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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 TUNNISTETIEDOT 

Asemakaavakartan päiväys:  30.5.2022 
Piirrosnumero:  569 
Asemakaavan nimi:  Asemakaavan muutos Tallinmäen kaupunginosan 

korttelissa 143 tontilla 6 osoitteessa Hailikatu 1 
 
Asemakaavan laatija:  Haminan kaupunki, kaavoitus 
Käyntiosoite:  Puistokatu 2  
Postiosoite:  PL 70 49401 HAMINA 
Yhteyshenkilö: Milla Koskivirta 
Puhelin:  0400 485 531 
E-mail: milla.koskivirta@hamina.fi 
 
Vireilletulopäätös:  24.5.2022 § 5 
Kilpailukykyvaliokunta:    
Kaupunginhallitus:    
Kaupunginvaltuusto:   
Lainvoimaisuus:   

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

Suunnittelualue sijaitsee Tallinmäen kaupunginosassa korttelin 
143 tontilla 6 ja katualueella, Törnerinkadun ja Hailikadun kul-
massa. Suunnittelualueella on voimassa oleva asemakaava. 
Suunnittelualueen sijainti on esitetty alla olevassa karttakuvassa. 
 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Suunnittelualue sijaitsee Tallinmäen kaupunginosassa. 
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1.3 ASEMAKAAVAN TARKOITUS 

Kiinteistön 75-7-143-6 omistaja on pyytänyt saada ostaa omistamaansa kiinteistöön 
rajautuvan alueen kaupungin omistamalta katualueelta. Yleisen alueen ostaminen 
kaupungilta edellyttää asemakaavan ja tonttijaon muutosta. Muutoksen tavoitteena 
on laajentaa 688 m2 kokoista omakotitalotonttia kiinteistön maalämpökaivon sijoitta-
mista varten.  

Alue on sitovan tonttijaon aluetta. Tonttijako ja tonttijaon muutos tehdään asema-
kaavamuutoksen yhteydessä. 

Hakija vastaa kaavan sekä tonttijaon ja tonttijaon muuttamisesta aiheutuvista kus-
tannuksista. 

 

1.3.1   Luettelo kaavaselostuksen liitteistä 
 

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 2 Seurantalomake 
 
 
 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET 

Kaavamuutos on tullut vireille 24.5.2022 (§5/2022) kaupunginarkkitehdin viranhalti-
japäätöksellä. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), kaavaselostus sekä kaavamuutos olivat 
luonnoksena nähtäville 1.6.2022 - 1.7.2022. Vireilletulosta ja OAS:in sekä kaava-
luonnoksen nähtäville asettamisesta ilmoitettiin kuulutuksella kaupungin verkkosi-
vuilla, ilmaisjakelulehti Reimarissa ja asiakaspalvelun ilmoitustaululla 1.6.2022. Vi-
reilletulosta ilmoitettiin myös naapureille ja mahdollisille vuokralaisille kirjeillä nähtä-
villäoloilmoituksen yhteydessä. 
 
Asemakaavaehdotus esitellään kilpailukykyvaliokunnalle hyväksyttäväksi ja MRA 27 
§:n mukaan nähtäville asetettavaksi 30 vuorokauden ajaksi alkusyksyllä 2022. Sen 
jälkeen kaupunginhallitus käsittelee lausunnot ja mahdolliset muistutukset ja päät-
tää esityksen tekemisestä kaupunginvaltuustolle hyväksyä asemakaavan muutos. 
Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätökseen on mahdollista hakea muutosta jättä-
mällä valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vrk. Mikäli valituksia 
ei jätetä, aikataulun mukaan asemakaava saisi lainvoiman loppuvuodesta 2022. 
 
COVID-19 -pandemian aiheuttamien poikkeusolosuhteiden takia kaava-asiakirjat 
ovat ensisijaisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla. Asiakirjoihin tutustuminen 
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paikan päällä Haminan kaupungintalolla osoitteessa Puistokatu 2 on kuitenkin mah-
dollista ottamalla etukäteen yhteyttä asiointipalveluun tai kaavoitusyksikön henkilö-
kuntaan. 

2.2 KAAVAN KESKEINEN SISÄLTÖ 

Kiinteistön 75-7-143-6 omistaja on pyytänyt saada ostaa omistamaansa kiinteistöön 
rajautuvan alueen kaupungin omistamalta katualueelta. Yleisen alueen lunastami-
nen kaupungilta edellyttää asemakaavan ja tonttijaon muutosta. Muutoksen tavoit-
teena on laajentaa 688 m2 kokoista omakotitalotonttia kiinteistön maalämpökaivon 
sijoittamista varten.  

Alue on sitovan tonttijaon aluetta. Tonttijako ja tonttijaon muutos tehdään asema-
kaavamuutoksen yhteydessä. 

 

3 LÄHTÖKOHDAT  

3.1 ALUEEN YLEISKUVAUS 

Kaavamuutos koskee jo rakennettua omakotitalotonttia sekä siihen rajautuvaa Tör-
nerinkadun katualuetta Tallinmäen kaupunginosassa.  

3.1.1 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Suunnittelualueen korttelin 143 tontilla 6 on vuonna 1974 valmistunut asuinrakennus. 
Myös Hailikadun varren muut omakotitalot ovat valmistuneet 1970-luvulla yhtä 60-
luvulla valmistunutta asuinrakennusta lukuun ottamatta. Lähikortteleiden omakotitalot 
ovat pääosin 1970-luvulta. Alueelta löytyy myös joitakin 1920-luvulta peräisin olevia 
asuintaloja, kuten myös muutama 60- ja 80-luvun asuinrakennus. Pääosin omakoti-
talot ovat yksikerroksisia ja julkisivuiltaan tiili- tai puuverhoiltuja.  

Suunnittelualueella ei sijaitse merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita.  

3.1.2 SUUNNITTELUALUEEN LUONTO JA MAISEMA 

Suunnittelualueen kortteli sijaitsee keskellä rakennettua vanhaa asuinaluetta, alle 
kahden kilometrin päässä ydinkeskustasta ja Raatihuoneentorilta. Pääosin ympäristö 
on nykyisiä omakotitalojen pihapiirejä ja niiden kasvustoa. Katualue, jolle omakoti-
tonttia kaavamuutoksessa laajennetaan, on sorapintainen piennaralue, asuintontin ja 
asfaltoidun asuntokadun välissä. Omakotitalo on rakennettu nykyisen tontin rajaan 
kiinni.  
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3.1.3.1  Luontokohteet 

Varsinaiselta suunnittelualueelta ei ole tiedossa uhanalaisten lajien levähdys- tai li-
sääntymisalueita eikä muitakaan arvokkaita luontokohteita.  

Hailikatu sijaitsee lähellä merenrantaa. Lupinlahden Natura-alue ulottuu Tallinmäen 
rantaan noin 200 metrin päähän suunnittelualueesta. 

3.1.3 PILAANTUNEEN MAAPERÄN KOHTEET 

Pilaantuneiden maiden rekisterissä ei ole merkintää kaava-alueella. 

3.1.4 ARKEOLOGISET KOHTEET 

Kaava-alueella ei ole tiedossa olevia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muitakaan ar-
keologisia kohteita. 

3.1.5 POHJAVESIALUE 

Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. 

3.1.6 LIIKENTEEN JA TEKNISEN HUOLLON JÄRJESTÄMINEN 

Alue kuuluu kunnallistekniseen verkostoon. Suunnittelualueen läheisyydessä on val-
mis vesi- ja jätevesiverkosto, maakaasuverkosto, sähkö-, ja puhelinkaapelit sekä ka-
dut. 

Suunnittelualue sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella. Suunnittelualueelta on vain 
alle kahden kilometrin matka Haminan ydinkeskustaan. Kekkosenkatua ja Annanka-
tua pitkin mm. keskustan suuntaan kulkee kevyenliikenteen väylät. 

3.1.7 MAANOMISTUS 

Korttelin 143 tontti 6 on yksityisessä omistuksessa. Suunnittelualueeseen kuuluvan 
osan Törnerinkadun katualuetta omistaa Haminan kaupunki. 
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3.2 SUUNNITTELUTILANNE 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 

Nykyiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. Valtio-
neuvosto päätti tavoitteiden uudistamisesta 14.12.2017. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden kautta valtioneuvosto linjaa 
koko maan kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Tavoitteilla varmiste-
taan, että valtakunnallisesti merkittävät asiat huomioidaan kaavoituksessa ja valtion 
viranomaisten toiminnassa. 
 
Tavoitteiden uudistamisella pyritään vastaamaan alueidenkäytön tulevaisuuden 
haasteisiin ja edistämään kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa. 
Uudistetut tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat: 

• toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
• tehokas liikennejärjestelmä 
• terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
• elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja 
• uusiutumiskykyinen energiahuolto. 

Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
(VAT) kanssa. 

 

Maakuntakaava 

Kymenlaakson maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kymenlaakson maakuntakaavan 
2040 kokouksessaan 15.6.2020. Maakuntakaava kuulutettiin voimaantulleeksi 
31.8.2020.  
 
Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 suunnittelualueelle on annettu seuraava 
määräys: 
 

 
A                                                                                                                          

Taajamatoimintojen alue                                                                                   

Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, pal-
velu- ja työpaikka- sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. 
Merkintä sisältää taajamien sisäiset liikenneväylät, kevyen liikenteen väylät, ulkoilu-
reitit, yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikalliskeskukset sekä virkistys- ja puisto-
alueet. 

Suunnittelumääräysten mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tu-
lee edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla 
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alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti 
selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi.  
 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakentaminen ja muu maankäyttö on so-
peutettava ympäristöönsä niin, että taajaman omaleimaisuus ja viihtyisyys vahvistu-
vat ja ympäristö-, luonto- ja kulttuuriperintöarvojensäilyminen turvataan. Taajama-
alueita laajennettaessa tulee turvata sekä olemassa olevien että uusien taajaman 
osien yhteydet taajamarakenteen ulkopuolisiin yhtenäisiin virkistysalueisiin. Taa-
jama-alueilla tulee myös varmistaa niiden sisäisten vapaa-alueiden riittävyys sekä 
virkistysreitistöjen jatkuvuus.  
 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava maakunnallisesti merkittävien 
kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen. Alueen käytön suunnittelussa on huoleh-
dittava kestävän liikkumisen toimintaedellytyksistä eri liikkumismuodot huomioiden.  
Rakennettujen alueiden suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien 
hallintaan ja hulevesitulvien ehkäisyyn.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Kymenlaakson maakuntakaava 2040. Kaava-alueen sijainti on merkitty karttaan valkoi-
sella ympyrällä. 
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Keskeisten alueiden yleiskaava 

Haminan keskeisten alueiden oikeusvaikutteinen yleiskaava on hyväksytty kaupun-
ginvaltuustossa 20.3.2006 ja se on saanut lainvoiman 5.11.2008. 

Yleiskaavassa suunnittelualue kuuluu pientalovaltaiseen asuntoalueeseen (AP). 
Alueelle on annettu seuraava suunnittelumääräys: 

 
Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille, kuten erillispientaloille, kytketyille pien-
taloille, rivitaloille ja pienkerrostaloille. Alueelle saa lisäksi sijoittaa tonttikohtaisesti 
alle 400 m2 laajuisia työskentely-, palvelu- ja liiketiloja, joista ei aiheudu melua, ras-
kasta liikennettä, ilman pilaantumista tai näihin verrattavia ympäristöhaittoja. Alue 
on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn kunnallis-
tekniikan rakentamiseen. Tonttitehokkuuden et = 0,2 ylittävä rakentaminen tulee pe-
rustua asemakaavaan. Rakennettaessa ennen alueen asemakaavoittamista, tulee 
rakennuspaikan olla vähintään 10000 m2 suuruinen. 
 
Kaavamuutos ei ole ristiriidassa voimassa olevan Keskeisten alueiden yleiskaavan 
periaatteiden ja tavoitteiden kanssa.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Haminan keskeisten alueiden oikeusvaikutteinen yleiskaava. Kaava-alueen sijainti on 
merkitty karttaan valkoisella ympyrällä. 
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Asemakaava 

Muutosalueella on voimassa 8.9.1975 vahvistettu asemakaava 99. Suunnittelualu-
eelle on määritelty seuraavat kaavavaraukset: yhden perheen omakotirakennusten 
korttelialue (AO1) ja katualue. Suurin sallittu kerrosluku on I, ja tehokkuusluku on 
e=0.30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Asemakaavan aluevaraus 

AO1 Yhden perheen omakotirakennusten kortteli-
alue.  

e=0,30 Tonttitehokkuusluku eli tontin kerrosalan suhde 
tontin pinta-alaan 

I 
Roomalainen numero, joka osoittaa rakennus-
ten, rakennuksen tai sen osan suurimman salli-
tun kerrosluvun 

 

 

 

Kuva 4. Ote ajantasa-asemakaavasta. 
Suunnittelualue on rajattu punaisella. 
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Rakennusjärjestys 

Haminan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2011. Voimassa oleva 
Haminan kaupungin rakennusjärjestys huomioidaan asemakaavasuunnittelussa. 

Tonttijako 

Muutosalueelle tehdään asemakaavamuutoksen yhteydessä sitova tonttijako ja tont-
tiajon muutos. 

Kartat 

Alueesta on laadittu yksityiskohtainen pohjakartta mittakaavassa 1:1000. Pohjakartta 
täyttää JHS 185:n vaatimukset. 

 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TARVE JA TAVOITTEET 

Asemakaavan muutokseen lähdettiin kiinteistönomistajan anomuksesta liittää katu-
aluetta asuintonttiin. Kaavamuutos mahdollistaa kiinteistönomistajille tonttiin liitettä-
vän lisämaan ostamisen kaupungilta ja maalämpökaivon sijoittamisen tälle alueelle. 

4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 

Suunnittelu käynnistyi kaavamuutosanomuksen jättämisen jälkeen keväällä 2022. Vi-
reille kaavamuutos tuli 24.5.2022 kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätöksellä 
(§5/2022, Dnro Hamina/171/2022). 

4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 

4.3.1 OSALLISET 

Välittömiä osallisia ovat: 

- Suunnittelualueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja 
asukkaat 

- Alueen rakentamiseen suoraan tai toimensa puolesta osallistuvat 
- Yhdyskuntateknisten järjestelmien rakentamisesta ja ylläpidosta 

vastaavat yhteisöt 
- Kunnan rakennusvalvontaviranomainen 
- Kunnan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomainen 
- Kymenlaakson pelastuslaitos 
- Kaakkois-Suomen ELY –keskus 
 

Välillisiä osallisia ovat kaikki sellaiset, jotka kokevat itsensä osallisiksi. 
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4.3.2 VIREILLETULO  

Kaavahanke on tullut vireille kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätöksellä 24.5.2022 
(§5/2022). Asemakaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
(OAS) nähtävillä olosta ilmoitettiin kaupungin ilmoitustaululla, ilmaisjakelulehti Rei-
marissa, sekä kaupungin verkkosivuilla Kaupungin viralliset kuulutukset -kohdassa 
1.6.2022. 

Naapureille lähetettiin erilliset kirjeet (ns. maanomistajien kuuleminen) 23.5.2022. 

4.3.3 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUSMENETTELYT 

Kaavaluonnos, kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtä-
villä kaupungin verkkosivuilla ja kaupungintalon asiointipalvelun ikkunassa 1.6. - 
1.7.2022. Kirjallisia mielipiteitä ei jätetty. 

4.3.4 VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Asemakaavaluonnoksesta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot. Kaava-
muutosluonnoksesta pyydettiin lausunnot Kaakkois-Suomen ELY -keskukselta, Ky-
menlaakson pelastuslaitokselta, Kymenlaakson museolta sekä lupavaliokunnalta (ra-
kennusvalvonta-, ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta). Kaupungin 
johtosäännön mukaan muista kuin laaja-alaisista tai muutoin merkittävistä kaavoista 
lausunnon voivat antaa valiokuntien esittelevät viranhaltijat.  

MRL:n 66§ mukainen viranomaisneuvottelu pidetään tarvittaessa.  

Luonnosvaiheen nähtävilläolon aikana saapui neljä lausuntoa. Haminan kaupungin 
lupavaliokunnan (7.6.2022) ja Kymenlaakson pelastuslaitoksen (20.6.2022) lausun-
noissa ei ollut huomautettavaa. Alla muiden lausuntojen tiivistelmät ja vastineet niihin. 

Kymenlaakson museo, 22.6.2022 

Rakennettu kulttuuriympäristö 
Kaavamuutosalueella ei ole huomioitavia rakennetun kulttuuriympäristön arvoja eikä 
tarvetta lisäselvityksille.   

Arkeologinen kulttuuriperintö 
Kaavamuutosalueella tai sen lähistöllä ei sijaitse muinaismuistolain (295/1963) rau-
hoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. Suun-
nittelualue muodostuu asemakaavoitetusta ja rakennetusta korttelialueesta sekä ka-
tualueesta, joiden arkeologinen potentiaali on vähäinen. Kymenlaakson museo ei 
siitä johtuen edellytä arkeologisia lisäselvityksiä kaavahankkeen yhteydessä. 

VASTINE: Merkitään tiedoksi. 
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Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 29.6.2022 

Liikenne 
Kaavamuutosalue rajautuu pohjoisreunassaan maantiehen 170. Mt 170 on kysei-
sessä kohdassa kaupungin katuverkkoa. Kaavamuutos ei aiheuta muutoksia liiken-
nemääriin verrattuna nykytilanteeseen.  Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia valtion 
tieverkolle ei sujuvuuden eikä liikenneturvallisuuden osalta. 

ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueella ei ole asiassa huomautet-
tavaa. 

Kaavaratkaisu 
ELY-keskus pitää esitettyä kaavaratkaisua perusteltuna. Kaavaratkaisu täyttää 
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999, MRL) säädetyt asemakaavan sisältövaa-
timukset. Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoittei-
den kanssa. 

VASTINE: Merkitään tiedoksi. 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 KAAVAN RAKENNE JA MITOITUS 

Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 800 m2, josta nykyinen AO-tontti on pinta-alal-
taan 688 m2. 

Asemakaavaa muutetaan siten, että korttelin 143 tonttiin 6 liitetään tonttiin rajautuva 
noin 112 m2:n kokoinen alue Törnerinkadun katualueesta. Katualue muutetaan eril-
lispientalojen korttelialueeksi (AO), jolloin omakotitalotontti laajenee 800 m2:n ko-
koiseksi.   

Rakennusala ei juurikaan muutu, eikä rakentamisen määrä olennaisesti lisäänny. 
AO-tontin rakennusoikeus kasvaa tontin pinta-alan lisäyksen myötä 34 k-m2. 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset esitetään kestävän kehityksen ulottuvuuk-
siin ryhmiteltyinä kokonaisuuksina: 

1. Ekologiset vaikutukset 

2. Taloudelliset vaikutukset - vaikutukset yhdyskuntatalouteen 

3. Sosiaaliset vaikutukset 

4. Kulttuuriset vaikutukset 
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6.1    EKOLOGISET VAIKUTUKSET 

Asemakaavamuutoksen ekologiset vaikutukset luonnonympäristöön ovat hyvin pie-
nialaisia kohdistuen pääasiassa suunnittelualueelle. Poistuvassa kaavassa omakoti-
talotonttiin liitettävä alue on katualuetta. Asuintontti on jo rakennettu. Rakennusala ei 
juurikaan muutu, eikä rakentamisen määrä olennaisesti lisäänny.  

Kaavamuutoksella ei arvioida olevan Lupinlahden Natura-alueen luonnonarvoja mer-
kittävästi heikentäviä vaikutuksia. Lupinlahden Natura-alue ulottuu lähimmillään noin 
200 metrin päähän kaavamuutosalueesta. Merkittäviä haitallisia vaikutuksia Natura-
alueelle ei ole odotettavissa, eikä LSL :n mukaiseen Natura -arviointiin katsota olevan 
tarvetta. Asemakaavamuutoksen mukaisella maankäytöllä ei arvioida olevan vaiku-
tusta Lupinlahden kasvillisuuteen tai linnuston elinoloihin. 

6.2      TALOUDELLISET VAIKUTUKSET – VAIKUTUKSET YHDYSKUNTATALOUTEEN 

Asemakaavamuutoksen mukainen maankäyttö tukeutuu nykyisellään kaupunkira-
kenteeseen. Kaavamuutos mahdollistaa kiinteistönomistajalle tonttiin liitettävän lisä-
maan ostamisen kaupungilta ja maalämpökaivon sijoittamisen liitettävälle alueelle. 

Kaavamuutos mahdollistaa maalämpökaivolle optimaalisen sijainnin olemassa ole-
van kiinteistön teknisen tilan sijainti huomioiden. 

Kaavamuutoksella ei ole yhdyskuntatalouteen juurikaan vaikutuksia. Se ei aiheuta 
kunnallisteknisiin verkostoihin muutoksia, mutta parantaa asuinolosuhteita osoit-
teessa Hailikatu 1 sekä mahdollistaa kiinteistön lämmitysmuodon muutoksen pitkällä 
tähtäimellä ekologisempaan ja taloudellisempaan vaihtoehtoon.  

Kaavamuutoksen toteutuminen ei aiheuta jatkuvia vaikutuksia alueen nykyisille asuk-
kaille. Katu on toteutettu kaavasta poiketen. Törnerinkadun katualueen kaventumi-
sella Hailikatu 1:n kohdalla ei ole merkittävää vaikutusta katualueen käyttöön.  

Kaavan toteuttamisen seurauksena rakentamisaikana naapurustoon saattaa aiheu-
tua häiriötä 

6.3      SOSIAALISET VAIKUTUKSET 

Kaavamuutoksella ei katsota olevan oleellisia ja merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia. 
Kaavamuutoksen toteutuminen ei aiheuta jatkuvia vaikutuksia alueen nykyisille asuk-
kaille. Katu on toteutettu kaavasta poiketen. Törnerinkadun katualueen kaventumi-
sella Hailikatu 1:n kohdalla ei ole merkittävää vaikutusta katualueen käyttöön. Liitet-
täessä käyttämätön katualue asuintonttiin, katuympäristön ja -näkymän arvioidaan 
sen sijaan siistiytyvän.  

Kaavan toteuttamisen seurauksena rakentamisaikana naapurustoon saattaa aiheu-
tua häiriötä. 
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6.4       KULTTUURISET VAIKUTUKSET 

Asemakaavamuutoksella ei nähdä olevan kulttuurillisia vaikutuksia.  

Haminan keskustan ympyräasemakaavaan perustuvaan kaupunkikuvaan ja identi-
teettiin kaavalla ei ole oleellista vaikutusta sijainnista johtuen.  

6.4       SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET 

 
Asemakaavan muutosta varten ei ole tarkoitus laatia erillisiä selvityksiä, koska kaa-
van toteuttamisen vaikutukset ovat vähäisiä eikä yleiskaavaa varten tehdyissä selvi-
tyksissä ole noussut mitään erityiskohdetta esille.  

Alueen toteuttamisen vaikutukset kohdistuvat pääasiassa suunnittelualueelle. 

 

7 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

Kaavamuutoksen toteuttaminen on mahdollista, kun kaavamuutos on lainvoimainen.  

 
 
 
Haminassa  27. päivänä toukokuuta 2022 

 
HAMINAN KAUPUNKI 
Kaavoitus 

 
Milla Koskivirta   
Kaupunginarkkitehti 
 
 
 
 
Kaavaselostus päivitetty. Yhteenveto luonnosvaiheen lausunnoista lisätty sivuille 12-13. 
 
 
Haminassa  16. päivänä elokuuta 2022 

 
HAMINAN KAUPUNKI 
Kaavoitus 

 
Milla Koskivirta   
Kaupunginarkkitehti 
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