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ASEMAKAAVAN MUUTOS LINNOITUKSEN KAUPUNGINOSAN 
KORTTELIN 6  TONTILLA 2 

ENTINEN VIRASTOTALO 

 

1 SUUNNITTELUALUE 

Suunnittelualue käsittää Linnoituksen kaupunginosan (keskustan) 
korttelin 6 tontin 2. Alue sijaitsee Haminan ydinkeskustassa säteit-
täisasemakaava-alueella. Korttelia rajaavat Maariankatu, Kasarmin-
katu sekä Pikkuympyräkatu. 

Suunnittelualueella on voimassa oleva asemakaava. Suunnittelualu-
een sijainti on esitetty alla olevassa karttakuvassa. 

   

    
                                   Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti rajattu sinisellä.  
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2 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET 

Kiinteistön 75-1-6-2 omistaja on hakenut asemakaavan muuttamista 
niin, että hallinto- ja virastorakennusten korttelialueen merkintä muu-
tettaisiin sallimaan liike- ja asuntorakentaminen. 

Kiinteistö on siirtynyt Senaatti-kiinteistöjen omistuksesta yksityiselle 
omistajalle. Nykyisellään kiinteistössä toimii Postin jakelukeskus, Te-
lia ja Suomen Riistakeskus. Sen sijaan Verohallinto, Työvoimatoimis-
to, sekä Kymsoten ja Väylän palvelut ovat siirtyneet pois kiinteistöstä, 
mikä on vapauttanut tilaa muutettavaksi asuin-, liike- ja majoituskäyt-
töön, korttelin yhdistäväksi kokonaisuudeksi. Viereisellä entisen polii-
si- ja oikeustalon tontilla on tehty vastaava asemakaavamuutos 
vuonna 2019. 

Hakija vastaa kaavan muuttamisesta aiheutuvista kustannuksista.  

3 LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 

Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla (VAT) asetetaan alueiden 
käytölle yleisluonteisia tavoitteita valtakunnallisella tasolla. Viisi val-
takunnallista alueidenkäyttötavoitetta ovat tulleet voimaan 1.4.2018 
valtioneuvoston päätöksellä (14.12.2017). Tavoitteiden ensisijaisena 
tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden 
huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä val-
tion viranomaisten toiminnassa. Tavoitteiden tarkoituksena on myös 
edistää kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten täytäntöönpanoa 
Suomessa sekä turvata valtakunnallisten alueidenkäyttöratkaisujen 
tarkoituksenmukaista toteuttamista. Tavoitteet liittyvät keskeisimmiltä 
osiltaan kestävän kehityksen ja hyvän elinympäristön edistämiseen.  
VAT:t välittyvät kuntien alueiden käytön suunnitteluun erityisesti 
maakuntakaavan ohjausvaikutuksen välityksellä. Monet tavoitteista, 
kuten elinympäristön laatua koskevat tavoitteet, ovat sellaisia, että 
niiden huomioiminen tulee tapahtua myös suoraan kuntakaavoituk-
sessa. 

Maakuntakaava  

Kymenlaakson maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kymenlaakson 
maakuntakaavan 2040 kokouksessaan 15.6.2020. Maakuntakaava 
kuulutettiin voimaantulleeksi 31.8.2020. 
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Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 suunnittelualue on osoitettu 
keskustatoimintojen alueeksi (C). Suunnittelualue on myös kulttuu-
riympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue. 

Kaavamuutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden (VAT) eikä vahvistetun maakuntakaavan 2040 kanssa. 

Yleiskaava 

Haminan keskeisten alueiden yleiskaava on hyväksytty kaupungin-
valtuustossa 20.3.2006 ja se on saanut lainvoiman 5.11.2008. 

Yleiskaavassa suunnittelualue kuuluu keskustatoimintojen alueeseen 
(C), joka on valtakunnallisesti merkittävä sen kulttuurihistoriallisen 
arvon, rakennustaiteellisten ja kaupunkikuvallisten kohteiden ja alue-
kokonaisuuksien sekä kaupunkiarkeologian vuoksi (s-1).  

Suunnittelualueelle ei kohdistu rakennetun kulttuuriympäristön koh-
demerkintöjä. 

Kaavamuutos ei ole ristiriidassa voimassa olevan Keskeisten aluei-
den yleiskaavan kanssa.  

Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa 22.4.1988 vahvistettu asemakaava 
223, jossa suunnittelualue on merkitty Hallinto- ja virastorakennusten 
korttelialueeksi (YH2). 

Rakennusjärjestys 

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

 

Kartat 

Alueesta on laadittu yksityiskohtainen pohjakartta mittakaavassa 
1:1000. 
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Suunnittelualueella tehdyt aiemmat selvitykset 

Haminan kaupunki on teettänyt keskusta-alueesta selvityksiä, joita 
hyödynnetään tarvittavin osin asemakaavan valmistelussa. 

- Haminan liikennesuunnitelma 2004 

- Haminan arkeologinen inventointi 2003 

- Esihistoriallisten muinaisjäännösten inventointi 2006 

- Kulttuuriympäristöohjelma, inventointiluonnos 
- Haminan keskusta-alueen kaupallinen vetovoima, Tuomas 

Santasalo Ky 2006 
- Haminan keskustan kaupallinen selvitys, WSP Finland Oy 

2019 
 

4 OSALLISTUMINEN 

4.1 OSALLISET 
Välittömiä osallisia ovat: 
- Suunnittelualueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat, 

asukkaat ja vuokralaiset, sekä yritykset ja yhteisöt 
- Alueen rakentamiseen suoraan tai toimensa puolesta osallistuvat 
- Yhdyskuntateknisten järjestelmien rakentamisesta ja ylläpidosta 

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

 
Välillisiä osallisia ovat kaikki he, jotka kokevat itsensä osallisiksi. 

4.2 OSALLISTUMISEN JÄRJESTELYT 
 

Hankkeen vireilletulosta ja käynnistysvaiheesta tiedotettiin osallisia 
maanomistajille ja naapureille lähetettävällä kirjeellä sekä yleisesti 
kaupungin verkkosivuilla, ilmaisjakelulehti Reimarissa sekä julkisten 
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kuulutusten ilmoitustaululla (Puistokatu 2). Osallistuminen tapahtuu 
suoralla yhteydenotolla suunnittelusta vastaavaan Haminan kaupun-
gin kaavoitukseen. 

Osallisille annetaan tieto kaavaluonnoksen sekä asemakaavaehdo-
tuksen nähtäville asettamisesta. Kaavan nähtävilläoloaikoina esillä 
on myös kaavan mahdollista lähtöaineistoa sekä kaavoitusta varten 
laadittuja mahdollisia selvityksiä. Kaavamuutoksesta hankitaan tarvit-
tavat viranomaisten lausunnot. Kaavan hyväksyy Haminan kaupun-
ginvaltuusto kaupunginhallituksen esittämänä ja kaava-asiaa valmis-
telee kilpailukykyvaliokunta. Kaava laaditaan kaupungin omana työ-
nä. 

5 TIEDOTTAMINEN 

Suunnittelun käynnistymisestä ja tästä osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta (OAS) sekä asemakaavaluonnoksen nähtävillä olosta tie-
dotettiin 1.6.2022 kaupungin verkkosivuilla mm. Kuulutukset -
kohdassa, ilmaisjakelulehti Reimarissa sekä kaupungin julkisten kuu-
lutusten ilmoitustaululla (Puistokatu 2). Lisäksi suunnittelualueen 
maanomistajille sekä naapuruston kiinteistönomistajille ja mahdollisil-
le vuokralaisille tieto annettiin kirjeellä. OAS:n muutoksista ilmoite-
taan kaavaa koskevan muun tiedottamisen yhteydessä. 

Myös asemakaavaehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan kaupun-
gin verkkosivuilla Kuulutukset -kohdassa sekä kaupungin julkisten 
kuulutusten ilmoitustaululla (Puistokatu 2). Lisäksi suunnittelualueen 
naapuruston kiinteistönomistajille ja mahdollisille yhteystietonsa jät-
täneille muistuttajille tieto annetaan kirjeellä tai sähköpostilla. 

COVID-19 -pandemian aiheuttamien poikkeusolosuhteiden takia 
kaava-asiakirjat ovat ensisijaisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuil-
la. Asiakirjoihin tutustuminen paikan päällä Haminan kaupungintalolla 
osoitteessa Puistokatu 2 on kuitenkin mahdollista ottamalla etukä-
teen yhteyttä asiointipalveluun tai kaavoitusyksikön henkilökuntaan. 

 

6 VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Kaavamuutoksesta pyydetään tarvittavat lausunnot Kaakkois-
Suomen ELY -keskukselta, Kymenlaakson pelastuslaitokselta, Ky-
menlaakson museolta sekä Haminan kaupungin lupavaliokunnalta 
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(rakennusvalvonta-, ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviran-
omaisilta). Kaupungin johtosäännön mukaan muista kuin laaja-
alaisista tai muutoin merkittävistä kaavoista lausunnon voivat antaa 
valiokuntien esittelevät viranhaltijat.  

MRL:n 66§ mukainen viranomaisneuvottelu pidetään tarvittaessa.  

 

7 KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO 

Kaavahanke on tullut vireille kaupunginarkkitehdin päätöksellä 
29.4.2022 §4/2022. Vireille tulosta ilmoitettiin naapureille kirjeillä näh-
tävilläoloilmoituksen yhteydessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
oli nähtävillä 1.6.-1.7.2022. Asemakaavamuutoksen luonnos ja kaa-
vaselostus asetettiin nähtäville samaan aikaan osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelman kanssa. 

Asemakaavaehdotus esitellään kilpailukykyvaliokunnalle hyväksyttä-
väksi ja MRA 27 §:n mukaan nähtäville asetettavaksi 30 vuorokau-
den ajaksi alkusyksyllä 2022. Sen jälkeen kaupunginhallitus käsitte-
lee lausunnot ja mahdolliset muistutukset ja päättää esityksen teke-
misestä kaupunginvaltuustolle hyväksyä asemakaavan muutos. 
Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätökseen on mahdollista hakea 
muutosta jättämällä valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusai-
ka on 30 vrk. Mikäli valituksia ei jätetä, aikataulun mukaan asema-
kaava saisi lainvoiman loppuvuodesta 2022. 

8 YHTEYSTEDOT 

  
Kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta Puhelin: 0400 485 531 
Haminan kaupunki   
Kaavoitus e-mail: 
Puistokatu 2, PL 70, 49401 HAMINA 
 
Kaavoitusinsinööri Susanna Lääveri 
Haminan kaupunki 
Kaavoitus 
Puistokatu 2, PL 70, 49401 HAMINA 

milla.koskivirta@hamina.fi 
 
Puhelin: 050 432 0317 
 
e-mail: 
susanna.laaveri@hamina.fi 
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9 PALAUTE ASEMAKAAVALUONNOKSESTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOIN-
TISUUNNITELMASTA 

Palaute asemakaavaluonnoksesta ja OAS:sta pyydetään antamaan 
em. yhteystiedoilla kirjallisesti 1.7.2022 mennessä. Vastauksenanto 
tapahtuu henkilökohtaisella yhteydenotolla.  

 
 
Haminassa 27.5.2022 
 
 
 

 
 
 
Milla Koskivirta  Susanna Lääveri 
Kaupunginarkkitehti  Kaavoitusinsinööri 
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