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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 TUNNISTETIEDOT 

Asemakaavakartan päiväys:  30.5.2022 
Piirrosnumero:  568 
Asemakaavan nimi:  Asemakaavan muutos Linnoituksen kaupungin-

osassa korttelissa 6 tontilla 2 
 
Asemakaavan laatija:  Haminan kaupunki, kaavoitus 
Käyntiosoite:  Puistokatu 2  
Postiosoite:  PL 70 49401 HAMINA 
Yhteyshenkilö: Kaupunginarkkitehti, Milla Koskivirta 
Puhelin:  0400 485 531 
E-mail: milla.koskivirta@hamina.fi 
 
Vireilletulopäätös:  29.4.2022  §4/2022    
Kilpailukykyvaliokunta:  25.8.2022  §34  
Kaupunginhallitus: 17.10.2022 §196   
Kaupunginvaltuusto: 15.11.2022 §46   
Voimaantulo:    
 

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

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

. 

                 

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti Haminan keskustassa. 
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1.3 ASEMAKAAVAN TARKOITUS 

Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty kiinteistönomistajan aloitteesta. Muutoksen 
tarkoituksena on hallinto- ja virastorakennusten korttelialueen (YH2) käyttötarkoi-
tuksen muuttaminen asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). 

Kiinteistö on siirtynyt Senaatti-kiinteistöjen omistuksesta yksityiselle omistajalle. Ny-
kyisellään kiinteistössä toimii Postin jakelukeskus, Telia ja Suomen Riistakeskus. 
Sen sijaan Verohallinto, Työvoimatoimisto, sekä Kymsoten ja Väylän palvelut ovat 
siirtyneet pois kiinteistöstä, mikä on vapauttanut tilaa muutettavaksi asuin-, liike- ja 
majoituskäyttöön, korttelin yhdistäväksi kokonaisuudeksi. Viereisellä entisen poliisi- 
ja oikeustalon tontilla on tehty vastaava asemakaavamuutos vuonna 2019. 

Kaavamuutoksen hakija on sitoutunut maksamaan kaavan muuttamisesta aiheutu-
vat kustannukset.    

1.3.1 Luettelo kaavaselostuksen liitteistä 
 

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 2 Seurantalomake 
 

 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET 

Kaavamuutos on tullut vireille 29.4.2022 (§4/2022) kaupunginarkkitehdin viranhalti-
japäätöksellä.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), kaavaselostus sekä kaavamuutos olivat 
luonnoksena nähtävillä 1.6.-1.7.2022. Vireilletulosta ja OAS:in sekä kaavaluonnok-
sen nähtäville asettamisesta ilmoitettiin kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla, il-
maisjakelulehti Reimarissa ja asiakaspalvelun ilmoitustaululla 1.6.2022. Vireilletu-
losta ilmoitettiin myös naapureille ja mahdollisille vuokralaisille kirjeillä nähtävil-
läoloilmoituksen yhteydessä.  

Asemakaavaehdotus esiteltiin 25.8.2022 kilpailukykyvaliokunnalle hyväksyttäväksi 
ja MRA 27 §:n mukaan nähtäville asetettavaksi 30 vuorokauden ajaksi. Sen jälkeen 
kaupunginhallitus käsittelee lausunnot ja mahdolliset muistutukset ja päättää esityk-
sen tekemisestä kaupunginvaltuustolle hyväksyä asemakaavan muutos. Kaupun-
ginvaltuuston hyväksymispäätökseen on mahdollista hakea muutosta jättämällä va-
litus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vrk. Mikäli valituksia ei jätetä, 
aikataulun mukaan asemakaava saisi lainvoiman vuodenvaihteessa. 
 
COVID-19 -pandemian aiheuttamien poikkeusolosuhteiden takia kaava-asiakirjat 
olivat ensisijaisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla. Asiakirjoihin tutustuminen 
paikan päällä Haminan kaupungintalolla osoitteessa Puistokatu 2 oli kuitenkin mah-
dollista ottamalla etukäteen yhteyttä asiointipalveluun tai kaavoitusyksikön henkilö-
kuntaan. 
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2.2 KAAVAN KESKEINEN SISÄLTÖ 

Asemakaavaa muutetaan siten, että nykyinen hallinto- ja virastorakennusten mer-
kintä (YH2) muutetaan sallimaan liike- ja asuntorakentaminen (AL). Samalla kaa-
vamääräykset käydään läpi ja tarvittavilta osin niitä ja kaavamerkintöjä ajantasaiste-
taan.  

Korttelin 6 tonttien 2 ja 3 väliselle rajalle on lisätty aidan rakentamisen kieltävä kaa-
vamääräys vastaamaan tontille 3 vuonna 2019 annettua kaavamääräystä. Raja-aita 
vaikeuttaisi tonttien pelastus- ja huoltoliikennettä. Myös istutettava alue -merkintä on 
poistettu samasta syystä tontin itäreunasta.  

Rakennusoikeutta ei ole tarvetta lisätä, joten rakennusoikeus sekä suurin sallittu 
kerrosluku (II) säilyvät ennallaan.  

3 LÄHTÖKOHDAT  

3.1 ALUEEN YLEISKUVAUS 

Suunnittelualue sijaitsee Haminan ydinkeskustassa. Korttelia rajaavat lännessä 
Maariankatu, etelässä Pikkuympyräkatu ja idässä Kasarminkatu. Kaavamuutos 
koskee korttelin 6 tonttia 2.   

Alue kuuluu Haminan linnoitus- ja varuskuntakaupungin valtakunnallisesti merkittä-
vään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Suunnittelualue sijaitsee Haminan ydin-
keskustassa säteittäisasemakaava-alueella sisältyen Vehkalahden kaupungin van-
haan asemakaava-alueeseen.  

3.1.1 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Vehkalahden kirkon ympärille perustetusta ja isovihan aikana palaneesta kaupun-
gista tehtiin Hamina vuonna 1723. Strategisesti merkittävä kaupunki sai Suomessa 
ainutlaatuisen säteittäisen asemakaavan 1722 (A. von Löwen), jonka keskusta 
koostuu kahdeksankulmaisesta aukiosta. 

Suunnittelualue sijaitsee Haminan ydinkeskustassa tällä ainutlaatuisella säteit-
täisasemakaava-alueella, Raatihuoneentorin eteläpuolella. Alue käsittää osan kort-
telista 6, joka on oleellinen osa Raatihuoneentorin kulttuurihistoriallisesti arvokasta 
kaupunkiympäristöä sekä keskeinen osa Haminan ympyräkaupungin rakennetta. Jo 
rakennettua suunnittelualuetta rajaavat idässä Maariankatu, lännessä Kasarminkatu 
ja etelässä Pikkuympyräkatu.  

Raatihuoneentorin ympäristössä sijaitsee useita historiallisesti merkittäviä raken-
nuksia, kuten Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin ortodoksinen kirkko (1837) 
suunnittelualueen eteläpuolella ja C.L.Engelin suunnittelema Johanneksen kirkko 
(1843) Raatihuoneentorin vastakkaisella laidalla. Suunnittelualueen länsipuolella 
Raatihuoneentorin keskellä sijaitsee Haminan kivinen, kolmikerroksinen raatihuone 
(J.Brockmann 1796-98), ja suunnittelualueesta luoteeseen korttelissa 8, Tanelin-
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kulman uusrenessanssityylinen puinen kaupunkipalatsi eli Aladinin talon kiinteistö 
(W. Aspelin 1889). Suunnittelualueella ei sijaitse ennestään suojeltuja kohteita.  

Asemakaavamuutosalue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kult-
tuuriympäristöön (Haminan linnoitus- ja varuskuntakaupunki, www.rky.fi).  

Suunnittelualue on keskeinen osa Haminan ympyräkaupungin rakennetta. Kaava-
muutosalueella sijaitsevan Haminan virastotalon suunnittelu aloitettiin v.1956 ja ra-
kennus valmistui v. 1961. Suunnittelusta vastasi aluksi yksityinen arkkitehtitoimisto. 
Lopulliset suunnitelmat laadittiin Rakennushallituksessa. Kiinteistö on siirtynyt v. 
2021 Senaatti-kiinteistöjen omistuksesta yksityiselle omistajalle. Verohallinto, Työ-
voimatoimisto, sekä Kymsoten ja Väylän palvelut ovat siirtyneet pois kiinteistöstä.  
Nykyisellään kiinteistössä toimii edelleen Postin jakelukeskus, Telia ja Suomen Riis-
takeskus. Virastotalolla ja samassa korttelissa sijaitsevalla viereisellä entisellä polii-
si- ja oikeustalolla on yhteinen sisäpiha. Molemmat kiinteistöt omistaa sama taho. 
Omistaja suunnittelee korttelin kehittämistä yhtenä kokonaisuutena.  

Kaavamuutos mahdollistaa kiinteistön käytön muuttamisen hallinto- ja virastokäy-
töstä asuin- ja liiketoiminnan käyttöön.     

3.1.2 SUUNNITTELUALUEEN LUONTO JA MAISEMA 

Haminan seutu on maastoltaan melko tasaista. Kallioperä kuuluu Kaakkois-Suomen 
rapakivialueeseen ja sitä peittävät keskustassa tasaiset hiekka- ja moreenikerros-
tumat. Vaihtelua topografiaan tuovat keskustassa linnoitusvallit, jotka ovat suurim-
maksi osaksi kasvillisuuden peitossa. Kallioperä tulee laajemmin näkyviin lähinnä 
Haminan reunaosissa, missä on matalahkoja kalliomäkiä. 

Suunnittelualue sijaitsee keskellä Haminan ydinkeskustaa rakennetussa kaupunki-
miljöössä. Lähiympäristössä on puistojen ja pihapiirien kasvustoa, ei ns. luonnon-
ympäristöä. Alue on kauttaaltaan rakennettua kaupunkiympäristöä, jolta ei ole selvi-
tysten yhteydessä ole löydetty arvokkaita luontokohteita.  

3.1.3.1  Luontokohteet 

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

3.1.3 MUINAISMUISTOT 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia kiinteitä muinaisjäännöksiä.  

Alue sisältyy kaupunkiarkeologisen inventoinnin mukaiseen Veckelax Nystadin kau-
punkirakenteeseen (Museovirasto, Teemu Mökkönen 2003). Kiinteitä muinaisjään-
nöksiä ei alueella todennäköisesti ole, sillä koko tontti on aikoinaan mittavassa mää-
rin kaivettu rakennettaessa rakennusta ja myös liitettäessä kiinteistön ja sen naapu-
rikiinteistöjen talotekniikkaa verkostoihin. Huomioitavaa on, että muuttuva maan-
käyttö kohdistuu kaavamuutoksessa ainoastaan tontin käyttötarkoituksen 
muutokseen. 
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3.1.4 LIIKENTEEN JA TEKNISEN HUOLLON JÄRJESTÄMINEN 

Kiinteistö on liittyneenä olemassa olevaan kunnallistekniseen verkostoon. Suunnit-
telualueella ja sen välittömässä läheisyydessä kulkee vesi- ja jätevesiverkosto, 
maakaasuverkosto, sähkö- ja puhelinkaapelit sekä kadut. 

3.1.5 MAANOMISTUS 

Kaavamuutosta koskeva korttelin 6 tontti 2 (YH2) on yksityisen kiinteistönomistajan 
omistuksessa.   

3.2 SUUNNITTELUTILANNE 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 

Uudistetut 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 alueidenkäytön tavoittei-
den kanssa. 
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Maakuntakaava 

Kymenlaakson maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kymenlaakson maakuntakaavan  
2040 kokouksessaan 15.6.2020. Maakuntakaava kuulutettiin voimaantulleeksi  
31.8.2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelualueelle on varattu seuraavat määräykset: 

Keskustatoimintojen alue (C)  

Merkinnällä osoitetaan kaupunkitasoiset keskustat ja seudullista merkitystä omaa-
vien taajamien keskustatoimintojen alueet. Keskustatoimintojen alue sisältää asu-
tuksen lisäksi hallintoon, palveluihin ja kauppaan liittyviä toimintoja sekä tarvittavat 
liikennealueet ja puistot. 
 
- Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueen 

viihtyisyyteen, omaleimaisuuteen ja kaupunkikuvan tasapainoisuuteen. Alueen 
käytön suunnittelussa on huolehdittava kestävän liikkumisen toimintaedellytyk-
sistä eri liikkumismuodot huomioiden. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kaupun-
kikuvan kehittämiseen sekä rakennushistoriallisten ominaispiirteiden säilyttämi-
seen sekä keskustatoimintaa tukevaan palvelurakenteeseen. 
 

- Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava maakunnallisesti merkittä-
vien kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa suunnit-
telussa tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien hallintaan ja hulevesitulvien 
ehkäisyyn.  

Kuva 2. Ote Kymenlaakson maakuntakaavasta 2040. 
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Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue  
 
Merkinnällä osoitetaan kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta merkit-
tävät alueet. Merkinnän perustelut ilmaistaan seuraavilla indekseillä: ma/v = kulttuu-
riympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä alue (kaa-
vakartalla merkinnässä reunaviiva), ma/e = kulttuuriympäristön tai maiseman vaali-
misen kannalta valtakunnallisesti tärkeäksi esitetty alue (kaavakartalla merkinnässä 
ei reunaviivaa), ma/m = kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maa-
kunnallisesti tärkeä alue (kaavakartalla merkinnässä ei reunaviivaa). 
 
- Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuu-

riympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja 
kulttuuriarvojen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sovitet-
tava yhteen maankäytön ja maisema- ja kulttuuriarvojen vaatimukset. 

 
 
Kaavamuutos ei ole ristiriidassa vahvistetun maakuntakaavan kanssa 

 

 

Yleiskaava 

Haminan keskeisten alueiden yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
20.3.2006 ja se on saanut lainvoiman 5.11.2008.  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Ote Haminan keskeisten alueiden yleiskaavasta. 

SUUNNITTELU- 
ALUE 
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Suunnittelualueelle on varattu seuraavat määräykset: 

Keskustatoimintojen alue (C)  

Alue varataan Haminan kaupunkiseutua ja vaikutusaluetta palvelevalle kaupalle, julkisille ja 
yksityisille palveluille, hallinnolle, kaupunkimaiselle asumiselle, koulutus-, kulttuuri- ja virkis-
tyspalveluille sekä keskustahakuisille, ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle työpaikkatoi-
minnoille. Keskustan asemakaavoituksessa ja muussa yksityiskohtaisessa suunnittelussa 
on huomioitava linnoituskaupungin kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuinen luonne ja raken-
nustaiteellisesti omaleimainen kaupunkikuva. 

Asemakaavassa on mahdollistettava kauppatorin ympäristön kehittäminen arkkitehtonisesti 
korkeatasoisena ja jalankulkupainotteisena kaupallisena keskuksena, Haminan varuskun-
nan kehittäminen, varuskunnalta vapautuvien alueiden ja rakennusten uusiokäyttö keskus-
tatoimintoja varten, linnoitusalueen käyttö kulttuuri, virkistys- ja luonnonmonimuotoisuutta 
vaalivana alueena. 

Alue joka on valtakunnallisesti merkittävä sen kulttuurihistoriallisen 
arvon, rakennustaiteellisten ja kaupunkikuvallisten kohteiden ja 
aluekokonaisuuksien sekä kaupunkiarkeologian vuoksi  

Alueen arvokas rakennuskanta ja ympäristö säilytetään. Museovirastolle ja maakuntamu-
seolle on varattava mahdollisuus lausunnon antoon yksityiskohtaisen suunnittelun yhtey-
dessä. 

Haminan keskeisten alueiden yleiskaavassa on suunnittelualueen viereisellä tontilla 
rakennetun kulttuuriympäristön kohdemerkintä 93: Poliisi- ja oikeustalo. Maarianka-
tu 2. 1984 Timo ja Tuomo Suomalainen. Numerointi perustuu Kymenlaakson ra-
kennuskulttuuri –julkaisuun (1992). Kohteet numeroineen on esitetty yleiskaavakar-
talla suojelukohdemerkinnällä (turkoosi ympyrä). Varsinaisella suunnittelualueella ei 
ole yleiskaavan mukaista rakennetun kulttuuriympäristön kohdemerkintää.  
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Asemakaava 

Muutosalueella on voimassa 22.4.1988 vahvistettu asemakaava 223. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelualueelle on varattu seuraavat määräykset: 

- Hallinto- ja virastorakennusten korttelialue (YH2), Rakennuksen maanpinnan 
alapuolella olevaan kellarikerrokseen saadaan rakentaa kerrosalaan laskettavia 
tiloja enintään 300m2. Tontilla saa olla asuinhuoneistoja kiinteistön hoitoon tar-
vittavalle henkilökunnalle. 

- Rakennusoikeus on rakennusalakohtainen, lukusarja, jossa k-kirjaimen jälkeinen 
luku ilmoittaa rakennuksen kokonaan maanpinnan alapuolella olevan kellariker-
roksen myymäläliike- tai työtilojen kerrosalan neliömetrimäärän ja jossa toinen 
luku ilmoittaa sallitun maanpäällisen kerrosalan neliömetrimäärän (k 450 + 3540 
k-m2) 

- Maanalainen tila (ma) 

- Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurim-
man sallitun kerrosluvun, II  

- Tontille on merkitty istutettava alue, jolle on istutettava vähintään 2 m korkuisia 
lehtipuita. 

- Rakennusala. Reunassa oleva merkintä osoittaa sivun, johon raken-
nus on merkinnän mitalta rakennettava kiinni. 

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

Haminan kaupunginvaltuuston hyväksymä rakennusjärjestys on tullut voimaan 
1.1.2011. 

Kartat 

Alueesta on laadittu yksityiskohtainen pohjakartta mittakaavassa 1:1000. Pohjakart-
ta täyttää JHS 185:n vaatimukset. 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TARVE JA TAVOITTEET 

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

Kiinteistön 75-1-6-2 omistaja on hakenut asemakaavan muuttamista niin, että hallin-
to- ja virastorakennusten korttelialueen merkintä muutettaisiin sallimaan liike- ja 
asuntorakentaminen. 

Kiinteistö on siirtynyt v. 2021 Senaatti-kiinteistöjen omistuksesta yksityiselle omista-
jalle. Nykyisellään kiinteistössä toimii Postin jakelukeskus, Telia ja Suomen Riista-
keskus. Sen sijaan Verohallinto, Työvoimatoimisto, sekä Kymsoten ja Väylän palve-
lut ovat siirtyneet pois kiinteistöstä, mikä on vapauttanut tilaa muutettavaksi asuin-, 
liike- ja majoituskäyttöön, korttelin yhdistäväksi kokonaisuudeksi. Viereisellä entisen 
poliisi- ja oikeustalon tontilla on tehty vastaava asemakaavamuutos vuonna 2019. 

4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 

Kaavamuutos tuli vireille 29.4.2022 kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätöksellä 
(§4, Dnro/119/2022). 

4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 

4.3.1 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 
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- Kaakkois-Suomen ELY –keskus 
- Kymenlaakson pelastuslaitos 
- Kymenlaakson museo 
 

Välillisiä osallisia ovat kaikki ne, jotka kokevat itsensä osallisiksi. 

4.3.2 VIREILLETULO  

Kaavahanke on tullut vireille kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätöksellä 
29.4.2022. Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
(OAS) nähtävilläolosta 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 näh-
tävillä kaupungin verkkosivuilla ja kaupungintalon asiointipalvelun ikkunassa 1.6. - 
1.7.2022. Kaavaluonnokseen liittyviä kirjallisia mielipiteitä ei jätetty. 

Asemakaavaehdotus esiteltiin 25.8.2022 kilpailukykyvaliokunnalle hyväksyttäväksi 
ja MRA 27 §:n mukaan nähtäville asetettavaksi 30 vuorokauden ajaksi. Asemakaa-
van muutosehdotus oli kaupungin verkkosivuilla sekä kaupungintalon asiointipalve-
lun ikkunassa nähtävillä 7.9.-6.10.2022. Kaavaehdotuksesta ei jätetty yhtään muis-
tutusta. 

4.3.4 VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Asemakaavamuutoksesta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot Kaakkois-
Suomen ELY -keskukselta, Kymenlaakson pelastuslaitokselta, Kymenlaakson mu-
seolta sekä Haminan kaupungin lupavaliokunnalta (rakennusvalvonta-, ympäristön-
suojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta). Kaupungin johtosäännön mukaan muis-
ta kuin laaja-alaisista tai muutoin merkittävistä kaavoista lausunnon voivat antaa va-
liokuntien esittelevät viranhaltijat.  

MRL:n 66§ mukaisen viranomaisneuvottelun järjestämiselle ei nähty tarvetta. 

Luonnosvaiheen nähtävilläolon aikana saapui neljä lausuntoa. Haminan kaupun-
gin lupavaliokunnan lausunnossa (8.6.2022) ei ollut huomautettavaa. Alla muiden 
lausuntojen tiivistelmät ja vastineet niihin. 

Kymenlaakson pelastuslaitos, 16.6.2022 

Pelastusviranomainen kehottaa huomioimaan kaavoituksen suunnittelussa pelas-
tustoiminnan edellytykset, kuten pelastusteiden riittävyyden ja pelastuslaitoksen 
nostolavayksikön vaatimat mitoitukset. Nostolavayksikön käyttö voi olla tarpeen ra-
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kennuksen/rakennusten pelastus- ja sammutustyössä (kts. Pelastustieohje, Kymen-
laakson pelastuslaitos). 

VASTINE: Lausunnossa esitetyt asiat ovat tärkeitä kaavan toteuttamiseen liittyväs-
sä rakennussuunnittelussa / toteutussuunnittelussa huomioitavia asioita. 
Kaavamuutoksen tarkoitus on muuttaa ainoastaan tontin käyttötarkoi-
tusta. Tontin rakennusalojen sijainti ja laajuus säilytetään, eikä näiden 
muutos ole tässä yhteydessä, jo rakennetulla tontilla, tarkoituksenmu-
kaista. Korttelin 6 tonttien 2 ja 3 väliselle rajalle on lisätty aidan raken-
tamisen kieltävä kaavamääräys vastaamaan tontille 3 vuonna 2019 an-
nettua kaavamääräystä. Raja-aita vaikeuttaisi tonttien pelastus- ja huol-
toliikennettä. Myös istutettava alue -merkintä on poistettu samasta syys-

tä tontin itäreunasta. Näiltä osin pelastustoiminnan edellytykset on 
kaavamuutoksessa huomioitu.  

 

Kymenlaakson museo, 22.6.2022 

Rakennettu kulttuuriympäristö 
Kortteli 6 on oleellinen osa Raatihuoneentorin kulttuurihistoriallisesti arvokasta kau-
punkiympäristöä ja alueella sijaitsee useita historiallisesti merkittäviä rakennuksia. 
Suunnittelualue on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäris-
töä (RKY) Haminan linnoitus- ja varuskuntakaupunki ja se on keskeinen osa Hami-
nan ympyräkaupungin rakennetta. Samassa korttelissa suunnittelualueen kanssa 
sijaitsee poliisi- ja oikeustalo (1984, Raatihuoneentori 4). 

Yleiskaavassa suunnittelualue sijoittuu alueelle, joka on valtakunnallisesti merkittä-
vä sen kulttuurihistoriallisen arvon, rakennustaiteellisten ja kaupunkikuvallisten koh-
teiden ja aluekokonaisuuksien sekä kaupunkiarkeologian vuoksi (/s-1). Kaavamää-
räyksen mukaan alueen arvokas rakennuskanta ja ympäristö tulee säilyttää. 

Suunnittelualueella sijaitseva Haminan virastotalo on valmistunut vuonna 1961. Ma-
tala, aumakattoinen rakennus nauhaikkunoineen edustaa arkkitehtuuriltaan valmis-
tumisaikakautensa tyylin mukaista julkista rakentamista. Rakennuksen kerrosluku-
määrässä, massoittelussa, kattomuodossa ja vaaleassa värityksessä on huomioitu 
ympäristön vanhojen rakennusten muodostama kaupunkikuva. Rakennusta ei ole 
suojeltu. 

Kaavaluonnoksen kaavamääräyksissä edellytetään huomioimaan historiallisen ym-
päristön kaupunkikuva ja RKY-aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä asi-
assa toimivaltaisen museoviranomaisen lausunto. Museo katsoo, että luonnoksessa 
esitetyt kaavamääräykset tukevat arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön arvojen 
säilymistä. 

Lausunnossa esitetyt asiat ovat pääosin kaavan toteuttamiseen liittyvässä raken-
nussuunnittelussa / toteutussuunnittelussa huomioitavia asioita. Kaavamuutoksen 
tarkoitus on muuttaa ainoastaan tontin käyttötarkoitusta. Tontin rakennusalojen si-
jainti ja määrä säilyy eikä näiden muutos ole tässä yhteydessä tarkoituksenmukais-
ta. Saapunut lausunto merkitään tiedoksi. 
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Arkeologinen kulttuuriperintö 
Kaavamuutosalue sijaitsee Haminan ydinkeskustassa kokonaisuudessaan mui-
naismuistolain (295/1963) rauhoittaman kiinteän muinaisjäännöksen Vehkalahden 
kaupunki ja Haminan linnoitus (tunnus muinaisjäännösrekisterissä 1000003532; (ks. 
https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000003532) alueella. Linnoituksen kaupungin-
osan korttelin 6 tontti 2 sijaitsee kaupunkiarkeologisesti mielenkiintoisella paikalla, 
mutta vuonna 2003 suoritetun Haminan kaupunkiarkeologisen inventoinnin (Teemu 
Mökkönen/Museovirasto) 
(https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/raportti/read/asp/hae_liite.aspx?id=116238&ttyy
ppi=pdf&kansio_id=75) yhteydessä on kaupunkitontti luokiteltu alueeksi, jonka 
maaperässä mahdollisesti sijainneet muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamat his-
torialliset kerrokset ja rakenteet ovat todennäköisesti jo tuhoutuneet alueen myö-
hemmän maankäytön yhteydessä. 

Kymenlaakson museo ei edellytä edellä todetun perusteella arkeologisia selvityksiä 
tai tutkimuksia kaavahankkeen yhteydessä. Museo esittää kuitenkin, että kaavan 
erillisissä määräyksissä huomioidaan myös kaavamuutosalueen ja sen ympä-
ristön kaupunkiarkeologinen luonne ja kaava-alueen sijaintiin liittyvää mää-
räystä täydennettäisiin muotoon: ”Koko kaava-alue sijoittuu RKY- ja mui-
naismuistoalueella. Aluetta koskevista suunnitelmista (mukaan lukien raken-
nusten purkaminen) on pyydettävä asiassa toimivaltaisen museoviranomai-
sen lausunto”. 

VASTINE: Kaavan erillisissä määräyksissä huomioidaan myös kaavamuu-
tosalueen ja sen ympäristön kaupunkiarkeologinen luonne, joten 
kaava-alueen sijaintiin liittyvää määräystä täydennetään lausun-
nossa esitetyllä tavalla. 

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 29.6.2022 

Liikenne 
Kaavamuutosalue sijaitsee syvällä kaupungin katuverkolla. Muutokset liikennemää-
riin verrattuna nykytilanteeseen ovat pieniä. Kaavamuutoksella ei ole havaittavia 
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. 
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Ehdotusvaiheen nähtävilläolon aikana saapui neljä lausuntoa. Haminan kaupungin 
lupavaliokunnan (13.9.2022), Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen (22.9.2022), Ky-
menlaakson museon (5.10.2022) ja Kymenlaakson pelastuslaitoksen (5.10.2022) 
lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 KAAVAN RAKENNE JA MITOITUS 

Kaavamuutosalueen pinta-ala on n. 2656 m2.   

Tontin käyttötarkoitusmerkintä (YH2) muutetaan sallimaan liike- ja asuinrakentami-
nen (AL).  

Nykyinen rakennusoikeus (k450 + 3540 k-m2) sekä suurin sallittu kerrosluku (II) säi-
lyvät ennallaan.  

Istutettava alueenosa-merkintä poistetaan tontilta. Kaavamääräyksiin lisätään mää-
räys, joka kieltää aidan rakentamisen korttelin 6 tonttien 2 ja 3 väliselle rajalle.  

 

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 

6.1    EKOLOGISET VAIKUTUKSET 

Asemakaavamuutoksen ekologiset vaikutukset luonnonympäristöön ovat pienialai-
sia kohdistuen pääasiassa suunnittelualueelle. Poistuvassa kaavassa alue on jo ra-
kennettua. Koska alueella ei ole säilynyt alkuperäistä luonnonympäristöä, ei kaaval-
la ole luonnonmaisemaan kohdistuvia vaikutuksia. 

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan rakennettua kaupunkialuetta, jolla ei katsota 
olevan erityisiä säilytettäviä luonnonpiirteitä. Alueella ei ole todettu arvokkaita kasvi- 
tai eläinlajeja, joten kaavalla ei ole näiden osalta vaikutuksia. 

Kallio- ja maaperän osalta kaavan toteuttamisen vaikutukset ovat vähäisiä. Kalliope-
rä on koko suunnittelualueella syvällä eikä kallio tule korttelissa miltään osin esiin.  
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Alue on rakennettua eikä kaavamuutos vaikuta pintaveden virtauksiin. Suunnittelu-
alue on jo nykyisin pääosin päällystettyä. 

Suunnittelualue ei kuulu pohjavesialueisiin. Vaikutukset pohjavesiin ovat siten vä-
häiset. 

6.2      TALOUDELLISET VAIKUTUKSET – VAIKUTUKSET YHDYSKUNTATALOUTEEN 

Asemakaavamuutoksen mukainen maankäyttö tukeutuu nykyiseen kaupunkiraken-
teeseen. Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset ovat vähäisiä ja ne kohdistuvat 
pääasiassa suunnittelualueelle. Käytettävissä olevien tietojen mukaan myöskään 
suunnittelualuetta ympäröiviin verkostoihin ei kohdistu lisäinvestointitarpeita, kuten 
putkikokojen suurentamista. 

Kaavan toteuttaminen parantaa Haminan keskusta-alueen palvelutarjontaa. 

6.3      SOSIAALISET VAIKUTUKSET 

Kaavamuutoksella ei katsota olevan merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia. Kaupungin 
ydinkeskustassa sijaitsevan korttelin 6 ympäristöön ei aiheudu sellaisia muutoksia, 
jotka voisivat merkittävästi vähentää nykyisten asukkaiden viihtyvyyttä.  

Haminan keskustan kaupallista kehittämistä on tarkasteltu Tuomas Santasalo Ky:n 
laatimassa selvityksessä ”Haminan keskusta-alueen kaupallinen vetovoima”. Kaa-
varatkaisu turvaa toimintojen kehittämisen nykyisellä tontilla. Kaavamuutos tukee 
osaltaan myös kaupallisessa selvityksessä esitettyjä tavoitteita ja on selvityksen lin-
jausten mukainen. Kaavan toteuttamisella parannetaan Haminan keskustan veto-
voimaisuutta sekä kaupunkilaisten että matkailijoiden keskuudessa. 

6.4       KULTTUURISET VAIKUTUKSET 

Suunnittelualueella ei ole todettu suojelua edellyttävää, kulttuurihistoriallisesti arvo-
kasta rakennuskantaa eikä muinaismuistoja, joten kaavalla ei ole siltä osin vaiku-
tuksia. 

Käyttötarkoituksen muutoksella ei katsota olevan vaikutusta Haminan keskustan 
ympyräasemakaavaan perustuvaan kaupunkikuvaan ja identiteettiin.  

6.5       SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET 

Asemakaavan muutosta varten ei ole ainakaan tässä vaiheessa tarkoitus laatia eril-
lisiä selvityksiä, koska kaavan toteuttamisen vaikutukset ovat vähäisiä eikä yleis-
kaavaa varten tehdyissä selvityksissä ole noussut mitään erityiskohdetta esille. 
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7 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

Kaavamuutoksen toteuttaminen on mahdollista, kun kaavamuutos on lainvoimai-
nen. Koska suunnittelualueen rakennusoikeus pysyy samana, ei asemakaavan to-
teuttamiseksi tarvita maankäyttösopimusta. 

 
Haminassa  27. päivänä toukokuuta 2022 
HAMINAN KAUPUNKI 
Kaavoitus 

        
Milla Koskivirta   
Kaupunginarkkitehti 
 

 
 
Kaavaselostus päivitetty. Yhteenveto luonnosvaiheen lausunnoista lisätty sivuille 13-15. 
 
 
Haminassa  16. päivänä elokuuta 2022 

 
HAMINAN KAUPUNKI 
Kaavoitus 

 
Milla Koskivirta   
Kaupunginarkkitehti 
 

 
Kaavaselostus päivitetty. Ehdotusvaiheessa saapuneet lausunnot lisätty sivulle 16. 
 
 
Haminassa  7. päivänä lokakuuta 2022 

 
HAMINAN KAUPUNKI 
Kaavoitus 

 
Milla Koskivirta   
Kaupunginarkkitehti 


