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KAAVOITUS   18.7.2007, päivitetty 13.10.2009, 5.4.2011, 19.7.2019 ja 23.1.2020 

 
VILNIEMEN OSAYLEISKAAVA 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma        
 
 

Maankäyttö ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavaa laadittaessa  
tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja 
merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja 
vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 

1 VILNIEMEN OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS 

Maankäyttö - ja rakennuslain mukaan yleiskaavan tarkoituksena 
on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen 
ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavas-
sa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tar-
peelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja suunnittelun 
sekä rakentamisen ja maankäytön perustaksi. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 39 §:n mukaan yleiskaavaa 
laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon säädetyllä 
tavalla. Edelleen yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomi-
oon, siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja 
tarkkuus sitä edellyttävät: 

1. yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologi-
nen kestävyys 

2. olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö 
3. asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus 
4. mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja 

kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi-, ja jätehuollon tar-
koituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnon-
arvojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla 

5. mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestö-
ryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön 

6. kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset 
7. ympäristöhaittojen vähentäminen 
8. rakennettujen ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen 

vaaliminen 
9. virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 

Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeu-
den haltijalle kohtuutonta haittaa. 
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2 Suunnittelun ohjausvaikutus  

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoit-
teista tuli voimaan 1.6.2001. Tavoitteiden ohjausvaikutuksesta 
maankäytön suunnitteluun säädetään MRL 22 – 24 §:ssä. 
Alemman asteisessa suunnittelussa tulee huomioida valtioneu-
voston päätöksen yleis- ja erityistavoitteet. Laadittavassa yleis-
kaavassa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskettavat 
ainakin Natura-alueita (Lupinlahti) ja muita luonnonsuojelualuei-
ta. 

Lisäys 13.10.2009, päivitys 19.7.2019: Valtioneuvosto päätti 
tavoitteiden uudistamisesta 14.12.2017, ja viiteen kokonaisuu-
teen jaetut uudistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. 

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleis-
kaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpi-
teisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 32.1 §). Maakunta-
kaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan ja ase-
makaavan alueella muuten kuin 1 mom. tarkoitetun asemakaa-
van muuttamista koskevan vaikutuksen osalta (MRL 32.3 §). 
Ympäristöministeriön 19.6.2001 vahvistama ja Korkeimman hal-
linto-oikeuden 16.10.2002 ratkaisema Kymenlaakson kokonais-
seutukaava vastaa toistaiseksi maakuntakaavaa (MRL 210 §). 

Lisäys 13.10.2009, päivitys 19.7.2019: Maakuntakaava Taa-
jamat ja niiden ympäristöt vahvistettiin Ympäristöministeriössä 
28.5.2008 ja 18.1.2010 tehdyillä vahvistuspäätöksillä. Voimaan-
tulleet vaihemaakuntakaavat korvaavat kokonaisseutukaavan. 
Kokonaismaakuntakaavan, eli Kymenlaakson maakuntakaavan 
2040, laatiminen on käynnissä. 

Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asema-
kaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käy-
tön järjestämiseksi (MRL 42.1 §). Yleiskaava korvaa samaa 
aluetta koskevan aikaisemmin vahvistetun yleiskaavan, jollei 
kaavassa toisin määrätä. Yleiskaava ei ole voimassa asema-
kaava-alueella muuten kuin 1 mom. tarkoitetun asemakaavan 
muuttamista koskevan vaikutuksen osalta (MRL 42.3 §). Yleis-
kaavan keskeiset periaatteet tulee ottaa huomioon asemakaa-
vaa laadittaessa. 

Laadittava yleiskaava on tarkoitus laatia lain tarkoittamaksi oi-
keusvaikutteiseksi yleiskaavaksi. 
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3 Viranomaisvaikutus 

Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia 
toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, 
ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista (MRL 
42.2 §). Yleiskaavan viranomaisvaikutus kohdistuu sekä MRL:n 
mukaisiin viranomaisiin että muihin viranomaisiin. Kunnan ja 
valtion viranomaisten on katsottava, että muilla suunnitelmilla 
tai toimenpiteillä ei vaikeuteta yleiskaavan toteutumista. 

4 Rakentamisrajoitukset 

Ehdollinen rakentamisrajoitus: Lupaa rakennuksen rakentami-
seen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteu-
tumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos yleiskaavasta joh-
tuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa 
haittaa eikä kunta tai valtio lunasta aluetta tai suorita haitasta 
kohtuullista korvausta (MRL 43.1 §). 

Rakennuksen purkaminen: Rakennusta tai sen osaa ei saa il-
man lupaa purkaa yleiskaava -alueella, jos purkaminen on saa-
tettu yleiskaavamääräyksellä luvanvaraiseksi (MRL 127.1 §). 

5 Yleiskaavamääräykset 

Yleiskaavassa voidaan antaa määräyksiä, joita tarvitaan yleis-
kaava- aluetta suunniteltaessa tai muutoin käytettäessä. Ne 
voivat koskea maankäytön tai rakentamisen erityistä ohjausta ja 
haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista 
(MRL 41.1 §). 

Suojelumääräykset Jos jotakin aluetta tai rakennusta on mai-
seman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihisto-
riallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi 
suojeltava, yleiskaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeelli-
sia määräyksiä (MRL 41.2 §). 

Toimenpiderajoitus: Yleiskaavamääräyksellä voidaan maise-
maa muuttava toimenpide määrätä luvanvaraiseksi (MRL 43.2 
§). Tällöin toimenpiteen edellytyksenä on, että kunta myöntää 
alueelle maisematyöluvan (MRL 128 §, 140 §). Lupaa ei voida 
myöntää, jos toimenpide vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavas-
sa varattuun tarkoitukseen. 

Suunnittelutarvealue: Yleiskaavassa voidaan osoittaa suunnitte-
lutarvealueeksi alue, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa 
suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten  
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ympäristöarvojen tai -haittojen vuoksi on tarpeen suunnitella 
maankäyttöä (MRL 16.3 §). Määräys on voimassa 10 vuotta 
kerrallaan. Tässä yleiskaavassa tarkistetaan suunnittelutarve-
alueiden ajanmukaisuus. 

Vähittäiskaupan suuryksikkö: Vähittäiskaupan suuryksikköä ei 
saa sijoittaa maakunta - tai yleiskaavan keskustatoiminnoille va-
ratun alueen ulkopuolelle, ellei alue ole asemakaavassa erityi-
sesti osoitettu tätä tarkoitusta varten (MRL 114 §). Vähittäis-
kaupan suuryksiköllä tarkoitetaan yli 2000 kerros-m² suuruista 
kauppaa. Määräys ei koske paljon tilaa vaativaa erikoiskauppaa 
(MRL 114 §). 

Lisäys 19.7.2019: 114 § on kumottu lailla 8.4.2011/319. Vähit-
täiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan tässä laissa yli 2 000 ke-
rosneliömetrin suuruista vähittäiskaupan myymälää (71 a §). 
Vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat erityiset säännökset 
koskien sisältövaatimuksia maakunta- ja yleiskaavalle (71 b §) 
sekä niiden sijoittumista (71 c §). 

Lunastus: Ympäristöministeriö voi myöntää kunnalle luvan lu-
nastaa alue, joka on yleiskaavassa osoitettu liikenneväyläksi, 
asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään yhdyskuntarakentami-
seen ja jota tarvitaan kunnan suunnitelman mukaiseen yhdys-
kuntakehitykseen (MRL 99.3 §). 

6 Suhde muuhun lainsäädäntöön 

Edellä on lueteltu maankäyttö - ja rakennuslakiin perustuvia 
yleiskaavan ohjausvaikutuksia. Mm. tielaeissa, maa-
aineslaissa, vesilaissa, metsälaissa, jätelaissa, rakennussuoje-
lulaissa ja ympäristönsuojelulaissa on velvoite yleiskaavan 
huomioon ottamisesta. 

7 Osayleiskaavaan kuuluva suunnittelualue 

Kaava koskee Vilniemen aluetta. Alue rajautuu pohjoisessa Lu-
pinlahden rantaviivaan, lännessä Haminanlahteen sisältäen 
myös vesialuetta Kiilapankeilta Ravaholman itäpuolelle, eteläs-
sä Ravaholmasta Länsi-Tallourin pohjoispuolitse Vimpasaa-
reen, idässä Vimpasaaren läntiseen rantaviivaan ja Mäntlahden 
kylän rajaan. 
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8 Suunnittelutilanne 

8.1 Suunnittelua ohjaavat ylemmän kaavatason suunnitelmat 

Vilniemellä voimassa olevan osayleiskaavan on kunnanvaltuus-
to hyväksynyt 25.3.1996, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 
vahvistanut 25.6.1997 ja Korkein hallinto-oikeus pysyttänyt pää-
töksen 7.4.1999. Alue rajattiin ulos 20.3.2006 hyväksytystä 
keskeisten alueiden yleiskaavasta, sillä oli tiedossa että ao. 
kaavasta valitetaan Vilniemen kaavaratkaisuun liittyen. Keskeis-
ten alueiden yleiskaavasta on tehty määräaikaan mennessä 2 
valitusta Kouvolan hallinto-oikeuteen eikä kaava ole vahvistu-
nut. 

Suunnittelua ohjaava ylemmän tason kaava on Kymenlaakson 
kokonaisseutukaava, joka on vahvistunut 16.10.2002. 

Lisäys 13.10.2009 ja päivitys 19.7.2019: Tarkistetut valtakun-
nalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) tulivat voimaan 1.3.2009. 
Kymenlaakson maa-kuntakaava Taajamat ja niiden ympäristöt 
on hyväksytty maakuntavaltuustossa 12.6.2006 ja vahvistettu 
ympäristöministeriössä 28.5.2008 ja 18.1.2010 tehdyillä vahvis-
tuspäätöksillä. Haminan keskeisten alueiden yleiskaava sai 
lainvoiman KHO päätöksellä 5.11.2008. 

8.2 Suunnittelutarpeet 

Yleiskaavalla ratkaistaan, pitääkö Vilniemen kylän alueelle laa-
tia asemakaava. Alueella on yksityinen kunnallistekninen ver-
kosto, johon liittyvät hallinnolliset kysymykset ym. tulevat rat-
kaistaviksi. Rakennuspaikkojen minimikoko määriteltäneen jo 
yleiskaavassa. 

8.3 LÄHTÖTIETOJEN TILANNE 

8.3.1 Luontoinventoinnit 
Suunnittelualueella on laadittu eri yhteyksissä useita selvityksiä. 
Niitä joudutaan täydentämään, päivittämään ja laatimaan uusil-
ta aihealueilta yleiskaavatyön pohjaksi.  

Entisen Vilniemen koulun pohjoispuoleisen kolmionmuotoisen 
metsäalueen sekä Vilniementien pohjoispuolen kasvillisuussel-
vitykset tehdään kesällä 2007. 

Liito-oravien tilanne inventoidaan uudelleen kevättalvella 2008. 
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Lisäys 13.10.2009: Luontoselvitykset ja niiden päivitykset on 
tehty kaavaselostuksessa mainitulla tavalla. 

8.3.2 Kantatilatarkastelu 
Kantatilatarkastelu tehdään koko kaava-alueelta eikä vain ran-
tavyöhykkeeltä. Lisäksi tarkastellaan koko Lupinlahden ranta-
alue myös lahden pohjoisrannan ja saarien osalta. Poikkileik-
kausvuotena käytetään vuotta 1969. 

Mitoitusperiaatteet käsitellään kaupunginvaltuustossa ja se te-
kee niistä myös päätöksen. Kaikkiaan alueella on noin 100 kan-
tatilaa. 

9 MUUT SUUNNITELMAT ja selvitykset 

1. Vilniemen voimassa olevat asemakaavat 
2. Hylksaaren ranta-asemakaava 
3. Pitkien hiekkojen ranta-asemakaavan muutos  
4. Haminan kaupungin kulttuuriympäristöohjelma 
5. Rantarakentamisselvitys 
6. Asuntomessuselvitys 
7. Taajamatulvien riskienhallintaselvitys 
8. Lupinlahden käyttö- ja hoitosuunnitelma 
9. Palvelutoimintojen kehittämissuunnitelma (Pitkät Hiekat) 
10. Museoviraston muinaisjäännösinventointi 
11. Luontoselvitys (Keskeisten alueiden yleiskaava, täydenne-

tään) 
12. Meluntorjuntaselvitys (Keskeisten alueiden yleiskaava) 
13. Maisemaselvitys (Keskeisten alueiden yleiskaava) 

10 Yleiskaavalla ratkaistavat keskeiset tavoitteet 

Haminan kaupunginhallitus on 28.8.2006 päättänyt yleiskaavan 
laatimisesta ja todennut useita suunnittelukohteita, jotka yleis-
kaavassa on tavoitteena ratkaista: 

- Vilniemen alueen suunnitteluperiaatteet 
- mahdolliset täydennysrakentamisalueet 
- kaupunkikuvalliset periaatteet 
- liikenneturvallisuuden parantaminen ja tieverkkoon liittyvät 

kehittämishankkeet 
- nykyisten asuntoalueiden kehittäminen 
- Vilniemen taajaman eheyttäminen 
- pitkän aikavälin asuntoaluereservit 
- keskeisten vapaa-alueiden osoittaminen virkistykseen ja 

retkeilyyn, suojelualueiden turvaaminen 
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- loma-asumisen ja vakituisen asumisen yhteensovittami-

nen 
- tutkitaan venesäilytyksen mahdollisuudet Vilniemen alu-

eella 

11 Yleiskaavan vaikutusten arviointi 

Yleiskaavassa esitettyjen alueiden toteuttaminen aiheuttaa ai-
kanaan Haminan kaupungin alueella ja välillisesti Etelä-
Kymenlaaksossa ainakin seuraavia merkittäviä (MRA 17 §) 
muutoksia ja vaikutuksia: 

- yhdyskuntarakenteeseen ja -talouteen 
- rakennettuun ympäristöön 
- luontoon 
- maisemaan 
- kaupunkikuvaan 
- liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 
- terveyteen ja sosiaalisiin oloihin 
- kulttuuriympäristöön 

Yllä lueteltuja vaikutuksia arvioidaan tarkoituksen mukaisella ja 
viranomaisten hyväksymällä tavalla kaavoituksessa vakiintu-
neessa käytössä olevin keinoin ja asiantuntijoiden voimin aina-
kin seuraavissa vaiheissa: 

- osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 
- yhdyskuntarakenteeseen liittyvän kehityskuvan laadinnas-

sa 
- tavoiteasettelun yhteydessä 
- kaavan luonnosvaiheessa 
- kaavaehdotuksen viimeistelyssä 

12 Osalliset VILNIEMEN osayleiskaavassa (päivitetty 19.7.2019) 

Osallisilla tarkoitetaan maanomistajia ja kaikkia niitä, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huo-
mattavasti vaikuttaa sekä niitä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden 
toimintoja kaavassa tarkastellaan. Alla olevat listat saattavat ol-
la puutteellisia, joten osallinen voi olla kuka tahansa, joka sel-
laiseksi itsensä kokee. 
Alueen asukkaat ja maanomistajat: 
- alueen asukkaat 
- alueella työssä tai koulua käyvät 
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- kaava-alueella tai sen vaikutuspiirissä maata omistavat 
- alueella toimivat asukasyhdistykset ja kylätoimikunnat 
Viranomaiset ja alueelliset yhteisöt: 
- Etelä-Kymenlaakson kunnat ja naapurikunnat (Kotka, 

Kouvola, Virolahti, Miehikkälä, Luumäki ja Pyhtää) 
- Maakuntakaavoituksesta vastaava viranomainen (Kymen-

laakson liitto)  
- Ympäristöviranomainen (Kaakkois-Suomen ely-keskus) 
- Tieviranomainen (Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri) 
- Museovirasto, Kymenlaakson maakuntamuseo 
- Kaakkois-Suomen TE-keskus 
- Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
- Haminan kihlakunnan poliisilaitos 
- Kaakkois-Suomen metsäkeskus 
- Kymijoen Vesi ja Ympäristö ry 
- Kotkan ympäristöseura 
- Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri 
- Kymenlaakson lintutieteellinen yhdistys 
- Kymen riistanhoitopiiri 
- Kotkan - Haminan seudun seutuvaltuusto 
- ProAgria Kymenlaakso 
Yhdyskuntateknisestä huollosta vastaavat yhteisöt: 
- Haminan Energia Oy 
- Kymenlaakson Sähkö Oy 
- Kymenlaakson Vesi Oy 
- Haminan Vesi  
- Sonera Oyj 
- Elisa Oyj 
Elinkeino- ja yrityselämän edustajat: 
- alueella toimivat elinkeinoharjoittajat ja yritykset 
- HaminaKotka Satama Oy 
- Haminan seudun yrittäjät 
- Haminan pien- ja käsiteollisuusyhdistys ry 
- Kymen Yrittäjät ry 
- Kotkan - Haminan seudun Portti Oy 
- Cursor Oy 
- Haminan nuorkauppakamari ry 
- Kymenlaakson kauppakamari 
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Paikalliset yhteisöt, jotka toimivat eri tavoin haminalaisten eduk-
si, kuten: 
- eläkeläisjärjestöt 
- poliittiset paikallisyhdistykset 
- Haminan vammaisneuvosto 
- urheiluseurat 
- kulttuuriyhdistykset 
- oppilaitokset ja koulut 
- hoivapalveluja tuottavat laitokset ja yhteisöt 
Haminan kaupungin organisaatioon perustetut valio- ja lauta-
kunnat, jaostot: 
- Kilpailukykyvaliokunta 
- Kaupunkikehitysvaliokunta 
- Lupavaliokunta 
- Hyvinvointivaliokunta 
- Kasvatus ja koulutus -valiokunta 
- Tarkastuslautakunta 
- Vesilaitoksen johtokunta 
- Kymen jätelautakunta 

13 Yleiskaavan laatimisen vaiheet, vuorovaikutus ja tiedotus 

13.1 Laatimispäätös, hanke- ja ohjausryhmien järjestäytyminen sekä perusselvi-
tysten laadinta 

• Kaupunginhallituksen päätös 28.8.2007; kaavan laatimis-
päätös sekä ohjaus- ja hankeryhmien perustaminen 

• Hankeryhmä valmistelee tarvittavien perusselvitysten laa-
dintaa, niiden sisältöä, laatimisen aikataulua sekä päättää 
selvitysten tekijöistä. 

• Yleiskaavan tavoitteiden asettelusta ja laadusta vastaa oh-
jausryhmä. Ohjausryhmän laajalla edustuksella saadaan 
jatkuva ja vuorovaikutteinen yhteys eri viranomaisiin. 

• Perusselvitykset pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2007 
aikana. 

13.2 Viranomaisyhteistyö 

• Osayleiskaavahankkeesta järjestetään MRL 66.2 § sekä 
MRA 18 § mukainen viranomaisneuvottelu 30.5.2007 
hankkeen aloitusvaiheessa. Toinen viranomaisneuvottelu  

https://www.hamina.fi/kaupunki-info-paatoksenteko/paatoksenteko/valio-ja-lautakunnat-jaostot/lupavaliokunta/
https://www.hamina.fi/kaupunki-info-paatoksenteko/paatoksenteko/valio-ja-lautakunnat-jaostot/hyvinvointivaliokunta/
https://www.hamina.fi/kaupunki-info-paatoksenteko/paatoksenteko/valio-ja-lautakunnat-jaostot/lasten-ja-nuortenpalveluiden-valiokunta/
https://www.hamina.fi/kaupunki-info-paatoksenteko/paatoksenteko/valio-ja-lautakunnat-jaostot/tarkastuslautakunta/
https://www.hamina.fi/kaupunki-info-paatoksenteko/paatoksenteko/valio-ja-lautakunnat-jaostot/vesilaitoksen-johtokunta/
https://www.hamina.fi/kaupunki-info-paatoksenteko/paatoksenteko/valio-ja-lautakunnat-jaostot/kymen-jatelautakunta/
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järjestetään, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 
ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu. Hank-
keen ohjausryhmässä on laajapohjainen viranomaisedus-
tus, jolloin on mahdollista käydä vuoropuhelua hankkeen 
sisällöstä myös valmistelun aikana. 

13.3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), tavoiteasettelu ja yhdyskunta-
rakenteen alustava kehityskuva 

• OAS laaditaan hankeryhmän toimesta kevään 2007 aika-
na, jonka jälkeen sitä käsittelee yleiskaavan ohjausryhmä 
sekä tarvittaessa Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 
(nyk.Kaakkois-Suomen ELY-keskus). Kaavan vireille tu-
losta ja OAS:sta julkaistaan kuulutus paikallisissa lehdis-
sä, jonka jälkeen OAS pidetään nähtävillä kaavoitusyksi-
kössä ja kaupungin internetsivuilla 30 päivää, jona aikana 
palaute kirjallisesti OAS:sta tulisi antaa. 

• Osallisella on MRL 64 §:n mukaisesti ennen kaavaehdo-
tuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esit-
tää alueelliselle ympäristökeskukselle neuvottelun käymis-
tä tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyy-
destä. Mahdolliset esitykset toimitetaan osoitteella: Kaak-
kois-Suomen ympäristökeskus, PL 1023, 45101 KOUVO-
LA   
Lisäys 19.7.2019: 64 § on kumottu L:lla 21.4.2017/230 

• Tavoiteasettelu ja alustavan kehityskuvan laatiminen aloi-
tetaan hankeryhmän toimesta keväällä 2007 ja ne pyritään 
saamaan valmiiksi vuoden 2007 loppuun mennessä. 

• Osallisilla on mahdollisuus tutustua kaavan tavoitteisiin ja 
yhdyskuntarakenteen alustavaan kehityskuvaan niiden 
valmistuttua, jolloin ne pidetään nähtävillä kaavoitusyksi-
kössä ja internet-sivuilla 30 päivää, erillisellä kuulutuksella 
ilmoitettuna aikana. 

13.4 Kaavan laatimisvaiheen kuuleminen ja kaavaluonnoksen laatiminen 

• Kaavaluonnoksen laatiminen aloitetaan vuodenvaihteessa 
2007–2008, jolloin perusselvitykset ovat pääosin valmistu-
neet. 

• Laatimisvaiheessa täsmennetään tavoitteita, hankitaan 
tarvittavia lisäselvityksiä sekä valmistellaan yleisellä tasol-
la erilaisia vaihtoehtoja. 

• Tämä vaihe kestää todennäköisesti useita kuukausia ja to-
teutetaan kaupungin oman maankäytön suunnittelijoiden  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a21.4.2017-230
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työnä, hankeryhmän toimeksiannosta ja ohjausryhmän 
valvonnassa. 

• Vuoden 2008 alkupuolella aloitetaan luonnoksen laatimi-
nen. Harkittavaksi tulee, palkataanko yleiskaavatyöhön-
suunnittelutoimisto, jonka tehtävänä on osayleiskaavan 
luonnos- ja ehdotusvaiheiden suunnittelu. Yleiskaavaluon-
noksesta pidetään yleisötilaisuus, josta tiedotetaan paikal-
lislehdissä. Viranomaisille, ulkopaikkakuntalaisille maan-
omistajille ja eri yhteisöille lähetetään erillinen kirje. Oh-
jausryhmässä pidetään kaavaneuvottelu ennen luonnok-
sen nähtäville asettamista. 

• Yleiskaavaluonnos pidetään yleisesti nähtävillä 30 päivän 
ajan kaavoitusyksikössä ja kaupungin internet-sivuilla 
syyskesällä 2008, jolloin kaikilla osallisilla on mahdollisuus 
tutustua kaavaluonnokseen ja siihen liittyviin asiakirjoihin 
sekä antaa erilaista palautetta kuten mielipiteitä, esityksiä 
ja huomautuksia kirjallisessa muodossa. Ennakkolausun-
not pyydetään keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä. 

13.5 Kaavaehdotuksen viimeistely, virallisten lausuntojen hankkiminen 

• Saadun palautteen perusteella yleiskaavaluonnos viimeis-
tellään yleiskaavaehdotukseksi vuoden 2008 loppuun 
mennessä. 

• Yleiskaavaehdotusta esitellään yleisötilaisuudessa, josta 
tiedotetaan paikallislehdissä. Viranomaisille, ulkopaikka-
kuntalaisille maanomistajille ja eri yhteisöille lähetetään 
erillinen kirje. 

• Virallisesta ehdotuksesta pyydetään MRL:n mukaiset lau-
sunnot samanaikaisesti, kun kaavaehdotus pidetään ylei-
sesti nähtävillä kaavoitusyksikössä ja kaupungin internet-
sivuilla 30 päivän ajan. 

• Kaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksia nähtävänä olo 
aikana kaupunginhallitukselle osoitettuina. MRA 18 §:n 
mukainen viranomaisneuvottelu pidetään ympäristökes-
kuksessa nähtävillä olo ajan jälkeen. 

13.6 Hyväksymiskäsittely 

• Kaavan hyväksymiskäsittely aloitetaan kaupungin tekni-
sestä lautakunnasta, josta se menee kaupunginhallituk-
seen ja edelleen valtuustoon. Tavoiteaikataulu on se, et-
tä kaupunginvaltuuston käsittely syyskesälle 2009. 
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13.7 Muutoksenhaku 

Kaavaa koskevasta kaupunginvaltuuston päätöksestä voi valit-
taa 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta Itä-
Suomen hallinto–oikeudelle. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi 
edelleen pyytää valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta. 
Yleiskaavatyössä pyritään rakentavaan vuorovaikutukseen ja 
avoimeen tiedottamiseen koko prosessin ajan. Tiedotuskanavia 
ovat viralliset kuulutukset ilmoitustaululla ja paikallislehdissä, 
kirjeet maanomistajille, lehtiartikkelit, reaaliaikaiset tiedot kau-
pungin internetsivuilla (www.hamina.fi), yleisötilaisuudet ja hen-
kilökohtaiset yhteydenotot. (päivitetty 19.7.2019) 

14 Yhteystiedot 
Yhteydenotot kaupunkiin: 

Postiosoite:  Käyntiosoite: 
Haminan kaupunki Haminan kaupungintalo 
Vilniemen osayleiskaava  Kaavoitus 
Kaavoitus Puistokatu 2, 2. krs 
PL 70 49400 Hamina 
49401 Hamina 

Lisätietoja antaa: 

Kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta (päivitetty 19.7.2019) 
Puhelin: 0400 485 531 
Sähköposti:milla.koskivirta@hamina.fi 

Haminassa 18.7.2007 ja päivitetty 13.10.2009  

Vesa Pohjola Milla Koskivirta 

kaupunginarkkitehti kaavoitusarkkitehti, 
hankeryhmän puheenjohtaja hankeryhmän sihteeri 

 

Kaavaehdotus oli nähtävillä 6.11. - 5.12.2009. Kaavaehdotuk-
sesta saatiin 4 muistutusta ja 12 lausuntoa. Tiivistelmä palaut-
teesta ja kaavoittajan vastineet ovat selostuksen liitteenä. Kaa-
vakarttaan ja selostukseen tehtiin em. muistiossa todetut kor-
jaukset. Kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville, siitä 
pyydetään lausunnot ja pidetään uusi viranomaisneuvottelu. 

 
 

mailto:milla.koskivirta@hamina.fi
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OAS:n kohdassa 8.3.2 on todettu, että kantatilatarkastelu teh-
täisiin myös Lupinlahden saarten ja pohjoisrannan osalta. Vuo-
den 2007 lopulla hankeryhmä päätti, että kantatilatarkastelu 
kaava-alueen rantojen osalta riittää. 

Haminassa 5.4.2011 
 Vesa Pohjola 
 Kaupunginarkkitehti 

 

Kaavaehdotus asetettiin tarkistettuna uudelleen nähtäville 25.5. 
- 23.6.2011. Saadusta palautteesta (muistutukset ja lausunnot) 
on tehty yhteenveto ja vastineet (selostuksen liite 18). Viran-
omaisneuvottelu pidettiin 26.8.2011. Myös muita neuvotteluita, 
niin maanomistajien kuin ELY-keskuksenkin kanssa, on pidetty. 
Osapuolten eriävä näkemys mitoituksen ja rakennuspaikkojen 
määrissä sekä Natura-arvioinnin puuttuminen on viivyttänyt 
kaavan etenemistä. Natura-arviointi valmistui tammikuussa 
2019.  

Kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty neuvotteluihin, 
Natura-vaikutusten arvioinnin tuloksiin sekä viimeisimmästä 
kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen perustuvia muutok-
sia, täydennyksiä ja päivityksiä. Myös tätä OASia on päivitetty. 

Kaavaehdotus viedään kilpailukykyvaliokunnan käsiteltäväksi 
elokuussa 2019, jonka jälkeen tarkistettu kaavaehdotus on tar-
koitus vielä kertaalleen asettaa nähtäville. Tavoitteena on kaa-
van hyväksymiskäsittely vuoden 2019 loppuun mennessä. 

Haminassa 19.7.2019 
 Milla Koskivirta 
 Kaupunginarkkitehti 

 

Kaavaehdotus asetettiin tarkistettuna jälleen nähtäville 18.9.- 
17.10.2019. Saadusta palautteesta (muistutukset ja lausunnot) 
on tehty yhteenveto ja vastineet (selostuksen liitteet 20 ja 21). 
ELY-keskuksen kanssa on käyty useita keskusteluja rantara-
kentamisen ohjaamisesta ja rakennusoikeuden määrästä Vil-
niemen osayleiskaavan ranta-alueella. Keskustelun pohjalta 
ELY antoi lausuntonsa 22.1.2020 koskien Vilniemen osayleis-
kaavaan esitettyä uutta RA/AO kaavamerkintää ja -määräystä. 
ELY piti esitettyä muutosta rantarakennuspaikkojen merkitse-
miseksi perusteltuna. Samalla lausunnossa kumottiin  ELYn 
edellisessä ehdotusvaiheen lausunnossa esittämä viranomais 
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neuvottelutarve.  Myös maanomistajien kanssa on käyty vuoro-
puhelua nähtävilläolon aikana ja sen jälkeen.  

Saadun palautteen perusteella tehdyistä tarkistuksista ja muu-
toksista johtuen kaavaehdotus on tarpeen vielä kerran asettaa 
julkisesti nähtäville. Tavoite kaavan hyväksymiskäsittelyn ajoit-
tumisesta on tarkentunut vuoden 2020 alkupuolelle. 

Haminassa 23.1.2020 
 Milla Koskivirta 
 Kaupunginarkkitehti 
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