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HAMINAN KAUPUNKI        LIITE 21                       
KAAVOITUS        11.11.2019 

 

VILNIEMEN OSAYLEISKAAVAMUUTOS  
Tarkistettu ehdotus (ollut nähtävillä 18.9.-17.10.2019) 
 
Ehdotusvaiheessa saadut muistutukset tiivistettynä ja kaavoittajan vastineet 
       

MUISTUTUKSET: 

1. 6.10.2019 

- Muistuttajat kertovat, että heidän hankkiessaan omistamansa kaksi kiinteistöä Vilniemen kylältä, oli 
niihin heidän mukaansa mahdollista rakentaa, ja että nämä oikeudet on vahvistettu 13.4.2015 muistu-
tukseen liitetyn liitteen mukaisesti. Uusi kaavaehdotus ei muistuttajien mukaan vahvista heidän raken-
tamisoikeuksiansa, joten tältä osin he eivät hyväksy kaavaehdotusta. 

Vastine 

- Kaavaehdotus ei suinkaan jätä vahvistamatta rakentamisoikeuksia muistuttajien omistamilla kiinteis-
töillä, vaan nimenomaan muodostaa ja lisää ko. kiinteistöjen rakentamisoikeutta seuraavin perustein: 

Nyt voimassa olevassa yleiskaavassa vuodelta 1997 muistuttajan tarkoittamasta toisesta n. 2900 m2:n 
kokoisesta palstasta vain n.2350 m2 (reilu 80 % palstan pinta-alasta) on AT- eli kyläkeskuksen aluetta ja 
loput M-1 eli maa- ja metsätalousaluetta. Voimassa oleva kaava edellyttää vähintään 3000 m2:n kokois-
ta rakennuspaikkaa (AT-aluetta). Ko. palstalle olisi mahdollista rakentaa ainoastaan hakemalla poik-
keamislupaa, koska palstalle sijoittuvan AT-alueen pinta-ala (2350 m2) on reilusti alle kaavan edellyt-
tämän 3000 m2. Toinen vieressä sijaitseva kiinteistöpalsta on kokonaan M-1 aluetta, jolla rakennusoi-
keutta asuinrakennukselle ei ole. Muistutuksen liite on ote kaavaa varten laaditusta selvityksestä, jossa 
on tarkasteltu mille kohtaa kylää olisi mahdollista/tilaa muodostaa uusia rakennuspaikkoja (1 raken-
nuspaikka/3000 m2). Mustatut kaksi palloa (tarkoittaen uusia rakennuspaikkoja) on sijoitettu kyllä ko. 
kiinteistöjen kohdalle, mutta niitä ei ole sidottu kiinteistöihin/kiinteistötunnuksiin. AT-alueen sisällä 
kiinteistöt voidaan jakaa ja lohkoa halutun kokoisiksi riippumatta kaavasta. Toki rakennusoikeuteen 
kiinteistön pinta-ala vaikuttaa. Liitteessä on otsikko ja silloisen kaavapiirtäjän allekirjoitus päivämääri-
neen. Tämän ko. liitteen ei voida katsoa vahvistavan muistuttajien tarkoittamia rakentamisoikeuksia.   

Uusi nähtävillä ollut kaavaehdotus on vanhan kylän kohdalta edellisen vuonna 2011 nähtävillä olleen 
kaavaehdotuksen mukainen. Siinä koko vanhan kylän alue on merkitty AT-1 alueeksi. Kylän keskeltä 
muistuttajien omistamien kiinteistöjen kohdalta on poistettu voimassa olevassa kaavassa oleva M-1 -
alue ja korvattu kokonaisuudessaan AT-1 -alueella, joka mahdollistaa kaavan tultua voimaan uudisra-
kentamista kylärakenteen sisällä. Kaavamuutoksella AT-1 alue laajentuu kokonaan kattamaan muistut-
tajien omistamat molemmat kiinteistöpalstat.  

Vaikka AT-1 alue kaavamuutosehdotuksessa laajenee kattamaan molemmat palstat, määräys edellyttää 
uudelta rakennuspaikalta vähintään 3000 m2:n pinta-alaa, kuten voimassa olevan kaavankin määräys. 
Muistuttajien kiinteistöpalstojen pinta-alat ovat n.2900 m2 ja n.2400 m2. Kun kiinteistön pinta-ala 
poikkeaa enintään 10 % on sille mahdollista saada suora rakennuslupa vähäisenä poikkeamisena. Näin 
ollen suora rakennuslupa on mahdollista hakea toiselle n.2900 m2:n kiinteistölle. Toisen n.2400 m2:n 
kokoisen kiinteistöpalstan kohdalla poikkeaminen on 10 %:a suurempi, joten tälle kiinteistölle on mah-
dollista hakea poikkeamislupaa.  

Myöhemmin muistuttaja on toimittanut kaavoittajalle rakennustarkastajan 30.4.2015 allekirjoittaman 
asiakirjan, joka vahvistaa jo edellä mainitun lupakäytännön. Tässä rakennustarkastaja on jo ennakoinut 
tulevan kaavaehdotuksen vahvistuessa AT-kiinteistöille tuomia lupamahdollisuuksia. Siinä todetaan, et-
tä yli 2700 m2:n kiinteistölle lupa on myönnettävissä rakennuslupana ja alle 2700 m2:n kiinteistölle on 
haettava poikkeamislupa.       
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2. 12.10.2019 

- Silvon osakaskunnan omistama Nuottakarin alue Nuottaniemessä on osakaskunnan jäsenten virkistys-
paikka ympäri vuoden, ja siellä on vanha osakaskunnan saunarakennus. Nuottakari on perinteinen Vil-
niemen kylän Juhannuskokko-paikka ja siellä järjestetään syksyllä Elovalkeat /Muinaistulet tapahtuma. 
Nuottakari on myös kyläläisille tärkeä uimapaikka. 

- Silvon yhteisen alueen osakaskunnan hoitokunta esittää, että Nuottakari merkittäisiin virkistyskäyttöön 
tarkoitetuksi alueeksi, ja sillä oleva saunarakennus ja grillimaja merkittäisiin myös kaavaan. 

Vastine    

- Nuottakari, ns. niemenkärki, muutetaan kaavaan VR- eli retkeily- ja ulkoilualueeksi. Koska VR-alueella 
on sallittu retkeily- ja ulkoilukäyttöä palveleva vähäinen rakentaminen, johon vanha sauna ja grillimaja-
kin luetaan kuuluvaksi, ei rakennuksia merkitä erikseen yleiskaavaan.       

 

3. 12.10.2019 

- Osayleiskaavan muutosehdotukseen on merkitty ulkoilureitti muistuttajien asuinkiinteistön pihan läpi 
lähellä Kylänlahden rantaa. Ranta on yksityisessä pihakäytössä. Ulkoilureitti alentaa muistuttajien mu-
kaan pihan käyttöä ja arvoa. He esittävät tasavertaisuuteen perustuen koko tontin muuttamista AT-1 -
alueeksi.     

Vastine 

- Kyseisen ulkoilureitin yhteystarvemerkintä perustuu Pitkien Hiekkojen matkailupalvelualueen yhdistä-
miseen Kylänrantaan, sen venevalkama-alueeseen ja sieltä edelleen Suuriniemeen ja muualle Vilnie-
men länsiosiin. Ulkoilureittien tarve, sijainti ja toteuttaminen eivät kuitenkaan edellytä välttämättä ul-
koilureittimerkintää kaavassa. Mikäli ulkoilureiteille on jatkossa todellinen tarve, voidaan ne suunnitella 
ja toteuttaa MU- eli maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta, 
ilman ulkoilureittimerkintää ja tarkempiin suunnitelmiin perustuen. MU-alueita on Vilniemeen kaava-
ehdotuksessa osoitettu kattavasti ympäri saarta ranta-alueita mukaillen. Ulkoilureitti voi paikoin kulkea 
kyläraittejakin pitkin, jolloin häiriö yksityisille asuinkiinteistöille on mahdollisimman vähäinen. Näin ol-
len ulkoilureittimerkintä on palautteen perusteella poistettu väliltä Pitkät Hiekat – Kylänranta. 

- Muistuttajien omistama kiinteistö on kokonaisuudessaan laaja ulottuen rantaan saakka. Ranta-alue on 
alavaa sijoittuen tulvariskialueelle, jonka vuoksi rakentamista, eli AT-1 -aluetta, ei voida osoittaa ran-
taan saakka. Vaikka kaavassa AT-1 eli kyläaluetta ei voida osoittaa rantaan saakka, on kiinteistö ns. 
omarantainen. Kylänlahden alueella AT-1 -alueet eivät kaavassa millään kohden ulotu rantaan saakka, 
vaikka kiinteistöt itsessään ulottuvat.        

 

4. 13.10.2019 

- Muistuttaja vastustaa matkailupalveluiden rakentamista Ristiniemeen. Hänen mielestä matkailupalve-
luiden ja terveyshoitolan alueet on kestävän kehityksen vastaisesti hajasijoitettu muista palveluista. 
Teiden ja kunnallistekniikan rakentaminen tulee kalliiksi, koska olemassa oleva infrastruktuuri on täysin 
riittämätöntä. Kuinka ohjata liikenne kulkemaan yhdystietä Vilniemen kautta, kun kiertäminen lisää 
matkaa noin kymmenellä kilometrillä? Suunnitellun matkailupalveluiden liikenne ja sen asiakkaat tule-
vat häiritsemään alueeseen rajoittuvan lehdon kasvistoa ja eläimistöä. 

- Muistuttaja vastustaa venesataman (LV-2) rakentamista, koska sen rakentaminen vaatisi muistuttajan 
mukaan mittavia maansiirtotöitä. Rakennustyöt sekä venesataman liikenne tuhoasi viereisen pienen 
suojelualueen sekä vaurioittaisi Suvirannan luonnonsuojelualueen merialueita ja häiritsisi merilintujen 
pesintää. Venesataman rakentaminen estäisi veden virtauksen matalassa lahdessa ja aiheuttaa lahden 
umpeen kasvun.  Muistuttaja kysyy, että miten vanhan metsän takia suojeltu Suvirannan luonnonsuoje-
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lualueen liikkumiskielto on huomioitu? Suvirannan luonnonsuojelualue kuuluu myös Naturaan, jonka 
suojeluarvoja heikentävä toiminta on kielletty sekä alueella että sen rajojen ulkopuolella. 

- Muistuttaja vastustaa golf-kentän rakentamista. Golf-kenttä sijaitsee pohjavesialueella. Vaarantuuko 
pohjaveden laatu? Miten estetään lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita sisältävien valumavesien pääsy 
Natura-alueelle, kansainvälisestikin merkittävälle lintuvesialueelle, Lupinlahden luonnonsuojelualueel-
le? Aiheuttaako golf-kenttätoiminta häiriötä viereisen hautausmaan siunaustilaisuuksiin? Rikkoutuuko 
hautausmaan rauha?      

- Muistuttaja epäilee, että vedenvaihtokanavan avaaminen lisäisi sinilevän esiintymistä ja aiheuttaisi pa-
himmillaan myös Lupinlahden ja Ristiniemen rantojen pilaantumisen.  

- Vaikka muistuttajan mielestä parannuksia on tehty vuoden 2011 kaavaehdotukseen nähden, niin hänen 
mielestä suunnitelmat sopivat huonosti Ristiniemen ja Vilniemen luontoon ja miljööseen. Hän haluaa, 
että lähiseudun asukkaat saavat nauttia kylän ranta-alueiden luonnon monimuotoisuudesta virkistys-
alueena, kuten maakuntakaavaan on merkitty.    

Vastine 
- Vilniemen yleiskaavamuutoksella on yhdyskunta- ja palvelurakennetta tiivistäviä ja kehittäviä tavoittei-

ta. Etäisyydet alueelta Haminan keskustan palveluihin ovat kohtuulliset, noin 2-8 km riippuen miltä 
kohtaa Vilniemeä etäisyys mitataan. Kauimmaisena keskustasta sijaitsee Hylksaari. Asukkaiden ja mat-
kailijoiden lisääntyminen Vilniemessä mahdollistaa myös lähipalvelujen kehittymisen. 

- Yleiskaava on strateginen, tulevaisuuteen tähtäävä ns. mahdollistava kaavataso. Uusilta hankkeilta (vii-
taten mm. matkailu- ja terveyspalvelujen alueisiin) edellytetään tarkempia suunnitelmia ja asemakaa-
vaa ennen alueiden toteuttamista. Myös ympäristövaikutukset on mahdollista selvittää siinä yhteydes-
sä tarkemmin, kun on tiedossa suunnitellun hankkeen sisältö ja laajuus. Pelkän yleiskaavan perusteella 
ko. alueita ei pääse vielä toteuttamaan.  

- Uudet hankkeet ja niiden myötä mahdollisesti kasvava liikenne edellyttää myös infrastruktuurin kehit-
tämistä Vilniemessä. Nykyisiä Pappilansaarten asuntokatuja pitkin matkailuliikennettä ei voida ohjata. 
Vaikka automatka on nykyisellään Vilniementien kautta Haminan keskustan suunnasta noin 4,5 km pi-
dempi, on se reittinä selkeämpi eikä ajallisesti niinkään paljon pidempi. Riippuu mistä suunnasta Vil-
niemeen saavutaan. Tarvittavat uudet liikenneratkaisut tulevat ratkaistaviksi asemakaavoituksen yh-
teydessä.          

- Kaava-alueelle on tehty tammikuussa 2019 valmistunut NATURA -vaikutustenarviointiraportti, jonka 
mukaan Vilniemen kaava ja kaavamääräykset on laadittu Natura-arvoja kunnioittaen, eikä sillä arvioida 
olevan välittömiä tai välillisesti merkittäviä haitallisia vaikutuksia Pappilansaari – Lupinlahden Natura 
2000 -alueen luontoarvoihin. Kaavaselostukseen on lisätty vaikutustenarviointia myös mm. Suvirannan 
Natura- ja luonnonsuojelualueen osalta sivuilla 25-27. Suvirannan luonnonsuojelu- ja Natura-alue on 
yksityinen, jonka valvonnasta vastaa maanomistaja.  

- Natura-vaikutusten arviointiraportissa golfkenttä-varauksella arvioidaan olevan merkittävää vähäisempi 
välillisesti heikentävä vaikutus Natura-alueen linnustoon. Vaikutus on pieni ja paikallinen suhteessa ko-
konaisuuteen. Golfkentän suunnittelussa tulee suosia ympäristöystävällisiä menetelmiä ja huolehtia ve-
sistötarkkailusta Lupinlahden ravinnekuormituksen ehkäisemiseksi. Lisäksi kentän rakenteelliset ratkai-
sut tulee olla sellaisia, ettei pohjaveden pilaantumista aiheudu. Golf-aluetta on supistettu ja kaavamää-
räyksissä vesiensuojelu huomioitu. Golfkenttäalueen jatkosuunnittelussa haittojen minimointi tulee 
huomioitavaksi. Vilniemen kaavan golfkenttämääräyksen esimerkkinä on käytetty Kokemäenjoen osit-
tain pohjavesialueella sijaitsevalle golfkentälle annettua määräystä. Siinä velvoitetaan ennen kentän 
rakentamista maisematyölupaa, jossa mm. selvitettävä kuinka pohjaveden pilaantuminen estetään. 

- Yleiskaavan osoittaman maankäytön häiriötä viereisen hautausmaan siunaustilaisuuksiin ei ole mahdol-
lista arvioida, kun ei tarkempaa tietoa mahdollisista maankäytön hankkeista ole vielä tiedossa. Hau-
tausmaita ja siunauskappeleita sijaitsee hyvin erilaisissa paikoissa, mm. aivan moottoriteidenkin vieres-
sä. Asutusta ja loma-asuntoja sijaitsee Ristiniemen hautausmaan vieressä jo nykyisellään. 
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- Vedenvaihtokanavan avaamisen (Lupinlahden ja Kylänlahden välille) vaikutus sinilevän esiintymisen 
määrään Lupinlahdella ja päinvastaisella puolella saarta sijaitsevassa Ristiniemessä ei ole noussut 
aiemmissa selvityksissä esiin.  

- Kaavaehdotuksen on todettu olevan voimassa olevan maakuntakaavan mukainen.  

 

5. 14.10.2019 

- Jos ja kun Ruukintien pohjalla kulkeva osuuskunnan vesijohtolinja sijaitsee suunnitellun matkailukes-
kuksen MR-1 alueella, on sinne päästävä maansiirtokoneilla ja työntekijöillä. Muutoin vesijohto on siir-
rettävä pois tontilta. Vesijohdon siirron kustannukset tulee olla kokonaisuudessaan hotellitontin omis-
tajan suoritteena. 

Vastine 

- Muistuttajat tarkoittanevat RM-1 aluetta. RM-1 ja LV-2 alueiden kaavamääräyksien mukaan toteutta-
minen edellyttää alueelle ensin kokonaisvaltaisen kehittämissuunnitelman laatimista ja sen pohjalta 
asemakaavaa. Vesijohdon sijainti ja vastuut tulee huomioitavaksi tarkemman jatkosuunnittelun yhtey-
dessä. Yleinen periaate on, että mahdollista johtojen siirtoa edellyttävään hankkeeseen ryhtyvä vastaa 
siirtokustannuksista ja siihen liittyvistä vastuista ja velvoitteista. 

 

6. 16.10.2019 

- Muistuttajien mukaan Kylänlahden LV-alue pienentää suuren osaa heidän omistamansa kiinteistön ra-
kennuspaikan pinta-alasta, ja lisäksi LV-alueen muoto rajoittaa kohtuuttomasti kyseisen tontin suunni-
teltuja käyttömahdollisuuksia, rakennusoikeutta sekä rakennusten sijoittelumahdollisuuksia. Omaran-
taisen alueen virkistyskäyttö, venelaituri- sekä maisemallinen arvo muuttuu heidän mielestä ratkai-
sevasti. Heidän mukaansa oikeus nykyiseen omaan rantaan poistuu kaavamuutoksen myötä kokonaan. 
Näillä on heidän mielestä merkittävä alentava vaikutus tontin ja kiinteistön arvoon.  

- Muistuttajat ehdottavat seuraavia muutoksia kaavaehdotukseen kiinteistönsä kohdalla: 

o LV-alueen kokoa pienennetään, etäisyyttä rannasta ja muotoa muutetaan 

o Rakennuspaikan nykyinen rakennusoikeus ja alat kasvavat 

o Ranta-alueeseen liittyvät tontin oikeudet säilyvät 

o LV-alueelle merkitään rakennusoikeutta mm. venevalkamaa varten 

- LV-alueen käyttösuunnitelma halutaan nähtäväksi tarkemmalla suunnitelmalla.  

Vastine 

- Voimassa olevassa yleiskaavassa jo olevaa LV-aluetta on muistuttajien ehdotuksesta heidän asuinkiin-
teistönsä kohdalla Kylänrannassa supistettu ja AT-1 aluetta vastaavasti laajennettu, jotta rakennuspai-
kalle saatu vaadittu vähimmäispinta-ala 3000 m2 ja huomioitu jo myös käytetty rakennusoikeus. LV-
alueen etäisyys rannasta ja muoto ovat näin myös muuttuneet. Kun AT-1 alueen pinta-ala on kasvanut, 
on pinta-alaan perustuva rakennusoikeus myös kasvanut. 

- LV- alueen kaavamääräystä on tarkennettu voimassa olevan kaavamääräyksen mukaiseksi rakentami-
sen osalta sallien rakentamista viranomaisen myöntämällä luvalla. Lupaa varten on esitettävä LV-
alueen mukaiset tarkemmat suunnitelmat ja kuultava naapurit. 

- Muistuttajien omistama kiinteistö ulottuu rantaan saakka. Ranta-alue on alavaa sijoittuen tulvariskialu-
eelle, jonka vuoksi rakentamista, eli AT-1 -aluetta, ei voida osoittaa rantaan saakka. Vaikka kaavassa AT-
1 -aluetta, eli kyläaluetta, ei ulotukaan rantaan saakka, on kiinteistö silti ns. omarantainen. Kylänlahden 
alueella ei AT-1 -alueet ulotu rantaan saakka, vaikka kiinteistöt itsessään ulottuvat. 
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7. 16.10.2019 

- Vesialueen omistajat esittävät LV-2 venevalkama-alueen rajojen muuttamista siten, että heidän omis-
tamansa vesialue jää LV-2 alueen ulkopuolelle. Muistuttajien näkemyksen mukaan mahdollisesti perus-
tettavat matkailupalvelualue ja venepaikat voivat aiheuttaa huomattavaa rasitusta heidän vesialueensa 
käytölle. 

Vastine 

- LV-2 aluetta on rajattu nyt tarkistettuun kaavaehdotukseen siten, ettei se ulotu kyseiselle yksityiselle 
vesialueelle. Rajattuna LV-2 -alue arvioidaan olevan yhä riittävä venevalkamalle.  

 

8. 17.10.2019 

- Muistuttaja uudistaa edellisessä ehdotusvaiheessa v.2011 maanomistajien yhteisesti jätetyn muistu-
tuksen.  

- Muistuttaja vaatii meluselvityksen uudelleen käsittelyä. Vilniemen länsirannan kaavoittamatta jättämi-
nen on maanomistajille kohtuuton. Muistuttajan mukaan meluselvitys on noin 10 vuotta vanha, ja syn-
tynyt satamassa olleen erityisen rakennusvaiheen ja voimakkaan tuulen vallitessa. Lisäksi muistutukses-
sa väitetään, että Suvirannan luonnonsuojelualueen keskelle on myönnetty rakennuslupa vastoin melu-
säännöksiä, ja ikänsä puolesta kaavoituksen esteenä ollut Natura-selvityskin on uudistettu tänä vuonna. 

- Kahden Vilniemen pohjoisosassa sijaitsevan tilan rakennusoikeutta ei ole muistuttajan mukaan merkitty 
mihinkään. Ristiniemessä olevaan RM-1 alueeseen ei muistuttajan mukaan voida yhdistää puuttuvaa 
rantarakennusoikeutta, vaan ne rakennuspaikat tulee esittää nyt yleiskaavassa. Toinen ko. tila ei ole 
kokonaan tulva-aluetta, jolloin rakennusoikeudet olisi mahdollista siirtää ylemmäs rannasta. AP ja M-1 
merkintöjä pitäisi muistuttajan mielestä myös olla molemmilla tiloilla. 

- Kartanon tilalla ei liioin ole AP tai M-1 merkintöjä. AP-aluetta voisi olla talouskeskuksen eteläpuolella ja 
Ristiniemen tien varressa pellon yläosassa. Vilniemen koulu sopisi golf-klubin rakennukseksi aputiloi-
neen.   

Vastine 

- Kaavoittajalla ei ole lisättävää tai korjattavaa vuonna 2011 jätetyn muistutuksen vastineeseen (liite 18). 
Vastaus on edelleen sama muistuttajan uusimaan muistutukseen. 

- Selvitysten on katsottu olevan riittävät ja riittävän ajantasaiset. Uutta meluselvitystä ei ole tarpeen 
tehdä. Sataman toiminnassa ja sen toimintaympäristössä ei ole tapahtunut meluun liittyvää oleellista 
muutosta edellisen meluselvitysajankohdan jälkeen, ja mittaus on tehty hyväksyttävissä olosuhteissa. 
Suomen suurimman yleissataman HaminaKotka sataman toimintaedellytykset ja sen kehittäminen on 
turvattava. Satamasta kantautuva melu rajoittaa edelleen Vilniemen länsirannan maankäyttöä, eikä uu-
sia lomarakennuspaikkoja voida sinne kaavassa osoittaa. Tämä perustuu valtioneuvoston päätökseen 
meluohjearvoista. Vanhoja olemassa olevia rakennuspaikkoja ei kuitenkin voida kaavasta poistaa. Natu-
ra-vaikutustenarviointiraportti valmistui vuoden 2019 alussa uutena selvityksenä, ei päivityksenä. Sitä 
edellytettiin, jotta kaavaa voitiin viedä eteenpäin. 

- Kuten kaavaselostuksessa mainitaan, on suojeltavan rantakasvillisuuden, uhanalaisen eliölajin esiinty-
misalueen, tulvatarkastelun, melun tms. rakentamisolosuhteisiin ja rakentamisen vaikutuksiin liittyvän 
syyn takia uusia lomarakennuspaikkoja voitu rantaan osoittaa mitoitukseen perustuen vain tietty mää-
rä. Laskennallinen rakennusoikeus on siirretty sisämaahan ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu voi-
daan tässä tilanteessa huomioida myös mm. reservialueita kaavoitettaessa. Muistuttajan tarkoittaman 
Vilniemen pohjoisosassa sijaitsevan tilan rakennusoikeutta on edellä mainituista syistä siirretty ns. si-
sämaahan matkailupalvelujen alueelle (RM-1) sekä golf-kentän yhteyteen osoitetuille palvelu- ja loma-
rakentamisen alueille (rm).  
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- AP ja M-1 -alueita ei ole mahdollista enää lisätä maanomistajan tiloille, sillä kaavan kokonaisratkaisuun 
sopivia alueita ei löydy ja koska tiloille on jo nyt osoitettu reilusti rakennusoikeutta muodostamalla 
yleiskaavaehdotukseen RM-1 ja VU-1 /rm -alueita. Uusien alueiden osoittaminen edellyttäisi kokonais-
ratkaisun uudelleen suunnittelua ja vastaavasti jo nyt ehdotuksessa maanomistajan tiloille esitettyjen 
alueiden ja rakennusoikeuden poistamista, tarkoittaen rakennusoikeuden siirtämistä maanomistajan 
omistamien tilojen sisällä. Kaavoittaja esittää pitäytymistä tämän hetkisen ehdotuksen mukaisessa ko-
konaisratkaisussa.   

 

9. 17.10.2019 

- Muistuttajat huomauttavat, että kaavassa esitetään kaksi tarkempia suunnitelmia edellyttävää venesa-
tamamerkintää LV-1 ja LV-2 ja että ilman LV-merkintää esitetään nykyinen venesatama-alue Kylänran-
nan itärannalla sekä lahden pohjukkaan ulottuva laajennus. He muistuttavat, että kaavan muutosehdo-
tuksessa Kylänrannan nykyinen venesatama-alue ei ole mukana, koska sille ei ole merkitty statusmer-
kintää (LV). Mikäli Kylänlahden itäpuolella ja pohjukassa halutaan venevalkama säilyttää, tulee siitä 
heidän mielestä tehdä merkintä kaavaan. LV-1 alueen suunnittelun tulee aikanaan olla kattava, huomi-
oida venetelakoinnin lisäksi autojen pysäköinnin ja muut sataman vaatimukset, sekä alueen maanomis-
tajien ja lähistön asuinkiinteistöjen omistajien kannat hankkeeseen.  

- Muistuttajat esittävät heidän omistamansa kiinteistön läpi kulkevan ulkoilureittimerkinnän poistamista 
välillä Kylänrannan venesatama – Tiirinki/Pitkät Hiekat. He esittävät kaavaselostukseen lisättäväksi: 
”Ulkoilureittien, tiestön jne vastaavan infran tarveharkinta ja sijoittelun suunnittelu sisältyy tulevaan 
yleiskaavan pohjalta tapahtuvaan jatkosuunnitteluun, kuten asemakaavoitushankkeisiin.  

- Muistuttajat kokevat, että rantarakentamisen mitoituksessa käytetty Etelä-Savon laskentamalli ei ole 
heille suotuisa. Todellisen rantaviivan pituuksista huolimatta, se antaa heille ainoastaan 4 rakennus-
paikkaa.  

- Muistuttajat esittävät omistamansa ranta-alueen maanpuolelle kaavamerkintää MU-1 kaavaehdotuk-
sessa esitetyn MU-merkinnän sijaan. MU-1 toimisi MU-kaavamerkinnän mukaisen käyttötarkoituksen 
rinnalla vapaa-ajan asumisen rakentamisen suoja-alueena. Heidän mukaansa sähkö, vesi ja viemäri ovat 
ennestään lähellä kun aikanaan tälle heidän ehdottamalle ”toisen kerroksen rantavyöhykkeelle” tulee 
tarve kohdentaa vapaa-ajan asumisrakentamista ja ottaa suoja-aluereservi käyttöön.         

Vastine 

- Muistuttaja tarkoittanee statusmerkinnällä LV- eli venevalkama-alueiden indeksimerkintää (LV-1, LV-2). 
Kylänrannan alueelle on merkitty LV-merkintä, vaikka se onkin ilman indeksiä (numeroa). Eli Kylänran-
taan on kaavaehdotukseen otettu mukaan jo voimassa olevassa yleiskaavassa oleva ja olemassa oleva 
venevalkama-alue, sekä sen laajennus lahden itärannalla. LV-1 ja LV-2 ovat uusia merkintöjä ja mahdol-
listavat uusien venevalkamien toteuttamisen, edellyttäen kuitenkin ensin asemakaavaa.  LV-merkintä 
tarkoittaa samalla tavoin venevalkama-aluetta kuin LV-1 ja LV-2. Indeksinumeron tarkoitus on tarken-
taa ja eritellä kaavamääräyksiä toisistaan. Pelkkä LV-merkintä on yleismerkintä venevalkama-alueelle ja 
samaa määräystä on saatettu käyttää muissakin yleiskaavoissa samanlaisella määräyksellä.  Eri vene-
valkama-alueet erotetaan toisistaan indeksinumeroilla, koska niiden määräyksetkin eroavat toisistaan.  

- LV-1 alueen toteuttaminen edellyttää asemakaavaa ja tarkempia suunnitelmia, joiden yhteydessä muis-
tutuksessa mainitut asiat huomioidaan, kuten myös alueen maanomistajien ja lähistön asuinkiinteistö-
jen omistajien kannat hankkeeseen. 

- Muistutuksessa mainitun ulkoilureitin yhteystarvemerkintä perustuu Pitkien Hiekkojen matkailupalve-
lualueen yhdistämiseen Kylänrantaan, sen venevalkama-alueeseen ja sieltä edelleen Suuriniemeen ja 
muualle Vilniemen länsiosiin. Ulkoilureittien tarve, sijainti ja toteuttaminen eivät kuitenkaan edellytä 
välttämättä ulkoilureittimerkintää kaavassa. Mikäli ulkoilureiteille on todellinen tarve, voidaan ne 
suunnitella ja toteuttaa MU- eli maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle, jolla on erityistä ulkoilun oh-
jaamistarvetta, ilman ulkoilureittimerkintääkin perustuen tarkempiin suunnitelmiin. MU-alueita on Vil-
niemeen kaavaehdotuksessa osoitettu kattavasti ympäri saarta ranta-alueita mukaillen. Ulkoilureitti voi 
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paikoin kulkea kyläraittejakin pitkin, jolloin häiriö yksityisille asuinkiinteistöille on mahdollisimman vä-
häinen. Näin ollen ulkoilureittimerkintä on palautteen perusteella poistettu välillä Pitkät Hiekat – Kylän-
ranta. 

- Rantarakentamisen mitoituksessa Vilniemen kaava-alueella on käytetty Etelä-Savon laskentamallia. Se 
on todettu hyväksi, toimivaksi malliksi, joka varmistaa maanomistajien tasapuolisen kohtelun.  

- Muistuttajan ehdotukselle uuden MU-1 -alueen merkitsemiseksi maa- ja metsätalousalueena, joka toi-
misi MU-kaavamerkinnän mukaisen käyttötarkoituksen rinnalla vapaa-ajan asumisen rakentamisen 
suoja-alueena, ei nähdä perusteita. Uusia reservialueita ei voida kaavaan lisätä, varsinkaan ilman mitoi-
tuksen kautta tuomaa lisärakennusoikeutta. Ko. maanomistajien tiloille on jo mitoituksen mukainen ra-
kennusoikeus osoitettu.  Jos kaavoittaja oikein ymmärtää, on ehdotettu MU-1 -merkintä ristiriitaisuu-
dessaan kyseenalainen, muistuttajan tarkoittaessa sillä ensisijaisesti ns. loma-asumisen suoja-aluetta, 
mutta joka voitaisiin silti myöhemmin ottaa lomarakennusalueeksi.  MU-1 -merkintä on uusi ehdotus, 
eikä vastaavaa ole käytetty missään muissa Haminan kaavoissa aiemmin. Kyseiselle merkinnälle ei näh-
dä tarvetta eikä riittäviä perusteita Vilniemen yleiskaavassa.     

    

10. 17.10.2019 

- Huhtikuussa pidetyn neuvottelun pohjalta P-3 on muutettu sovitusti RM-1 -alueeksi. Suurenniemen 
osalta nähtävillä oleva kaavaratkaisu ei kuitenkaan muistuttajan mukaan vastaa täysin neuvottelussa 
sovittua. Uimaranta-alueen poistuttua Selaviikin rannasta paikalle sovittiin merkittäväksi omarantainen 
lomarakennuspaikka. Rantasaunojen rakentamista varten ranta-asemakaavaa edellyttänyt MY-1 alue 
on poistettu, kuten sovittiin, mutta takamaaston RA -alueen rantaan päin rantasaunojen alueelle sovit-
tu levittäminen on jäänyt tekemättä. Muistutuksessa esitetään edelleen takamaaston rakennuspaikko-
jen levittämistä kohti rantaviivaa, siten että rantasaunat sijoittuvat rakennuspaikoille, mutta kuitenkin 
niin, että SL-alue ja luo-vyöhyke säilyvät.  

- Lisäksi muistutuksessa kysytään, että mihin luo -merkintöjen lisääntymiset ja laajentumiset kaavakartal-
la Pikiniemessä ja Kesourin lähistöllä perustuvat?     

Vastine 

- Huhtikuussa pidetyn neuvottelun muistioon on kirjattu, että koska uimaranta-alue on poistettu Selavii-
kin rannasta kahden RA-alueen välistä, sovitetaan siihen yksi rakennuspaikka 6 RA –alueen jatkeeksi. 
Näin sovitusti tehtiin. Tämän kyseisen rakennuspaikkaryhmän RA -alue ei millään kohdin ulotu rantaan 
saakka johtuen rannassa sijaitsevista SL- ja luo-kohteista. Mitä loma-asuntokiinteistön omarantaisuu-
teen tulee, niin vaikka kaavassa RA -merkintä ei ulottuisikaan rantaan saakka, voidaan kiinteistöä silti 
pitää ns. omarantaisena, jos kiinteistö kiinteistörajoineen kuitenkin ulottuu rantaan saakka. RA-alueen 
rajauksen tarkoitus on määrittää rakentamisen sijoittumista ranta-alueella, ei niinkään kiinteistön rajo-
ja. 

- Sovittu 6 RA -alueen levittäminen rantaan päin oli epähuomiossa jäänyt tekemättä siten, että rantasau-
nat sijoittuvat RA-alueen sisälle. Nyt 6 RA-alueen rajaus rantaan päin on korjattu aiemmin sovitun mu-
kaisesti.  

- Edellisestä ehdotuksesta saadun palautteen johdosta viimeisimpään nähtävillä olleeseen kaavaehdo-
tukseen tarkistettiin luo-aluemerkinnät ja niiden rajaukset pohjautuen vuonna 2010 tehtyyn luontosel-
vitykseen. Ehdotusten nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset/tarkistukset on koottu kaavaselostuk-
sen loppuun, joihin myös tämä tarkistus on aiemmin kirjattu. 

 

 

 
Milla Koskivirta 
Kaupunginarkkitehti 


