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HAMINAN KAUPUNKI      LIITE 20                       
KAAVOITUS        24.1.2020 

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

1. Kymenlaakson museo 30.9.2019 
- Edellisen lausunnonannon jälkeen alueen asemakaavoitusta on uudistettu Vilniemen koulun alueella. 

Koulun alueen aluesuojelumerkintä tulee huomioida myös osayleiskaavassa.  

- Lisäksi Kymenlaakson museo esittää, että Ristiniemen Timo ja Tuomo Suomalaisen suunnittelema v. 
1965 valmistunut siunauskappeli tulee huomioida suojelumerkinnällä. Kohde on kuuluisien arkkitehti-
veljesten ensimmäinen siunauskappeli. Se edustaa ajankohtansa kirkollisten rakennusten suunnittelun 
suuntauksia ja on arkkitehtonisesti merkittävä. 

- Yleisesti suojelumääräyksiin tulee lisätä sr-määräyksen kohdalle: Museoviranomaiselle on varattava 
mahdollisuus lausunnon antamiseen yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä.    

Vastine 
- Kymenlaakson museon esitysten mukaisesti Ristiniemen hautausmaan siunauskappelin kohdalle on 

kaavakarttaan lisätty sr-kohdemerkintä. 

- sr -suojelumääräykseen on tehty museon esittämä lisäys. 

- Kaavoittaja ei näe tarvetta lisätä yleiskaavaan Kymenlaakson museon esittämää aluesuojelumerkintää 
Vilniemen koulun kohdalle, koska asemakaava on jo tällä kohtaa voimassa aluesuojelumerkinnällä, ja 
koska merkintä koskee ainoastaan yhtä yksittäistä tonttia keskellä korttelialuetta. Yleiskaavan yleispiir-
teinen tarkkuustaso ja mittakaava huomioiden merkinnän ei katsota olevan välttämätön. Aluesuojelu-
merkintä asemakaavassa tarkentaa yleiskaavaa. 

 

2. Kymenlaakson lintutieteellinen yhdistys ry 17.10.2019 
- Lupinlahden ranta-alueiden säilyminen luonnontilaisina ja häiriöttöminä on ehdottoman tärkeää, jotta 

alueen linnusto- ja luontoarvot saadaan säilymään myös tulevaisuudessa. Lupinlahden rantavyöhyk-
keelle tulisi jättää niin leveä rauhoitettu kaistale kuin mahdollista.  

- Mitä monimuotoisempi ja runsaampi linnusto on, sitä houkuttelevampi se on myös luontomatkailun 
näkökulmasta. 

- Pikiniemen lehto on linnustokohteena monipuolinen ja sen pesimälajistoon kuuluvat mm. valkoselkä-
tikka ja Kymenlaaksossa vain muutaman parin voimin pesivä pähkinänakkeli. Pikiniemen lehto on Lupin-
lahden tavoin luontoarvoiltaan huomattavan arvokas ja lehtoalueen säilyttäminen nykyisellään on erit-
täin tärkeää. Pikiniemen lehdolla, osana Ristiniemen läntisen rannan reheviä lehtoalueita, on arvoa 
myös alueen luontomatkailua lisäävänä tekijänä. Luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta eri-
tyisen tärkeitä ovat suuret tervalepät sekä lehdon rehevä kasvillisuus.         

Vastine 
- Vilniemen alueen ja sen ympäröivien vesialueiden merkitys linnuston pesimä- ja muuton aikaisena le-

vähdysalueina kuten myös arvokkaat luontokohteet ja Natura-alueet on huomioitu kaavassa mm. uu-



    
   

2 

sien rakennuspaikkojen sijoittelua ja rakentamisalueiden laajuutta määriteltäessä, sekä kaavamerkin-
nöissä (luo- alueet, SL- ja MY-alueet).    

- Vilniemen alueella on erittäin monimuotoinen ja rikas luonto. Yleiskaavaratkaisu suojelee ja säilyttää 
luontoarvoja, mutta mahdollistaa myös luontomatkailun kehittämisen ja sovittamisen alueelle.  

 

3. Kaakkois-Suomen ELY -keskus 21.10.2019 
RANTARAKENTAMINEN 

- Osa loma-asuntoalueista RA on muutettu tarkistettuun ehdotukseen yksittäisiksi AT-1 -alueiksi eli kylä-
alueiksi, joilla lomarakennuspaikkojen yhteenlasketun rakennusoikeuden 200 k-m2 sijaan osoitetaan 
rakennusoikeutta 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 500 k-m2.  Yksittäisten asuin-
rakennusten osalta AT-1 eli kyläalueen merkintä on ristiriitainen ja jopa väärä, koska yksi rakennuspaik-
ka ei voi yksistään muodostaa kyläaluetta. Merkintä on myös epäselvä silloin, kun esimerkiksi kolme 
loma-asunnon rakennuspaikkaa on muodostettu AT-1 -alueeksi. ELY esittää rantavyöhykkeellä sijaitse-
vien RA-, RA-A- ja AT-1 alueiden merkintöjen yhteensovittamista ja suhteuttamista.  

POHJAVEDET 

- Kaavaselostuksessa kappaleessa Pohjavedet ja vesistöt Ristiniemenkankaan pohjavesialueen nimi tulee 
korjata oikeaksi: Ristiniemi (nro 0591713). Lisäksi kappaleessa esitetty pohjavesialueiden luokka tulee 
muuttaa muodosta ”II-luokan ” muotoon ”2-luokan”. Mainintaa suoja-alueista sivulla 25 pyydetään tar-
kentamaan. Pohjavesialueiden rajauksia kaavakartalla esitetään tarkistettavan. Myös pohjavesialueita 
koskeva kaavamerkintää pv2 koskevaa kaavamääräystä esitetään korjattavan ehdottomaan, myös vaa-
rantamisen käsitteen sisältävään, muotoon: ”Pohjavesialueelle ei saa sijoittaa pohjaveden laatua tai 
määrää vaarantavaa toimintaa. Toimintaan ei saa liittyä maaperän pilaantumiseen liittyvää riskiä.” 

HARJUALUEET  

- Kaavaselostuksessa kerrotaan, että alueella sijaitsee neljä luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvo-
kasta harjualuetta. Kaavaan on kuitenkin merkitty vain maakunnallisesti arvokkaat harjualueet 2 kpl. 
ELY esittää kaavaan merkittäväksi myös paikallisesti arvokkaat harjualueet / harjumuodostelmat, ja tar-
kistamaan rajaukset POSKI -projektin harjualueen rajausten mukaisiksi. 

LUONNONSUOJELU 

- Kaava on ELYn mukaan Natura-alueiden ja arviointien osalta hyväksyttävissä. ELY esittää kuitenkin Hie-
taniemen uhanalaisten kasvien esiintymän osoittamista voimassa olevan kaavan mukaisesti edelleen 
luonnonsuojelualueen SL-merkintänä, koska kohde on kyseisten lajien kannalta erittäin tärkeä. 

VESI- JA JÄTEVESIHUOLTO 

- AT-1 kyläalueelle kaavoitettavat uudet paikat tulisi liittää vesihuoltoverkostoon. Ne AT-1 -alueet, joilla 
kaavan yleismääräyksessä viitattua kohtuullisuuden arviointia (”mikäli on kohtuullisesti järjestettävis-
sä”) tarvitaan, tulisi kaavan selkeyden vuoksi osoittaa indeksillä tai jollain muulla kaavamerkinnällä.       

LIIKENNE               

- Mahdollisen lisääntyvän maankäytön aiheuttama liikenne tulee ohjata Vilniementielle hallitusti liiken-
neturvallisuus ja sujuvuus huomioiden. Liittymiä suoraan Vilniementieltä kiinteistöille ei tule sallia. Ny-
kytilanteessa ja maankäytön tehostamisen mahdollistavat suunnitelmat huomioiden on todennäköistä, 
että alueen 55 dBA meluvyöhyke laajenee nykyisestä. Melutason selvitystarve tulee ottaa huomioon 
mahdollisia täydennysrakennusalueita tarkemmin suunniteltaessa/toteutettaessa.  

GOLF-KENTTÄ 

- Golf-kenttää koskevaan kaavamääräykseen tulee lisätä maininta arvokkaan harjualueen arvoista esim.: 
”Golf-kentän rakenteelliset ratkaisut tulee olla sellaisia, ettei pohjaveden pilaantumisriskiä synny eikä 
arvokkaat harjualueet, luontokohteet ja niiden elinympäristö tuhoudu.” 
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RAKENTAMISKORKEUS 

- ELY esittää lisättävän kaavan rakentamiskorkeutta koskevaan määräykseen seuraavan: Alin rakentamis-
korkeus koskee kaikkea rakentamista mukaan lukien yhdyskuntatekniikan (mm. vesihuolto, energianja-
kelu) rakenteet.  

VIRANOMAISNEUVOTTELU 

- ELY-keskus esittää viranomaisneuvottelun pitämistä kaavaehdotuksesta.  

 

Vastine 
RANTARAKENTAMINEN 

- Lomarakennuspaikkojen muuttaminen kaavaehdotukseen vakituisen asumisen salliviksi rakennuspai-
koiksi perustuu rakennusvalvonnan jo poikkeamisluvilla myöntämiin rakennuksien käyttötarkoituksen 
muutoksiin loma-asunnosta vakituiseksi asunnoksi. Nämä jo myönnetyt poikkeamisluvat, sekä lisäksi 
yksittäisten maanomistajien erilliset pyynnöt ja yhteydenotot huomioiden kaavaprosessin aikana, oli 
RA-paikkoja muutettu nähtävillä 18.9.-17.10 2019 olleeseen ehdotukseen vakituisen asumisen AT-1-
paikoiksi. On huomioitavaa, että rakennusvalvonnan määrittämät vakituisen asumisen kriteerit tulee 
täyttyä vakituisen asunnon rakentamista tai käyttötarkoituksen muutosta haettaessa. Pelkästään kaa-
vamerkintä ei vakituista asumista kiinteistöllä mahdollista. Vakituiseen asumisen käyttötarkoituksen ra-
kennuksille myöntää rakennusvalvonta.        

- Pitää paikkansa, että kaavamerkintä AT-1 eli kyläalue ei täysin vastaa kuvaukseltaan erillisiä asuintont-
teja ranta-alueella. Rakennuspaikat sijoittuvat Vilniemen rantavyöhykkeellä nauhamaisesti rantaa myö-
täillen, ja pääosa rakennuspaikoista on yhä loma-asuntopaikkoja. AT-merkintää on kuitenkin jo pitkään 
yleisesti käytetty Haminan yleiskaavoissa asemakaava-alueen ulkopuolisille vakituiseen asumiseen osoi-
tetuille alueille, oli sijoittelu kylämäinen tai ei. Rantaan sijoittuville asuintonteilla myös rakentamisen 
tarpeiden ja mahdollisuuksien, sekä myös rantaluonnon säilyminen ja kestävyys huomioiden, voidaan 
katsoa olevan erilaista kuin varsinaisilla kyläalueilla, joilla maa-ja metsätalous elinkeinona tulee erityi-
sesti ottaa määräyksissä huomioon. ELYn lausunto huomioiden kaavamerkintä AT-1 on päätetty muut-
taa AO:ksi niillä rantatonteilla, jotka ovat kantatilamitoituksessa mukana eikä voida katsoa liittyvän 
vanhojen kylien (Ristiniemi ja Vilniemi) kyläasutukseen. Poistuvassa kaavassa jo olevia ja rakennettuja 
erillisiä AT-1-rantarakennuspaikkoja on 3 kpl. Näillä nyt AO-merkinnälle muutetuilla jo saavutettu, ja 
pääosin käytettykin, 10% rakennusoikeus säilyy. 

- Uusien rakennuspaikkojen pinta-alat oli nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa pyritty määrittelemään 
siten, että 1 rakennuspaikka on vähintään 3000 m2 ja reilusti alle 6000 m2. Kaikilla vanhoilla olemassa 
olevilla rakennuspaikoilla tämä pinta-alan vähimmäisvaatimus ei kuitenkaan välttämättä toteudu. Näh-
tävilläoloaikana tulleen palautteen perusteella kaikilla rakennuspaikoilla, myös vakituisilla asuintonteil-
la, on nähty tarpeen täsmentää mitoitukseen perustuvaa rakennuspaikkojen määrää kartalle lisättävillä 
pallomerkinnöillä. 1 pallo = 1 rakennuspaikka.  

- Vakituisen asumisen kriteerien täytyttyä on lomarakennuspaikkoja (RA) muutettu myös vakituisen 
asumisen sallivaksi (RA/AO).  Vilniemen alueen lomakiinteistöomistajien keskuudessa on ilmennyt ha-
lukkuutta muuttaa vakituisesti asumaan nykyiselle loma-asuntokiinteistölleen. Jo suunnittelualueella 
aiemmin myönnetyt poikkeamisluvat loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseen asumiseen on huomioi-
tu kaavassa. On huomioitavaa, että kaavan käyttötarkoitusmerkinnän muutos ei automaattisesti muuta 
kiinteistön rakennuksen/rakennuksien käyttötarkoitusta. Rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta 
haetaan erikseen rakennusvalvonnasta, jonne on esitettävä, että vakituisen asumisen kriteerit täytty-
vät.    

- Vilniemen ranta-alueilla rakennuslupia voidaan kaavan vahvistuttua myöntää yleiskaavan perusteella 
lomarakennuspaikoille (RA, RA/AO). Näillä rakennusoikeus nousee kaavamuutoksen myötä 100 k-
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m2:stä 250 k-m2:iin. 100 k-m2 on katsottu olevan monin paikoin nykyään riittämätön lomarakentami-
seen. Hylksaaren alueelle Vilniemessä on tehty aikoinaan ranta-asemakaava (vahv. v. 2007). Tämä ran-
ta-asemakaava hyväksyy loma-rakennuspaikoilla myös vakituisen asumisen. Ranta-asemakaavan osoit-
tama kokonaisrakennusoikeuden määrä on yht. 250 k-m2/rakennuspaikka. Rakennusoikeuden nosta-
minen aiemmin ehdotuksessa esitetystä 200 k-m2:stä 250 k-m2:n perustuu rakennusvalvonnan havain-
tojen mukaan lisääntyneeseen rakennusoikeuden tarpeeseen mm. kiinteistön huoltoon ja harrastami-
seen liittyvien laitteiden ja koneiden säilytyksen ja varastoinnin myötä. Vilniemen osayleiskaavan loma-
rakennuspaikoilla (RA, RA/AO) kokonaisrakennusoikeus 250 k-m2 määräytyy Hylksaaren ranta-
asemakaavan jo myöntämän rakennuspaikkakohtaisen rakennusoikeuden mukaan. Maanomistajien ta-
sapuolinen kohtelu ja yhdenvertaisuus huomioiden on rakennusoikeuden määrää ja kaavamerkintöjä 
ELY-keskuksen suosituksesta (ELYn lausunnot 21.10.2019 ja 22.1.2020) suhteutettu ja yhteensovitettu 
Vilniemen rantavyöhykkeellä. Rakennusoikeuden noston katsotaan olevan maltillinen. Mikäli raken-
nuspaikka on pinta-alaltaan pienempi kuin 3000 m2, käytetään rakennusoikeutta määriteltäessä leikku-
ria (rak.paikan pinta-ala / 3000 x täysimääräinen rakennusoikeus).  

- RA/AO -merkintä sallii sekä loma-asumisen (ns. ensisijaisena ja määräävänä käyttötarkoituksena) että 
myös vakituisen asumisen. RA/AO -alueiden merkitseminen perustuu nykyisen keskitetyn vesihuollon 
verkoston ulottuvuuteen Vilniemessä. RA/AO on merkitty niille ranta-alueille mitoitetuille rakennuspai-
koille, joille keskitetty vesihuolto (sekä sähköt) jo nyt kaavan laatimisen aikaan ulottuu, ja joilla muu-
toinkin on edellytykset vakituiseen asumiseen mm. saavutettavuuden kannalta. Pääosa Vilniemen ran-
ta-alueiden rakennuspaikoista on merkitty RA/AO -merkinnällä, joka antaa maanomistajalle valinnan-
mahdollisuuden vakituisen ja loma-asumisen välillä. Kaavamerkintä antaa myös rakennusvalvonnalle 
jatkossa mahdollisuuden myöntää rakennuksien käyttötarkoituksen muutoksen suoraan kaavan perus-
teella nykyisen poikkeamislupamenettelyn sijaan. Vakituisen asumisen kriteerien täyttyminen on toki 
edelleen luvan myöntämisen ehto.  

- Ne rantarakentamismitoituksessa mukana olevat rakennuspaikat, joille olemassa olevat keskitetyt säh-
kö- ja vesihuollon verkostot eivät ulotu ja/tai sijaitsevat saaressa ilman manneryhteyttä, on merkitty 
kaavaehdotukseen edelleen RA- eli loma-asuntoalueiksi. 

- Vilniemen yleiskaavamuutoksella on yhdyskunta- ja palvelurakennetta tiivistäviä ja kehittäviä tavoittei-
ta. Vakituisen asumisen mahdollistaminen nimenomaan Vilniemen rantavyöhykkeellä on perusteensa. 
Asuminen merenrannalla houkuttaa. Ensinnäkin sen arvioidaan lisäävän alueen elinvoimaa ja houkutte-
levuutta muuttaa alueelle. Etäisyydet Vilniemen alueelta Haminan keskustan palveluihin ovat kohtuulli-
set, noin 2-8 km riippuen miltä kohtaa Vilniemeä etäisyys mitataan. Kauimmaisena keskustasta sijaitsee 
Hylksaari, jossa sijaitsee jo vakituista asumista. Vilniemessä on ennestään perinteistä asumista Vilnie-
men kylän ja Ristiniemen alueella, sekä uutta asemakaavoitettua lapsiperheiden suosimaa pientaloalu-
etta. Kaavamuutoksella luodaan edellytyksiä Vilniemen väestöpohjan kasvulle ja nykyisen yhdyskunta-
rakenteen tiivistämiselle. Asukkaiden ja matkailijoiden lisääntyminen Vilniemessä mahdollistaa lähipal-
velujen, julkisen liikenteen ja kevyenliikenteen kehittämisen. Uudet alueelle sijoittuvat hankkeet ja nii-
den myötä myös mahdollisesti kasvava liikenne edellyttää infrastruktuurin kehittämistä Vilniemessä. 
Tämä hyödyttää jo alueella ennestäänkin asuvaa väestöä. 

POHJAVEDET 

- ELYn huomiot pohjavesialueiden nimeen ja luokka -merkintään liittyen on korjattu kaavaselostukseen. 
Mainintaa suoja-alueista on tarkennettu tarkoittamaan vedenottamoiden suoja-aluetta. Pohjavesialu-
een kaavamääräystä pv2 on muutettu ELYn esittämällä tavalla. Myös pohjavesialueiden rajaukset on 
kaavakartalla tarkistettu.  

HARJUALUEET 

- Kaavakartalle oli lisätty edellisessä ehdotusvaiheessa ainoastaan maakunnallisesti arvokkaat harjualu-
eet ELYn edellisen lausunnon mukaisesti. Kaavakarttaan on nyt ELYn uuden lausunnon mukaisesti lisät-
ty myös paikallisesti arvokkaat harjualueet / harjumuodostelmat (Vasteeni ja Pitkäthiekat). Harjualuei-
den rajaukset kaavakartalla on tarkistettu POSKI -projektin rajausten mukaisiksi. 

 



    
   

5 

LUONNONSUOJELU 

- Hietaniemen uhanalaisten kasvien esiintymän alue on ELYn esityksen mukaisesti palautettu ehdotuk-
seen voimassa olevan kaavan mukaisesti luonnonsuojelualue- eli SL-merkinnäksi. 

VESI- JA JÄTEVESIHUOLTO 

- Mitä vesihuoltoverkostoon liittymiseen liittyvään määräykseen tulee, kaavoittaja katsoo, että määräys 
on velvoittavuudessaan riittävä, eikä näe tarvetta erotella alueita indeksillä toisistaan. Vilniemessä on 
kattava vesihuoltoverkosto. Haminan Veden toiminta-alue kattaa Vilniemen asemakaavoitetun/ ase-
makaavoitettavan asuntoalueen (AP). Lopuilla alueilla vesihuolto on järjestetty osuuskuntien tai kiin-
teistöjen omistajien toimesta. Ensisijaisesti kiinteistöt velvoitetaan liittymään vesihuoltoverkostoon, ja 
pääsääntöisesti näin myös tapahtuu, mikäli liittyminen vain on mahdollista. Tämä on myös kiinteistön-
omistajille itselleen etu. Yksittäisten rakennuspaikkojen saattaminen keskitetyn vesihuollon piiriin ei ole 
kustannustehokasta (kts. Haminan Veden lausunto 8.11.2019 alla). 

LIIKENNE  

- Liikenneturvallisuuteen, sen sujuvuuteen ja liikennemeluun liittyvät huomiot merkitään tiedoksi ja otet-
tavaksi huomioon jatkosuunnittelussa.  

GOLF-KENTTÄ 

- Golf-kentän kaavamääräystä on tarkistettu ELYn esityksen mukaisesti.  

RAKENTAMISKORKEUS 

- Rakentamiskorkeutta koskevaan kaavamääräykseen on tehty lisäys ELYn esityksen mukaisesti.  

VIRANOMAISNEUVOTTELU 

- Viranomaisneuvottelutarvetta tiedusteltiin ELYltä. Myöhemmin 22.1.2020 antamassaan lausunnossa 
ELY ilmoitti, ettei näe enää tarvetta viranomaisneuvottelulle. 

 

4. Museovirasto 25.10.2019 
- Museovirasto on antanut v.2015 uuden ohjeistuksen asuttujen historiallisten kylätonttien suojelusta. 

Ohjeen mukaan kokonaan käytössä olevat alkuperäisen luonteensa ja maatalousvaltaisen elinkeinonsa 
säilyttäneet kylänpaikat määritetään muiksi kulttuuriperintökohteiksi, mikäli kiinteistä muinaisjäännök-
sistä ei ole havaittu merkkejä. Muut kulttuuriperintökohteet eivät ole muinaismuistolain (295/1963) 
rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Museovirasto on korjannut lokakuussa 2019 muinaisjäännös-
rekisteriin Vilniemen osayleiskaava-alueella sijaitsevien arkeologisten kohteiden suojelustatuksen kiin-
teästä muinaisjäännöksestä muuksi kulttuuriperintökohteeksi.    

Ehdotukseen muinaisjäännöksiksi merkityt historialliset kylätontit tulee osayleiskaavaan muuttaa muik-
si kulttuuriperintökohteiksi, ja merkitä esim. osa-alueena ja siihen liittyvällä suojelumerkinnällä s. Mer-
kintään liitetään esim. määräys: ”Muu kulttuuriperintökohde, historiallinen kyläpaikka. Suuremmista 
kohdetta koskevista suunnitelmista tulee neuvotella museoviranomaisen kanssa.  

- Museoviraston kanta on, että RM-1 ja LV-2 eli matkailupalveluiden ja sen venesataman alueiden jatko-
suunnittelussa pitää selvittää, onko niillä säilynyt vanhan lasitehtaaseen ja sahaan liittyviä teollisuushis-
toriallisiajäännöksiä, jotka tulee ottaa huomioon tulevassa maankäytössä.    

Vastine 
- Vilniemen alueen historiallisten kylätonttien kaavamerkintä ja kaavamääräys on muutettu Museoviras-

ton esityksen mukaiseksi.  

- Kuten Museovirasto lausunnossaan toteaa, RM-1 ja LV-2 alueiden kaavamääräyksien mukaan toteut-
taminen edellyttää alueelle ensin kokonaisvaltaisen kehittämissuunnitelman laatimista ja sen pohjalta 
asemakaavaa, joiden yhteydessä alueesta on laadittava tarvittavat selvitykset. Museoviraston kanta 
merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten. 
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5. Kymenlaakson pelastuslaitos 5.11.2019 
- Ei huomautettavaa. 

Vastine 
- Merkitään tiedoksi. 

 

6. Haminan Vesi 8.11.2019 
- Haminan Veden toiminta-alue kattaa osan Vilniemen kylän alueesta. Lopuilla alueilla vesihuolto on jär-

jestetty osuuskuntien tai kiinteistönomistajien toimesta. Vesihuoltoa laajennettaessa on otettava huo-
mioon eri toimijoiden toimintaedellytykset eri alueilla.  

- Haminan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman 2012-2020 mukaan Vilniemen länsialueen 
saattaminen vesihuollon piiriin vaatii n. 7000 metriä uusia vesihuoltolinjoja. Haminan Veden toiminta-
alueen laajentaminen edellyttää kaupunkilähtöistä asemakaavoitusta ja tehokasta maankäyttöä. Yksit-
täisten rakennuspaikkojen saattaminen keskitetyn vesihuollon piiriin ei ole kustannustehokasta. 

- Kaavaehdotuksessa Golf-kenttäalueella kulkevan pääviemärin ja päävesijohdon kunnossapito ja sanee-
rausmahdollisuudet tulee turvata johtovarausten avulla.     

Vastine    
- Merkitään tiedoksi ja otettavaksi huomioon jatkosuunnittelussa. Golf-kenttä alueen toteuttaminen 

edellyttää asemakaavaa ja tarkempia suunnitelmia, joissa kunnossapito ja saneerausmahdollisuudet 
huomioidaan.  

 

7. Kymenlaakson liitto 7.11.2019 
- Kymenlaakson liitto pitää tarkoituksenmukaisena käyttää kaava-asiakirjoissa voimassa olevien maakun-

takaavojen yhdistelmäkarttaa.  

- Lausunnossa nostetaan esiin koko maakuntaa koskevat suunnittelumääräykset, jotka ovat ko.kaavan 
kannalta keskeisiä: 

o Rannikon ja saariston maankäytön suunnittelussa, rakentamisessa ja merkittävien yhteiskun-
nan toimintojen sijoittelussa on erityistä huomiota kiinnitettävä tulvariskeihin, silloin kun 
maanpinnan korkeus on tason +3,0 metriä alapuolella.  

o Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee keskeisenä periaatteena vesistöjen läheisyydessä 
olla yhtenäisen rakentamattoman rantaviivan säästäminen.  

- Maakuntakaavatilannetta käsittelevässä kaavaselostuksen kappaleessa puhutaan asemakaavamuutok-
sesta, vaikka kyseessä on osayleiskaava.  

- Osayleiskaavaehdotuksen ja viranomaislausunnoilla parhaillaan olevan kokonaismaakuntakaavan 2040 
voidaan todeta olevan Vilniemelle ehdotetuin osin yhteneväinen. 

Vastine 

-    Kaavaselostukseen on päivitetty voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmäkartta.  

-  Koko maakuntaa koskevat maakuntakaavan suunnittelumääräykset on huomioitu osayleiskaavaehdo-
tuksessa rakentamisen korkeuteen ja sijoittamiseen liittyvin kaavamääräyksin, vetämällä rakennus-
paikkojen takarajaa kauemmas rannasta sekä uusien lomarakennuspaikkojen ryhmittelyllä pyrkimällä 
säästämään rakentamatonta rantaviivaa mahdollisimman paljon.  
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-  Huomattu kaavaselostuksen tekstivirhe on korjattu. 

 

8. Ympäristönsuojelu-, terveydensuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaiset 8.11.2019 
- Ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilla ei ole kaavaehdotuksesta huomautettavaa. 

- Rakennusvalvontaviranomainen esittää huomautuksenaan, että kaavaehdotuksessa rannoille merkityt 
AT-1 -alueet muutetaan merkinnäksi A. Rakennusoikeus muodostuisi siten, että se olisi 10 % rakennus-
paikan pinta-alasta, enintään 350 m2.  Perusteluna riittävälle 350 m2:n rakennusoikeudelle on, että 
asumisen tiedetään tarvitsevan tietyn tilan ja rantarakentaminen lisää tätä perustarvetta ainakin venei-
lyn ja kalastuksen muodossa.    

Vastine 
- Rantaan sijoittuville asuintonteilla rakentamisen tarpeiden ja mahdollisuuksien rantaluonnon säilymi-

nen ja kestävyys huomioiden voidaan katsoa olevan erilaista kuin varsinaisilla kyläalueilla, joilla maa-ja 
metsätalous elinkeinona tulee erityisesti ottaa määräyksissä huomioon. Olemassa olevat AT-1 -merkityt 
rantarakennuspaikat on päätetty muuttaa AO:ksi niillä rantatonteilla, jotka ovat kantatilamitoituksessa 
mukana, ja joiden ei voida katsoa liittyvän vanhojen kylien (Ristiniemi ja Vilniemi) kyläasutukseen. AO, 
eli erillispientalojen alue, kuvaa kaavoittajan mielestä paremmin todellista rannassa sijaitsevan, pieni-
muotoisen vakituisen asuinkiinteistön käyttötarkoitusta ja luonnetta, kuin lausunnossa ehdotettu vas-
taava A-merkintä. A-merkintää käytetään strategisissa yleiskaavoissa yleisesti asumisen aluemerkintä-
nä. Sillä osoitetaan usein ns. asumisen keskittymä, joka voi sisältää myös esim. asuinkerrostaloaluetta. 
Sen sijaan lomarakennuspaikat, joilla tullaan jatkossa sallimaan myös vakituinen asuminen, merkitään 
yhtenäisenä merkintänä RA/AO.  

- On huomioitavaa, että aiempaan ehdotukseen RA-paikoista vakituisen asumiseen (AT-1) muutettujen 
rantarakennuspaikkojen rakennusoikeuden lisäys verrattuna RA-paikkaan oli merkittävä, varsinkin mi-
käli AT-1 -rakennuspaikan pinta-ala oli suuri. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu ja yhdenvertaisuus 
huomioiden on rakennusoikeuden määrää ja aiempia kaavamerkintöjä (RA, RA-A, ja AT-1) suhteutettu 
ja yhteensovitettu. Vakituisen asumisen loma-asumisen ohella sallivan RA/AO:n ja loma-asuntopaikan 
RA:n rakennusoikeuden määrä on yhdenmukaistettu siten, että molempien rakennuspaikoilla raken-
nusoikeuden määrä on yhteenlaskettuna enintään 250 k-m2. Näin pyrkimys on pitää jo nykyisellään tii-
viisti rakennettujen ranta-alueiden rakentamisen määrä maltillisena.  
Kts. myös vastine ELYn lausuntoon s. 3-4  

 

 
 

Milla Koskivirta 
Kaupunginarkkitehti 


