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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Vilniemen kantatilatarkastelu ja vyöhykejako (2008 Pöyry, tarkistettu 15.4.2019 Haminan kaupunki)
4. AT-1 –alueen rakentamattomia osia koskeva rakennuspaikkatarkastelu
5. Vilniemen osayleiskaavan luontoselvitys 1991, FT Tapio Rintanen
6. Vilniemen osayleiskaavan luontoselvityksen päivitys 2009, FT Tapio Rintanen
7. Vilniemen tulvariskikartoitus 2009, Haminan kaupunki
8. Lepakkokartoitus 2005-2006, Werdmundsen Consulting Oy
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10. Luontoselvitys 2007, Faunatica Oy
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18. Yhteenveto tarkistetusta ehdotuksesta saadusta palautteesta ja sen huomioimisesta.
19. Haminan Vilniemen osayleiskaavan vaikutukset Pappilansaari-Lupinlahden Natura 2000 –
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Petri Parkko
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Suuri Rantatie 1993, Tiemuseo, Tapio Salminen
Haminan kaupungin luettelo hoitolaitoksista ja kouluista yleiskaava-alueella
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Lupinlahden hoito- ja käyttösuunnitelma, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
Kaavaselostuksen kuvat © Haminan kaupunki 2009
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YLEISKAAVAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ
Vilniemen osayleiskaavan laatiminen aloitettiin vuoden 2007 alussa. Vilniemen alue jätettiin Haminan keskeisten alueiden yleiskaavan ulkopuolelle ja päätettiin käsitellä omana
osayleiskaavana. Syynä oli välttää keskeisten alueiden yleiskaavan voimaan tulon viipyminen, kun valitus Vilniemen alueelta näytti ilmeiseltä. Keskeisten alueiden yleiskaava sai
lainvoiman Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 5.11.2008.
Osayleiskaavan laatimisen päätarkoituksena on varata Vilniemen kylässä alueita asuntorakentamisen tarpeisiin, ratkaista rantarakentamisen periaatteet ja selvittää jäljellä olevat
kantatilojen rantarakentamisoikeudet vuoden 1969 perustuvan tarkastelun pohjalta. Lisäksi
osayleiskaavalla osoitetaan virkistysalueita ja niihin liittyviä yhteystarpeita Vilniemen alueella. Muita painopisteitä ovat suojelualueiden esittäminen, alueiden varaaminen veneilyn
edellyttämiin satamatoimintoihin ja veneiden talvisäilytykseen. Luonnosvaiheen lopulla
osayleiskaavaan tehtiin varaus golfkentästä. Siihen liittyvästä matkailua ja loma-asumista
palvelevasta rakentamisesta tulee laatia tarkemmat suunnitelmat ennen toteuttamista.
Maankäyttö - ja rakennuslain mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen.
Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset 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
huomioon, siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät:
1)

yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen 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 tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön,
luonnonarvojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla

5)

mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien 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 oikeuden haltijalle kohtuutonta
haittaa.
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SUUNNITTELUPROSESSI

Rajaus
Kaava koskee Vilniemen aluetta. Alue rajautuu pohjoisessa Lupinlahteen ja Purholman
selkään, lännessä Haminanlahteen sisältäen myös vesialuetta Kiilapankeilta Ravaholman
itäpuolelle, etelässä Ravaholmasta Länsi-Tallourin pohjoispuolitse Vimpasaareen, idässä
Vimpasaaren länsirantaan ja Brakilan kylän rajaan.
Suunnittelun vaiheet
Vilniemen osayleiskaavan laatiminen käynnistyi kaupunginhallituksen päätöksellä
28.8.2006 § 235. Samassa yhteydessä kaupunginhallitus asetti yleiskaavan tavoitteet,
päätti hankeryhmän kokoonpanosta, nimesi kaupungin edustajat sekä kutsui sidosryhmien
edustajat ohjausryhmään. Tavoitteiden täsmentäminen ja perusselvitysten laatiminen tehtiin vuoden 2008 kuluessa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä samalla kun esiteltiin alustavaa
luonnosta 11.2. – 12.3.2009.
Yleiskaavaluonnos on pidetty MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 11.2. – 12.3.2009. Kaavaluonnoksesta on pyydetty alustavat viranomais- ja eri lautakuntien lausunnot. Saadun pa-
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lautteen perusteella tarkennettiin kaavaluonnosta, laadittiin kaavan vaikutusten arviointi
sekä kaavaselostus.
Teknisen lautakunnan käsittelyn 28.10.2009 jälkeen yleiskaava asetettiin ehdotuksena
nähtäville 6.11. – 5.12.2009. Yleiskaavaehdotuksesta pyydettiin MRL:n mukaiset lausunnot. Kaavaehdotuksesta oli mahdollisuus jättää muistutuksia nähtävillä oloaikana kaupunginhallitukselle osoitettuina. MRA 18 §:n mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu
pidettiin 30.5.2007 ja muut viranomaisneuvottelut 19.2.2008, 22.1.2010 ja 11.1.2011. Viranomaisneuvotteluissa käsiteltiin saadut muistutukset ja lausunnot sekä kaavoittajan niihin laatimat vastineet.
Teknisen lautakunnan käsittelyn 12.5.2011 jälkeen tarkennettu ehdotus oli nähtävillä 25.5.
- 23.6.2011. Viranomaisneuvottelu tämän nähtävilläolon jälkeen pidettiin 26.8.2011. Myös
muita neuvotteluita, niin maanomistajien kuin ELY-keskuksenkin kanssa, on pidetty. Osapuolten eriävä näkemys mitoituksen ja rakennuspaikkojen määrissä sekä Naturaarvioinnin puuttuminen on viivyttänyt kaavan etenemistä. Natura-arviointi valmistui tammikuussa 2019. Yhteenveto ja vastineet laadittiin, kaavaehdotus tarkistettiin sekä kaavaaineistoa päivitettiin. Kaavaehdotus vietiin kilpailukykyvaliokunnan käsiteltäväksi elokuussa 2019, jonka jälkeen tarkistettu kaavaehdotus asetettiin nähtäville 18.9.-17.10.2019.
Saadun palautteen perusteella kaavaan tehtiin jälleen tarpeellisia tarkistuksia. Muutosten
merkittävyys edellytti kaavaehdotuksen asettamista vielä kertaalleen nähtäville. Tavoite
kaavan hyväksymiskäsittelystä vuoden 2019 loppuun mennessä siirtyi edellä mainituista
syistä alkuvuoteen 2020.
Osallistuminen ja vuorovaikutus
Kaavan hallintokäsittely aloitettiin kaupungin teknisestä lautakunnasta syksyllä 2009. Tavoiteaikatauluksi asetettiin kaupunginvaltuuston käsittely vuoden 2011 alussa. Eri vaiheissa saadun palautteen aiheuttamien muutoksien sekä maanomistajien kanssa käydyn vuoropuhelun vuoksi kaavan aikataulu on venynyt ja kaavaehdotus asetettu luonnosvaiheen
nähtävilläolon jälkeen tarkistettuna ehdotuksena toistamiseen nähtäville. Edelleen tehdyt
muutokset, pitkä väliaika kaavan etenemisessä sekä Natura-arvioinnin valmistuminen
edellyttävät kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. Haminan kaupunki on siirtynyt lautakuntamallista valiokuntamalliin, joten kilpailukykyvaliokunta päättää nähtäville asettamisesta.
Yleiskaavoituksen vireille tulosta on ilmoitettu 11.2.2009 lehti-ilmoituksella ja kirjeillä ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille.
MRL 63 §:n mukaisessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) on työn alkuvaiheessa määritelty vuorovaikutuksen kannalta tärkeät osallistahot, käytettävät osallistumismenetelmät ja –järjestelyt, sekä vaikutusten arviointiin liittyviä lähtökohtia. OAS on
myös sisältänyt yleiskuvauksen yleiskaavan tarkoituksesta ja suunnitteluprosessista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 11.2. – 12.3.2009.
Yleiskaavaluonnos oli nähtävillä 11.2. – 12.3.2009. Saatu palaute ja sen huomioiminen on
esitetty erikseen liitteessä 16.
Yleiskaavaehdotus oli nähtävillä 6.11. – 5.12.2009 ja tarkennettuna 25.5. - 23.6.2011.
Saatu palaute (lausunnot ja muistutukset) ja sen huomioiminen on esitetty erikseen liitteis-
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sä 17 ja 18. Tehtävät muutokset edellyttivät jälleen nähtäville asettamista, joka arvion mukaan ajoittui syys-lokakuulle 2019.
Tarkistettu yleiskaavaehdotus oli nähtävillä 18.9. – 17.10.2019. Tänä aikana saatu palaute
(lausunnot ja muistutukset) ja sen huomioiminen on esitetty erikseen liitteissä 20 ja 21.
Tehdyt muutokset edellyttävät kaavaehdotuksen edelleen nähtäville asettamista, joka arvion mukaan ajoittuu helmi - maaliskuulle 2020.
Tarkistettu yleiskaavaehdotus oli nähtävillä 19.2. – 19.3.2020. Saatu palaute (lausunnot ja
muistutukset) ja sen huomioiminen on esitetty erikseen liitteessä 22. Tehdyt muutokset
ovat merkitykseltään vähäisiä, eivätkä edellytä kaavan nähtäville asettamista.
Ehdotuksen on määrä edetä kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi huhti-toukokuussa 2020.
Kaavaa koskevasta kaupunginvaltuuston päätöksestä voi valittaa 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta Itä-Suomen hallinto–oikeudelle. Hallinto-oikeuden päätöksestä
voi pyytää valituslupaa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle.
TAVOITTEET
Osayleiskaavan tavoitteet
Haminan kaupunginhallitus on 28.8.2006 §235 päättänyt osayleiskaavan laatimisesta ja
todennut useita suunnittelukohteita, jotka yleiskaavassa 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
• suojelualueiden turvaaminen
• keskeisten vapaa-alueiden osoittaminen virkistykseen ja retkeilyyn
• ulkoiluverkostojen osoittaminen
• vanhentuneiden asemakaava-alueiden osoittamien
• muu maankäytön jatkoselvitystarpeen toteaminen
Kaavoitustyön edetessä tavoitteisiin on lisätty myös:
• loma-asumisen ja vakituisen asumisen yhteensovittaminen
• venesäilytyksen mahdollisuuksien tutkiminen Vilniemen alueella
Asuminen ja asuntotuotanto
Tavoitteena on kaupungin asukkaiden tarvitseman, laadukkaan, kohtuuhintaisen ja ympäristöltään viihtyisän asuinympäristön tarjoaminen.
Lähitaajamissa omakotitalojen ja rivitalojen osuutta asuntotuotannosta tulee tarkastella jo
toteutuneen kehityksen mukaan.
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Kyläalueiden kehittymistä tuetaan.
Vapaa- ja suojelualueet
 Yleiskaavassa pyritään viheraluejärjestelmään, jossa on virkistysalueiden, erilaisten vihervyöhykkeiden ja ulkoilureittien muodostama kokonaisuus. Siihen sisältyvät virkistysalueet, ulkoilualueet, erilaiset suojaviheralueet ja suojavyöhykkeet, rakennettujen alueiden puistomaiset osat, maa- ja metsätalousalueet, suoja-alueet ja suojelualueet.
 Virkistysalueet ja niitä yhdistävät vihervyöhykkeet muodostavat kaupunkirakennetta jäsentävän viherverkoston.
 Luonnonsuojeluun liittyvää lainsäädäntöä ja erillisiä päätöksiä noudatetaan. Luontoon
liittyvät selvitykset ja suositukset otetaan huomioon.
LÄHTÖKOHDAT
Yhdyskuntarakenne
Vilniemen kylä
Kyläkeskuksen alue on varsin täyteen rakennettu. Kylärakenteen sisälle on mahdollista
sijoittaa vain joitakin uusia rakennuspaikkoja. Kyläalueen reunamilla on joitakin rakentamattomia rakennuspaikkoja jäljellä, joiden määrää kuitenkin rajoittavat tehdyn tulvaaluekartoituksen rajoitukset. Muutamia tyhjiä kyläalueen rakennuspaikkoja on myös Ristniemen alueella.
Kyläalueen pääasiallinen laajeneminen on tapahtunut asemakaavoittamalla uusia alueita
kylän pohjoispuolelle Vasteeninkankaan alueelle. Asemakaavoja on tehty kolmessa vaiheessa, ja tämän jälkeen niiden osiin on tehty 2 kaavamuutosta.
Ranta-asemakaavoja on tehty 2 kpl, Hylksaareen ja Pitkille Hiekoille.
Osayleiskaavassa varaudutaan kylän laajenemiseen kaakon ja lännen suuntaan.

Vilniemen kylä pohjoisesta nähtynä. Etualalla uutta omakotialuetta. Oikeassa alakulmassa Vilniemen entinen
koulu. Kylänlahti on suurelta osin ruovikoitunut umpeen. Kuvan ottamisen jälkeen kylä on laajentunut pohjoiseen ja Vilniemen tien oikealle puolelle, entisen koulun pohjoispuolelle.
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Asemakaavoitettu pientaloalue liittyy välittömästi Vilniemen kyläkeskukseen.

Luonnonympäristö
Haminan keskeisten alueiden yleiskaavan laatimista varten on laadittu vuonna 2003 luontoselvitys (FT Tapio Rintanen), jossa pääpaino osoitettiin niille alueille, jotka eivät ole vahvistetun yleis- tai asemakaavan piirissä. Vuonna 2004 laadittiin luontoselvityksen täydennys (Rintanen), jossa päähuomio oli vahvistetuilla yleiskaava- tai asemakaava- alueilla,
joilta ei oltu aiemmin tehty luontoselvitystä. Kesällä 2009 Tapio Rintanen teki Vilniemen
osayleiskaavan luontoselvityksen 1991 päivityksen (liite 6). Luontoselvitys 1991 on liitteenä 5.
Alkuvuonna 2019 valmistui Natura-arviointi, eli Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 413/2018 Haminan Vilniemen osayleiskaavan vaikutukset PappilansaariLupinlahden Natura 2000 –alueeseen.
Suojelualueet ja suojeluohjelmien kohteet
 FI0425001 Lupinlahti (SPA)
 FI0425005 Pappilansaari- Lupinlahti (SCI)
 FI0425006 Suviranta (SCI)
 Kas-2006-L373-257 Päivärinne I Lupinlahden rantaan

Näistä Lupinlahti ja Pappilansaari- Lupinlahti ovat pääosin päällekkäisiä alueita. Lupinlahti
kuuluu myös valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Lupinlahti on myös valittu
yhdessä Kirkkojärven kanssa kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon eli ns.
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Ramsar-kohteeksi. Suvirannan alue on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi. Päivärinne I on
yksityinen suojelualue Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen päätöksellä 2007. Alue sijaitsee Pitkienhiekkojen ja Lupinlahden välissä.
Merkittävät luontokohteet
Kaava-alueen luontoselvityksissä arvokkaat ympäristöt luokiteltiin neljään luokkaan:
 valtakunnallisesti arvokkaat
 maakunnallisesti arvokkaat
 kaupungin alueella arvokkaat sekä
 paikallisesti arvokkaat kohteet

Luontoselvityksen mukaisia liito-oravan havaintopaikkoja on 3 kpl ja lisäksi yksi alue soveltuisi sellaiseksi erinomaisesti. Muut kohteet ovat uhanalaisten lajien esiintymiä tai lajistoltaan muuten arvokkaita ympäristöjä. Suurin osa kohteista on pienialaisia.
Vilniemen alueella luontoselvitysten mukaisia luokiteltuja kohteita on n. 135 kpl. Luokitusperusteena on kaupunginalueella harvinaisen lajin tai silmälläpidettävän lajin esiintymä tai
kaupungin mittakaavassa edustava lajisto. Myös ympäristöstään hivenen poikkeavat kohteet on arvioitu, vaikkei merkintä rajoitakaan kaavoitusta.

Lupinlahden maisemaa. Lauttasalmen lintutornilta itään. Lahti on ruovikoitumassa umpeen.

Pohjavedet ja vesistöt
Vilniemen alueella on kaksi 2-luokan pohjavesialuetta: Ristiniemi (nro 0591713) ja Vasteeninkangas (nro 0591714). Pohjavesialueilla ei ole keskitettyä veden ottoa.
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Maisema ja geologiset muodostumat
Vilniemen alueen pinnanmuodostus on tasainen. Poikkeuksia ovat Ristniemessä oleva
Munavuori ja Suurniemen kärjessä oleva luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokas
kallioalue Kakkuvuori sekä Hylksaari. Munavuoren rinteet ovat Litorinameren aikaista rantavallia. Kakkuvuoren ja Hylksaaren kalliot kohoavat huomattavasti ympäristöään korkeammalle. Kalliopaljastumia on suhteellisen vähän.
Kaava-alueelle sijoittuu neljä luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokasta harjualuetta. Maakunnallisesti arvokkaat harjualueet sijaitsevat Ristiniemessä (Munavuori) sekä
Kakarviikissa. Paikallisesti arvokkaat harjualueet sijaitsevat Vasteenissa ja Pitkillä Hiekoilla.
Laajat hiekkakankaat ovat yleisiä. Rantavyöhyke varsinkin Lupinlahden puolella on alava
ja tulvavyöhyke on leveimmillään useita satoja metrejä. Suomenlahden rehevöitymisen
seurauksena rannat ruovikoituvat umpeen. Rehevöityminen on voimakasta varsinkin matalilla rannoilla, joilla meren pohjavirtaus ja keväiset jäälautat tai syksyiset ylävedet eivät
puhdista rantaa.
Puusto on eri-ikäistä talousmetsää, lukuun ottamatta useita suojelualueita. Peltoaukeat
sijoittuvat kartanon itäpuolelle ja kylän sisään. Maanviljelyn vähetessä peltoja on myös
Vilniemellä metsitetty. Laajoja suoalueita ei ole. Suurniemessä oleva Muurainsuo ja kylän
itäpuolella oleva Tura on ojitettu.
Kulttuurimaisemat
Vilniemen kartano peltoaukeat on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurimaisemaksi.

Vilniemen kartanon maisemallista arvokasta peltoaukeaa.
Taustalla kartanon rakennuksia kasvuston keskellä.

12

Melu
HaminaKotkan satama on Suomen suurin yleissatama (v. 2018 ja 2019 tilastot). Satama
on Haminanlahden länsirannalla ja Vilniemi itärannalla. Haminanlahti on kapeimmillaan
noin 800 metriä.
Satamatoiminnot rajoittavat Vilniemen länsirannan maankäyttöä. Meluselvityksen mukaan
(liite 9) Valtioneuvoston päätöksen mukaiset päivä- tai yöaikaiset ohjearvot eivät asumisen, virkistysalueiden, tai hoito- ja oppilaitosten osalta ylity. Loma-asumista, leirintäalueita,
taajamien ulkopuolisia virkistysalueita ja luonnonsuojelualueita koskevat arvot kuitenkin
ylittyvät. Näin ollen Vilniemen länsirannalle ei voi sijoittaa uusia vapaa-ajan rakennuspaikkoja satamasta kantautuvan melun johdosta. Hyväksytyn vyöhykemitoituksen mukainen
rakennuspaikkojen laskennallinen lukumäärä rantakilometriä kohti tällä alueella on 3.

HaminaKotkan satama Vilniemeltä nähtynä.

Vilniementien liikenne on kasvanut uusien asuintalojen myötä. Keskimääräinen liikennemäärä on 1400 ajon./vrk painottuen päiväaikaiseen työmatkaliikenteeseen. Raskasta liikennettä on vähän. Liikenteen aiheuttamat meluhaitat ovat hetkellisiä. Ylinopeudet ovat
melko yleisiä. Kevyen liikenteen väylä Tallinmäeltä Pitkille Hiekoille valmistui vuonna 2008.
Liikenneturvallisuus parani tämän myötä huomattavasti.
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Vilniemen kaava-alueen itäpuolella on Puolustusvoimien Lupinmäen ampumarata ja harjoitusalue. Etäisyyttä ampumaradalta suunnittelualueen reunaan on noin 1,5 km. Ampumaradan melualueen (Vnp 53/1997) halkaisija on noin 2 km eivätkä ohjearvot (LAImax) ylity.
Muut häiriö- tai riskitekijät
HaminaKotkan satamassa sijaitsee Seveso II –direktiivin mukaisia laitoksia. Laitosten 1,5
km päähän ulottuva ns. konsultointivyöhyke loppuu Haminanlahden keskivaiheilla. Mahdollinen suuronnettomuus satamassa on huomioitu nykyisissä valmiussuunnitelmissa.
Vilniemellä ei ole teollisuutta. Pilaantuneita maaperäkohteita Vilniemellä ei tiedetä olevan.
Väestö ja työpaikat
Vilniemen väestömäärä on noin 600 henkilöä. Lasten osuus on suurempi kuin Haminassa
keskimäärin. Työpaikoista ei ole tarkkaa ajantasaista tilastotietoa. Arvio on 20 työpaikkaa.
Työnantajia ovat seurakunta, Pitkien hiekkojen leirintäalue ja pienyritykset.

Taajaman eteläreunassa Kylänlahden rantaa sivuava Kylänrannantie.

Asuminen
Vilniemellä asutaan omakotitaloissa. Omakotitaloja tai vastaavia on yhteensä 334 kpl, joista paritaloja on 8 kpl. 2000-luvulla on valmistunut 111 omakotitaloa, joista 2 kpl on paritaloja.
Palvelut
Vilniemen julkisia palveluja ovat heikentäneet ala-asteen koulun lakkauttaminen. Vilniemellä on muutamia perhepäivähoitopaikkoja. Muut palvelut haetaan Haminan keskustasta.
Vilniemellä on 47 alle 7-vuotiaita lasta. Peruskouluikäisiä (7-15 vuotiaat) on 89 lasta. Las-
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ten lukumäärä on viimeisen noin 15 vuoden aikana kaksinkertaistunut Vasteeninkankaan
uusien omakotitalojen myötä.
Seurantalolla on vapaa-ajan kerho- ja yhdistystoimintaa.
Vasteeninkankaan 3. vaiheen asemakaavassa on varaus lähikaupalle. Yksi kaupparyhmittymä on ollut kiinnostunut kaupan rakentamisesta, mutta taloudellinen tilanne ja väestöpohjan hidas kehittyminen ovat toistaiseksi estäneet investointipäätöksen.
Pitkät Hiekat on merkittävä matkailukohde. Matkaa Haminan keskustaan on n. 6 km. Leirintäalue ja uimaranta ovat olleet 1950-luvulta asti suosittuja. Viimeisten vuosikymmenten
aikana alueen yleisilme on laskenut heikon kunnossapidon takia. Yöpyjiä on vuodessa
ollut 3000 – 4000. Vanha ravintola on purettu ja uusi ravintola ja vastaanottorakennus
valmistui keväällä 2015. 2.6.2010 vahvistunut ranta-asemakaavan muutos mahdollistaa
alueelle mm. hotellirakennuksen ja uusien lomamökkien rakentamisen.
Virkistys
Pitkät Hiekat on Haminan seudun suosituin yleinen uimaranta. Kevyen liikenteen väylän
valmistuminen vuonna 2008 paransi uimarannan saavutettavuutta huomattavasti.

Pitkien hiekkojen veden laatu on yleensä hyvä, mutta ajoittain sinilevälautat ovat kiusana.

Vilniemen alue on kaupunkilaisten keskuudessa suosittua ulkoilualuetta. Tähän on syynä
monipuolinen luonto, häiriöttömyys ja hyvä saavutettavuus. Marjastus, sienestys, kalastus
ja vesilinnustus Lupinlahden puolella on monen vilniemeläisen harrastus.
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Vilniemen kartanon pitkäaikaisen maanomistuksen takia rakentamatonta ympäristöä on paljon.

Liikenne
Vilniemen alueen pääväylänä on Lupinlahden kiertävä Vilniementie. Tie on yhdystie n:o
14688.Tienpitäjänä toimii Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Liikennemäärä on kylän kohdalla n. 1400 ajoneuvoa/vrk, mutta Pitkien Hiekkojen jälkeen
liikennemäärä laskee n. 130 ajoneuvoon/vrk. Vilniementien länsireunassa on vuonna 2008
valmistunut erillinen kevyen liikenteen väylä Tallinmäeltä Pitkille Hiekoille. Pappilansaarten
ja entisen Vilniemen koulun välillä on Kartanontie, joka on yksityistie. Tien omistaa kartano. Vasteeninkankaan asemakaava-alueella kaupunki omistaa kadut. Kylän puolella tiet
ovat yksityisteitä.
Historiallinen kyläympäristö
Vilniemi oli 1500-luvun keskivaiheilla vireä kylä, jossa harjoitettu karjanhoito oli erityisen
tuottoisaa. Taloja oli kymmenkunta ja asutus vakaata. 1500-luvun lopussa kylä venäläisten
hyökkäysten seurauksena autioitui. 1680-luvulla Vilniemeen perustettiin kaksi upseerin
virkataloa. Kylä oli tuosta lähtien herrasväen ja erityisesti upseeriston hallitsema aina
1740-luvulle, jolloin Kymijoen itäpuoliset osat liitettiin Venäjään. Kylästä tuli kartanon ja
lampuotien kylä, jota hallitsivat Haminan porvarit. Vilniemellä on ollut myös vireää talonpoikaispurjehdusta ja kalastusta. Yhteydet Suomenlahden ulkosaarien kyliin olivat tiiviit.
Ristiniemen alueella ns. Pikiniemessä on sijainnut vanha maineikas lasitehdas sekä saha.
Kauppaneuvos Karl Henrik Ahlqvist perusti Ristiniemen lasitehtaan 1896. Hänen toinen
tehtaansa Kotkan lasitehdas valmisti lasipulloja. Ristiniemen lasitehdas kohosi monien
vaikeuksien jälkeen merkittäväksi tekijäksi ikkunalasimarkkinoilla. Suomen Akkunakonttori
osti tehtaan vuonna 1910 lopettaakseen sen. Lasitehtaan toiminta kuitenkin jatkui Haminan Lasitehdas Oy nimisenä vuoteen 1924 ja sahan toiminta vuoteen 1936. Ristiniemen
ruukkialue edusti silloisissa paikallisissa olosuhteissa huomattavaa teollista toimintaa. Alueella asui tuolloin lähes 200 asukasta.
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Vanhan lasitehtaan ja sahan rakennuskantaa ja perustuksien jäänteitä on paikoitellen nähtävissä maastossa. Eräät rakennukset ovat asuinkäytössä. Lasitehtaantien pohjassa on
nähtävissä puretun tehtaan jäljiltä vanhoja tiiliä. Tiestä voi myös löytää ikkunalasimassan
kappaleita, sekä hioutunutta lasimurskaa Pikiniemen rannasta. Lähteen mukaan sahan
lautatarhan taapelien alla olleita muotoiltuja graniittikiviä on yhä löydettävissä entisen lautatarhan paikalta.
Kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet
Vilniemen kartano
Vilniemen kartano ja sen edessä avautuva peltoalue on maisemallisesti arvokas alue. Kartano ympäröivine rakennuksineen ja istutuksineen on kulttuurihistoriallisesti arvokas alue.
Kartanon rakennukset sijaitsivat alun perin merenlahden rannalla. Pietari Poitz sai Vilniemen autiona 1594. Seuraavina omistajina mainitaan Ernst Creutz ja kapteeni Mårten
Sommer. Vuodesta 1841 Vilniemen omisti eversti Carl Melart, joka kehitti siitä huomattavan karja- ja viljelytilan. Melartin aikana kartanon edustan lahti kuivattiin ja otettiin viljelykseen. Päärakennus valmistui alkujaan 1836. Sitä on laajennettu ja korotettu 1800-luvun
kuluessa. Ryhmään kuuluu myös paanukoristeltu kaksikerroksinen asuinrakennus ja lukuisia talousrakennuksia. Pihalla on turkkilaistyyppinen huvimaja. Kartano sijaitsee metsän
reunassa ja sinne johtaa koivukuja. Vilniemen kartanon pihapiiri rakennuksineen on merkitty kaavaan SR- ja sr- merkinnoillä.

Näkymä Kartanontieltä peltoaukealle. Tielle antavat luonnetta hyvin säilynyt
kiviaita ja koivurivit.

Ristiniemen siunauskappeli
Vuonna 1965 valmistunut, arkkitehtiveljesten Timo ja Tuomo Suomalaisen ensimmäinen
suunnittelema siunauskappeli, joka edustaa ajankohtansa kirkollisten rakennusten suunnittelun suuntauksia, ja on arkkitehtonisesti merkittävä.
Tavassaaren huvila
Lauttasalmen suulla sijaitseva kartanon maista aikoinaan erotettu huvila, jolla erikoinen
paanupintainen julkisivuverhous.
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Suvirannan huvila
Professori Kaarle Krohnin vuonna 1900 perheelleen rakennuttama kesäasunto. Rakennus
oli alkuaan hirsipintainen, mutta se vuorattiin 1916, jolloin myös tehtiin yläkertaan johtavat
portaat ja sinne työ- ja makuuhuoneet. Alakerran korkeissa huoneissa on alkuperäiset uunit ja lattiat. Suviranta sijaitsee luonnonsuojelualueen keskellä, vanhan arvokkaan kasviston ympäröimänä, ja on merkitty kaavaan AT-1/s-2 ja sr -merkinnöillä, samoin kuin Tavassaaren huvila.
Muinaisjäännökset
nro 21 Kakkuvuori. (mj- rekisteritunnus 1000003516). Tyyppi: puolustusvarustukset – vartioaseman perustukset. Koordinaatit: 6712627/ 3511169.
nro 22 Suuriniemi 1 (mj-rekisteritunnus 1000003517). Tyyppi: puolustusvarustukset – tykkipatteri. Koordinaatit: 6711823/ 3510993.
nro 23 Suuriniemi 2 (mj-rekisteritunnus 1000003518). Tyyppi: puolustusvarustukset – tykkipatteri. Koordinaatit: 6711707/ 3511021
nro 30 Tavastsaari (mj- rekisteritunnus 1000007964). Tyyppi: pronssikautinen hautaröykkiö.
Historiallisen ajan kylätontit (muut kulttuuriperintökohteet)
Neljä kappaletta historiallisia kylänpaikkoja nro s/31 Suomalainen (mj- rekisteritunnus
1000008306), nro s/32 Lavonen (mj- rekisteritunnus 1000008307), nro s/33 Muuri (mjrekisteritunnus 1000008308) ja nro s/34 Silvo (mj- rekisteritunnus 1000008309).
Yhdyskuntatekninen huolto
Vilniemen läpi Ristiniemestä Vilniementielle ja edelleen sen linjausta mukaillen Museotielle
itään aina Virojoelle asti kulkee runkovesijohto ja runkoviemäri. Asemakaava-alueet ovat
vesi- ja viemäriverkoston piirissä. Kyläalueella vesiosuuskunnan vesijohtoon on liittynyt
130 taloutta ja viemäriverkkoon 107 taloutta.
Kaukolämpöverkko Haminassa tarkoittaa käytännössä maakaasuverkkoa. Maakaasua
Vilniemellä ei ole.
SUUNNITTELUTILANNE
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. Valtioneuvosto päätti tavoitteiden uudistamisesta 14.12.2017.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden kautta valtioneuvosto linjaa koko maan
kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Tavoitteilla varmistetaan, että valtakunnallisesti merkittävät asiat huomioidaan kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.
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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.

Maakuntakaava
Kymenlaakson liitto on laatinut maakuntakaavan Taajamat ja niiden ympäristöt, jonka
maakuntavaltuusto hyväksyi 12.6.2006. Ympäristöministeriö on vahvistanut tämän 1. vaihemaakuntakaavan 28.5.2008 ja 18.1.2010 tehdyillä vahvistuspäätöksillä.
Taajamat ja niiden ympäristöt -maakuntakaava on alueellisesti rajattu vaihemaakuntakaava, joka käsittää maakunnan kuntakeskukset lähialueineen sekä eräitä alueita, joilla on
parhaillaan käynnissä liikenteen kehittämishankkeita.
Muita voimassa olevia vaihemaakuntakaavoja ovat Maaseutu ja luonto, Energiamaakuntakaava sekä Kauppa ja merialue. Näissä muissa maakuntakaavoissa ei ole osoitettu merkintöjä Vilniemen alueelle, lukuun ottamatta Kauppa ja merialue –kaavan ylimaakunnallisia
melonta- ja pyöräilyreittejä.

Ote voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta.
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Maakuntakaavassa on Vilniemellä seuraavat kaavamerkinnät:
A

Taajamatoimintojen alue

V

Virkistysalue

SL

Luonnonsuojelualue tai -kohde

MY

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja

pv

Tärkeä pohjavesialue

■

Muinaismuistokohde

vj

Päävesijohto ja siirtoviemäri
Ylimaakunnallinen melontareitti
Ylimaakunnallinen pyöräilyreitti

Maakuntaa koskevat suunnittelumääräykset, jotka ovat osayleiskaavan kannalta
keskeisiä:
o Rannikon ja saariston maankäytön suunnittelussa, rakentamisessa ja merkittävien yhteiskunnan tomintojen 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.

Kokonaismaakuntakaavan, eli Kymenlaakson maakuntakaavan 2040, laatiminen on
käynnissä. Kaavaluonnos oli nähtävillä 27.8.-7.10.2018. Osayleiskaavaehdotuksen
ja viranomaislausunnoilla loppuvuonna 2019 olleen kokonaismaakuntakaavan 2040
voidaan todeta olevan Vilniemelle ehdotetuin osin yhteneväinen. Siinä tätä osayleiskaavamuutosta koskevalle suunnittelualueelle ei ole esitetty merkittäviä muutoksia.
Yleiskaava
Voimassa oleva Vilniemen osayleiskaava on vahvistettu Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa 25.6.1997. Osayleiskaava ei enää vastaa maankäytön kehittämistarpeisiin.
Asemakaava
Vilniemellä on viisi voimassa olevaa asemakaavaa ja kaksi ranta-asemakaavaa.
Vasteeninkankaalla on kolmena eri kaavana hyväksytyt pientalokaavat (v.2000, 2005,
2008) sekä asuinalueen osan kaavamuutos vuodelta 2009 ja entisen koulurakennuksen
alueen kaavamuutos vuodelta 2018.
Hylksaaren ranta-asemakaava on tullut voimaan vuonna 2007 ja Pitkien Hiekkojen rantaasemakaava vuonna 2010.
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Rantarakentamisselvitys
Kymenlaakson liiton vetämä selvitys rantarakentamisesta valmistui kesällä 2007. Selvityksessä tarkasteltiin rantaan tukeutuvan rakentamisen ja yhdyskuntakustannusten välisiä
riippuvuuksia. Kymenlaakson kohteina olivat Hamina, Pyhtää, Anjalankoski ja Valkeala.
Tärkein johtopäätös oli, että rakentaminen tulee keskittää. Rantaan leviävä helminauha on
kestävän kehityksen vastainen ja kallein rakenne.
Tulvatarkastelu
Vilniemen alueesta tehtiin maanpinnan korkeuteen pohjautuva tulvatarkastelu. Meritulvalle
alttiille alueille ei ole osoitettu rakentamista eikä niillä ole myöskään siirrettävää laskennallista rakennusoikeutta.
Pohjakartta
Osayleiskaavassa on karttapohjana Maanmittauslaitoksen maastotietokanta kiinteistörajoineen. Valmistelun pohjana on osittain kylän alueella Haminan kaupungin pohjakartta
1:1000.
YLEISKAAVA JA SEN PERUSTELUT
Asuntorakentaminen
Vilniemen kylän rakennetta on eheytetty ja vahvistettu osoittamalla uutta asuntoaluetta
rakenteen sisään ja reunoille. Vilniemen vanhojen kyläalueiden (Ristiniemi ja Vilniemen
kylä) AT-1 –alueita koskeva rakennuspaikkatarkastelu on selostuksen liitteenä.
Kylän ja Pitkien Hiekkojen väliin ja toisaalta kylän länsipuolelle on maa- metsätalousalueelle tehty pitkän aikavälin asuntoalueen reservivaraus. Alueen suunnittelu ja toteutus edellyttää asemakaavan laatimista.
AO Erillispientalojen alue
Voimassa olevassa / poistuvassa kaavassa jo olevia ja rakennettuja erillisiä AT-1rantarakennuspaikkoja on 4 kpl. Näillä jo saavutettu ja pääosin käytettykin, pinta-aloiltaan
suurille AT-1 eli kyläalueille osoitettu 10% rakennusoikeus säilyy. AT-1 määräys korvataan
AO -merkinnällä ja uudella määräyksellä niillä voimassa olevan yleiskaavan mukaisilla rantatonteilla, jotka ovat kantatilamitoituksessa mukana, ja joiden ei voida katsoa liittyvän
vanhojen kylien (Ristiniemi ja Vilniemi) kyläasutukseen. AO-merkinnän määräys on yhdistelmä RA/AO:n ja AT-1:n määräyksistä. Muuten määräys on RA/AO- määräyksen kanssa
yhteneväinen, mutta rakennusoikeus on määritelty niin, että rakennuspaikan tulee olla vähintään 3000 m2, jolloin rakennusoikeus on 10% AO-alueen pinta-alasta.
Vilniemen kartanon ympäristö
Vilniemen kartano on suojeltu. Jotta maisema säilyisi avoimena, viljelysmaille ja osittain
metsämaalle sallitaan golfkentän rakentaminen. Tällä alueella voidaan asemakaavalla
osoittaa rakentamista vapaa-ajan palveluja ja loma-asumista varten. Kartanon maille on
myöhemmässä vaiheessa mahdollisuus asemakaavalla tutkia ja osoittaa tontti matkailukeskukselle ja siihen liittyvälle venesatamalle.

21
Maa- ja metsätalousalueet
Rakennetun ympäristön ja sen laajennusalueiden ulkopuoliset alueet on varattu maa- ja
metsätalousalueiksi. Monin paikoin niille on annettu lisämääräyksiä ympäristöstä, maisemasta tai loma-asumisesta johtuen. Suurniemessä on maa- ja metsätalousalueella reservimerkintä terveydenhuoltoa palvelevaa rakentamista varten. Tarkempi suunnittelu ja toteutus edellyttää asemakaavaa.
Loma-asuminen
Kaava-alueella on 73 rakennettua kaavan mukaista loma- (RA) tai loma-/vakituisen asumisen (RA/AO) rakennuspaikkaa. Kantatilatarkastelu osoitti laskennalliseksi määräksi 90
lomarakennuspaikkaa. Suojeltavan rantakasvillisuuden, tulvatarkastelun, maanomistajan
oman mielipiteen, tms. syyn takia uusia lomarakennuspaikkoja rantaan osoitetaan 25 kpl.
Laskennallinen rakennusoikeus on siirretty sisämaahan ja maanomistajien tasapuolinen
kohtelu voidaan huomioida myös mm. reservialueita kaavoitettaessa. Lomaasuntoalueiden (RA, RA/AO) rakennuspaikkojen kokonaisrakennusoikeus on nostettu 250
k-m2:iin, kun rakennuspaikka on vähintään 3000 m2.
Vakituisen asumisen kriteerien täytyttyä on lomarakennuspaikkoja (RA) muutettu myös
vakituisen asumisen sallivaksi (RA/AO). Vilniemen alueen lomakiinteistöomistajien keskuudessa on ilmennyt halukkuutta muuttaa vakituisesti nykyiselle loma-asunnolle. Mikäli
vakituisen asumisen kriteerit täyttyvät, ei muutokselle kaavaan ole nähty estettä. Jo suunnittelualueella aiemmin myönnetyt poikkeamisluvat loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseen asumiseen on huomioitu 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 täyttyvät.

RA/AO Loma-asunto- / erillispientaloalue
Vilniemen ranta-alueilla rakennuslupia voidaan myöntää yleiskaavan perusteella lomarakennuspaikoille (RA, RA/AO), joilla rakennusoikeus nousee kaavamuutoksen myötä 100 km2:stä 250 k-m2:iin. 100 k-m2 on katsottu olevan monin paikoin nykyään riittämätön lomarakentamiseen. Hylksaaren alueelle Vilniemessä on tehty aikoinaan ranta-asemakaava
(vahv. v. 2007). Tämä ranta-asemakaava hyväksyy loma-rakennuspaikoilla myös vakituisen asumisen. Ranta-asemakaavan osoittama kokonaisrakennusoikeuden määrä on yht.
250 k-m2/rakennuspaikka. Rakennusoikeuden nostaminen aiemmin ehdotuksessa esitetystä 200 k-m2:stä 250 k-m2:n perustuu rakennusvalvonnan havaintojen mukaan lisääntyneeseen rakennusoikeuden tarpeeseen mm. kiinteistön huoltoon ja harrastamiseen liittyvien laitteiden ja koneiden säilytyksen ja varastoinnin myötä. Vilniemen osayleiskaavan
lomarakennuspaikoilla (RA, RA/AO) kokonaisrakennusoikeus 250 k-m2 määräytyy
Hylksaaren ranta-asemakaavan jo myöntämän rakennuspaikkakohtaisen rakennusoikeuden mukaan. Maanomistajien tasapuolinen 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.
Nähtävillä 18.9.-17.10.2019 olleessa kaavaehdotuksessa vielä mukana rantaasemakaava-alueen osalta ollut kaavamerkintä RA-A on poistettu kaavaehdotuksesta ja
muutettu merkinnäksi RA/AO. RA/AO ja RA -paikkojen rakennusoikeuden määrä on yh-
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denmukaistettu siten, että molempien rakennuspaikoilla rakennusoikeuden määrä on yhteenlaskettuna enintään 250 k-m2, näin pitäen jo nykyisellään tiiviisti rakennettujen rantaalueiden rakentamisen määrän maltillisena. Mikäli em. rakennuspaikka on pinta-alaltaan
pienempi kuin 3000 m2, käytetään rakennusoikeutta määriteltäessä leikkuria (rak.paikan
pinta-ala / 3000 x täysimääräinen rakennusoikeus). Viranomaisen hyväksymällä rakennuspaikalla rakennusoikeus on kuitenkin aina vähintään 100 k-m2.
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 rakennuspaikoille, joille keskitetty vesihuolto (sekä sähköt) jo nyt
kaavan laatimisen aikaan ulottuu, ja joilla muutoinkin on edellytykset vakituiseen asumiseen mm. saavutettavuuden kannalta. Pääosa Vilniemen ranta-alueiden rakennuspaikoista on merkitty RA/AO -merkinnällä, joka antaa maanomistajalle valinnanmahdollisuuden
vakituisen ja loma-asumisen välillä. Kaavamerkintä antaa myös rakennusvalvonnalle jatkossa mahdollisuuden myöntää rakennuksien käyttötarkoituksen muutoksen suoraan kaavan perusteella nykyisen poikkeamislupamenettelyn sijaan. Vakituisen asumisen kriteerien
täyttyminen on toki edelleen luvan myöntämisen ehto.
Vilniemen yleiskaavamuutoksella on yhdyskunta- ja palvelurakennetta tiivistäviä ja kehittäviä tavoitteita. Vakituisen asumisen mahdollistaminen nimenomaan Vilniemen rantavyöhykkeellä on perusteensa. Asuminen merenrannalla houkuttaa. Ensinnäkin sen arvioidaan lisäävän alueen elinvoimaa ja houkuttelevuutta muuttaa alueelle. Etäisyydet Vilniemen alueelta Haminan keskustan palveluihin ovat kohtuulliset, noin 2-8 km riippuen miltä
kohtaa Vilniemeä etäisyys mitataan. Kauimmaisena keskustasta sijaitsee Hylksaari, jossa
sijaitsee jo vakituista asumista. Vilniemessä on ennestään perinteistä asumista Vilniemen
kylän ja Ristiniemen alueella, sekä uutta asemakaavoitettua lapsiperheiden suosimaa
pientaloaluetta. Kaavamuutoksella luodaan edellytyksiä Vilniemen väestöpohjan kasvulle
ja nykyisen yhdyskuntarakenteen tiivistämiselle. Asukkaiden ja matkailijoiden lisääntyminen Vilniemessä mahdollistaa lähipalvelujen, julkisen liikenteen ja kevyenliikenteen kehittämisen. Uudet alueelle sijoittuvat hankkeet ja niiden myötä myös mahdollisesti kasvava
liikenne edellyttää infrastruktuurin kehittämistä Vilniemessä. Tämä hyödyttää jo alueella
ennestäänkin asuvaa väestöä.

RA Loma-asuntoalue
Ne rantarakentamismitoituksessa mukana olevat rakennuspaikat, joille olemassa olevat
keskitetyt sähkö- ja vesihuollon verkostot eivät ulotu, on merkitty kaavaehdotukseen RAeli loma-asuntoalueiksi. Näitä ovat käytännössä olemassa olevat RA -paikat Vilniemen
länsirannalla ja Lupinlahden eteläosassa, Suurenniemen uudet RA -paikat sekä muutama
paikka saaressa ilman manneryhteyttä. Myös RA-rakennuspaikkojen rakennusoikeutta on
nostettu, eli kokonaisrakennusoikeudeksi 250 k-m2 vähintään 3000 m2:n rakennuspaikalla. Mikäli em. rakennuspaikka on pinta-alaltaan pienempi kuin 3000 m2, käytetään rakennusoikeutta määriteltäessä leikkuria (rak.paikan pinta-ala / 3000 x täysimääräinen rakennusoikeus). Viranomaisen hyväksymällä rakennuspaikalla rakennusoikeus on kuitenkin
aina vähintään 100 k-m2.
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Palvelut
Asemakaavoissa palveluille osoitetut kaavavaraukset on huomioitu yleiskaavamuutoksessa. Pitkien Hiekkojen alue on varattu yleiseksi uimaranta-alueeksi ja matkailupalvelujen
alueeksi. Myös lähikaupan, seurantalon ja nk. Silvon kioskin aluevaraukset on osoitettu
asemakaavan mukaisesti.
Suojelualueet
Natura-alueet, nykyiset luonnonsuojelualueet ja luontoinventointien suositukset arvokkaista paikoista on huomioitu sellaisenaan. Natura-alueisiin rajoittuvia uusia merkittäviä maankäyttömuotoja ei ole esitetty. Vilniemen kartano pihapiireineen on rakennussuojelulain nojalla suojeltu alue.
Erityisalueet ja liikenne
Ristiniemessä on Haminan – Vehkalahden seurakunnan hautausmaa-alue, jossa on varauduttu alueen laajennukseen. Vilniemen alueella on kaksi pohjavesialuetta (pv2), jotka
käsittävät kylän keskeiset osat. Näillä pohjavesialueilla ei ole keskitettyä vedenottoa.
Lupinlahdesta Vilniemen kannaksen läpi Kylänlahteen on merkitty vedenvaihtokanavan
ohjeellinen sijainti (VVK) ja mahdollisuus palauttaa kanava. Kanavatyöt edellyttävät asianmukaista suunnittelua ja vesirakennuslupaa.
Kylänlahteen on merkitty kyläläisten nykyinen venesatama. Lahden länsirannalle on lahti
ruoppaamalla ja massat läjittämällä mahdollisuus rakentaa noin 4,5 hehtaarin suuruinen
uusi venesatama ja veneiden talvisäilytyskenttä.
Uuden asumisen ja muun maankäytön edellyttämä yhteys tulee ohjata Vilniementien kautta Haminan keskustaan. Pappilansaarten asuntokatujen kautta ohjattava yhteys ei ole liikenteellisesti hyväksyttävä.
Ulkoilureittiverkosto on esitetty yhtenäisenä. Metsänhoidossa on huomioitava jokamiehen
oikeuteen perustuva liikkuminen. Erillisiä taukopaikkoja ei ulkoilureittiin sisälly. Yleinen ulkoilu ja virkistyskäyttö ei tule estymään jatkossakaan. Ulkoilu- ja virkistysreittien ja maastojen kehittämismahdollisuuksien arvioidaan parantuvan alueen matkailupalveluiden kehittämisen myötä.
Yleiskaavan luonnosvaiheessa selvitettiin tuulivoimaloiden sijoittamista Suurniemen alueelle. Luontokohteet, luonnonsuojelualueet, ulkoilualueet, nykyinen loma-asuminen, suunnitellut asuntorakentamisen reservialueet, puuttuva infra ja maanomistajan kielteinen kanta
eivät puoltaneet tuulivoimalavarauksia.
Runkovesijohto, siirtoviemäri ja korkeajännitelinja on merkitty osayleiskaavaan.
Eri käyttötarkoitusten pinta-alat
Vilniemen osayleiskaavaehdotuksen pinta-ala on 1865 hehtaaria, josta maa-aluetta on
1065 hehtaaria ja vesialuetta on 800 hehtaaria.
-

AO, erillispientalo aluetta 2 ha, osuus maapinta-alasta <1 %
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-

AP, pientalovaltaista aluetta 28 ha (noin 130 tonttia, joista jatkosuunnittelusta riippuen uusia
noin 10 kpl), osuus maapinta-alasta 3 %

-

AT-1, kyläaluetta yhteensä 79,5 ha (jatkosuunnittelusta riippuen noin 150 rakennuspaikkaa,
joista uusia noin 20 kpl), osuus maapinta-alasta 7 %

-

PL, palvelutoimintojen aluetta yhteensä 1,5 ha, osuus maapinta-alasta <1 %

-

VL, lähivirkistysaluetta 2,5 ha, osuus maapinta-alasta <1 %

-

VR, retkeily- ja ulkoilualuetta 1 ha, osuus maapinta-alasta <1 %

-

VV, uimaranta-aluetta 2 ha, osuus maapinta-alasta <1 %

-

VU-1, urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta 110 ha (golf- ym. kentät 84 ha), osuus maapintaalasta 10 %

-

RA, loma-asuntoaluetta 11,5 ha (uusia rakennuspaikkoja 21 kpl), osuus maapinta-alasta 1 %

-

RA/AO, Loma-asunto -ja erillispientaloalue 33,5 ha, osuus maapinta-alasta 3 %

-

RM ja RM-1, matkailupalvelujen aluetta 12 ha, osuus maapinta-alasta 1 %

-

LV, LV-1 ja LV-2, venesatama- ja talvisäilytysaluetta yhteensä 10 ha, osuus maapinta-alasta 1
%

-

EH, hautausmaa-aluetta 14 ha, osuus maapinta-alasta 1 %

-

SL ja SR, suojelualueita 76 ha, osuus maapinta-alasta 6 %

-

M, maa- ja metsätalousaluetta 152,5 ha, osuus maapinta-alasta 15 %

-

M-1, maa- ja metsätalousaluetta / asumisen reservialuetta 62,5 ha (jatkosuunnittelusta riippuen noin 300 tonttia), osuus maapinta-alasta 6 %

-

M-4, maa- ja metsätalousaluetta / terveyspalvelujen reservialuetta 7,5 ha, osuus maapintaalasta <1 % %

-

MU ja MU-1, maa- ja metsätalousaluetta / ulkoilualuetta ja jolla ympäristöarvoja 447 ha, osuus
maapinta-alasta 41 %

-

MY, maa- ja metsätalousaluetta, jolla ympäristöarvoja 14,5 ha, osuus maapinta-alasta 1 %

-

W, vesialue 800 ha

YLEISKAAVAN VAIKUTUKSET
Yleistä
Osayleiskaavan yhteydessä tulee selvittää kaavan toteutuksen ympäristö vaikutukset
maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja -asetuksen (MRA) edellyttämällä tavalla. MRL:n 9 §
mukaan ”kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa
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on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteutumisen ympäristövaikutukset,
mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla katsotaan olevan olennaisia vaikutuksia.”
MRA 1 §:n perusteella ”selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida
suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset; ihmisen elinoloihin ja elinympäristöön, maa – ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon, kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen,
yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen, kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.
Tutkimukset ja selvitykset
2008 lainvoiman saaneen Haminan keskeisten alueiden yleiskaavassa selvitetyn kokonaisuuden lisäksi Vilniemen osayleiskaavaa varten on tehty erillisselvityksiä:
- luontoon ja ympäristöön liittyvä luontoselvitys ja päivitys
- lepakkokartoitus
- liito-oravan esiintymistä koskeva päivitys
- meluselvitys
- lisäksi Vilniemen alueella tehtiin vyöhyke- ja kantatilatarkastelu sekä
- Natura -vaikutusten arviointi
FT Tapio Rintasen luontoselvityksen ja sen päivitysten mukaiset esitykset ja velvoitteet on
huomioitu luokituksen mukaisesti.
Lepakkokartoitus: Vilniemen alue kuului 2005-2006 Wermundsen Consulting Oy (Yrjö Siivonen ja Terhi Wermundsen) tekemään lepakkokartoitukseen. Haminassa 18.7.2005 30.7.2006 välisenä aikana tehdyn lepakkokartoituksen tarkoituksena oli saada tietoa alueella esiintyvistä lepakkolajeista ja niiden runsaussuhteista sekä löytää lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, kulkureittejä sekä tärkeitä ruokailualueita.
Kaikki Euroopan Unionin alueella esiintyvät lepakot kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteeseen IV (a). Luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan kaikkien luontodirektiivin liitteeseen IV (a)
kuuluvien eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on
kielletty. Lisäksi lampisiippa on luontodirektiivin liitteessä II ja Maailman luonnonsuojeluliitto (IUCN) on luokitellut lajin tilan vaarantuneeksi.
Vaikutukset luonnonympäristöön
Kaavan vaikutukset Lupinlahden Natura-alueeseen on arvioitu erillisessä raportissa sivulla
9-11, liitteessä 19 (Haminan Vilniemen osayleiskaavan vaikutukset PappilansaariLupinlahden Natura 2000 –alueeseen, Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti
no 413/2018, Esa Korkeamäki ja Petri Parkko). Raportissa todetaan, että Vilniemen kaava
ja kaavamääräykset on laadittu Natura-arvoja kunnioittaen, eikä sillä arvioida olevan välittömiä tai välillisiä merkittäviä haitallisia vaikutuksia Pappilansaari – Lupinlahden Natura
2000 –alueen luontoarvoihin. Ainoastaan golfkenttä-varauksella arvioidaan olevan merkittävää vähäisempi välillisesti heikentävä vaikutus Natura-alueen linnustoon. Vaikutus on
pieni ja paikallinen suhteessa kokonaisuuteen. Golfkentän aluemerkintää suositellaan
hieman supistettavan kauemmas Lupinlahden Natura-alueelta. Golfkentän suunnittelussa
tulee suosia ympäristöystävällisiä menetelmiä ja huolehtia vesistötarkkailusta Lupinlahden
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ravinnekuormituksen ehkäisemiseksi. Lisäksi kentän rakenteelliset ratkaisut tulee olla sellaisia, ettei pohjaveden pilaantumista aiheudu. Aluetta on nyt supistettu ja kaavamääräyksissä vesiensuojelu huomioitu.
Golfkentän rakentaminen viljelysmaille ja osittain mäntymetsään aiheuttaa muutoksia lintujen, hyönteisten ja piennisäkkäiden elinympäristöihin. Yksittäisiä kasvien ympäristöjä häviää. Golfkentät yleisen käsityksen mukaan yksipuolistavat luonnon monimuotoisuutta. Golfkenttävarauksella haetaan ratkaisua maisemallisesti arvokkaiden peltoaukeiden avoimena
pitämiseksi viljelyn väistämättä poistuessa vähitellen alueelta. On totta, että luonnonmonimuotoisuus golfkentän rakentamisen myötä vähenee, mutta tulossa oleva väistämätön
muutos joka tapauksessa köyhdyttää luonnon monimuotoisuutta, mikäli aluetta ei jatkossa
enää viljellä. Golfkenttäalueen jatkosuunnittelussa haittojen minimointi tulee huomioitavaksi. Vilniemen kaavan golfkenttämääräyksen esimerkkinä on käytetty Kokemäenjoen osittain pohjavesialueella sijaitsevalle golfkentälle annettua määräystä. Siinä velvoitetaan ennen kentän rakentamista maisematyölupaa, jossa mm. selvitettävä kuinka pohjaveden pilaantuminen estetään.
Suvirannan Natura- ja luonnonsuojelualueen pohjoispuolelle, lähimmillään noin 150 metrin
etäisyydelle, on kaavaan osoitettu matkailupalvelujen alue (RM-1) sekä tämän ja alueen
venepaikkaoikeuden omistajien käyttöön osoitettu venevalkama-alue (LV-2). Yleiskaavamuutoksen vaikutuksien osittain jo v. 1931 muodostetun Suvirannan luonnonsuojelualueelle arvioidaan olevan merkittävää vähäisemmät. Suvirannan alue on edustava, luonnontilainen, kasvillisuudeltaan monipuolinen jo suojeltu ranta-alue, jossa esiintyy poikkeuksellisen hyvin säilynyttä, paikoin kulttuurivaikutteista rantalehtoa sekä rehevää kuusivaltaista
vanhaa metsää. Kaavan toteutuessa suojelualueen lähettyville tulee uutta matkailupalveluihin osoitettua rakentamista ja niitä käyttäviä ihmisiä. Liikenne ja liikkuminen lisääntyvät,
muttei varsinaisella suojelualueella. Suvirannan alue sisältäen myös vesialuetta, on tiukasti suojeltu, eikä siellä saa liikkua ilman maanomistajan lupaa. Suvirannan alueen rauhoituksen lähtökohtana on säilyttää alueen vanha metsä tutkimuskäyttöön. On oletettavaa,
että lähialueilla liikkumisen lisääntymisen myötä suojelualueen valvontatarve lisääntyy, niin
merellä kuin mantereella. Suvirannan alueen suojeluarvot perustuvat sen arvokkaaseen ja
monipuoliseen kasvillisuuteen. Ko. suojeluarvojen ei arvioida suoraan vaarantuvan kaavamuutoksen myötä, koska liikkuminen alueella on ja tulee olla jatkossakin rajoitettua.
Alueen keskellä on myös jo olemassa olevaa asutusta (AT-1 alueet). Luontomatkailu on
kasvava trendi. Kaavan osoittama alue nähtäisiin sopivaksi nimenomaan riittävän pienimuotoiselle ja ympäristöä kunnioittavalle luontomatkailutoiminnalle. Venesatamaan liittyvän veneliikenteen sekä mahdollisen lähikalastuksen voi arvioida aiheuttavan haittaa Suvirannan Natura-alueen rantojen ja rauhoitettujen karien linnustolle erityisesti pesimä- ja
poikasaikana. Haittojen minimointi edellyttää rajoituksia myös suojelualueiden viereisten
alueiden toiminnalle. Kaavamääräyksissä suojelualueen läheisyys on huomioitu siten, että
alueelle edellytetään kokonaisvaltaista kehittämissuunnitelmaa ja sen pohjalta asemakaava ennen tarkempaa suunnittelua ja toteutusta. Suunnitelmien tarkentuessa ja asemakaavan laadittaessa vaikutukset tulee arvioitavaksi tarkemmin. Alueelle tulee myös tehdä hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa huomioidaan osallisten velvoitteet ja oikeudet, ympäristön
kestävyys, laadulliset kriteerit ja toiminnasta aiheutuvien haittojen minimointi.
LV-2 -alueesta on laadittava yksityiskohtainen suunnitelma ja saatava suunnitelmalle viranomaisten edellyttämä lupa. Matkailupalvelujen alueen ja sen venesataman sijoittuminen luontokohteiden väliin vaatii yksityiskohtaista suunnittelua, sovittamista ja vaikutusten
minimointia. Luonnonympäristön kannalta vaikutus on todennäköisesti kaikesta huolimatta
kielteinen.
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Kylänlahden pohjukkaan suunniteltu venesatama ja veneiden talvisäilytysalue (kaavamerkintä LV-1) aiheuttaa paikallisessa luonnossa merkittäviä vaikutuksia. Rantakasvusto tuhoutuu läjityksen ja tasaustöiden takia ja vesi samenee ainakin paikallisesti ruoppausten
johdosta. Ruovikon poisto hävittää nykyisiä lintujen, hyönteisten ja vesieläinten elinympäristöjä. Merkintöjen selvityksissä edellytetäänkin yksityiskohtaisempaa suunnittelua, jolloin
toimenpiteiden vaikutukset ympäröivään luontoon on selvitettävä tarkemmin.
AP- ja AT-alueiden rakentaminen muuttaa luonnonympäristöä melko vähän, koska uudisrakentaminen sijoittuu olemassa olevan rakenteen lomaan. Asuntorakentamisen reservialueiden (merkintä M-1) toteuttaminen (jopa 300 uutta tonttia ja 1200 uutta asukasta) vähentää merkittävästi metsämaan pinta-alaa, lisää luonnonympäristön kulutusta, aiheuttaa
liikenteen haittoja ja lisää energiankulutusta.
Suurniemeen reservimerkinnällä esitetty sanatorio (M-4) sijoittuu luontokohteiden väliin.
Luonnonympäristön kannalta hoitolaitos ja sen vaatima infra rasittavat luonnonympäristöä.
Alueen asemakaavan suunnittelussa on selvitettävä myös vaikutukset luonnonympäristölle.
Alueelle sijoittuvat ulkoilureitit noudattavat pääsääntöisesti jo nyt maastossa olevia kulkuuria. Lisääntyvä ulkoilu ei aiheuta kestämättömiä ongelmia. Suurniemen kärkeen rannalle
sopisi hyvin tauko- ja tulenteko paikka, mutta se edellyttää erillissuunnittelua ja sopimusta
maanomistajan kanssa.
Vedenvaihtokanavan palauttaminen saattaa parantaa Kylänlahden ja Lupinlahden veden
vaihtuvuutta ja siten myös veden laatua. Hankkeen mahdollisista positiivisista vaikutuksista ollaan kahta eri mieltä. Mahdollinen jatkosuunnittelu edellyttää laaja-alaisemman tarkastelun tekemistä.
Pohjavedet
Kaavassa on esitetty pohjavesialuerajaukset. Vedenottamoiden suoja-alueita ei ole esitetty. Pohjavesialueille on annettu erityisiä määräyksiä. Asuntorakentaminen ja hulevesien
käsittely on toteutettava niin, ettei pohjavesivaranto heikkene. Golfkentän rajaus on osittain
pohjavesialueen päällä. Lannoittamisesta, vesien johtamisesta, kasvinsuojeluaineista ja
pohjaveden tarkkailusta on erilliset määräykset.
Arkeologinen kulttuuriperintö
Kaavaan on merkitty kaava-alueella sijaitsevat Muinaismuistolain suojelemat muinaisjäännökset 4 kpl sekä muiksi kulttuuriperintökohteiksi luokitellut historiallisen ajan kyläpaikan
alueet 4 kpl (kts. s.17). Kaavamerkintä ja siihen liittyvä kaavamääräys nostaa kohteiden
suojeluarvoa. Rakentamisen ja muun maankaivuutoimenpiteiden yhteydessä kohteet on
huomioitava määräysten mukaisesti.
Taloudelliset vaikutukset
Vilniemen uusi maankäyttö on maantieteellisesti lähellä Haminan keskustaa. Pitkä ajoneuvoyhteys tekee Vilniemen uudisalueista liikenteellisesti kalliita. Omakotiasuminen ei ole
yhteiskuntataloudellisesti edullinen asumismuoto.
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Kaupungin maapolitiikan periaatteiden noudattaminen Vilniemen tulevassa toteuttamisessa vahvistaa tonttimaan hinnan säilymistä vakaana Haminassa.
Uudisrakentamisen painottaminen Haminassa Vilniemen suuntaan on laukaissut tarpeen
itäisen koulun ja päiväkodin rakentamiseksi. Vilniemen koulun toiminta päättyi v. 2012.
Vilniemeläiset koululaiset ovat aloittaneet uudessa v. 2018 valmistuneessa Alakaupungin
koulussa. Lähin päiväkoti on v. 2016 valmistunut Linnoituksen päiväkoti. Yksityinen päiväkoti on valmistunut Tervasaareen loppukesällä 2019.
Perusinfran toteuttaminen on tavanomaista edullisempaa, sillä runkoyhteydet ovat jo olemassa. Infran rakennus- ja käyttökustannukset sekä vastuut tulee huomioitavaksi tarkemman jatkosuunnittelun yhteydessä.
Sosiaaliset vaikutukset
Yleiskaava toteuttaa valtuuston hyväksymiä tavoitteita niiltä osin kuin ne ovat yleiskaavoituksella ratkaistavissa. Uudet asumisen aluevaraukset ja asuinalueiden täydennysrakentaminen mahdollistavat toivotun asukasmäärän kasvun. Uudet asuinalueet liittyvät nykyiseen kaupunkirakenteeseen, mikä tukee nykyisten palvelujen kehittämistä ja monipuolistaa Haminan tarjoamia asumismahdollisuuksia nykyisille ja uusille asukkaille. Ratkaisevaa
on, voidaanko työpaikkakehitys kääntää positiiviseksi niin, että väestömäärä kasvaisi Haminassa.
Uudisrakentamisen määrä pitää Vilniemellä olla hallittua siten, että sosiaalinen kanssakäyminen vanhojen ja uusien asukkaiden kesken on luontevaa ja hyviä perinteitä voidaan
vahvistaa.
Haminassa 14.10.2010

Vesa Pohjola
Kaupunginarkkitehti
Kaavakarttaan ja selostukseen on tehty 5.4.2011 päivätyssä kaavoittajan laatimassa palautteen tiivistelmässä ja vastineissa esitetyt muutokset ja täydennykset.
Haminassa 5.4.2011

kaupunginarkkitehti
Vesa Pohjola

kaavoitusarkkitehti
Milla Koskivirta
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Tehdyt muutokset nähtävilläolon 25.5. – 23.6.2011 jälkeen
Kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty seuraavia neuvotteluihin, Natura-vaikutusten
arvioinnin tuloksiin sekä viimeisimmästä kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen perustuvat muutoksia, täydennyksiä ja päivityksiä:
-

Historialliset kylätontit on erotettu muista kiinteistä muinaisjäännöksistä sm/ -aluerajauksella sekä
määräyksellä. Kohteille on luotu oma Historialliset kylätontit- kaavamääräys.

-

Myös muita kaavamääräyksiä on tarkistettu ja ajantasaistettu.

-

Yleismääräystä on muotoiltu nyt vielä kertaalleen huomioiden sen liittyminen riittävällä tasolla
Maankäyttö- ja rakennuslakiin. Tämä määrittelee ne tapaukset, joissa rakennuslupia voidaan myöntää yleiskaavan perusteella, mikäli alueella ei ole ranta-asemakaavaa tai asemakaavaa.

-

Vilniemen maantietä koskevan kaavamääräyksen muoto on tarkistettu ELYn esityksen mukaisesti ja
samoin kaavaselostukseen korjattu tienpitäjä ja Vilniementien toiminnallinen luokka.

-

Vakituisen asumisen kriteerien täytyttyä on lomarakennuspaikkoja (RA) muutettu vakituisen asumisen sallivaksi (AT-1) kiinteistönomistajan aloitteesta sekä jo vakituiseen asumiseen myönnettyjen
lupien perusteella.

-

Palstoitussuunnitelman pohjalta osoitetut ohjeelliset rakennuspaikat Ristiniemen ja Vilniemen vanhan kylän AT-1 -alueille on esitetty erillisellä liitekartalla. Liitekarttaa on päivitetty 19.8.2019 erottamalla siinä jo rakennetut rakennuspaikat rakentamattomista.

-

Kaavaselostusta on täydennetty tammikuussa 2019 valmistuneella Natura-arviointiraportilla.

-

Suvirannan AT-1 /s-2 -alueen rajausta on tarkistettu.

-

LV -alue on tarpeettomana poistettu Hylksaaresta.

-

Kaavakartalle on tehty vähäisiä tarkennuksia rakennuspaikkojen rajauksiin.

-

Koululiikuntaa pääosin palvelemaan tarkoitettu VU-2 -alue poistettu tarpeettomana, koska se oli
suunniteltu koulun käyttöön ja Vilniemen koulu on nyt lakkautettu.

-

Entisen Vilniemen koulun tontilla tehty asemakaavamuutos on huomioitu poistamalla koulukorttelin kohdalta PY-alue ja laajentamalla Vasteenin alueen AP-aluetta.

-

Vuonna 2010 luontoselvityksistä saatu uusi tieto arvokkaista luontokohteista on otettu kaavassa
huomioon lisäämällä luo-alueita ja arvioimalla kaavan vaikutuksia. Esim. Suurenniemen kaakkoisrannalla sijaitseva kohde on huomioitu luo-merkinnällä ja ulottamatta RA-aluetta sillä kohtaa rantaan saakka.

-

Kaavaselostukseen on lisätty vaikutustenarviointia Suvirannan Natura ja luonnonsuojelualueen
osalta.

-

Maakunnallisesti arvokkaat harjualueet Ristiniemessä ja Kakarviikissä on osoitettu kaavakarttaan
ge/h-merkinnällä ja niille on lisätty oma kaavamääräys.

-

P-3 Lähipalvelujen alueen merkintä (ns. hotellivaraus) on muutettu RM-1 eli matkailupalveluiden
alue -merkinnäksi ja kaavamääräys päivitetty.
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-

Samalla rantaan em. varauksen edustalle merkityn LV-2 - alueen määräys on päivitetty (hotelli on
vaihdettu sanaan matkailupalvelujen alue).

-

Suurniemessä sijaitsevan 6 RA –alueen rajausta on tarkennettu siten, että aiemmin MY-1 alueelle
ranta-asemakaavaan perustuen rakennettavissa olevat em. RA-paikkojen rantasaunat sijoittuvat
RA-alueen sisälle. RA-alueen ja rannan välinen MY-1-alue on vaihdettu MY-alueeksi ilman rantaasemakaavan laatimisedellytystä, luo-merkintä MY-alueella säilyy.

-

Uimaranta-alue on poistettu Selaviikin rannasta kahden RA-alueen välistä. Yksi mitoituksen tulkinnanvaraan perustuva rantaan ulottumaton rakennuspaikka on lisätty läntisemmän RA –alueen jatkeeksi.

-

MU ja MY -merkintöjä sekä luo-alueita ja -rajauksia on tarkistettu kaavassa edellisen lausuntokierroksen jälkeen. Samoin golfkentän rajausta. Mm. Hietaniemessä MU on muutettu MY/luo merkinnäksi.

Haminassa 19.8.2019

kaupunginarkkitehti
Milla Koskivirta

Tehdyt tarkistukset nähtävilläolon 18.9. – 17.10.2019 jälkeen
Kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty alla olevia viimeisimmästä kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen perustuvat muutoksia, täydennyksiä ja päivityksiä. Osa muutoksista on merkittäviä edellyttäen kaavaehdotuksen vielä kertaalleen yleisesti nähtäville
asettamista.
-

Vasteenissa AP-alueen yksityiset kiinteistöt on palautettu voimassa olevan kaavan mukaiselle AT-1
merkinnälle, jottei kaavamuutoksella vaikeuteta olemassa olevien kiinteistöjen asuinkäyttöä nykyisellään, eikä velvoita asemakaavoittamaan. AT-1 merkintä ei kuitenkaan estä alueen asemakaavoittamista myöhemmin.

-

Luonnonsuojelualueiden rajauksia on tarkistettu kaavakarttaan.

-

Kaavaselostus sekä osallistumis-ja arviointisuunnitelma (OAS) on päivitetty.

-

Rakentamattoman RA –paikan rajausta on tarkistettu rakentamisolosuhteet huomioiden.

-

LV-aluetta on jatkettu etelään päin vedenvaihtokanavaan saakka maanomistajan pyynnöstä.

-

LV- kaavamääräystä on tarkennettu voimassa olevan kaavamääräyksen mukaiseksi rakentamisen
osalta.

-

Kantatilatarkastelussa ja rantarakentamisen mitoituksessa mukana olleille kaikille RA/AO, RA sekä
AO -rakennuspaikoille merkitään rakennuspaikkojen määrää selventävät pallomerkinnät. (mustattu
ympyrä tarkoittaa jo rakennettua ja tyhjä ympyrä uutta rakennuspaikkaa)
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-

Vanha, olemassa oleva RA -paikka on siirretty saman kiinteistön sisällä Suurenniemen länsirannalta
Kakarviikista (satamaa vastapäätä) etelärannalle sijainniltaan paremmalle paikalle kauemmas sataman meluhäiriöstä, sähkö- ja vesihuoltoverkostojen piiriin. Vanha RA-paikka poistuu ja se on muutettu MU -alueeksi. Siirto on tehty maanomistajan pyynnöstä.

-

Kymenlaakson museon esitysten mukaisesti Ristiniemen hautausmaan siunauskappelin kohdalle on
lisätty sr-kohdemerkintä.

-

sr-merkinnän määräystä on tarkennettu ja lisätty lause: ”Museoviranomaiselle on varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä.”

-

AT -merkintä korvataan AO -merkinnällä ja uudella määräyksellä niillä voimassa olevan yleiskaavan
mukaisilla rantarakennuspaikoilla, jotka ovat kantatilamitoituksessa mukana, ja joiden ei voida katsoa liittyvän vanhojen kylien (Ristiniemi ja Vilniemi) kyläasutukseen. Rakennusoikeuden määrä säilyy jo olemassa olevilla rakennetuilla AT--rakennuspaikoilla voimassa olevan kaavan mukaisena.

-

KAS ELY-keskus pyysi lausunnossaan pohtimaan rantavyöhykkeellä sijaitsevien RA-, RA-A ja AT-1 alueiden merkintöjä ja määräysten yhteensovittamista ja suhteuttamista ottaen myös huomioon
ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulman. Osa kaava-alueen maanomistajista on pyytänyt kiinteistölleen sijoittuvan/sijoittuvien lomarakennuspaikkojen muuttamista vakituisen asunnon rakennuspaikoiksi yleiskaavaan. Osalle lomarakennuspaikkoja on jo haettu ja myönnetty rakennusvalvonnan
kautta poikkeamislupia vakituiseen asumiseen aiemmin. Voimassa oleva ranta-asemakaava
Hylksaaressa mahdollistaa jo myös vakituisen asumisen ja rakennusoikeutta 250 km2/rakennuspaikka. Nämä kaikki huomioiden on kaavaehdotuksessa esitettyjen rakennuspaikkojen
kaavamerkintöjä päätetty yhdenmukaistaa seuraavasti:


RA/AO eli loma-asunto- /erillispientaloalue -merkintä sallii sekä loma-asumisen (ns.
ensisijaisena ja määräävänä käyttötarkoituksena) että myös vakituisen asumisen.
Kokonaisrakennusoikeus on 250 k-m2, joka määräytyy Hylksaaren rantaasemakaavan jo myöntämän rakennuspaikkakohtaisen rakennusoikeuden mukaan.
RA/AO alueiden merkitseminen perustuu nykyisen ja erityisesti keskitetyn vesihuollon verkoston ulottuvuuteen Vilniemessä. RA/AO on merkitty niille ranta-alueille
mitoitetuille rakennuspaikoille, joille keskitetty vesihuolto (sekä sähköt) jo nyt ulottuu, ja joilla muutoinkin on edellytykset vakituiseen asumiseen mm. saavutettavuuden kannalta. Pääosa Vilniemen ranta-alueiden rakennuspaikoista on merkitty
RA/AO -merkinnällä, joka antaa maanomistajalle valinnanmahdollisuuden vakituisen ja loma-asumisen välillä. Kaavamerkintä antaa myös rakennusvalvonnalle jatkossa mahdollisuuden myöntää rakennuksien käyttötarkoituksen muutoksen suoraan kaavan perusteella nykyisen poikkeamislupamenettelyn sijaan. Vakituisen
asumisen kriteerien täyttyminen on toki edelleen luvan myöntämisen ehto.



Myös vakituisen asumisen loma-asumisen ohella sallivat, edelliseen ehdotukseen
merkityt RA-A -rakennuspaikat (Hylksaaren ranta-asemakaava-alue) on yhteensovitettu muiden Vilniemen rantarakennuspaikkojen kanssa ja muutettu RA/AOpaikoiksi.



Ne rakennuspaikat, joille olemassa olevat keskitetyt sähkö- ja vesihuollon verkostot
eivät ulotu, ovat merkitty edelleen RA- eli loma-asuntoalueiksi. Näitä ovat käytännössä olemassa olevat RA -paikat Vilniemen länsirannalla ja Lupinlahden eteläosassa, Suurenniemen uudet RA -paikat sekä muutama paikka saaressa ilman manne-
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ryhteyttä. Myös RA-rakennuspaikkojen rakennusoikeutta on nostettu, eli kokonaisrakennusoikeudeksi 250 k-m2 vähintään 3000 m2:n rakennuspaikalla.


Rakennusoikeuden leikkuri alle 3000 m2:n RA ja RA/AO -rakennuspaikoilla säilyy
edelleen. Mikäli rakennuspaikan pinta-alaksi viranomainen on hyväksynyt alle 3000
m2, edellä mainittu rakennusoikeusluku pienenee: 250 k-m2 kerrottuna suhdeluvulla, joka on todellinen rakennuspaikan pinta-ala / 3000 m2. Viranomaisen hyväksymällä rakennuspaikalla rakennusoikeus on kuitenkin aina vähintään 100 k-m2.

-

Kaavaselostukseen sivuille 20-22 on lisätty omat kappaleensa RA/AO, RA ja AO merkinnöistä, niiden
perusteluista ja vaikutustenarviointia.

-

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

-

Pohjavesi- ja harjualuerajauksia on kaavakartalla tarkistettu. Maakunnallisesti merkittävien harjualueiden lisäksi, myös paikallisesti merkittävät harjualueet on lisätty kaavakartalle.

-

pv2 -määräystä on tarkistettu sekä kaavaselostusta päivitetty pohjavesi -luokituksen ja pohjavesialueen nimen osalta.

-

Vilniemen alueen historiallisten kylätonttien kaavamerkintä ja kaavamääräys on muutettu Museoviraston esityksen mukaiseksi. Ne on osayleiskaavaan muutettu nyt muiksi kulttuuriperintökohteiksi
suojelumerkinnällä s.

-

Kaavaselostukseen on päivitetty voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmäkartta.

-

Ulkoilureittimerkintä on poistettu Pitkien Hiekkojen ja Kylänrannan väliltä tarpeettomana. MUkäyttötarkoitusmerkintä itsessään sisältää ulkoilunohjaamistarpeen.

-

RA – aluerajauksen laajennus (Suuriniemi) oli sovittu ja huomioitu jo edellisessä vaiheessa, mutta
jäänyt vahingossa muuttamatta kaavakartalle. Nyt rajaus on muutettu sovitun mukaiseksi.

-

Kylänrannassa LV-aluetta on supistettu ja AT-1 aluetta laajennettu olemassa olevan asuinkiinteistön
kohdalla, jotta rakennuspaikalle saatu vaadittu vähimmäispinta-ala 3000 m2 ja myös jo käytetty rakennusoikeus on huomioitu.

-

LV-2 -alue on rajattu yksityisen vesialueen ulkopuolelle.

-

Nuottakarin niemenkärki on muutettu VR- eli ulkoilu- ja retkeilyalueeksi, joka sallii vähäistä ulkoiluun ja retkeilyyn liittyvää rakentamista.

Haminassa 23.1.2020

kaupunginarkkitehti
Milla Koskivirta
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Tehdyt tarkistukset nähtävilläolon 19.2. – 19.3.2020 jälkeen
Kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty alla olevia viimeisimmästä kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen perustuvat tarkistuksia. Muutokset ovat merkitykseltään vähäisiä, eivätkä edellytä kaavan nähtäville asettamista. Kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn.
-

Kaavakartalla AT-alueen rajaus vanhan Vilniemen kylän eteläosassa on palautettu voimassa olevan
/ poistuvan kaavan mukaiseksi maanomistajan pyynnöstä.

-

Edellisessä ehdotusvaiheessa muistutukseen nro 9 annettua vastinetta on tarkennettu seuraavalla
lisäyksellä:


-

-

MU-1 -merkinnälle muistutuksessa ehdotettua uutta sisältöä/tarkoitusta loma-asumisen reservialueena ei ole käytetty missään muissa Haminan kaavoissa aiemmin. Kyseiselle merkinnälle ei nähdä tarvetta eikä riittäviä perusteita Vilniemen yleiskaavassa. MU-1 -merkintä tarkoittaa tässä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Kaavamerkinnän mukaisen käyttötarkoituksen rinnalla aluetta käytetään vapaa-ajan suoja-alueena, jolla metsänhoitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota puustoisuuden säilyttämiseksi vapaa-ajan-asumisen suojana, ei alueena, joka voitaisiin myöhemmin varata rakentamiseen. (Tarkennus lisätty 18.2.2020)

Kaavaselostukseen on tehty seuraavia täydennyksiä ja tarkistuksia:


Kaavaselostuksen luvussa LÄHTÖKOHDAT- alaluvussa s.17 Muinaismuistot -väliotsikko on
muutettu väliotsikoksi Muinaisjäännökset.



Sivulla 17 kohteiden Suuriniemen patteri 1 ja Suuriniemen patteri 2 nimet on muutettu muinaisjäännösrekisterissä esiintyvään muotoon Suuriniemi 1 (mj-rekisteritunnus 1000003517)
ja Suuriniemi 2 (mj-rekisteritunnus 1000003518). Mainittujen kohteiden sanalliset kohdekuvaustiedot ja kaavakartan kohdenumerot (22 ja 23) on korjattu vastaamaan toisiaan. Myös
muiden kohteiden mj-rekisteritunnukset on muutettu samaan yhteneväiseen muotoon.



Kaavaselostusta on täydennetty kaavan vaikutuksen osalta arkeologiseen kulttuuriperintöön.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty kaavan aikataulun osalta.

Haminassa 17.4.2020

kaupunginarkkitehti
Milla Koskivirta

