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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Yleiskaavakartan päiväys:
Piirrosnumero:
Yleiskaavan nimi:
Yleiskaavan laatija:
Käyntiosoite:
Postiosoite:

Vireilletulopäätös:

15.3.2016
Yk-28
Mäntlahti-Pyötsaari-Rakila-Lelu osayleiskaavan muutos ja
laajennus
Haminan kaupunki, kaavoitus
Puistokatu 2
PL 70 49401 HAMINA

Kaupunginhallitus 3.6.2013 § 215
Kilpailukykyvaliokunta:
Kaupunginhallitus:
Kaupunginvaltuusto:

2. KAAVA-ALUEEN SIJAINTI
Kaava koskee Mänlahden, Pyötsaaren, Rakilan ja Lelun aluetta. Alue rajautuu pohjoisessa E18
moottoritiehen (valtatie 7), idässä Virolahden rajaan, aina Suomenlahden rantaan asti. Eteläreuna
kulkee Santsaaren eteläpuolelta Liisanmatalan kautta kääntyen Kuusisenselältä luoteeseen Kaapsaarenkariin, josta taas koilliseen Pyötsaaren pohjoispuolelle kääntyen sieltä kohti Reiviikinlahtea.
Rajaus ohittaa Mäntykarin länsipuolelta ja jatkuu Reiviikinlahden pohjukasta Museotielle, jonka
reunaa Vilniemen rajalle ja siitä pohjoiseen Haminan keskeisten alueiden yleiskaavan reunaa takaisin moottoritien linjaukselle. Lelun risteysalue on lisätty kaavaan luonnosvaiheessa moottoritielinjauksen ja tämän liittymän päivittämistarpeen johdosta.

Kuva 1. Mäntlahti, Pyötsaari, Rakila ja Lelu osayleiskaava-alueen rajaus on merkitty sinisellä
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3. YLEISKAAVAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ
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.
MRL 35 § ja 73 § mukaisten yleisten tavoitteiden lisäksi osayleiskaavan erityistavoitteena on lomarakennuspaikkojen tasapuolinen jakautuminen ja rantarakentamisen periaatteiden ratkaiseminen,
poikkeamislupatarpeiden ja -määrien vähentäminen sekä sisämaassa haja-asutusalueen rakentamisen ohjaaminen tukemaan kylien kehitystä. Lähtökohtana on, että alueen nykyinen maankäyttö
pääpiirteisesti säilyy ja että maanomistajien yksittäiset muutostarpeet huomioidaan ja toteutetaan
tasavertaisuusperiaatetta noudattaen.
Verrattain tiiviisti rakennetulla Pyötsaarella uusia rakennuspaikkoja syntyy vain yksittäisissä tapauksissa tasapuolisuuden vuoksi. Mäntlahden kylän puolella suurin osa uusista lomarakennuspaikoista
sijoittuu ns. Mäntlahden hovin maille voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaisesti.
Nykyisessä osayleiskaavassa rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus on 100 k-m². Tarkoituksena on nostaa rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeutta niin, että se on 200 k-m². Mikäli lomarakennuspaikan koko on alle 3000 m², käytetään leikkuria. Tällöin rakennusoikeudeksi muodostuu
luku, joka saadaan kertomalla 200 luvulla, joka on rakennuspaikan todellinen pinta-ala jaettuna
3000:lla (rak.paikan pinta-ala/3000 x 200 k-m2). Mikäli tontin rantaviiva on lyhyt tai muutoin soveltumaton rakentamiselle, lisärakentaminen tulee sijoittaa tontin sisämaan puolelle.
Maakuntakaava on osayleiskaavoituksen ohjeena MRL 32 § mukaisesti.
Osayleiskaavan laatimisen yhteydessä on kartoitettu alueen maankäyttö, vallitsevat luonnonolosuhteet, muinaisjäännökset ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet. Arvokkaat kohteet osoitetaan
suojelumerkinnällä.
Kaavakartan merkinnöistä pysyvä asutus on osoitettu AT-, AM- ja AO -merkinnöillä, vapaa-ajan asutus RA -merkinnällä ja seurantalon tontti lähipalvelualueen käyttötarkoitusmerkinnällä PL. Toteutuneet ja ranta-asemakaavojen mukaiset rakennuspaikat on huomioitu. Ranta-alueiden mitoitustarkasteluun perustuen myös joitakin uusia rakennuspaikkoja on merkitty kaavaan. Kiinteistörekisteriin
käyttöoikeusyksiköinä merkityt useamman osakkaan venevalkama-alueet on merkitty kaavakartalle
LV-2 -merkinnällä ja venevalkamiin liittyvät kaupungin omistamalla maalla olevat yleiset pysäköintialueet on merkitty kaavakartalle LP -merkinnällä. Muita käyttötarkoitusalueita kaavassa on puolustusvoimien harjoituskäytössä olevat erityisalueet EP, luonnonsuojelualue SL, maa- ja metsätalousalueet M, M-2, MU, MU-1, maatalousalueet MT sekä vesialueet W.
Yleiskaava korvaa samaa aluetta koskevan aikaisemmin laaditun yleiskaavan. Yleiskaava on oikeusvaikutteinen ja sitä voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena alueilla, joilla ei
ole voimassa asemakaavaa. Yleiskaava on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa asemakaavaa.
Koska yleiskaava ei ole voimassa alueilla, joilla on asemakaava (tai ranta-asemakaava), maanomistajien tulee aikanaan päivittää ranta-asemakaavat, jotta osayleiskaavan lisärakennusoikeus saadaan käyttöön.
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4. SUUNNITTELUPROSESSI
4.1.

Suunnittelun vaiheet

Osayleiskaavan laatiminen käynnistyi kaupunginhallituksen päätöksellä 3.6.2013. Samassa yhteydessä kaupunginhallitus asetti yleiskaavan tavoitteet. Tavoitteiden täsmentäminen ja perusselvitysten laatiminen tehtiin vuoden 2013 kuluessa.
Kaavan laatimisesta tiedotettiin ja suunnittelualueen asukkaita kuultiin yleisötilaisuudessa Mäntlahden seurantalo Toivolassa 18.9.2013.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja alustava kaavaluonnos olivat nähtävillä 21.11. –
20.12.2013.
Kaavaluonnoksesta on pyydetty alustavat viranomaislausunnot ja eri lautakuntien lausunnot. Saadun palautteen perusteella kaavaluonnosta on tarkennettu, laadittu kaavan vaikutusten arviointi sekä
kaavaselostus.
Osayleiskaavan valmistelu on jatkunut vuonna 2020. Tehtyjen muutosten merkittävyys ja edellisestä
nähtävilläolosta kulunut pitkä aika edellyttivät kaavanluonnoksen asettamisen uudelleen nähtäville.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), kaavaluonnos ja kaavaselostus olivat nähtävillä 16.9.15.10.2020.
Kaavasta pidettiin viranomaisneuvottelu 17.3.2021. Neuvottelussa käsiteltiin nähtävilläolon aikana
saadut viranomaisten lausunnot sekä niihin annetut vastineet.
Kilpailukykyvaliokunnan käsittelyn jälkeen yleiskaava asetetaan ehdotuksena nähtäville. Yleiskaavaehdotuksesta pyydetään MRL:n mukaiset lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksia
nähtävilläoloaikana kaupunginhallitukselle osoitettuina. MRA 18 §:n mukainen viranomaisneuvottelu
pidetään tarpeen mukaan.

4.2.

Kaavan hyväksymisen vaiheet

Kaavaehdotuksen nähtävilläolon aikana saatu palaute käsitellään ja huomioidaan valmisteltaessa
kaavaehdotusta hyväksymiskäsittelyyn. Kaavaehdotus etenee tämän jälkeen kaupunginhallitukseen ja edelleen kaupunginvaltuustoon hyväksyttäväksi.
Kaavaa koskevasta kaupunginvaltuuston päätöksestä voi valittaa 30 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaamisesta Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi edelleen valittaa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle.
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 sisältää myös yleiskuvauksen yleiskaavan tarkoituksesta ja suunnitteluprosessista.

4.3.

Osallistuminen ja vuorovaikutus

Osallisia ovat suunnittelualueen ja sen vaikutusalueen asukkaat, maanomistajat, yhdistykset ja yhteisöt, elinkeinonharjoittajat ja muut tahot, joiden asumiseen, työntekoon, virkistykseen tai muihin
oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat kunnan viranomaiset ja ulkopuoliset lausunnon antajat.
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Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta
mielipiteensä.

5. TAVOITTEET
5.1.

Osayleiskaavan tavoitteet

Osayleiskaavan tavoitteena on MRL 35 § ja 73 § mukaisten yleisten tavoitteiden lisäksi lomarakennuspaikkojen tasapuolinen jakautuminen ja rantarakentamisen periaatteiden ratkaiseminen. Jäljellä
olevat rantarakentamisoikeudet perustuvat kantatilatarkasteluun, jonka leikkausvuotena käytetään
vuotta 1969. Muita painopisteitä ovat suojelualueiden ja -kohteiden esittäminen kaavassa.
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 39 §:n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava
otettava huomioon säädetyllä tavalla. Lisäksi yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon, siinä
määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö
asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus
mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-,
vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonarvojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla
mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen
elinympäristöön
kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset
ympäristöhaittojen vähentäminen
rakennettujen ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen
virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys

Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa.

5.2.

Asuminen ja asuntotuotanto

Mäntlahdessa varaudutaan kylän tiivistymiseen ja laajenemiseen länteen päin Museotien varteen.
Ranta-alueille syntyy joitain uusia lomarakennuspaikkoja kantatilatarkasteluun ja mitoitukseen perustuen. Lomarakennuspaikkojen kokonaisrakennusoikeutta on tarkoitus nostaa. Osa lomarakennuspaikoista on arvioitu sellaisiksi, että niillä sallitaan myös pysyvä asuminen rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymin ehdoin.

5.3.

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.
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Kaava-alueella sijaitsee yksi yksityinen luonnonsuojelualue (Koivukorpi). Alueen METSO-ohjelman
elinympäristöt ovat monimuotoisuudelle merkittävää kangasmetsää ja metsäisiä kallioita.

6. LÄHTÖKOHDAT
6.1.

Yhdyskuntarakenne

Mäntlahden kyläkeskuksen alue on varsin täyteen rakennettu. Kylärakenteen sisälle on mahdollista
sijoittaa joitakin uusia rakennuspaikkoja. Kyläalueen reunamien rakennuspaikkojen määrää rajoittavat tulva-aluekartoituksen rajoitukset.
Osayleiskaavassa varaudutaan kylän tiivistymiseen ja laajenemiseen länteen Museotien varteen.

Kuva 2. Mäntlahden kylänäkymää.

6.2.

Luonnonympäristö

Yleiskaavan laatimista varten on laadittu luontoselvitykset vuosina 2010 ja 2013. (FT Tapio Rintanen)
Kesällä 2010 tehdyssä inventoinnissa on etsitty ja rajattu avainbiotooppeja suunnittelualueen eteläosasta.
Vuoden 2013 toimeksianto koski suunnittelualueen pohjoispuolista aluetta Hamina-Vaalimaa -tielle
asti. Selvityksen aikana ilmeni, että turmelluimmalta näyttävä laaja sorakuoppa on luontoarvoiltaan
arvokkain kohde. Siinä kasvaa jonkin verran luontoon levinnyttä vieraslajia lupiinia. Tämänkin takia
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alueella pidettäviä taisteluharjoituksia ja mahdollista moottoriurheilua ei ole syytä rajoittaa, sillä arvokkaimmat lajit hyötyvät maanpinnan kulutuksesta. Metsäalueilla toistuvat ja äänekkäät sotaharjoitukset ovat häirinneet linnustoa. (FT Tapio Rintanen)
Varsinaisesti kaavaa varten laadittujen luontoselvitysten lisäksi kaavan tausta-aineistona on käytetty
suunnittelualueella useita eri yhteyksissä laadittuja selvityksiä. Muut käytetyt selvitykset on koottu
lähdeluetteloon selostuksen alkuun.

6.3.

Merkittävät luontokohteet

Kaava-alueella on havaintoja liito-oravista ja liito-oravan elinympäristöksi soveltuvia alueita. Liitooravaan liittyvät luo -merkinnät sijaitsevat kaava-alueen metsäalueilla, ja ovat tässä yleiskaavassa
informatiivisena tietona. Liito-oravan eli luontodirektiivin liitteen IV(a) eläinlajin lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 49 § perusteella kielletty. Ennen aluetta mahdollisesti muuttavia toimenpiteitä on varmistuttava, ettei niillä heikennetä lajin elinoloja. Maankäyttöä muuttavan ja yleiskaavaa tarkentavan asemakaavoituksen yhteydessä on selvitettävä ajantasainen tieto liito-oravan esiintymisestä alueella.
Muut luo -kohteet ovat uhanalaisten lajien esiintymiä tai lajistoltaan muuten arvokkaita ympäristöjä.
Suurin osa kohteista on pienialaisia.
Merenrantojen tarkastelussa erittäin uhanalaiseksi luontotyypiksi on määritelty Itämeren hiekkarannat ja silmälläpidettäviksi Itämeren kasvipeitteiset moreeni-, kivikko- ja lohkarerannat. Viimeksi mainituista on kaavaan rajattu vain edustavimmat, joissa on monipuolinen niittykasvillisuus. Kaava-alueella on myös suolapunkaesiintymiä, jotka on huomioitu kaavassa.

6.4.

Pohjavedet ja vesistöt

Suunnittelualueella on 2-luokan pohjavesialue: Honkaniemenkangas (nro 0591717). Pohjavesialueella ei ole keskitettyä vedenottoa.
Kaava-alueen pinta-alasta yli neljännes on vesialuetta. Pyötsaarta ympäröivä merialue on pienten
saarten ja luotojen täplittämä. Tontinlahti Pyötsaaressa on entinen merenlahti, joka on Rapakonkaulan salmen kautta yhteydessä mereen. Reiviikinlahti ja Mäntlahden Kylänlahti muodostavat sisämaahan työntyessään suojaisen sataman.
Alueen pohjoisosaa rajaa Lelunjoki. Mäntlahden Kylänlahteen laskevan ojan viimeisin perkaushanke
käynnistettiin vuonna 2007 ja projektin viimeinen osakaskokous pidettiin 3.8.2015. Hanke sisälsi
noin 12 km kunnostettavaa ojaa ja se toteutettiin osakaskunnan ja metsästysseuran yhteistyönä.
Hankkeella on kuivatuksen lisäksi myös luonnonsuojelullinen merkitys.

6.5.

Maisema

Maisemamaakuntajaossa Hamina kuuluu Eteläisen rantamaan Suomenlahden rannikkoseudun
maisemamaakuntaan.
Eteläinen rantamaa on korkokuvaltaan pääasiassa alavaa, mutta vaihtelevaa mäkisten, karujen kallioalueiden ja vaihtelevien viljelyalueiden sekä pienten soiden ansiosta. Alue on muinaista merenpohjaa. Maiseman peruselementtejä ovat pohjoisesta etelään suuntautuvat jokilaaksot ja niiden laajat viljavat tasangot sekä näiden välissä olevat kumpuilevat metsäiset ja paikoin paljastuneet kallioalueet. Alueella on myös katkeilevia etelä-pohjoissuuntaisia harjujaksoja. Vaikka alue kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen, on kasvillisuus muuhun Suomeen verrattuna karua. Metsät ovat usein kuusivaltaisia havumetsiä. Maatalouden pitkä perinne näkyy maisemakuvassa. Asu-
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tus on vanhastaan keskittynyt tärkeiden liikenneväylien varsille, hajanaisten viljelyalueiden tuntumaan ja ryhmittynyt peltoja halkovien teiden varsille. (Kymenlaakson valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maaseudun maisema-alueiden päivitysinventointi 2013-2014)
Suomenlahden rannikkoseudulle on tyypillistä maiseman monivivahteisuus, mikä johtuu paitsi maaja kallioperän sekä merenlahtien aiheuttamasta rikkonaisuudesta myös elinkeinojen monipuolisuudesta. (Ympäristöministeriö 1992)
Kaava-alueen pohjoisosassa sijaitsee Helsinki-Vaalimaa E18 moottoritie risteysalueineen. ”Moottoritiestä etelään on metsäinen alue, jota muutamat peltoalueet rikkovat. Lelun Halkosaaresta alkaa
harjujakso, joka jatkuu Honkaniemenkankaana etelään ja edelleen katkeillen meren rantaan Santasen niemenä. Harjujakson molemmin puolin on ollut laajahkoja soita, joista miltei kaikki on ojitettu.
Alueen itäosassa on kalliomaita, jotka kuitenkin ovat Puolustusvoimien harjoitusalueina hyvin kuluneita. (FT Tapio Rintanen 2013)
Puusto on eri-ikäistä talousmetsää. Laajemmat peltoaukeat sijoittuvat Rakilan ja Mäntlahden kylien
alueelle Museotien pohjoispuolelle. Maanviljelyn vähetessä peltoja on metsitetty.
Kaava-alueelle Pyötsaareen sijoittuu myös arvokas Tontinvuoren kallioalue sekä kohtalaisen arvokas Sutinvuoren kallioalue Mäntlahden kyläalueesta itään Museotien eteläpuolelle.

Kuva 3. Tontinlahti Tontinvuorelta kuvattuna.

Ranta- ja tulvavyöhykkeen leveys on vaihteleva. Suomenlahden rehevöitymisen seurauksena rannat
ovat ruovikoituvat umpeen. Varsinkin matalilla rannoilla, joilla meren pohjavirtaus ja keväiset jäälautat tai syksyiset ylävedet, eivät puhdista rantaa.
Asutus keskittyy Mäntlahden, Pyötsaaren ja Rakilan kylien alueelle Museotien ja Pyötsaarentien
varteen meren läheisyyteen. Osa asutuksesta on hajautunut viljelyalueiden tuntumaan Museotien
pohjoispuolelle. Pyötsaari on yhteydessä mantereeseen 1950-luvulla rakennetun Kivisalmen sillan
välityksellä.
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6.6.

Melu

Osayleiskaavassa tehtävät muutokset eivät vaikuta merkittävästi vallitsevaan tilanteeseen.
Kaava-alueeseen vaikuttavia olemassa olevia suurimpia melun lähteitä ovat Lupinmäen ampumarata sekä moottoritie E18 Hamina-Vaalimaa -osuus.

6.7.

Muut häiriö- ja riskitekijät

Kaava-alueella ei ole teollisuutta. Pilaantuneita maaperäkohteita suunnittelualueella ei tiedetä olevan.

6.8.

Väestö

Suunnittelualueella on vakituisia ja vapaa-ajan asukkaita. Lasten osuus on pienempi kuin Haminassa keskimäärin.

6.9.

Asuminen

Kyläalueilla asutaan maatiloilla ja omakotitaloissa. Osakaskunnan vesi- ja viemäriverkosto kattaa
myös Pyötsaarta ympäröivät lähisaaret. Alueella on runsaasti kesäasutusta.

Kuva 4. Mäntlahden
kylämaisemaa.

6.10.

Palvelut

Kaava-alueen palvelutarjonta on hiipunut vakituisten asukkaiden vähenemisen seurauksena. Mäntlahden koulu lakkautettiin vuonna 1969, samoin kuin kyläkauppa ja posti vuonna 1993. Päivittäiset
palvelut haetaan Virolahden puolelta Klamilasta tai Haminan keskustasta.
Seurantalolla on vapaa-ajan kerho- ja yhdistystoimintaa.
Vesihuoltoa hoitaa Mäntlahden vesihuolto-osuuskunta.
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6.11.

Virkistys

Mäntlahti ja Pyötsaari ovat rannikkokyliä, joiden edustalla on kesäisin vilkas saaristoliikenne. Mäntlahden venesataman ja venevalkamien kautta kuljetaan merelle ja lähisaariin. Uimapaikat, venelaiturialueet sekä lenkkeily- ja luontopolut ovat niin kesäasukkaiden kuin kyläläistenkin käytössä. Alue
tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet marjastukseen, sienestykseen, metsästykseen ja kalastukseen.

6.12.

Liikenne

Moottoritien E18 Hamina-Vaalimaa -osuuden rakentaminen on muuttanut valtatie 7 linjausta Lelun
risteysalueella. Lelun eritasoliittymään on rakennettu erilliset jalankulku- ja pyörätiet, joilta on yhteydet pysäkeille ja saattopaikoille. Nykyisen valtatien liikenteen ja rekkaliikenteen siirryttyä moottoritielle jalankulun ja pyörätien olosuhteet paranevat. Haminan sisääntulotien varteen on rakennettu
kevyenliikenteenväylä. Puolustusvoimien harjoitusalueiden sijainti ja kaluston siirtyminen on huomioitu moottoritien risteyssiltojen suunnittelussa, mitoituksessa ja rakentamisessa.
Kaava-alueen halki kulkee Tallinmäeltä Virojoelle johtava Museotie, joka on yhdystie 3513. Tie noudattelee Suuren Rantatien 1700-luvun linjausta, joskin sitä on oiottu ja paranneltu 1900-luvun puolella. Tie on kuitenkin edelleen mutkainen ja mäkinen. Se on kestopäällystetty ja kesäaikaan liikenne
vilkastuu.
Lelun paikallistie kulkee kaava-alueen halki kapeana hiekkatienä Virolahden Kattilaisiin. Se palvelee
paikallisia asukkaita, maan- ja metsänomistajia sekä Puolustusvoimien harjoitusalueen liikennettä.
Kylien sisäistä liikennettä palvelevat paikallistiet ovat yksityistiekuntien ylläpitämiä. Museotiestä haarautuva Pyötsaarentie on tärkeä kylän sisäistä liikennettä palveleva tieosuus. Pyötsaaren mantereeseen yhdistävä Kivisalmen silta rakennettiin uudelleen vuonna 2009. Uusi silta on vanhaa leveämpi,
uoma syvempi ja siltakansi korkeampi. Näin mahdollistettiin entistä parempi veden virtaama.
Veneliikenne on kesäisin vilkasta suunnittelualueen vesialueilla. Pyötsaaren eteläpuolella on rannikon suuntainen 4 metriä syvä veneväylälinjaus, josta haarautuu yhteysväylä ulompana kulkevalle
Haminanlahteen johtavalle väylälle. Mäntlahden kylänrantaan johtavan reitin syvyydeksi on karttoihin merkitty 1,5 metriä. Pyötsaaren itäpuolella Kivisalmen venevalkamaan johtavan venereitin alueella on nopeusrajoitus 6 km/h ja aallokonmuodostamiskielto.
Osayleiskaavan vaikutus liikennemääriin on vähäinen.
Tulvien kannalta huomionarvoista on, että tulvakarttojen (tulvakarttapalvelu) perusteella koko
Pyötsaari näyttää jäävän saarroksiin tulvan aikana. Esimerkiksi +2 m tulva katkaisee Pyötsaarentien
kahdesta kohdasta.

6.13.

Historiallinen kyläympäristö

Mäntlahden edullinen sijainti rannikkoväylien ja valtatien äärellä on vaikuttanut monilla tavoin kylän
kehitysvaiheisiin. Suuri Rantatie, Alinen Viipurintie ja Suuri Postitie (nyk. Museotie) tunnetaan Turun
ja Viipurin linnojen välisenä yhteisesti ylläpidettynä kaukoliikenteen reittinä 1300-luvulta alkaen. Tärkeän tien varrella mäntlahtelaisilla oli manttaaliin sidottuina rasituksina huolehtia matkustavaisten
kyyditsemisestä ja kestitsemisestä. Rantatie toi Mäntlahteenkin idässä ja merellä käytyjen sotien
rasitukset kylän läpi marssivien armeijoiden mukana. Seutu joutui moneen kertaan ankaran hävityksen kohteeksi; mm. vuonna 1742 Mäntlahdessa oli 2000 sotilasta käsittävä ruotsalaisten puolustusasema.
Mäntlahden elinkeinoja ovat olleet maanviljelys, metsätyöt ja kalastus. Kylässä on kaupallisesti harjoitettu mm. tiilen ja tervan polttoa, sahausta, kivenlouhintaa, sadetakkituotantoa, puulaivojen ja veneiden veistämistä sekä jonkin verran myös merenkulkua. (Hamina, kylien kertomana)
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Pyötsaaren nimi on väännös ruotsinkielisestä sanasta ”bötsö”, tarkoittaen vartiovuoren saarta. Saaren korkeimmalla kohdalla Tontinvuorella on aikanaan sijainnut Vehkalahden vanhin, kokkotuliperiaatteella toimiva tutka, joka varoitti muita kyliä vihollisen lähestymisestä. Tänäkin päivänä Tontinvuorelta avautuu upea maisema yli Suomenlahden.
Pyötsaaresta on louhittu kiviä mm. Pietariin vietäväksi. Myöhempinä vuosikymmeninä pyötsaarelaisten pääelinkeinoina olivat kalastus, merenkulku kaljaasilaivoilla sekä vähäinen maanviljelys.
Laivoilla vietiin silakkaa Viroon. Saaressa toimi 1930-1950 -luvuilla kaksi piikkikalatehdasta, jotka
valmistivat kyllästysöljyä. Saaressa toiminut kalansavustamo lopetti 1960-luvun alkupuolella.
Pyötsaari on edelleen idyllinen saaristokylä. Vanha kyläntontti on suhteellisen tiiviisti rakennettu,
mutta rakennuskanta on melko iäkästä ja kevyttä. Varsinaisen kylätontin eteläpuolella, Tontinlahden
ympärillä on saattanut myös olla asutusta. Tontinlahden itäpuolella olevalla Tontinvuorella on perimätiedon mukaan sijainnut kylän ensimmäinen talo. Ensimmäinen silta rakennettiin talkootyönä
1950-luvun alussa.
Suomen valtio omistaa Mäntlahden alueella kaksi kiinteistöä sekä näiden tilojen alueella olevat rakennukset. Alueella sijaitsee 8 kpl 1960-luvulla rakennettuja, peruskorjausta vaativia ja osiltaan purkukuntoisia paritalotyyppisiä loma-asuntoja talousrakennuksineen. Tämän lisäksi 2 kpl vastaavia rakennuksia on purettu. Ranta-alueella sijaitsee hyväkuntoinen loma-asunto talousrakennuksineen,
joka toimii edustussaunana sekä huonokuntoinen venevaja ja erillinen saunarakennus. Alueen itäosassa sijaitsee kaksi peruskorjausta vaativaa/purkukuntoista loma-asumiseen tarkoitettua rivitaloa
talousrakennuksineen. (Mäntlahden senaatin alueen maankäyttösuunnitelma FCG, 2012)

Kuva 5. Näkymä Pyötsaaren kylästä.

Kuva 6. Varhaisinta asutusta Mäntlahden ja
Pyötsaaren kylien alueilla. Kuva: Vehkalahden pitäjän historia II s.367.
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6.14.

Kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet ja muinaismuistot

Numerointi vastaa kaavakartan kohdemerkintöjä.

6.14.1.

Rakennettu kulttuuriympäristö
sr/1 Mäntlahden hovi
Mäntlahden hovi on ollut 1600-luvulla upseerin virkatalo, joka vuoden 1743 jälkeen oli
haminalaisten kauppiaiden ja säätyläisten omistuksessa. Hovi siirtyi nykyiselle omistajasuvulle vuonna 1867. Omistajista neljä sukupolvea toimi apteekkareina Haminan
vanhassa apteekissa. Vuonna 1812 valmistuneessa kaksikerroksisessa päärakennuksessa on alhaalla sali, ruokahuone, kolme makuuhuonetta, tampuuri ja keittiö. Lisäksi
ylhäällä on sali ja kaksi huonetta. Pihapiiriin kuuluu myös 1800-luvun alkupuolelta oleva
pakaritupa, jota on käytetty työväen asuntona. Pakaritupa on aikanaan toiminut myös
kylän väen paisto- ja leipomispaikkana. Jäljellä olevaan rakennuskantaan kuuluu edelleen mankeliliiteri. Sen sijaan 1920-luvulle palvellut navettarakennus on poistettu.

Kuva 6. Mäntlahden hovin päärakennus.

sr/2 Riissuo
Kuvanveistäjä Sulo Mäkelän ateljee, joka on rakennettu vuonna 1947 ja asunrakennus
1950-luvun vaihteessa. Asuinrakennuksen on suunnitellut arkkitehti Erkki Helamaa.
Metsäalueella sijaitsevaan rakennusryhmään kuuluu lisäksi sauna ja ulkorakennus.
s/3 Suuri rantatie (Museotie), RKY -kohde
Suuren rantatien eli Turku-Viipuri -tien hyvin säilynyt osuus kulkee Suomenlahden rantaa seuraillen Haminan itäpuolelta Virojoelle. Tie polveilee maaston muotoja noudattaen ja leikkaa maisemaan sopeutuvat rannikon viljelylaaksot. Tieosuudella on runsaasti säilyneitä vanhoja rakenteita, siltoja ja siltarumpuja.
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Kuva 7. Museotie Mäntlahdessa.

6.14.2.

Muinaisjäännös
Tällä hetkellä kaava-alueelta tunnetaan Museoviraston ylläpitämän muinaisjäännösrekisterin tietojen mukaan 16 arkeologista kohdetta, jotka ovat kaikki muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä.
sm/4-8 Mustakorpi, Koivukorpi 1, Koivukorpi 2, Koivukorpi 3, Koivukorpi 4 (rautakautinen hautaröykkiö)
sm/9-11 Tupakangas 4, Tupakangas 3, Hunkerinoja (pronssikautinen / rautakautinen
hautaröykkiö)
sm/12 Kallioharju (pronssikautinen hautaröykkiö)
sm/13-15 Tursanmetsä 2, Tursanmetsä 1 ja Tursankallio (kiviröykkiö)
sm/16 Pistoolikivet, Rakila
Museotien molemmilla puolilla oli kaksi siirtolohkaretta, joiden takana maantierosvot
perimätiedon mukaan piileskelivät. Enää ainoastaan toinen tienvarsinäkymän kivistä
on jäljellä.
Kolme kaava-alueella sijaitsevista muinaisjäännöksistä ovat käytössä olevia historiallisia kylänpaikkoja:
sm-2 Pyötsaari (Bötesö) kylänpaikka
Pyötsaaren rannikkokylän tonttimaa on sijainnut nykyisen Haminan kaakkoisosassa
Mäntlahden kylän eteläpuolella, Pyötsaaren pohjoisrannalla kaartuvan pienen lahdelman ympärillä. Saaresta 1500-luvulla käytetyt nimet Bötesöö ja Bötdzö viittaavat vartio- tai merkinantopaikkaa tarkoittavaan sanaan böte. Pyötsaaren länsiosassa kohoavaa Saukkovuorta on pidetty sopivana vartiopaikkana, josta merkkitulet olisivat näkyneet mantereelle. Saaren erityisasemaan rannikon vartioketjun osana liittyy mahdollisesti myös Pyötsaarta koskevissa kirjallisissa lähteissä mainittu verovapaus. Pyötsaari
on merkityksellinen myös Vehkalahden knappien ”alkutarujen tapahtumasaarena”.
(Korhonen 1981:553; Rosén 1936:53,267.)
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Ensimmäisen pysyvän asutuksen oletetaan saaristossa nimistön perusteella olleen
ruotsalaisperäistä uudisasutusta, joka työnsi mantereen puolelta tullen vanhemman
suomalaisen eräkalastajakerrostuman tieltään. Saariston asuttaminen 1200- ja 1300luvuilla kuuluisi siten osaltaan Karjalan valloituksen jälkeen toteutettuun järjestelmälliseen ”asutuspoliittiseen ohjelmaan”. (Rosén1936:156.)
Saaristo oli vielä 1540-luvulla Viipurin linnan alainen erillinen hallintoalue. Varhaisimmat tiedot ovat vuodelta 1539. 1540- ja 1550-lukujen tileissä Pyötsaarella mainitaan
olevan yksi talo. Tätä rälssitilaa asui lampuotisuku Huggutit, joka myöhemmin luettiin
myös Vehkalahden knaappisukuihin. Saaren keskeisen aseman vuoksi se ei kuitenkaan ollut tavanomaisten verosäännösten alainen, joten verotustiedot eivät talojen ja
asukkaiden määrän suhteen ole luotettavia. (Rosén 1936:242-250.)
sm-2 Mäntlahti (Mentelax) Vanhakylän kylänpaikka
Mäntlahden kylän vanhat tontinmaat ovat nykyisin asuttuja. Vanhankylän tontilla on
edelleen peltojen ympäröimää maalaisasutusta; rakentamattomilla piha- ja peltoalueilla on todennäköisesti säilynyt myös aikaisempien asutusvaiheiden jäännöksiä.
sm-2 Mäntlahti (Mentelax) Hovin kylänpaikka
Mäntlahti mainitaan ensimmäisen kerran vuodelta 1458 peräisin olevassa asiakirjassa
(FMU 2076), jossa määritellään Suur-Vehkalahden länsi- ja eteläosan kylien välisiä
rajoja. Mäntlahti määritettiin 1500-luvun puolivälissä kuuluvaksi vuoroin Virolahden
vuoroin Vehkalahden hallintopitäjään. Vuoden 1551 maakirjaan Mäntlahdelta on merkitty kahdeksan taloa, mutta v. 1573 taloja oli ainoastaan neljä. Kylän isännät olivat
paitsi maanviljelijöitä myös kalastajia ja kippareita. (Rosén 1936:127.128, 138, 143144.)
1700-luvulla Mäntlahden taloista muotoutui kaksi herrasviljelystä, jotka yhdistettiin
myöhemmin yhdeksi suurtilaksi eli ”hoviksi”. Kartanon päärakennus pystytettiin vuonna
1851 hieman erilleen pääkylästä, vanhan Ristolan talon tontille. (Korhonen 1981:358361; Knapas 1984:100.)
Nykyisen Mäntlahden hovin tontilla on kartanon päärakennuksen lisäksi myös toinen
asuinrakennus. Hovin tontti oli 1700 luvulla pitkään autiona asukkaiden lähdettyä vuosina 1695-97 katovuosien seurauksena. (Korhonen 1981:360.)

Kuva 8. Mäntlahden
hovin portti ja puistoaluetta.
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6.15.

Kyläalueiden rakennuskanta
Mäntlahden ja Pyötsaaren kyläalueista, joilla ympäristö säilytetään (AT/s) on koottu
havainnollistavaa tietoa rakennuskannan ikäjakaumasta tarkempia kyläinventointeja
tai -arviointeja varten. Käytetyt tiedot perustuvat Haminan kaupungin rekisteritietoihin.
Vanhimpien rakennusten osalta rakennuslupatiedot saattavat olla puutteellisia. Tiedonhaussa käytetyt käyttötarkoitukset ovat: omakotitalot, paritalot ja muut pientalot,
vapaa-ajan asuinrakennukset.

Mäntlahti
Mäntlahden kyläalueella (AT/s) sijaitsevien rakennusten ikäjaottelu ja rakennusten
lukumäärä:




1800-1900, keltainen (8 kpl)
1901-1920, sininen (13 kpl)
1921-1940, vihreä (12 kpl)

Kuva 9. Mäntlahden kyläalueella (AT/s) sijaitsevien rakennuksien ikäjakauma 18001940.
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1941-1960, keltainen (20 kpl)
1961-1980, vaalean vihreä (17 kpl)
1981-2000, sininen (6 kpl)
2001-2021, punainen (6 kpl)

Kuva 10. Mäntlahden kyläalueella (AT/s) sijaitsevien rakennuksien ikäjakauma 19412021.
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Pyötsaari
Pyötsaaren kyläalueella (AT/s) sijaitsevien rakennusten ikäjaottelu ja rakennusten lukumäärä:








1800-1900, tummansininen (6 kpl)
1901-1920, tummanvihreä (14 kpl)
1921-1940, keltainen (2 kpl)
1941-1960, vaaleansininen (10 kpl)
1961-1980, punainen (2 kpl)
1981-2000, vaaleanvihreä (9 kpl)
2001-2021, oranssi (2 kpl)

Kuva 11. Pyötsaaren kyläalueella (AT/s) sijaitsevien rakennuksien ikäjakauma 1800-2021.

6.16.

Yhdyskuntatekninen huolto

Museotien pohjoispuolella kulkee päävesijohto- ja siirtoviemärilinja Haminasta Virolahteen. Vuosien
2003-2004 aikana kyläläiset laajensivat talkootyönä osakaskunnan vesi- ja viemäriverkostoa kattamaan myös Pyötsaarta ympäröiviä lähisaaria.
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7. SUUNNITTELUTILANNE
7.1.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)

Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla (VAT) asetetaan alueiden käytölle yleisluonteisia tavoitteita valtakunnallisella tasolla. Viisi valtakunnallista alueidenkäyttötavoitetta ovat tulleet voimaan
1.4.2018 valtioneuvoston päätöksellä (14.12.2017). Tavoitteet liittyvät keskeisimmiltä osiltaan kestävän kehityksen ja hyvän elinympäristön edistämiseen.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty asiasisällön perusteella seuraaviin kokonaisuuksiin:






toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
tehokas liikennejärjestelmä
terveellinen ja turvallinen elinympäristö
elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
uusiutumiskykyinen energiahuolto

RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta. Inventointi on osa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja se tulee huomioida alueiden käytön suunnittelun lähtökohtana.
Mäntlahti-Pyötsaari-Rakila-Lelu osayleiskaavan muutos ei ole ristiriidassa sitä koskevien valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden kanssa.
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7.2.

Maakuntakaava
Kymenlaakson maakuntakaava 2040
Osayleiskaavan alueella vaikuttavat merkinnät:

TP
EAH

Työpaikka-alue
Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalue

SL

Luonnonsuojelualue

MY

Maa- ja metsätalousvaltainen alue,
jolla on erityisiä ympäristöarvoja
Sini-viheryhteystarve
Historiallinen tie (Museotie)
Kulttuuriympäristön tai maiseman
vaalimisen kannalta tärkeä alue
Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma
Tärkeä pohjavesialue

Melualue
Veneväylä
Kuva 12. Ote Kymenlaakson maakuntakaavasta 2040.

Eritasoliittymä
Moottori- tai moottoriliikennetie
Valtatie tai kantatie
Pääsähkölinja
Päävesijohto

Siirtoviemäri

Pääsähkölinja, uusi tai kehitettävä

23

Kymenlaakson maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kokouksessaan 15.6.2020. Kymenlaakson maakuntahallitus on kokouksessaan 24.8.2020 määrännyt maakuntakaavan tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 201 § mukaisesti ennen kaavan
lainvoimaisuutta. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti maakuntakaava tulee voimaan, kun päätöksestä on kuulutettu maakuntakaavan alueeseen kuuluvissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset niissä julkaistaan. Maakuntakaava kuulutettiin voimaantulleeksi 31.8.2020. ItäSuomen hallinto-oikeus on ratkaissut 21.4.2021 Kymenlaakson maakuntakaavaan liittyvät valitukset, joten kaava on nyt myös lainvoimainen. Hylätyt valitukset eivät kohdistuneet Haminan alueelle.
Osayleiskaava-alueella vaikuttavat maakuntakaavan merkinnät:
Osayleiskaavan pohjoisosassa sijaitsevan moottoritien varrella sijaitsee eritasoliittymä, joka haarautuu kantatieksi Haminan keskustan suuntaan sekä itään. Eritasoliittymän ympärillä on työpaikka-alue
(TP) sekä luonnonsuojelualue (SL). Moottoritien rinnalla kulkee pääsähkölinja. Koko osayleiskaavaalueen läpi pohjoisesta etelään kulkee sini-viheryhteystarve. Osayleiskaavan keskivaiheilla sijaitsee
tärkeä pohjavesialue, puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueita sekä melualue. Mäntlahden ja
Rakilan alueella sijaitsee päävesijohto ja historiallinen tie (Museotie). Mäntlahden hovi on maakuntakaavassa osoitettu maakunnallisesti merkittäväksi rakennetun kulttuuriympäristön kohteeksi.
Ranta-alueilla vaikuttaa maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Mäntlahdella sijaitsee kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue. Santaseen,
Halssiin ja Pyötsaareen on merkitty arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma. Pyötsaaren
eteläpuolella on veneväylä.
Koko maakuntaa koskevat suunnittelumääräykset, jotka ovat ko. kaavan kannalta keskeisiä:


Maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on tulvariski otettava erityisesti huomioon Kymijoen tulvaherkillä alueilla. Rannikon ja saariston maankäytön suunnittelussa, rakentamisessa ja merkittävien yhteiskunnan toimintojen sijoittelussa on erityistä huomiota kiinnitettävä
tulvariskeihin, silloin kun maanpinnan korkeus on tason +3,5 metriä (N2000-järjestelmässä)
alapuolella. Myös muiden vesistöjen ranta-alueiden maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on aina tarpeen ottaa huomioon vesistöjen tulvaherkkyys.



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



Alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee selvittää edellytyksiä uusiutuvaan
energiaan perustuvien järjestelmien käyttöön.



Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon tunnetut muinaisjäännökset.
Ajantasainen tieto on tarkistettava museoviranomaiselta.



Alueiden käytön suunnittelussa tulee edistää kestäviä liikkumistapoja huomioiden reitistöjen
jatkuvuus.

Osayleiskaavan valmistelussa on huomioitu kaava-alueelle sijoittuvat maakuntakaavan 2040 kaavamerkinnät ja kaavan kannalta keskeiset koko maakuntaa koskevat suunnittelumääräykset. Kaavaalueelle ulottuvan melualueen lähteenä on puolustusvoimien hallinnoima Lupinmäen ampumarataalue. Maakuntakaavan mukaisen melualueen rajaukseen kuuluvan alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa on huomioitu, että kyseessä on ampumarata ja kaava-alueelle tehdyt muutokset ovat meluvaikutusalueen reunalla, joten melun vaikutukset on arvioitu vähäisiksi. Valtioneuvoston päätöksellä ja asetuksella annetut melutason ohjearvot eivät koske 993/1992 1§ nojalla ampuma- ja moottoriurheiluratojen aiheuttamaa melua.
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7.3.

Yleiskaava

Suunnittelualueella on voimassa Mäntlahden ja Pyötsaaren osayleiskaava, jonka sisäasiainministeriö on vahvistanut 7.9.1982 ja josta KHO:n päätös valitusten jälkeen on saatu 15.5.1984. Lelun risteysalueella on voimassa Haminan keskeisten alueiden osayleiskaava, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.3.2006 ja se on saanut lainvoiman 5.11.2008.
Alueella vaikuttaa myös Kotka-Haminan seudun strateginen yleiskaava.

SUUNNITTELUALUE

Kuva 13. Osayleiskaavat suunnittelualueella.

25

Kotka-Haminan seudun strateginen yleiskaava
Osayleiskaavan alueella vaikuttavat merkinnät:
Työpaikka-alue
Teollisuus-, logistiikka -, tilaa vaativien työpaikka - ja/tai satamatoimintojen alue
Teollisuus-, logistiikka - ja tilaa vaativien työpaikka toimintojen pitkän
aikavälin laajenemissuunta/ -alue
Moottoritie
Eritasoliittymä

Valtatie/kantatie
Seututie/pääkatu

Ampumaradan meluvyöhyke (yli 65
dB LAImax)
Kuva 14. Seudun strateginen yleiskaava
Ampumaradan meluvyöhyke (yli 60
dB LAImax)

Ampumameluvyöhyke (yli 55 dB
LAeq)

Seudullinen melontareitti
Veneväylä
Seudullinen retkipyöräilyreitti
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (Museotie)
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7.4.

Ranta-asemakaava

Suunnittelualueella on voimassa 7 eri ranta-asemakaavaa, jotka on vahvistettu Kymen lääninhallituksessa: Hepoviikin tila rantakaava 31.8.1970, Pukholmin rantakaava 26.1.1978, Reiviikin rantakaava 18.3.1980, Pyötsaaren lounaisosan rantakaava 27.1.1982, Mäntlahden hovin rantakaava
19.11.1984, Santsaaren rantakaava 16.6.1993 ja Pyötsaaren luoteisosan rantakaava 18.4.1997.
Rantakaavojen mukaiset rakennuspaikat on otettu huomioon osayleiskaavaa laadittaessa.

Kuva 15. Ranta-asemakaava-alueet Mäntlahti - Pyötsaari alueella.

7.5.

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.
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7.6.

Ranta-alueiden mitoitustarkastelu

Yleiskaavan keskeisenä tavoitteena on maanomistajien mahdollisimman tasapuolinen kohtelu rakennusoikeuksia määritettäessä. Tasapuolinen kohtelu toteutetaan käyttämällä yhdenmukaisia mitoitusmenetelmiä.
Kantatilatarkastelussa on huomioitu vuoden 1969 mukainen tilajako. Rakennusoikeus määräytyy
muunnetun rantaviivan ja käytetyn mitoitusnormin perusteella tehdyn laskelman mukaan.
Haminan kaupunki käyttää ns. Etelä-Savon mallin mukaisesti muunnettua rantaviivaa ja mitoitusnormina 8 rakennuspaikkaa muunnettua rantaviivakilometriä kohden (8 rak. paik / mrv-km). Olemassa
olevien rantarakennuspaikkojen osalta käytetään mitoituslukua 1 ja olemassa olevien ei-omarantaisen rakennuspaikkojen osalta mitoituslukua 0,3.
Ranta-alueiden mitoituksesta on tehty erillinen kantatilatarkastelun mitoitustaulukko, josta selviää
ranta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen rakennuspaikkojen määrät. Mitoitustaulukkoon liittyvät tilakohtaiset tiedot ovat saatavilla ottamalla yhteyttä kaavoitukseen.
Kaavatyössä rantavyöhykkeen laajuutta on tarkasteltu 50-200 metrin säteellä rantaviivasta maastoolosuhteet huomioiden. Rantavyöhykkeen tarkastelun avuksi on tehty havainnollistava kartta etäisyyksistä rantaviivaan nähden, jossa kuvataan myös tulva-alueen laajuutta. Alla olevassa kuvassa
on ote Etäisyys rantaviivasta ja tulva-alue -dokumentista. Rantavyöhykkeen vaikutukset vaikuttavat
paikoin pitkällekin sisämaahanpäin.

Kuva 16. Ote kaavan valmisteluaineistosta, jossa näkyy etäisyys rantaviivasta ja tulva-alue.
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7.6.1.

Muunnettu rantaviiva

Rakennusoikeuden määrittelyssä on lähtökohtana tilan rantaviivan pituus. Muunnettua rantaviivaa
määriteltäessä käytetään ns. Etelä-Savon seutukaavaliiton mallia, jossa otetaan huomioon vastarannan etäisyys, kapeikot, lahdet ja yleensä rannan rakennettavuus, poistamalla mitoituksesta rakennuskelvottomat rannat. Jäljellä jäävä rantaviiva vastaa todellista, käytettävissä olevaa rantaviivaa.
Kullekin kantatilalle määritetään laskennallinen kokonaisrakennusoikeus rakennusyksikköinä perustuen muunnetun rantaviivan pituuteen. Kantatilan rakennusoikeus lasketaan siten, että kantatilan
muunnetun rantaviivan pituus kilometreinä kerrotaan alueen mitoitusluvulla.
Muunnetun rantaviivan yleiset periaatteet:
-

Alle 50 m leveisiin niemiin, kannaksiin tai saariin ei voi rakentaa, joten niiden rantaa ei lasketa
lainkaan (kerroin 0).

-

50-100 m leveisiin niemiin, kannaksiin tai saariin voidaan rakentaa vain toiselle rannalle, joten vain toinen ranta otetaan mukaan (kerroin ½).

-

Alle 100 m leveissä lahdissa tai salmissa ei vastarannan häiriötä voida poistaa pelkästään
limittämällä, vaan väljyyttä tarvitaan enemmän (kerroin ¼). 100-200 m leveissä lahdissa tai
salmissa on vastarannan häiriö vielä selvästi olemassa, mutta voidaan katsoa, että käyttämällä korkeintaan puolet rannasta on vastarannan edut turvattu (kerroin ½).

-

Käytännössä ja myös oikeustapauksissa on voitu todeta, että vielä 200-300 m päässä oleva
loma-asunto on otettava rajoittavana tekijänä huomioon (kerroin ¾).

Kuva 17. Muunnetun rantaviivan periaatteet. Lähde: Etelä-Savon seutukaava
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7.7.

Tulvatarkastelu

Mäntlahti-Pyötsaari alueesta on tehty maanpinnan korkeuteen pohjautuva tulvatarkastelu. Meritulvalle alttiille alueille ei ole osoitettu uutta rakentamista lukuun ottamatta joitakin rantakaavassa aikaisemmin annettuja rakennusoikeuksia, jotka eivät ole siirrettävissä.
Alin rakentamiskorkeus on +3,20 metriä (ilman aaltoiluvaraa), jonka alapuolelle ei tule sijoittaa rakenteita, jotka vaurioituvat kastuessaan. Alin rakentamiskorkeus koskee kaikkea rakentamista mukaan lukien yhdyskuntatekniikan rakenteet.

Kuva 18. Ote Mäntlahti-Pyötsaari alueen
tulvaselvityksestä,
v.2013.

7.8.

Pohjakartta

Osayleiskaavassa on karttapohjana Maanmittauslaitoksen maastotietokanta kiinteistörajoineen.

8. YLEISKAAVA JA SEN PERUSTELUT
8.1.

Ranta-alueiden rakentaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:ssä on säädetty suunnittelutarpeesta ranta-alueella. Laadittava
oikeusvaikutteinen yleiskaava tulee suoraan ohjaamaan rakentamista niillä alueilla, joilla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.
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8.2.

Asuntorakentaminen

Edullisimmat asuntoalueet on yleiskaavassa osoitettu kyläalueiksi (AT). Mäntlahdessa kylän tiivistyminen ja laajeneminen eheyttää ja vahvistaa kylärakennetta. Kyläalueilla kaava mahdollistaa asumisen rinnalla myös yritystoiminnan. Kyläalueilla asutus koostuu erillispientaloista ja erillisistä piharakennuksista. Alueelle on mahdollista sijoittaa rakennusoikeuden sen salliessa työskentely-, palvelu-, varasto- ja liiketiloja.
Museotien pohjoispuolelle sijoittuu maatilojen talouskeskusten alueita (AM), joille saa rakentaa
asuin-, tuotanto- ja varastorakennuksia. Maa- ja metsätalouskäytössä olevan tai olleen talouskeskuksen yhteyteen voi rakentaa myös siihen sopeutuvia maa- ja metsätaloutta, maatilamatkailua tai
pienyritystoimintaa palvelevia rakennuksia.
Kaava-alueella on myös yksittäisiä erillispientalojen alueita (AO), jotka koostuvat erillispientaloista
ja erillisistä piharakennuksista. Rakennuspaikalla saa olla yksi enintään kaksiasuntoinen asuinrakennus.

8.3.

Loma-asuminen

Lomarakennuspaikoilla (RA, RA-1) rakennusoikeuden määrä nousee kaavamuutoksen myötä 100
k-m2:stä 200 k-m2:iin. 100 k-m2 on katsottu olevan monin paikoin nykyään riittämätön lomarakentamiseen.
Vakituisen asumisen kriteerien täytyttyä on lomarakennuspaikkoja (RA) muutettu myös vakituisen
asumisen mahdollistaviksi (RA-1). RA-1 -merkintä sallii sekä loma-asumisen (ns. ensisijaisena ja
määräävänä käyttötarkoituksena) että myös vakituisen asumisen rakennusvalvontaviranomaisen
hyväksymin ehdoin. RA-1 on merkitty niille rakennuspaikoille, joilla on edellytykset vakituiseen asumiseen.

8.4.

Kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö

Mäntlahden ja Pyötsaaren kyläalueet on suojeltu. Kyläkeskusalueiden suojelumerkintä /s ohjaa rakentamista siten, että olemassa olevan kulttuurimaiseman säilymiselle luodaan edellytykset ja varmistetaan korjaus- ja uudisrakentamisen sopeutuminen kyläkuvaan. Museoviranomaiselle on varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen aluetta koskevan suunnittelun yhteydessä.

8.5.

Maa- ja metsätalousalueet

Rakennetun ympäristön ja sen laajennusalueiden ulkopuoliset alueet on varattu maa- ja metsätalousalueiksi. Ympäristöön, maisemaan tai loma-asumiseen liittyvät lisämääräykset merkintöjen yhteydessä ohjaavat alueiden käyttöä. Lelun risteysalueella on maa- ja metsätalousalueella reservimerkintä työpaikka-alueen rakentamista varten. Työpaikka-alueen toteuttaminen edellyttää asemakaavaa. Maa- ja metsätalousvaltaisen alueen rantavyöhykkeen rakennusoikeus on siirretty kantatilan muille alueille.

8.6.

Harju- ja kallioalueet

Kaava-alueella on kolme paikallisesti arvokasta (arvoluokka 4) harjualuetta Santsaari, Kyntholmi
(91707) ja Honkaniemenkangas (91718). Harjualueet on rajattu kaavakarttaan. Santasen ja Halssin
harjualueet (91708) ovat myös maakunnallisesti arvokkaat (arvoluokka 3).
Kaava-alueella sijaitsee maakunnallisesti arvokas Tontivuoren kallioalue ja kohtalaisen arvokas (arvoluokka 5) Sutinvuoren kallioalue.
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8.7.

Loma-asuminen

Kaava-alueella on 187 rakennettua lomarakennuspaikkaa. Rakentamattomia lomarakennuspaikkoja
on rantavyöhykkeellä yhteensä 46 kpl, joista 30 voimassa olevien ranta-asemakaavojen mukaisia.
Lomarakennuspaikan rakennusoikeus on kaavassa 200 k-m2 kun rakennuspaikan koko on vähintään 3000 m².
Lomarakennuspaikkojen takarajoja on pyritty nostamaan mantereelle päin etenkin tulvaherkillä alueilla.

8.8.

Hulevedet

Kaava-alueella ei ole suuria päällystettyjä alueita. Alueella muodostuvia hulevesiä tulee viivyttää tai
imeyttää katu- ja rakentamiseen varatuilla alueilla.

8.9.

Palvelut

Mäntlahden seurantalo on merkitty kaavaan lähipalvelujen alueeksi. Nykyisen harrastustoiminnan
lisäksi alueelle voidaan sijoittaa muutakin alueen asukkaita palvelevaa toimintaa. Lisäksi kaavassa
on virkistysaluemerkintä VV, joka on yleiseen käyttöön tarkoitettu uimapaikka sekä venevalkamaalueita LV-2, jotka on tarkoitettu osakkaiden ylläpitämiksi veneilyä, kalastusta ja muuta vesillä liikkumista palveleviksi alueiksi.

8.10.

Suojelualueet ja kohteet

Suunnittelualueella on useita suojelualueita ja kohteita, jotka ovat arvokkaita maiseman, luonnon,
kulttuurihistorian tai muun ympäristön kannalta. Kaavan käyttötarkoitusmerkintöjen sisältämien
suojelumääräysten lisäksi kaavassa on huomioitu erityissuojelua vaativia kohteita: maakunnallisesti arvokkaat geologiset harjumuodostumat sekä arvokkaat kallioalueet, luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet ja kohteet, vedenhankintaan soveltuva Honkaniemenkankaan pohjavesialue, kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet kuten Mäntlahden ja Pyötsaaren kyläalueet,
Mäntlahden hovi ympäristöineen, kuvanveistäjä Sulo Mäkelän ateljee Riissuo, Suuri Rantatie, Pistoolikivet sekä muinaismuistoalueena vanhat asuinpaikat kuten Pyötsaaren ja Vanhakylän kylänpaikat sekä rauta- ja pronssikautiset hautapaikat ja kivirakenteet.

8.11.

Erityisalueet ja liikenne

Honkaniemenkankaalla on kaksi Puolustusvoimien omistamaa erityisaluetta ja lisäksi kaavaan on
rajattu puolustusvoimien harjoitusalueeksi osa-alue yksityisten omistamalle maalle.
Yleiskaavan alustavassa luonnoksessa esitettiin tuulivoimaloiden sijoittamista Harvajanniemen alueelle. Tämä aluevaraus on poistettu kaavasta.
Kaavaan on merkitty 16 kpl erikokoista osakkaiden ylläpitämää venevalkama-aluetta, joiden kautta
liikennöinti alueelta lähisaariin pääasiassa tapahtuu. Mäntlahden kylärannan ja Santasen niemen
kärjessä olevan Kivisalmen venevalkaman maa-alueen omistaa Haminan kaupunki. Kivisalmen laiturin omistaa Kivisalmen Satama Oy ja siinä on useita kymmeniä venepaikkoja. Tällä alueella on
myös veneiden talvisäilytysalue ja paikoitusalue. Mäntlahden kylärantaan johtava veneväylä on merkitty kaavaan. Myös Kivisalmen valkamaan johtavaa väylä on kunnostettu. Kivisalmen väylän länsipuolella on vesiliikenteen rajoitusalue (nopeusrajoitus 6 km/h, aallokon muodostaminen kielletty).
Pyötsaaren eteläpuolitse kulkevat veneväylät ja ylimaakunnallinen Suomenlahden melontareitti.
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Maaliikenneväylistä kaavaan on merkitty moottoritie ja Haminan itäisen sisääntulotien liittymä risteysalueineen. Lisäksi on merkitty yhdystie Museotie ja sen yhteyteen kuuluva Itäisen kuninkaantie
4:n ylimaakunnallinen pyöräilyreitti sekä Mäntlahden kylän läpi Pyötsaarelle johtava Pyötsarentie.
Runkovesijohto, siirtoviemäri ja kaasujohtolinja on merkitty osayleiskaavaan.

8.12.

Eri käyttötarkoitusten pinta-alat

Mäntlahti-Pyötsaari-Rakila-Lelu osayleiskaava-alueen pinta-ala on n. 3425 hehtaaria, josta maaaluetta on n. 2705 hehtaaria ja vesialuetta on n. 720 hehtaaria.
-

AT, kyläaluetta yhteensä 99 ha, josta 75 ha merkitty kyläkuvan suojelumerkinnällä

-

AO, erillispientalojen aluetta 2 ha

-

AM, maatilojen talousrakennusten korttelialuetta 8 ha

-

PL, palvelutoimintojen aluetta yhteensä 0,3 ha

-

RA, loma-asuntoaluetta 98 ha

-

RA-1, loma-asunto- / erillispientaloalue 2 ha

-

LV-2, venevalkama- ja talvisäilytysaluetta yhteensä 4 ha

-

LP, yleistä pysäköintialuetta 1 ha

-

EP, Puolustusvoimien aluetta 49 ha

-

SL, suojelualuetta 9 ha

-

M, maa- ja metsätalousaluetta 1752 ha

-

M-2, maa- ja metsätalousaluetta / työpaikka-alueen reservialuetta 339 ha

-

MT, maatalousaluetta 180 ha

-

MU, maa- ja metsätalousvaltaista aluetta / ulkoilualuetta 10 ha

-

MU-1, maa- ja metsätalousvaltaista aluetta / ulkoilualuetta 153 ha

9. YLEISKAAVAN VAIKUTUKSET
9.1.

Yleistä

Osayleiskaavan yhteydessä tulee selvittää kaavan toteutuksen vaikutukset ympäristöön maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja -asetuksen (MRA) edellyttämällä tavalla. MRL:n 9 § mukaan kaavan
tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. ”Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin
selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset,
mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset
on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia .”
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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.

9.2.

Tutkimukset ja selvitykset

Osayleiskaavaa varten on tehty erillisselvityksiä:
-

Luontoselvitykset vuosina 2010 ja 2013, FT Tapio Rintanen
Mäntlahden ja Pyötsaaren alueen vyöhyke- ja kantatilatarkastelu
Mäntlahti - Pyötsaari tulvariskikartoitus 2013

FT Tapio Rintasen luontoselvitysten mukaiset kohteet on huomioitu. Suunnittelualueella on laadittu
eri yhteyksissä useita selvityksiä, joita on hyödynnetty kaavan valmistelussa.

9.3.

Vaikutukset luonnonympäristöön

Rakentaminen muuttaa luonnonympäristöä melko vähän, koska kaavassa osoitettu uudisrakentaminen on vähäistä ja se sijoittuu olemassa olevan rakenteen lomaan. Työpaikkojen reservialueiden
(merkintä M-2) toteuttaminen Lelun risteysalueella vähentää merkittävästi metsämaan pinta-alaa,
lisää luonnonympäristön kulutusta, aiheuttaa liikenteen haittoja ja lisää energiankulutusta. Alueen
toteuttaminen edellyttää asemakaavaa jonka yhteydessä laaditaan tarvittavat selvitykset. Alueen
suunnitelmien tarkentuessa ja asemakaavaa laadittaessa vaikutukset tulee arvioida tarkemmin.

9.4.

Pohjavedet

Kaavassa on esitetty pohjavesialue muodostumisalueineen. Suoja-alueita ei ole esitetty. Pohjavesialueelle on annettu erityisiä määräyksiä. Rakentaminen ja hulevesien käsittely on toteutettava niin,
ettei pohjavesivaranto heikkene.

9.5.

Arkeologinen kulttuuriperintö

Kaavaan on merkitty kaava-alueella sijaitsevat kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet ja Muinaismuistolain suojelemat muinaisjäännökset. Kaavamerkintä ja siihen liittyvä kaavamääräys nostaa
kohteiden suojeluarvoa. Rakentamisen ja muun maankaivuutoimenpiteiden yhteydessä kohteet on
huomioitava määräysten mukaisesti.

9.6.

Taloudelliset vaikutukset

Kaavan myötä vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden määrän lisääntyminen saattaa parantaa myös
alueella toimivien pienten yritysten ja elinkeinoharjoittajien toimintaedellytyksiä ja synnyttää uutta
elinkeinotoimintaa. Työpaikkojen reservialueiden (merkintä M-2) toteuttaminen Lelun risteysalueella
luo lisää työpaikkoja ja lisää elinvoimaa. Pitkä ajoneuvoyhteys mm. Haminan keskustan palveluihin
tekee kaava-alueesta liikenteellisesti kalliin. Pientaloasuminen ei ole yhteiskuntataloudellisesti edullinen asumismuoto, mutta tällä alueella se houkuttelevin ja ympäristöönsä sopivin.

9.7.

Sosiaaliset vaikutukset

Uudet rakentamisen aluevaraukset ja kyläalueiden täydennysrakentaminen mahdollistavat asukasmäärän kasvun. Rakentamisen määrä pitää olla hallittua siten, että sosiaalinen kanssakäyminen
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vanhojen ja uusien asukkaiden sekä vapaa-ajan asukkaiden kesken on luontevaa ja hyviä perinteitä
vahvistavaa. Kaavan mahdollistama uudisrakentaminen tarjoaa vaihtoehtoja tuoden uusia asukkaita
ja mahdollistaen nykyisten asukkaiden pysymisen alueella. Kaava huomioi myös etätyön mahdollisuudet, vakituisen ja loma-asumisen yhteensovittamisen ja eri asumismuotojen variaatiot, kuten eri
sukupolvien yhteisöllisen asumisen.

10. KOOSTE LUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLON 16.9.-15.10.2020 AIKANA
SAAPUNEISTA KIRJALLISISTA LAUSUNNOISTA JA PALAUTTEISTA
Viranomaisilta saatiin yhteensä 13 lausuntoa ja yksityisiltä 17 palautetta.
LAUSUNNOT
Viranomaisten lausunnoissa nousi monipuolisesti esiin asioita, joista osa otettiin uudelleen käsiteltäväksi tai tarkastettavaksi. Lausunnoissa nousi esiin luontoon ja luonnonarvoihin liittyviä asioita,
kuten luontoselvityksien päivitystarve ja niiden laajempi kattavuus. Myös liito-oravien merkitsemisen tarvetta yleiskaavaan mietittiin uudelleen. Uusia ja laajempia selvityksiä ei ole nähty tarpeen
toteuttaa, koska kaava-alueella ei tapahdu suurta muutosta olemassa olevaan tilanteeseen ja
maankäyttöön verrattuna.
Lausunnoissa tuli korjausehdotuksia harjualueiden ja kallioalueiden rajauksiin. Näiltä osin tehtiin
tarvittavat korjaukset ja täydennykset. Lausuntojen pohjalta kaavakarttaan ja -selostukseen on
tehty myös arkeologisiin kulttuuriperintökohteisiin ja rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyviä tarkennuksia ja korjauksia. Lausunnoissa nousi myös esiin tarve tarkentaa kaavaselostukseen maakuntakaavan tietoja ja vaikutusten arviointia. Kaavaluonnoksessa ollut MU-1 kaavamerkintää pidettiin metsätalousnäkökulmasta ongelmallisena, joten kaavamääräystä muutettiin sallivammaksi ja
aluerajausta muutettiin. Myös RA/AO kaavamääräys muutettiin RA-1 kaavamääräykseksi, jolloin
rakennuspaikan pääkäyttötarkoitus on selkeämmin hahmotettavissa. Rantavyöhyke- ja kantatilatarkasteluun liittyvästä aineistosta ja toteutuksesta pyydettiin tarkempaa materiaalia ehdotusvaiheessa, joten kokonaisuus on otettu kattavammin huomioon.
MIELIPITEET JA MUUT YHTEYDENOTOT
Kaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana saatiin hyvä määrä myös kirjallisia palautteita alueen maanomistajilta ja -haltijoilta. Moni palaute sisälsi kysymyksiä kaavamerkinnöistä ja niiden vaikutuksista.
Osa palautteesta sisälsi kaavamerkintöjen muutosehdotuksia ja selvityspyyntöjä uusien rakennuspaikkojen muodostamiseen sekä lomapaikkojen muuttamisesta vakituiseen asumiseen. Nähtävilläolon jälkeen rakennuspaikkojen määriin tuli muutoksia. Kaavaan lisättiin uusia rakennuspaikkoja
ja niitä myös poistettiin. Palautteessa oli myös kysymyksiä liittyen konesuoja/kodan rakentamiseen
M alueella. M alueen kaavamääräystä on tarkennettu. Yleiskaavan vaikutus kunnallistekniikkaan
herättivät myös kysymyksiä. Yleiskaava ei vaikuta kunnallistekniikan rakentamiseen.
Mäntlahdessa sijaitsevan Santasen alue herätti alueen asukkaissa ja mökkiläisissä suurta huolta.
Alueen asukkaat jättivät kaavaratkaisusta yhteisen palautteen koskien Santasen aluetta ja sinne
merkittyjä rakennuspaikkoja. Alue on ollut pitkään lähes rakentamaton ja metsäalueesta on vuosien
saatossa muodostunut tärkeä rentoutumis- ja ulkoilupaikka. Santasen alue on suurimmaksi osaksi
yksityisessä omistuksessa. Kaavaehdotukseen on merkitty voimassa olevien ranta-asemakaavojen
mukaiset rakennuspaikat. Yleiskaava ei tuo muutosta voimassa olevaan tilanteeseen rakennuspaikkojen osalta. Ranta-asemakaava menee tarkempana kaavatasona yleiskaavan edelle ja sitä noudatetaan, vaikka ranta-asemakaava onkin tulevaa yleiskaavaa vanhempi. Santasen alueella voimassa
oleva ranta-asemakaava on vuodelta 1984.
Viimeisimmän nähtävilläolon yhteydessä ei järjestetty yleisötilaisuutta. Koronatilanteesta johtuen
paikan päälle kokoontumista edellyttävien yleisötilaisuuksien pitäminen ei ole ollut kokoontumisra-
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joituksista johtuen mahdollista. Nähtävilläolosta pyrittiin tiedottamaan mahdollisimman laajasti ja olemaan tavoitettavissa mahdollisimman hyvin. Poikkeuksellisesti lähetimme postissa kirjeet kaikille
yleiskaavan suunnittelualueen maanomistajille ja -haltijoille, kun lain vähimmäisvelvoite yleiskaavojen osalta on, että kirjeet on lähetettävä vähintään ulkopaikkakuntalaisille ja paikkakuntalaisille tiedottaminen katsotaan riittävän virallisten julkisten kuulutusten ja lehti-ilmoituksien kautta. Lähettämällä kirjeet kaikille suunnittelualueen maanomistajille ja -haltijoille varmistimme, että jokainen asianosainen on tietoinen osayleiskaavamuutoksen ja laajennuksen vireilletulosta, luonnoksen nähtävilläolosta ja kaavan etenemisestä. Kaava-aineistoon on ollut mahdollista tutustua kaupungin verkkosivuilla ja paikan päällä kaupungintalolla yhteyttä ottamalla ja erikseen tapaamisajan sopimalla.
Osaan maanomistajista ja -haltijoista on oltu vielä erikseen nähtävilläolon jälkeen yhteydessä kirjeitse tai puhelimitse, tarpeen mukaan. Maanomistajat ovat myös itse olleet aktiivisia kaavan valmistelun aikana. Kaikkiin yhteydenottoihin on vastattu.
MUUT TEHDYT MUUTOKSET
Muita tehtyjä muutoksia nähtävilläolon 16.9.-15.10.2020 jälkeen:
 Lomarakennuspaikkojen takarajoja pyritty nostamaan mantereelle päin etenkin
tulvaherkillä alueilla.
 Käyttötarkoitusalueiden rajauksien tarkistukset uuden Maanmittauslaitoksen pohjakartan mukaiseksi, koskien lähinnä rantaviivaa.
 AT -alueiden laajentuminen
 luo -merkintöjen lisääntymisen takia rakentamattomien rakennuspaikkojen sijainnin vähäinen siirtäminen.
 EP -alueen laajennus
 Seuraavat kaavamääräykset lisätty: RA-1, hulevedet, venevajat

Haminassa 23.4.2021

Milla Koskivirta

Susanna Lääveri

kaupunginarkkitehti
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