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Vastineraportti

562 / Asemakaavamuutos Salmenkylän korttelissa 90B ja puistoalueilla
Yhteenveto ja vastineet luonnosvaiheen palautteesta

Salmenkylän korttelin 90B asemakaavamuutoksen luonnosvaiheen kuulemisen asiakirjat olivat nähtävillä
5.2. - 8.3.2021. Kaavaluonnoksesta saatiin 3 lausuntoa ja 4 kirjallista mielipidettä. Tässä vastineraportissa
on esitetty lausuntojen ja muistutusten pääkohdat tiivistetysti, sekä kaavoittajan vastine palautteeseen.
Päättäjillä on kokouskäsittelyjen yhteydessä mahdollisuus ennakkoon tutustua alkuperäisiin mielipiteisiin
ja lausuntoihin.
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Ympäristönsuojelun-, terveydensuojelun- ja rakennusvalvontaviranomaisten lausunto 23.2.2021
Rakennusvalvontaviranomaisen lausunto:
Ei huomautettavaa.
Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto:
Kaavamuutosta koskevan alueen kohdalla kulkee rannassa liito-oravan reitti. Vaikka reitin päissä olevilla
liito-oravalle sopivilla elinympäristöillä ei olekaan havaittu joka vuosi liito-oravaa, on reitin säilyminen
toivottavaa. Kaavamääräys rantapuuston säilyttämisestä on riittävä.
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Terveydensuojeluviranomaisen lausunto:
Ei huomautettavaa.
Vastine
Merkitään tiedoksi.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus 8.3.2021
ELY-keskus käy lausunnossaan ensin läpi kaavan tavoitteet ja suunnittelutilanteen (voimassa olevat
maakuntakaavan, yleiskaavan ja asemakaavan).
Liikenne
Tarkasteltava alue on sen verran kaukana valtion tieverkosta ja suunnitellun maankäytön muutokset
vähäisiä, että maankäytön muutosten mahdollisesti aiheuttamat muutokset liikenteessä eivät aiheuta
havaittavia vaikutuksia maantieverkolle asti sen enempää sujuvuuteen kuin liikenneturvallisuuteenkaan.
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueella ei ole asiassa huomautettavaa.
Vastine
Merkitään tiedoksi.

Luonto
Liito-oravan kulkuyhteyden turvaava määräys rantapuuston säilyttämisestä on aiheellinen.
Vastine
Merkitään tiedoksi.

Johtopäätökset
Alueella ollaan muuttamassa puistoalueen kaavamerkintää siten, että puistoalueen käyttöoikeus olisi
ainoastaan jatkossa alueen omistavilla kiinteistöllä. Tähän on sinänsä selvät perustelut olemassa, kun
otetaan huomioon alueen toteutunut maankäyttö ja kiinteistönmuodostus.
Ympäristöministeriön oppaan nro 12 asemakaavamerkinnät- ja määräykset mukaisesti VP -merkinnällä
osoitetaan sellaiset virkistysalueet, jotka on rakennettu tai on tarkoitus rakentaa puistomaiseksi.
Merkintään voidaan liittää määräyksiä puuston säilyttämisestä tai istuttamisesta.
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Kaakkois-Suomen ELY-keskus esittää kaupungille harkittavaksi onko V -alkuinen merkintä kyseiselle alueelle
sopivin vai voisiko kyseisellä ranta-alueella käyttää jotain muuta maankäyttömerkintää. Tämä voisi
selventää alueen tosiallista maankäyttöä. Puistoalue mielletään helposti yhteiskäyttöalueeksi. Nyt kyseessä
on selvästi tonttien osa, jonka käyttöä on rajoitettu vähäisissä määrin asemakaavamääräyksellä.
Vastine
ELYn esityksestä ja tosiasiallisen toteutuneen maankäytön mukaisesti, VP-1 merkintä poistetaan
rantaan rajoittuvien kiinteistöjen edustalta, rannan ja asuinrakennusten väliltä, ja ranta-alue
liitetään kolmeen rantaan rajoittuvaan erillispientalotonttiin. Näin ollen myös rannassa sijaitseva
AP-tontti jaetaan ja muutetaan tosiasiallista, osittain jo toteutunutta ja tavoitteen mukaista
maankäyttöä osoittavaksi kahdeksi erillispientalotontiksi (AO). Korttelin rannan puoleisin AP tontti on lähtenyt toteutumaan erillispientalotonteiksi, kun se on jaettu kahteen osaan kahdeksi
tilaksi, jolle toiselle on rakennettu omakotitalo ja toinen rakentamaton kiinteistö on myytävänä
omakotitalotonttina. Kiinteistöjen koko mahdollistaa molemmille kiinteistöille erillispientalon.
Ranta-alue tulee säilyttää edelleen puustoisena. Koska VP-1 alue poistuu rannan ja
asuinrakennusten väliltä, AO-tonteille ranta-alueelle merkitään erillinen istutettava alue merkintä. Rakennusalat sijoittuvat suunnilleen luonnoksessa esitettyjen tontin rajojen
mukaisesti, hieman viereisten tonttien alueita/aloja tarkistaen ja yhdenmukaistaen.

Lisäksi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kaavanmuutosaluetta tulisi laajentaa siten,
että kiinteistölle 75-405-1-520, ja 75-405-1-619 johtava ajoyhteys tulisi huomioitua kaavamuutoksen
yhteydessä. Edellä mainituille kiinteistöille johtaa kiinteistörekisteriinmerkitty tieoikeus kiinteistön 75-4273-363 kautta.
Vastine
Kaavamuutosaluetta laajennetaan ELYn esityksen mukaisesti ottamalla mukaan korttelin 90B
pohjospuoleinen kaupungin omistama katu- ja puistoalue, muuttamalla alue toteutuneen
maankäytön mukaisesti pysäköinti- (LP) ja lähivirkistysalueeksi (VL) sekä merkitsemällä alueen
kautta kiinteistöille 75-405-1-520, ja 75-405-1-619 johtava ajoyhteys.

Kymenlaakson museo 8.3.2021
Kymenlaakson museo toteaa lausunnossaan aluksi kaavamuutoksen tavoitteet.
Rakennettu kulttuuriympäristö
Voimassa olevassa asemakaavassa puistoalueeksi merkityllä alueella (VP-1) sijaitsee vanha
savustamorakennus. Museon saamien valokuvien sekä suullisten tietojen perusteella rakennuksessa
on sauna ja kalasavustamo. Rakennus on rankorakenteinen, vaakalautaverhoiltu ja pulpettikattoinen.
Kalasavustamon uunien tila on tiilirunkoinen. Savustamo on rakennettu saunan yhteyteen myöhemmin,
mahdollisesti 1950-luvulla. Voimassa olevassa asemakaavassa rakennukselle ei ole osoitettu
rakennusoikeutta ja kaavamuutoksessa ei ole tarkoitus osoittaa rakennusalaa savustamorakennukselle.
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Savustamorakennuksen lisäksi suunnittelualueella sijaitsee yksi 1940-luvulla rakennettu asuinrakennus
sekä 2000-luvulla rakennettuja asuintaloja.
Kymenlaakson museo katsoo, että suunnittelualueen rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyen ei tarvita
lisäselvityksiä. Museolla ei ole huomioitavaa asemakaavan luonnoksesta rakennetun kulttuuriympäristön
osalta.
Vastine
Merkitään tiedoksi ja mainitaan, että vaikkei vanhalle sauna-/savustamorakennukselle ole
merkitty rakennusalaa, voi olemassa olevaa rakennusta ylläpitää ja kunnostaa, kuten nykyinen
omistaja on tämän tavoitteen antamassaan palautteessa ilmaissut. Mikäli rakennus tuhoutuu tai
se joudutaan jostain syystä purkamaan, ei sen paikalle saa enää uutta rakentaa, vaan
uudisrakentaminen tulee sijoittua kaavaan merkityn rakennusalan sisälle.

Arkeologinen kulttuuriperintö
Kaavamuutosalueelta tai sen välittömästä läheisyydestä ei ole tiedossa muinaismuistolain
(295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä.
On epätodennäköistä, että pienialaisen rakennetun asuinkorttelin alueella sijaitsisi aiemmin
tuntemattomia arkeologisia kohteita. Kymenlaakson museo ei siksi edellytä arkeologisia lisäselvityksiä
kaavahankkeen yhteydessä.
Kymenlaakson museolla ei ole muuta huomioitavaa asemakaavahankkeen ehdotuksesta.
Vastine
Merkitään tiedoksi.

Mielipide 1, 5.3.2021
Jätetty kirjallinen huomautus on 10 -sivuinen. Tässä yhteenveto huomautuksen sisällöstä. Päättäjillä on
kokouskäsittelyjen yhteydessä mahdollisuus ennakkoon tutustua alkuperäisiin mielipiteisiin ja
lausuntoihin.
Huomautuksen jättäneet ilmoittavat hakeneensa kaavamuutosta siten, että VP-1 puistoalue määritellään
kuulumaan maanomistajien käyttöön. He esittävät huomautuksessaan muutoshakemuksen perusteet,
mielestään lainvastaisen voimassa olevan kaavan ongelmia sekä arvostelevat kaupungin kaavoituksen
toimintaa nykyisessä kaavamuutosprosessissa.
Yksityiskohtaisimmissa kaavaluonnosta koskevissa huomautuksissa he esittävät, että kaavan käsittely
palautetaan koskemaan ainoastaan sitä korttelin aluetta, jolle kaavamuutoshakemus on tehty.
Huomauttajat ehdottavat VP-1 puistoalueen uudeksi kirjaukseksi seuraavaa:
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Lisäksi huomautuksessa tarkennetaan ja selvitetään useita osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan
sisältyviä asiakohtia, mm. VP-1 alueella sijaitsevan vanhan savustamorakennuksen taustoja ja tilannetta,
ajoyhteyden sekä tieoikeuksien/-rasitteiden perustamiseen ja tarpeeseen sekä rannasta poistetun laiturin
käyttöön ja oikeuksiin liittyviä näkökantoja. Huomauttajien mukaan ajoyhteydelle rantaan ei ole tarvetta,
koska vuokralaituriakaan ei ole olemassa. Oikeudet on myyty huomauttajan mukaan aikoinaan osakeyhtiön
osakkaille, ja yhtiön lakkauduttua osakeyhtiön osakkaille aiemmin muodostuneet oikeudet ovat lakanneet
olemasta.
Huomautuksen jättäneet pyytävät poistamaan kaavakirjauksesta kaikki sellaiset kohdat, jotka eivät heidän
mielestään perustu todennettaviin laillisiin oikeuksiin. Heidän mielestään tierasitteet ja osakeyhtiökaupat
eivät riitä kaavoituksen perusteiksi.
Huomautuksessa nostetaan esiin mm. useita eri lainkohtia, MRL luku 1 §1, MRL luku 7 §54 momentti 1 ja
3, Suomen rikoslaki luku 40 §7 ja §8 sekä runsaasti näkökantoja koskien kaupungin kaavoitusvaltaa ja hyvän
hallinnon perusteita. Huomauttajat pyytävät kilpailukykyvaliokuntaa tutkimaan, onko Haminan kaavoitus
hoitanut ko. kaavoitusprosessia hyvän hallinnon ja lainsäädännön vaatimalla tavalla.
Huomautuksen mukaan maanomistaja/hakijat eivät ole
saaneet vaikuttaa
riittävästi
kaavamuutosluonnokseen, eikä heidän kannanottoa ole siinä huomioitu. Sekä myös maanomistajien
tasapuoliseen kohteluun, joka heidän mielestä ei ole toteutunut kaavaprosessissa.
Vastine
Korttelissa 90B voimassa oleva asemakaava on Vehkalahden kunnanvaltuuston 11.6.2001
hyväksymä. 20 vuotta jo voimassa olleen kaavan lainmukaisuutta on tarpeetonta enää käsitellä.
Huomautuksessa mainittuja todistettavia lainvaistaisuuksia ja laiminlyöntejä ei ole löytynyt
selvityksistä huolimatta. Kaava on saanut lainvoiman. Hakijalla/huomauttajalla on ollut silloisen
yhtiön nimissä, ja muutoinkin kuntalaisena, valitusoikeus kaavan hyväksymispäätöksestä. Alueella
voimassa olevaa kaavaa tulee noudattaa ja sen mukaan muodostuneet oikeudet ovat edelleen
kaavamääräyksen mukaisesti alueen kortteleiden tonteilla asuvilla asukkailla.
Kaava osoittaa alueen maankäytön. Vaikka omistajat vaihtuvat, kaavamääräykset säilyvät.
Kaavamääräykset voivat samalla tavalla koskea niin maanomistajia kuin vuokralaisia tai muuten
aluetta käyttäviä. Korttelin kaavatonteille voimassa olevassa asemakaavassa osoitettuja oikeuksia
ei asemakaavaa muuttamalla voida noin vain poistaa ilman niihin oikeutettujen naapureiden
suostumusta. Muutos arvioidaan Maankäyttöä ja kaavoitusta ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki,
ei osakeyhtiölaki. Kuntaliitolta saadun vastauksen 26.2.2021 mukaan: Lähtökohtaisesti
asemakaava ohjaa yksityistä maankäyttöä kiinteistöjen alueella riippumatta siitä, mikä yksityinen
taho kiinteistön omistaa. Kiinteistöjen väliset kirjatut oikeudet ja velvollisuudet pysyvät kiinteistön
omistuksesta riippumatta. Kaupungeilla/kunnilla on Suomessa alueillaan ns. kaavamonopoli, eli
lakia sekä tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta noudattaen kaupunki voi itse määrittää
alueittensa kaavoitusta mm. sisällöltään ja tavoitteiltaan, vaikkei kaava-alue olisikaan kaupungin
omassa omistuksessa.
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Voimassa olevassa kaavassa vuodelta 2001 on korttelissa 90B kaikki muut asuintontit, lukuun
ottamatta yhtä AO-tonttia, AP- eli pientalotontteja, joille on mahdollista rakentaa mm. rivitalo,
paritalo, useampi erillispientalo tai yksittäinen erillispientalo. Korttelin ns. yhtiömuotoisille
paritalotonteille (AP) on muodostettu rantaan yhteiskäyttöön tarkoitettu puistoalue VP-1, jolle
voi kaavamääräyksen mukaan rakentaa yhteisen grillikatoksen ja laiturin. Kaikki AP-tontit ovat
alun perin olleet yhtiöomisteisia. Kaava näyttää sen hetkisen kaavan laatimisen aikaisen
maankäytön tavoitetilan. Ristiriidat alueen käytön osalta näyttävät aiheutuneen alkuperäisistä
tavoitteista muuttuneen toisen suuntaisen maankäytön kehityksen vuoksi, kun AP-tontit ovat
siirtyneet osakeyhtiöiltä yksityisten henkilöiden omistukseen ja rannan puoleinen AP-tontti on
jaettu kahteen osaan sekä tilusvaihdolla kaavassa korttelin yhteiskäyttöön osoitettu puistoalue
liitetty tilusvaihdolla muodostettuihin rakennuspaikkoihin. Toiselle AP-tontista jaetulle tilalle on
rakennettu erillispientalo ja toista tilaa myydään rantaan rajoittuvana rakentamattomana
omakotitalotonttina. AP-tontit on aikoinaan myyty rantayhteyksin, nykyinen kaava on ollut
voimassa kaupantekohetkinä. Kaavamuutoksen hakija (tässä myös huomauttaja) on itse hoitanut
kiinteistökaupat edustamansa yhtiön nimissä.
Kaava-alueella nyt myynnissä olevan tontin ostajaehdokkaille on heidän otettua yhteyttä
annettu kaupungilta ainoastaan voimassa olevan kaavan kaavamääräyksiin perustuvaa tietoa,
kuten mitä ja minkälaista rakentamista kaava mahdollistaa.
Haetun kaavamuutoksen haasteet on tiedostettu alusta alkaen, josta syystä ennen päätöstä
kaavamuutokseen ryhtymistä on nähty tarpeen selvittää kaavamuutoksen edellytykset. Korttelin
90B asukkaille järjestettiin kesäkuussa 2020 yhteinen asukastapaaminen, jossa kaikille
osapuolille annettiin mahdollisuus tulla kuulluksi ja jossa samalla selvitettiin eri osapuolien
maankäytölliset näkemykset, tavoitteet ja tarpeet.
Ajoyhteys ulottuu voimassa olevassa asemakaavassa yhteiskäyttöiselle VP-1 puistoalueelle, jolle
yhteiskäyttöisenä alueena ei ole ollut tarvetta ajoyhteyttä erikseen merkitä. Nyt koska nähtävillä
olleessa luonnoksessa oli VP-1 alueen yhteiskäyttö poistettu, syntyi tarve ajoyhteysmerkinnän
jatkamiselle rantaan. Liitteenä ohessa saadun palautteen perusteella muutetussa alustavassa
kaavaehdotuksessa VP-1 määräys on palautettu tarkoittamaan yhteiskäyttöä, mutta
huomattavasti pienemmäksi alueeksi rajattuna korttelin etelänurkkaan. Ajoyhteys-merkintää on
tämän johdosta myös muutettu sijoittumaan kaavassa korttelialueelle ja rajautumaan VP-1
alueeseen.
Maanmittauslaitoksen(MML) rasitetoimituskokouksen 2.9.2020 pöytäkirjassa ei mainita
huomautuksessa esitetyn mukaisesti, että rantaan johtava ”tie jouduttaisiin säilyttämään
kaupungin kaavan takia”. Toimituksen päätöstä, ettei haettua tieoikeutta poisteta tai muuteta
perustellaan pöytäkirjassa seuraavasti: Toimitusmiesten mukaan sopimusta rasitteen
poistamisesta ei ole, eikä olosuhteissa ei ole tapahtunut mitään niin merkittäviä muutoksia, että
KML 161§:n edellytykset rasitteen poistamiselle olisivat olemassa. Tieoikeus sijaitsee samojen
kiinteistöjen alueella joille se perustettiin. Alueella on voimassa sama asemakaava, joka oli jo
voimassa tieoikeutta perustettaessa. Lisäksi kiinteistöjen omistajat ovat samat, jotka ovat
kauppakirjoissa sopineet tieoikeuden ja tien jatkeella olevan laiturin käyttämisestä.
Osallisille, myös hakijoille, on tarjottu mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan ja osallistumaan
kaavan valmisteluun. Kaavan muuttamiseen liittyen on järjestetty useita tapaamisia hakijan
kanssa, sekä yhteinen asukastapaaminen, sekä käyty myös puhelu- ja sähköpostikeskustelua.
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Luonnos asetettiin julkisesti nähtäville, jotta saadaan mielipiteitä, myös kaavamuutoksen
hakijoilta. Kaavavalmistelu jatkuu ja kaavamuutokseen pääsee osallistumaan edelleen.
Kaavaa laaditaan lainmukaisesti MRL:n ja valtion valvovan viranomaisen ELY-keskuksen
ohjaamana. Kaavaa on valmisteltu ja toimittu lainmukaisesti noudattaen tasapuolisuutta kaikkia
maanomistajia kohtaan.
Kaupungin on velvollisuus ja oikeus tarkastella kaavan ajantasaisuutta haetulla
kaavamuutosalueella sekä sen ympäristössä ja päivittää samalla muutkin kaavan muutostarpeet
kuin vain hakijan esittämät muutokset. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on kirjattu miksi
kaavamuutosalueeseen on otettu mukaan koko kortteli 90B. On huomioitava, että MRL:n
mukaisesti laadittavan vuorovaikutteisen kaavaprosessin tuloksena syntyvää kaavan
lopputulosta ei voida etukäteen sopia. Näin ollen myöskään kiinteistönomistajien keskinäisillä
esisopimuksilla, kuten tässä ehdollisella kiinteistökaupalla, ei saa rajoittaa tai määrittää kaavan
lopputulosta.
VP-1 määräystä ei voi kirjata huomauttajan esityksen mukaisesti ”maanomistajan käyttöön
varattu puistoalue”, koska käyttöoikeus tulee kohdistaa tarkemmin kaavakortteliin tai
kaavatonttiin. Käyttöoikeutta ei voi luonnollisestikaan sitoa suoraan maanomistajaan, joka voi
kaavan voimassaolon aikana muuttua tai vaihtua.
Kaavassa osoitetaan tulevaa, tavoiteltavaa rakentamista ja maankäyttöä. Ei ole merkitystä onko
kaavaa laadittaessa tietä rantaan ollut vai ei. Kaava osoittaa maankäytön tarpeen/tavoitetilan,
jota mm. rasite voi omalta itsenäiseltä osaltaan tarkentaa. Alueen tierasitteista/-oikeuksista
päättää maanmittauslaitos, kuten huomautuksessa todetaankin.
Kaavamuutoksen ei nähdä aiheuttavan hakijalle kohtuutonta haittaa, koska ajoyhteys
yhteiskäyttöiselle rannan puistoalueelle VP-1 sekä mahdollisuus yhteiselle laiturille ja
grillikatokselle on jo voimassa olevassa nykyisessä kaavassa. Nyt valmisteilla oleva
kaavamuutosehdotus päinvastoin hyödyttää hakijaa ulottamalla AO-tontit rantaan saakka ja
supistamalla VP-1 alue korttelin eteläkulmaan siten, että rakentamaton AO-tontti on
lohkottavissa ja myytävissä ostajalle kokonaisena AO-tonttina ja ilman tilan kautta kulkevaa
rantaan johtavaa tierasitetta. Tämä rakentamaton hakijalla myynnissä oleva omakotitalotontti
on muodostettu alustavaan kaavaehdotukseen omarantaiseksi ja se on mahdollista lohkoa ja
myydä ilman muita rasitteita kuin mitä kulku ja maanalaiset kaapelit hakijan omalle
asuinkiinteistölle aiheuttaa.

Mielipide 2, 6.3.2021
Huomautus kohdistuu huomauttajan naapurin kiinteistöjen alueelle. Tässä mielipiteen jättäjä
huomauttaa naapurikiinteistön rakennusoikeudesta ja pyytää oikaisemaan sen.
Huomauttaja taustoittaa naapurikiinteistöjen kiinteistönmuodostushistoriaa ja hänen mielestään
tehokkuusluku tällä AO-tontilla tulisi olla nyt olevan 0.20 sijaan joko 0.25 tai 0.30 kuten korttelin muilla
viereisillä tonteilla
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Nähtäville asetetussa kaavamuutosluonnoksessa ei huomauttajan mukaan edelleenkään oteta kantaa
tehokkuusluvun oikaisuun, ainoastaan rakennusalaa on luonnoksessa laajennettu minimaalisesti ja vielä
niin, ettei laajennus ole todettavissa maastossa rajapyykin osalta yksiselitteisesti.
Huomauttaja ehdottaa, että kaavassa rakennusalueen raja vedetään rajapyykistä 38 rajapyykkiin 96 ja
tehokkuusluku muutetaan vastaamaan viereisen tilan tehokkuuslukua 0.30 ilman muutoksesta
maanomistajalle aiheutuvaa lisäkustannusta. Maanomistajalle jää edelleen puistoalue kiinteistön ja
rannan väliin samaan tapaan kuin viereisellä rakennuspaikalla, eikä puistoalue lisää rakennusoikeutta.
Vastine
Mielipiteen naapurikiinteistönomistajan kanssa on sovittu kaavaratkaisusta yhdessä ja
yksimielisesti. Itse kiinteistönomistaja asianosaisena ei ole esittänyt vastaavanlaisia
huomautuksessa esitettyjä väitteitä tai vaateita.
Korttelin 90B kaavatontit eroavat nykyisellään toisistaan käyttötarkoituksen osalta. AP sallii
useamman esim. yhtiömuotoisesti rakennetun omakotitalon samalle kaavatontille, paritalon ja
rivitalon. AO sallii ainoastaan yhden erillispientalon, jossa saa olla enintään kahden perheen
asunnot. Käyttötarkoituksella ja kaavan tavoitteilla on ollut vaikutus rakentamisen tehokkuuteen.
AP-tontin käyttötarkoitus edellyttää tehokkaampaa rakentamista kuin AO-tontin käyttötarkoitus.
Naapurin AO-tontin nykyistä rakennusoikeutta on nyt nostettu 50 k-m2. Myös huomauttajan
omistama AP-alue on nyt muutettu v. 2018 tehdyn tilusvaihdon mukaisten tilarajojen mukaisesti
kahdeksi AO-tonteiksi vastaamaan tosiasiallista toteutunutta maankäyttöä. Muutoksen (AP->AO)
myötä rakennusoikeutta ei ole kuitenkaan lähetty vähentämään, vaan tehokkuusluvun mukainen
e=0.30 nykyinen AP-tontin rakennusoikeus 455 k-m2 on jaettu muodostetuille AO-tonteille
suhteessa näiden pinta-alaan. Näin rakennusoikeudet AO-tonteilla on osoitettu alustavaan
kaavaehdotukseen rakennusalakohtaisena rakennusoikeutta kuvaavana kerrosalalukuna (k-m2),
eikä enää tehokkuuslukuina.
Myös rakennusaloja on AO-tonttien osalta yhtenäistetty. Koska VP-1 alue poistuu rakennusten ja
rannan välistä, AO-tonteille merkitään erillinen istutettava alue -merkintä. Rakennusalat
sijoittuvat suunnilleen luonnoksessa esitettyjen tontin rajojen mukaisesti, hieman viereisten
tonttien alueita/aloja yhdenmukaistaen.

Mielipide 3, 7.3.2021
Mielipiteen jättäneet huomauttavat osallistumis- ja arviointiohjelman kohtaan 4.2 Mahdollisia
vaikutuksia:
-

korttelin muiden kuin VP-1 alueeseen rajautuvien tonttien asukkaiden oikeudet VP-1 alueen
käyttöön poistuvat kaavamääräyksen muutoksen seurauksena. Tähän on yhteinen suostumus
(asukastapaamisen muistio 25.6.2020). Puistoalueen yhteiselle käytölle rannan ja
asuinrakennusten välissä ei nähdä tarvetta eikä edellytyksiä. Sen sijaan yhteys rantaan ja
mahdollisuus yhteiselle laiturille halutaan säilyttää korttelin eteläreunassa.

Heidän mukaansa asukastapaamisessa kesäkuussa 2020 asukkaat eivät ole antaneet suostumusta
oikeuksiensa poistamiseen VP-1 alueelta, vaan ehdottaneet naapurisovun säilymiseksi tieyhteyden
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säilymistä ja VP-1 alueen rajaamista laituripaikan yhteyteen rantaan (mahdollistaen kaavan salliman
grillikatoksen sijoittamisen).
Nähtävillä ollut kaavaluonnos poistaisi heidän mielestä kokonaan heidän oikeudet VP-1 alueen osiin ja
poistaisi kaikilta alueen asukkailta grillikatoksen sijoitusmahdollisuuden. He katsovat, että rasitetie ei
takaa riittävää rannankäyttöoikeutta ja anna vastaavaa oikeutta, joka heillä on voimassa olevassa
kaavassa.
Ehdotettu kaavamuutos aiheuttaa huomauttajien mielestä heille kohtuutonta haittaa ja aiheuttaa
huomattavan kiinteistöjen arvon aleneman. Mielipiteessä viitataan aiemmin toimitettuun
maaoikeusinsinööri Sampo Hatusen lausuntoon. Huomauttajat toivovat kaavamuutosta muutettavan
ehdotukseen niin, ettei kohtuutonta haittaa synny.
Vastine
Osallistumis-ja arviointisuunnitelman kohtaa 4.2 Mahdollisia vaikutuksia tekstiä oikaistaan ja
tarkennetaan, että asukkaat eivät ole asukastapaamisessa kesäkuussa 2020 antaneet
suostumusta oikeuksiensa poistamiseen VP-1 alueelta, vaan ehdottaneet naapurisovun
säilymiseksi tieyhteyden säilymistä ja VP-1 alueen rajaamista laituripaikan yhteyteen rantaan
(mahdollistaen kaavan salliman grillikatoksen sijoittamisen). Selvennyksenä kuitenkin aiempaan,
että kohdassa 4.2 tarkoitettiin AP- tontin nykyisen ja mahdollisesti tulevan rakennuksen ja
vesialueen välistä ranta-aluetta.
Kaavamuutoksen ei nähdä aiheuttavan huomauttajille kohtuutonta haittaa eikä huomattavaa
kiinteistöjen arvon alenemaa, koska ajoyhteys yhteiskäyttöiselle rannan puistoalueelle VP-1 sekä
mahdollisuus yhteiselle laiturille ja grillikatokselle säilyy oheisen saadun palautteen perusteella
valmistellun alustavan ehdotuksen mukaisesti.

Mielipide 4, 8.3.2021
Mielipiteen jättäneet huomauttavat osallistumis- ja arviointiohjelman kohtaan 4.2 Mahdollisia
vaikutuksia:
-

korttelin muiden kuin VP-1 alueeseen rajautuvien tonttien asukkaiden oikeudet VP-1 alueen
käyttöön poistuvat kaavamääräyksen muutoksen seurauksena. Tähän on yhteinen suostumus
(asukastapaamisen muistio 25.6.2020). Puistoalueen yhteiselle käytölle rannan ja
asuinrakennusten välissä ei nähdä tarvetta eikä edellytyksiä. Sen sijaan yhteys rantaan ja
mahdollisuus yhteiselle laiturille halutaan säilyttää korttelin eteläreunassa.

Heidän mukaansa asukastapaamisessa kesäkuussa 2020 asukkaat eivät ole antaneet suostumusta
oikeuksiensa poistamiseen VP-1 alueelta, vaan ehdottaneet naapurisovun säilymiseksi tieyhteyden
säilymistä ja VP-1 alueen rajaamista laituripaikan yhteyteen rantaan (mahdollistaen kaavan salliman
grillikatoksen sijoittamisen).
Nähtävillä ollut kaavaluonnos poistaisi heidän mielestä kokonaan heidän oikeudet VP-1 alueen osiin ja
poistaisi kaikilta alueen asukkailta grillikatoksen sijoitusmahdollisuuden. He katsovat, että rasitetie ei
takaa riittävää rannankäyttöoikeutta ja anna vastaavaa oikeutta, joka heillä on voimassa olevassa
kaavassa.
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Ehdotettu kaavamuutos aiheuttaa huomauttajien mielestä heille kohtuutonta haittaa ja aiheuttaa
huomattavan kiinteistöjen arvon aleneman. Huomauttajien mukaan tähän mennessä ei ole lainkaan
nostettu keskusteluissa esille sitä, että kaavamuutoksen hakijalle muodostuu yksiselitteisesti
korvausvelvollisuus rasitteen poistamisesta. He viittaavat verottajan ohjeeseen ”Kiinteistöjen
arvostaminen kiinteistöverotuksessa” ja että rantaoikeutetun kiinteistön arvo on merkittävästi korkeampi
kuin ilman oikeutta olevan tontin. He lisäävät, ettei tämän mainitseminen kuitenkaan tarkoita, että he
olisivat valmiita luopumaan oikeudestaan.
Mielipiteessä viitataan aiemmin toimitettuun maaoikeusinsinööri Sampo Hatusen lausuntoon.
Huomauttajat toivovat kaavamuutosta muutettavan ehdotukseen niin, ettei kohtuutonta haittaa synny.
Vastine
Vastine
Osallistumis-ja arviointisuunnitelman kohtaa 4.2 Mahdollisia vaikutuksia tekstiä oikaistaan ja
tarkennetaan, että asukkaat eivät ole asukastapaamisessa kesäkuussa 2020 antaneet
suostumusta oikeuksiensa poistamiseen VP-1 alueelta, vaan ehdottaneet naapurisovun
säilymiseksi tieyhteyden säilymistä ja VP-1 alueen rajaamista laituripaikan yhteyteen rantaan
(mahdollistaen kaavan salliman grillikatoksen sijoittamisen). Selvennyksenä kuitenkin aiempaan,
että kohdassa 4.2 tarkoitettiin AP- tontin nykyisen ja mahdollisesti tulevan rakennuksen ja
vesialueen välistä ranta-aluetta.
Kaavamuutoksen ei nähdä aiheuttavan huomauttajille kohtuutonta haittaa eikä huomattavaa
kiinteistöjen arvon alenemaa, koska ajoyhteys yhteiskäyttöiselle rannan puistoalueelle VP-1 sekä
mahdollisuus yhteiselle laiturille ja grillikatokselle säilyy oheisen saadun palautteen perusteella
valmistellun alustavan ehdotuksen mukaisesti.
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