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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT  

 
1.1 TUNNISTETIEDOT 

 
Yleiskaavakartan päiväys:   7.12.2021, tarkistettu 10.8.2022 
Piirrosnumero:    Yk 31 
Yleiskaavan nimi:  Oikeusvaikutteisen osayleiskaavan muutos 

Vimpasaaren alueella 
Yleiskaavan laatija:   Haminan kaupunki, kaavoitus 
Käyntiosoite:     Puistokatu 2  
Postiosoite:     PL 70 49401 HAMINA 

 
Vireilletulopäätös:    7.6.2021 § 112 
Kilpailukykyvaliokunta:  25.8.2022 § 36 
Kaupunginhallitus:   
Kaupunginvaltuusto: 
Voimaantulo: 

 
1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

 
Osayleiskaavan muutos sijoittuu useille tiloille Vimpasaaren alueella. Kaava-
alueeseen kuuluu myös venevalkama-alue, joka sijaitsee Vimpasaaren poh-
joispuolella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Kuva 1. Kuvassa näkyy kaa-
vamuutosta koskevien aluei-
den sijainnit ja voimassa ole-
va kaavatilanne. 
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1.3 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ 
 

Tilan 75-409-1-202 maanomistaja on tehnyt anomuksen Haminan keskeisten 
alueiden yleiskaavan muuttamisesta siten, että rakennusoikeutta siirretään ti-
lalta 75-409-1-205 tilan 75-409-1-202 rakentamattomalle palstalle. Tilan 75-
409-1-205 rakennuspaikka kyläalueelta (AT) poistuu, muuttuu maa- ja metsä-
talousalueeksi (M-3) ja siirtyy tilan 75-409-1-202 maa- ja metsätalousalueena 
(M) olevalle rakentamattomalle palstalle lomarakennuspaikaksi (RA). Kysees-
sä on rakennuspaikan siirto. Uutta rakennuspaikkaa ei ko. kantatilan alueelle 
muodostu, vaan voimassa olevan kaavan kokonaismitoitus säilyy. Lomara-
kennuspaikka (RA) ei tule ulottumaan rantaan, väliin jää maa- ja metsätalous-
alue (M). Hakemuksessa on mukana AT-alueen rakennusoikeudesta ja näin 
myös rakennuspaikasta luopuvan tilan 75-409-1-205 omistajan kirjallinen 
suostumus. Samassa yhteydessä tiloille 75-409-1-203 ja 75-409-1-214 aika-
naan luvanvaraisesti rakennetuille lomarakennuksille merkitään yleiskaavaan 
lomarakennuspaikat (RA). Tilan 75-409-1-204 kohdalla huomioidaan tilalta 
aiemmin tilalle 75-409-1-203 siirretty rakennusoikeus, ja päivitetään tämä kaa-
vaan (M-3) AT-rajausta kaventamalla.  

Samassa kaavamuutoksessa laajennetaan tilan 75-409-1-22 (ennen 
14.1.2022 rekisteröintiä tilat 1:17 ja 1:73) alueella olemassa olevan lomara-
kennuspaikan (RA) pinta-alaa vähintään 3000 m2:n suuruiseksi, jolloin raken-
nuspaikalle muodostuu täysimääräinen RA-paikan rakennusoikeus. Maan-
omistajat pyytävät hakemuksessaan myös RA-alueen rajauksessa huomioita-
van olemassa olevat ja suunnitellut rakennukset.  

Vilniemen yleiskaavamuutoksen yhteydessä LV-alueeseen tehty muutos oi-
kaistaan ja valkama-alue siirretään Rakilan kartanon lounaiskulmasta jo rasi-
tealueeksi muodostetun alueen kohdalle. 

Vuonna 2013 perustettu yksityinen luonnonsuojelualue merkitään kaavaan. 

Kaavamuutosalueen rajausta on laajennettu luonnosvaiheen jäl-
keen kiinteistörajat huomioivaksi yhtenäiseksi aluekokonaisuudeksi. Laajen-
nusalueen osalta kaavan sisältö ei muutu. Kaava-alueen laajennuksen tarkoi-
tuksena on kaavarajauksen selkeyttäminen ja kaavan käytettävyyden paran-
taminen mm. myöhemmin kiinteistökohtaisia kaavaotteita ja -määräyksiä tilat-
taessa.   

 

1.3.1 LUETTELO KAAVASELOSTUKSEN LIITTEISTÄ 
 
- Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
- Liite 2 Vastineraportti, luonnosvaihe 

 
 
 
 



5 

2. SUUNNITTELUPROSESSI 

 
2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET 

 
Kaavamuutos on tullut vireille 7.6.2021 kaupunginhallituksen päätöksellä (§ 
112/2020, Dnro Hamina/203/2020). 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 
15.12.2021 - 21.1.2022. Vireille tulosta ja OAS:in sekä kaavaluonnoksen näh-
täville asettamisesta ilmoitettiin kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla, ilmais-
jakelulehti Reimarissa ja asiakaspalvelun ikkunassa 15.12.2021. 

 
COVID-19 -pandemian aiheuttamien poikkeusolosuhteiden takia kaava-
asiakirjat ovat ensisijaisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla. Asiakirjoihin 
tutustuminen paikan päällä Haminan kaupungintalolla osoitteessa Puistokatu 
2 on kuitenkin mahdollista ottamalla etukäteen yhteyttä asiointipalveluun tai 
kaavoitusyksikön henkilökuntaan. 

 
 

2.2 KAAVAN KESKEINEN SISÄLTÖ 
 

Osayleiskaavaa muutetaan siten, että yksi rakentamaton vakituisen asumisen 
rakennuspaikka siirtyy ja muuttuu lomarakennuspaikaksi. Samalla päivitetään 
kaavaan jo rakennetut luvanmukaiset rakennuspaikat sekä laajennetaan yhtä 
lomarakennuspaikkaa olemassa olevat rakennukset huomioiden. Lisäksi vesi-
alueeksi vaihtunut kaavamerkintä palautetaan venevalkama-alueeksi ja tarkis-
tetaan tämän sijainti. Kaavamuutoksessa huomioidaan myös vuonna 2013 pe-
rustettu luonnonsuojelualue. 

 
 

3. TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 
 
Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla (VAT) asetetaan alueiden käytölle 
yleisluonteisia tavoitteita valtakunnallisella tasolla. Viisi valtakunnallista aluei-
denkäyttötavoitetta ovat tulleet voimaan 1.4.2018 valtioneuvoston päätöksellä 
(14.12.2017). Tavoitteiden ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa valtakun-
nallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien 
kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Tavoitteiden tarkoi-
tuksena on myös edistää kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten täytän-
töönpanoa Suomessa sekä turvata valtakunnallisten alueidenkäyttöratkaisujen 
tarkoituksenmukaista toteuttamista. Tavoitteet liittyvät keskeisimmiltä osiltaan 
kestävän kehityksen ja hyvän elinympäristön edistämiseen. VAT:t välittyvät 
kuntien alueiden käytön suunnitteluun erityisesti maakuntakaavan ohjausvai-
kutuksen välityksellä. Monet tavoitteista, kuten elinympäristön laatua koskevat 
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tavoitteet, ovat sellaisia, että niiden huomioiminen tulee tapahtua myös suo-
raan kuntakaavoituksessa. 

Kaavamuutoksen ei katsota olevan ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyt-
tötavoitteiden (VAT) kanssa. 

Maakuntakaava 
 
Kymenlaakson maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kymenlaakson maakunta-
kaavan 2040 kokouksessaan 15.6.2020. Maakuntakaava kuulutettiin voimaan-
tulleeksi 31.8.2020. 

 
Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 osa suunnittelualueesta sijaitsee 
maa- ja metsätalousvaltaisella alueella, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY) 
sekä luonnonsuojelualueella (SL). Vimpasaareen on merkitty myös matkailu-
palvelujen kohde (rm) eli Vimpa Island Fishing Tours. 

 
Koko maakuntaa koskevat suunnittelumääräykset, jotka ovat ko. kaavan kan-
nalta keskeisiä:  

 
• Maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on tulvariski otet-

tava erityisesti huomioon Kymijoen tulvaherkillä alueilla. Ranni-
kon ja saariston maankäytön suunnittelussa, rakentamisessa ja 
merkittävien yhteiskunnan toimintojen sijoittelussa on erityistä 
huomiota kiinnitettävä tulvariskeihin, silloin kun maanpinnan kor-
keus on tason +3,5 metriä (N2000-järjestelmässä) alapuolella. 
Myös muiden vesistöjen ranta-alueiden maankäytön suunnitte-
lussa ja rakentamisessa on aina tarpeen ottaa huomioon vesistö-
jen tulvaherkkyys.   

 
• Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee keskeisenä peri-

aatteena vesistöjen läheisyydessä olla yhtenäisen rakentamat-
toman rantaviivan säästäminen.   

 
• Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon 

tunnetut muinaisjäännökset. Ajantasainen tieto on tarkistettava 
museoviranomaiselta.   

 
• Alueiden käytön suunnittelussa tulee edistää kestäviä liikkumis-

tapoja huomioiden reitistöjen jatkuvuus. 
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Kaavamuutoksen ei katsota olevan ristiriidassa Kymenlaakson maakuntakaa-
van 2040 kanssa. 

 
 

Yleiskaava 
 
Haminan keskeisten alueiden oikeusvaikutteinen yleiskaava 

 
Haminan keskeisten alueiden oikeusvaikutteinen yleiskaava on hyväksytty 
Haminan kaupunginvaltuustossa 20.3.2006 ja lainvoiman se on saanut 
5.11.2008. 

 
Yleiskaavassa suunnittelualue kuuluu maa- ja metsätalousvaltaiseen aluee-
seen (M), kyläalueeseen (AT), loma-asuntoalueeseen (RA) sekä vesialuee-
seen (W). 

 
 
 

Kuva 2. Ote Kymenlaakson maakuntakaavasta 2040. Suunnittelualu-
een sijainti ympyröity punaisella. 
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Rakilan kartanon lounaisosan oikeusvaikutteinen osayleiskaavan muutos 
 

Suunnittelualueella vaikuttaa myös Rakilan kartanon lounaisosan oikeusvai-
kutteinen osayleiskaavan muutos, joka on selvityksineen Vehkalahden kun-
nanvaltuuston päätöksen 17.4.2001 § 91 mukainen. 

 
Yleiskaavassa suunnittelualue kuuluu puistoon (VP), yhteiskäyttöiseen vene-
valkama-alueeseen (LV-1) ja vesialueeseen (W). 

 
 

Vilniemen oikeusvaikutteinen osayleiskaava 
 

Suunnittelualueelle ulottuu myös Vilniemen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, 
joka on hyväksytty Haminan kaupunginvaltuustossa 18.5.2020 ja lainvoiman 
se on saanut 8.7.2020. 

 
Yleiskaavassa suunnittelualue kuuluu vesialueeseen (W). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaavamuutoksen ei katsota olevan ristiriidassa voimassa olevien yleiskaavo-
jen periaatteiden ja tavoitteiden kanssa. 

Kuva 3. Ote suunnittelualueella vaikuttavista yleiskaavoista. 
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Asemakaava 
 
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. 

 
Rakennusjärjestys 
 
Haminan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2011. Voimassa 
oleva Haminan kaupungin rakennusjärjestys huomioidaan lupamenettelyssä, 
ellei asiaa ole määrätty osayleiskaavassa. 

 
Kantatilatarkastelu 
 
Kaavamuutoksessa on huomioitu merialueen eli Vehkalahden keskisen ja itäi-
sen saariston yleiskaavan (1986) yhteydessä tehty kantatilatarkastelu. Uusi 
kantatilan ja mitoituksen kokonaistarkastelu on mahdollinen ainoastaan laa-
jemman osayleiskaava-alueen päivityksen yhteydessä. Tälle yksittäiselle pie-
nemmälle alueelle tehtävällä kaavamuutoksella ei muuteta voimassa olevan 
kaavan kokonaismitoitusta. Mitoitusta on selvitetty tarkemmin kohdassa 6.2 
Mitoitustarkastelu. 
 
Suunnittelualueella tehdyt aiemmat selvitykset ja päätökset 

 
Suunnittelualueelle on laadittu seuraavia selvityksiä ja päätöksiä, joita 
hyödynnetään tarvittavin osin yleiskaavan valmistelussa: 

 
1) Haminan yleiskaavan luontoselvitys (2003), Tapio Rintanen 
2) Pilaantuneiden maiden rekisteri 
3) Päätös Turkkilon luonnonsuojelualueen perustamisesta, 2013 

 
 

4. LÄHTÖKOHDAT 

 
4.1 ALUEEN YLEISKUVAUS 

 
Suunnittelualue sijaitsee noin yhdeksän kilometrin päässä Haminan keskus-
tasta. Alueella on kylä- ja loma-asutusta, jotka sijaitsevat meren välittömässä 
läheisyydessä. Suunnittelualueella sijaitsee myös noin 2,8 hehtaarin kokoinen 
luonnonsuojelualue sekä venevalkama-alue. 

 
4.2 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

 
Kaavamuutosalueella on kylä- ja loma-asuntoaluetta. Vimpasaari on metsäistä 
ja luonnonläheistä aluetta, jonka rakennuskanta koostuu enimmäkseen ranta-
alueelle sijoittuvasta loma-asutuksesta. 
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4.3 LUONNONKOHTEET 
 
Suunnittelualueella sijaitsee noin 2,8 hehtaarin kokoinen luonnonsuojelualue, 
joka on perustettu vuonna 2013. Suojelukohde kuuluu METSO -ohjelmaan. 
Alue on pääasiassa runsaslahopuustoista kangasmetsää ja metsäistä kalliota. 
Alueen monimuotoisuutta lisäävät mm. puuston erirakenteisuus, vanhat kook-
kaat lehtipuut ja eriasteisesti lahonneet pysty- ja maapuut. 

Haminan yleiskaavan luontoselvityksestä (Tapio Rintanen, 2003) löytyy ha-
vainto Vimpasaaren Kalloniemessä sijaitsevasta jyrkkäpiirteisestä pienestä si-
lokalliosta, jonka eteläpuolella on leveä rantaniitty, jossa runsaasti suomyrttiä 
ja paikoin rantanätkelmää. Tämä alue sijoittuu osittain kaavamuutosalueelle, 
luonnonsuojelualueen (SL) kohdalle. 

Kaupungin ympäristöviranomainen kävi toukokuussa (2022) maastokatsel-
muksella arvioimassa Vimpasaaren kiinteistön 75-409-1-202 luontoarvoja, siir-
rettävän rakennuspaikan osalta. Kiinteistöllä kasvaa mäntyvaltaista talousmet-
sää. Tien varressa kasvaa kolme haapaa, joissa ei havaittu koloja eikä papa-
noita ja niiden ympärillä ei myöskään ollut suojaavaa puustoa. 

4.4 MAANOMISTUS 
 

Suunnittelualue on yksityisten omistuksessa. 
 

5. OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
5.1 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄ-

TÖKSET 
 
Kaavamuutos on tullut vireille 7.6.2021 kaupunginhallituksen päätöksellä § 
112/2020, Dnro Hamina/203/2020). 

 
 

5.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 
 
5.2.1 OSALLISET 

 
Välittömiä osallisia ovat:  
 

- Kaava-alueen ja sen naapuruston kiinteistönomistajat, vuok-
ralaiset, yritykset ja asukkaat  

- Alueen rakentamiseen suoraan tai toimensa puolesta osallis-
tuvat  

- Yhdyskuntateknisten järjestelmien rakentamisesta ja ylläpi-
dosta vastaavat yhteisöt   

- Kunnan rakennusvalvontaviranomainen  
- Kunnan ympäristöviranomainen  
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- Kunnan pelastus- ja paloviranomainen  
- Kaakkois-Suomen ELY –keskus  

 
Välillisiä osallisia ovat kaikki, jotka kokevat itsensä osallisiksi. 
 
5.2.2 VIREILLETULO 

 
Kaavamuutos on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 
7.6.2021. Osayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman (OAS) nähtävillä olosta ilmoitettiin kaupungin ilmoitustau-
lulla, ilmaisjakelulehti Reimarissa, sekä kaupungin verkkosivuilla Kau-
pungin viralliset kuulutukset -kohdassa 15.12.2021. 
 

 
5.2.3 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUSMENETTELY 

 
Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä 
kaupungin verkkosivuilla ja kaupungintalon asiakaspalvelun ikkunassa 
15.12.2021 - 21.1.2022. 
 
Nähtävilläolon aikana kaavaluonnoksesta jätettiin kaksi kirjallista mieli-
pidettä. Mielipiteiden tiivistelmät ja vastineet niihin löytyvät vastinerapor-
tista, joka on kaavaselostuksen liitteenä (Liite 2). 

 
 

5.2.4 VIRANOMAISYHTEISTYÖ 
 

Kaavamuutoksesta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot 
Kaakkois-Suomen ELY -keskukselta, Kymenlaakson pelastuslaitoksel-
ta, Kymenlaakson museolta ja Haminan kaupungin lupavaliokunnalta 
(rakennusvalvonta-, ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomai-
nen).  
 
MRL:n 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu pidetään tarvittaessa. 
 
Luonnosvaiheen nähtävilläolon aikana saapui neljä lausuntoa. Lausun-
tojen tiivistelmät ja vastineet niihin löytyvät vastineraportista, joka on 
kaavaselostuksen liitteenä (Liite 2). 

 
 

6. OSAYLEISKAAVAN KUVAUS 

 
6.1 KAAVAN RAKENNE 
 
Kaavamuutoksen pinta-ala on noin 12,6 hehtaaria. 
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Pinta-alat käyttötarkoituksittain:  
 

Käyttötarkoitus Kokonais-ala (m2) 
AT 5122,16 
RA 3003,33 
RA- 20128,29 
LV-1 2915,14 
M 42730,54 
M-3 6125,84 
SL 27834,97 
VP 4138,64 
W 13755,45 
Yhteensä 125754,36 

 
Kaavamuutosalueelle on osoitettu kyläalue (AT), loma-asuntoalueita (RA,  
RA-), puisto (VP), yhteiskäyttöinen venevalkama (LV-1), luonnonsuojelualue 
(SL), maa- ja metsätalousvaltaisia alueita (M, M-3) ja vesialueet (W) sekä oh-
jeellinen ajoyhteys. 
 
6.2 MITOITUSTARKASTELU 
 
Vimpasaaren mitoituksen tarkastelussa on huomioitava Vehkalahden ran-
tayleiskaava (1975), Vehkalahden keskisen ja itäisen saariston yleiskaava 
(1986) sekä voimassa oleva Haminan keskisten alueiden oikeusvaikutteinen 
yleiskaava (2008). 
 
Vehkalahden rantayleiskaavan yhteydessä on tehty mitoitustarkastelu, johon 
myös keskisen ja itäisen saariston yleiskaava pohjautuu. Vimpasaaren kiin-
teistöistä mitoitusohjeeseen mukaan on otettu Rakilan kiinteistöt 1:119, 1:76, 
1:132 ja 1:124. Taulukossa ennestään olevia rakennuspaikkoja on mukana 37 
ja lisäksi tilan 1:132 alueelle on osoitettu 6 sisämaanpaikkaa. Taulukkoon tilan 
1:76 kohdalle on merkitty 9 ennestään olevaa rakennuspaikkaa, mutta kaava-
kartalta löytyy 7 tai 8 rakennuspaikkaa tulkinnasta riippuen. Rantaviivaa on 
laskennassa huomioitu 2800 metriä, mikä oikeuttaisi 10 paikkaa/r-km mukaan 
laskettuna 28 laskennalliseen rakennuspaikkaan. Mitoitustaulukoiden tulkinta 
on melko haastavaa niissä esiintyvien epätäsmällisyyksien takia. Taulukon lo-
pun yhteenvedossa Vimpasaaren osuus koko kaavan rantaviivasta on yhteen-
sä vain 2,5 km ja mitoitusluku 17. 

 
Vehkalahden keskisen ja itäisen saariston osayleiskaavan kaavaselostukses-
sa todetaan, että Vimpasaari on täyteen rakennettu. Loma-asutuksen mitoi-
tusperusteissa mitoitusvyöhykkeestä kerrotaan, että mantereella on 10 loma-
asuntoa rantaviivakilometriä kohden. Vimpasaari on rinnastettu mantereeseen. 
Kaavan mitoitusperusteena käytetyn kymmenen loma-asunnon rantaviivakilo-
metrin tiheys on hieman suurempi, kuin yleisen hajarakennusoikeuden raken-
tamistiheys. 
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Rantaviivan pituus on laskettu muunnetun rantaviivan mukaan yleistämällä 
rantaviivan muotoa niemien ja lahtien kohdalla. Muunnetun rantaviivan käyt-
täminen rakennusoikeuden määräämisen ohjeena merkitsee, että kapeiden 
niemien ja lahtien rantaviiva on otettu huomioon vain osittain. Lahtien ja nie-
mien leveyden ollessa alle 50 metriä ei rantaa ole huomioitu rakennusoikeutta 
laskettaessa. Muutoin ei rakennuskelpoisuuden eroja ole otettu huomioon. 
 
Rakennusoikeutta on tarkasteltu maanomistajayksiköittäin, eli kaikkia samalle 
maanomistajalle kuuluvia maita on tarkasteltu kokonaisuutena. Maanomistus-
yksikköön katsotaan kuuluvaksi kaikki samalle omistajalle kuuluvat tilat. 
Maanomistajien tasapuoliseen kohteluun on pyritty seuraavien periaatteiden 
avulla: 
 

 rannanomistukseen perustuva mitoitusohje, 
 kiinteistöjaotuksen lisäksi otetaan huomioon myydyt määräalat ja peri-

kuntien tekemät jakosopimukset sekä vanhat sovintorajat sekä 
 jos kiinteistöllä on enemmän osakkaita kuin normien mukaan voidaan 

osoittaa tontteja, tutkitaan mahdollisuus antaa puuttuvat tontit sisä-
maasta. 
 

Olemassa olevat rakennukset merkitään kaavassa tonttimaaksi riippumatta 
mitoitusnormeista. Muuten uusien ja vanhojen tonttien yhteismäärä tulee olla 
mitoitusohjeen mukainen. 
 
Maanomistusyksikön käyttämään rakennusoikeuteen katsotaan kuuluvaksi 
paitsi tilalla olevat rakennukset, myös tilasta vuoden 1940 jälkeen myydyt 
määräalat, joille on rakennettu tai jotka on myyty lomarakennuksen rakenta-
mista varten. Pysyvään loma-asuntojen rakennuskieltoon määrätyiltä metsä-, 
virkistys- ja suojelualueilta on rakennusoikeus tilakohtaisesti siirretty maan-
omistajan toiselle palstalle. 

 
Näillä em. perusteilla on osayleiskaavassa Vimpasaareen osoitettu varsinaisia 
omarantaisia loma-asuntoja 34 kpl ja 6 uutta sisämaan tonttia.  
 
Haminan keskeisten alueiden oikeusvaikutteinen yleiskaavan yhteydessä ei 
ole tehty mitoitustarkastelua, mutta joidenkin rakennuspaikkojen rajauksia on 
muutettu ja vakituisessa asumiskäytössä olevien loma-asuntoalueiden käyttö-
tarkoitus RA on muutettu kyläalueeksi AT (rakennusoikeus 10 %). Lomara-
kennuspaikkojen rakennusoikeus on nostettu kaavassa sadasta kerros-
alaneliömetristä kahteensataan, josta lämmitettävien rakennusten osuus on 
150 k-m2 kun tontin pinta-ala on vähintään 3000 m2. 
 
Seuraavalla sivulla ote merialueen (Vehkalahden keskisen ja itäisen saariston 
osayleiskaava) mitoitusohjeesta. Saaren alkuperäinen kolmeen osaan jakau-
tuva kantatilajako vastaa rajoiltaan suurilinjaisesti keskisen ja itäisen saariston 
yleiskaavan laatimisvaiheen tilannetta, vaikka pieniä tiloja on jo siinä vaihees-
sa muodostettu reilusti yli laskennallisen tavoitteen. Siitä huolimatta kaavan 
laatimisen jälkeen rakennuslupia on myönnetty ja uusia rakennuspaikkoja on 
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muodostettu tiloja lohkomalla. Vimpasaareen on toteutettu yhteensä 45 loma-
rakennuspaikkaa. 
 

 
 
 
 

Alla olevassa taulukossa esitetään kaavamuutoksen kiinteistökohtaiset käyttö-
tarkoitusmuutokset rakennuspaikkojen siirtojen osalta: 

 
Kiinteistötunnus Poistuva  

kaava 
Muutos Kaavaehdotus 

75-409-1-205 AT Rakennuspaikka (AT, 3000 
m2/rakennuspaikka) siirtyy saman 
kantatilan kiinteistölle 75-409-1-202 

M-3 

75-409-1-202 M Rakennuspaikka siirtyy saman kantati-
lan kiinteistöltä 75-409-1-205 

RA 

75-409-1-204 AT AT alueen rajauksen pienentäminen 
alle 6000 m2, jolloin tilalle 75-409-1-
204 jää olemassa oleva jo rakennettu 
AT-rakennuspaikka. Toinen raken-
nuspaikka (min.3000 m2) on siirretty 
jo 1980-luvulla rakennetulle viereiselle 
kiinteistölle 75-409-1-203. 

M-3 

75-409-1-203 M Kiinteistöltä 75-409-1-204 jo 1980-
luvulla siirtynyt rakennusoi-
keus/rakennuspaikka, joka on jo toteu-
tunut, merkitään kaavaan. 

RA- 

75-409-1-214 M Vanhaa yleiskaavaa tulkittu aikoinaan 
väljästi ja kiinteistölle myönnetty ra-
kennuslupa. Oikaistaan kaavaan. 

RA- 

Kuva 4. Ote merialueen mitoitusohjeesta. 
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7. OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

 
7.1 EKOLOGISET VAIKUTUKSET 
 
Yleiskaavamuutoksen ekologiset vaikutukset luonnonympäristöön ja luontoar-
voihin ovat pienialaisia kohdistuen pääasiassa suunnittelualueelle. 

 
Kaupungin ympäristöviranomainen kävi toukokuussa 2022 maastokatselmuk-
sella arvioimassa alueen luontoarvoja muuttuvan maankäytön osalta. Lisäsel-
vitystarvetta ei ilmennyt, eikä mitään erityistä kaavamuutokseen vaikuttavaa 
selvityksen yhteydessä löytynyt.  

Suunnittelualueella ei ole aiemmin havaittu arvokkaita luontokohteita, eikä 
esimerkiksi edellistä Haminan keskeisten alueiden yleiskaavaa varten tehdyis-
sä selvityksissä ole noussut mitään erityiskohdetta esille. 
 
Kaavamuutos on vaikutuksiltaan vähäinen ja sisältää pääosiltaan jo to-
teutuneen rakentamisen päivittämistä kaavaan. Kaavamuutoksella ei arvioida 
olevan välittömiä tai välillisiä merkittäviä haitallisia vaikutuksia Pappilansaari – 
Lupinlahden Natura 2000 –alueen luontoarvoihin. 

 
Kaavamuutoksessa huomioidaan noin 2,8 hehtaarin kokoinen aiemmin perus-
tettu Turkilon luonnonsuojelualue (SL).  
 
7.2 TALOUDELLISET VAIKUTUKSET 
 
Kaavamuutosta koskevat alueet saadaan vastaamaan toteutunutta tilannetta. 
Muutos mahdollistaa rakennuspaikan siirron, jossa tilan 75-409-1-205 raken-
nuspaikka kyläalueelta poistuu, muuttuu maa- ja metsätalousalueeksi ja siirtyy 
tilan 75-409-1-202 maa- ja metsätalousalueena nyt olevalle rakentamattomalle 
palstalle lomarakennuspaikaksi. Lomarakennuspaikka ei tule ulottumaan ran-
taan. 
 
Kaavamuutoksessa laajennetaan tilan 75-409-1-22 (ennen 14.1.2022 rekiste-
röintiä tilat 1:17 ja 1:73) alueella olemassa olevan lomarakennuspaikan pinta-
alaa, jolloin rakennuspaikalle muodostuu täysimääräinen RA-paikan raken-
nusoikeus.   
 
Vilniemen yleiskaavamuutoksen yhteydessä LV-alueeseen tehty muutos oi-
kaistaan ja kaavan valkama-alue siirretään Rakilan kartanon tilan lounaiskul-
massa jo rasitealueeksi muodostetun alueen kohdalle.  
 
Vakituisen asumisen sallivaa AT-aluetta poistuu, ja voimassa olevan kaavan 
mukaista AT-alueiden rakennusoikeutta siirretään muodostettaville RA- eli lo-
ma-asuntoalueille. Alueet, joilta rakennusoikeutta on siirretty, merkitään M-3 -
kaavamerkinnällä. Rakennusoikeuden kokonaismäärä kaava-alueella piene-
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nee näiltä osin kaavamuutoksen myötä, kun vähintään 3000 m2:n AT-
rakennuspaikan pinta-alaan sidotun 10%:n rakennusoikeus muuttuu lomara-
kennuspaikan 200 k-m2:n rakennusoikeudeksi.  
 
Kaavamuutos osaltaan edistää luonnon monimuotoisuutta ja luonnonsuojelua. 
Kaavamuutoksessa huomioidaan suunnittelualueelle vuonna 2013 perustettu 
luonnonsuojelualue. 

 
7.3 SOSIAALISET VAIKUTUKSET 

 
Kaavamuutoksella ei katsota olevan oleellisia ja merkittäviä sosiaalisia vaiku-
tuksia. 
 
Kaavan toteuttamisen seurauksena rakentamisaikana naapurustoon saattaa 
aiheutua häiriötä. 

7.4 KULTTUURISET VAIKUTUKSET 
 

Yleiskaavamuutoksella ei nähdä olevan kulttuurillisia vaikutuksia. 
 
 

7.5 SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET 
 
Yleiskaavan muutosta varten ei ole tarkoitus laatia erillistä selvitystä, koska 
kaavan toteuttamisen vaikutukset ovat vähäisiä, eikä esiin ole noussut mitään 
erityiskohteita. 
 
Voimassa olevaan kaavaan nähden muutokset eivät ole kohtuuttoman suuria.   

 

8. OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

 
Kaavamuutoksen toteuttaminen on mahdollista, kun kaavamuutos on lainvoi-
mainen. 

Haminassa 17.8.2022 

HAMINAN KAUPUNKI 
Kaavoitus 

                                         

 
 

Milla Koskivirta    
Kaupunginarkkitehti 


