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Haminan kaupungin kaavoituksessa on vireillä oikeusvaikutteisen osayleiskaavan 
muutos Vimpasaaren alueella, josta on laadittu tämä osallistumis- ja arviointisuunni-
telma (OAS). 

Maankäyttö ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikai-
sessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen 
suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten ar-
vioinnista. 
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1. SUUNNITTELUALUE 
Osayleiskaavan muutos sijoittuu useille tiloille Vimpasaaren alueella. 
Kaava-alueeseen kuuluu myös venevalkama-alue, joka sijaitsee Vimpa-
saaren pohjoispuolella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Kuvassa näkyy kaavamuutosta koskevien alueiden sijainnit ja voimassa oleva 
kaavatilanne. 

 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 
Tilan 75-409-1-202 maanomistaja on tehnyt anomuksen Haminan kes-
keisten alueiden yleiskaavan muuttamisesta siten, että rakennusoi-
keutta siirretään tilalta 75-409-1-205 tilan 75-409-1-202 rakentamatto-
malle palstalle. Tilan 75-409-1-205 rakennuspaikka kyläalueelta (AT) 
poistuu, muuttuu maa- ja metsätalousalueeksi (M-3) ja siirtyy tilan 75-
409-1-202 maa- ja metsätalousalueena (M) olevalle rakentamattomalle 
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palstalle lomarakennuspaikaksi (RA). Kyseessä on rakennuspaikan 
siirto. Uutta rakennuspaikkaa ei ko. kantatilan alueelle muodostu, eikä 
tämä muuta voimassa olevan kaavan kokonaismitoitusta. Lomaraken-
nuspaikka (RA) ei tule ulottumaan rantaan, väliin jää maa- ja metsäta-
lousalue (M). Hakemuksessa on mukana AT-alueen rakennusoikeu-
desta ja näin myös rakennuspaikasta luopuvan tilan 75-409-1-205 
omistajan kirjallinen suostumus. Samassa yhteydessä tiloilla 75-409-1-
203 ja 75-409-1-214 olevat lomarakennukset, joilla on rakennusluvat, 
päivitetään yleiskaavaan lomarakennuspaikoiksi (RA). Tilan 75-409-1-
204 kohdalla huomioidaan tilalta aiemmin siirretty rakennusoikeus tilalle 
75-409-1-203 ja päivitetään tämä kaavaan (M-3, RA).  

Samassa kaavamuutoksessa laajennetaan tilan 75-409-1-22 (ennen 
14.1.2022 rekisteröintiä tilat 1:17 ja 1:73) alueella olemassa olevan lo-
marakennuspaikan (RA) pinta-alaa vähintään 3000 m2:n suuruiseksi, 
jolloin rakennuspaikalle muodostuu täysimääräinen RA-paikan raken-
nusoikeus. Maanomistajat pyytävät hakemuksessaan myös RA-alueen 
rajauksessa huomioitavan olemassa olevat ja suunnitellut rakennukset.  

Vilniemen yleiskaavamuutoksen yhteydessä LV-alueeseen tehty muu-
tos oikaistaan ja valkama-alue siirretään Rakilan kartanon lounaiskul-
masta jo rasitealueeksi muodostetun alueen kohdalle. 

Vuonna 2013 perustettu yksityinen luonnonsuojelualue merkitään kaa-
vaan. 

Kaavamuutosalueen rajausta on laajennettu luonnosvaiheen jäl-
keen kiinteistörajat huomioivaksi yhtenäiseksi aluekokonaisuudeksi. 
Laajennusalueen osalta kaavan sisältö ei muutu. Kaava-alueen laajen-
nuksen tarkoituksena on kaavarajauksen selkeyttäminen ja kaavan käy-
tettävyyden parantaminen mm. myöhemmin kiinteistökohtaisia kaavaot-
teita ja -määräyksiä tilattaessa.   

3. LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT 

 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 
Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla (VAT) asetetaan alueiden 
käytölle yleisluonteisia tavoitteita valtakunnallisella tasolla. Viisi valta-
kunnallista alueidenkäyttötavoitetta ovat tulleet voimaan 1.4.2018 valtio-
neuvoston päätöksellä (14.12.2017). Tavoitteiden ensisijaisena tarkoi-
tuksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon 
ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viran-
omaisten toiminnassa. Tavoitteiden tarkoituksena on myös edistää kan-
sainvälisten sopimusten ja sitoumusten täytäntöönpanoa Suomessa 
sekä turvata valtakunnallisten alueidenkäyttöratkaisujen tarkoituksen-
mukaista toteuttamista. Tavoitteet liittyvät keskeisimmiltä osiltaan kestä-
vän kehityksen ja hyvän elinympäristön edistämiseen.  VAT:t välittyvät 
kuntien alueiden käytön suunnitteluun erityisesti maakuntakaavan oh-
jausvaikutuksen välityksellä. Monet tavoitteista, kuten elinympäristön 



4 

laatua koskevat tavoitteet, ovat sellaisia, että niiden huomioiminen tulee 
tapahtua myös suoraan kuntakaavoituksessa. 

Kaavamuutoksen ei katsota olevan ristiriidassa valtakunnallisten aluei-
denkäyttötavoitteiden (VAT) kanssa. 

Maakuntakaava 
Kymenlaakson maakuntavaltuusto on hyväksynyt Kymenlaakson maa-
kuntakaavan 2040 kokouksessaan 15.6.2020. Maakuntakaava kuulutet-
tiin voimaantulleeksi 31.8.2020. 

Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 osa suunnittelualueesta sijait-
see maa- ja metsätalousvaltaisella alueella, jolla on erityisiä ympäristö-
arvoja (MY) sekä luonnonsuojelualueella (SL). Vimpasaareen on mer-
kitty myös matkailupalvelujen kohde (rm) eli Vimpa Island Fishing 
Tours. 

Koko maakuntaa koskevat suunnittelumääräykset, jotka ovat ko. kaa-
van kannalta 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 
korkeus on tason +3,5 metriä (N2000-järjestelmässä) alpuolella. 
Myös muiden vesistöjen ranta-alueiden maankäytön suunnit-
telussa ja rakentamisessa on aina tarpeen ottaa huomioon ve-
sistöjen tulvaherkkyys.   

 
• Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee keskeisenä peri-

aatteena vesistöjen läheisyydessä olla yhtenäisen rakentamatto-
man 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. 
 

Kaavamuutoksen ei katsota olevan ristiriidassa Kymenlaakson maakun-
takaavan 2040 kanssa. 
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 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 
alueeseen (M), kyläalueeseen (AT), loma-asuntoalueeseen (RA) sekä 
vesialueeseen (W). 

 
 

Rakilan kartanon lounaisosan oikeusvaikutteinen osayleiskaavan 
muutos 
 
Suunnittelualueella vaikuttaa myös Rakilan kartanon lounaisosan 
oikeusvaikutteinen osayleiskaavan muutos, joka on selvityksineen 
Vehkalahden kunnanvaltuuston päätöksen 17.4.2001 § 91 mukainen. 

 
Yleiskaavassa suunnittelualue kuuluu puistoon (VP), yhteiskäyttöiseen 
venevalkama-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 
yleiskaavojen periaatteiden ja tavoitteiden kanssa. 

 
Asemakaava 
 

Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. 
 
Rakennusjärjestys 

Haminan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2011. Voi-
massa oleva Haminan kaupungin rakennusjärjestys huomioidaan lu-
pamenettelyssä, ellei asiaa ole määrätty osayleiskaavassa. 

  

 



6 

Kantatilatarkastelu 
Kaavamuutoksessa on huomioitu merialueen kaavan yhteydessä tehty 
kantatilatarkastelu. Uusi kantatilan ja mitoituksen kokonaistarkastelu on 
mahdollinen ainoastaan laajemman osayleiskaava-alueen päivityksen 
yhteydessä. 
 
Mitoitustarkastelusta on kerrottu tarkemmin kaavaselostuksessa. 

 

Suunnittelualueella tehdyt aiemmat selvitykset ja päätökset 
 
Suunnittelualueelle on laadittu seuraavia selvityksiä ja päätöksiä, joita 
hyödynnetään tarvittavin osin asemakaavan valmistelussa: 
 
1) Haminan yleiskaavan luontoselvitykset 2003 ja 2004, Tapio Rinta-

nen 
2) Pilaantuneiden maiden rekisteri 
3) Päätös Turkkilon luonnonsuojelualueen perustamisesta, 2013 

 

4. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
  
 Kaavan vaikutuksia arvioidaan seuraavien tekijöiden osalta: 
 

- Yleiskaavan tavoitteet ja mitoitusperusteet 
- Vaikutus luonnonoloihin ja maisemakuvaan 
- Vaikutus yleisen virkistyksen kannalta 
- Maanomistajien tasapuolinen kohtelu 
- Taloudelliset vaikutukset 

 
Osayleiskaavan muutosta varten ei ole ainakaan tässä vaiheessa tar-
koitus laatia erillisiä selvityksiä, koska alueella ei ole aikaisemmin nous-
sut mitään erityiskohdetta esille. 

Rakennettu ympäristö 
Kaavamuutosalueella on kylä- ja loma-asuntoaluetta. Vimpasaari on 
metsäistä ja luonnonläheistä aluetta, jonka rakennuskanta koostuu 
enimmäkseen ranta-alueelle sijoittuvasta loma-asutuksesta. 

Luonto ja maisema 
Suunnittelualueella sijaitsee noin 2,8 hehtaarin kokoinen luonnonsuoje-
lualue, joka on perustettu vuonna 2013. Suojelukohde kuuluu METSO -
ohjelmaan. Alue on pääasiassa runsaslahopuustoista kangasmetsää ja 
metsäistä kalliota. Alueen monimuotoisuutta lisäävät mm. puuston eri-
rakenteisuus, vanhat kookkaat lehtipuut ja eriasteisesti lahonneet pysty- 
ja maapuut.  
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Haminan yleiskaavan luontoselvityksestä (Tapio Rintanen, 2003) löytyy 
havainto Vimpasaaren Kalloniemessä sijaitsevasta jyrkkäpiirteisestä 
pienestä silokalliosta. 

Kaupungin ympäristöviranomainen kävi toukokuussa (2022) maastokat-
selmuksella arvioimassa Vimpasaaren kiinteistön 75-409-1-202 luonto-
arvoja, siirrettävän rakennuspaikan osalta. 

Muinaismuistot 
Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

Liikenne ja teknisen huollon järjestäminen 
Vimpasaari sijaitsee noin 10 kilometrin päässä Haminan keskustasta. 
Alueella on vesi- ja jätevesiverkosto, sähkö- ja puhelinkaapelit sekä tie-
yhteydet. 

 

5. SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET 
 

Osayleiskaavan muutosta varten ei ainakaan tässä vaiheessa ole kat-
sottu tarpeelliseksi laatia erillisiä selvityksiä.   

 
Voimassa olevaan kaavaan nähden muutokset eivät ole kohtuuttoman 
suuria.   

Vaikutusalueen laajuus 
Alueen toteuttamisen vaikutukset kohdistuvat pääasiassa suunnittelu-
alueelle. 

Mahdollisia vaikutuksia 
Kaavamuutokseen sisältyy useampi muutos, mutta niiden vaikutukset 
ovat vähäiset ja ne kohdistuvat pääasiassa suunnittelualueelle. Kaava-
muutos pyritään saamaan vastaamaan toteutunutta tilannetta. Lisäksi 
muutos mahdollistaa rakennuspaikan siirron, jossa tilan 1:205 raken-
nuspaikka kyläalueelta (AT) poistuu, muuttuu maa- ja metsätalous-alu-
eeksi (M-3) ja siirtyy tilan 1:202 maa- ja metsätalousalueena (M) nyt 
olevalle rakentamattomalle palstalle lomarakennuspaikaksi (RA). Loma-
rakennuspaikka ei tule ulottumaan rantaan. Molemmat rakennuspaikat 
(AT ja RA) sijaitsevat ranta-alueella, lähimmillään alle 100 metrin etäi-
syydellä rannasta. 

 
Kaavamuutoksessa laajennetaan tilan 75-409-1-22 (ennen 14.1.2022 
rekisteröintiä tilat 1:17 ja 1:73)  olemassa olevan lomarakennuspaikan 
pinta-alaa, jolloin rakennuspaikalle muodostuu täysimääräinen RA-pai-
kan rakennusoikeus.  
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Vilniemen yleiskaavamuutoksen yhteydessä LV-alueeseen tehty muu-
tos oikaistaan ja valkama-alue siirretään Rakilan kartanon lounaiskul-
masta jo rasitealueeksi muodostetun alueen kohdalle. 

Kaavamuutoksessa huomioidaan myös vuonna 2013 perustettu luon-
nonsuojelualue merkitsemällä se kaavaan luonnonsuojelu- eli SL-alu-
eeksi. 

 

6. OSALLISTUMINEN 
 
Osalliset 

Välittömiä osallisia ovat: 
- Kaava-alueen ja sen naapuruston kiinteistönomistajat, vuokralai-

set, yritykset ja asukkaat 
- Alueen rakentamiseen suoraan tai toimensa puolesta osallistuvat 
- Yhdyskuntateknisten järjestelmien rakentamisesta ja ylläpidosta 

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

 
Välillisiä osallisia ovat kaikki, jotka kokevat itsensä osallisiksi. 

 

Osallistumisen järjestelyt 

Hankkeen vireilletulosta ja käynnistysvaiheesta tiedotettiin osallisia 
maanomistajille ja naapureille lähetettävällä kirjeellä sekä yleisesti kau-
pungin verkkosivuilla, ilmaisjakelulehti Reimarissa sekä julkisten kuulu-
tusten ilmoitustaululla (Puistokatu 2). Osallistuminen tapahtuu suoralla 
yhteydenotolla suunnittelusta vastaavaan Haminan kaupungin kaavoi-
tukseen.  

 
Osallisille annetaan tieto kaavaluonnoksen sekä myöhemmin kaavaeh-
dotuksen nähtäville asettamisesta. Kaavan nähtävilläoloaikoina esillä 
on myös kaavan mahdollista lähtöaineistoa sekä kaavoitusta varten laa-
dittuja mahdollisia selvityksiä. Kaavamuutoksesta hankitaan tarvittavat 
viranomaisten lausunnot. Kaavan hyväksyy Haminan kaupunginval-
tuusto kaupunginhallituksen esittämänä ja kaava-asiaa valmistelee kil-
pailukykyvaliokunta. Kaava laaditaan kaupungin omana työnä. 
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7. TIEDOTTAMINEN 
Suunnittelun käynnistymisestä ja tästä osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta (OAS) sekä osayleiskaavaluonnoksen nähtävillä olosta 
tiedotettiin kaupungin verkkosivuilla, ilmaisjakelulehti Reimarissa sekä 
kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla (Puistokatu 2). Lisäksi 
suunnittelualueen naapuruston kiinteistönomistajille tieto annettiin kir-
jeellä. OAS:n muutoksista ilmoitetaan kaavaa koskevan muun 
tiedottamisen yhteydessä.  

 
Osayleiskaavaehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan kaupungin verk-
kosivuilla Kuulutukset -kohdassa sekä kaupungin julkisten kuulutusten 
ilmoitustaululla (Puistokatu 2). Lisäksi suunnittelualueen naapuruston 
kiinteistönomistajille ja mahdollisille muistuttajille tieto annetaan kirjeellä 
tai sähköpostilla. 

 
 

8. VIRANOMAISYHTEISTYÖ 
Kaavamuutoksesta pyydetään tarvittavat viranomaisten lausunnot. 
MRL:n 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu pidetään tarvittaessa. 
 
 

 

9. KAAVOITUKSEN ETENEMINEN, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO 
 

Hallintosäännön 16 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää yleiskaavan 
laatimisesta. Kaavahanke on tullut vireille kaupunginhallituksen päätök-
sellä 7.6.2021 (§112/2021). Vireilletulosta ilmoitettiin naapureille kirjeillä 
nähtävilläoloilmoituksen yhteydessä. Osallistumis- ja arviointisuunni-
telma oli nähtävillä 15.12.2021 - 21.1.2022. Osayleiskaavamuutoksen 
luonnos asetettiin nähtäville samaan aikaan osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman kanssa. 

Osayleiskaavaehdotus esitellään kilpailukykyvaliokunnalle hyväksyttä-
väksi ja MRA 27 §:n mukaan nähtäville asetettavaksi 30 vuorokauden 
ajaksi alkusyksyllä 2022. Sen jälkeen kaupunginhallitus käsittelee lau-
sunnot ja mahdolliset muistutukset ja päättää esityksen tekemisestä 
kaupunginvaltuustolle hyväksyä osayleiskaavan muutos. Kaupunginval-
tuuston hyväksymispäätökseen on mahdollista hakea muutosta jättä-
mällä valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vrk. Mi-
käli valituksia ei jätetä, aikataulun mukaan osayleiskaava saisi lainvoi-
man talvella 2022. 
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10. YHTEYSTIEDOT 
Haminan kaupunki 
Kaavoitus 
 
Milla Koskivirta 
kaupunginarkkitehti 
p. 0400 485 531, sähköposti: milla.koskivirta@hamina.fi 

 
Susanna Lääveri 
kaavoitusinsinööri 
p. 050 432 0317, sähköposti: susanna.laaveri@hamina.fi 

 
 

Postiosoite:  Käyntiosoite: 
Haminan kaupunki Haminan kaupungintalo 
Kaavoitus Kaavoitus 
PL 70 Puistokatu 2, 4.krs 
49401 Hamina 49400 Hamina 

 

 

Haminassa 2.12.2021 

 

                                         

 
 
Milla Koskivirta   Susanna Lääveri 
kaupunginarkkitehti   kaavoitusinsinööri 
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