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  Vastineraportti 

 

31 / Osayleiskaavamuutos Vimpasaaren alueella 
Yhteenveto ja vastineet luonnosvaiheen palautteesta 

 

Vimpasaaren alueen yleiskaavamuutoksen luonnosvaiheen kuulemisen asiakirjat olivat nähtävillä 
15.12.2021-21.1.2022. Kaavaluonnoksesta saatiin 4 lausuntoa ja 2 kirjallista mielipidettä. Tässä 
vastineraportissa on esitetty lausuntojen ja mielipiteen pääkohdat tiivistetysti, sekä kaavoittajan 
vastine palautteeseen. Päättäjillä on kokouskäsittelyjen yhteydessä mahdollisuus ennakkoon tutustua 
alkuperäisiin mielipiteisiin ja lausuntoihin. 
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Kymenlaakson pelastuslaitos 14.1.2022 

Ei huomautettavaa. 

 
 

Lupavaliokunta 18.1.2022 

Ei huomautettavaa. 

 

Vastine  

Merkitään tiedoksi. 

 

Vastine  

Merkitään tiedoksi. 
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Kymenlaakson museo 20.1.2022 

Rakennettu kulttuuriympäristö  
Suunnittelualueelle ei sijoitu merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä tai -maisemia. 
Kaavaluonnoksessa on huomioitu rakennusten sopeuttaminen kyläkuvaan ja maisemaan.  
Museo toteaa, että rakennetun kulttuuriympäristön tai maiseman osalta ei tarvita lisäselvityksiä.  

Arkeologinen kulttuuriperintö  
Suunnittelu- tai sen lähialueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä 
muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. Kaavamuutosalueeseen ei liity 
mainittavaa arkeologista potentiaalia, mistä johtuen Kymenlaakson museo ei edellytä arkeologisia 
lisäselvityksiä kaavan yhteydessä.  
 
Museolla ei ole muita huomioita asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja 
luonnoksesta. 
 

 
 

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus 21.1.2022 

Kaavamuutosluonnoksen lausuntopyyntöön ei ollut liitetty kaavaselostusta. Tämä vaikeuttaa osaltaan 
kaavaratkaisun arviointia. ELY-keskus edellyttää, että kaavaselostus liitetään kaava-asiakirjoihin ennen 
ehdotuksen nähtäville asettamista. 

Osallistus- ja arviointisuunnitelma on laadittu asianmukaisesti MRL ja maankäyttö- ja rakennusasetus 
(895/1999, MRA) huomioiden. 

Kaavamuutoksella on tarkoitus siirtää voimassa olevan yleiskaavan kyläalueelta (AT) rakennusoikeus 
toisen kiinteistön alueelle ja osoittaa sinne uusi lomarakennuspaikka (RA). Uusi lomarakennuspaikka 
ei ulotu rantaan saakka vaan väliin on kaavaluonnoksessa jätetty maa- ja metsätalousvaltainen alue 
(M), joka on syvyydeltään noin 50 metriä. M-alueella on sallittu kaavassa ainoastaan maa- ja 
metsätalouteen liittyvä rakentaminen, jonka tulee sijaita olemassa olevan tilakeskuksen yhteydessä. 

Kaava-asiakirjoissa on todettu, että kyseinen muutos ei synnytä uutta rakennuspaikkaa kantatilan 
alueelle vaan kyseessä on saman kantatilan alueella tehtävä rakennuspaikan siirto. Kyseistä siirtoa ei 
ole kaava-asiakirjoissa perusteltu tarkemmin. Rakennuspaikan siirrosta tulee esittää esimerkiksi 
kaavaselostuksessa kyseisen kantatilan mitoitusselvitys, jotta on todennettavissa, että kyseessä on 
mitoitukseen perustuva rakennuspaikan siirtäminen. Kaavakarttaan tulee tehdä merkintä, että 
kyseiseltä kohdalta tilan 1:205 alueelta on siirretty rakennusoikeus muualle. Lisäksi uuden 
rakennuspaikan osalta tulee selvittää alueella mahdollisesti olevat luonnonarvot. 
 
Lomarakennuspaikkojen osoittaminen tilojen 1:203 ja 1:214 alueelle. Kahden uuden 
lomarakennuspaikan osoittamisen osalta tulee kaavaselostuksessa avata millaiseksi 

Vastine  

Merkitään tiedoksi. 
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kaavaratkaisun myötä kokonaismitoitus ko. kiinteistöjen kantatilan osalta muodostuu. Mikäli 
mitoitus poikkeaa voimassa olevan yleiskaavan perusteista, tulee sille olla oikeusvaikutteinen, kaava-
asiakirjoista todettavissa oleva peruste. 
 
Esitetyn kaavaratkaisun lainmukaisuuteen, rakennuspaikan siirron ja uusien paikkojen osoittamisen 
osalta, ei voida vielä ottaa kantaa tässä vaiheessa, koska kaavan valmisteluaineistossa ei ole tällä 
hetkellä mukana tarkempia perusteluja ratkaisulle. Muille kaavaluonnoksessa esitetyille ratkaisuille 
voidaan katsoa olevan perusteet olemassa. 
 
 

 

 

Mielipide 1, 20.1.2022 

Kiinteistönomistaja kaavamuutosalueen naapurissa ilmoittaa, ettei aio käyttää mahdollisuutta 
laajentaa RA -aluetta, josta aiemmin on kaupungin kanssa käyty keskustelua. Jokaiselta 
kaavamuutoshakijalta veloitettava kaavoitusmaksu tuntuu hänestä kohtuuttomalta saavutettavaan 
hyötyyn nähden. Lisäksi kiinteistörajaa pitkin kulkeva vesi- ja viemärilinja rajoittaa alueen 
käyttömahdollisuutta. 
Kiinteistönomistaja kuitenkin toteaa, että jos kaupunki veloittaisi kaavoitusmaksusta 10 % osuuden 
tai jopa veloituksetta, olisi hän erittäin iloinen ja kiitollinen. Hän ei tiedä kenen toimesta ja milloin 
nykyinen RA-alueen rajaus, joka ei noudattele kiinteistönrajoja on tehty. 
 

Vastine  

Kaavaselostus valmistuu ehdotusvaiheeseen, jolloin se myös liitetään kaava-aineistoon. 
Haminan kaupungin perinteinen ja omalta osaltaan hyväksikin koettu käytäntö on, että 
pienemmissä kaavamuutoksissa luonnosvaiheessa nähtäville asetetaan kaavaluonnos 
yhtäaikaisesti osallistumis- ja arviointiohjelman (OAS) kanssa. OAS on tästä syystä ollut 
sisällöltään lain vähimmäisvaatimusta laajempi ja kattavampi, lähestyen 
kaavaselostusluonnosta. Laki ei edellytä kaavaselostuksen nähtäville asettamista 
luonnosvaiheessa. Kaavavalmistelun edetessä kaava-asiakirjat täydentyvät, ja myös 
kaavaselostus valmistuu.    

Kaavamuutoksen vaikutukset arvioidaan ja täydennetään kaavaselostukseen. Muuttuvan 
maankäytön, uuden siirretyn rakennuspaikan osalta, on selvitetty alueella mahdollisesti 
olevat erityiset luonnonarvot, eikä mitään erityistä kaavamuutokseen vaikuttavaa tämän 
selvityksen yhteydessä löytynyt. 
 
Kaavaselostuksessa esitetään mitoitusselvitys. Kaavakarttaan lisätään merkintä, että 
kyseiseltä kohdalta tilan 1:205 alueelta on siirretty rakennusoikeus muualle. Tilojen 1:203 ja 
1:214 alueelle kahden rakennuspaikan osoittamisen osalta kaavaselostuksessa avataan 
millaiseksi kaavaratkaisun myötä kokonaismitoitus ko. kiinteistöjen kantatilan osalta 
muodostuu ja todetaan niille oikeusvaikutteinen, kaava-asiakirjoista todettavissa oleva 
peruste. 
 
Kaavakarttaan tehdään merkintä (M-3), että tilan 1:205 alueelta on siirretty rakennusoikeus 
muualle. 
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Mielipide 2, 21.1.2022 

Mielipiteen mukaan luonnoksessa oleva palautettava yhteiskäyttöinen laajennettu venevalkama-alue 
toteutuessaan rakentamisineen, vesistön ruoppauksineen, venevalkamaan johtavan tien 
rakentamisineen ja alueen huoltorakentamisen sekä venevalkaman käytön myötä aiheuttaisi häiriöitä 
niin maa-alueilla kuin vesistöalueilla, lähialueen nykyisille mökkiläisille ja luonnolle lisääntyvän maa- ja 
vesiliikenteen ja yleisen venevalkamakäytöstä tulevan häiriön myötä.  
Mielipiteen jättäneellä ja hänen edustamillaan henkilöillä on lomamökki suunnitellun yhteiskäyttöisen 
venevalkama-alueen läheisyydessä, eivätkä he ole mielissään, jos laajennettu venevalkama-alueen 
kaavamerkintä palautetaan, ja etenkin jos sen rakentaminen toteutuu.  

Silti mielipiteessä myös todetaan, että mahdollisesti oikaistava muutos saattaisi olla lähialueen 
mökkiläisten kannalta myös hieman parempi ratkaisu, koska se sijaitsee hieman kauempana mökeistä 
kuin aiemmin kaavaan merkitty ja vahingossa lähes kokonaan Vilniemen osayleiskaavamuutoksen 
yhteydessä poistunut LV-alue, vaikkakin palautettava alue onkin nyt merkitty aiempaa laajempana. 

Vastine  

Keskustelujen johtopäätöksenä kiinteistöä ei oteta mukaan kaavamuutokseen, eikä nykyisen 
voimassa olevan kaavan mukaisen RA-alueen rajauksen laajentamiselle kiinteistönrajaan nähdä 
tarvetta. Hyöty on minimaalinen, sillä ko. tilan alueelle ulottuva RA -alue on jo nyt n. 7500 m2 ja 
rakennettavaa aluetta riittävällä korkeudella tulvariski huomioiden löytyy sen nykyiseltä alueelta. 
RA-alueen laajennus ei toisi juuri hyötyä, huomioiden kiinteistönomistajankin mainitsemat 
johtolinjat, jotka rajoittavat alueen käyttömahdollisuutta. RA-alueen laajennus ei toisi nykyistä 
enempää rakennusoikeutta eikä uutta rakennuspaikkaa.  Kyseisellä tilalla on yksi rakennuspaikka 
ja yhdellä lomarakennuspaikalla saa olla enintään yksi lomarakennus talousrakennuksineen. 
Uutta rakennuspaikkaa ei ole mahdollista luoda. 

Kaupunki kohtelee jokaista kaavamuutoksen hakijaa tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti, myös 
kaavoitusmaksuissa, laskuttaen kaavamuutoksesta hyötyviä hakijoita kaupunginhallituksen 
vireilletulopäätöksen mukaisesti. Koska RA-alueen laajennusta ei voida pitää esim. aiemman 
kaavan korjauksena, vaan hakija hyötyy hakemastaan muutoksesta, vaikkakin tässä vähäisesti, 
rakennusaluetta laajennettaessa, tulee maksu periä. Jos kiinteistön arvoa esim. rakennusmaaksi 
muuttamalla hakijan pyynnöstä kasvatetaan, on maksun periminen 
perusteltua.  Kaavoitusmaksun lisäksi hakijoilta veloitetaan mahdolliset kaavaa varten 
edellytettävien selvitysten laatimiskustannukset sekä toteutuneet kuulutus- ja 
kopiointikustannukset jaettuna hakijoiden kesken. Laajoissa, kaupungin aloitteesta tehdyissä 
kokonaiskaavahankkeissa ei maksuja olla peritty maanomistajilta erikseen. Tällaisissa 
yksittäisissä maanomistajan/-omistajien aloitteesta tehtävissä kaavamuutoksissa, jossa muutosta 
halutaan nopeuttaa, eikä jäädä odottamaan kokonaiskaavan päivitystä, maksu peritään. Maksun 
suuruus on kuitenkin vain pieni osa siitä kokonaiskustannuksesta, joka kaavan laatimiseen 
kaupungilta kuluu. 

Nykyinen RA- alueen rajaus on voimassa olevan Keskeisten alueiden osayleiskaavan mukainen, 
jota on valmisteltu vuosina 2003-2006. Haminan keskeisten alueiden osayleiskaava on tullut 
voimaan marraskuussa 2008.      
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Laitureiden ja rakenteiden lisäksi rakennusoikeus kalastusta, veneilyä ja huoltoa palvelevien 
rakennuksien sijoittamisen osalta on nyt lisätty. 

Mielipiteessä kysytään, onko huomioitu, että palautettavaksi suunnitellulla vesivalkama-alueella ja sen 
välittömässä läheisyydessä vesialueella ja rannoilla esiintyy, pesii ja lisääntyy uhanalaisia vesilintuja? 
Entä tarvitaanko päivitetty ympäristövaikutustenarviointimenettely YVA, luonto- ja lajiselvitys tms. 
alueelta? 

Alueen vesilinnuista, esiintyvistä ja pesivistä, mainitaan esimerkkinä uhanalaisia, silmällä pidettäviä, 
vaarantuneita ja rauhoitettuja uikkuja, kuten mustakurkku-uikku, silkkiuikku ja härkälintu.  
Muita vesilintuja, joita alueen läheisyydessä olevalla kiviletolla ja rantavesissä on havaittu ovat myös 
uhanalaistuneet ja rauhoitetut kuikka ja kaakkuri. Muista linnuista kurkia on havaittu kesäisin 
ruokailemassa poikasineen rannassa. Kaulushaikara ja rauhoitettu harmaahaikara viihtyvät myös 
samassa rannassa. Petolinnuista mainitaan rauhoitetut ruskosuohaukka, kalasääski ja merikotka.  
Mielipiteen mukaan alueen läheisyydessä on myös perhoslajeja, hyönteisiä ja kasveja jotka viihtyvät 
nykyisellä alueen vähentyneillä tervaleppälehtoisissa rantaniitty- ja luonnonrantabiotoopeilla. Alueen 
rakentaminen ja käyttö saattaisi muuttaa tätä biotooppia aiheuttaen luonnon lajikatoa.  
 
Mielipiteen jättäjät pyytävät ottamaan em. huomautuksensa ja mielipiteensä huomioon. 
 

 

Vastine  

Yksi kaavamuutoksen alkuperäisistä tavoitteista oli venevalkama-alueen (LV-1) palauttaminen 
vesialueen 1:876 kohdalle yleiskaavaan. Edellisen, toissa kesänä voimaantulleen Vilniemen 
yleiskaavamuutoksen yhteydessä ns. piirtoteknisenä virheenä tapahtunut LV-alueesta W- eli 
vesialueeksi vaihtunut kaavamerkintämuutos tuli korjata ja ennen kaavamuutosta ollut tilanne 
palauttaa LV-alueen osalle, koska kyse oli tahattomasta muutoksesta, joka huomattiin vasta 
kaavan tultua jo voimaan. Voimassa olevassa yleiskaavassa tällä kohtaa on edelleen hyvin pieni 
kapea alue LV-1 aluetta, eli alue ei poistunut yleiskaavasta kokonaan.  

Kaavavalmistelun edetessä havaittiin, että venevalkamaoikeus on jo perustettu ko. rantaan 
maanmittauslaitoksen toimesta ilman kaupungin osallisuutta asiaan. Koska venevalkama oikeus 
sijaitsi sivussa kaavassa olleesta LV-alueesta, nähtiin tarkoituksenmukaiseksi siirtää merkintä jo 
rasitealueeksi muodostetun alueen kohdalle, ja näin myös kauemmas lähistön 
lomarakennuspaikoista. Näin ollen kaupungilla ei ole perusteita jättää palauttamatta vahingossa 
kaavasta poistamaansa LV-1 aluetta, jolla on jo yksityisiä oikeutettuja. 
Koska kyse on merkinnän palauttamisesta, LV-1 alueen rajaus tarkistetaan aiemman poistuneen 
kokoiseksi seuraavaksi valmisteltavaan kaavaehdotukseen. Luonnoksessa aluetta oli laajennettu 
vesialueelle päin, jotta laituri saataisiin tälle alueelle mahdollisimman hyvin mahtumaan. LV-1 
alueen määräys on muutoin sama kuin aiemmin, mutta rakennusoikeuden käyttötarkoitusta ja 
määrää on täsmennetty, jotta LV-alueelle rakentaminen olisi rajattua ja hallittua, jotta mm. 
rakennusvalvonnalla olisi mahdollisuus ohjata rakentamista.   
 
Suunnittelualueella ei ole aiemmin havaittu arvokkaita luontokohteita, eikä esimerkiksi 
edellistä Haminan keskeisten alueiden yleiskaavaa varten tehdyissä selvityksissä ole noussut 
mitään erityiskohdetta esille. Kaavamuutoksen vaikutukset tullaan arvioimaan ja 
täydentämään kaavaselostukseen. Muuttuvan maankäytön osalta selvitetään alueella 
mahdollisesti olevat erityiset huomioitavat luontoarvot, sekä kaavan mahdolliset 
vaikutukset niihin. Ko. kaavamuutos ei edellytä ympäristövaikutusten menettelyä (YVA). 
 


