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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT  

1.1 TUNNISTETIEDOT 

 
Yleiskaavakartan päiväys:   7.12.2021, tarkistettu 17.8.2022  
Piirrosnumero:    Yk 32 
Yleiskaavan nimi:  Järvialueen osayleiskaavamuutos Piutulanjärven 

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

 
Vireilletulopäätös:    7.6.2021  §111 
Kilpailukykyvaliokunta:  25.8.2022  §37   
Kaupunginhallitus:    17.10.2022 §199 
Kaupunginvaltuusto:   15.11.2022 §48 
Voimaantulo: 

 

1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

 
Haminan kaupungille saapuneet kaksi kaavamuutoshakemusta sijoittuvat mo-
lemmat Piutulanjärven rannalle, Turkian kylän tilalle 75-431-7-0 ja Kitulan ky-
län tilan 75-414-1-116 palstoille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 1. Kuvassa näkyy kaavamuu-
tosta koskevien alueiden sijainnit ja 
voimassa oleva kaavatilanne. 
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1.3 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ 

 
Tilan 75-431-7-0 omistajat hakevat kaavamuutosta rantasaunan ja kesämökin 
rakentamista varten Piutulanjärven rannalle. Järven rantaan ulottuvalla tilalla 
sijaitsee vanha maatalo, sauna- sekä talousrakennus. Nämä rakennukset si-
jaitsevat voimassa olevan Järvialueen osayleiskaavan ulkopuolella. Hakijoiden 
omistama samaan tilaan kuuluva rantavyöhyke on kaavassa osin maa- ja 
metsätalousaluetta (M) ja osin maa- ja metsätalousaluetta, jolla on ulkoilun oh-
jaamistarvetta ja ympäristöarvoja (MU). 

Rantavyöhykkeellä ei ole rakennusoikeutta. Uutta lomarakennuspaikkaa ei 
voida tällä kaavamuutoksella luoda, joten kaavamuutoksella kesämökin raken-
taminen ei mahdollistu. Järvialueen osayleiskaavaa laadittaessa tehty kantati-
latarkastelu ei oikeuta tälle tilalle uutta rakennuspaikkaa. Uusi kantatilan ja mi-
toituksen kokonaistarkastelu on mahdollinen ainoastaan laajemman osayleis-
kaava-alueen päivityksen yhteydessä. Tästä on hakijaa tiedotettu.   

Vastaavanlainen kaavamuutos vastaavanlaisilla lähtökohdilla on tehty aiem-
min Pyhältöjärven rannalle. Siinä kohtuullisuusperiaatetta noudattaen voitiin 
kaavaan hakijan omistamalle rantavyöhykkeelle M-alueelle osoittaa rakennus-
oikeus rantasaunalle, joka liittyy olemassa olevaan asuinrakennukseen. Edellä 
mainituin perusteluin kaavamuutos voidaan laatia hakemuksesta poiketen ai-
noastaan rantasaunan rakentamista varten. Kaavamuutoksessa huomioidaan 
koko tila 75-431-7-0, joten tilan Järvialueen osayleiskaavasta ulos jääneet ra-
kennukset merkitään kyläkeskuksen alueeksi (AT). Tilaa koskeva osayleis-
kaavan päivitys tulee sisältymään myöhemmin tehtävään koko Järvialueen 
osayleiskaavan muutokseen. 

Toisessa kaavamuutoshakemuksessa tilan 75-414-1-116 maanomistajat pyy-
tävät siirtämään saman tilan sisällä ja saman järven rannalla sijaitsevan Pyy-
dyslamminpohjan palstan rakentamattoman lomarakennuspaikan toisen loma-
rakennuspaikan viereen tilan Peräniemen palstalle. Tämä alue on voimassa 
olevassa yleiskaavassa maa- ja metsätalousaluetta, jolla on ulkoilun ohjaamis-
tarvetta tai ympäristöarvoja (MU). Siirtoa perustellaan Pyydyslammen pohjan 
voimakkaalla rehevöitymisellä sekä alueen huonoilla rakennettavuusolosuh-
teilla. 

1.3.1 LUETTELO KAAVASELOSTUKSEN LIITTEISTÄ 

 
- Liite 1, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
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2. SUUNNITTELUPROSESSI 

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET 

 
Kaavamuutos on tullut vireille 7.6.2021 § 111 kaupunginhallituksen päätöksel-
lä (§ 111/2020, Dnro Hamina/280/2020). 

 
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. 
 
Yleiskaavaehdotus esiteltiin 25.8.2022 kilpailukykyvaliokunnalle hyväksyttä-
väksi ja MRA 27 §:n mukaan nähtäville asetettavaksi 30 vuorokauden ajaksi. 
Sen jälkeen kaupunginhallitus käsittelee lausunnot ja mahdolliset muistutukset 
ja päättää esityksen tekemisestä kaupunginvaltuustolle hyväksyä yleiskaavan 
muutos. Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätökseen on mahdollista hakea 
muutosta jättämällä valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 
vrk. Mikäli valituksia ei jätetä, aikataulun mukaan yleiskaava saisi lainvoiman 
vuodenvaihteessa. 

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

 

2.2 KAAVAN KESKEINEN SISÄLTÖ 

 
Osayleiskaavaa muutetaan siten, että olemassa olevan asuinrakennuksen 
rantasaunalle osoitetaan rakennusoikeus, sekä toisaalla siirretään lomaraken-
nuspaikkaa tilan sisällä rakennettavuudeltaan paremmalle paikalle. 

 
 

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-
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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 
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 suunnittelualueelle ei ole osoitettu 
kaavamerkintöjä ja määräyksiä. 

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

 
• Maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on tulvariski otettava eri-

tyisesti huomioon Kymijoen tulvaherkillä alueilla. Rannikon ja saariston 
maankäytön suunnittelussa, rakentamisessa ja merkittävien yhteiskun-
nan toimintojen sijoittelussa on erityistä huomiota kiinnitettävä tulvaris-
keihin, 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.   
 

• Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon tunnetut 
muinaisjäännökset. Ajantasainen tieto on tarkistettava museoviran-
omaiselta.   
 

• Alueiden käytön suunnittelussa tulee edistää kestäviä liikkumistapoja 
huomioiden reitistöjen jatkuvuus. 
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Kuva 2. Kuvassa ote Kymenlaakson maakuntakaavasta 2040. Piutulanjärven kaak-
koispuolelle on merkitty ohjeellinen/vaihtoehtoinen pääradan reitti sekä valtatie (Iha-
maantie). 

 
 
Kaavamuutoksen ei katsota olevan ristiriidassa maakuntakaavan kanssa. 
 
 
Yleiskaava 
 
Koko järvialuetta koskeva rantayleiskaava on hyväksytty Vehkalahden kun-
nanvaltuustossa 13.12.1999 ja lainvoiman se on saanut 10.4.2001. 

  
Koko järvialuetta koskevassa rantayleiskaavassa suunnittelualueille on osoi-
tettu seuraavia maankäyttövarauksia sekä määräyksiä: 

 

 Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M) 
Alue on varattu maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueella on 300 metrin 
syvyisellä keskivedenkorkeuden mukaisella rantavyöhykkeellä muu 
kuin maa- ja metsätaloutta varten tarpeellinen rakentaminen kielletty. 

 

 Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai 
ympäristöarvoja (MU) 

Alueella on merkitystä ulkoilun kannalta tai alueella on ympäristöön ja 
maisemaan liittyviä erityisiä arvoja. Alue on maankamaran kaivuun, 
louhinnan ja täytön sekä muihin näihin verrattavien toimenpiteiden osal-
ta rakennuslain 124 a §:n 1 momentissa tarkoitetussa kiellossa.  
Toimenpidekielto ei koske puustonkäsittelyä. 
Alueella on 300 metrin syvyisellä keskivedenkorkeuden mukaisella ran-
tavyöhykkeellä muu kuin maa- ja metsätaloutta varten tarpeellinen ra-
kentaminen kielletty. 

 

 Loma-asuntoalue (RA) 
Rantaa rajaava puusto on pyrittävä säilyttämään. Asuinrakennus on py-
rittävä sijoittamaan vähintään 30 metrin päähän rantaviivasta ja talous-
rakennukset vähintään 10 metrin päähän rantaviivasta. 
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Yhden rakennuspaikan yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100 
m2.  
Yhdellä rakennuspaikalla tulee olla vain yksi asuinrakennus. 
Rakennuslautakunta voi myöntää rakennusluvan tavanomaisen, oma-
rantaisen lomarakennuksen rakentamiseen rakennuslain 123 b §:n 1 
momentissa tarkoitetulla alueella. 
 

 Lisäksi voimassa olevassa kaavassa on annettu koko kaava-aluetta kos-
keva yleismääräys: 

M-, M-1 ja MU-alueilla saa tilan tarpeita varten  
yhden enintään 25 m2 suuruisen saunarakennuksen olemassa olevan  
asuinrakennuksen tarpeisiin, mikäli asuinrakennus sijaitsee yleiskaava- 
alueella 200 metrin päässä rantaviivasta ja tila rajoittuu rantaan. Näillä  
alueilla ei saa muodostaa uusia rakennuspaikkoja. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3. Ote koko järvialuetta koskevasta rantayleiskaavasta. Kaavamuutosalueiden 
sijainnit on rajattu punaisella. 
 

Kaavamuutos ei ole ristiriidassa voimassa olevan koko järvialuetta koskevan 
rantayleiskaavan periaatteiden ja tavoitteiden kanssa. 
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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 
 
Koko järvialuetta koskeva rantayleiskaavaa varten laadittu kantatilatarkastelu 
on huomioitu kaavamuutoksessa. Kaavamuutoksessa ei synny uusia raken-
nuspaikkoja. 

 
Uusi kantatilan ja mitoituksen kokonaistarkastelu on mahdollinen ainoastaan 
laajemman osayleiskaava-alueen päivityksen yhteydessä. 

 

4. LÄHTÖKOHDAT 

4.1 ALUEEN YLEISKUVAUS 

 
Kaavamuutosalueet sijaitsevat Piutulanjärven ranta-alueilla. Piutulanjärven 
rannoilla rakentaminen on enimmäkseen loma-asuntoja. 

4.2 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

 
Piutulanjärven rantaan ulottuvalla tilalla 75-431-7-0 sijaitsee vanha maatalo 
(valmistunut 1931), sauna- sekä talousrakennus. Tila rajautuu metsäaluee-
seen ja tilan pohjoispuolella sijaitsee naapurin rantaan rajoittuva lomaraken-
nuspaikka.  

 
Toinen kaavamuutosalueella sijaitseva tila 75-414-1-116 ja sen kaksi palstaa 
ovat rakentamattomia.  

 

4.3 LUONNONKOHTEET 

 
Pyydyslamminpohja on Piutulanjärven rehevöitynein, mutta toisaalta 
myös linturikkain paikka. Peräniemessä juuri siinä, missä M-aluetta muutetaan 
RA-alueeksi, on luontoselvitykseen merkitty erikoinen riippuvaoksainen 
kuusi. 
 
Kaupungin ympäristöviranomainen kävi toukokuussa (2022) maastokatsel-
muksella arvioimassa Piutulanjärven Peräniemen kiinteistön 75-414-1-116 
luontoarvoja ja maisemaolosuhteita siirrettävän rakennuspaikan osalta. Kiin-
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teistöllä on viisi järeää haapaa rivissä ja runsaasti pieniä ja keskikokoisia haa-
poja. Missään niistä ei havaittu koloja eikä haapojen juurilla liito-oravan jätök-
siä. Kiinteistölle johtavan tien varresta oli kaadettu samana keväänä (2022) 
yksi haapa. Tapio Rintasen luontoselvityksessä mainittu erikoinen iso kuusi oli 
pystyssä nuoremman lehtipuuston ympäröimänä. Kuusi ei ole rauhoitettu, eikä 
sen suhteen ole tarpeen antaa erityisiä kaavamääräyksiä. Kaavassa on ylei-
nen määräys rantapuuston säilyttämisestä. 

 
Piutulanjärven itärannalla olevan Pyydyslammenpohjan suunniteltu ra-
kennuspaikka on varsin korkealla järven pinnasta. Rakennuspaikalla on har-
vaa talousmetsää, joka ei näyttänyt liito-oravalle sopivalta elinympäristöltä. 
Rintasen havaintoja (umpeenkasvanut lahti, linnut, vesikasvit) ei voitu tähän 
vuoden aikaan arvioida (toukokuu), koska järvi oli vielä jäässä. 

4.4 MAANOMISTUS 

 
Suunnittelualueet ovat yksityisten omistuksessa. 

 

5. OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

 

5.1 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄ-
TÖKSET 

 
Kaavamuutos on tullut vireille 7.6.2021 111 § kaupunginhallituksen päätöksel-
lä § 111/2020, Dnro Hamina/280/2020). 

 

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

 
Välillisiä osallisia ovat kaikki, jotka kokevat itsensä osallisiksi. 
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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 sekä kaupungintalon asiakaspalvelun ikku-
nassa 15.12.2021 - 21.1.2022. Kirjallisia mielipiteitä ei jätetty. 
 
Yleiskaavaehdotus esiteltiin 25.8.2022 kilpailukykyvaliokunnalle hyväk-
syttäväksi ja MRA 27 §:n mukaan nähtäville asetettavaksi 30 vuorokau-
den ajaksi. Yleiskaavan muutosehdotus oli kaupungin verkkosivuilla se-
kä kaupungintalon asiointipalvelun ikkunassa nähtävillä 7.9.-6.10.2022. 
Kaavaehdotuksesta ei jätetty yhtään muistutusta. 

 

5.2.4 VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

 
Kaavamuutoksesta pyydettiin tarvittavat viranomaisten lausunnot Kaak-
kois-Suomen ELY -keskukselta, Kymenlaakson pelastuslaitokselta, 
Kymenlaakson museolta ja Haminan kaupungin lupavaliokunnalta (ra-
kennusvalvonta-, ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomainen).  
 
MRL:n 66 §:n mukaisen viranomaisneuvottelun järjestämiselle ei nähty 
tarvetta. 

 
Luonnosvaiheen nähtävilläolon aikana saapui neljä lausuntoa. Kymen-
laakson pelastuslaitoksen (14.1.2022) ja Lupavaliokunnan (18.1.2022) 
lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Alla muiden lausuntojen tiivistel-
mät ja vastineet niihin. 
 
 
Kymenlaakson museo, 20.1.2022 
  
Rakennettu kulttuuriympäristö  
Suunnittelualueelle ei sijoitu merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristö-
jä tai maisemia. Kaavassa on huomioitu rakennusten sopeuttaminen 
kyläkuvaan ja maisemaan.  
Museo toteaa, että rakennetun kulttuuriympäristön tai maiseman osalta 
ei tarvita lisäselvityksiä.  
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Arkeologinen kulttuuriperintö  
Suunnittelualueelta tai sen lähistöltä ei tunneta muinaismuistolain 
(295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeolo-
gista kulttuuriperintöä. Kaavamuutosalueeseen ei liity mainittavaa ar-
keologista potentiaalia, mistä johtuen Kymenlaakson museo ei edellytä 
arkeologisia lisäselvityksiä kaavan yhteydessä.  

 
VASTINE: Merkitään tiedoksi. 

 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 20.1.2022 

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

 
Osallistus- ja arviointisuunnitelma on laadittu asianmukaisesti MRL ja 
maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999, MRA) huomioiden. 
ELY-keskus edellyttää, että muutosalueiden luonnonarvot tulee selvit-
tää ja että Peräniemeen siirrettävän rakennuspaikan osalta tulee tehdä 
selvitys alueen maisema- ja luonto-olosuhteista, sekä arvioida raken-
tamisen vaikutukset niihin. 
 
Tilan 1:116 palstalle johtaa kiinteistörekisteriin merkitty tieoikeus,  
joka kulkee kahden rakennetun rakennuspaikan läpi. Lisärakennus-
paikka voi aiheuttaa lisääntynyttä liikennettä kyseisten rakennuspaikko-
jen läpi. Lisääntyvän liikenteen vaikutukset tulee arvioida kaavaselos-
tuksessa. 

 
Kaavamuutoksen vaikutukset tulee arvioida MRL 9 §:n ja MRA 1 §:n 
mukaisesti ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. 

 
VASTINE: Kaavaselostus valmistuu ehdotusvaiheeseen, jolloin se 

myös liitetään kaava-aineistoon. Haminan kaupungin pe-
rinteinen ja omalta osaltaan hyväksikin koettu käytäntö 
on, että pienemmissä yksittäisissä kaavamuutoksissa 
luonnosvaiheessa nähtäville asetetaan kaavaluonnos yh-
täaikaisesti osallistumis- ja arviointiohjelman (OAS) kans-
sa. OAS on tästä syystä ollut sisällöltään lain vähimmäis-
vaatimusta laajempi ja kattavampi, lähestyen kaavaselos-
tusluonnosta. Laki ei edellytä kaavaselostuksen nähtäville 
asettamista luonnosvaiheessa. Kaavavalmistelun edetes-
sä kaava-asiakirjat täydentyvät, ja myös kaavaselostus 
valmistuu.    

 
Kaavamuutoksen vaikutukset arvioidaan ja täydennetään 
kaavaselostukseen. Kaavamuutosalueella on käyty selvit-
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tämässä alueen maisema- ja luonto-olosuhteita, sekä ar-
vioitu rakentamisen vaikutukset niihin. 
 

 
Ehdotusvaiheen nähtävilläolon aikana saapui neljä lausuntoa. Hami-
nan kaupungin lupavaliokunnan (13.9.2022), Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksen (4.10.2022), Kymenlaakson museon (5.10.2022) ja Kymen-
laakson pelastuslaitoksen (5.10.2022) lausunnoissa ei ollut huomautet-
tavaa. 

 

6. OSAYLEISKAAVAN KUVAUS 

 

6.1 KAAVAN RAKENNE 

  
 Yleiskaavan muutoksen kokonaispinta-ala on noin 2,6 hehtaaria. 
 

Pinta-alat käyttötarkoituksittain: 
  

Käyttötarkoitus Kokonaisala (m2) 

AT 4948 

RA 7076 

M 14240 

Yhteensä 26264 

 
Tilan 75-431-7-0 kaavamuutosalueelle on osoitettu kyläkeskusalue (AT), maa- 
ja metsätalousvaltainen alue (M) sekä M -alueelle sijoittuva osa-alueen raja 
(sa) saunarakennusta varten. 
 
Tilan 75-414-1-116 palstoille on osoitettu loma-asuntoalue (RA) ja maa- ja 
metsätalousvaltainen alue (M). 

 
 

6.2 KAAVAN MITOITUS 

 
Kantatilatarkastelu 

Koko järvialuetta koskeva rantayleiskaavaa varten laadittu kantatilatarkastelu 
on huomioitu kaavamuutoksessa. Kaavamuutoksessa ei synny uusia raken-
nuspaikkoja. 
 
Uusi kantatilan ja mitoituksen kokonaistarkastelu on mahdollinen ainoastaan 
laajemman osayleiskaava-alueen päivityksen yhteydessä. 
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7. OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

 

7.1 EKOLOGISET VAIKUTUKSET 

 
Yleiskaavamuutoksen ekologiset vaikutukset luonnonympäristöön ovat pienia-
laisia kohdistuen pääasiassa suunnittelualueelle. 
 
Rakennuspaikan siirtäminen Pyydyslamminpohjasta pois toisen RA-paikan 
viereen Peräniemenkujan pohjoispäähän tukee maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/1999, MRL) 73 § vaatimusta yhtenäisestä rakentamattomasta ranta-
alueesta.  
 
Pyydyslamminpohja on Piutulanjärven rehevöitynein, mutta toisaalta 
myös linturikkain paikka. Linnuston kannalta on hyvä, että rakennuspaikka siir-
tyy sieltä muualle.  
 
Peräniemessä juuri siinä, missä M-aluetta muutettaisiin 
RA-alueeksi, on luontoselvitykseen merkitty erikoinen riippuvaoksainen 
kuusi. Kuusi ei ole rauhoitettu, eikä sen suhteen ole tarpeen antaa 
erityisiä kaavamääräyksiä. Kuusi on huomioitu yleisissä määräyksissä ranta-
puuston säilyttämisenä. 
 
Rantasaunalle osoitetusta rakennuspaikasta Piutulanjärven itärannalla on jär-
ven rantaan matkaa vähintään noin 40 metriä. Ympäristönsuojelumääräysten 
mukaan jätevesien käsittely- tai imeytyspaikan etäisyys vesistöön tulee olla 
vähintään 30 metriä, joten saunavesien imeytyspaikka voidaan sijoittaa 
riittävän kauas rannasta. Peräniemi on pitkä ja kapea, mutta sielläkin on mah-
dollista sijoittaa rakennus niin, että jäteveden käsittelypaikka on riittävän kau-
kana vesistöstä. 
 
Rakentamisen aiheuttamat muutokset maisema- ja luonnonolosuhteisiin on 
arvioitu melko vähäisiksi. Todennäköisesti uudet rakennukset eivät tule aiheut-
tamaan suurempaa haittaa kuin alueella jo olevat rakennukset ja niillä tapah-
tuva toiminta. Uudisrakennusten sijoittelussa maaston muotojen huomioimisel-
la, sekä rannan ja rakennusten väliin jätettävällä riittävällä suojapuustolla on 
merkittävä vaikutus maisemaan. Rakentamisen vaikutus alueen maisema- ja 
luonto-olosuhteisiin arvioidaan olevan vähäinen. 

 

7.2 TALOUDELLISET VAIKUTUKSET 

 
Muutos mahdollistaa rakennusoikeuden rantasaunalle ja tämän rakentamisen 
liittyen olemassa olevaan asuinrakennukseen, sekä lomarakennuspaikan siir-
ron tilan sisällä rakennettavuudeltaan paremmalle paikalle. 
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7.3 SOSIAALISET VAIKUTUKSET 

 
Kaavamuutoksella ei katsota olevan oleellisia ja merkittäviä sosiaalisia vaiku-
tuksia.  
 
Erityisesti rakentamisen aikana saattaa esiintyä häiriötä naapureille ja liikenne 
kasvaa Peräniemen palstalle. Lisääntyvä liikenne voi aiheuttaa melu- ja pöly-
haittaa lähistön loma-asuntokiinteistöille. Toisaalta Peräniemeen siirtyvän yh-
den rakennuspaikan liikennemäärän lisäys (1 perhekunta tms.) on sen verran 
vähäinen, että myös vaikutukset jäävät melko vähäisiksi.   
 
Tilan 1:116 palstalle johtaa kiinteistörekisteriin merkitty tieoikeus,  
joka kulkee kahden jo rakennetun rakennuspaikan läpi. Läpikulkuoikeus rasit-
taa ko. lomakiinteistöjä ja saattaa aiheuttaa häiriötä ko. kiinteistöjen loma-
asukkaille.  
 

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 on arvioitu vähäisiksi 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 
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Kaavaselostus päivitetty. Ehdotusvaiheessa saapuneet lausunnot lisätty sivulle 13. 

 
 

Haminassa  7. päivänä lokakuuta 2022 
 

HAMINAN KAUPUNKI 
Kaavoitus 

 
 

 
 
 
Milla Koskivirta   
Kaupunginarkkitehti 

 


