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  30.11.2021 
  Vastineraportti 

 

562 / Asemakaavamuutos Salmenkylän korttelissa 90B ja puistoalueilla 

Yhteenveto ja vastineet ehdotusvaiheen palautteesta 

 

 

Salmenkylän korttelin 90B asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen kuulemisen asiakirjat olivat nähtävillä 
8.9.-7.10.2021. Kaavaehdotuksesta saatiin 4 lausuntoa ja 1 muistutus. Tässä vastineraportissa on esitetty 
lausuntojen ja muistutusten pääkohdat tiivistetysti, sekä kaavoittajan vastine palautteeseen. Päättäjillä on 
kokouskäsittelyjen yhteydessä mahdollisuus ennakkoon tutustua alkuperäisiin lausuntoihin ja 
muistutukseen. 
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Ympäristönsuojelun-, terveydensuojelun- ja rakennusvalvontaviranomaisten lausunto (Lupavaliokunta) 
13.9.2021 

Ei huomautettavaa. 

 

Vastine  

Merkitään tiedoksi. 
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Kymenlaakson pelastuslaitos 21.9.2021 

Kaava-alue sijaitsee pelastustoimen määrittämällä 2-riskialueella ja Haminan paloasema sijaitsee noin 3 
kilometrin etäisyydellä kaava-alueesta. Alue todennäköisesti tavoitetaan suunnitellussa pelastustoimen 
tavoittamisajassa. 

Pelastusviranomaisella ei ole huomautettavaa esitettyyn asemakaavan muutosehdotukseen. 

 

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus 6.10.2021 

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. 
 

 

Kaavaratkaisu 

ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että luonnosvaiheen kaavaratkaisua on päivitetty siten, että 
kaavaehdotuksessa rannan puoleiset rakennuspaikat on ulotettu rantaan saakka. Rannasta on poistettu 
luonnosvaiheessa ollut VP-1 aluevaraus. Kaava-alueen eteläreunaan on jätetty kaistale VP-1 aluevarausta, 
johon saa ehdotettujen määräysten mukaisesti rakentaa korttelin tonttien 1,2,4 ja 5 yhteiskäytössä olevan 
laiturin ja grillikatoksen. Edellä mainittu on linjassa voimassa olevan asemakaavan määräysten kanssa. Tällä 
hetkellä voimassa olevassa kaavassa koko korttelin ranta-alue on varattu yhteiskäyttöalueeksi (VP-1), jota 
nyt kaavaehdotuksessa on kavennettu merkittävästi ja aluevaraus on muutettu erillispientalojen 
korttelialueeksi (AO).  
ELY-keskus tulkitsee muutoksen olevan kaavan tavoitteiden kannalta asianmukainen. 
 
Maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava ovat ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa. 

- Voimassa olevassa maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen 
alueeksi (A). ELY -keskus toteaa, että ehdotettu kaavaratkaisu on maakuntakaavan mukainen. 

 
- Haminan keskeisten alueiden oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty 

pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP) ja lähivirkistysalueeksi (VL). Ehdotettu kaavaratkaisu 
poikkeaa yleiskaavaan asetetuista suunnittelutavoitteista rannan puoleisen viherkaistan osalta. 
ELY-keskuksen tulkinnan mukaan kyseessä olevassa tapauksessa, alueen toteutunut 

Vastine  

Merkitään tiedoksi. 

 

Vastine  

Merkitään tiedoksi. 
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maankäyttö huomioiden, perusteet poikkeamiseen yleiskaavan suunnitteluratkaisusta ovat 
olemassa. 

 
Ehdotetussa kaavaratkaisussa on määrätty rannan puuston säilyttämisestä. Tämä määräys tukee liito-
oravan kulkureitin säilymistä. Kyseisessä kaavaratkaisussa on puistoaluetta (VP-1) vähennetty 
alkuperäiseen kaavaratkaisuun nähden. Kuitenkin ehdotetussa kaavaratkaisussa on alueen pohjoisosassa 
laajennettu lähivirkistysaluetta (VL). 
 
ELY-keskus toteaa, että kaavaratkaisussa on esitetty korttelin tonttien yhteiskäyttöalue kaava-alueen 
eteläreunaan. Voimassa olevassa asemakaavassa kyseinen yhteiskäyttöalue on huomattavasti suurempi. 
 
ELY- keskus nostaa lausunnossaan esiin MRL 54 §:n 3 momentin, jonka viimeisessä virkkeessä lausutaan 
vanhastaan voimassa oleva periaate siitä, ettei asemakaavalla saa asettaa maanomistajalle tai muulle 
oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka 
asemakaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää (Ekroos ja Majamaa, 
maankäyttö- ja rakennuslaki, 2018, Edita Publishing Oy). Edellä mainitussa kommentaariteoksessa 
todetaan myös seuraavaa: 

”Tämän säännöksen on katsottu kuvaavan asemakaavan sosiaalista funktiota: asemakaavaa 
laadittaessa kohdistetaan ensisijaisesti huomio yhteiskunnan menestyksen ja sen jäsenten 
hyvinvoinnin kannalta tärkeisiin näkökohtiin ja vasta sen jälkeen, jos se voi tapahtua mainittuja 
sosiaalifunktionaalisia näkökohtia syrjäyttämättä, on huomiota kiinnitettävä asemakaavasta 
yksityiselle maanomistajalle koituviin rajoituksiin. Säännös on rakennuslain säännöstä suppeampi. 
Siinä ei mainita enää velvollisuudesta ottaa kaavaa laadittaessa huomioon vallitsevat 
maanomistusolot, kuten ei myöskään tarpeellista huomion kiinnittämistä siihen, etteivät 
kustannukset asemakaavan toteuttamisesta muodostu liian rasittaviksi. Asemakaavan 
yhteiskunnallista tehtävää korostaa myös se, että rakennuslaissa ollut kynnys kiinnittää huomiota 
maanomistajan intresseihin on alentunut. Aiemmin yhteiskunnallisesta näkökulmasta seurasi 
yksityisen intressin väistyminen, jos maanomistajan etu johti kaavalle asetettujen vaatimusten 
olennaiseen syrjäytymiseen. Nykyisessä maankäyttö- ja rakennuslaissa ei ole enää ilmaisua 
”olennainen” turvaamassa maanomistajan etua intressivertailussa. Yksityinen intressi väistyy myös 
kaavalle asetettujen tavoitteiden tieltä.” 
 

Rakennuskortteliin liittyvä lunastusuhka voi merkitä kohtuutonta rajoitusta maanomistajalle. Kyseisessä 
kaavaratkaisussa puistoaluetta (VP-1), joka on yleensä yleistä aluetta, kavennetaan huomattavasti. Näin 
ollen ELY-keskuksen mukaan voidaan todeta, että esitetty kaavaratkaisu vähentää alueiden lunastusuhkaa 
korttelissa. 
 
Lopuksi ELY-keskus lausuu, että tulkintansa mukaan, esitetty kaavaratkaisu täyttää MRL 54§:n 
asemakaavoille asettamat sisältövaatimukset. Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. 
 

 
 

Vastine  

Merkitään tiedoksi. 
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Kymenlaakson museo 7.10.2021 
Kymenlaakson museo lausuu, että se on lausunut arkeologisen kulttuuriperinnön ja rakennetun 
kulttuuriympäristön osalta kaavahankkeen luonnosvaiheen yhteydessä 8.3.2021, eikä sillä ole 
lisättävää lausuntoonsa.  
 

 
 

 

 

Muistutus 1, 7.10.2021, ja lisähuomautus 8.11.2021 

Saapunut muistutus on 10 -sivuinen, jossa on lisäksi 2 liitettä. Tässä yhteenveto muistutuksen sisällöstä 
sekä vastineet. Päättäjillä on kokouskäsittelyjen yhteydessä mahdollisuus ennakkoon tutustua alkuperäisiin 
mielipiteisiin, muistutuksiin ja lausuntoihin.  
 
Osa muistutuksen asiakohdista on jo tuotu esiin aiemmin luonnoksesta jätetyssä huomautuksessa. Ne ovat 
jo myös käsitelty ja niihin on samoin myös annettu vastine luonnosvaiheen vastineraportissa. Tilanne ei 
näiden asiakohtien osalta ole muuttunut, eikä niihin kaikkiin ole tarpeen uudelleen vastata. 
Luonnosvaiheen vastineraportti on toimitettu 29.6.2021 kirjeellä luonnoksesta huomautuksen jättäneille, 
sekä myös liitetty kaavaselostuksen liitteisiin, jotka ovat olleet julkisesti nähtävillä kaavan ehdotusvaiheen 
kuulemisen yhteydessä.  Tämä ehdotusvaiheen vastineraportti liitetään myös kaavaselostuksen liitteeksi. 
 
Muistuttajien muistutuksessaan ja lisähuomautuksessaan esittämiin virkahenkilöön/virkahenkilöihin 
kohdistuviin perusteettomiin syytöksiin mm. tahallisuudesta ja puolueellisuudesta jätetään tässä 
vastineessa kommentoimatta.   

_______________ 
 
 
Muistuttajat esittävät muistutuksessaan, että kaava hyväksytään kaupunginhallituksen päätettäväksi sillä 
muutoksella, että kaavasta poistetaan VP-1 puistoalue kokonaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 
lausunnon mukaisesti sekä kiinteistöille 75-405-1-617 ja -618 järjestetään pelastustien kriteerit täyttävä 
ajoyhteys. 
 
Muistutuksen ensimmäiselle sivulla on karttakuva (ote kaavaehdotuksesta 562), johon on nuolin osoitettu 
3 kohtaa seuraavin tekstein: 

- ”Puistoalue katkaisee ajoyhteyden. Tie tonteille -617 ja -618 puuttuu!” 
- ”VP-1 aluemerkintä on ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa.” 
- ”Kaavassa tontti on liian kapea rakentamiselle”. 

 
 
 

Vastine  

Merkitään tiedoksi. 
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Perusteluina muistuttajat esittävät seuraavaa: 
 

 
 
Muistutuksessa viitataan myös Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 8.3.2021 kaavaluonnoksesta antamaan 
lausuntoon, joka on myös liitetty muistutuksen liitteeksi: 
 

 

 
 
Muistuttajat toteavat muistutuksessaan: 
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Vastine  

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ei ole 8.3.2021 lausunnossaan luonnoksesta pyytänyt poistamaan 
kaavasta VP-1 puistoaluetta. Lausunnossaan ehdotuksesta 6.10.2021 ELY-keskus toteaa, että 
luonnosvaiheen kaavaratkaisua on päivitetty siten, että kaavaehdotuksessa rannan puoleiset 
rakennuspaikat on ulotettu rantaan saakka. Tällä hetkellä voimassa olevassa kaavassa koko korttelin 
ranta-alue on varattu yhteiskäyttöalueeksi (VP-1), jota nyt kaavaehdotuksessa on kavennettu 
merkittävästi ja aluevaraus on muutettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Kaakkois-Suomen 
ELY-keskus tulkitsee muutoksen olevan kaavan tavoitteiden kannalta asianmukainen. ELY-keskus on 
tarkentanut ehdotusvaiheen lausunnossaan kantaansa. ELY-keskukselta on myös erikseen 
varmistettu, mitä lausunnollaan tarkoittavat. Ehdotusvaiheen lausunto vahvistaa, että tulkinta 
luonnosvaiheen lausunnosta on ollut ja on oikea, eikä kaavoittaja ole missään nimessä lukijaa 
harhauttanut, kuten muistuttajat asian muistutuksessaan ilmaisevat. 
 
Puistoalue VP-1 ei katkaisee ajoyhteyttä tonteille 2 ja 4 (kiinteistöt 75-405-1-617 ja -618). 
Ajoyhteysmerkintä on yhtenäinen ja se on merkitty yhteiskäyttöisen VP-1 alueen kautta, samalle 
kohtaa jossa tieyhteys jo nykyisellään sijaitsee. Pelastustien kriteerit täyttävän ajoyhteyden 
rakentaminen liittyy kaavan toteuttamiseen. Kymenlaakson pelastuslaitoksella ei ollut 
lausunnossaan kaavaehdotuksesta huomautettavaa. 

Kaavamuutos on laadittu lainmukaisesti, eikä sen voida katsoa olevan ristiriidassa Suomen 
perustuslain 10 §:n (Yksityiselämän suoja) ja 15 §:n (Omaisuuden suoja) kanssa. Kaava on MRL:n 
mukainen ja MRL:n laatimisessa on huomioitu perustuslaki. Näin ollen kaava ei voi olla 
perustuslain vastainen. Voimassa olevaa asemakaavaa edeltävässä Salmenkylän K90B 
asemakaavassa 323, joka on Lääninhallituksen 22.2.1979 hyväksymä, on ko. ranta-alue jo 
puistoalueeksi P kaavoitettu ja nyt voimassa olevaa asemakaavaa laajemmalta alueelta. Nykyiseltä 
kooltaan pienempi korttelialue on siinä erillisten tai kytkettyjen pientalojen korttelialuetta AOR.  

 

Kuva 1. Ote Salmenkylän K90B asemakaavasta 323, Lääninhallitus 22.2.1979. 
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Voimassa oleva asemakaava Salmenkylän K90B asemakaava 352 on Vehkalahden kunnan 
hyväksymä 11.6.2001.  Siinä korttelialuetta on laajennettu puistoon päin ja muutettu ns. 
paritalotonteiksi eli AP -tonteiksi, yhtä muodostettavaa jo toteutunutta AO- eli ns. 
omakotitalotonttia lukuun ottamatta.  

 
Kuva 2. Ote voimassa olevasta Salmenkylän K90B asemakaavasta 352, Vehkalahden kunnanvaltuusto 11.6.2001. 

Maanomistajat ovat hankkineet itselleen kaksi kiinteistöä 75-405-1-617 (AP) ja 75-405-1-618 
(VP-1) korttelista 90B v.2006. AP-tontille on valmistunut omakotitalo v. 2010. Kaupan kohteina 
ovat olleet sekä pientalotontti että puistokiinteistö. Kaavatontti (AP) ei ole kaupanteko- ja 
omakotitalon rakentamisvaiheessa ulottunut rantaan saakka. Myyjän velvollisuus on kertoa 
kaupan kohteen tiedot, joihin kuuluu myös voimassa oleva kaavatilanne.  Myös ostajalla on 
velvollisuus tutustua kaupan yhteydessä kaupankohteena olevan alueen voimassa olevaan 
kaavaan. Näin ollen kiinteistöt ostaneiden on täytynyt olla tietoisia rannassa olevasta korttelin 
yhteiskäyttöön kaavassa osoitetusta korttelin yhteiskäyttöön osoitetusta puisto-merkinnästä. 
Kaavaa on laadittu mm. tontinmyyntitarkoituksiin. On eri asia missä varsinaisessa käytössä ranta-
alue on nyt tai ollut aiemmin. Puistoalueen määrittävä asemakaava vuodelta 2001 on ollut 
voimassa ennen ja jälkeen v. 2005 ja 2006 tehtyjä kauppoja. Koska rantapuisto on saman 
omistajien omistuksessa kuin siihen rajoittuvat asuintontit, on ollut luonnollistakin, että 
rantapuisto on otettu näiden asuintalojen pihamaakäyttöön. Yksityisomistus ja käyttö asuintalon 
pihamaana ei kuitenkaan suoraan poista jo aiemmin asemakaavalla muodostuneita oikeuksia 
korttelin muille tonteille ja niiden asukkaille. Puistoalueen yksityisomistus yhteisen 
yhtiöomistuksen sijaan on ilmeinen tekijä ristiriitojen syntymiselle. Voimassa olevan 
kaavamuutoksen alkuperäinen tarkoitus on ollut osoittaa VP-1 alue kortteliin muodostetuille 
paritalo-/pientalotonteille yhteiskäyttöalueeksi. Kaava ei kuitenkaan säätele kiinteistöjen 
omistusta. Koska kyse ei ole sitovan tonttijaon alueesta, on maanmittauslaitoksen ollut 
mahdollista lohkoa kiinteistöjä/tehdä kiinteistöjen tilusvaihtoja voimassa olevasta kaavasta 
poiketen ilman näiden joutumista rakennuskieltoon.   
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Muita muistuttajien muistutuksessaan esittämiä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) ja 
kaavaselostusta koskevia huomautuksia ja kommentteja:   
 
Kaavan tavoite olisi asiallinen ja selkeästi muistuttajien mielestä kirjattu, mikäli sanamuoto olisi: ”… ovat 
tehneet hakemuksen omistamiensa rantaan ulottuvien kiinteistöjen … alueella sijaitsevan puistoalueen 
(VP-1) kaavamääräyksen muuttamista asemakaavalla siten, että kaavaan kirjattu käyttöoikeus 
puistoalueeseen olisi jatkossa ainoastaan alueen omistavilla kiinteistöillä.” 

 
 
Muistuttajat kommentoivat muistutuksessaan mm. ettei pelkkä VP-1 kaavakirjaus anna tontin 1 
omistajille mitään oikeuksia naapurin omistamalla maalla, eikä MML:n kiinteistörekisteriin ole kirjattu 
omistus-, vuokra- tai venevalkamaoikeuksia. Muistuttajien mielestä suunnitelma näyttää keinolta 
järjestää tienvarren asukkaille sellaisia oikeuksia, joita he eivät millään muulla laillisella keinolla muutoin 
voi saada.  Ja että kaavoittaja antaa ymmärtää, että jatkossa kaikki korttelin veneet määrättäisiin 
sijoitettavaksi korttelin yhteiseen venelaituriin. 

 

Rakentamattoman kaavaehdotuksessa esitetyn AO-tontin leveys on n. 20 m, mitä voidaan pitää 
normaalina tontin leveytenä tiiviillä pientaloalueella. Esim. 25 m leveillä uusien pientaloalueiden 
omakotitalotonteilla rakennusala on yleisesti rajattu molemmin puolin 4 metrin etäisyydelle 
tontin rajoista. Rakennusala rajoittuu nyt kaavamuutoksen kohteena olevan rakentamattoman 
tontin rajaan, mikä mahdollistaa tulevan rakentamisen ulottamisen puiston puoleiseen rajaan 
kiinni. Etäisyys jo rakennettujen tonttien vastaisiin rajoihin määrittyy palomääräykset ja 
mahdollinen rakenteellinen palosuojaus huomioiden. Hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella on 
tälle tontille mahdollista saada toimiva kokonaisuus ja myös suojaisa pihapiiri. 
 

Vastine  

OASia on päivitetty ja samassa yhteydessä OASin kirjattua lauseen sanamuotoa on tarkennettu 
muistuttajien esityksen mukaisesti. 

 

Vastine  

Kaavamääräyksen merkityksestä alueiden käyttöön ja sen luomiin oikeuksiin on vastattu 
myöhempänä.  

Kiinteistön 75-405-1-618 alueelle on kirjattu tieoikeus 2005-K16555 lohkomistoimituksessa, rek. 
17.8.2005 ark.nro MMLm/22622/33/2005. Toimituksessa on perustettu alueen etelärajalle 4 
metriä leveä tieoikeus kiinteistöjen 75-405-1-194 ja 75-405-1-618 alueelle, käyttöoikeus 2005-
K16555.  Toimituksen rek. 20.11.2018, ark.nro MMLm/14727/33/2018 yhteydessä tieoikeutta 
2005-K16555 osa 3 on jatkettu rantaan. Oikeus tien käyttöön on annettu kiinteistön 75-405-1-
194 alueella kiinteistöille 75-405-1-618 ja 75-405-1-620 sekä kiinteistön 75-405-1-618  
alueella kiinteistöille 75-405-1-194, 75-405-1-619 ja 75-405-1-620. 
 
Kaava ei määrää kaikkia korttelin veneitä sijoitettavaksi korttelin yhteiseen laituriin. Omaan 
rantaan saa sijoittaa oman laiturin omalle veneelle tai veneille, nyt ja jatkossakin. Kaavamääräys 
mahdollistaa, ei pakota, yhteisen venelaiturin rakentamisen VP-1 alueen rantaan.   
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Muistuttajien näkemyksen mukaan koko kaavoitusprosessi on perustettu virheelliseen väittämään, että 
AP-tontit on aikoinaan myyty rantayhteyksin. On huomioitava, että kaavalla voidaan ohjata rakentamista, 
mutta kaavalla ei voida vaikuttaa maanomistukseen.  

  

Vastine  

Kaavalla ohjataan rakentamista ja alueiden muuta käyttöä, mutta sillä ei voida vaikuttaa 
maanomistukseen. Kaavamääräykset kohdistetaan kaavatontteihin, ei kiinteistöihin tai niiden 
omistajiin. 

Naapuritontille (AP-tontti 1) kiinteistöosakkeita myynyttä yhtiötä kaupanteossa v. 2005 on 
edustanut ja kauppakirjat allekirjoittanut nykyisen AP-tontin 2 omistaja (kaavamuutoksen toinen 
hakija) itse yhtiön toimitusjohtajana, ja joka on seuraavana vuonna hankkinut itselleen omiin 
nimiinsä kaksi kiinteistöä korttelista.  Naapuritontin 1 asunto-osakeyhtiölle 30.9.2005 hankitut 
tontit(AP) ovat siirtyneet ostajille osakekaupan myötä. Kauppakirjaan on kirjattu osakkaiden 
kulkuoikeudesta rantaan johtavaan tiehen ja laituriin. Voimassa oleva asemakaava VP-1 alueineen 
ja kaavamääräyksineen on ollut voimassa kaupantekohetkellä. Osakeyhtiön lakkauduttua, tontti on 
edelleen niitä asuttavien omistajien omistuksessa ja käytössä. Asemakaavamääräys koskee 
kaavatontteja ja niiden nykyisiä käyttäjiä. VP-1 -aluetta ei voida kokonaan asemakaavasta poistaa, 
koska korttelin asukkaiden voimassa olevan kaavan mukaisia oikeuksia ei voida kaavaratkaisussa 
sivuuttaa.  

Kuten jo luonnosvaiheen vastineeseen on kirjattu Kuntaliitolta saadun vastauksen mukaisesti: 
Lähtökohtaisesti asemakaava ohjaa yksityistä maankäyttöä kiinteistöjen alueella riippumatta siitä, 
mikä yksityinen taho kiinteistön omistaa. Kiinteistöjen väliset kirjatut oikeudet ja velvollisuudet 
pysyvät kiinteistön omistuksesta riippumatta. Korttelin kaavatonteille voimassa olevassa 
asemakaavassa osoitettuja oikeuksia ei ole asemakaavaa muuttamalla voitu poistaa ilman niihin 
oikeutettujen naapureiden suostumusta. Kaavaehdotuksessa rantayhteyden sisältävää 
yhteiskäyttöaluetta on nyt kuitenkin, maanomistajien tavoitteet ja naapureiden oikeudet 
huomioiden, supistettu merkittävästi korttelin eteläreunaan alueelle, jolla sijaitsee jo olemassa 
oleva perustettu tieoikeus sekä voimassa olevassa kaavassa korttelin puolella ajoyhteys-merkintä, 
ja joiden alueelle ei tästä syystä voisi omakotitalorakentaja rakentaa nykyisessä tilanteessakaan. VP-
1 merkinnältä vapautunut aluevaraus (-1860 m2) on muutettu rantaan asti ulottuvaksi 
erillispientalojen korttelialueeksi (AO), jolloin nykyinen AP tontti 2 on jaettu kahdeksi rantaan asti 
laajennetuksi erillispientalotontiksi (AO).  

Mitä muistutuksessa viitattuun maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n momenttiin 3 tulee, niin kuten 
Kaakkois- Suomen ELY-keskuskin lausunnossaan toteaa, esitetty kaavaratkaisu vähentää alueiden 
lunastusuhkaa korttelissa, ja esitetty kaavaratkaisu täyttää MRL 54§:n asemakaavoille asettamat 
sisältövaatimukset. Edellä läpi käytyyn selvitykseen pohjautuen, tämä asemakaavamuutos ei aiheuta 
kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua 
asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Tällä asemakaavamuutoksella ei myöskään aseteta 
maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuteta sellaista 
kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan 
välttää (MRL 54§ mom3). Maanomistajalla tarkoitetaan kaikkia korttelin maanomistajia, 
tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti.  
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Muistuttajat kommentoivat, että nykyisin voimassa olevassa kaavassa muilla korttelin asukkailla ei ole 
ajoyhteyttä rantaan, vaan ainoastaan VP-1 alueelle. Kaavaa ei saa sotkea tierasitteisiin.  
Muistutuksen mukaan naapureiden yhteiskäyttöisen laiturin vaatimus kaataa ko. kiinteistöstä jo solmitun 
kaupan aiheuttaen samalla maanomistajalle kohtuuttoman taloudellisen vahingon. Mikäli kaavoittajan 
toteuttaa naapureiden vaatimusta kaavassa, joutuu kaavoittaja rikkomaan MRL 54§:n 3 momenttia. 

 
 
Muistuttajien mukaan kaavoittaja on rikkonut MRL:n 1 §:n 2 momentin 
osallistumismahdollisuusvelvoitetta estämällä totaalisesti maanomistajilta osallistumismahdollisuuden 
kaavan valmisteluun. Ja että kaavoittaja ei ole ottanut yhtään maanomistajan huomautusta huomioon 
koko kaavaprosessin aikana, eikä antanut maanomistajalle edes mahdollisuutta keskustella kyseisen VP-1 
alueen perustamisesta hänen omistamalleen maalle. 
 
8.11.2021 kaupungille lähettämässään lisähuomautuksessa muistuttajat ilmoittavat edelleen odottavansa 
yhteydenottoja sekä 8.3.2021 että 7.10.2021 lähettämiinsä huomautuksiin. He kertovat myös 
havainneensa, ettei heidän 8.3.2021 lähettämäänsä huomautusta ole millään muotoa otettu huomioon 
kaavan jatkovalmistelussa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainitaan, että vastauksenanto 
tapahtuu henkilökohtaisella yhteydenotolla. 
 
Muistuttaja huomauttaa, että aiemmassa 28.1.2021 laaditussa OAS:ssä kaavan oli määrä saada 
lainvoiman kesään 2021 mennessä. Nyt kaavan käsittely on edelleen myöhästynyt syksyn 
käsittelyprosessista, mikä ei enää mahdollista, että kaava voisi saada lainvoiman vuoden 2021 loppuun 
mennessä. Muistuttajat katsovat, että tässä kaavoittaja on tahallisesti viivyttänyt kaavan käsittelyä 
tietoisesti kaataakseen jo solmitun kiinteistökaupan.  

Vastine  

Uusia oikeuksia ei korttelin muille asukkaille tällä kaavamuutoksella kaavaan muodosteta. Sen sijaan niitä 
poistetaan tarpeettomina korttelin ja rannan väliltä laajentamalla AO- tontit rantaan asti.  Silti 
pienemmän VP-1 alueen säilyminen on nähty tarpeen kaikille muille korttelin kaavatonteille osoitettuina, 
pois lukien muodostuva tontti 3, jonka maanomistaja on itse erikseen ilmoittanut, ettei hänen omistaman 
omarantaisen tontin osalta ole korttelin toisessa reunassa olevalle VP-1 alueelle merkitystä, eikä näin ole 
halunnut omaa tonttiaan VP-1 kaavamääräykseen merkittävän. 
 
Tieoikeudet ja -rasitteet eivät tässä tapauksessa määrää kaavoituksen lopputulosta. Tieoikeus voidaan 
perustaa myös ilman, että kaavassa on osoitettu sille merkintä, ajoyhteys. Ajoyhteys osoittaa kulun 
katuun rajoittumattomille kaavatonteille. Yhteiskäyttöalueille ei ajoyhteyttä ole tarpeen erikseen merkitä.   
 
Voimassa olevan kaavan kaavamääräyksen säilyminen kaavassa kohdistuen nykyistä suppeampaan 
alueeseen, ei pitäisi voida olla kiinteistökaupan peruuntumisen syy. Mikäli näin on, on kaupan kohteena 
kohde, jota ei kaupassa sovittujen ehtojen mukaisena ole olemassa, eikä siitä voi syyttää kaavoitusta. 
Kuten jäljempänä vastineessa todetaan ja perustellaan, ei kiinteistökaupan esisopimus voi ohjata MRL:n 
mukaista kaavaprosessia.     
 
Kuten aiemmassa yo. vastineessa on jo todettu esitetty kaavaehdotusratkaisu täyttää MRL 54§:n 
asemakaavoille asettamat sisältövaatimukset, eikä kaavaehdotus ole ristiriidassa MRL 54§:n 3 momentin 
kanssa. Kaikkien korttelin tonttien oikeudet pyritään huomioimaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti.     
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Vastine  

Uutta VP-1 aluetta ei olla tällä kaavamuutoksella perustamassa muistuttajan omistamalle maalle, 
vaan supistamassa jo voimassa olevassa kaavassa olevaa VP-1 aluetta korttelin eteläreunaan 
siten, että rakentamaton asuintontti olisi myytävissä ilman rasitteita, kuten maanomistaja on 
tavoitteenaan ilmaissut.   

Maanomistajia on kuultu ja tiedotettu, yli lain asettaman vähimmäisvaatimuksen. Muistuttajille 
maanomistajina ja kaavamuutoksen hakijoina on annettu mahdollisuuksia tulla kuulluksi, päästä 
vaikuttamaan ja osallistumaan kaavan valmisteluun (mm. asukastapaaminen, luonnos- ja 
ehdotusvaiheen kuulemiset, tapaamiset maanomistajan ja kaupungin kesken, muut käydyt 
keskinäiset keskustelut sekä useat sähköpostit liiteaineistoineen). Muistuttajien kanta ja 
näkemykset ovat käyneet kuulemisten ja kaupungille toimitettujen asiakirjojen myötä selväksi. 
Kaupunki on tehnyt voitavansa ja pyrkinyt löytämään kaavaratkaisun, joka hyödyttäisi parhaalla 
mahdollisella tavalla kaavamuutoksen hakijoita, eli tässä myös muistuttajia maanomistajina, 
kaavamuutoksen tavoitteeseen pääsemiseksi, ja samalla kaikkien maanomistajien ja asukkaiden 
tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu huomioiden.     

Lisäksi kaavoittaja vastaa kaavavalmisteluun osallistumiseen ja siitä tiedottamiseen liittyen, sekä 
vastauksena 8.11.2021 muistuttajan Haminan kaupungille lähettämiin lisähuomautuksiin 
seuraavasti: Kaavaluonnoksesta (nähtävillä 5.2.-8.3.2021) saatu palaute on koottu yhteenvetona 
vastineraporttiin, jossa on myös annettu vastineet palautteeseen.  Yhteenveto ja vastineet 
(vastineraportti), on lähetetty huomautuksen jättäneille kirjeitse 29.6.2021 henkilökohtaisesti. 
Kirje on myös lähetetty muistutuksen jättäneille maanomistajille. Tämä on OASin tarkoittama 
henkilökohtainen yhteydenotto, vastaus saapuneeseen huomautukseen. Vastaus on annettu 
samassa vastineessa kaavaluonnoksesta ja OAS:sta jätettyyn huomautukseen. Vastineessa on 
kerrottu, miten huomautus on otettu huomioon alustavan kaavaehdotuksen valmistelussa. 
Alustava kaavaehdotus, jossa luonnoksesta saadun palautteen perusteella tehdyt muutokset 
kaavakartalla ilmenevät, on lähetetty 29.6. kirjeen ja vastineen mukana liitteenä. Lähetetty 
kaavakartta täydentää annettua vastinetta. Vastineraportti kulkee kaava-asiakirjojen mukana ja 
on ollut nähtävillä julkisesti muiden kaava-asiakirjojen kanssa kaavamuutosehdotuksen 
nähtävilläolon aikana 8.9.-7.10.2021. Tämä ehdotusvaiheen palautteesta laadittu vastineraportti 
lähetetään sen valmistuttua muistuttajille postissa. Muistuttajan pyynnöstä on jo lähetetty 
muiden pyydettyjen asiakirjojen ohella mm. ehdotuksesta saadut lausunnot.  

Kaavahankkeen ensimmäisiin laadittaviin asiakirjoihin lukeutuvaan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan (OAS) kirjataan kaavahankkeen suunniteltu tavoiteaikataulu. Aikataulu on 
tavoitteellinen ja koska kaavaprosessi on vuorovaikutteinen, ei kaikkia prosessin edetessä eteen 
tulevia, aikatauluun vaikuttavia mahdollisia ulkoisia tekijöitä, voida siinä vaiheessa vielä tietää. 
On normaalia, että kaavahankkeen aikataulu tarkentuu kaavaprosessin edetessä, jolloin myös 
OASiin kirjattua aikataulua tarkennetaan. Toteutuvaan aikatauluun voi vaikuttaa mm. kaavasta 
sen edetessä saatava palaute, palautteen sisältö ja määrä, ja mahdolliset esiin nousevat 
lisäinventointi- tai muut selvitystarpeet sekä muuttuvat tai tarkentuvat valiokunnan, 
kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousajankohdat. Myös esim. muut kaupungille ja 
kaavoitukselle tulevat kiireellisemmät työt ja tehtävät saattavat aiheuttaa priorisointia 
kaavahankkeiden aikataulutuksiin. Vireillä olevan ko. kaavaprosessin aikatauluun ovat 
vaikuttaneet ulkoiset em. tekijät. Aikataulu on tarkentunut hankkeen edetessä.  
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Sekä muistutuksessa 7.10.2021 että lisähuomautuksessa 8.11.2021 nostetaan esiin muistuttajien 
omistaman ja kaavasuunnittelualueella sijaitsevan rakentamattoman AP/VP-1 -kiinteistön kariutuneet 
kiinteistökaupat, ja syytetään tästä alueen kaavoitusta ja mm. kaupungin virkahenkilöitä ristiriitaisesta 
voimassa olevan kaavan tulkinnasta, sekä kaavamuutosprosessin tahallisesta viivyttämisestä. 
Muistutuksen liitteeksi on liitetty kaupunginarkkitehdin ja kaupungingeodeetin sähköpostivastaus 
kiinteistövälittäjälle.  
 
Muistuttajien mukaan Haminan kaupungin kaavoitus on ollut tietoinen siitä, että ko. kiinteistöstä on 
solmittu kaupanvahvistajan vahvistama kiinteistökauppa 4.9.2020, jonka lisäehtoihin on kirjattu 
kaavamuutoksen valmistuminen vuoden 2021 loppuun mennessä, muutoin kiinteistökauppa purkautuu. 
 
Muistuttajien kommentoivat lisäksi, että voimassa oleva kaava tekee arvotonteista myyntikelvottomia, ja 
se estää kiinteistökaupat kokonaan. Kaavamuutoksella ainoastaan mahdollistetaan kiinteistöjen myynti, 
mikäli lainvastainen yhteiskäyttömerkintä saadaan poistettua.   

 
 

 

Vastine  

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaprosessi on vuorovaikutteinen prosessi, jonka 
lopputulosta, lopullista kaavaratkaisua, ei voida sopia etukäteen. Lopullinen kaavaratkaisu hioutuu ja 
muokkautuu kaavahankkeen edetessä käytävän vuoropuhelun ja kuulemisten sekä selvitysten kautta. 
Näin ollen muistutuksessa ja lisähuomautuksessa viitattu myyjän ja ostajan välinen kiinteistökaupan 
esisopimus ei voi, eikä saa, velvoittaa, sitoa tai ohjata alueen kaavoitusta. Lisäksi osapuolet ovat 
tehneet sopimuksen 4.9.2020 tietoisina epävarmuustekijöistä kaavamuutoksen etenemisessä 
sopimukseen kirjatuin ehdoin, sekä myös tietoisina ettei haettu tieoikeuden poistaminen kaupan 
kohteena olleelta kiinteistöltä onnistunut 2.9.2020 MML:n järjestämässä rasitetoimituksessa. Edellä 
mainituin perustein tehdyllä esisopimuksella ei ole vaikutusta meneillään olevaan kaavamuutokseen.  

On harhaanjohtavaa väittää, että nimenomaan kaavamuutos kaataisi kiinteistökaupan. Voimassa 
olevassa kaavassa on myytävän kiinteistön alueella ajoyhteys -merkintä korttelin 
yhteiskäyttöiselle puistoalueelle VP-1. Kaavamuutosehdotuksessa VP-1 alue poistuisi 
rakennuspaikkojen/rakennusten ja rannan välistä supistuen korttelin eteläreunaan. 
Kaavamuutosehdotuksessa AP-tontista jaetut kaksi AO-tonttia ulottuvat rantaan saakka, ja 
yhteiskäyttöoikeudet näiden alueelta poistuvat. Kaavaehdotus ei ole ristiriidassa MRL:n 1§:n kanssa. 
Myytävänä oleva tontti on lohkottavissa AO-tontiksi ilman VP-1 aluetta ja tämän rasitteita.  Tilanne 
tonttien käytön sekä niiden myynnin osalta selkeytyy ja parantuu kaavamuutoksen myötä 
huomattavasti.  

VP-1 merkintä ei ole lainvastainen. Kaavamuutosehdotus on toteutumiskelpoinen ja toteutuessaan 
eheyttää yhdyskuntarakennetta Haminan kaupunkistrategian ja maakuntakaavan mukaisesti. Muutos 
verrattuna voimassa olevaan kaavaan ei ole merkittävä, sillä jo poistuvan kaavan mukaisestikin AP-
tontille rakentaminen on mahdollista. Muutos AO-tontiksi, sen ulottaminen rantaan saakka, ja samalla 
VP-1 alueen poistaminen tontin ja rannan välistä, sen sijaan arvioidaan muuttavan tontit nykyistä 
houkuttelevammiksi, joka toivottavasti auttaa maanomistajaa saamaan tontin kaupaksi ja tontti 
rakentumaan uusine asukkaineen.   

 


