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  6.10.2022 

  Vastine 

 

562 / Asemakaavamuutos Salmenkylän korttelissa 90B ja puistoalueilla 

KAAVAEHDOTUKSEN KUULEMINEN MRA 32 §:N MUKAISESTI   

Vastine ehdotusvaiheen palautteeseen 

 

Salmenkylän korttelin 90B asemakaavamuutosehdotus oli nähtävillä 8.9.-7.10.2021. Kaavaehdotus eteni 

kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 7.12.2021, josta se palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. 

Kaavamuutosta koskien järjestettiin kaksi asukaskuulemistilaisuutta 11.1.2022 ja 10.5.2022, joihin 

molempiin kutsuttiin kaikki korttelin maanomistajat. Jälkimmäisen asukastilaisuuden yhteydessä nousi 

esille vielä uusia ajatuksia mm. rantasaunojen osalta.  

Tonttien 4 ja 2 maanomistajien esitys rantasaunojen huomioimisesta kaavamuutosehdotuksessa 

käsiteltiin, jonka tuloksena syksyllä 2021 nähtävilläolleeseen kaavaehdotukseen tehtiin kesän 2022 aikana 

seuraavat muutokset: 

- tonttien 4 ja 2 rakennusaloja muokattiin huomioiden ranta-alueen korkeusasema ja olemassa 

olevan rantapuuston säilyttäminen, sekä tontilla 4 sijaitseva tontin 2 asuinrakennukseen liitetty 

maalämpökaivo 

 

- tonteille 4 ja 2 lisättiin rakennusoikeutta 25 k-m2/tontti    

Edellä mainitut muutokset tarkistettuun ehdotukseen eivät vaatineet uudelleen nähtäville asettamista, sillä 

tarkistetussa kaavaehdotuksessa ei ole MRA 32 §:n tarkoittamaa olennaista muutosta, jotta 

kaavaehdotusta olisi tarvinnut laittaa uudelleen nähtäville. Muutos koskettaa yksityistä etua, joten siinä 

voitiin edetä MRA 32 §:n mukaisella osallisten kuulemisella. Tämän johdosta kaavamuutoksen kohteena 

olevia osapuolia informoitiin ja kuultiin asiasta erikseen kirjeitse. Kuulemisaika oli 2 viikkoa. Mahdollinen 

palaute kaavamuutosehdotuksesta pyydettiin toimittamaan 26.9.2022 mennessä. Kuulemisaikana saapui 

yksi kirjallinen muistutus, johon tässä vastine.    
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OSA A 

Yhteenveto saapuneesta muistutuksesta: 

Huomautus asemakaavamuutoksen 1.9.2022 kaavaehdotukseen Salmenkylän 

korttelissa 90B,  26.9.2022  
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Osan A vastineet: 

 

1. Kaavamuutos kohtelee tasapuolisesti kaikkia korttelin maanomistajia ja asukkaita huomioiden 

lähtötiedot, kaavamuutoksen lähtötilanteen, sekä olemassa olevat oikeudet ja rasitteet. 

 

  

2. Tähän on jo vastattu 18.6.2021 luonnosvaiheen vastineraportissa sivulla 5.  

 

Lisätarkennuksena seuraavaa: 

Korttelin kaavatonteille voimassa olevassa asemakaavassa osoitettuja käyttötarkoituksia ei 

asemakaavaa muuttamalla voida poistaa ilman niissä osoitettujen tontin omistajien suostumusta. 

Kaavamuutoksella ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa maanomistajille tarkoittaen kaikkia kaavaa 

koskevia maanomistajia (MRL 54§ mom3). Kaavamuutoksen vaikutukset arvioidaan verrattuna 

voimassa olevaan lainvoimaiseen kaavaan. Kiinteistöjen omistus voi muuttua ja omistajat vaihtua, 

siksi kaavamääräyksiä ja niiden osoittamia käyttötarkoituksia ei sidota 

maanomistukseen/maanomistajiin, vaan kaavatontteihin ja -kortteleihin. 

 

 

3. Toisen kaavatontin kautta kulkevat, ei-siirrettävissä olevat, johtolinjat merkitään asemakaavaan 

kaavan laatimisen aikaisen tilanteen mukaan.  

 

Kiinteistönmuodostamislain mukaiset rasitteet ja kaavamerkinnät ovat eri asioita. 

Maanmittauslaitos huomioi voimassa olevan asemakaavan rasitetoimituksissaan. Silti 

maanmittauslaitos voi myös perustaa rasitteita ilman asemakaavan merkintöjä tarpeeseen 

perustuen. 

 

 

4. Tähän on jo vastattu 30.11.2021 ehdotusvaiheen vastineraportissa sivulla 7.  

 

Lisätarkennuksena seuraavaa: 

ELY-keskuksen kanta on varmistettu suoraan Kaakkois-Suomen ELYltä, jo heti luonnosvaiheen 

lausunnon saapumisen jälkeen, sekä vielä viimeksi nyt syyskuun 2022 lopulla. ELY-keskukselta 

saadun tiedon mukaan valmisteltu kaavaehdotus ei ole ristiriidassa ELY-keskuksen lausuntojen 

taikka näkökannan kanssa. 

 

 

5. Tilan 75-405-1-618 alueelle on perustettu 4 metriä leveä tieoikeus 2005-K16555 (rek. 17.8.2005 

ark.nro MMLm/22622/33/2005), jolla liikkumiseen ovat oikeutettuja sille oikeutetut 

naapurikiinteistöt. Toimituksen rek. 20.11.2018, ark.nro MMLm/14727/33/2018 yhteydessä 

tieoikeutta 2005-K16555 osa 3 on jatkettu rantaan.  

 

VP-1 -alue ei ole tilan 75-405-1-618 tontin osa, vaan tilaan 75-405-1-618 sisältyy voimassa olevassa 

kaavassa osa AP-tonttia sekä osa korttelin yhteiskäyttöön osoitettua puistoaluetta (VP-1). 

Kaavamuutoksessa tilanne on muuttumassa siten, että AP-tontista jaettavat ja AO-tonteiksi 

muutettavat kaavatontit ulotetaan rantaan asti ja VP-1 alue supistuu tilan 1-618 eteläreunaan 
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olemassa olevan tieoikeuden 2005-K16555 kohdalle. Edelleen tila 75-405-1-618 tulee sisältämään 

sekä kaavatontin että VP-1 -alueen, ellei AO-tonttia maanomistajan aloitteesta lohkota VP-1 -

alueesta erilleen. 

 

 

 

6. Tähän on jo vastattu 18.6.2021 luonnosvaiheen vastineraportissa sivulla 7.  

 

Lisätarkennuksena seuraavaa: 

Maanomistajien kanta on kuultu, ja kaavaratkaisussa on tultu mahdollisuuksien rajoissa vastaan. 

Kaikki kaavaa koskevat mielipiteet ja esitykset on huomioitu, ja niihin on vastattu. Kaavamuutosta 

on kaavaprosessin aikana muutettu maanomistajia kuullen. On pyritty löytämään ennen kaikkea 

lainmukainen, kaikki näkökannat huomioiva kaavaratkaisu, johon on tehty seuraavat 

huomautuksen jättäneitä maanomistajia hyödyttävät muutokset: 

o Korttelille osoitettua yhteiskäyttöistä VP-1 aluetta on supistettu merkittävästi koskemaan 

ainoastaan korttelin etelärajalla sijaitsevaa jo tierasitettua aluetta. 

o AP-tontti on jaettu kahtia ja muutettu jo osittain toteutuneen rakentamisen johdosta AO- 

eli erillispientalotonteiksi.  

o Korttelin AO-tontit on laajennettu rantaan saakka. 

o AO-tonttien rakennusoikeutta on nostettu. 

o Maanomistajien toivomien rantasaunojen rakentaminen on mahdollistettu molemmille 

maanomistajan tonteille rannan alavuus (tulvariski) ja puustoisuus huomioiden.   

 

Kyseessä on yksittäisen maanomistajatahon näkemys asian ristiriitaisuudesta. Todettakoon, että 

kaavamuutos ei ole keino maanomistajien ja naapureiden välisten ristiriitojen ja kiistojen 

ratkaisemiseen.  

 

 

 

7. Tähän on jo vastattu 30.11.2021 ehdotusvaiheen vastineraportissa sivulla 10.  

 

Lisätarkennuksena seuraavaa: 

Kaavamuutoksella ei aiheuteta MRL 54§:n 3 momentin tarkoittamaa kohtuutonta haittaa 

maanomistajille tai muulle mahdolliselle oikeudenhaltijalle. MRL 54§:n 3 momentti tarkoittaa 

kaikkia kaavamuutosta koskevan alueen maanomistajia, eli tässä samalla tavalla huomautuksen 

jättäneitä maanomistajia kuin naapurikiinteistöjenkin maanomistajia. Kaavamuutoksen 

vaikutukset, kuten kohtuuton haitta, arvioidaan verrattuna voimassa olevaan lainvoimaiseen 

kaavaan. Tämä on varmistettu kaavaprosessiin liittyvien kuulemisten ja kaikille korttelin asukkaille 

yhteisesti järjestettyjen keskustelutilaisuuksien kautta. 
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8.  

9. / Vastaus molempiin kohtiin 8. ja 9.  

 

Näihin on jo vastattu 30.11.2021 ehdotusvaiheen vastineraportissa sivuilla 8 ja 11.  

 

Lisätarkennuksena seuraavaa: 

Valmisteilla oleva kaavamuutosehdotus tulee merkittävästi parantamaan rakentamisolosuhteita 

korttelin 90B ranta-alueella.  

  

Kyse on siitä, että ostaja ja myyjä eivät ole sopineet kiinteistökaupoista voimassa olevan kaavan 

mukaisesti, vaan ovat keskenään solmineet kiinteistökauppojen esisopimuksia sellaisin ehdoin, 

joita ei tulevassa kaavamuutoksessa pystytä täyttämään. Kaavamuutoksen reunaehdot on 

selvitetty ja olleet tiedossa ennen kaavamuutokseen ryhtymistä. Nämä on saatettu kaavamuutosta 

hakeneiden maanomistajien tietoon jo ennen kaavan vireille saattamista.  

 

Kiinteistökaupan esisopimus ei voi ohjata MRL:n mukaista kaavaprosessia joidenkin 

maanomistajien kannalta kohtuuttomaan ratkaisuun. Myyjän velvollisuus on kertoa kaupan 

kohteen tiedot, joihin kuuluu myös voimassa oleva kaavatilanne sekä esisopimuksen kohdetta 

koskevan kaavamuutosehdotuksen sen hetkinen tilanne. 

  

 

10. Tähän on jo vastattu 30.11.2021 ehdotusvaiheen vastineraportissa sivulla 13.  

 

Lisätarkennuksena seuraavaa: 

Korttelin 90B edustan ranta-alue on ollut osoitettuna korttelin yhteiskäyttöiseksi puistoalueeksi 

(VP-1) vuodesta 2001 alkaen. Jo ennen tätä alue on ollut yleisenä puistoalueena (P) vuonna 1979 

Lääninhallituksen hyväksymässä asemakaavassa.  Nyt valmisteilla olevassa asemakaavassa 

yhteiskäyttöinen puistoalue (VP-1) on poistumassa kokonaan asuintonttien ja rannan välistä, mutta 

jäämässä merkittävästi pienempänä alueena korttelin etelä reunaan olemassa olevan tieoikeuden 

kohdalle, jonka kohdalle ei muutenkaan voisi rakentaa. 

 

 

11. Alun alkaen maanomistajien kaavaan hakemien muutosten lainmukainen toteutettavuus on 

selvitetty ja tästä sekä toteuttamisen reunaehdoista maanomistajia informoitu. Lain velvoitteet 

huomioiden kaavamuutosta hakeneiden maanomistajien kaikkia toiveita ei ole voitu toteuttaa. 

Kuitenkin maanomistajien tavoitteet huomioiden ja heitä mahdollisimman pitkälle hyödyttävää 

kaavaratkaisua on pyritty hakemaan ja se on myös kaupungin näkemyksen mukaan löydetty.  

 

 

12. Maanomistajilta saapuneet aiemmat huomautukset 8.3.2021 ja 7.10.2021 on huomioitu 

kaavamuutoksessa, ja kaavaratkaisua eri vaiheissa niiden pohjalta myös muutettu niiltä osin kuin 

se on lain puitteissa mahdollista. Vastineet aiempiin huomautuksiin on annettu 18.6.2021 ja 

30.11.2021, ja mm. yllä kohdassa 6. on kerrottu, kuinka kaavamuutoksessa on maanomistajien 

mielipiteet ja esitykset huomioitu.  
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OSA B 
 

 

1. Mikäli kaavaehdotukseen merkitty VP-1 alue lohkotaan erilleen AO-tontista (75-405-1-618), ei 

tontille enää mahdu taloa.  

 

Vastine:  

Tähän on jo vastattu 30.11.2021 ehdotusvaiheen vastineraportissa sivulla 9.  

 

Lisätarkennuksena seuraavaa: 

VP-1 alueen lohkomisella ei ole vaikutusta AO-tontin rakentamisen edellytyksiin.   

Rakennuksien sopivalla sijoittelulla ja istutuksilla on mahdollisuus muodostaa tontille 

suojaisa pihapiiri korttelin ja tilan 75-405-1-618 reunassa kulkeva aiemmin perustettu 

tieoikeus ja kaavamuutosehdotukseen supistettu VP-1-alue huomioiden. 

 

 

 

2. Haminan kaupunkistrategian mukaan kaavoituksella tulee edistää yhdyskuntarakenteen 

tiivistymistä.   

 

Vastine:  

Nyt tehtävällä kaavamuutoksella pyritään mahdollistamaan kaavatontin rakentuminen 

yhdyskuntarakennetta tiivistäen.  
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OSA C 
 

   

 
  

 

Vastineet edellisiin korjausehdotuksiin koskien 1.9.2022 tarkistettua kaavamuutosehdotusta: 

 

 

1. VP-1 alueen poistamiselle ei löydy laillisia perusteita, ilman kaikkien niiden suostumusta, joihin 

kaavamuutoksella on vaikutusta.  

 

 

 

2. Tähän on jo vastattu 30.11.2021 ehdotusvaiheen vastineraportissa sivulla 7.  

 

Lisätarkennuksena seuraavaa: 

Kun ei kaavatontille kulku ole järjestettävissä suoraan tonttiin rajautuvalta katualueelta, on 

kaavakartalle merkittävä ajo-merkintä osoittaen ajoyhteystarpeen toisen/toisten tonttien kautta 

taaimmaiselle tontille kulkua varten. Tämä on huomioitu kaavamuutosehdotuksessa.  

 

Pelastustien kriteerit täyttävän ajoyhteyden rakentaminen liittyy kaavan toteuttamiseen. 

Kymenlaakson pelastuslaitoksella ei ollut lausunnossaan kaavaehdotuksesta huomautettavaa. 

 

 

 

3. Tähän kohtaan on vastattu OSA A:n kohdassa 3. sivulla 3. 

 

 

 

4. Jokaiselle kolmelle tontille on merkitty rantaan alue, jolla puusto tulee säilyttää. Rakennusalojen ja 

puustoisena säilytettävän alueen rajauksissa on huomioitu ranta-alueen olosuhteet: ranta-alueen 

alavuus/korkeusasema sekä olemassa oleva rantapuusto ja purettavaksi aiotun vanhan 

rakennuksen sijainti. 


