
PYHÄJÄRVEN-LEININSELÄN-URAJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS  

Yhteinen alue 142-402-876-1 (Kauramaan osakaskunta) 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE LUONNOKSESTA JÄTETTYIHIN  

LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 
 

Rantayleiskaavan muutos on ollut luonnoksena nähtävänä 27.11. - 27.12.2017 ja siitä on pyydetty 

lausunnot. Lausuntojen ja mielipiteiden johdosta esitän kaavan laatijana vastineenani seuraavaa. 

Lausuntojen ja mielipiteiden sisällön kaavan laatija on pelkistänyt. 

 

1 LAUSUNNOT 

 

1.1 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

Lausunto 

ELY-keskuksen tiedossa ei ole esteitä esitetyn kaava muutoksen tekemiseksi. Lisärakennus-

oikeuden sijoittaminen on perusteltua. 

Esitetään harkittavaksi, että loma-asunnon alimpaa rakentamiskorkeutta koskeva kaavamää-

räys määritetään tasoon + 67,35 m N2000  

Vastine 

Lausunto otetaan huomioon päätösehdotuksen mukaisesti. 

Päätösehdotus 

Loma-asunnon rakentamiskorkeutta koskeva kaavamääräys korjataan seuraavan sisältöiseksi: 

Loma-asunnon alin rakentamiskorkeus on + 67,35 m (N2000). Tämä määräys koskee myös 

muita rakennuksia, jos niissä on veden noususta vaurioituvia rakenteita. 

 

1.2 Museovirasto 

Lausunto 

Kaavamuutosalueelta tai sen välittömästä läheisyydestä ei ole tiedossa muinaismuistolain 

(295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä, 

eikä ole todennäköistä, että alueella olisi kiinteitä muinaisjäännöksiä. Arkeologisen kulttuuri-

perinnön osalta ei tarvita lisäselvityksiä. 

Vastine 

Ei esitetty muutostarvetta. 

 

1.3 Kouvolan kaupunki, ympäristöpalvelut 

Lausunto 

Kaavamuutos on hyvin vähäinen eikä siihen sinällään ole ympäristönsuojeluviranomaisen nä-

kökulmasta huomautettavaa. Kaavaselostuksessa viitataan voimassa olevan yleiskaavan val-

mistelun yhteydessä tehtyyn luontoselvitykseen. Selvityksen tiedot ovat jo 10 vuotta vanhoja, 

joten kaavoittajan tulee tarkistaa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta, osuuko muutoskohtaan 

tämän hetkisten tietojen mukaan mitään luontoarvoa, jolla olisi vaikutusta kaavan toteuttami-

seen. Vesioikeuden päätöksen tulkinta läjitysalueen pysyvästä käyttöoikeudesta ja sen oikeus-

vaikutuksista on myös syytä varmistaa. ELY-keskus on tällaisten vesitalouslupien valvontavi-

ranomainen. 

Vastine 

ELY-keskus on lausunnossaan (kohta 1.1) todennut, että  ELY-keskuksen tiedossa ei ole es-

teitä esitetyn kaava muutoksen tekemiseksi. 

Päätösehdotus 

Ei muutosta. 
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1.4 Rakennuslautakunta 

Lausunto 

Ei huomautettavaa. 

 

2. MIELIPITEET 

 

2.1 Rauni Lantee 

Mielipide 

Kaavaluonnos on ok. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu edellyttää, että havaittu virhe kor-

jataan. Kauramaan osakaskunnan hyvinvoinnin kannaltakin muutos on ehdottomasti tarpeen 

toteuttaa. 

Vastine 

Ei esitetty muutostarvetta. 

 

2.2 Oy Mankala Ab 

Mielipide 

Oy Mankala Ab vaatii, että rantayleiskaavaa ei muuteta osakaskunnan esittämällä tavalla. 

 

Voimassa olevassa rantayleiskaavassa ei hakijan esittämin tavoin ole virhettä. 

 

Kaavassa on yleiskaavan mitoitusperusteiden mukaisesti todettu osakaskunnalla olevan oike-

us yhteen rantarakennuspaikkaan. Rakennuspaikkaa ei ole kaavassa osoitettu eikä sitä ole syy-

tä osoittaa ainakaan hakijan esittämään paikkaan. Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on 

osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi eikä tätä ole syytä muuttaa siten, että alueelle osoitettai-

siin hakijan esittämin tavoin rakennuspaikka. 

 

Oy Mankala Ab:lle on toimiluvassa (Itä-Suomen vesioikeuden päätös 65/Ym/75) myönnetty 

pysyvä käyttöoikeus läjitysalueeksi tarvittavaan Kauramaan kylän yhteiseen vesialueeseen 

kuuluvaan 1,5 ha:n vesialueeseen. Käyttöoikeus käsittää oikeuden kaivu- ja perkausmaiden 

läjittämiseen mainitulle alueelle. Läjitysalue on täsmälleen samalla paikalla , johon hakija 

esittää rakennuspaikkaa. 
 

Läjitysaluetta ei ole viime vuosina käytetty läjitykseen, koska Kymijoen perkaustarvetta ky-

seisellä alueella ei ole ollut. Täyttä selvyyttä siitä, milloin perkaus seuraavan kerran mahdolli-

sesti joudutaan toteuttamaan, ei kuitenkaan ole. Tämän johdosta toimiluvan mukainen käyttö-

oikeus läjitysalueeksi on edelleen Oy Mankala Ab:lle ehdoton edellytys. Mikäli läjityspaikas-

sa sijaitsisi rakennus, ei läjittäminen toimiluvan oikeuttamin tavoin enää olisi mahdollista. 

Toimiluvassa ei ole määrätty muitakaan mahdollisia läjityspaikkoja. 

 

Vastoin hakijan käsitystä kyse ei siis ole vain jo tapahtuneesta läjityksestä vaan vastaavaa 

perkausmaiden läjittämistarvetta saattaa esiintyä myös tulevaisuudessa. 

 

Haettu rakennuspaikka on voimalaitoksen välittömässä tuntumassa. Kymijoki on laaja vesistö 

ja hakijalla on ranta-aluetta myös muualla Kymijoella. Tarvetta rantarakentamiseen juuri 

voimalaitoksen välittömässä läheisyydessä ei ole. 

 

Vastine 

Voimassa olevassa yleiskaavassa on virhe vaikka Oy Mankala Ab mielipiteessään muuta esit-

tää. Tämä on todettu kaavaselostuksen kohdissa 4.3 ja 6.2 . Tällä kohdalla osakaskunnan 



omistaman maa-alueen rantaviivan muunnettu pituus on n.150 m. Yleiskaavan mitoitusperus-

teella 7,5 rp/muunnettu ranta-km alueen laskennallinen rakennusoikeus on 1,1 rakennuspaik-

kaa. Osakaskunnan alueelle ei yleiskaavassa ole osoitettu yhtään rakennuspaikkaa tälle alueel-

le eikä muuallekaan eikä siitä ole aiemmin muodostettu rakennuspaikkoja. Oikeuskäytäntö 

osoittaa, että rakennusoikeus tulee lähtökohtaisesti osoittaa sille alueelle, josta se kertyy. Kun 

lisäksi otetaan huomioon, että rakennuspaikka sijoittuu vapaata rantaa säästäen olemassa ole-

vien rakennuspaikkojen väliin, on sen sijoitus tälläkin perusteella asianmukainen ja se on so-

pusoinnussa yleiskaavan tavoitteiden kanssa. 

 

Oy Mankala Ab:lle on Itä-Suomen vesioikeuden päätöksellä 25.7.1975 (65/Ym/75) myönnet-

ty ”pysyvä käyttöoikeus läjitysalueeksi tarvittuun Kauramaan kylän yhteiseen vesialueeseen 
kuuluvaan 1,5 ha:n vesialueeseen…” (kaavaselostuksen kohta 6.6).  

 

Oy Mankala Ab:n mielipiteessä em. päätöstä on siteerattu harhaanjohtavasti väärin, kun siinä 

mainitaan, että ” Oy Mankala Ab:lle on toimiluvassa (Itä-Suomen vesioikeuden päätös 

65/Ym/75) myönnetty pysyvä käyttöoikeus läjitysalueeksi tarvittavaan Kauramaan kylän yh-

teiseen vesialueeseen…” 

 

Läjitys on tapahtunut 1940 luvulla voimalaitoksen rakentamisen yhteydessä väliaikaisiin lu-

piin nojautuen. Vesioikeuden lupa myönnettiin siis n. 30 vuotta läjityksen jälkeen. Lupa 

myönnettiin tapahtuneeseen läjitykseen (”läjitysalueeksi tarvittuun….”). 

 

Vesioikeuden päätöksellä myönnetty ”pysyvä käyttöoikeus” tarkoittaa oikeutta 1940-luvulla 

suoritettuun kaivu- ja perkausmaiden läjitykseen. Oikeutta ei ole myönnetty tulevaan läjityk-

seen sillä päätöksen mukaan lupa on myönnetty läjitysalueeksi tarvittuun…alueeseen.  

 

Käytettävissä olevan tiedon mukaan läjityslupaa ei ole haettu tulevia tarpeita varten.  Vesioi-

keuden päätös 25.7.1975 (65/Ym/75) ei voi tälläkään perusteella tarkoittaa lupaa sellaiseen lä-

jitykseen, johon lupaa ei ole edes haettu. Lupaa läjityksen toisen omistamalle alueelle ei ylei-

sen oikeuskäsityksenkään mukaan ole voitu myöntää sellaista yksilöimätöntä tarvetta varten, 

jonka peruste, laajuus , ajoitus ja vaikutukset eivät ole olleet tiedossa. 

 

Kauramaan osakaskunta omistaa kaavamuutoksen tarkoittaman alueen eikä siihen kohdistu 

oikeutta uuteen läjitykseen. Pysyvä käyttöoikeus merkitsee sitä, että osakaskunta ei voi vaatia  

läjitysmassojen pois kuljettamista. Kun toisaalta Oy Mankala Ab ei omista aluetta, sillä ei ole 

oikeutta ryhtyä toimenpiteisiin läjitetyn maa-aineksen pois kuljettamiseksi. Kaavalla suunni-

teltu rakennuspaikka ei siten ole ristiriidassa vesioikeuden päätöksellä perustetun läjitysoi-

keuden kanssa. 

 

Päätösehdotus 

Ei muutosta. 
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