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JOHDANTO
Kymenlaakson liitto valmistelee Kymenlaakson maakuntakaavan toista vaihetta, joka tulee käsittelemään pääasiassa maakunnan maaseutua ja luonnonympäristöjä. Kymenlaakson kunnissa etsitään puolestaan uusia alueita
loma- ja asuinrakentamiseen - ranta-alueiden rakentamispaineet ovat lisääntyneet monien eri syiden vuoksi. Etenkin vakituisen asutuksen hakeutuminen
rannoille on muodostunut rantojen käytön ja suunnittelun uudeksi haasteeksi.
Tämän selvityksen tarkoituksena on avata keskustelua ranta-alueiden rakentamisen keinoista ja vaihtoehdoista sekä rakentamisen toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista. Tarkoituksena on myös tuottaa tapaustutkimusten
kautta tietoa Kymenlaakson ranta-alueiden maakunta- ja kuntakaavoituksen
tarpeisiin. Tapaustutkimusten kohdealueet sijoittuvat Anjalankoskelle, Haminaan, Pyhtäälle ja Valkealaan.
Selvitys laadittiin Kymenlaakson liiton johdolla yhteistyössä Anjalankosken ja
Haminan kaupunkien sekä Pyhtään ja Valkealan kuntien kanssa. Työtä on ohjannut Kymenlaakson liiton asettama ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on
toiminut suunnitteluarkkitehti Seppo Serola Kymenlaakson liitosta. Jäseninä
ovat toimineet suunnittelujohtaja Ari Pietarinen Kymenlaakson liitosta, yliarkkitehti Anne Jarva ympäristöministeriöstä, alueidenkäyttöpäällikkö Risto Suikki ja tarkastaja Reijo Kaistinen Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksesta,
suunnittelujohtaja Hannu Koverola Kouvolan seudun kuntayhtymästä, tekninen johtaja Heikki Kyyrönen ja toimistoinsinööri Heikki Kauppi Anjalankosken
kaupungista, kaupunginarkkitehti Vesa Pohjola ja tekninen johtaja Matti Filppu Haminan kaupungista, tekninen johtaja Pekka Eurasto ja kunnaninsinööri
Pirjo Kopra Pyhtään kunnasta sekä kaavoitusinsinööri Kari Parjanne Valkealan
kunnasta.
Selvityksen ovat rahoittaneet Anjalankosken ja Haminan kaupungit, Pyhtään
ja Valkealan kunnat sekä Kymenlaakson liitto EAKR tavoite-2 ohjelmasta.
Työstä on vastannut FCG Suunnittelukeskus Oy, josta työhön ovat osallistuneet FM Kimmo Koski, DI Lauri Solin, FM Mikko Keskinen, arkkitehti Pertti
Kyyhkynen sekä ark. yo Eveliina Harsia.
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RAKENNEMALLIT JA TARKASTELUALUEET
Tapaustutkimuskohteet sijoittuvat Anjalankoskelle, Haminaan, Pyhtäälle ja
Valkealaan. Haminassa ja Valkealassa tarkastelukohteena on yksi alue, jolle
laadittiin kaksi toisistaan poikkeavaa maankäyttövaihtoehtoa. Anjalankoskella
tarkastellaan kahta eri tavoin yhdyskuntarakenteeseen sijoittuvaa ja maankäyttömalliltaan toisistaan poikkeavaa aluetta. Pyhtään tarkastelualueista toiselle laadittiin maankäyttömalli, toinen on olemassa oleva asemakaava-alue.
Tarkastelualueet ovat:
Anjalakoski
- Yläpää
- Haukioja
Hamina / Vilniemi
- maankäyttövaihtoehto 1
- maankäyttövaihtoehto 2
Pyhtää
- Verssonkangas
- Kokkovuoren asemakaava-alue
Valkeala / Härkämäki
- maankäyttövaihtoehto 1
- maankäyttövaihtoehto 2

2.1

Rakennemallit
Rakennemallien tarkoituksena oli etsiä ratkaisuja, joilla voidaan tukea rantaalueiden suunnittelua ja rakentamista niin, että rannan läheisyyteen voidaan
sijoittaa pysyvää asutusta ja eri tavoin toteutettavaa loma-asumista. Malleissa
luotiin kortteliratkaisuja, joissa painottuvat sopeutuminen olemassa olevaan
ympäristöön, yhteydet ja maisemanäkymät. Rannan ja asumisen välisen suhteen lisäksi malleissa korostettiin alueiden yhtenäistä ilmettä, kylämäisyyttä
ja pienipiirteistä mittakaavaa. Myös paikan ominaisuudet kuten maastonmuodot, rannan läheisyys ja kasvillisuus olivat olennaisia tekijöitä malleja laadittaessa. Tarkastelualueilla varioitiin seuraavia viittä pientaloalueiden jäsentymisen eri tavoin ratkaisevaa rakennemallia.
Sormimalli
Sormimalleissa lähtökohtana ovat kunkin tontin näkymäyhteydet haluttuun
elementtiin sekä rakenteen murtaminen siten, että pitkältäkin kadulta saadaan luotua viheryhteys, kevyen liikenteen yhteys sekä hengähdyskohtia katurakenteeseen.
Näkymät syntyvät rakennusten asemoinnilla tonteilleen ja kadun muotoilulla.
Rakennusten asemoinnilla voidaan myös vaikuttaa alueen tiloihin ja tilantuntuun. Toisaalta rakenne luo ulospäin muurimaisen seinän, joten malli on käytettävissä esimerkiksi avoimilla paikoilla rajaamassa maisemaa.
Yhteydet esimerkiksi viheralueille ja kevyelle liikenteelle saadaan rikkomalla
korttelirakennetta. Tällä tavalla voidaan ohjata alueen liikenneratkaisuja, rytmittää pitkiä katuja sekä luoda sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuutta
katujen varsille. Mallin avulla voidaan myös edesauttaa lähivirkistysalueiden
syntymistä ja suorien yhteyksien ylläpitoa.
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Kuva 1. Rantasormi 1 ja rantasormi 2.

Peltomalli
Peltomallissa rakennukset sijoittuvat nauhamaisesti avoimen maisematilan
(vesistön tai pellon) ja suljetun maisematilan rajaan esimerkiksi metsän reunaan. Alueen rakenne sijoittuu siten, että jokilaakson ja metsän väliin muodostuu vaihettumisvyöhyke. Tällä rakenteella pyritään avaamaan näkymiä jokilaaksoon ”ensimmäisen” rivin asunnoilta, tieltä ja ”toisen” rivin asunnoilta.
Tällaisella rakenteella voidaan tien ja maaston ominaispiirteitä hyväksikäyttäen luoda maaseutumaista raittia ja avoimen tilan tuntua siten, että suurmaisema ei muutu jokilaaksosta metsänreunaa katsottaessa.

Kuva 2. Peltomalli.
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Peltosaari
Peltosaaret kehitettiin tarkastelualueille, joilla ei ole selkeää yhteyttä vesistöön. Peltosaarien rakentaminen perustuu olemassa olevien tilakeskusten ja
metsäsaarekkeiden hyväksikäyttöön - ne ovat maisemallisesti hallitsevia elementtejä jo ennen uudisrakentamista. Peltosaaressa rakennukset muodostavat pellosta selkeästi rajautuvan alueen, mutta saaren sisällä tontit rajautuvat
yhteispihaan. Peltosaaret mahdollistavat maltillisen, maisemaa ja olemassa
olevaa rakennetta täydentävän lisärakentamisen, jossa avoin ja suljettu alue
säilyvät erillään. Peltosaaren muurimainen rakenne on lähellä perinteistä
maaseutumaista tilakeskusta. Rakenne mahdollistaa osaltaan myös joustavat
asuinjärjestelyt sukupolvenvaihdosten yhteydessä.

Kuva 3. Peltosaari ja sen sovellus olemassa olevaan ympäristöön.

Kuva 4. Peltosaarimallin rajaama pihapiiri.
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Pihamalli
Pihamallin ideana on pientaloalueen uudenlainen jäsentely. Malli kehitettiin
erityisesti tasaiseen peltomaiseen maastoon, joka rajautuu jokeen tai puroon.
Pihamallissa rakennukset muodostavat omia pihapiirejään, joita voidaan liittää
yhteen ketjumaisesti niiden läpi kulkevalle reitille tai omiksi yksiköikseen kokoojakadun varteen. Tasaisessa tai loivassa maastossa pihat yhdistyvät siten,
että jokaisella on näkymä vesistöön. Yhteys rantaan syntyy polveilevien pihaketjujen väleihin jäävien viheralueiden kautta.
Pihamallissa rakennukset ovat omilla tonteillaan, mutta keskuspiha mahdollistaa myös yhtiömuotoisen toteuttamisen. Malli soveltuu erityisesti tuottajamuotoisille alueille, jolloin useat pienrakennukset muodostavat tiiviin ja eheän
kokonaisuuden avoimemman pihan ympärille. Pihamallia on helppo täydentää
vaiheittain ”solu solulta” rakentamalla.

Kuva 5. Pihamallin rajaama pihapiiri.

Lomapallo
Lomapallo -rakennemallissa tontit muodostavat kennomaisen korttelirakenteen ja kortteleiden väliin jää leveydeltään vaihtelevia viherkaistaleita. Mallia
voidaan soveltaa sekä tuottajamuotoisen että perinteisen loma-asutuksen toteuttamiseen. Erityisen sovelias malli on tuottajamuotoisille alueille, jolloin
useat pienrakennukset muodostavat tiiviin ja eheän kokonaisuuden. Mallia
helppo täydentää vaiheittain ”solu solulta” rakentamalla.
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Kuva 6. Lomapallomalli.

2.2

Anjalankoski

2.2.1

Väestö
Anjalankoskella asui noin 16 800 asukasta vuonna 2006. Alle 15-vuotiaiden
osuus väestöstä oli 18 %, 16 - 64 -vuotiaiden osuus 62 % ja yli 65-vuotiaiden
osuus 20 %. Vuonna 2030 väestömäärän ennustetaan olevan noin 2 100 asukasta nykyistä pienempi. Samalla alle 15-vuotiaiden ja 16 - 64 -vuotiaiden
osuus väestöstä vähenee ja yli 65-vuotiaiden osuus kasvaa.
Anjalankoski
Vuosi 2006
Ikäluokka Lukumäärä
0-6
1 102
7 - 12
1 189
13 - 15
675
16 - 64
10 457
65 3 365
Yhteensä
16 788

Osuus, %
7
7
4
62
20
100

Vuosi 2030
Lukumäärä
922
928
485
7 674
4 682
14 691

Osuus, %
6
6
3
52
32
100

Taulukko 1. Anjalankosken väestö vuonna 2006 ja 2030 (Tilastokeskus).
Tilastokeskuksen kesämökkitilaston mukaan Anjalankoskella oli 737 mökkiä
vuonna 2004. Kesäasukkaita (kunnassa mökin omistavaan asuntokuntaan
kuuluvien henkilöiden lukumäärä) oli yhteensä 1 308. Valtaosa kesäasukkaista asui muualla kuin Anjalankoskella, sillä ulkokuntalaisten kesäasukkaiden
lukumäärä oli 890. Tämä vastasi noin viittä prosenttia kaupungin kokonaisasukasmäärästä.
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Tarkastelualueet
Anjalankosken tarkastelualueet sijoittuvat Kymijoen rantalaaksoon kaupungin
pohjois- ja eteläosassa. Pohjoinen tarkastelualue, Yläpää, on pituudeltaan
noin 3,5 kilometriä ja sen eteläosa kytkeytyy Myllykosken olemassa olevaan
yhdyskuntarakenteeseen. Yläpään Pohjoinen osa luo uutta rakennetta Kymijoen varteen ja täydentää olemassa olevaa haja-asutusta. Kaupungin eteläosassa oleva tarkastelualue Haukioja sijoittuu Inkeroinen-Anjala taajamaan ja
on luonteeltaan olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta täydentävää.

Kuva 7. Anjalankosken tarkastelualueet.
Yläpää
Yläpää on nykyrakenteeltaan haja-asutusaluetta, joka koostuu tilakeskuksista
sekä metsän ja pellon rajamaastoon sijoittuvasta asutuksesta. Valtaosa alueesta on maa- ja metsätalouskäytössä. Yläpäässä on voimassa oleva taajamayleiskaava, mutta ei asemakaavoja. Alueen maankäyttöluonnos perustuu
Anjalankosken kaupungin Yläpään kehityskuvaan 12.10.2006. Maankäyttöluonnoksen reunaehdoiksi asetettiin jokilaakson kulttuurimaiseman ja virkistysarvojen säilyminen, yhteys vesistöön sekä rakentamisen sopeutuminen
herkkään ympäristöön. Alueen luonne ei edellytä asumisen ja Kymijoen välitöntä yhteyttä, minkä vuoksi koko jokilaakso nostettiin esille teemana.
Lähelle Kouvolan rajaa sijoittuva Yläpään pohjoinen osa (kuva 8) muodostaa
uuden rakennetun alueen Kymijoen varteen. Uusi haja-asutus sijoittuu herkkään kulttuurimaisemaan, mutta alueen rakentamiseen vaikuttavat myös junaradan läheisyys ja savimaaperä.
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Kuva 8. Yläpää, pohjoinen osa.
Joen rantaan rakentamattomalle peltoalueelle sijoitetut rantasormet muodostavat maisemaa rajaavan alueen, joka muodostaa selkeän kokonaisuuden
avoimeen tilaan. Sormien väleihin sijoitetut lähivirkistysalueet ja kortteleiden
muoto mahdollistavat pitkien näkymien muodostumisen sekä Kymijoelle että
peltoalueelle. Maaperän esirakentaminen, junaradan melu ja tärinä sekä rajatun alueen tuntu edellyttävät suhteellisen tehokasta maankäyttöä. Rantasormien tonttien kokonaismäärä on 48. Tonttien pinta-ala on noin 1 500 m2 ja
tonttitehokkuus noin e=0,2.
Metsän ja avoimen jokilaakson reuna-alue on haja-asutusta, mutta uusi ja
vanha rakenne muodostavat yhdessä selkeän asuinalueen. Alueen rakenteet
sijoittuvat siten, että jokilaakson ja metsän väliin muodostuu vaihettumisvyöhyke. Tällä ratkaisulla pyritään avaamaan näkymiä jokilaaksoon sekä ”ensimmäisen” rivin asunnoilta että tieltä ja ”toisen” rivin asunnoilta. Rakenteella
voidaan tien ja maaston ominaispiirteitä hyväksikäyttäen luoda maaseutumaista raittia ja avoimen tilan tuntua siten, että suurmaisema ei muutu katsottaessa jokilaaksosta metsänreunaa. Alueen tonttimäärä on 41. Pinta-alaltaan tontit ovat noin 1 500 m2 ja tonttitehokkuus on noin e=0,2.
Peltosaaret perustuvat nykyisten tilakeskusten ja metsäsaarekkeiden hyväksikäyttöön. Olemassa olevan rakenteen ja kasvillisuuden vuoksi alue on jo nykyisellään maisemallisesti hallitseva elementti. Uudisrakentaminen sijoittuu
nykyrakennetta täydentäen siten, että selkeä raja peltoon säilyy edelleen.
Muodostuva muurimainen rakenne on luonteeltaan lähellä perinteistä maaseutumaista tilakeskusta. Ulospäin suljettu kokonaisuus luo sisälleen puolijulkista
tilaa, mikä tukee sosiaalista kanssakäyntiä ja kiinteistöjen yhteisjärjestelyjä
esimerkiksi jätehuollossa ja kunnossapidossa. Peltosaarissa on yhteensä 15
tonttia, joiden koko ja tehokkuus voivat vaihdella tilanteen mukaan.
Yläpään eteläisessä osassa (kuva 9) avoimelle peltoalueelle sijoittuva pihamalli on rakenteeltaan joustava ja helposti toteutettavissa myös vaiheittain.
Tämä on tärkeää, koska myös tällä alueella maaperän esirakentaminen, junaradan läheisyys ja rajatun alueen tuntu edellyttävät suhteellisen tehokasta
maankäyttöä. Pihamallin mahdollistama selkeä rakenne ei häiritse merkittä-
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västi suurmaisemaa, koska Tuomijoen metsikkö ja nykyinen rakenne ovat jo
vahvasti esillä pohjoisesta katsottaessa. Uusi rakenne lähinnä jatkaa olemassa olevaa rakennetta entiselle peltoalueelle. Alueelle sijoitetut 96 tonttia ovat
keskikooltaan noin 1 500 m2. Tonttitehokkuus on e=0,15 - 0,2.

Kuva 9. Yläpää, eteläinen osa.
Maankäyttöluonnosten mahdollistama rakennusoikeus Yläpäässä (pohjois- ja
eteläosassa yhteensä) on noin 60 000 kerrosneliömetriä. Uusia asukkaita alueelle voi sijoittua yhteensä noin 440.
Haukioja
Haukiojan alue rajautuu lännessä ja pohjoisessa pientaloalueisiin täydentäen
näin jokilaakson nykyistä yhdyskuntarakennetta. Maankäyttöluonnos perustuu
Anjalankosken kaupungin asettamaan tavoitteeseen noin 20 - 30 uudesta
kaupunkimaisesta asuinpientalosta. Alueella ei ole asemakaavaa.
Kymijoen länsirannan avoimelle peltoalueelle sijoittuva pihamalli on rakenteeltaan joustava ja avoin. Talojen sijoittelu mahdollistaa jokinäkymät jokaiselle tontille. Kortteleiden väliin jäävät viheryhteydet mahdollistavat kulun
ranta-alueelle ja avaavat näkymiä myös kauempana joesta oleville alueille.
Haukiojan tonttien kokonaismäärä on 32. Tonttien koko on noin 1 500 m2 ja
tonttitehokkuus e=0,15 - 0,2. Alueen rakenteen mahdollistama asukasmäärä
on noin 70 ja rakennusoikeus noin 10 000 k-m2.
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Kuva 10. Haukioja.
2.3

Hamina

2.3.1

Väestö
Haminan väestömäärä vuonna 2006 oli noin 21 800. Asukkaista 63 % oli iältään 16 - 64 vuotta. Alle 15-vuotiaiden osuus oli 17 % ja yli 65-vuotiaiden
osuus oli 20 %. Mikäli väestömäärä kehittyy Tilastokeskuksen ennusteen mukaisesti, vuonna 2030 kaupungissa asuu noin 240 asukasta enemmän kuin
nykyään. Ikärakenne kuitenkin vanhenee, sillä vanhimpaan ikäryhmään kuuluvien asukkaiden osuus väestöstä nousee yli kolmenkymmenen prosentin.
Haminan kaupungin oma väestötavoite vuodelle 2035 on noin 23 500 asukasta.
Hamina
Ikäluokka
0-6
7 - 12
13 - 15
16 - 64
65 Yhteensä

Vuosi 2006
Lukumäärä
1 464
1 378
776
13 745
4 463
21 826

Osuus, %
7
6
4
63
20
100

Vuosi 2030
Lukumäärä
1 327
1 300
683
11 520
7 240
22 070

Osuus, %
6
6
3
52
33
100

Taulukko 2. Haminan väestö vuonna 2006 ja 2030 (Tilastokeskus).
Vuonna 2004 Haminassa sijaitsi 2 200 mökkiä (Tilastokeskuksen kesämökkitilasto). Kesäasukkaiden määrä oli yhteensä 3 977. Kesäasukkaista muita kuin
haminalaisia oli 2 292, mikä vastasi noin kymmentä prosenttia koko kaupungin asukasmäärästä.
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Tarkastelualue
Tarkastelualue sijoittuu lähelle Vilniemen kylää, jossa on noin 850 asukasta.
Etäisyys Haminan keskustaan on noin viisi kilometriä. Alueen pinta-ala on
noin 140 hehtaaria ja se on valtaosaltaan luonnontilassa. Maaperältään alue
on pääosin metsäistä moreenimaata ja kallioita. Alueen keskellä on olemassa
olevia loma-asuntoja, jotka jakavat alueen kahteen osaan: eteläpuolen lomaasuntoalueeseen ja pohjoispuolen vakituisen asumisen alueeseen. Vilniemen
osayleiskaava on vahvistettu vuonna 1997 ja uusi osayleiskaava tuli vireille
vuonna 2006. Alueella ei ole asemakaavaa.

Kuva 11. Haminan tarkastelualue.
Vilniemi, maankäyttövaihtoehto 1
Maankäyttövaihtoehto 1 muodostuu alueen pohjoisosaan sijoittuvasta rantasormimallista ja eteläosaan sijoittuvasta ”saaristolaiskylästä”. Rantasormiin
on sijoitettu 170 omakotitalotonttia, joiden pinta-ala on keskimäärin 1 500 m2
ja tonttitehokkuus e=0,2. Eteläosan saaristolaiskylässä on 110 loma-asumiseen tarkoitettua tonttia, joiden pinta-alat ovat 1 500 - 4 000 m2. Tonttien tehokkuus on e=0,05 - 0,15. Tarkastelualueelle voi sijoittua noin 440 uutta
asukasta. Rakennusoikeutta maankäyttövaihtoehto 1 mahdollistaa omakotitalorakentamiseen noin 51 000 k-m2 ja loma-asuntorakentamisen noin 44 000
k-m2.
Tarkastelualueelle on sijoitettu yhteensä noin 400 venepaikkaa. Venepaikoista
200 sijoittuu omakotitaloalueen satama-alueen ponttonilaitureille. Satamaalue on tarkoitettu isommille purje- ja moottoriveneille. Omakotitaloalueen ja
loma-asuntoalueen välissä on telakka-alue, joka toimii kesällä pysäköintialu-
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eena ja talvella veneiden talvisäilytysalueena. Loma-asuntoalueen rannoille on
suunniteltu soutuveneiden säilytykseen sopivia telarantoja noin 200 veneelle.
Tarkastelualueen rannat ovat keskellä sijaitsevia omarantaisia mökkejä lukuun ottamatta yleisessä käytössä. Omakotitaloalueen satamarakenteet muodostavat rantakäytävän asuin- ja loma-asuntoalueen väliin sekä loma-asuntoalueen länsipuolella sijaitsevalle virkistysalueelle. Loma-asuntoalueelle sijoitetut telarannat tekevät ranta-alueesta eläväistä ja puolijulkista tilaa.

Kuva 12. Vilniemen maankäyttövaihtoehto 1.
Vilniemi, maankäyttövaihtoehto 2
Maankäyttövaihtoehdon 2 vakituisen asumisen alue muodostuu tiiviistä keskusta-alueesta, jota ympäröi mukaelma rantasormimallista. Keskusta-alue on
modernia kaupunkimaista tiivis-matala -rakennetta. Talotyyppejä ovat esimerkiksi pienkerrostalot, kytketyt rakennukset ja paritalot, joiden kokonaismäärä on noin 200 asuntoa. Tonttitehokkuus ja aluetehokkuus tulevat määräytymään talotyyppien ja kerrosalamäärän mukaan. Keskusta-alueen ulkokehän omakotitalotontit (185 kappaletta) ovat kooltaan keskimäärin 1 500 m2
ja tonttitehokkuudeltaan e=0,2. Alueen rakenne mahdollistaa yhteensä noin
850 uutta asukasta ja noin 76 000 k-m2 rakennusoikeutta.
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Tarkastelualueen eteläosan loma-asuntoalue koostuu lomapalloista, jotka toteutuvat sekä yksityisen että tuottajamuotoisen rakentamisen kautta. Yksityiset loma-asunnot sijoittuvat 3 000 - 5 000 m2 tonteille, joita on yhteensä 113
kappaletta. Rannan tuntumassa on tuottajamuotoista loma-asumista yhteensä
124 mökkipaikkaa (á 100 - 150 h-m2). Maankäyttövaihtoehdon 2 mahdollistama loma-asuntorakentamisen rakennusoikeus on noin 61 000 k-m2.
Tarkastelualueen venepaikkojen määrä on yhteensä noin 600. Venepaikoista
400 on asuinalueelle sijoittuvan satama-alueen isommille purje- ja moottoriveneille tarkoitetuilla ponttonilaitureilla. Jo olemassa olevan asuinalueen ja
tarkastelualueen välissä on telakka-alue, joka toimii kesäisin pysäköintialueena ja talvisin veneiden säilytysalueena. Loma-alueen rannoilla on telarantoja
noin 200 soutuveneelle.
Tarkastelualueen rannat ovat yleisesti käytettävissä lukuun ottamatta keskellä
sijaitsevien mökkien omia rantoja. Ympärivuotisen asumisen alueesta muodostuu urbaani satama-alue, jossa rantarakenteet kytkeytyvät asuntokortteleihin asti. Rantarakenteet toimivat kevyen liikenteen kulkuyhteyksinä ympärivuotisen ja loma-asuntoalueen väliselle virkistysalueelle. Tuottajamuotoisen
lomarakenteen rannat ovat yhteiskäytössä sekä lähivirkistysalueena että telarantoina. Tuottajamuotoisen rakenteen yhteyteen on tarkoitus rakentaa myös
uimaranta sekä loma-asumista palvelevia toimintoja.

Kuva 13. Vilniemen maankäyttövaihtoehto 2.
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Pyhtää

2.4.1

Väestö
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Pyhtääläisiä oli noin 5 100 vuonna 2006. Valtaosa (63 %) asukkaista oli iältään 16 - 64 vuotta. Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä oli 19 %, samoin yli
65-vuotiaiden osuus. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kunnan väestömäärä kasvaa noin 60 asukkaalla vuoteen 2030 mennessä. Mutta kuten muissakin tarkastelukunnissa, yli 65-vuotiaiden asukkaiden osuus kokonaisväestöstä nousee ja nuorempien ikäryhmien osuus laskee ajan kuluessa.
Pyhtää
Ikäluokka
0-6
7 - 12
13 - 15
16 - 64
65 Yhteensä

Vuosi 2006
Lukumäärä
351
417
186
3 217
970
5 141

Osuus, %
7
8
4
63
19
100

Vuosi 2030
Lukumäärä
350
367
188
2 763
1 534
5 202

Osuus, %
7
7
4
53
29
100

Taulukko 3. Pyhtään väestö vuonna 2006 ja 2030 (Tilastokeskus).
Pyhtään mökkimäärä oli 1 599 vuonna 2004 (Tilastokeskuksen kesämökkitilasto). Kunnassa mökin omistavaan asuntokuntaan kuuluvien henkilöiden lukumäärä oli yhteensä 2 883. Valtaosa näistä kesäasukkaista oli ulkokuntalaisia (2 445). Muista kunnista Pyhtäälle tulevien kesäasukkaiden määrä oli
huomattava, sillä se vastasi lähes puolta koko kunnan asukasmäärästä.
2.4.2

Tarkastelualueet
Verssonkangas sijaitsee saaressa noin 15 kilometrin tieyhteyden päässä Pyhtään kuntakeskuksesta. Alue on kooltaan noin 90 hehtaaria ja laskee pohjoisesta etelään meren rantaan. Etelärannalla on olemassa olevia lomaasuntoja: kymmenen yhteiskäytössä olevaa lomarakennusta ja yksi uudempi
lomarakennus.
Kokkovuoren asemakaava-alue (noin 7 ha) sijaitsee Siltakylän taajaman välittömässä läheisyydessä, etäisyyttä taajamakeskustaan on noin kilometrin verran. Pyhtään kirkonkylän ja Kokkovuoren välinen etäisyys on noin 10 kilometriä. Alueella ei ole rakennuskantaa.
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Kuva 14. Pyhtään tarkastelualueet.
Verssonkangas
Valtaosa Verssonkankaasta on rakentamatonta maa- ja metsätalousaluetta.
Voimassa olevassa seutukaavassa alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja. Tarkastelualueen kaikki rannat käsittävän vuonna 1984 vahvistetun ranta-asemakaavan merkintöjä ovat maa- ja metsätalousalue, asuinrakennusten korttelialue, loma-asuntojen korttelialue ja yhteiskäyttöinen venevalkama. Alueen
lounaiskulman tuntumassa on vireillä ranta-asemakaavan muutos tuulivoimatuotantoa varten. Verssonkankaalle laaditaan parhaillaan osayleiskaavaa.

Kuva 15. Verssonkangas.
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Maankäyttömalli laadittiin samoin suunnitteluperiaattein kuin tekeillä oleva
osayleiskaava, mutta maankäytöltään tehokkaampana. Ajatuksena oli luoda
terassimaista loma-asuntorakennetta rantaan laskevaan rinteeseen. Tällä rakenneratkaisulla haluttiin varmistaa merinäköalat mahdollisimman monelta
tontilta. Alueella on omarantaista rakentamista sekä yksityisesti toteutettavaa
ja tuottajamuotoista rakennetta. Alueen rannat sekä itäinen osa ovat yksityisen toteuttamisen ja omistamisen aluetta, tuottajamuotoinen rakenne sijoittuu alueen keskelle. Tarkastelualueen kokonaismitoitus on seuraava: 20 omarantaista loma-asuntotonttia (kooltaan 3 000 - 10 000 m2), 44 isoa mökkitonttia (kooltaan 1 500 - 5 000 m2) sekä 57 tuottajamuotoista mökkitonttia.
Rakennusoikeutta on yhteensä noin 26 000 k-m2.
Alueella sijaitsevan niemen itäpuolinen osa on suunniteltu sekä yleiseen käyttöön että tuottajamuotoisen rakenteen käyttöön. Länsipuoli on luonteeltaan
puolijulkista aluetta, joka kuitenkin ”yksityistynee” mökkitonttien omistajien
käyttöön. Niemen länsirannalla on isojen mökkitonttien omistajia palveleva
telaranta noin 30 pienveneelle. Tuottajamuotoisen alueen eteläpuolelle omarantaisten tonttien väliin on vastaavasti sijoitettu tuottajamuotoista rakennetta palveleva telaranta noin 30 pienveneelle. Alueen itäkärjessä on lisäksi 40
venepaikkaa ponttonilaitureilla. Tämä satama-alue on tarkoitettu isommille
purje- ja moottoriveneille. Satama-alueella on myös telakointimahdollisuus.
Kokkovuoren asemakaava (korttelit 25-28)
Kokkovuoreen on laadittu asemakaavamuutos, jonka yhteydessä rivitalokortteleille varattu alue muutettiin omakotitaloalueeksi. Kokkovuoreen on sijoitettu 27 omakotitalotonttia ja yksi rivitalotontti. Tonttien keskipinta-ala on noin
1 600 m2 ja tonttitehokkuus on e=0,2. Alueelle voi sijoittua noin 70 uutta
asukasta. Rakennusoikeutta on yhteensä noin 10 000 k-m2. Maaperältään
alue on pääosin kivikkoista havumetsää.

Kuva 16. Kokkovuoren asemakaava-alue.
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Valkeala

2.5.1

Väestö
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Vuonna 2006 Valkealan kunnan asukasmäärä oli noin 11 500. Alle 15vuotiaiden osuus kokonaisväestöstä oli 20 %, 16 - 64 -vuotiaiden osuus 63 %
ja yli 65-vuotiaiden osuus 16 %. Vuoden 2030 väestömäärä on Tilastokeskuksen ennusteen mukaan noin 12 800, mikä merkitsee noin 1 300 uutta asukasta. Alle 15-vuotiaiden osuudessa ei ennusteta tapahtuvan oleellista muutosta,
mutta 16 - 64 -vuotiaiden asukkaiden osuus vähenee samalla kun yli 65vuotiaiden osuus kasvaa.
Valkeala
Ikäluokka
0-6
7 - 12
13 - 15
16 - 64
65 Yhteensä

Vuosi 2006
Lukumäärä
954
951
501
7 209
1 840
11 455

Osuus, %
8
8
4
63
16
100

Vuosi 2030
Lukumäärä
1 006
975
478
6 910
3 424
12 793

Osuus, %
8
8
4
54
27
100

Taulukko 4. Valkealan väestö vuonna 2006 ja 2030 (Tilastokeskus).
Tilastokeskuksen mökkitilaston mukaan vuonna 2004 Valkealassa oli 3 108
mökkiä ja mökin omistavia kesäasukkaita 5 334. Kesäasukkaista ulkokuntalaisia oli 4 247, mikä vastasi noin 38 %:n osuutta kunnan asukasmäärästä.
2.5.2

Tarkastelualue
Härkämäki sijaitsee Lappalanjärven koilliskulmassa noin neljän kilometrin
etäisyydellä Valkealan kuntakeskuksesta. Alue on kooltaan noin 27 hehtaaria
ja kyseessä on rinnealue, joka laskee järven rantaan. Alueen rannassa on
olemassa olevaa rakennetta.

Kuva 17. Valkealan tarkastelualue.
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Tarkastelualueelle ei sijoitettu omarantaista rakentamista, koska ranta soveltuu sellaisenaan virkistyskäyttöön ja virkistyskäyttömahdollisuus haluttiin säilyttää. Molemmissa maankäyttövaihtoehdoissa rannalle on sijoitettu telaranta,
mikä parantaa Lappalanjärven virkistyskäyttömahdollisuuksia niin Härkämäen
asukkaiden kuin muidenkin kunnan asukkaiden kannalta katsottuna.
Härkämäki, maankäyttövaihtoehto 1
Maankäyttövaihtoehdon 1 rakenneratkaisuna on rinnemaastoon sovellettu
peltomalli. Tonttien sijoittelu, rakenteen rikkominen ja rakennusten asemointi
turvaa myös ylärinteen tonteilta kulku- ja näköyhteyden rantaan. Ylärinteen
tonteille on lisäksi osoitettu omaa aluetta tien rannanpuoleiselle osalle (ruskeat tontit). Tämä ratkaisu mahdollistaa välialueen muodostumisen hoidetuksi
alueeksi ja samalla varmistetaan, että yhteys rantaan on todellinen ja toimiva. Maankäyttövaihtoehdon 1 tonttimäärä on 54. Tontit ovat pinta-alaltaan
noin 1 500 m2 ja tonttitehokkuudeltaan e=0,2. Alueelle voi sijoittua noin 130
asukasta, rakennusoikeutta on noin 16 000 k-m2.

Kuva 18. Härkämäen maankäyttövaihtoehto 1.
Härkämäki, maankäyttövaihtoehto 2
Maankäyttövaihtoehdon 2 rakenneratkaisun lähtökohdaksi otettiin itsenäiset
asuinaluesolut. Solut sijoitettiin maaston kannalta soveltuvimpiin paikkoihin ja
mahdollisimman erilleen toisistaan. Rakenneratkaisu perustuu peltomalliin rinteessä, metsätontteihin ja rantasormiin. Ratkaisu mahdollistaa yhteydet rantaan jokaiselta tontilta. Rannan ja kortteleiden väliin jäävät viheralueet suojaavat maisemaa, joten järveltä tarkasteltuna suurmaisemaan ei synny suurta
muutosta. Maankäyttövaihtoehdossa 2 Härkämäessä on 63 tonttia, jotka ovat
pinta-alaltaan noin 1 500 m2 ja tonttitehokkuudeltaan e=0,2. Asukkaita ja rakennusoikeutta on hieman enemmän kuin maankäyttövaihtoehdossa 1 eli
noin 150 asukasta ja 19 000 k-m2.
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3

TOIMINNALLINEN TARKASTELU

3.1

Tarkasteluasetelma

1004-C8505

Tarkastelussa selvitettiin ja arvioitiin tarkastelualueiden ja niiden eri maankäyttövaihtoehtojen toimivuutta kunnallisten palvelujen, yhdyskuntarakenteen ja kunnallistekniikan kannalta katsottuna. Kunnallisten palvelujen toimivuutta koskeva tarkastelu kohdistui päivähoitoon, peruskouluopetukseen ja
koulukuljetuksiin sekä vanhusten kotipalveluihin. Tarkasteltavia kysymyksiä
olivat:
-

voidaanko palvelut järjestää ilman erityisiä toimenpiteitä?
mitä toimenpiteitä tarvitaan palvelujen järjestämiseksi?

Omana kysymyksenään tarkasteltiin myös sitä, poikkeaako tarkastelualueiden
palvelujen järjestäminen sellaisesta alueesta, joka sijoittuu muualle kuin rannalle. Tehtyjen selvitysten perusteella rannalle ja muualle kuin rannalle sijoittuvien alueiden välillä ei ole merkittäviä eroja.
Yhdyskuntarakenteellista toimivuutta arvioitiin tarkastelemalla alueiden sijaintia suhteessa
-

nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen,
kaupan ja joukkoliikenteen palveluihin sekä
luonnonympäristöön ja rantaan.

Kunnallistekniikan toimivuutta koskevassa tarkastelussa olivat mukana tie- ja
vesihuoltoverkko sekä satamat. Tie- ja vesihuoltoverkon nykytilan kuvaus ja
tarkastelualueiden edellyttämät muutokset esitetään sanallisesti kohdissa 3.23.5 ja karttoina liitteessä 1. Omana erilliskysymyksenään selvitettiin tarkastelualueiden tie- ja vesihuoltoverkon rakentamisen vaikutusta kuntien muilla
alueilla: vähenevätkö investoinnit ja/tai jääkö jo tehtyjä investointeja vajaakäytölle? Tarkastelualueiden toteuttamisella ei todettu olevan tällaisia muille
alueille kohdistuvia vaikutuksia. Kunnallisteknistä tarkastelua täydennettiin lisäksi arvioimalla tarkastelualueiden kunnallistekniikan vaiheittaisen toteuttamisen mahdollisuuksia.
3.2

Anjalankoski

3.2.1

Kunnallisten palvelujen toimivuus
Päivähoito
Anjalankosken päivähoitoikäisten lasten määrä on vähenemässä pitkällä ajanjaksolla. Tämä ei kuitenkaan heijastu tarkastelualueille, koska sekä Yläpään
että Haukiojan aluetta lähinnä sijaitsevat nykyiset päiväkodit toimivat jo kapasiteettinsa ylärajoilla. Myllykoskella on parhaillaan rakenteilla uusi päiväkoti, mutta sekään ei tulisi riittämään Yläpään alueen rakentuessa ja päivähoitoikäisten lasten määrän lisääntyessä. Ratkaisuna olisi uuden, kooltaan noin
40 - 60 -paikkaisen päiväkodin rakentaminen tarkastelualueelle tai sen lähituntumaan.
Ilman erityisjärjestelyjä ei selvittäisi myöskään Haukiojan alueella, sillä paineet lähiympäristön päivähoitopaikkojen lisäämiseen ovat suuret jo nyt. Yläpäätä pienemmän väestölisäyksen vuoksi ratkaisuksi riittäisi henkilöstön lisääminen olemassa olevissa päiväkodeissa - uuden päiväkodin rakentamiseen
tai jonkin nykyisen päiväkodin laajentamiseen ei olisi tarvetta.
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Peruskouluopetus ja koulukuljetukset
Anjalankosken peruskoulujen oppilasmäärät ovat olleet hienoisessa laskussa
jo viime vuosina ja vähenevän kehityksen odotetaan jatkuvan. Vastavalmistuneen selvityksen mukaan yläkoulujen oppilasmäärät tulevat vähentymään
useilla kymmenillä vuoden 2010 jälkeen. Tarkastelualueilla ei ole kouluja,
mutta niitä lähinnä sijaitsevissa ala- ja yläkouluissa olisi tilaa myös uusille oppilaille. Sekä Yläpään että Haukiojan peruskouluikäisten lasten opetus voitaisiin siten järjestää ilman erityistoimenpiteitä nykyisissä kouluissa.
Maksuttoman koulukuljetuksen saavat koulusta yli kolmen kilometrin päässä
asuvat alkuopetuksen oppilaat (esikoululaiset ja 1 - 2 -luokkalaiset) sekä ne
vanhemmat oppilaat, joilla koulumatka on vähintään viisi kilometriä. Kuljetus
pyritään pääsääntöisesti järjestämään linja-autojen reitityksillä. Täydentäviä
kuljetuksia järjestetään tarpeen mukaan takseilla. Yläpään alueen pohjoisimmista osista koulumatkaa lähimpään ala- ja yläkouluun kertyy yli kolme, mutta alle viisi kilometriä. Tämä merkitsee sitä, että osalle alkuopetuksen oppilaista olisi järjestettävä koulukuljetus. Haukiojan alueen peruskoululaisten
koulumatkan pituus jää alle kolmen kilometrin.
Ikäihmisten kotipalvelut
Ikäihmisille tarjottavia kotona asumista tukevia palveluja ovat ateria-, kauppa-, päiväkeskus- ja turvapalvelut. Tällä hetkellä kotipalveluissa ei ole suunnitteilla oleellisia toimintatapojen muutoksia. Tilanne tulee todennäköisesti
muuttumaan, mikäli kuntaliitokset toteutuvat. Mahdollisista uusista kotipalvelujen aluejaoista ja toimintamuutoksista ei kuitenkaan vielä ole tietoa. Tarkastelualueiden ikäihmisten kotipalvelut tullaan näillä näkymin järjestämään nykyiseen tapaan, erityisjärjestelyjä ei tarvita. Yläpään alueella väestömäärä ja
samalla ikäihmisten määrä saattaa aiheuttaa tarpeen lisätä kotipalvelun henkilöstöä riippuen alueen tulevasta ikärakenteesta ja sen kehittymisestä. Haukiojan alueella tullaan todennäköisesti pärjäämään nykyisen suuruisilla henkilöstöresursseilla.
3.2.2

Yhdyskuntarakenteellinen toimivuus
Alueiden sijainti yhdyskuntarakenteessa
Yläpään alueen eteläiset osat kytkeytyvät Myllykosken nykyiseen rakenteeseen. Pohjoiset osat luovat uutta rakennetta Kymijoen varteen täydentäen
olemassa olevaa haja-asutusta. Haukiojan alue sijoittuu Inkeroinen - Anjalataajamaan ja on luonteeltaan olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta täydentävää.
Maapoliittisen ohjelman 2005 mukaan Anjalankosken yhdyskuntarakenteen
kehittämistavoitteena on taajamarakenteen vahvistaminen Myllykoskelle, Anjalaan ja Inkeroisiin sijoittuvilla painopistealueilla. Yläpää sijoittuu valtaosaltaan Myllykosken painopistealueiden pohjoispuolelle, mutta eteläisimmiltä
osiltaan alueen voidaan katsoa liittyvän kaupungin tavoitteena olevaan painopistealuerakentamiseen. Haukiojan alue sijoittuu rakentamisen painopistealueelle Anjalaan.
Alueiden sijainti suhteessa kaupan ja joukkoliikenteen palveluihin
Tarkastelualueilla ei ole vähittäiskaupan palveluja. Yläpään aluetta lähimmät
myymälät sijaitsevat 1 - 4 kilometrin päässä Myllykoskella, jossa on tarjolla
päivittäistavarakaupan ja jonkin verran myös erikoiskaupan palveluja. Monipuolisemmat palvelut löytyvät Kouvolan market-alueelta, jonne on matkaa alle 20 kilometriä. Haukiojan alueen lähin kauppa on pieni päivittäistavaramyymälä vajaan kilometrin matkan päässä Anjalassa. Monipuolisempi päivittäista-
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varakaupan ja erikoiskaupan tarjonta löytyy muutaman kilometrin päästä Inkeroisista, jossa toimii mm. Alkon myymälä ja halpahalli. Kummallakaan tarkastelualueella ei näillä näkymin ole edellytyksiä oman päivittäistavaramyymälän toimintaan alueiden pienen väestöpohjan ja läheisyydessä jo olevan
palvelutarjonnan vuoksi.
Julkisen liikenteen palvelutaso on molemmilla tarkastelualueilla suhteellisen
hyvä. Linja-autoyhteys Inkeroisista Kouvolaan ja Kuusankoskelle palvelee molempia tarkastelualueita. Vuoroja liikennöidään nykyisin noin tunnin välein.
Tarkastelualueiden rakentuminen ei todennäköisesti tule lisäämään vuorotarjontaa. Junat eivät pysähdy tarkastelualueilla, mutta Kotka-Kouvola -junat
pysähtyvät Myllykoskella ja Inkeroisissa muutaman kerran sekä aamulla että
iltapäivällä palvellen työmatkaliikennettä.
Alueiden sijainti suhteessa luonnonympäristöön ja rantaan
Yläpää sijoittuu Kymijokilaakson kulttuurimaisemaan, metsänreunan rajaamalle alueelle. Alueen eteläosa rajautuu Tuomiojoen varren puistikkoon, johon avoin näkymä päättyy. Tarkastelualueen luonne muuttuu uudisrakentamisen myötä etenkin radanvarressa, koska uudet alueet sijoittuvat nykytilanteessa avoimelle pellolle. Toteuttamalla alueet muurimaisina saadaan selkeä
raja ympäristöön ilman hajanaista vaikutelmaa. Viheralueiden toteuttamisen
myötä asuinalueista muodostuu ilmeeltään metsäsaarekkeita muistuttavia kokonaisuuksia, jotka eivät muuta merkittävästi kulttuurimaisemaa. Olemassa
oleviin tilakeskuksiin liittyvän lisärakentamisen myötä avoin maisema pienenee jonkin verran. Maltillisen rakentamismäärän, rakennusten sijoittelun ja
säilyvän puuston avulla lisärakentaminen voidaan tehdä maisemallisesti kestävällä tavalla.
Haukiojan alueen pohjoispuoli on rakennettua ympäristöä ja alue rajautuu
maantiehen. Tarkastelualue sijoittuu avoimelle pellolle olemassa olevan asuinrakenteen viereen. Ranta on osittain peitteinen. Uuden rakenteen sijoittaminen jo olevan rakennuskannan yhteyteen ei muuta merkittävästi suurmaisemaa. Mikäli alue toteutetaan rakennemallin mukaisesti, maisemakuvallisia muutoksia voidaan lieventää viherrakentamisella pehmentämällä näkymää
Haukiojan olemassa olevalle alueelle, tielle sekä tieltä etelään.
Molempien tarkastelualueiden suhde rantaan syntyy jokilaakson kautta. Yläpäässä tie ja junarata erottavat alueen Kymijoesta, Haukiojan alueella yhteys
rantaan on selvempi. Kummallakaan alueella uutta asuinrakennetta ei kuitenkaan ole sijoitettu rantavyöhykkeelle - lähtökohdaksi on otettu ”rannan vetovoimaisuuden tuominen uudelle alueelle”. Vetovoimaisuuden muodostuminen
edellyttää fyysistä ja henkistä yhteyttä rannalle sekä vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksien lisäämistä. Osoittamalla ranta yleiseksi virkistysalueeksi
myös luonnonarvot säilyvät ja toiminnot voidaan kohdistaa oikeisiin paikkoihin
halutulla volyymilla.
3.2.3

Kunnallistekninen toimivuus
Tie- ja katuverkko
Yläpäässä on haja-asutusalueelle tyypillinen tiestö: pitkiä päällystämättömiä
teitä, joiden varrella on yksittäisiä taloja ja tilakeskuksia. Alueen tieverkkoratkaisu tukeutuu Kitamäentiehen, Kiskotiehen, Lapinkankaantiehen ja Autiontiehen (ks. liite 1). Tarkastelualuetta toteutettaessa linjauksia tulee parantaa
toteutuvan rakenteen edellyttämällä tavalla. Yläpään pohjoisosaan, junaradan
länsipuolelle sijoittuva uusi asuinalue kytketään Kitamäentiehen. Alueelle tehdyt linjaukset ovat tyypiltään asuntokatuja. Junaradan itäpuolelle Pillinkankaalle on myös sijoitettu asuntokatutyyppistä uutta tietä, jonka varteen uusi
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rakenne leviää. Muu uusi rakenne Pillinmäellä osoitetaan Lapinkankaantien ja
Autiontien varsille. Tuomiojan varteen sijoittuva uusi rakennusalue kytkeytyy
Kiskotiehen. Haukioja sijoittuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen
Haukiojantien varteen. Uusia katuyhteyksiä tarvitaan ainoastaan uuden rakenteen sisään.
Yläpäässä on tarvetta sekä kunnostaa että luoda uusia tielinjauksia. Uusia
asuntokatuja on yhteensä noin 2 800 metriä ja kunnostettavia teitä yhteensä
noin 5 500 metriä. Haukiojan alueella kunnostustarvetta ei ole, vaan kaikki
uudet linjaukset ovat asuntokatuja (noin 2 200 metriä). Uudet tiet ovat leveydeltään noin kuusi metriä reuna-alueineen.
Vesihuoltoverkko
Yläpään sivuitse ja osin alueen läpi kulkee paineviemäri- ja jakeluvesijohtoverkko. Nykyiset linjat sijoittuvat pääasiassa Kymijoen ja junaradan myötäisesti. Alueen olemassa oleva haja-asutus on vesihuoltoverkon piirissä ja tarkastelualue kokonaisuudessaan on liitettävissä nykyiseen verkkoon. Alueen
vesihuoltoverkon rakenne koostuu tonttikatuverkosta ja kytkentäverkosta.
Katurakenteessa olevaa tonttikatuverkkoa on noin 8 200 metriä ja erilliseen
kaivantoon sijoitettavaa kytkentäverkkoa noin 200 metriä. Aluetta palvelevia
pakettipumppaamoja on yhteensä kuusi kappaletta.
Haukiojan alueella olemassa oleva vesihuoltoverkko kulkee Haukiojantien linjausta pitkin. Haukiojantien länsipuoliset asuinrakennukset on liitetty jakeluvesijohto- ja jätevesiviemäriverkkoon. Tarkastelualue on liitettävissä kaupungin vesihuoltoverkkoon. Vesihuoltoverkon rakenne Haukiojalla koostuu katurakenteessa olevasta tonttikatuverkosta, jota tarvitaan noin 750 metriä. Erillistä pumppaamoa ei tarvita.
Alueen vaiheittaisen toteuttamisen mahdollisuudet
Yläpään tiiviimmillä alueilla vaiheittainen rakentaminen on mahdollista hallittuja yksikkökokonaisuuksia hyväksikäyttäen. Sormimallia voidaan toteuttaa
sormi kerrallaan - huomioiden kuitenkin lisärakentamisen todennäköinen
ajankohtaistuminen. Toisin sanoen onko taloudellisesti järkevää rakentaa koko infrastruktuuri kerralla ja pitää heti toteutumatonta osaa ”reservissä” vai
rakentaa infrastruktuuria vasta todellisen kysynnän myötä.
Pihamallin osalta Yläpään vaiheittainen toteuttaminen kytkeytyy tiestön rakentamiseen. Olemassa olevien teiden yhteyteen linkittyvien kortteleiden toteuttaminen voidaan tehdä jo pienen kysynnän myötä ilman suuria taloudellisia riskejä. Pitkiä uusia tieyhteyksiä edellyttävillä alueilla on pohdittava rakentamisen ajankohtaistumista ja ratkaistava, onko rakentaminen edullisempaa
vaiheittain tai kerralla toteutettuna. Haukiojan pihamallin vaiheittaisen toteuttamisen reunaehdot ovat samat kuin Yläpäässä. Haukioja on jaettavissa kahteen toteutusosaan (pohjois- ja eteläosaan).
Satamat
Yläpäähän on osoitettu kaupungin laatiman kehityskuvan mukaisesti veneilyä
ja virkistystä palvelevaa toimintaa. Tarkastelualueelle on osoitettu telaranta
noin 60 veneelle. Telarannan rakenne mahdollistaa veneiden säilyttämisen
kuivalla maalla talvisin. Telarannan yhteyteen voidaan tarpeen mukaan rakentaa myös toimintaa palvelevia rakennuksia kuten huolto- ja säilytystiloja sekä
muita palveluja.
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Hamina

3.3.1

Kunnallisten palvelujen toimivuus
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Päivähoito
Vilniemen kylässä on koulun yhteydessä toimiva päiväkoti, mutta alueen päivähoitoa ei tällä hetkellä pystytä tyydyttämään lähipalveluna: osa perheistä
joutuu kuljettamaan lapset päivähoitoon keskustaan ja muille alueille. Kaupungin tavoitteena on tulevaisuudessa joko laajentaa nykyistä päiväkotia tai
rakentaa uusi. Lisäksi suunnitteilla on palkata uusia perhepäivähoitajia. Rakentamiseen on varattu budjettivaroja vuodelle 2010. Kustannuksin sisältyy
myös koko rakennuksen kunnostamiseen liittyviä toimenpiteitä
Tarkastelualueen rakentuminen lisää paineita päivähoidon palvelutarjonnan
kasvattamiseen. Päiväkotien osalta toimivimpana ratkaisuna olisi uusi erillisrakennus nykyisen koulu/päiväkotirakennuksen yhteyteen. Maankäyttövaihtoehdossa 1 uuden rakennuksen mitoitus olisi noin 30 lapselle. Maankäyttövaihtoehdossa 2 päiväkoti pitäisi mitoittaa noin 60 lapselle. Rakennus suunniteltaneen ”perinteisen päiväkodin” sijasta monikäyttöiseksi ja muuntojoustavaksi, ajan myötä eri käyttötarkoituksiin soveltuviksi tiloiksi.
Peruskouluopetus ja koulukuljetukset
Oppilasmääräennusteen mukaan oppilaiden määrä kaupungin alakouluissa ja
yläkouluissa vähenee lukuvuoteen 2013 - 2014 mennessä. Muutoksen suuruus vaihtelee kouluittain, Vilniemen alakoulussa oppilaiden määrän arvioidaan pysyvän suunnilleen ennallaan. Koko Vilniemen asuntorakentamisen lisääntymisen vuoksi koulua on suunniteltu laajennettavaksi. Tarkastelualueen
rakentuminen ei kummassakaan maankäyttövaihtoehdossa itsessään laukaise
rakentamistarpeita, mutta on osana viemässä kehittämistoimia eteenpäin.
Lähimmän yläkoulun kapasiteetti riittää ottamaan vastaan myös uudet vilniemeläiset oppilaat.
Haminassa perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä. Tarkastelualueen alakoululaisten matka Vilniemen kouluun on alle viisi kilometriä. Matka lähimpään
yläkouluun on alueen pohjoisinta osaa lukuun ottamatta yli viisi kilometriä.
Osa yläkoululaisista tulee siten tarvitsemaan koulukuljetuksia. Tarve on suurempi maankäyttövaihtoehdossa 2, jossa alueelle sijoittuu enemmän asukkaita. Nykykäytännön tapaan koulukuljetukset pyrittäneen järjestämään pääsääntöisesti linja-autoilla.
Ikäihmisten kotipalvelut
Kotipalvelu auttaa kodin piiriin kuuluvissa toiminnoissa työskennellen asiakkaan kotona tai järjestäen tukipalveluja. Kotihoidon tukipalveluina järjestetään tarvittaessa turvapalvelua, ateriapalvelua, saunapalvelua, asiointipalvelua, saattajapalvelua, päivätoimintaa jne. Kotipalvelujen järjestämiseen ei ole
suunnitteilla oleellisia muutoksia lähitulevaisuudessa, ne voidaan vielä pitkään
järjestää nykyiseen tapaan. Tarkastelualueen ja etenkin maankäyttövaihtoehdon 2 toteutuminen tulee aiheuttamaan tarpeen kotipalveluhenkilöstön lisäämiseen. Jos henkilöstöresursseja ei saada lisää, palveluja joudutaan kohdistamaan entistä enemmän pääasiassa huonokuntoisimmille asiakkaille.
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Yhdyskuntarakenteellinen toimivuus
Alueen sijainti yhdyskuntarakenteessa
Tarkastelualue sijoittuu Vilniemen kylän länsi- ja eteläpuolelle tukien ja vahvistaen kylää sekä täydentäen lähiympäristössä jo olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Etäisyys Haminan keskustaan on noin viisi kilometriä. Maankäyttövaihtoehdossa 2 rakentamisen määrä on suurempi, mutta muuten
maankäyttövaihtoehtojen välillä ei ole oleellista eroa yhdyskuntarakenteellisen sijoittumisen kannalta katsottuna.
Haminan asuinrakentamisen tulevat painopistealueet sijoittuvat nykyistä yhdyskuntarakennetta täydentäen (”täyttäen tai laajentaen”), selkeästi irrallaan
olevia alueita ei ole. Ensisijaisina täydennysrakentamisen suuntina ovat Ruukki, Vilniemen Vasteeninkangas, Mustavuori Ruususentien suunnasta ja Vehkapolku sekä Ajuksenkallio Uudessa-Summassa. Tarkastelualueen molemmat
maankäyttövaihtoehdot sijoittuvat täydentämistavoitteen mukaisesti välittömästi Vilniemen Vasteeninkankaan alueen eteläpuolelle.
Alueen sijainti suhteessa kaupan ja joukkoliikenteen palveluihin
Vilniemen kylässä on tällä hetkellä vain kioski, mutta tilanne paranee suunnitteilla olevan lähikaupan aloittaessa toimintansa. Monipuolisemmat päivittäistavara- ja erikoiskaupan palvelut löytyvät Haminan keskustasta.
Vilniemestä on linja-autoyhteys Haminan keskustaan, mutta nykyinen vuorotarjonta soveltuu lähinnä koululaisten tarpeisiin (muutama vuoro aamulla ja
iltapäivällä). Tarkastelualueen rakentuminen ei todennäköisesti tarjoa mahdollisuutta vuorotarjonnan lisäämisen. Maankäyttövaihtoehdossa 2 tähän olisi
paremmat mahdollisuudet, jos alue rakentuisi ”kokonaan” lyhyellä aikavälillä.
Alueiden sijainti suhteessa luonnonympäristöön ja rantaan
Vilniemi on matalan ja ruovikkoisen Kylänlahden peitteistä ranta-aluetta sekä
metsätalousaluetta. Maaperältään alue on pääosin moreenimaata ja kalliota,
mutta siellä on myös rahkaturvesuota sekä hiekka- ja savialueita. Peitteisyyden ja maltillisten korkeuserojen vuoksi tarkastelualue ei ole maisemallisesti
erityisen herkkä.
Maankäyttövaihtoehdossa 1 rantavyöhyke säilyy luonnontilassa, joten uuden
rakenteen vaikutus mereltä katsottuun suurmaisemaan ei ole merkittävä satama-aluetta lukuun ottamatta. Maankäyttövaihtoehto 2 sen sijaan muuttaa
suurmaisemaa merkittävästi, koska kaupunkimainen rakenne tulee rannan
välittömään läheisyyteen. Molemmat maankäyttövaihtoehdot muuttavat lähiympäristön maisemaa ja luonnontilaisuutta Vilniemen kylän näkökulmasta
katsottuna.
Tarkastelualue ei ole kokonaisuudessaan suorassa yhteydessä rantaan. Peitteisyyden vuoksi rantavyöhyke ei myöskään nouse kovin pitkälle Vilniemeen.
Ranta on keskellä olevia omarantaisia mökkejä lukuun ottamatta yleisessä
käytössä. Tarkastelualueen toteuttaminen selkeyttää kummassakin maankäyttövaihtoehdossa rannan roolia nykyisestä. Nykyisen metsätalousalueen
rannalle määrittyy erilaisiin käyttötarkoituksiin varattuja alueita: satama, virkistysalue ja telarannat. Muutos nykyiseen on mittava alueen käyttöönoton,
ruoppauksen ja asuinrakentamisen vuoksi.
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Kunnallistekninen toimivuus
Tie- ja katuverkko
Tarkastelualueen nykyinen tiestö on tehty palvelemaan loma-asutusta ja on
siten sekä laadultaan että mitoitukseltaan riittämätön uudisrakentamisen tarpeisiin. Alueen käyttöönotto edellyttää sekä vanhan tiestön kunnostamistoimia että uusien teiden ja kevyen liikenteen väylien rakentamista.
Maankäyttövaihtoehdossa 1 alueella jo oleva pohjois-etelä suuntainen päällystämätön tie kunnostetaan kokonaisuudessaan kokoojakaduksi. Myös nykyisille
omarantaisille loma-asunnoille vievä tie kunnostetaan. Kunnostettavaa päällystettyä tietä (leveys 7 metriä + reuna-alueet) on noin 3 200 metriä. Vastaavaa satama-alueelle johtavaa tietä on noin 350 m. Asuin- ja lomaasuinalueiden katuja (leveys noin 6 metriä reuna-alueineen) on yhteensä noin
4 000 metriä. Alueen keskellä kulkeva kevyen liikenteen väylä on pituudeltaan
noin 3 000 metriä.
Maankäyttövaihtoehdon 2 nykyistä tiestöä koskevat perusratkaisut ovat samoja kuin maankäyttövaihtoehdossa 1. Uuden asuntoalueen ja sataman tie
(pohjoisesta alueelle saapuva tie) on leveydeltään seitsemän metriä ja siihen
liittyy viherkaista sekä jalankulku/pyörätie. Tien pituus on noin 900 metriä.
Asuin- ja loma-asuinalueiden kadut ovat leveydeltään noin kuusi metriä reuna-alueineen. Näitä teitä on yhteensä noin 6 000 metriä. Asuinalueella on lisäksi rantaan vievät kevyen liikenteen väylät, yhteispituudeltaan noin 1 600
metriä.
Vesihuoltoverkko
Vilniemen tarkastelualueella ei nykyisin ole vesihuoltoverkkoa. Olemassa oleva verkko ulottuu kuitenkin alueen pohjoisrajalle, jonne tarkastelualueen kytkentäverkko voidaan liittää molemmissa maankäyttövaihtoehdoissa. Vesihuoltoverkon rakenne maankäyttövaihtoehdossa 1 koostuu katurakenteessa kulkevasta tonttikatuverkosta (noin 4 800 m) ja kytkentäverkosta (noin 1 300
m) sekä erillisessä kaivannossa kulkevasta kytkentäverkosta (1 500 m). Kytkentäverkko kulkee rannan myötäisesti tarkastelualueen itälaidassa. Tarkastelualuetta palvelevat kolme pakettipumppaamoa sijoittuvat alueen eteläosaan.
Maankäyttövaihtoehto 2 sisältää tonttikatuverkkoa yhteensä noin 7 200 metriä. Katurakenteessa olevaa kytkentäverkkoa tarvitaan noin 2 100 metriä ja
erillisessä kaivannossa olevaa kytkentäverkkoa noin 1 700 metriä. Kytkentäverkko kulkee rannan myötäisesti, mutta ulottuu alueen eteläosassa pidemmälle kuin maankäyttövaihtoehdossa 1. Alueen eteläosassa on kaksi pakettipumppaamoa.
Alueen vaiheittaisen toteuttamisen mahdollisuudet
Tarkastelualue olisi maankäyttövaihtoehdosta riippumatta hyvä suunnitella toteutettavaksi vaiheittain, koska suhteellisen suurten asukas- ja rakennusmäärien vuoksi alue tulee todennäköisesti rakentumaan pitkän ajan kuluessa.
Maankäyttövaihtoehdon 1 ympärivuotinen asuminen voidaan toteuttaa rantasormi ja kunkin sormen ”yksikkö” (korttelirypäs rantasormessa) kerrallaan,
mikä mahdollistaa tehokkaan maankäytön. ”Yksikkörakentamisen” myötä alueen rakennetta voidaan tarvittaessa myös muuttaa myöhemmin, esimerkiksi
muuttamalla tienristeystä lähellä olevat omakotitontit rivitaloiksi. Muutostarpeet voivat tulla ajankohtaisiksi, jos tonttitarjonta ei vastaa kysyntään tai jos
alueelle halutaan erilaista rakennetta. Käyttötarkoituksen muutos on kuitenkin
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huomioitava yhdyskuntatekniikkaa suunniteltaessa, jotta sitä voitaisiin hyödyntää myös mahdollisissa uusissa ratkaisuissa.
Loma-asuinalueen vaiheittaisen toteuttamisen järjestämistä hankaloittaa se,
että oletusarvoisesti rantaa lähellä olevat tontit ovat halutuimpia. Tämä edellyttää yhdyskuntatekniikan tuomista rannan kautta koko alueelle ja teiden rakentamista lähes koko laajuudessaan. Loma-asuinalue voidaan kuitenkin jakaa pohjois- ja eteläosiin ja toteuttaa ensin vain pohjoinen osa.
Satamakentän sijoittuminen asuin- ja loma-asuinalueiden väliin mahdollistaa
sataman vaiheittaisen rakentamisen: alun perin pientä kenttää voidaan kasvattaa laituri laiturilta tarpeen kasvaessa. Toteuttamista pohdittaessa on kuitenkin otettava huomioon myös Kylänlahden ruoppaaminen ja rannan muokkaaminen - onko vaiheittainen toteuttaminen taloudellisesti ja alueen kehittymisen kannalta edullisempaa verrattuna siihen, että satama rakennetaan
kerralla, jolloin se voi toimia tehokkaammin asuinaluetta profiloivana vetovoimatekijänä.
Maankäyttövaihtoehdossa 2 ympärivuotisen asumisen vaiheittainen toteuttaminen on edullisinta tehdä osa-alueittain rannasta lähtien. Satamakenttä sijoittuu olemassa olevan rakenteen ja uuden alueen välimaastoon, joten teitä,
pohjarakenteita jne. rakennettaessa olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa
myös koko satama ja muut rantarakenteet yhdellä kerralla - ne tulevat olemaan keskeisessä osassa kaupunkimaista rantarakennetta toteutettaessa.
Rannasta lähtevä rakentaminen voidaan tiivis-matala -alueella toteuttaa vyöhykkeittäin ja kortteli korttelilta siten, että tiestö ja muu infrastruktuuri voidaan kytkeä osaksi alueelle tulevaa pääverkkoa. Alueen omakotitalotonttien
vaiheittainen toteuttaminen olisi edullisinta isoissa kokonaisuuksissa. Omakotitonttien toteuttaminen olisi myös hyvä kytkeä tiivis-matala -alueen toteuttamiseen, koska pelkästään omakotitonttien varaan rakennettava infrastruktuuri muodostuu tehottomaksi.
Alueen rakentaminen olisi tarkoituksenmukaisinta aloittaa eteläosan rantasormesta, koska tällöin liikennejärjestelmä voidaan toteuttaa tiivis-matala alueelta ja vasta muiden alueiden toteuduttua avata yhteydet kulkemaan tiivis-matala -alueen länsipuolelta. ”Yksikkö” kerrallaan rakentaminen mahdollistaa myös maankäyttövaihtoehdossa 2 myöhemmin mahdollisesti tehtävät
rakenteelliset muutokset kuten länsireunan omakotitonttien muuttaminen rivitaloiksi tms.
Loma-asuinalue on yhtiömuotoisen rakenteen osalta tarkoituksenmukaisinta
toteuttaa kerralla ainakin ensimmäisen rantarivin osalta. Tämän jälkeen yhtiömuotoista rakennetta voidaan täydentää tai kysynnästä riippuen muodostaa omistuspohjaista loma-asumista. Loma-asuinalueen omistuspohjaisten
tonttien vaiheittainen toteuttaminen voidaan tehdä järjestyksessä pistoteittäin. Maankäyttövaihtoehdon 1 tapaan loma-asuinalue on jaettavissa pohjoisja eteläosiin, joista pohjoisosa on toteuttamisjärjestyksessä ensin.
Satamat
Sataman rakenteellinen mitoitus perustuu molemmissa maankäyttövaihtoehdoissa Haminan kaupungilta saatuihin lähtöarvoihin. Maankäyttövaihtoehdossa 1 satamassa on 200 noin 3,5 metrin levyistä venepaikkaa ponttonilaitureilla, jotka sijoittuvat Kylänlahden pohjukkaan uuden asuinalueen rannalle.
Pienveneille on lisäksi noin 210 paikkaa loma-asuinalueen rannoille rakennettavilla telarannoilla. Maankäyttövaihtoehto 2 vastaa telarannan osalta maankäyttövaihtoehtoa 1, mutta Kylänlahden satama on mitoitettu 400:lle leveydeltään noin 3,5 metrin venepaikalle.
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Satamarakenteet koostuvat ponttonilaiturirakennelmasta ja hengenpelastusvälineistöstä sekä sähkön ja veden tuonnista laiturille. Näiden lisäksi maankäyttövaihtoehtoon 1 on sisällytetty kaksi kappaletta ja maankäyttövaihtoehtoon 2 neljä kappaletta septi- ja imutyhjennyslaitetta (mitoitusnormilla 1 laite/100 venettä). Molempiin maankäyttövaihtoehtoihin sisältyy myös yksi iso
veneluiska (b=8 m), jossa pystyy operoimaan myös traktorin kokoisilla ajoneuvoilla. Satamakenttä eli parkkipaikka/telakka-alue on maankäyttövaihtoehdossa 1 kooltaan neljä hehtaaria ja maankäyttövaihtoehdossa 2 viisi hehtaaria. Satamakenttä on valaistu, mutta päällystämätön.
3.4

Pyhtää

3.4.1

Kunnallisten palvelujen toimivuus
Pyhtään päivähoito-, alakoulu- ja yläkouluikäisten lasten määrän ennustetaan
säilyvän suunnilleen ennallaan tulevaisuudessa. Kokkovuori sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä Siltakylästä, jossa toimii päiväkoti sekä ala- ja yläkoulu.
Päivähoidon ja koulujen paikat riittävät lähitulevaisuudessa jo tehtyjen ja
suunnitteilla olevien järjestelyjen ansiosta (mm. vastavalmistunut koulu, perhepäivähoitajan palkkaaminen ja mahdollinen Pyhtää-lisä). Kokkovuoren rakentuminen ei aiheuta paineita päivähoito- ja peruskoulupalvelujen oleelliseen
lisäämiseen, koska alueelle muuttavien lasten määrä on vähäinen ja ajoittuu
usealle vuodelle. Tämä koskee myös ikäihmisten kotipalveluja - tarkastelualueen väestölisäyksestä aiheutuva palvelutarve voidaan hoitaa nykyisin resurssein.
Verssonkankaalle ei ole suunniteltu uutta vakituista asutusta, joka edellyttäisi
kunnallisten palvelujen järjestämistä.

3.4.2

Yhdyskuntarakenteellinen toimivuus
Alueiden sijainti yhdyskuntarakenteessa
Verssonkankaan alue sijaitsee saaressa noin 15 kilometrin tieyhteyden etäisyydellä Pyhtään kirkonkylästä. Verssonkangas on luonteeltaan nykyisen yhdyskuntarakenteen ulkopuolelle sijoittuva loma-asumisen alue.
Kokkovuori sijaitsee voimakkaasti kasvavan ja Pyhtään asuinrakentamisen
painopistealueen Siltakylän välittömässä läheisyydessä. Etäisyyttä taajaman
keskustaan on noin kilometrin verran. Pyhtään kirkonkylään on matkaa noin
kymmenen kilometriä. Kokkovuori on olemassa olevaa rakennetta täydentävä
alue, jonne suunnitellaan ympärivuotista asumista.
Alueiden sijainti suhteessa kaupan ja joukkoliikenteen palveluihin
Verssonkankaan alueen lähimmät vähittäiskaupan palvelut sijaitsevat noin 15
kilometrin kauppamatkan päässä, joko Pyhtään kirkonkylässä tai Siltakylässä.
Kokkovuorelaisten lähimmät palvelut sijoittuvat Siltakylään, jossa toimii kahden päivittäistavaramyymälän lisäksi mm. apteekki ja pankki. Kummallekaan
tarkastelualueelle ei todennäköisesti tule omaa päivittäistavaramyymälää. Vähäisen väestöpohjan lisäksi kaupan toimintamahdollisuuksia rajoittaa Verssonkankaalla alueen luonne ja Kokkovuoressa läheisten jo olemassa olevien
palvelujen läheisyys. Verssonkankaalle saattaa ajan kuluessa syntyä toimintamahdollisuuksia kesäkioskityyppiselle toiminnalle.
Verssonkankaalle ei kulje linja-autoja, mutta lähin linja liikennöi muutaman
kilometrin päässä. Tällä Munapirtin Tuuskin ja Kotkan välisellä linjalla kulkee
arkisin muutama vuoro palvellen lähinnä koululaisia. Verssonkankaan raken-
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tuminen ei vaikuttane linjan liikennöintiin. Myöskään Kokkovuoresta ei ole
suoraa linja-autoyhteyttä, mutta läheisellä valtatiellä 7 kulkee lähes tunnin
välein linja-autoja, jotka pysähtyvät Siltakylässä.
Alueiden sijainti suhteessa luonnonympäristöön ja rantaan
Kokkovuori on pinnanmuodoiltaan vaihteleva, havumetsää, rehevää sekametsää ja kalliopaljastumia sisältävä rakentamaton alue. Maaperältään alue on
vahvapiirteistä moreenimaata. Verssonkangas on harjualue, jonka pää laskee
mereen niemenä. Alue on pääosin kuivan kankaan mäntymetsää, joka on
metsätalouskäytössä. Ranta-alueen tuntumassa on muutamia yhteiskäytössä
olevia loma-asuntoja. Ranta-alueen eteläosa on yleisilmeeltään avointa hiekkarantaa ja itäosa osittaista kivikkoa. Alueella on paljon siirtolohkareita sekä
louhikkoja. Verssonkangas on pohjavesialuetta.
Tarkastelualueiden toteuttaminen muuttaa voimakkaasti niiden nykyistä, lähes täysin rakentamatonta luonnonympäristöä. Kokkovuoren rakentaminen ei
vaikuta ratkaisevasti luonnonympäristöön koko kunnan mittakaavassa. Verssonkankaan vaikutus on laaja-alaisempi, koska alueen toteutuminen muuttaa
huomattavasti Munapirtin eteläpuolisen alueen luonnontilaa.
Kokkovuorella ei ole suoraa yhteyttä rantaan. Alue sijaitsee noin 500 metrin
etäisyydellä Siltakylänlahdesta. Vaikutukset rantaan ja sen virkistyskäyttöön
syntyvät alueen rakentumisen myötä siltä osin kuin rantaa halutaan kehittää
erilaisiin käyttötarpeisiin.
Verssonkangas kytkeytyy kokonaisuudessaan rantaan - alue on meren ympäröimä kolmesta ilmansuunnasta ja pinnanmuodoiltaan sellainen, että näkymiä
merelle saadaan kauempaakin rannasta. Tällä hetkellä alueen ranta on yleisessä käytössä. Uusien omarantaisten rakennuspaikkojen ja erilaisten käyttötarkoitusten myötä vapaan rannan käyttömahdollisuus muuttuu. Alueen toteuttaminen mahdollistaa nykyistä järjestetymmän ja huolletumman rantakokonaisuuden syntymisen, mutta toisaalta se myös yksityistää aluetta ja rajoittaa yleistä virkistyskäyttöä.
3.4.3

Kunnallistekninen toimivuus
Tie- ja katuverkko
Verssonkankaalle johtavat tiet edellyttävät kunnostamista. Kunnostetut tiet
ovat päällystämättömiä ja vedet on ohjattu ojiin. Pituutta näillä teillä on yhteensä noin 3 500 metriä. Loma-asunnoille johtavia, sorapintaisia ja leveydeltään noin 3,5 metrin katuja on yhteispituudeltaan noin 2 600 metriä. Kokkovuoren alueella asuntokatuja (leveys noin 6 metriä reuna-alueineen) on yhteensä noin 660 metriä.
Vesihuoltoverkko
Verssonkankaalla ei nykyisin ole vesihuoltoverkkoa. Alueelle laaditun vesihuollon yleissuunnitelman mukaan vesihuoltoverkon toteuttamiskustannukset
ovat noin 2 540 000 euroa, josta tarkastelualueen osuus on noin 1 020 000
euroa. Yleissuunnitelmassa kytkentäverkko liittyy olemassa olevaan rakenteeseen Paarlahdentien ja Tuuskintien risteyskohdassa. Kytkentäverkko kulkee
pohjoisosassa Paarlahdentien linjauksen mukaisesti, jonka jälkeen se jatkaa
etelään tarkastelualueelle johtavaa tielinjausta pitkin. Katurakenteessa kulkevaa tonttikatuverkkoa tarkastelualueella tarvitaan noin 1 200 metriä ja katurakenteessa kulkevaa kokoojaverkkoa noin 1 300 metriä. Erilliseen kaivantoon
sijoittuvan kytkentäverkon pituus on noin 1 300 metriä. Alueella on kaksi
Verssonkangasta palvelevaa pakettipumppaamoa.
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Myöskään Kokkovuoressa ei tällä hetkellä ole vesihuoltoverkkoa. Alueen välittömässä läheisyydessä olevat, Kiviniementien itäpuoliset alueet on kuitenkin
liitetty kunnan vesihuoltoverkkoon. Tarkastelualueen vesihuoltoverkko koostuu katurakenteeseen sijoittuvasta tonttikatuverkosta, jota tarvitaan noin 600
metriä. Kytkentäverkoille ja pumppaamoille ei ole tarvetta.
Alueen vaiheittaisen toteuttamisen mahdollisuudet
Kokkovuori voidaan toteuttaa vaiheittain, mutta se ei todennäköisesti ole tarkoituksenmukaisin ratkaisu. Alue on kokonaisuudessaan niin pieni, että infrastruktuurin rakentaminen kerralla on taloudellisin vaihtoehto.
Verssonkangas on jaettavissa kolmeen toteuttamiskokonaisuuteen: omarantaiset tontit, omistuspohjaiset kuivan maan lomarakennuspaikat ja tuottajamuotoinen alue. Tarkastelualueen toteuttaminen rakennemallien mukaisessa
mittakaavassa edellyttää vesihuollon rakentamista koko alueelle. Tämän kynnyksen ylittäminen edellyttää puolestaan koko alueen suunnitelmallista toteuttamista. Omarantaiset tontit voidaan periaatteessa toteuttaa muista alueista riippumatta, mutta vesihuollon myötä niiden arvo nousee.
Omistuspohjaiset kuivan maan lomarakennuspaikat voidaan toteuttaa pistotie
kerrallaan ja tarkoituksenmukaisin rakentamisjärjestys on rannasta ylöspäin.
Tuottajamuotoinen kokonaisuus olisi sen sijaan edullisinta toteuttaa kerrallaan
mahdollisimman täydellisesti. Mikäli se ei ole mahdollista, rakentaminen voidaan vaiheistaa kortteleittain pistotie kerrallaan.
Satamat
Verssonkankaalla on sekä pienveneiden telarantoja että venepaikkoja isommille aluksille. Paarlahteen Verkkoniemen pohjoisrannalle sijoittuu pieni noin
20 veneen ponttonilaituri (venepaikan leveys noin 3,5 metriä) sekä talvisäilytysalue/parkkipaikka. Sataman varustelutaso sisältää laiturirakenteet sekä
hengenpelastusvälineet. Satamakenttä on kooltaan noin 3 000 m2. Satamaan
tulee veneluiska (b=3,5 m), jossa pystyy toimimaan autolla. Telarannat sijoittuvat kahteen 30 veneen yksikköön Verkkoniemen etelärantaan ja Verssonpohjaan niemenkärjen länsipuolelle.
3.5

Valkeala

3.5.1

Kunnallisten palvelujen toimivuus
Päivähoito
Valkealan päivähoitoikäisten lasten määrä on kasvusuunnassa. Kuntaan
muuttaa pääsääntöisesti nuoria perheitä, jotka tarvitsevat päivähoito- ja koulupalveluita. Päiväkotien osalta tilanne on jo nykyään sellainen, että lisätilaa
tarvitaan. Paine uuteen päiväkotiin kasvaa edelleen Kirkonkylän nykyisten
kaavahankkeiden toteutuessa. Tarkastelualueen väestömäärä ja samalla päivähoitoikäisten määrä on suhteellisen vähäinen, eikä itsessään aiheuta päivähoidon järjestelytarpeita. Härkämäki, maankäyttövaihtoehdosta riippumatta,
on kuitenkin osaltaan lisäämässä paineita päivähoidon järjestelyihin.
Peruskouluopetus ja koulukuljetukset
Lukuvuoteen 2013 - 2014 tehdyn oppilasennusteen mukaan Valkealan alakoulujen ja yläkoulun oppilasmäärät pysyvät suunnilleen ennallaan. Tarkastelualuetta lähimpänä olevat koulut sijaitsevat Kirkonkylän koulukeskuksessa
noin kolmen kilometrin koulumatkan päässä. Lähimmässä alakoulussa oppilasmäärän ennustetaan vähenevän hieman, samoin yläkoulussa. Koulujen ka-
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pasiteetti riittää ottamaan vastaan Härkämäestä tulevat uudet oppilaat.
Maankäyttövaihtoehtojen välillä ei ole eroa.
Maksuttoman koulukuljetukseen ovat oikeutettuja yli kolmen kilometrin etäisyydellä koulusta asuvat alkuopetuksen oppilaat sekä kaikki oppilaat, joilla
koulumatkan pituus on yli viisi kilometriä. Osalla Härkämäen uusista alkuopetuksen oppilaista koulumatka saattaa ylittää em. kilometrirajan. Tarvittavat
koulukuljetukset järjestettäneen nykyiseen tapaan linja-autoilla ja niitä täydentäen taksikyydeillä.
Ikäihmisten kotipalvelut
Ikäihmisille on tarjolla normaaleja kotihoitopalveluja sekä tukipalveluja kuten
ateria-, kauppa-, ja turvapalveluja. Kotipalveluissa ei ole suunnitteilla merkittäviä toimintatapojen muutoksia, mutta kuntaliitokset saattavat toteutuessaan muuttaa tilannetta. Mahdollisista muutoksista kotipalvelujen aluejaoissa
ja toimintatavoissa ei kuitenkaan vielä ole tietoa. Härkämäen ikäihmisten kotipalvelut tullaan näillä näkymin järjestämään nykyiseen tapaan sekä nykyisillä ja jo tiedossa olevilla uusilla henkilöstöresursseilla maankäyttövaihtoehdosta riippumatta.
3.5.2

Yhdyskuntarakenteellinen toimivuus
Alueen sijainti yhdyskuntarakenteessa
Härkämäki sijaitsee haja-asutusalueella noin neljän kilometrin päässä Valkealan kirkonkylästä. Valkealassa on jo pitkään valmistunut noin 60 omakotitaloa
vuodessa. Rakentaminen on sijoittunut eri puolille kuntaa, noin puolet kaavaalueille ja puolet haja-asutusalueelle. Uuden asutuksen sijoittumiselle ei ole
määritelty varsinaisia painopistealueita, mutta uudisrakentaminen painottuu
selkeästi Kirkonkylään ja Jokelaan. Härkämäki noudattaa kunnassa toteutunutta kehitystä täydentäen alueen itä- ja länsipuolella jo olemassa olevaa haja-asutusrakennetta.
Alueen sijainti suhteessa kaupan ja joukkoliikenteen palveluihin
Härkämäen alueella ja sen välittömässä läheisyydessä ei ole vähittäiskaupan
palveluja. Lähimmät myymälät sijaitsevat Kirkonkylässä, jossa on tarjolla päivittäistavarakaupan ja jonkin verran myös erikoiskaupan palveluja. Monipuolisemmat kaupan palvelut löytyvät Kouvolasta, jonne on matkaa vajaat 15 kilometriä. Väestöpohjan pienuuden vuoksi kumpikaan maankäyttövaihtoehto ei
tule tarjoamaan toimintaedellytyksiä alueen omille päivittäistavaramyymälöille.
Tarkastelualueelta ei ole suoraa linja-autoyhteyttä kirkonkylään. Lähin linja
kulkee vajaan kahden kilometrin päässä muutaman vuoron päivätarjonnalla.
Härkämäen suhteellisen vähäinen väestömäärä ei antane mahdollisuuksia
vuorotarjonnan lisäämisen.
Alueen sijainti suhteessa luonnonympäristöön ja rantaan
Härkämäki on nykyisin osittain talouskäytössä olevaa metsäaluetta, joka on
rantaa lukuun ottamatta rakentamaton. Ranta-alueella on muutama yhteiskäytössä oleva mökki ja yksi ympärivuotinen asunto. Maaperältään alue on
moreenia ja kalliota. Alueen korkeusero on noin 25 metriä, joten etenkin mäen päälle sijoittuva rakentaminen voi vaikuttaa suurmaisemaan, jossa yleisilmeenä on yhtenäinen metsä. Maisemalliset muutokset voidaan minimoida jättämällä rantapuusto ennalleen ja varmistamalla rakennettavalla alueella se,
että olemassa olevaa puustoa jätetään sekä tonteille että tonttien välisille viheralueille. Näin alueen yleisilme saadaan säilytettyä lähes ennallaan.
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Härkämäen ranta-alue on rantaviivan lähellä avointa hiekkarantaa. Ranta-alue
on suhteellisen matala noin 50 - 100 metrin leveydeltä, mutta sen jälkeen
mäki alkaa nousta. Vapaan rannan käyttömahdollisuus ei muutu oleellisesti
tarkastelualueen toteuttamisen vuoksi, koska kummassakaan maankäyttövaihtoehdossa ei ole omarantaisia rakennuspaikkoja. Virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat, koska ranta-alue on osoitettu virkistysalueeksi ja sinne sijoittuu telaranta soutuveneille.
3.5.3

Kunnallistekninen toimivuus
Tie- ja katuverkko
Härkämäen nykyiset tieyhteydet kytkeytyvät Kirkonkylästä pohjoiseen vievälle Multamäentielle (mt 368). Multamäentieltä risteävä, päällystämätön Hautalantie kiertää Lappalanjärven pohjoisrantaa. Tältä tieltä risteävät Sulkavantie
ja Ojalanhiekantie rajaavat tarkastelualueen väliinsä. Nykyinen tiestö on päällystämätöntä metsätietä. Molemmissa maankäyttövaihtoehdoissa Hautalantie
kunnostetaan kokoojakaduksi välillä Härkämäki - Multamäentie.
Maankäyttövaihtoehdossa 1 kunnostettava kokoojakatu on pituudeltaan noin
1 600 metriä. Asuntokatuja on noin 1 100 metriä ja ne ovat reuna-alueet mukaan luettuna noin kuuden metrin levyisiä. Maankäyttövaihtoehdossa 2 kunnostettavaa kokoojakatua on noin 1 900 metriä ja asuntokatuja noin 1 400
metriä.
Vesihuoltoverkko
Härkämäessä ei nykyisin ole vesihuoltoverkkoa. Tarkastelualueen molemmissa maankäyttövaihtoehdossa vesihuoltoverkko kytkeytyy olemassa olevaan
verkkoon Multamäentien ja Hautalantien risteysalueella. Maankäyttövaihtoehdossa 1 tarvitaan katurakenteessa olevaa tonttikatuverkkoa noin 1 100 metriä. Katurakenteessa olevaa kytkentäverkkoa tarvitaan noin 900 metriä ja
erillisessä kaivannossa olevaa kytkentäverkkoa noin 400 metriä. Kytkentäverkko kulkee pääasiassa Hautalantien ja Sulkavantien linjauksia pitkin. Härkämäkeä palveleva pakettipumppaamo sijoittuu alueen eteläosaan.
Maankäyttövaihtoehdossa 2 on katurakenteessa olevaa tonttikatuverkkoa noin
1 500 metriä, katurakenteessa olevaa kytkentäverkkoa noin 900 metriä ja
erillisessä kaivannossa olevaa kytkentäverkkoa noin 500 metriä. Kytkentäverkko linjautuu samoin kuin maankäyttövaihtoehdossa 1 ja pakettipumppaamo sijoittuu samaan tapaan alueen eteläosaan.
Alueen vaiheittaisen toteuttamisen mahdollisuudet
Härkämäen pienen koon ja suhteellisen vähäisen rakennusmäärän vuoksi alueen vaiheittaisella toteuttamisella ei välttämättä saavuteta kustannussäästöjä. Vaiheittainen toteuttaminen on kuitenkin mahdollista. Maankäyttövaihtoehdossa 1 se on tarkoituksenmukaisinta tehdä tie kerrallaan. Maankäyttövaihtoehto 2 mahdollistaa vaiheistamisen paremmin: alueen toteuttaminen
voidaan tehdä joko etelä- tai pohjoisreunasta lähtien korttelikokonaisuus kerrallaan. Pohjoisreunan toteuttaminen ensin on kustannustehokkaampi ratkaisu, koska verkostopituudet jäävät lyhyemmiksi ja käyttöaste saadaan paremmaksi.
Satamat
Lappalanjärven ranta on varattu virkistystä palvelevaan toimintaan ja sinne
on osoitettu telaranta ja talvisäilytysmahdollisuus noin 60 veneelle. Telaranta
on rakenteeltaan sellainen, että rantaa muokataan siten, että veneitä säilytään kuivalla maalla.
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Arviointikokonaisuus, lähtöaineistot ja arviointimenetelmät
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Arviointikokonaisuutta määriteltäessä sovellettiin ympäristöministeriön julkaisussa ”Vakituisen ranta-asutuksen kuntataloudelliset vaikutukset” esitettyä
vaikutuseräluetteloa. Kuntataloudellisessa arvioinnissa olivat mukana seuraavat kustannus- ja tuloerät:
Kustannukset
- maan hankinta
- rakennusten ja rakenteiden rakentaminen sekä niiden kunnossapito
o tiet ja kadut
o vesi- ja viemäriverkko
o satamat
o päiväkodit ja koulut
- opetus- ja kulttuuripalvelujen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakustannukset
Tulot
- tonttien myynti
- kunnallisverotulot
- kiinteistöverotulot
- valtionosuudet
- vesihuollon liittymismaksut
Alueiden sisäisten tie- ja vesihuoltoverkkojen rakentamiskustannukset arvioitiin Suunnittelukeskus Oy:ssä kehitettyä AVE -yhdyskuntataloudellista laskentamallia käyttäen. Kustannukset määräytyvät AVE-ohjelmassa eri rakenteille
määriteltyjen yksikköhintojen, maaperäkertoimien ja alueiden rakennetta kuvaavien korttelikaavioiden perusteella. Kytkentäkustannukset perustuvat kytkentäverkkojen tarpeesta tehtyyn arvioon. Kytkentäverkolla tarkoitetaan tarkastelualueiden ”ulkorajalle” tulevaa verkostoa ja siihen liittyviä rakenteita,
joita vaaditaan alueiden kytkemiseksi olemassa olevaan teknisen huollon verkostoon. Laskennassa käytetyt yksikkökustannukset koottiin Rapal Oy:n ininfra.net palvelusta lukuun ottamatta Pyhtäätä, jonka tarkastelualueilla käytettiin kunnan omia yksikkökustannuksia. Yksikkökustannusten soveltuvuus
tarkastelukuntien olosuhteisiin tarkistettiin kunnissa. Maaperätarkastelujen
lähtöaineistona käytettiin GTK:n maaperäaineistoja.
Satamien sekä koulujen ja päiväkotien rakentamiskustannukset arvioitiin yhteistyössä kuntien kanssa määrittelemällä rakentamisen tarve, määrä ja yksikköhinnat. Maan hankinnasta aiheutuvat menot ja tonttien myynnistä saatavat tulot arvioitiin samaan tapaan tarve-, määrä- ja yksikköhintatarkastelujen
kautta.
Kunnallisten palvelujen toimintamenot, kunnallisverotulot ja valtionosuudet
arvioitiin kuntakohtaisten keskimääräisten yksikköarvojen (€/asukas) pohjalta. Kunnallisten palvelujen toimintamenojen laskennassa käytetty yksikköhinta on nettomääräinen eli menoista on vähennetty tulot. Kiinteistövero arvioitiin tarkastelualueiden uusien vakituisten ja loma-asuntojen määrän sekä nykyisten keskimääräisten kerrosalaa kohti laskettujen yksikkötulojen perusteella. Vesihuollon liittymismaksut arvioitiin tarkastelualueiden rakennusoikeuden
ja Kymen Veden taksojen pohjalta.
Kertaluonteiset vaikutukset (kuten esimerkiksi tien rakentamiskustannukset)
laskettiin yhteen vuosittain toistuvien vaikutusten (kuten esimerkiksi tien
kunnossapitokustannusten) kanssa nykyarvomenetelmällä. Nykyarvoja laskettaessa suoritukset kerrotaan diskonttauskertoimella, joka muodostuu laskentakorkokannasta ja tarkasteluajanjaksosta (pitoajasta) vuosissa. Pitoajan
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määrittelemiseksi ei ole käytettävissä mitään yksiselitteisesti oikeaa ratkaisua. Yhdyskuntataloudellisissa selvityksissä käytetään yleisimmin 30 - 50
vuoden keskimääräisiä pitoaikoja. Tämä johtuu siitä, että yhdyskuntarakenne
on pitkäikäinen ”tuote”, joka sitoo tulevia ratkaisuja paljon pidemmälle kuin
rakenteiden fyysinen elinikä ulottuu. Myöskään laskentakorkokannan osalta ei
ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua. Yhdyskuntataloudellisten vaikutusten laskennassa useimmin käytetty laskentakorkokanta on 5 %.
Nykyarvoja laskettaessa suoritukset kerrotaan diskonttauskertoimella, joka
muodostuu laskentakorkokannasta ja tarkasteluajanjaksosta (pitoajasta) vuosissa. Jos laskennassa käytetään esimerkiksi viidenkymmenen vuoden pitoaikaa ja viiden prosentin korkokantaa, diskonttauskertoimeksi muodostuu
18,26. Tämä merkitsee sitä, että vuosittaisten vaikutusten 50 vuoden kertymän nykyarvo vastaa runsaan kahdeksantoista vuoden vaikutuksia, mikäli ne
toteutuisivat jo investointivaiheessa. Taulukossa 5 esitetään diskonttauskertoimia erilaisilla pitoajoilla ja korkokannoilla laskettuina.

Laskentakorko
4%
5%
6%

10
8,11
7,72
7,36

20
13,59
12,46
11,47

Pitoaika (vuotta)
30
50
17,29
21,48
15,37
18,26
13,76
15,76

100
24,50
19,85
16,62

Taulukko 5. Diskonttauskertoimet 10 - 100 vuoden pitoajoilla ja 4 - 6 prosentin laskentakorkokannoilla.
Kun tarkastelun kohteena on investointi, jonka pitoaika on 10 vuotta ja kunakin vuonna aiheutuvien kustannusten suuruus on 17 euroa, on näiden kustannusten yhteenlaskettu nykyarvo kymmenen prosentin laskentakorkokantaa
käytettäessä 103 €. Jos muutoin samojen edellytysten vallitessa investointiajanjakso olisi 20 vuotta, olisi kunakin vuonna tapahtuvien 17 euron jaksollisten suoritusten yhteinen nykyarvo 143 €. Kymmenennen vuoden jälkeen
tapahtuvien suoritusten vaikutus nykyarvoon on siten vain 40 €.
Vieläkin vähäisempi on kahdenkymmenennen vuoden jälkeen seuraavien suoritusten vaikutus, sillä sadan vuoden aikana vuosittain tapahtuvien 17 euron
suuruisten suoritusten yhteinen nykyarvo on kokonaisuudessaan 168 € (eli
vuosien 20 - 100 väliseltä ajalta 25 €). Laskennassa käytettävän koron vaikutus näkyy siinä, että esimerkiksi kuuden prosentin korkokannalla em. luvut
olisivat kymmenessä vuodessa 124 €, kahdessakymmenessä vuodessa 193 €
ja sadassa vuodessa 280 €. Mitä korkeampaa korkoa käytetään, sitä alhaisemmaksi nykyarvo muodostuu eli korkeampi korko ”syö” suorituksen nimellisarvosta suuremman osan.
Tässä työssä pitoaikana käytettiin kolmeakymmentä vuotta ja laskentakorkokantana viittä prosenttia, jolloin diskonttauskertoimeksi muodostuu 15,37.
Tämä merkitsee sitä, että vuosittaisten vaikutusten 30 vuoden kertymän nykyarvo vastaa runsaan viidentoista vuoden vaikutuksia, mikäli ne toteutuisivat
jo investointivaiheessa. Kaikki raportissa esitettävät kustannus- ja tulotiedot
edustavat syksyn 2007 rahan arvoa.
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Anjalankoski
Haukiojan alueen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset ovat yhteensä
5,1 miljoonaa euroa koko 30 vuoden tarkasteluajanjaksolle laskettuna (taulukko 6). Kustannukset koostuvat maan hankinnasta (4 %), tie- ja vesihuoltoverkon rakentamisesta (18 %) ja kunnossapidosta (6 %) sekä kunnallisten
palvelujen toiminnasta aiheutuvista menoista (72 %).

KUSTANNUKSET
Maan hankinta
Rakentaminen
Tie- ja katuverkko
Vesihuoltoverkko
Satamat
Palvelurakennukset
Kunnossapito
Tie- ja katuverkko
Vesihuoltoverkko
Satamat
Palvelurakennukset
Palvelutoiminta
Opetus- ja kulttuuritoimi
Sosiaali- ja terveystoimi

Yläpää
milj. €
39,9
0,0
12,6
6,5
5,3
0,3
0,5
4,4
3,0
1,2
0,0
0,2
22,9
6,9
16,0

Haukioja
milj. €
5,1
0,2
0,9
0,4
0,4
0,0
0,0
0,3
0,2
0,1
0,0
0,0
3,7
1,1
2,6

Taulukko 6. Anjalankosken tarkastelualueiden kustannukset.
Alueen toteuttamiseen (”rakentamisvaiheeseen”) liittyvien investointien eli
maan hankinnan ja rakentamisen osuus kokonaiskustannuksista on 21 % (1,1
milj. €). Valtaosa kustannuksista kertyy siten ajan kuluessa alueen ”toimintavaiheessa” kunnallistekniikan kunnossapidon ja kunnallisten palvelujen toiminnan myötä. Kunnallisten palvelujen toimintamenoilla on huomattava merkitys kokonaiskustannusten kertymisessä, niin Haukiojalla kuin muillakin tarkastelualueilla.
Rakentamiskustannukset (0,9 milj, €) jakautuvat suhteellisen tasan tie- ja katuverkon sekä vesihuoltoverkon rakentamisen kesken. Rakentamiskustannukset koostuvat vain alueen sisäisten verkkojen rakentamisesta, koska Haukiojan yhdyskuntarakenteellisesti edullisen sijoittumisen vuoksi kytkentäverkkoja ei tarvita. Kunnallisteknisten verkkojen kunnossapitokustannuksista kertyy vuosien kuluessa yhteensä 0,3 miljoonaa euroa. Yhdessä rakentamiskustannusten kanssa infrastruktuurin kokonaiskustannuksiksi tulee siten 1,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa 24 % alueen toteuttamisen kokonaiskustannuksista.
Haukiojalta saatavat tulot ovat yhteensä 4,6 miljoonaa euroa:
-

tonttien myynti
kunnallisvero
kiinteistövero
valtionosuudet
vesihuollon liittymismaksut

0,5
2,7
0,2
1,1
0,1

milj.
milj.
milj.
milj.
milj.

€
€
€
€
€

(11 %)
(58 %)
(5 %)
(24 %)
(2 %)

Yläpään kustannukset ovat yhteensä 39,9 miljoonaa euroa. Kustannukset
kertyvät tie- ja vesihuoltoverkon, sataman ja päiväkodin rakentamisesta (32
%) ja kunnossapidosta (11 %) sekä kunnallisten palvelujen toiminnasta (57
%). Maan hankinnasta ei aiheudu kustannuksia (ja vastaavasti tonttien
myynnistä ei kerry tuloja), koska alueen toteuttamisen oletettiin tapahtuvan
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maankäyttösopimuksella siten, että kunnallistekniikan rakentamiskustannuksista vastaa jokin muu taho kuin kaupunki. Ilman tie- ja vesihuoltoverkon rakentamiskustannuksia Yläpään kokonaiskustannukset ovat 11,8 miljoonaa euroa pienemmät eli 28,1 miljoonaa euroa. Alueen toimintavaiheessa kustannuksia kertyy yhteensä 27,3 miljoonaa euroa.
Rakentamiskustannuksista noin puolet kertyy tie- ja katuverkon rakentamisesta, 40 % vesihuoltoverkon rakentamisesta ja loput päiväkodin ja sataman
rakentamisesta. Tie- ja katuverkon rakentamiskustannukset jakautuvat suhteellisen tasan alueen sisäisten ja ulkoisten verkkojen kesken. Vesihuollossa
sen sijaan korostuu alueen sisäisten verkkojen vaikutus, sillä niiden osuus rakentamiskustannuksista on yli 90 %. Rakennusten ja rakenteiden kunnossapitokustannukset ovat yhteensä 4,4 miljoonaa euroa, josta 4,2 miljoonaa euroa
kertyy tie- ja vesihuoltoverkosta.
Kunnallistekniikan rakentamiskustannuksia kasvattavat etenkin alueen laajuudesta ja yhdyskuntarakenteellisesta sijoittumisesta aiheutuva uusien verkkojen tarve ja pitkät linjaukset. Lisäksi myös junaradan läheisyys ja maaperä
edellyttävät suhteellisen kalliita ratkaisuja mm. meluntorjunnan ja maaperän
esirakentamisen osalta.
Yläpään alueelta saatavat tulot ovat yhteensä 25,5 miljoonaa euroa:
4.3

kunnallisvero
kiinteistövero
valtionosuudet
vesihuollon liittymismaksut

16,7 milj. € (65 %)
1,4 milj. € (5 %)
6,9 milj. € (27 %)
0,6 milj. € (2 %)

Hamina
Vilniemen maankäyttövaihtoehdon 1 kokonaiskustannukset ovat 48 miljoonaa euroa (taulukko 7). Kustannuserien osuudet ovat seuraavat: maan
hankinta (2 %), tie- ja vesihuoltoverkon, sataman ja päiväkodin rakentaminen (39 %) ja kunnossapito (11 %) sekä kunnallisten palvelujen toiminta (48
%). Maan hankinnasta ja rakentamisesta koostuvat ”rakentamisvaiheen” investoinnit ovat yhteensä 19,4 miljoonaa euroa (40 % kokonaiskustannuksista), alueen toimintavaiheessa kustannuksia kertyy yhteensä 28,6 miljoonaa
euroa (60 %).

KUSTANNUKSET
Maan hankinta
Rakentaminen
Tie- ja katuverkko
Vesihuoltoverkko
Satamat
Palvelurakennukset
Kunnossapito
Tie- ja katuverkko
Vesihuoltoverkko
Satamat
Palvelurakennukset
Palvelutoiminta
Opetus- ja kulttuuritoimi
Sosiaali- ja terveystoimi

Vilniemi 1
milj. €
48,0
0,9
18,5
5,7
5,7
5,1
2,0
5,4
2,7
1,3
0,8
0,6
23,3
7,2
16,1

Vilniemi 2
milj. €
80,6
1,2
25,6
7,6
8,1
6,8
3,0
7,4
3,5
1,9
1,0
0,9
46,5
14,3
32,2

Taulukko 7. Haminan tarkastelualueen maankäyttövaihtoehtojen kustannukset.
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Alueen 18,5 miljoonan euron rakentamiskustannuksista noin kymmenesosa
aiheutuu päiväkodin rakentamisesta. Loppuosa rakentamiskustannuksista jakautuu suhteellisen tasaisesti katu- ja tieverkon, vesihuoltoverkon ja sataman
kesken. Tie- ja katuverkon rakentamiskustannuksista yli puolet kertyy ulkoisten verkkojen rakentamisesta. Vesihuollossa ulkoisten verkkojen rakentamisen osuus on 30 % rakentamiskustannuksista.
Rakennusten ja rakenteiden kunnossapidon kustannukset ovat yhteensä 5,4
miljoonaa euroa. Infrastruktuurin rakentamis- ja kunnossapitokustannuksista
kertyy siten yhteensä 23,9 miljoonaa euroa eli noin puolet alueen toteuttamisen kokonaiskustannuksista.
Maankäyttövaihtoehdon 1 mukaiset tulot ovat yhteensä 35,2 miljoonaa euroa:
-

tonttien myynti
kunnallisvero
kiinteistövero
valtionosuudet
vesihuollon liittymismaksut

9,6 milj. € (27 %)
16,6 milj. € (47 %)
2,3 milj. € (6 %)
5,8 milj. € (16 %)
1,0 milj. € (3 %)

Maankäyttövaihtoehdon 2 kokonaiskustannuskertymä 80,6 miljoonaa euroa koostuu maan hankinnasta (1 %), tie- ja vesihuoltoverkon, sataman ja
päiväkodin rakentamisesta (32 %) ja kunnossapidosta (9 %) sekä kunnallisten palvelujen toimintamenoista (58 %). ”Rakentamisvaiheen” kustannukset
ovat 26,8 miljoonaa euroa eli kolmasosa kokonaiskustannuksista.
Rakennusten ja rakenteiden rakentamisesta aiheutuvat kustannukset ovat
25,6 miljoonaa euroa. Rakentamiskustannukset jakautuvat päiväkodin, tie- ja
vesihuoltoverkon ja sataman kesken samaan tapaan kuin maankäyttövaihtoehdossa 1. Myös ulkoisten verkkojen osuudet tie- ja vesihuoltoverkon rakentamiskustannuksista ovat lähes samat kuin maankäyttövaihtoehdossa 1.
Rakennusten ja rakenteiden kunnossapidosta kertyy kustannuksia yhteensä
7,4 miljoonaa euroa. Yhdessä rakentamiskustannusten kanssa infrastruktuurin kokonaiskustannukset ovat siten 32,9 miljoonaa euroa, mikä vastaa 41
%:n osuutta kokonaiskustannuksista.
Kunnallistekniikan rakentamiskustannuksia kasvattaa molemmissa maankäyttövaihtoehdoissa pitkät linjaukset sekä se, että olemassa olevat rakenteet on
tehty palvelemaan loma-asutusta. Mittavan vakituisen asutuksen (400 - 800
uutta asukasta) sijoittaminen alueelle edellyttää mittavia uudisrakenteita ja
muutoksia tie- ja vesihuoltoverkossa. Oman osansa kustannuksiin tuo myös
satama, jonka osuus rakentamiskustannuksista on molemmissa maankäyttövaihtoehdoissa noin 28 %.
Maankäyttövaihtoehdon 2 mukaiset tulot ovat yhteensä 63,4 miljoonaa euroa:
4.4

tonttien myynti
kunnallisvero
kiinteistövero
valtionosuudet
vesihuollon liittymismaksut

14,1 milj. € (22 %)
33,2 milj. € (52 %)
3,2 milj. € (5 %)
11,6 milj. € (18 %)
1,3 milj. € (2 %)

Pyhtää
Verssonkankaan alueen toteuttamisen kustannukset ovat yhteensä 6,4 miljoonaa euroa (taulukko 8). Kustannukset kertyvät maan hankinnasta (16 %),
tie- ja vesihuoltoverkon ja sataman rakentamisesta (64 %) sekä niiden kunnossapidosta (20 %). Kunnallisten palvelujen toiminnasta ei aiheudu kustannuksia, koska alueelle ei sijoitu vakituista asutusta.
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Maan hankinta
Rakentaminen
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Satamat
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Verssonkangas
Kokkovuori
milj. €
milj. €
6,4
4,4
1,0
0,1
4,1
0,6
1,6
0,3
2,1
0,3
0,4
0,0
0,0
0,0
1,3
0,2
0,8
0,1
0,5
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
3,4
0,0
1,0
0,0
2,4

Taulukko 8. Pyhtään tarkastelualueiden kustannukset.
Hieman yli puolet alueen 4,1 miljoonan euron rakentamiskustannuksista kertyy vesihuoltoverkon rakentamisesta. Tie- ja katuverkon osuus rakentamiskustannuksista on 39 % ja sataman osuus 10 %. Verssonkankaan yhdyskuntarakenteellinen sijainti tulee selvästi esiin kunnallisteknisten verkkojen rakentamisessa: ulkoisten verkkojen osuus rakentamiskustannuksista on katujen ja teiden osalta 72 % ja vesihuollon osalta 87 %. Kunnallisteknisten verkkojen ja sataman kunnossapidosta kertyy kustannuksia yhteensä 1,3 miljoonaa euroa.
Verssonkankaalta kertyy tuloja yhteensä 3,6 miljoonaa euroa:
-

tonttien myynti
kiinteistövero
vesihuollon liittymismaksut

2,2 milj. € (61 %)
1,1 milj. € (31 %)
0,3 milj. € (7 %)

Kokkovuoren kustannusten kokonaiskertymä on 4,4 miljoonaa euroa. Kustannukset koostuvat maan hankinnasta (3 %), tie- ja vesihuoltoverkon rakentamisesta (14 %) ja kunnossapidosta (5 %) sekä kunnallisten palvelujen toimintamenoista (78 %). ”Rakentamisvaiheen” investointien eli maan hankinnan ja rakentamisen yhteenlaskettu osuus kokonaiskustannuksista on 17 %.
Kunnallisteknisten verkkojen rakentamiskustannukset (0,6 milj. €) jakautuvat
puoliksi katu- ja tieverkon ja vesihuoltoverkon kesken. Rakentamiskustannukset kertyvät kokonaisuudessaan sisäisten verkkojen rakentamisesta. Kunnossapitokustannukset ovat 0,2 miljoonaa euroa eli infrastruktuurin rakentamisen
ja ylläpidon kustannukset muodostavat yhdessä viidesosan alueen toteuttamisen kokonaiskustannuksista. Rakentamis- ja kunnossapitokustannusten muodostumiseen vaikuttaa oleellisesti se, että Kokkovuori on kooltaan pieni ja sijoittuu edullisesti yhdyskuntarakenteeseen.
Kokkovuoresta kertyy tuloja yhteensä 4,4 miljoonaa euroa:
-

tonttien myynti
kunnallisvero
kiinteistövero
valtionosuudet
vesihuollon liittymismaksut

0,3
2,7
0,3
1,0
0,1

milj.
milj.
milj.
milj.
milj.

€
€
€
€
€

(8 %)
(60 %)
(7 %)
(23 %)
(2 %)
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Valkeala
Härkämäen maankäyttövaihtoehdon 1 toteuttamisen kokonaiskustannukset ovat 9,8 miljoonaa euroa (taulukko 9). Kustannukset jakautuvat siten, että maan hankinnan osuus on 5 %, tie- ja vesihuoltoverkon ja sataman rakentamisen osuus 24 %, edellä mainittujen rakenteiden kunnossapidon osuus 8
% ja kunnallisten palvelujen toiminnasta aiheutuvien menojen osuus 62 %.
Investoinnit maan hankintaan ja rakentamiseen ovat suuruudeltaan 2,9 miljoonaa euroa eli hieman vajaa kolmasosa kokonaiskustannuksista.

KUSTANNUKSET
Maan hankinta
Rakentaminen
Tie- ja katuverkko
Vesihuoltoverkko
Satamat
Palvelurakennukset
Kunnossapito
Tie- ja katuverkko
Vesihuoltoverkko
Satamat
Palvelurakennukset
Palvelutoiminta
Opetus- ja kulttuuritoimi
Sosiaali- ja terveystoimi

Härkämäki 1 Härkämäki 2
milj. €
milj. €
9,8
11,7
0,5
0,6
2,4
3,0
1,2
1,5
1,0
1,3
0,2
0,2
0,0
0,0
0,8
1,0
0,5
0,7
0,2
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
6,1
7,1
2,0
2,3
4,1
4,8

Taulukko 9. Valkealan tarkastelualueen maankäyttövaihtoehtojen kustannukset.
Rakentamiskustannuksista (2,4 milj. €) 49 % kertyy tie- ja katuverkon, 42 %
vesihuoltoverkon ja 9 % sataman rakentamisesta. Sekä tie- ja katuverkon että vesihuoltoverkon rakentamiskustannukset jakautuvat suhteellisen tasaisesti sisäisen ja ulkoisen verkon kesken. Kunnossapitokustannukset (0,8 milj. €)
koostuvat lähes kokonaan tie- ja vesihuoltoverkosta. Rakentamisen ja kunnossapidon yhteenlasketuista kustannuksista kertyy noin kolmasosa alueen
toteuttamisen kokonaiskustannuksista.
Maankäyttövaihtoehdon 1 mukaiset tulot ovat yhteensä 9,0 miljoonaa euroa:
-

tonttien myynti

1,9 milj. € (21 %)

-

kunnallisvero

4,6 milj. € (51 %)

-

kiinteistövero

0,5 milj. € (5 %)

-

valtionosuudet

1,9 milj. € (21 %)

-

vesihuollon liittymismaksut

0,2 milj. € (2 %)

Maankäyttövaihtoehdossa 2 kustannuksia kertyy 11,7 miljoonaa euroa.
Kustannukset koostuvat maan hankinnasta (5 %), tie- ja vesihuoltoverkon ja
sataman rakentamisesta (25 %) ja kunnossapidosta (9 %) sekä kunnallisten
palvelujen toimintamenoista (61 %). ”Rakentamisvaiheen” investointimenot
ovat 3,6 miljoonaa euroa eli noin kolmasosa kokonaismenoista.
Rakentamiskustannukset (3,0 milj. €) jakautuvat siten, että tie- ja katuverkon
osuus on 49 %, vesihuoltoverkon osuus 44 % ja sataman osuus 7 %. Maankäyttövaihtoehdon 1 tapaan tie- ja katuverkon ja vesihuoltoverkon rakentamiskustannukset jakautuvat suhteellisen tasaisesti sisäisen ja ulkoisen verkon
kesken. Kunnossapitokustannuksia kertyy 1,0 miljoonaa euroa, mikä yhdessä
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rakentamiskustannusten kanssa vastaa noin kolmasosaa kokonaiskustannuksista.
Maankäyttövaihtoehdon 2 mukaiset tulot ovat yhteensä 10,5 miljoonaa euroa:
4.6

tonttien myynti
kunnallisvero
kiinteistövero
valtionosuudet
vesihuollon liittymismaksut

2,2
5,4
0,6
2,2
0,2

milj.
milj.
milj.
milj.
milj.

€
€
€
€
€

(21 %)
(51 %)
(5 %)
(21 %)
(2 %)

Herkkyystarkasteluja
Valtaosa tarkastelualueiden kustannuksista kertyy kunnallisten palvelujen toiminnasta aiheutuvista menoista. Toimintamenot laskettiin oletuksella, että
kaikki tarkastelualueiden asukkaat ovat kuntien uusia asukkaita eli uusia palvelujen käyttäjiä. Todennäköistä kuitenkin on, että vain osa asukkaista on uusia. Mikäli tarkastelualueen asukkaista puolet muuttaisi alueelle omasta kunnasta ja puolet muualta, alueiden toteuttamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset olisivat selvästi alemmat (kuva 20). Kokonaiskustannukset pienentyisivät tarkastelualueittain seuraavasti:
-

Haukioja
Yläpää
Vilniemi 1
Vilniemi 2
Kokkovuori
Härkämäki 1
Härkämäki 2

-1,8 milj. €
-11,4 milj. €
-11,6 milj. €
-23,3 milj. €
-2,7 milj. €
-3,0 milj. €
-3,6 milj. €

Kokonaiskustannukset (toimintamenot -50 %), milj. €
90
80,6
80
70
57,4

60
48,0

50
39,9

36,4

40
30

28,5

20
9,8
10

5,1 3,2

4,4 2,7

11,7
6,7

8,2

0
Yläpää

Haukioja

Vilniemi 1

Vilniemi 2

Kaikki uusia kuntalaisia

Kokkovuori

Härkämäki 1 Härkämäki 2

Puolet uusia kuntalaisia

Kuva 20. Kokonaiskustannukset, jos kunnallisten palvelujen toimintamenot
puolittuisivat (”vain” puolet alueiden asukkaista uusia kunnan asukkaita).
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Tarkastelualueiden kunnallisverotulot laskettiin kunkin kunnan keskimääräisellä yksikkötulolla (€/asukas). Houkutteleville ranta-alueille muuttaa kuitenkin usein keskimääräistä tulotasoa paremmin ansaitsevia henkilöitä. Jos oletetaan, että tarkastelualueille muuttaisi 30 % keskimääräistä parempituloisia
henkilöitä, kokonaistulot olisivat kuvan 21 mukaisia. Kokonaistulojen kasvu
olisi tarkastelualueittain seuraava:
-

Haukioja
Yläpää
Vilniemi 1
Vilniemi 2
Kokkovuori
Härkämäki 1
Härkämäki 2

+0,8 milj. €
+5,0 milj. €
+5,0 milj. €
+10,0 milj. €
+0,8 milj. €
+1,4 milj. €
+1,6 milj. €

Kokonaistulot (kunnallisverotulot +30 %), milj. €
80

73,4

70

63,4

60
50
40,2
35,2

40
30

30,5
25,5

20
9,0 10,3

10

4,6 5,4

10,512,1

4,4 5,2

0
Yläpää

Haukioja

Vilniemi 1

Vilniemi 2

Keskimääräinen tulotaso

Kokkovuori

Härkämäki 1 Härkämäki 2

30 % korkeampi tulotaso

Kuva 21. Kokonaistulot, jos tarkastelualueille muuttaisi 30 % keskimääräistä
parempituloisia asukkaita.
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YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Selvityksen tarkoituksena oli ensinnäkin avata keskustelua ranta-alueiden rakentamisen keinoista ja vaihtoehdoista sekä rakentamisen toiminnallisista ja
taloudellisista vaikutuksista. Toisena tarkoituksena oli tuottaa tapaustutkimusten avulla tietoa Kymenlaakson ranta-alueiden maakunta- ja kuntakaavoituksen tarpeisiin.

5.1

Rakennemallit ja tarkastelualueet
Rakennemallien tarkoitus ja luonne
Rakennemallien tarkoituksena oli etsiä ratkaisuja, joilla voidaan tukea rantaalueiden suunnittelua ja rakentamista niin, että rannan läheisyyteen voidaan
sijoittaa pysyvää asutusta ja eri tavoin toteutettavaa loma-asumista. Rakennemallien mitoitusratkaisut sidottiin Kymenlaaksossa yleisesti käytössä olevien tonttikokoihin ja -tehokkuuksiin tai ne saatiin kunnalta. Muut määräävät
tekijät liittyivät ympäristön erityispiirteisiin kuten maisemaan ja maastonmuotoihin. Tarkastelualueilla varioitiin viittä pientaloalueiden jäsentymisen eri tavoin ratkaisevaa rakennemallia.
Sormimalleissa lähtökohtana ovat kunkin tontin näkymäyhteydet haluttuun
elementtiin sekä rakenteen murtaminen siten, että pitkältäkin kadulta saadaan luotua viheryhteys ja kevyen liikenteen yhteys. Sormimallin avulla voidaan ohjata alueen liikenneratkaisuja, rytmittää pitkiä katuja sekä luoda sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuutta katujen varsille.
Peltomallissa rakennukset sijoittuvat nauhamaisesti avoimen maisematilan
(vesistön tai pellon) ja suljetun maisematilan rajaan esimerkiksi metsän reunaan. Alueen rakenne sijoittuu siten, että jokilaakson ja metsän väliin muodostuu vaihettumisvyöhyke. Peltomallirakenteella voidaan tien ja maaston
ominaispiirteitä hyväksikäyttäen luoda maaseutumaista raittia ja avoimen tilan tuntua.
Peltosaaret kehitettiin tarkastelualueille, joilla ei ole selkeää yhteyttä vesistöön. Peltosaarien rakentaminen perustuu olemassa olevien tilakeskusten ja
metsäsaarekkeiden hyväksikäyttöön. Rakennukset muodostavat pellosta selkeästi rajautuvan alueen, mutta saaren sisällä tontit rajautuvat yhteispihaan.
Peltosaaret mahdollistavat maltillisen, maisemaa ja olemassa olevaa rakennetta täydentävän lisärakentamisen, jossa avoin ja suljettu alue säilyvät erillään.
Pihamalli kehitettiin erityisesti tasaiseen peltomaiseen maastoon, joka rajautuu jokeen tai puroon. Pihamallissa rakennukset muodostavat omia pihapiirejään, joita voidaan liittää yhteen ketjumaisesti niiden läpi kulkevalle reitille tai
omiksi yksiköikseen kokoojakadun varteen. Rakennukset ovat omilla tonteillaan, mutta keskuspiha mahdollistaa myös yhtiömuotoisen toteuttamisen. Pihamallia on helppo täydentää vaiheittain ”solu solulta” rakentamalla.
Lomapallomallissa tontit muodostavat kennomaisen korttelirakenteen ja kortteleiden väliin jää leveydeltään vaihtelevia viherkaistaleita. Mallia voidaan soveltaa sekä tuottajamuotoisen että perinteisen loma-asutuksen toteuttamiseen. Mallia helppo täydentää vaiheittain ”solu solulta” rakentamalla.
Anjalankoski – Yläpää ja Haukioja
Tarkastelualueet sijoittuvat Kymijoen rantalaaksoon kaupungin pohjois- ja
eteläosassa. Pohjoinen tarkastelualue, Yläpää, on pituudeltaan noin 3,5 kilo-
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metriä ja sen eteläosa kytkeytyy Myllykosken olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Yläpään Pohjoinen osa täydentää alueella jo olemassa olevaa
haja-asutusrakennetta. Yläpään maankäyttöluonnoksessa on alueen laajuuden vuoksi voitu soveltaa kaikkia vakituisen asumisen rakennemalleja. Rakennemallien mahdollistama rakennusoikeus on yhteensä noin 60 000 kerrosneliömetriä. Uusia asukkaita alueelle voi sijoittua yhteensä noin 440.
Yläpään rantasormien toteuttamisessa keskeisiksi kysymyksiksi nousivat rakenteen määrä suhteessa kustannuksiin sekä vaiheittaisen toteuttamisen
mahdollisuus. Tonttien kokonaismäärän tulisi olla riittävä, jotta kalliiden perusratkaisujen kuten esirakentamisen ja meluvallin kustannukset saataisiin
katetuiksi. Tämän toteutumiseksi tonteilla tulee olla kysyntää, jotta alue rakentuisi mahdollisimman täydellisesti ja nopeasti. Sormimallin soveltuvuus
avoimeen ympäristöön todettiin hyväksi, sillä perusrakenne luo selkeän rajatun alueen sekä riittävät vihervyöhykkeet siten, että ajan kuluessa alue muotoutuu aukeaan maisemaan sopivaksi metsäsaarekkeeksi.
Peltomallin käyttö haja-asutuksen leviämisessä edellyttää kokonaisuuden hallintaa, jotta hallittaisiin ns. kynnykset eli tilanteet, joissa tietty rakennemäärä
laukaisee esimerkiksi teiden rakentamiseen ja kunnossapitoon tai kouluihin
liittyviä kustannuksia. Mallissa selvitettiin kustannusvaikutuksia tilanteessa,
jossa mittava rakennemäärä on hajallaan ja ylittää infrastruktuurin kunnostus- ja rakentamiskynnyksen. Peltosaarimallissa selvitettiin olemassa olevan
rakenteen yhteyteen toteutettavaa lisärakentamista. Tämän mallin tuoma lisärakenne on niin vähäistä, että se ei itsessään ylitä kustannuksia laukaisevia
kynnyksiä.
Yläpään eteläisimmässä osassa, joka kytkeytyy Myllykosken olemassa olevaan
rakenteeseen, tutkittiin pihamallin käyttöä. Mallin etuihin kuuluu rakentamisen vaiheittaisen toteuttamisen helppous, joten infrastruktuurin rakentaminen
voidaan toteuttaa hallitusti odotettavissa olevan toteutumisen mukaisesti.
Malli sopii myös aukean maisemaan, koska sormimallin tapaan se muodostaa
selkeästi rajatun kokonaisuuden.
Kaupungin eteläosassa sijaitseva Haukioja sijoittuu Inkeroinen-Anjala taajamaan ja on luonteeltaan olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta täydentävä
vakituisen asumisen alue. Kymijoen länsirannan avoimelle peltoalueelle sijoittuvan pihamallin mahdollistama asukasmäärä on noin 70 ja rakennusoikeus
noin 10 000 k-m2. Pihamallin etuihin kuuluu etenkin Haukiojan tarkastelualueella näkymät tonteilta rantaan sekä selkeästi rajatun asuinaluekokonaisuuden muodostuminen.
Hamina - Vilniemen maankäyttövaihtoehdot 1 ja 2
Tarkastelualue sijaitsee lähellä nykyistä Vilniemen kylää ja noin viiden kilometrin etäisyydellä Haminan keskustasta. Maankäyttövaihtoehto 1 muodostuu
alueen pohjoisosaan sijoittuvasta rantasormimallista ja eteläosaan sijoittuvasta ”saaristolaiskylästä”. Tarkastelualueelle voi sijoittua noin 440 uutta asukasta. Rakennusoikeutta maankäyttövaihtoehto 1 mahdollistaa omakotitalorakentamiseen noin 51 000 k-m2 ja loma-asuntorakentamisen noin 44 000 k-m2.
Maankäyttövaihtoehdossa 1 ympärivuotisen asumisen keskeiseksi kysymykseksi nousi vaiheittaisen rakentamisen mahdollisuus. Tämän lisäksi jokaiselle
tontille haluttiin luoda esteettömiä viherkäytäviä rantaan ja virkistysalueelle.
Vaiheittaisen toteuttamisen perustana toimivat kortteliryppäät, jotka voidaan
toteuttaa kysynnän mukaan. Vaiheittaisuus antaa myös koko rakenteelle
joustomahdollisuutta, koska sisämaan tonttien/vähemmän kysyttyjen korttelien ratkaisut voidaan tarvittaessa tehdä käyttäen esimerkiksi tehokkaampaa
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rakennetta kuten rivitaloja. Joustavuus vähentää riskiä siitä, että rakenne toteutuisi vain osittain ja vajaana. Alueen suhteellisen pitkät yksittäiset tielinjaukset voidaan toteuttaa yksitellen.
Loma-asuntoalueen teemana oli saaristolaiskylä, jossa tontit sijoitettiin suhteellisen tiiviisti lähelle rantaa pienten kujien ympärille. Saaristokylän rakennemallina oli mukaelma rantasormista. Tonttien välissä on rannan suuntaisesti viherkäytäviä, joten mökkiläisillä on yhteys rantaan. Rannan toimiminen
myös telarantana luo elävää ja sosiaalisesti kestävää rakennetta ja säilyttää
rannan yleisessä käytössä.
Maankäyttövaihtoehdon 2 vakituisen asumisen alue (noin uutta 850 asukasta
ja 76 000 k-m2) muodostuu tiiviistä keskusta-alueesta, jota ympäröi mukaelma rantasormimallista. Keskusta-alue on modernia kaupunkimaista tiivismatala -rakennetta. Tiivis-matala -alueen mitoittaminen 200 asukkaalle osoitti tehokkaamman maankäytön ”tarpeen”: tämän asukasmäärän edellyttämä
kortteli- ja verkostokapasiteetti voisi palvella myös suurempaa asukasmäärää.
Mahdollisimman kustannustehokkaan alueen toteuttamiseksi pitäisi kiinnittää
huomiota alueen sisäisten verkostojen ratkaisuihin ja aluetehokkuuteen. Vaikka tonttitehokkuus näyttäisikin hyvältä, sitä tulisi tarkastella myös laajemmassa mittakaavassa. Rantasormien osalta keskeiseksi kysymykseksi nousi
vaiheittaisen toteuttamisen mahdollisuus. Tonttien kokonaismäärän tulisi olla
riittävä kattaakseen perusratkaisut, sekä joustava vähentääkseen riskiä siltä
varalta, että rakenne toteutuisi vain osittain tai vajaana.
Alueen eteläosaan sijoittuva loma-asuminen (noin 61 000 k-m2) on järjestetty
yksiköittäin eli lomapalloittain. Lomapallo muodostuu tietystä määrästä lomaasuntoja sekä korttelin tarvitsemista tie- ja viheralueista. Malli soveltuu etenkin tuottajamuotoisen lomarakentamisen perusmalliksi, jossa yksikkökoot säilyvät maltillisina ja huolto/palvelutoimet voidaan järjestää keskitetysti. Maankäyttövaihtoehdon 1 tapaan ranta on varattu yleiseen käyttöön telarannaksi
ja virkistysalueeksi. Tuottajamuotoinen rakenne edellyttää rannalle myös toimintaa tukevaa rantarakentamista kuten uimarannan ja mahdollisesti myös
muita palveluja.
Pyhtää - Verssonkangas ja Kokkovuori
Verssonkangas sijaitsee saaressa noin 15 kilometrin tieyhteyden etäisyydellä
Pyhtään kirkonkylästä. Verssonkangas on luonteeltaan nykyisen yhdyskuntarakenteen ulkopuolelle sijoittuva loma-asumisen alue. Maankäyttöluonnos
koostuu omarantaisesta rakentamista sekä yksityisesti toteutettavasta ja
tuottajamuotoisesta rakenteesta. Rakennusoikeutta tarkastelualueella on yhteensä noin 26 000 k-m2.
Verssonkangas muodostuu pääasiassa rantasormimallista, jonka perusideana
oli luoda tehokas alue siten, että viihtyisyys ei kärsi ja muillakin kuin omarantaisilla tonteilla on näköyhteys merelle. Alueen länsiosan kolme rannan suuntaista sormea noudattavat korkeuskäyriä. Rakenteiden sijoittamisella alueen
eri osille luotiin myös omat luonteensa ”yksityispuolena” ja tuottajamuotoisena puolena. Alueen toteutumisen edellytyksenä on vesihuoltoverkon rakentaminen, mikä puolestaan edellyttää tehokasta maankäyttöä. Tämän vuoksi
alueella haluttiin mahdollistaa myös tuottajamuotoinen rakenne, joka sitoutuu
kooltaan erikseen määritettävien yksiköiden toteuttamiseen. Näin kunnan riskit pienentyvät toteutus- ja ylläpitovastuun siirtyessä eri toimijoille.
Kokkovuoren asemakaava-alue sijaitsee Siltakylän taajaman välittömässä läheisyydessä, etäisyyttä taajamakeskustaan on noin kilometrin verran. Pyhtään kirkonkylään on matkaa noin kymmenen kilometriä. Kokkovuori on ole-
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massa olevaa rakennetta täydentävä alue, jonne suunnitellaan ympärivuotista
asumista. Alueelle voi sijoittua noin 70 uutta asukasta. Rakennusoikeutta on
yhteensä noin 10 000 k-m2. Kokkovuoreen ei laadittu asemakaavasta poikkeavaa uutta maankäyttöluonnosta.
Valkeala - Härkämäen maankäyttövaihtoehdot 1 ja 2
Härkämäki sijaitsee Lappalanjärven koilliskulmassa haja-asutusalueella noin
neljän kilometrin etäisyydellä Valkealan kuntakeskuksesta. Maankäyttövaihtoehdon 1 rakenneratkaisuna on rinnemaastoon sovellettu peltomalli, jossa
luodaan yhteydet rantaan ja säilytetään suurmaisema mahdollisimman muuttumattomana. Pitkät rinteen vastaiset tontit mahdollistavat näkymien muodostumisen. Teiden väliin ja tonteille jäävien puiden sekä rantavyöhykkeelle
jäävän viheralueen ansiosta suurmaisema säilyy entisellään. Yhteyksien luomisen ja näkymien säilymisen vastapainona on se, että alueen sisäinen vaihtelu jää vähäiseksi. Maankäyttövaihtoehdossa 1 alueelle voi sijoittua noin 130
asukasta, rakennusoikeutta on noin 16 000 k-m2.
Maankäyttövaihtoehdon 2 rakenneratkaisun lähtökohdaksi otettiin itsenäiset
korttelit. Ratkaisu perustuu peltomalliin ja sormimalliin, jossa rakenne sijoittuu maastonmuotojen mukaisesti. Rakenteen vaihtelu luo alueelle oman luonteensa ja mahdollisuuden tehokkaampaan maankäyttöratkaisuun kuin maankäyttövaihtoehdossa 1. Asukkaita ja rakennusoikeutta onkin hieman enemmän eli noin 150 asukasta ja 19 000 k-m2. Yhteys rantaa luodaan samaan tapaan kuin maankäyttövaihtoehdossa 1.
Huomioita suunnitteluun ja kaavoitukseen
Uusien alueiden kaavoittamispäätöksen tulisi kokonaisuudessaan kytkeytyä
koko kunnan tai tietyn ranta-alueen kattavaan maankäyttö-/ rantojenkäyttöstrategiaan, jossa on tutkittu eri alueiden merkitystä ja ominaisuuksia myös
laajemmassa mittakaavassa. Näin rantarakentamista voidaan ohjata yhdyskuntarakenteen kannalta edullisille paikoille tarpeen ja kysynnän mukaan, sekä luoda selvät käyttötarkoitukset rantojen erilaisille osille pitkällä aikajänteellä.
Rantojen erilaisia käyttötarkoituksia määritettäessä voidaan varmistaa vapaiden rantojen säilyminen. Tämän lisäksi suunnitelmallisella sijoittamisella voidaan rakentamista ohjata taloudellisesti esimerkiksi rakentamalla vain maaperän kannalta edullisille paikoille tai vastaavasti tehdä tehokkaampia suunnitelmia, mikäli esirakentaminen tai infrastruktuurin rakentamis- ja ylläpitokustannukset aiheuttavat suuria kustannuksia.
Laajemmat kokonaisuudet helpottavat myös kuntien maapolitiikan hoitamista.
Maankäyttösopimuksilla ja tarvittaessa lunastusmenettelyillä voidaan määrätietoisesti ohjata rakenteen leviämistä ja rakentamisaikataulua. Myös yksittäiset maanomistat voidaan huomioida paremmin, kun esimerkiksi virkistysalueeksi osoitettavien alueiden maanomistajien kanssa käydään neuvotteluja siitä, millä ehdoilla alue luovutetaan yleiseen käyttöön.
Yksittäisten alueiden mitoitusta suunniteltaessa ja korttelimallia määritettäessä tulisi kiinnittää huomiota etenkin alueen ominaispiirteisiin kuten maastonmuotoihin, luonnonoloihin ja maisematekijöihin. Etenkin maastonmuodot ja
luonnonolot, mukaanlukien maaperän laatu, vaikuttavat ratkaisevasti alueen
rakentumisen kustannuksiin. Maiseman huomioimisella voidaan vaikuttaa sekä alueen sisäiseen viihtyisyyteen että suurmaisemaan, joka profiloi isompien
kokonaisuuksien luonnetta.
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Vaikutus kunnallisten palvelujen toimintaan
Kunnallisten palvelujen toimintaa koskeva tarkastelu kohdistui päivähoitoon,
peruskouluopetukseen ja koulukuljetuksiin sekä vanhusten kotipalveluihin. Miten tarkastelualueet eri maankäyttövaihtoehtoineen vaikuttavat palvelujen
järjestämiseen: voidaanko palvelut järjestää ilman erityisiä toimenpiteitä ja
jos ei, mitä toimenpiteitä tarvitaan palvelujen järjestämiseksi?
Anjalankoskella Yläpään alueen rakentamisen myötä tarvittaisiin uutta päiväkotia - lähialueelle jo rakenteilla oleva päiväkoti ei riittäisi vastaamaan kasvavaan tarpeeseen. Haukiojalla sen sijaan riittäisi henkilöstön lisääminen nykyisissä päiväkodeissa, koska tarkastelualueen päivähoitoikäisten lasten määrä
on pieni. Haminan Vilniemessä kumpikin maankäyttövaihtoehto edellyttäisi
uuden päiväkodin rakentamista. Suunnitteilla oleva nykyisen päiväkodin laajentaminen tai uuden rakentaminen ei vastaisi riittävästi päivähoitopaikkojen
kysynnän lisääntymiseen.
Pyhtään Verssonkankaalle ei ole suunnitteilla vakituista asutusta, minkä vuoksi tarvetta päivähoidon järjestämiseen ei ole. Myöskään Kokkovuoressa ei tarvittaisi uusia järjestelyjä. Päivähoitokysynnän lisääntymisestä selvittäisiin nykyisillä ja jo tiedossa olevilla uusilla resursseilla uusien päivähoitoikäisten lasten pienen määrän vuoksi. Valkealassa paineet uuteen päiväkotiin ovat suuret
jo nyt. Härkämäen päivähoitoikäisten määrä on kuitenkin suhteellisen vähäinen, eikä itsessään aiheuta päivähoidon järjestelytarpeita. Tarkastelualueen
rakentaminen, maankäyttövaihtoehdosta riippumatta, olisi kuitenkin osaltaan
lisäämässä paineita päivähoidon järjestelyihin.
Tarkastelualueiden väliset erot ovat valtaosaltaan seurausta koko kunnan ja
kunkin alueen lähiympäristön nykyisestä päivähoitotilanteesta, tarkastelualueelle tulevien päivähoitoikäisten lasten määrästä sekä koko kunnan päivähoitoikäisten lasten määrän tulevasta kehittymisestä. Yhdyskuntarakenteellisella
sijoittumisella ei ole ratkaisevaa vaikutusta - nykyistä yhdyskuntarakennetta
täydentävillä alueilla ja haja-asutusalueilla käytettäisiin samoja päivähoitoratkaisuja.
Tarkastelualueiden toteuttamisen vuoksi ei tarvittaisi uusia ala- tai yläkouluja
tai nykyisten koulujen laajentamisia eikä merkittäviä lisäyksiä henkilöstön
määrässä. Järjestelytarpeen vähäisyyden taustalla vaikuttavat (vaihtelevalla
painoarvolla eri tarkastelualueilla):
-

tarkastelualueen vähäinen lapsimäärä
vähenevä oppilaskehitys koko kunnassa ja/tai tarkastelualueen lähimmässä koulussa
nykyisten koulujen riittävä kapasiteetti
uuden koulun toiminnan aloittaminen
koulun laajentaminen

Uuden koulun valmistuminen helpottaa tilannetta Pyhtäällä: Kokkovuoren uudet oppilaat voitaisiin sijoittaa Siltakylässä syksyllä 2007 toimintansa aloittaneeseen kouluun. Nykyisen koulun laajentaminen on suunnitteilla Vilniemessä, jossa asuinrakentaminen on viime aikoina lisääntynyt ja lisääntyy myös
jatkossa tarkastelualueen toteuttamisesta riippumatta. Tarkastelualueen rakentuminen ei kummassakaan maankäyttövaihtoehdossa itsessään laukaisisi
rakentamistarpeita, mutta olisi osaltaan vaikuttamassa kehitykseen.
Kuten päivähoidossa, myöskään opetuksen järjestämisessä tarkastelualueiden
yhdyskuntarakenteellisella sijainnilla ei ole ratkaisevaa merkitystä. Sijainnilla
on sen sijaan merkitystä koulukuljetusten järjestämisen kannalta. Yläpäässä,
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Härkämäessä ja Vilniemessä koulukuljetuksia tultaisiin tarvitsemaan osalle
oppilaista.
Tarkastelualueiden toteuttaminen ei näillä näkymin vaikuttaisi ikäihmisten kotihoidon palvelujen järjestämistapoihin: tarkastelualueilla aikanaan asuvien
henkilöiden vuoksi ei olisi tarpeen muuttaa nykyisiä toimintatapoja ja -alueita.
Henkilöstöä sen sijaan tarvittaisiin lisää asiakkaiden määrän lisääntyessä, lukuun ottamatta väestömäärältään pieniä Haukiojan ja Kokkovuoren alueita.
Ikäihmisten kotipalveluissa yhdyskuntarakenteellinen sijainti vaikuttaa lähinnä
liikkumiskustannuksissa - kotipalvelujen järjestäminen on sitä kalliimpaa, mitä pidemmällä ja hajautuneemmin asiakkaat asuvat.
Huomioita suunnitteluun ja kaavoitukseen
Uusia alueita sijoitettaessa ja mitoitettaessa olisi hyvä kartoittaa päivähoidon
ja koulujen nykytilanne ja kehitysnäkymät. Missä kapasiteetti riittää nyt ja
missä se riittää tulevaisuudessa? Millaisia palvelujen järjestämistarpeita on
odotettavissa uudisrakentamisen myötä? Karkeasti arvioiden jo noin sata asukasta (uusi alue tai lisäys olemassa olevalle alueelle) saattaa aiheuttaa päivähoidon järjestelytarpeita. Kouluissa vastaava kynnys on korkeampi.
Erityisen tärkeää kapasiteettitarkastelu on hajarakentamisen yhteydessä. Haja-asutusalueilla saatetaan selvitä pitkään ilman päivähoito- ja koulupalvelujen lisäämistä, kun vuosittainen uudisrakentaminen on vähäistä. Rakentamisen jatkuessa ajan myötä saattaa kuitenkin ylittyä kynnys, jolloin palveluja on
järjestettävä. Järjestämistarve saattaa ajankohtaistua myös asukkaiden vaatimusten kasvaessa. Vaikka asukkaat aluksi maksavatkin mieleiseensä asuinpaikkaan liittyvät kustannukset, he voivat myöhemmin kokea, että kunnan pitäisi ottaa suurempi vastuu palveluista.
Luonteeltaan nykyistä yhdyskuntarakennetta täydentävillä alueilla uusien palvelujen järjestämiskynnys voi tulla vastaan nopeammin, mutta niillä voidaan
usein hyödyntää tehokkaammin olemassa olevia rakenteita. Myös uudisrakenteiden mahdollisen vajaakäytön riski tulevaisuudessa on usein pienempi. Tärkeää on myös muistaa se, että täydentävillä alueilla selvitään pienemmillä
kuljetuskustannuksilla. Haja-asutusalueilla kuljetusten järjestämistarve on
suurempi alueen koko elinkaaren ajan (koululaiset - vanhukset).
Loma-asuntojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi on lisääntynyt viime
vuosina ympärivuotiseen asumiseen soveltuvien ja hyvin varusteltujen mökkien määrän lisääntyessä. Tähän on hyvä varautua palvelujen kehittämistarpeita kartoitettaessa. Myös käytettäessä RA/AO -merkintää tai -vyöhykettä kaavoituksessa on hyvä ennakoida mahdollinen palvelujen järjestämistarve. Ennakointi on vaikeampaa silloin, kun ihminen ilmoittaa väestötietojärjestelmään asuinpaikakseen loma-asunnon ilman rakennuksen käyttötarkoituksen
muuttamista - kotikunnassaan henkilöllä on oikeus saada kunnallisia palveluja. Yllätyksiä voidaan välttää väestötietoja ylläpitävän maistraatin ja kunnan
välisellä tiedonkululla.
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Kuntataloudelliset vaikutukset
Arviointikokonaisuus
Arvioinnin tarkoituksena oli selvittää merkittävimmät tarkastelualueiden toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset ja tulot. Kuntataloudellisessa arvioinnissa olivat mukana seuraavat vaikutuserät:
Kustannukset
- maan hankinta
- rakennusten ja rakenteiden rakentaminen sekä niiden kunnossapito
o tiet ja kadut
o vesi- ja viemäriverkko
o satamat
o päiväkodit ja koulut
- opetus- ja kulttuuripalvelujen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakustannukset
Tulot
- tonttien myynti
- kunnallisverotulot
- kiinteistöverotulot
- valtionosuudet
- vesihuollon liittymismaksut
Arviointiin sisältyy sekä kertaluonteisia vaikutuksia (kuten esimerkiksi tien rakentamiskustannukset) että vuosittain toistuvia vaikutuksia (kuten esimerkiksi tien kunnossapitokustannukset). Vuosittaiset kustannus- ja tuloerät pääomitettiin nykyhetkeen 30 vuoden ajalta käyttäen viiden prosentin laskentakorkokantaa.
Kustannukset
Tarkastelualueiden toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset jakautuvat kahteen ryhmään (kuva 22 ja taulukko 10). Viidellä tarkastelualueella kokonaiskustannukset ovat 4 - 12 miljoonaa euroa, mutta kolmella tarkastelualueella
huomattavasti suuremmat eli 40 - 81 miljoonaa euroa. Pienimmillään kustannukset ovat Pyhtään Kokkovuoressa ja suurimmillaan Haminan Vilniemen
maankäyttövaihtoehdossa 2.
Pyhtään Verssonkangasta ei voi suoraan vertailla muihin alueisiin, koska sinne
ei sijoitu vakituista asutusta eikä alueelta siten myöskään kerry kunnallisten
palvelujen toimintamenoja. Myöskään Anjalankosken Yläpää ei ole suoraan
verrannollinen muihin alueisiin, koska arvioinnissa oletuksena käytetyn maankäyttösopimuksen vuoksi maan hankinnasta ei aiheudu kustannuksia (ja vastaavasti tonttien myynnistä ei kerry tuloja). Vastapainona on se, että kunnallistekniikan rakentamiskustannuksista vastaa jokin muu taho kuin kaupunki.
Ilman tie- ja vesihuoltoverkon rakentamiskustannuksia Yläpään kokonaiskustannukset ovat noin 12 miljoonaa euroa pienemmät.
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Yläpää
39,9
0,0
12,6
6,5
5,3
0,3
0,5
4,4
3,0
1,2
0,0
0,2
22,9
6,9
16,0

Haukioja
5,1
0,2
0,9
0,4
0,4
0,0
0,0
0,3
0,2
0,1
0,0
0,0
3,7
1,1
2,6

HAMINA
Vilniemi 1
48,0
0,9
18,5
5,7
5,7
5,1
2,0
5,4
2,7
1,3
0,8
0,6
23,3
7,2
16,1

Vilniemi 2
80,6
1,2
25,6
7,6
8,1
6,8
3,0
7,4
3,5
1,9
1,0
0,9
46,5
14,3
32,2

PYHTÄÄ
VALKEALA
Verssonkangas
Kokkovuori Härkämäki 1 Härkämäki 2
6,4
4,4
9,8
11,7
1,0
0,1
0,5
0,6
4,1
0,6
2,4
3,0
1,6
0,3
1,2
1,5
2,1
0,3
1,0
1,3
0,4
0,0
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3
0,2
0,8
1,0
0,8
0,1
0,5
0,7
0,5
0,1
0,2
0,3
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,4
6,1
7,1
0,0
1,0
2,0
2,3
0,0
2,4
4,1
4,8

Taulukko 10. Tarkastelualueiden kustannukset (milj. €).
Alueiden toteuttamiseen (”rakentamisvaiheeseen”) liittyvien investointien eli
maan hankinnasta sekä rakennusten ja rakenteiden rakentamisesta aiheutuvien kustannusten osuus on tarkastelualueesta riippuen 1 - 27 miljoonaa euroa. Tämä vastaa 20 - 40 prosentin osuutta alueiden toteuttamisen kokonaiskustannuksista (pl. Verssonkagas, jossa osuus on 80 % kunnallisten palvelujen toimintamenojen puuttumisen vuoksi). Verssonkangasta lukuun ottamatta
valtaosa kustannuksista (4 - 54 milj. € eli 60 - 80 %) kertyy siten ajan kuluessa alueiden ”toimintavaiheessa” kunnallisteknisten verkkojen kunnossapidon ja kunnallisten palvelujen toiminnan myötä. Kunnallisten palvelujen toimintamenoilla on ratkaiseva merkitys kokonaiskustannusten kertymisessä.
Rakennusten ja rakenteiden rakentamisesta aiheutuvat kustannukset ovat
suuruudeltaan 1 - 26 miljoonaa euroa. Pienimmillään selvitään pienellä ja nykyistä yhdyskuntarakennetta täydentävällä Kokkovuoren alueella. Eniten investointeja vaaditaan Vilniemen maankäyttövaihtoehdossa 2, jossa tarvitaan
suhteellisen pitkiä tie- ja vesihuollon verkostolinjauksia sekä yli 800 uuden
asukkaan vuoksi mittavia alueen sisäisiä verkostoja.

Kustannukset, milj. €
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Kuva 22. Tarkastelualueiden kokonaiskustannukset.
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Kustannukset, yhteensä
Maan hankinta
Rakentaminen, yhteensä
Tie- ja katuverkko
Vesihuoltoverkko
Satamat
Palvelurakennukset
Kunnossapito, yhteensä
Tie- ja katuverkko
Vesihuoltoverkko
Satamat
Palvelurakennukset
Palvelutoiminta, yhteensä
Opetus- ja kulttuuritoimi
Sosiaali- ja terveystoimi

ANJALANKOSKI

Yl
äp
ä

Milj. €
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Rakennusten ja rakenteiden kunnossapidosta kertyy koko 30 vuoden tarkasteluajanjaksolla kustannuksia yhteensä 0,2 - 7,4 miljoonaa euroa. Pienimmillään kustannukset ovat Kokkovuoressa ja suurimmillaan Vilniemen maankäyttövaihtoehdossa 2. Rakennusten ja rakenteiden rakentamis- ja kunnossapitokustannuksista yhteensä kertyy tarkastelualueesta riippuen 1 - 30 miljoonaa
euroa. Tämä vastaa 19 - 50 %:n osuutta alueiden toteuttamisen kokonaiskustannuksista (pl. Verssonkangas, jossa osuus on 84 %).
Tulot
Tarkastelualueilta saatavat tulot ovat suuruudeltaan 4 - 35 miljoonaa euroa
koko tarkasteluajanjaksolle laskettuna (kuva 23 ja taulukko 11). Viidellä alueella kokonaistulot ovat 4 - 11 miljoonaa euroa, kolmelta alueelta tuloja kertyy selvästi enemmän eli 26 - 63 miljoonaa euroa. Pienimmillään tulot ovat
Verssonkankaalla, jolta vakituisen asutuksen puuttumisen vuoksi ei saada
kunnallisverotuloja. Eniten tuloja saadaan Vilniemen maankäyttövaihtoehdossa 2.

Yläpää
25,5
0,0
18,1
16,7
1,4
6,9
0,6

Haukioja
4,6
0,5
2,9
2,7
0,2
1,1
0,1

HAMINA
Vilniemi 1
35,2
9,6
18,9
16,6
2,3
5,8
1,0

Vilniemi 2
63,4
14,1
36,5
33,2
3,2
11,6
1,3

PYHTÄÄ
VALKEALA
Verssonkangas
Kokkovuori Härkämäki 1 Härkämäki 2
3,6
4,4
9,0
10,5
2,2
0,3
1,9
2,2
1,1
3,0
5,0
5,9
0,0
2,7
4,6
5,4
1,1
0,3
0,5
0,6
0,0
1,0
1,9
2,2
0,3
0,1
0,2
0,2

Taulukko 11. Tarkastelualueiden tulot (milj. €).
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Tulot, yhteensä
Tonttien myynti
Verotulot, yhteensä
Kunnallisvero
Kiinteistövero
Valtionosuudet
Vesihuollon liittymismaksut

ANJALANKOSKI

Yl
äp
ä

Milj. €

Kuva 23. Tarkastelualueiden kokonaistulot.
Valtaosa tarkastelualueiden tuloista kertyy kunnallisverosta. Verssonkangasta
lukuun ottamatta kunnallisverokertymä on 3 - 33 miljoonaa euroa ja osuus
kokonaistuloista 47 - 65 %. Valtionosuuksista saadaan tuloja alueesta riippu-
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en 1 - 12 miljoonaa euroa (pl. Verssonkagas) ja tonttien myynnistä 0,3 - 14,1
miljoonaa euroa (pl. Yläpää). Loppuosa tuloista kertyy kiinteistöverosta (0,2 3,2 mlj. €) ja vesihuollon liittymismaksuista (0,1 - 1,3 milj. €).
Suhteelliset kustannukset ja tulot
Alueita voidaan verrata keskenään, kun niiden kustannukset ja tulot suhteutetaan yhteiseen vertailukohtaan, tässä tapauksessa rakennusoikeuteen eli kullekin tarkastelualueelle rakennettavissa olevaan kerrosalaan. Kerrosalaa kohti
lasketut kokonaiskustannukset ovat 420 - 666 €/k-m2 (kuva 24). Verssonkankaalla suhteelliset kustannukset ovat edellä esitettyä alemmat, mutta vakituisten asukkaiden puuttuessa alueelta ei kerry kunnallisten palvelujen toimintamenoja kuten muilta tarkastelualueilta.
Anjalankosken tarkastelualueiden välinen ero on pitkälti seurausta yhdyskuntarakenteellisen sijoittumisen vaikutuksesta tie- ja vesihuoltoverkon rakentamis- ja kunnossapitokustannuksiin. Yläpäässä kunnallistekniikan kustannuksia
kasvattavat alueen laajuudesta ja sijoittumisesta aiheutuva uusien verkkojen
tarve ja pitkät linjaukset. Eroa Haukiojan yhdyskuntarakenteellisesti edullisesti sijoittuvaan alueeseen aiheuttavat myös sataman ja päiväkodin rakentaminen. Mikäli Yläpään kunnallistekniikan rakentamiskustannukset jäävät maankäyttösopimuksen myötä jonkin muun tahon kuin kaupungin maksettaviksi,
suhteelliset kustannukset ovat 469 €/k-m2.

Kustannukset, €/k-m2
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Kuva 24. Tarkastelualueiden suhteelliset kustannukset (€/k-m2).
Vilniemen maankäyttövaihtoehtojen keskinäinen ero selittyy pitkälti kunnallisten palvelujen toimintamenoilla ja aluetehokkuudella - maankäyttövaihtoehdossa 2 asukkaita on noin puolet enemmän, mutta kerrosalaa ”vain” kolmasosa enemmän. Kerrosalaa kohti lasketut kunnallistekniikan rakentamiskustannukset ovat molemmissa maankäyttövaihtoehdoissa alemmat kuin Yläpäässä, mutta mittavan asukasmäärän edellyttämien verkostojen ja pitkien
linjausten vuoksi korkeammat kuin muilla tarkastelualueilla. Vilniemen kokonaiskustannuksia kasvattaa molemmissa maankäyttövaihtoehdoissa myös
suhteellisen merkittävät investoinnit satamaan.
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Pyhtään Kokkovuori sijoittuu Siltakylän taajaman välittömään läheisyyteen.
Olemassa olevien kunnallisten palvelujen ja kunnallisteknisten verkostojen läheisyys ja käyttömahdollisuus yhdessä alueen ”sopivan pienen” asukasmäärän kanssa aiheuttavat sen, että Kokkovuoressa suhteelliset kokonaiskustannukset ovat tarkastelualueista alimmat. Yhdyskuntarakenteellisesti edullinen
sijoittumien tulee esiin erityisesti tie- ja vesihuoltoverkon rakentamiskustannuksissa, jotka ovat selkeästi muita tarkastelualueita alemmat.
Härkämäen maankäyttövaihtoehtojen suhteelliset kokonaiskustannukset ovat
Yläpään jälkeen toiseksi ja kolmanneksi korkeimmat - yhdyskuntarakenteellinen sijainti ja haja-asutustyyppinen rakenne heijastuvat kustannuksiin. Keskenään maankäyttövaihdot eivät poikkea oleellisesti toisistaan. Maankäyttövaihtoehdossa 2 tarvitaan jonkin verran enemmän kunnallisteknisiä rakenteita, mikä heijastuu myös suhteellisiin kustannuksiin.
Kerrosalaa kohti lasketut suhteelliset tulot ovat 371 - 556 €/k-m2 lukuun ottamatta Verssonkangasta, jolta vakituisten asukkaiden puuttuessa ei kerry
kunnallisverotuloja (kuva 25). Anjalankosken tarkastelualueiden välinen ero
aiheutuu pääasiassa siitä, että Yläpäästä ei kerry tonttien myyntituloja. Muilta
osin tarkastelualueiden välisiin eroihin vaikuttaa ratkaisevasti se, että kokonaistulot kertyvät valtaosaltaan kunnallisveroista. Verot arvioitiin kunkin kunnan keskimääräisellä yksikkötulolla (€/asukas), mikä yksinkertaistaen sanottuna merkitsee sitä, että isompi asukasmäärä tuo enemmän tuloja alueen sijainnista riippumatta. Tilanne olisi toinen jos voitaisiin osoittaa, että erityyppisille alueille muuttaa tulotasoltaan erilaisia perheitä ja kyettäisiin määrittelemään tulotasojen erot.

Tulot, €/k-m2
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Kuva 25. Tarkastelualueiden suhteelliset tulot (€/k-m2).
Huomioitavaa kaavoitukseen
Olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen tukeutuvan alueen toteuttaminen
on kuntatalouden kannalta edullisempaa kuin nykyrakenteesta irrallaan olevan alueen toteuttaminen. Mikäli asiaa tarkastellaan kuntataloutta laajemmin
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yhdyskuntatalouden näkökulmasta ja otetaan huomioon myös mm. liikkumisesta aiheutuvat kustannukset, ero on vielä selkeämpi.
Yhdyskuntarakenteellisen sijoittumisen vaikutus tulee selkeimmin esiin kunnallisteknisten verkkojen rakentamiskustannuksissa. Niiden ohella on kuitenkin hyvä muistaa myös pitkän aikavälin vaikutukset eli vuosittain kertyvät
kunnossapitokustannukset. Esimerkiksi nykyrakenteesta irrallaan olevan ja
pinta-alaltaan laajan Yläpään tarkastelualueen tie- ja vesihuoltoverkon kunnossapitokustannukset ovat 30 vuoden tarkasteluajanjakson kuluessa yhteensä noin 4,2 miljoonaa euroa. Tasaisesti eri vuosille jaettuna kunnossapitokustannuksia kertyy noin 141 000 euroa vuodessa (2,3 €/k-m2). Haukiojalla vastaava kustannus on noin 10 000 euroa/vuosi (1,1 €/k-m2).
Rakentaminen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta irralleen saattaa aiheuttaa myös hallitsemattomia kustannuksia, vaikka rakennettaisiin tehokkaasti tai ”vain muutaman talon tähden”. Ylittyykö ajan myötä jossain vaiheessa kynnys, jonka jälkeen esimerkiksi vanhusten kotihoidon palvelut on
järjestettävä toisin tai tieverkkoon on tehtävä oleellisia muutoksia?
Etenkin pinta-alaltaan laajaa aluetta suunniteltaessa olisi hyvä pyrkiä vaiheittaiseen toteuttamismahdollisuuteen ja riittävän tehokkaaseen kokonaisuuteen
tai osakokonaisuuksiin. Vaiheittainen toteuttaminen mahdollistaa kunnallisteknisten verkostojen kustannustehokkaat ratkaisut ja vähentää investointeihin liittyviä riskejä: aluetta voidaan toteuttaa tonttikysynnän mukaan ja siten,
että verkostoja ei rakenneta vajaakäyttöön. Tämän työn yhteydessä laadituista rakennemalleista erityisesti pihamalli ja sormimalli soveltuvat vaiheittaiseen rakentamiseen.
Väestömäärältään mittavan alueen osalta olisi hyvä huomioida se, että kunnallisten palvelujen kysyntään kohdistuvia vaikutuksia ei kaikilta osiltaan pystytä ennakoimaan, mutta niihin pitäisi silti varautua. Esimerkiksi lapsiperheiden määrä voi ylittää ennusteet, jolloin olemassa oleva koulu- ja päivähoitokapasiteetti ei riitä. Jos taas lapsiperheiden määrän voimakkaaseen kasvuun
varaudutaan turhaan, tehdyt investoinnit jäävät vajaakäytölle. Myös palvelujen järjestämisestä alueen alkuvaiheessa aiheutuva ”kustannuspiikki” olisi hyvä ottaa huomioon - kunnallisverotulot alkavat käytännössä vastata menoihin
vasta 1 - 2 vuoden viiveellä. Tasapainon löytäminen helpottuu, kun väestölisäys on maltillinen ja/tai alue toteutetaan vaiheittain. Kuntatalouden kannalta asioiden hallintaa helpottaa myös se, jos kunnassa on toteutuksessa kerrallaan vain yksi tai muutama alue.
Uusia alueita suunniteltaessa kannattaa harkita myös niiden mahdollista yhtiöittämistä. Tämä saattaa olla tarkoituksenmukainen ratkaisu etenkin nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen tukeutuvilla ja maankäytöltään tehokkailla alueilla sekä loma-asutusalueiden rakentamisessa. Nykyrakenteesta irrallaan
olevilla haja-asutustyyppisillä alueilla yhtiömuotoisen toteuttamisen mahdollisuuksiin vaikuttavat oleellisesti mm. kunnallistekniikan rakentamiskustannukset sekä alueen täysimittaisen toteutumisen todennäköisyys ja ajoittuminen.
Millainen voisi olla kuntataloudellisesti mahdollisimman edullinen rantarakentamisen alue Kymenlaaksossa? Yksiselitteistä vastausta tähän kysymykseen ei
ole olemassa, mutta tapauskohtaisesti voidaan harkita seuraavien seikkojen
soveltuvuutta ja tarkoituksenmukaisuutta uusia alueita suunniteltaessa:
-

-

tukeutuu nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen (enintään muutaman kilometrin etäisyys palveluihin ja olemassa oleviin kunnallisteknisiin verkostoihin)
rakennemalliltaan pihamalli tai sormimalli
voidaan toteuttaa vaiheittain ja/tai osa-alueittain
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maankäytöltään tehokas (tonttitehokkuus 0,15 - 0,25)
kerrosalaltaan 10 000 - 20 000 k-m2
asukasmäärältään 50 - 200
toteutettavissa myös yhtiömuotoisena (lähinnä loma-asutusalueet ja pienet rakentamishankkeet)

Ratkaisuja mietittäessä kannattaa pitää mielessä, että ”kalliinkin” alueen toteuttaminen saattaa olla perusteltua, mikäli sillä katsotaan saatavan sellaisia
hyötyjä tai muita laadullisia etuja, jotka ovat panostamisen arvoisia. Kuntatalous on yksi asia muiden huomioon otettavien ja painoarvoltaan tapauskohtaisesti ratkaistavien tekijöiden joukossa.
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5.4
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Johtopäätöksiä

Uusien alueiden kaavoittamispäätösten olisi hyvä kytkeytyä koko kunnan tai
tietyn ranta-aluekokonaisuuden kattavaan ja selvityksiin pohjautuvaan maankäyttökäyttöstrategiaan.
Yhdyskuntarakenteen taloudellisuutta ja kehittämismahdollisuuksia voidaan
parantaa oleellisesti aktiivisella ja kaukonäköisellä maapolitiikalla.
Mitä hajautuneempaa ja mitä kauempana uusi asutus on, sitä kalliimmaksi
päivähoidon, opetuksen ja kotipalvelujen järjestäminen tulee kuljetusten kasvattaessa kustannuksia.
Rakentaminen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta irralleen saattaa aiheuttaa hallitsemattomia kustannuksia. Ajan kuluessa jossain vaiheessa ylittyy kynnys, jolloin palveluja on järjestettävä. Kynnys tulee vastaan myös tieja vesihuoltoverkon järjestelytarpeissa.
Muutettaessa loma-asuntoja vakituisiksi asunnoiksi ja käytettäessä kaavoissa
RA/AO merkintää tai -vyöhykettä on kunnan huomioitava sille palvelujen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset.
Investointikustannusten (maan hankinnan ja rakentamisen) osuus kokonaiskustannuksista on 20 - 40 %. Valtaosa kustannuksista kertyy ajan kuluessa,
pääasiassa kunnallisten palvelujen toimintamenoista. Myös tie- ja vesihuoltoverkon kunnossapitokustannuksilla on merkitystä: niiden kertymä vastaa noin
kolmasosaa verkkojen rakentamiskustannuksista.
Valtaosa tuloista (50 - 70 %) kertyy kunnallisveroista. Tonttien myynnin
osuus kokonaistuloista on 10 - 30 %.
Olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen tukeutuvan alueen toteuttaminen
on kuntatalouden kannalta edullisempaa kuin nykyrakenteesta irrallaan olevan alueen toteuttaminen. Ero on usein merkittävä.
Etenkin pinta-alaltaan laajaa aluetta suunniteltaessa olisi hyvä pyrkiä vaiheittaiseen toteuttamismahdollisuuteen ja riittävän tehokkaaseen maankäyttökokonaisuuteen: aluetta voidaan toteuttaa tonttikysynnän mukaan ja siten, että
kunnallisteknisiä verkostoja ei rakenneta vajaakäyttöön.
Yhtiöittäminen saattaa olla tarkoituksenmukainen ratkaisu etenkin nykyiseen
yhdyskuntarakenteeseen tukeutuvien ja maankäytöltään tehokkaiden alueiden sekä loma-asuntoalueiden toteuttamisessa. Kunnan taloudelliset velvoitteet ja riskit vähenevät, kun mukana on yksityinen taho.
Yksittäisillä investoinneilla saattaa olla suhteellisen suuri merkitys kustannusten muodostumisessa kuten Haminan Vilniemessä sataman rakentamisella.
”Kalliinkin” alueen toteuttaminen saattaa olla perusteltua, mikäli sillä katsotaan saatavan sellaisia hyötyjä tai muita laadullisia etuja, jotka ovat panostamisen arvoisia.
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LIITE 1. TIE- JA VESIHUOLTOVERKON RAKENTEET
Anjalankoski
Yläpää/pohjoinen, tieverkko

Yläpää/eteläinen, tieverkko
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Yläpää/pohjoinen, vesihuoltoverkko

Yläpää/eteläinen, vesihuoltoverkko
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Haukioja, tieverkko

Haukioja, vesihuoltoverkko
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Hamina
Vilniemi 1, tieverkko
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Vilniemi 1, vesihuoltoverkko
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Vilniemi 2, tieverkko
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Vilniemi 2, vesihuoltoverkko

1004-C8505
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Pyhtää
Verssonkangas, tieverkko

Verssonkangas, vesihuoltoverkko
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Kokkovuori, tieverkko

Kokkovuori, vesihuoltoverkko
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Valkeala
Härkämäki 1, tieverkko

Härkämäki 1, vesihuoltoverkko
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Härkämäki 2, tieverkko

Härkämäki 2, vesihuoltoverkko
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