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Hurpun asemakaava 

1 Perus- ja tunnistetiedot  

1.1 Tunnistetiedot  

Asemakaava koskee tiloja 935-430-2-148, 935-430-2-147 ja 935-430-2-32 (osa).  

Asemakaavalla muodostuvat korttelit 501-519, retkeily- ja ulkoilu-, lähivirkistys- 

ja uimaranta-alueet, venesatama ja -valkama-alueet, yhdyskuntateknistä huoltoa 

palvelevien rakennusten ja laitosten alueet sekä maantie- ja katualueet. 

1.2 Kaava-alueen sijainti  

Suunnittelualue sijaitsee Virolahden kunnan eteläosassa Hurpun alueella. Alueelta 

on matkaa Virolahden keskustaan noin 13 km. Suunnittelualueen koko on noin 

89,5 ha.  

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti (punainen ympyrä) 
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1.3 Kaavan tarkoitus  

Asemakaavan tavoitteena on selvittää mahdollisuudet rakentaa Hurppuun 

vetovoimainen, korkeatasoinen, monipuolinen ja ympärivuotinen matkailukohde 

kansainvälisen matkailun ja paikallisen virkistyskäytön tarpeisiin. 

Suunnittelutyössä huomioidaan alueen luontomatkailuarvot, alueen historialliset 

arvot sekä Suomenlahden kansallispuistoon tukeutuva matkailu ja veneily.  
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2 Tiivistelmä  

2.1 Kaavaprosessin vaiheet  

Kaavoituksen käynnistäminen: Virolahden kunnanhallitus päätti kokouksessaan 

23.4.2019 § 73 käynnistää Hurpun matkailualueen asemakaavoituksen. 

Kaava kuulutettiin vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin 

nähtäville 28.11.2019.  

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 §, MRA 26 §) on pidetty 

28.11.2019. 

Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä 5.3 - 

6.4.2020. 

Kaavaehdotus oli nähtävillä 11.6.–13.7.2020. 

2.2 Asemakaava  

Asemakaavalla on ohjattu matkailupalveluihin ja majoitustoimintaa liittyvää 

rakentamista Vironlahden merenranta-alueiden rantaosayleiskaavamuutoksen 

tavoitteiden mukaisesti Hurpun alueelle.  

Hurpun ranta-alueelle on osoitettu lomarakennusten korttelialue sekä matkailua 

palvelevien rakennusten korttelialueita, joille voi sijoittaa hotelli-, ravintola- ja 

majoitustiloja sekä muuta lomarakentamista. Lisäksi on osoitettu muualle 

suunnittelualueelle erilaisiin rakentamistarpeisiin matkailua palvelevien 

rakennusten korttelialueita ja lomarakennusten korttelialueita 

lomarakentamiseen. Vakituista asumista on osoitettu suunnittelualueen 

pohjoisosaan yhdeksän rakennuspaikan verran. Lisäksi on huomioitu retkeily- ja 

virkistysalueet, luonnon- ja kulttuuriympäristön arvokkaat kohteet, satama- ja 

venevalkama-alueet sekä yhdyskuntateknisen huollon alueet. 

Rakennusoikeutta asemakaavalla on osoitettu yhteensä 27 150 k-m². 

Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä 89,54 ha. Aluetehokkuudeksi muodostuu 

e = 0,03. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen  

Asemakaavaa voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman. 
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3 Lähtökohdat  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista  

3.1.1 Luonnonympäristö  

Selvitykset ja niiden tulokset 

Asemakaavatyötä varten suunnittelualueelle on laadittu luontoselvitys (JS-Enviro 

Oy, 2019), vedenalaisen luonnon selvitys (Kymijoen vesi ja ympäristö ry, 2019) 

ja lepakkoselvitys (Faunatica Oy, 2019). Selvitysten raportit ovat 

kaavaselostuksen liitteenä.  

Luontoselvityksessä huomioitiin alueen luonnon yleispiirteet ja mahdolliset 

luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet: luonnonsuojelulain 29 

§:n mukaiset suojeltavat luontotyypit, metsälain 10 §:n mukaiset erityisen 

tärkeät elinympäristöt, vesilain 11 §:n mukaiset pienvedet sekä muutoin 

ympäristön kannalta arvokkaat kohteet. Suunnittelualueen eläin- ja kasvilajien 

osalta havainnoitiin erityisesti uhanalaiset lajit (luonnonsuojelulaki 46 §) sekä 

erityistä suojelua vaativat lajit (LSL 47 §) ja näiden elinympäristöt. Selvityksessä 

tarkasteltiin myös luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit sekä lintudirektiivin liitteen I 

lajit ja niiden elinympäristöiksi sopivat alueet. 

Suunnittelualueen keskiosaan suolle sijoittuu metsälain erityisen tärkeä 

elinympäristö, suoelinympäristö. Selvityksen yhteydessä ei tehty havaintoja 

uhanalaisista tai vaarantuneista kasvi- tai eläinlajeista tai luontotyypeistä. 

Vedenalaisen luonnon selvityksessä tarkasteltiin Hurpun Leerviikinniemen edustan 

uposvesikasvillisuutta ja pohjanlaatua. Selvityksen mukaan hankealueella esiintyy 

alueelle tyypillisiä ja yleisiä rannikon vesikasvilajeja. Hankealueen pohjanlaatu on 

pääosin kovaa kivipohjaa. Rannan tuntumassa on myös hiekkapohjaa, johon on 

sekoittunut orgaanista ainesta. Vesisyvyys vaihteli kartoitusalueella 

kartoitusajankohtana elokuussa n. 0,5-8,3 metrin välillä.  

Lepakkoselvityksessä kartoitettiin lepakkojen esiintymistä suunnittelualueella. 

Selvitysalueella havaittiin neljä lepakkolajia: pohjanlepakko, pikkulepakko, 

vesisiippa ja viiksi- tai isoviiksisiippa, joista muut kuin vesisiippa esiintyivät 

runsaina. Suunnittelualueen eteläosa ja rantametsät ovat lepakoille hyvin sopivia 

ja alueen lähellä sijaitsee erittäin todennäköisesti myös pikkulepakoiden ja 

viiksi/isoviiksisiippojen lisääntymisyhdyskunta. Lepakoiden käyttämiä rakennuksia 

ei kuitenkaan löydetty selvitysalueelta. Havaintojen perusteella rajattiin 

selvitysalueen rannan länsiosa lepakoiden tärkeäksi ruokailualueeksi, joka 

suositellaan säilytettäväksi puustoisena ja ylimääräistä valaistusta välttäen. 
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Kuva 2. Lepakoiden tärkeä ruokailualue (luokka II) selvitysalueen lounaisosassa. 

(Faunatica 2019).  

 

Suunnittelualueen luonnonympäristöä on inventoitu myös Vironlahden 

merenranta-alueiden rantaosayleiskaavan muutosta varten ja 

rantaosayleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu luo-kohde: Jäkäläkalliot. 

Rantaosayleiskaavamuutoksen luontoselvityksessä (Luontoselvitys Kotkansiipi, 

2009) kohdetta on kuvattu seuraavasti: ”Kohteen jäkäliköt ovat ehyitä, paikoin 

kasvaa kanervaa. Kallioiden reunoilla kasvava puusto on vanhaa kitukasvuista 

mäntyä.” 
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Kuva 3. Suunnittelualueen luonnonympäristöä.  

Kuva 4. Suunnittelualueen luonnonympäristöä.  
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Pohjavesi 

Suunnittelualueen pohjoisosa sijoittuu Hurpun vedenhankintaa varten tärkeälle 

pohjavesialueelle. Alueen rajaus on esitetty alla seuraavassa kuvassa.  

 

Kuva 5. Hurpun pohjavesialue (SYKE 2019).  

 

Tulvat 

 

Seuraavissa kuvissa on esitetty suunnittelualueen merenrannan 

tulvavaaravyöhykkeet harvinaisen meritulvan (toistuvuusaika kerran 100 

vuodessa) ja yleisen meritulvan (toistuvuusaika kerran 10 vuodessa) osalta.  
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Kuva 6. Tulvavaaravyöhykkeet, harvinainen meritulva 1/100a (1%) (SYKE 2019). 

Kuva 7. Tulvavaaravyöhykkeet, yleinen meritulva 1/10a (10%) (SYKE 2019). 

 

 

Maaperä- ja kallioperä 

Suunnittelualueen kallioperä on viborgiittia ja maaperä pääosin hiekkaa, 

hiekkamoreenia ja kalliomaata.  
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Kuva 8. Hurpun alueen maaperä (GTK 2015) (ruskealla hiekkamoreeni, punaisella 
kalliomaa, keltaisella karkea hieta, vihreällä hiekka ja harmaalla saraturve). Kuvassa 

näkyvät myös kiinteistörajat punaisella.  

 

3.1.2 Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue on pääosin rakentumatonta aluetta. Alueen eteläosassa on 

venesatama ja sen läheisyydessä on muutamia aiemmin lomakäytössä toimineita 

mökkejä ja vapaa-ajan rakennuksia. Alueen eteläosassa sijaitsee lintutorni. 

Pohjoisosassa kaava-alueen ulkopuolella on muutamia asuinrakennuksia ja kaava-

alueen vieressä lännessä ranta-alueella loma-asuntoja. 
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Kuva 9. Venesatama.  

 

 
Kuva 10. Lintutorni. 
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Kuva 11. Suunnittelualueen rakennuksia.  
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3.1.3 Palvelut 

Asemakaava mahdollistaa toteutuessaan majoituspalvelujen ja muiden 

matkailupalvelujen rakentamisen alueelle. Muut palvelut haetaan Virolahden 

keskustasta, jonne on matkaa noin 13 kilometriä tai Haminan keskustasta, noin 

40 kilometrin päästä. 

3.1.4 Liikenne 

Suunnittelualueen läpi luoteis–kaakkosuuntaisesti kulkevan Hurpuntien (yhdystie 

14 722) liikennemäärä vuonna 2018 oli 137 ajoneuvoa vuorokaudessa 

(Väylävirasto 2018).  Suunnittelualueella Hurpuntien eteläpuolella kulkevat 

Leerviikintie ja Aidaslahdentie sekä pohjoispuolella Tillintie ja Kellohiekantie. 

3.1.5 Kulttuuriympäristö  

Suunnittelualueelta tunnetaan yksi kiinteä muinaisjäännös: historiallisen ajan 

sotilasleiri Kuolionkangas 2 (1000028286).  

 

Kuva 12. Suunnittelualueelle ja sen lähistölle sijoittuvat kiinteät muinaisjäännökset 

(Museovirasto 2016). Kuolionkangas 2 on osoitettu sinisellä katkoviivaympyrällä. 

Kaavatyötä varten alueelle tehdyssä inventoinnissa (Mikroliitti Oy, 2019, raportti 

selostuksen liitteenä) suunnittelualueelta ei löydetty uusia muinaisjäännöksiä tai 

muita kulttuuriperintökohteita.  
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Suunnittelualueelle ei sijoitu arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä tai 

rakennuksia. Suunnittelualueen eteläpuolella Heposaaressa on valtakunnallisesti 

arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) Virolahden graniittilouhokset.  

3.1.6 Maanomistus  

Virolahden kunta omistaa suunnittelualueen maa-alueet. Vesialue on yksityisessä 

omistuksessa. Kunta on vuokrannut Hurpun satama-alueen.  

3.1.7 Tekninen huolto  

Suunnittelualueen pohjoisosassa on vedenottamo ja vesijohtolinja. Muilta osin 

alueella ei ole vesihuoltoverkostoa. Kaavatyötä varten alueelle on laadittu 

vesihuollon yleissuunnitelma (Ramboll, 2015). Alueen vesihuolto järjestetään 

yhdysvesijohdolla ja -viemärillä vesihuoltolaitoksen verkostoon.  

 

Kuva 13. Ote Hurpun vesihuollon yleissuunnitelma (Ramboll 2015).  

 

3.1.8 Ympäristöhäiriöt  

Alueella tai sen lähistöllä ei ole ympäristöhäiriöitä aiheuttavaa toimintaa. 

Suunnittelualueella sijaitsee yksi maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI) kohde. 
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Kuva 14. Maaperän tilan tietojärjestelmän kohde suunnittelualueella (SYKE).  

3.2 Suunnittelutilanne  

3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (Valtioneuvoston päätös 14.12.2017, 

voimaantulo 1.4.2018) tarkoituksena on edistää hyvän elinympäristön ja kestävän 

kehityksen toteutumista alueiden käyttöä koskevassa päätöksenteossa. MRL:n 24 

§ velvoittaa: ”Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön 

suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 

huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.” 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia, 

jotka ovat keskeisiä myös laadittavana olevassa asemakaavassa: 

- toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

- tehokas liikennejärjestelmä 

- terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

- elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

- uusiutumiskykyinen energiahuolto 
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3.2.2 Maakuntakaava  

Kymenlaakson maakuntakaava 2040 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 

15.6.2020. Maakuntakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu matkailupalvelujen 

alue (RM), virkistysalue (V), venesatama (vs) ja tärkeä pohjavesialue (pv).  

Suunnittelualuetta koskevien maakuntakaavamerkintöjen määräykset ovat 

seuraavat: 
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Kuva 15. Ote Kymenlaakson maakuntakaava 2040:sta (Kymenlaakson liitto). 
Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty punaisella katkoviivalla. 

3.2.3 Yleiskaavat  

Suunnittelualueella on voimassa Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava, 

jonka Virolahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt 20.9.2018. Strateginen 

yleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena ja se on voimassa päällekkäin kuntien 

osayleiskaavojen kanssa.  

Strategisessa yleiskaavassa suunnittelualue sijoittuu matkailun ja virkistyksen 

kehittämisen kohdealueelle. Lisäksi Hurpun alue on osoitettu seudullisesti 

merkittävänä tulevaisuuden matkailun kärkikohteena. Alueelle on osoitettu myös 

seudullisesti merkittävä venesatama ja seudullinen retkipyöräilyreitti. Seudullinen 

melontareitti on osoitettu suunnittelualueen eteläpuolelle. 

Kuva 16. Ote Kotkan-Haminan seudun strategisesta yleiskaavasta. 
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Suunnittelualuetta koskevien strategisen yleiskaavan aluevarausten määräykset 

ovat seuraavat: 

 

 

Pääosassa suunnittelualuetta on voimassa Vironlahden merenranta-alueiden 

rantaosayleiskaavan muutos (31.5.2017) ja pieneltä osin alkuperäinen 

merenranta-alueiden osayleiskaava, joka on vahvistettu Kaakkois-Suomen 

ympäristökeskuksessa 15.11.2000. 

Voimassa olevassa rantaosayleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu 

matkailupalvelujen alueita (RM-4, RM-2), Hurpun retkeily- ja ulkoilualue (VR-1), 

yhdyskuntateknisen huollon alueita (ET), uimaranta- ja lähivirkistysalue (VV/VL), 

Hurpun satama (LV-6), venevalkama (LV-2), maa- ja metsätalousvaltainen alue 

(M), vedenhankinnan kannalta tärkeä 1. luokan pohjavesialue (pv-1), luonnon 

monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita (luo) ja alue, jolla on säilytettäviä 

ympäristöarvoja/muinaisjäännöksiä (sm). 
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Kuva 17. Ote Vironlahden merenranta-alueiden rantaosayleiskaavan muutoksesta. 

Suunnittelualuetta koskevien rantaosayleiskaavan aluevarausten määräykset ovat 

seuraavat: 
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3.2.4 Asemakaava  

Suunnittelualueella ei ole voimassa asemakaavaa tai ranta-asemakaavaa. 

3.2.5 Rakennusjärjestys  

Virolahden kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty 30.9.2002.  

Virolahden kunnan rakennusjärjestys muutetaan vuosien 2018-2020 aikana. 

Luonnos tulee nähtäville syksyn 2019 aikana ja ehdotus alkuvuodesta 2020. 

Valtuuston hyväksyttäväksi rakennusjärjestys tulee loppuvuonna 2020. 

3.2.6 Pohjakartta 

Asemakaavaa varten on laadittu pohjakartta, jonka on hyväksynyt Haminan 

kaupungin kaupungingeodeetti 20.11.2019 § 81.   
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3.2.7 Selvitykset 

Alueelta on tehty selvityksiä osayleiskaavaa varten. Lisäksi alueelta on laadittu 

asemakaavoitusta varten seuraavat selvitykset vaadittavalla tarkkuudella: 

• Luontoselvitys (JS-Enviro Oy, 2019) 

• Vedenalaisen luonnon selvitys (Kymijoen vesi ja ympäristö ry, 2019) 

• Lepakkoselvitys (Faunatica Oy, 2019) 

• Muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy, 2019) 

Lisäksi suunnittelutyössä hyödynnetään mm. seuraavia selvityksiä ja 

suunnitelmia:  

• Hurpun luontomatkailualueen master plan (FCG, 2013) 

• Horisontti-selvityshankkeen loppuraportti (Kaakon luonto ja kulttuuri ry, 2012) 

• Hurppu Horizon Centre –projektin materiaalit 

• Hurpun vesihuollon yleissuunnitelma (Ramboll, 2015) 
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4 Asemakaavan suunnittelun vaiheet  

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja päätökset  

Asemakaavan laadinta on lähtenyt liikkeelle kunnan aloitteesta. Alue on osoitettu 

yleiskaavassa pääosin matkailupalvelujenalueeksi, jonka rakentaminen vaatii 

yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Kunnan tavoitteena on luoda alueesta 

korkeatasoinen ja monipuolinen matkailukohde kansainvälisen matkailun ja 

paikallisen virkistyskäytön tarpeisiin.  

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö  

4.2.1 Osalliset  

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekä muut, joiden oloihin kaava 

saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joi-

den toimialaa kaavoitus käsittelee. Kaavahankkeessa osallisia ja sidosryhmiä ovat 

ainakin seuraavat tahot: 

Maanomistajat, asukkaat 

 

- suunnittelualueella ja lähialueilla asuvat ja 

työskentelevät ihmiset 

- maanomistajat ja vuokralaiset 

- osakaskunnat 

 

Viranomaiset 

 

- kunnan hallintokunnat  

- Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

- Kymenlaakson liitto 

- Kymenlaakson museo 

- Kymenlaakson pelastuslaitos 

- Metsähallitus 

- Puolustusvoimat 

- erillisverkot 

 

Muut yhteisöt 

 

- muut yhteisöt ja yhdistykset 

 

 

4.2.2 Vireilletulo  

Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman 

nähtäville asettamisen yhteydessä 28.11.2019. 

4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely  

Osallisilla oli oikeus lausua kaavasta mielipiteensä luonnos- ja ehdotusvaiheessa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos olivat nähtävillä 5.3 - 

6.4.2020. 

Kaavaluonnoksesta jätettiin 4 mielipidettä. Palaute ja vastineet ovat 

kaavaselostuksen liitteenä.  

Kaavaehdotus oli nähtävillä 11.6.–13.7.2020. 

Kaavaehdotuksesta jätettiin 4 muistutusta. Palaute ja vastineet ovat 

kaavaselostuksen liitteenä. 
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4.2.4 Viranomaisyhteistyö  

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 §, MRA 26 §) on pidetty 

28.11.2019. Muistio neuvottelusta on kaavaselostuksen liitteenä.  

Kaavaluonnoksesta lausunnon antoivat Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 

Museovirasto, Kymenlaakson museo, Kymenlaakson pelastuslaitos, Kymenlaakson 

Sähköverkko, Rajavartiolaitos Suomenlahden merivartiosto ja ympäristötoimi, 

Puolustusvoimat. Lausuntojen tiivistelmät ja niihin laaditut vastineet ovat 

kaavaselostuksen liitteenä.  

Lausuntojen ja mielipiteiden sekä viranomaisten käytyjen neuvotteluiden 

perusteella on tehty mm. seuraavat muutokset kaavaluonnokseen:  

- ranta-alueet ja suunnittelualueen keskiosa on osoitettu virkistyskäyttöön 

- asuinrakennuspaikkojen sijaintia ja määrää on tarkistettu alueen pohjoisosassa 

- rakentamisalueita on osoitettu enemmän katuyhteyksien varsille alueen keski- 

ja luoteisosassa. 

- Selkärannantien katualue on poistettu ja matkailupalvelujen alueen rajausta 

alueella on muutettu 

- pysäköintialueet on osoitettu LP-alueiksi 

- osallisiin on lisätty Metsähallitus ja Puolustusvoimat ja osallisista on poistettu 

Museovirasto 

- VL- ja VR-alueiden määräystä on tarkennettu sähkönjakeluun liittyvän 

rakentamisen osalta 

-asuinrakennuspaikkojen sijaintia ja määrää on tarkistettu alueen pohjoisosassa 

Kaavaehdotuksesta lausunnon antoivat Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 

Kymenlaakson museo, Kymenlaakson pelastuslaitos, Kymenlaakson sähköverkko, 

Kymenlaakson liitto, Vaalimaan tulli, Haminan lupavaliokunta, rakennusvalvonta, 

Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos ja Suomen turvallisuusverkko Oy. Lausuntojen 

tiivistelmät ja niihin laaditut vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä. 

Lausuntojen ja muistutusten perusteella kaavaehdotukseen on tehty seuraavat 

muutokset: 

-sm-merkinnän määräykseen on korjattu viittaus muinaismuistolakiin muotoon 

295/1963.  

- Kaavakarttaan on merkitty ohjeellinen ajoyhteys Leerviikintieltä 

Kuoreapajantielle. 

-Kaavaselostusta on päivitetty maakuntakaavan tietojen osalta.  

4.3 Asemakaavan tavoitteet  

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa hotellin ja siihen tukeutuvien 

lomahuoneistojen ja lomarakennusten, alueen porttirakennuksen sekä 

venesatamaan liittyvien palvelurakennusten ja virkistyskäyttöön liittyvien 

rakennusten ja rakenteiden rakentaminen alueelle. Asemakaavalla osoitetaan 

alueet loma- ja matkailurakentamiselle, osoitetaan kadut ja yleiset alueet, 

varataan riittävät alueet yhdyskuntatekniikalle ja annetaan määräyksiä 

rakentamiselle.  
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5 Asemakaavan kuvaus  

Asemakaavalla on osoitettu rakentamisalueita ja rakennusoikeutta matkailu- ja 

majoituspalveluille Hurpun alueelle suunnitellun kansainvälisen matkailualueen 

tarpeisiin. Kaavaratkaisussa on otettu huomioon alueen kulttuuri- ja luonnonarvot 

sekä alueen luonto ja sen erityispiirteet yhtenä matkailualueen 

vetovoimatekijöistä.  

5.1 Kokonaismitoitus  

Asemakaavan eri maankäyttömuotojen pinta-alat, rakennusoikeudet ja -

tehokkuudet ilmenevät oheisesta taulukosta. 

Aluevaraus Pinta-ala[ha] Kerrosala[k-m2] Tehokkuus[e] 

AO 2,5979 1800 0,07 

ET 0,2393 0 0 

ET-1 0,6447 600 0,09 

Katu. 4,9457 0 0 

LP 0,8738 0 0 

LT 1,6727 0 0 

LV-1 2,3836 400 0,02 

LV-2 0,622 0 0 

M 22,9243 0 0 

RA 14,5561 10250 0,07 

RA-2 1,5667 1600 0,1 

RM-1 1,5203 7500 0,49 

RM-2 3,2498 2700 0,08 

RM-3 0,3777 400 0,11 

RM-4 1,1329 400 0,04 

VL 4,1099 0 0 

VL-1 0,5504 400 0,07 

VR 20,478 0 0 

VR-1 3,6219 500 0,01 

VV-1 0,7369 600 0,08 

W 0,7085 0 0 

pp 0,0244 0 0 

    

Kaikki 89,5377 27150 0,03 

 

5.2 Aluevaraukset ja niiden perustelu 

5.2.1 Korttelialueet  

AO Erillispientalojen alue 

Suunnittelualueelle on osoitettu korttelialueita vakituiseen asumiseen kortteleihin 

504, 505 ja 507, yhteensä 9 rakennuspaikkaa. Rakennuspaikkojen koko vaihtelee 

2526-3354 m2 välillä. Rakennuspaikkojen rakennusoikeus on yhteensä 1800 k-m2 

ja kerrosluku Iu1/2. Alueet on sijoitettu suunnittelualueen pohjoisosaan, joten ne 
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sijoittuvat lähelle suunnittelualueen ulkopuolella olevia rakennettuja 

asuinrakennuspaikkoja. 

RA Loma-asuntojen korttelialue 

Merkinnällä on osoitettu loma-asuntojen rakennuspaikkoja kortteleissa 501-503, 

507-511 ja 518 yhteensä 57 kappaletta. Rakennuspaikat sijoittuvat 

suunnittelualueen pohjois- ja keskiosiin. Rakennuspaikkojen koko vaihtelee 1502–

4234 m2 välillä ja korttelialueille on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 10 250 

k-m2. Kerrosluku vaihtelee I - Iu1/2 välillä.  

RA-2 Loma-asuntojen korttelialue 

Alue on varattu erillisten tai kytkettyjen loma-asuntojen korttelialueeksi. 

Suunnittelualueen ranta-alueelle on osoitettu 7 loma-asuntojen rakennuspaikkaa 

kortteleihin 514 ja 515. Alueelle voi rakentaa erillisiä tai kytkettyjä 

lomarakennuksia. Rakennuspaikkojen koko vaihtelee 1770–2962 m2 välillä. 

Alueen rakennusoikeus on 1600 k-m2 ja kerrosluku Iu1/2.  

RM-1 Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. 

Alueelle saa rakentaa hotelli-, ravintola- ja majoitustiloja sekä muita matkailua 

palveleville toiminnoille tarkoitettuja rakennuksia. Alueelle saa sijoittaa 

matkailuyritysten työntekijöille varattuja asuntoja. Alueella sallitaan tarpeelliset 

pengerrykset tulvien välttämiseksi. 

Matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi on osoitettu alue Hurpun 

venesataman vierestä. Alueesta on suunniteltu Hurpun matkailualueen ydintä, ja 

sinne saa rakentaa hotelli-, ravintola- ja majoitustiloja sekä matkailuyritysten 

työntekijöille varattuja asuntoja. Tulvilta suojautumiseksi alueella sallitaan 

tarpeelliset pengerrykset. Alueen rakennusoikeudeksi on osoitettu 7500 k-m2 ja 

kerrosluvuksi II. Alueen koko on 15 203 m2. 

RM-2 Matkailua palvelevien rakennusten ja loma-asuntojen korttelialue. 

Alueelle saa rakentaa yksittäisiä, maastoon sulautettuja matkailua palvelevia 

rakennuksia, sekä niitä palvelevia huolto- ja varastorakennuksia. Rakennusten 

tulee olla tyyliltään, mitoitukseltaan ja väritykseltään alueelle soveltuvia. 

Merkinnällä on osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialueita 

suunnittelualueen etelä- ja länsiosaan. Alueelle on suunniteltu eri tasoisia ja 

kokoisia majoitusrakennuksia rantahuviloista, perhemökkeihin ja pieniin 

kalliomökkeihin. Alueille on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 2700 k-m2 ja 

alueiden kerrosluvuksi on osoitettu I.  

RM-3 Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. 

Alueelle saa rakentaa matkailua palvelevia majoitus-, kokous- ja liikerakennuksia. 

Hurpun matkailualueen ”porttirakennusta” mm. aluetta palvelevia infotoimintoja 

varten, on Hurpuntien varteen osoitettu RM-3 alue. Alueelle on osoitettu 

rakennusoikeutta 400 k-m2.  
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RM-4 Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. 

Alueelle sijoitettavan yksittäisen rakennuksen koko saa olla enintään 50 k-m2. 

Merkinnällä on osoitettu kortteli 519 suunnittelualueen keskiosassa 

Aidaslahdentien varrella. Alueille on suunniteltu pienikokoisia 

majoitusrakennuksia, rakennusten koko saa olla enintään 50 k-m2.  

5.2.2 Luonnon ja kulttuuriympäristön suojelu 

sm Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä 

muinaisjäännös. 

Muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. 

Muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, 

poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Aluetta koskevista 

suunnitelmista on pyydettävä Kymenlaakson museon lausunto. 

Merkinnällä on osoitettu kiinteä muinaisjäännös suunnittelualueen pohjoisosassa.  

luo Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue 

Merkinnällä on osoitettu metsälain erityisen tärkeä elinympäristö, 

suoelinympäristö suunnittelualueen keskiosassa, yleiskaavassa luo-alueina 

osoitetut jäkäläkalliot sekä Hurpun sataman pohjoispuolelle sijoittuva lepakoiden 

ruokailualue.  

pv-1 Vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue. 

Alueella on kielletty pohjaveden laatua ja määrää vaarantavat sekä maaperää 

pilaavat toimenpiteet. 

Suunnittelualueen pohjoisosa sijoittuu vedenhankintaa varten tärkeälle 

pohjavesialueelle. Alueella on kielletty pohjaveden laatua ja määrää vaarantavat 

sekä maaperää pilaavat toimenpiteet.  

5.2.3 Liikenne ja infrastruktuuri 

LT Maantien alue 

Hurpuntie on osoitettu maantienä.  

LP Yleinen pysäköintialue 

Pysäköintiin on varattu alueet Leerviikintien pohjoispuolelta RM-1 korttelialueen 

kohdalta sekä Hurpun sataman vierestä. Alueet palvelevat uimaranta-alueen sekä 

Hurpun venesataman ja matkailupalvelujen alueen pysäköintiä, muilta osin 

pysäköinti tapahtuu korttelialueilla. 

LV-1 Venesatama 

Alueelle saa rakentaa laitureita ja aallonmurtajia sekä ravintola- ja yleisötiloja 

enintään 400 k-m2. 

Hurpun satama on osoitettu LV-1 merkinnällä. Alueelle saa rakentaa laitureita ja 

aallonmurtajia sekä ravintola- ja yleisötiloja enintään 400 k-m2. 
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LV-2 Venesatama/venevalkama 

Alueelle voidaan sijoittaa veneiden säilytystä ja jääteitä sekä virkistystoimintaa 

varten tarvittavat rakenteet ja laitteet. 

Suunnittelualueen ranta-alueen itäreunaan on osoitettu venesatama/-valkama 

yleiskaavan ja toteutuneen tilanteen mukaisesti.  

ET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. 

Merkinnällä on osoitettu vedenottamo suunnittelualueen pohjoisosassa. 

ET-1 Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 

alue. 

Alueelle saa sijoittaa veneiden talvisäilytyspaikkoja ja -tiloja. Veneiden 

moottoreiden huolto ja muu pohjaveden pilaantumisriskiä aiheuttava toiminta on 

kielletty. 

Merkinnällä on osoitettu alue veneiden talvisäilytykseen Kellovuorentien ja 

Hurpuntien risteykseen. Alue sijaitsee pohjavesialueella, joten veneiden 

moottoreiden huolto ja muut pohjaveden pilaantumisriskiä aiheuttava toiminta on 

alueella kielletty.  

Katualueet ja ajoyhteydet 

Kulkuyhteydet korttelialueille on osoitettu katualueina. Kulkuyhteys 

suunnittelualueen keskiosan uimarannalle sekä kulkuyhteys Leerviikintieltä 

Kuoreapajantielle on osoitettu ohjeellisena ajoyhteytenä.  

5.2.4 Virkistys ja retkeily 

VL Lähivirkistysalue 

Suunnittelualueen ranta-alue ja Leerviikintien länsipuoli on osoitettu 

lähivirkistysalueeksi. Alueelle on osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti kulkemaan 

rannansuuntaisesti kohti pohjoista.  

VL-1 Lähivirkistysalue.  

Alue tarkoitettu virkistyskäyttöön. Alueelle saa rakentaa virkistyskäyttöön liittyviä 

rakennuksia ja rakenteita kuten grillikatoksia, saunoja ja yleisötiloja 400 k-m2. 

Merkinnällä on osoitettu alue Hurpun sataman vierestä sen länsipuolelta. Alueelle 

saa rakentaa virkistyskäyttöön rakennuksia kuten grillikatoksia, saunoja ja 

yleisötiloja yhteensä 400 k-m2.   

VR Retkeily- ja ulkoilualue 

Rakentamisen ulkopuolelle jäävä alue suunnittelualueen keskiosassa on osoitettu 

retkeily- ja ulkoilualueeksi. Alueelle on osoitettu ohjeellisia ulkoilureittejä, sekä 

keskiosaan ohjeellinen alueen osa, jolle voidaan kaivaa vesiallas. Allas toimii 

myös hulevesien tasausaltaana.  
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VR-1 Retkeily- ja ulkoilualue 

Alueelle saa rakentaa virkistyskäyttöön tarkoitettuja reitistöjä, grillipaikkoja, 

kuivakäymälöitä, lintutorneja sekä alueen huoltoa palvelevia varastotiloja 500 k-

m2.  

Aidaslahdentien itäpuolinen osa, jota ei ole osoitettu rakentamiselle on osoitettu 

retkeily- ja ulkoilualueeksi. Alueella sijaitsee lintutorni, ja sinne on osoitettu 

ohjeellinen ulkoilureitti olevan rantaan kulkevan tieyhteyden kohdalle.  

VV-1 Uimaranta-alue 

Alueelle saa rakentaa laitureita, puku-, pesu-, wc- ja saunatiloja, grillipaikkoja 

sekä alueen huoltoa palvelevia varastotiloja 300 k-m2. 

Suunnittelualueen rannan länsiosaan on osoitettu yleinen uimaranta yleiskaavan 

mukaisesti. Lisäksi suunnittelualueen keskiosaan on osoitettu ohjeellinen alueen 

osa, jolle voidaan kaivaa vesiallas ja tämän alueen yhteyteen on osoitettu 

uimaranta-alue, jolle on lisäksi osoitettu ohjeellinen saunan rakennusala. 

VV-1-alueille saa rakentaa laitureita, puku-, pesu-, wc- ja saunatiloja, 

grillipaikkoja sekä alueen huoltoa palvelevia varastotiloja yhteensä 300 k-m2. 

Ulkoilureitit 

Suunnittelualueelle on osoitettu ohjeellisia ulkoilureittejä palvelemaan alueen 

matkailijoita ja virkistyskäyttäjiä. Reitit kulkevat pääosin pohjois-eteläsuuntaisesti 

rakentamisalueilta kohti rantaa.  

5.2.5 Muut alueet 

M Maa- ja metsätalousvaltainen alue 

Rakentamisen ulkopuolelle jäävät alueen suunnittelualueen pohjoisosassa on 

osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi.  

5.2.6 Tekninen huolto  

Kaavassa on osoitettu varaukset oleville sähkölinjoille ja vesijohdoille.  

Alueen vesihuolto järjestetään yhdysvesijohdolla ja -viemärillä vesihuoltolaitoksen 

verkostoon. 

5.2.7 Ympäristöhäiriöt  

Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole liikenteen lisäksi muuta 

ympäristöhäiriöitä aiheuttavaa toimintaa eikä sellaista toimintaa ole 

asemakaavalla osoitettu. 

5.3 Nimistö 

Kaavassa uusina katualueina osoitetut kadut on nimetty seuraavasti: 

-Hurpuntieltä suunnittelualueen länsiosaa pitkin kulkeva katu on nimetty 

Leerviikintieksi. 
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-Kortteleiden 512 ja 513 matkailupalvelujen alueille kulkeva katu on nimetty 

Leerviikinkujaksi. 

-Hurpun satamaan vievä katu on nimetty Leerviikinniemeksi.  

-Suunnittelualueen itäosassa ranta-alueelta Hurpuntielle kulkeva katu on nimetty 

Aidaslahdentieksi. 

-Korttelin 518 rakennuspaikkoja palveleva katu on nimetty Aidaslahdenmäeksi.  

-Korttelin 507 asuinrakennuspaikoille kulkeva katu on nimetty Kuoreapajantieksi 

ja saman korttelin lomarakennuspaikoille vievä katuosuus Kuoreapajankujaksi.  

- Asuinrakennuspaikkoja korttelissa 504 palveleva katu on nimetty Hurpunmäeksi. 

- Suunnittelualueen pohjoisosan lomarakennuspaikoille kulkeva katu on nimetty 

Kellovuorentieksi ja alueen pohjoisosassa kulkeva katu Kellohiekantieksi. 

- Korttelia 501 palveleva katu on nimetty Kellovuorenkankaaksi, korttelia 502 

palveleva katu Kellovuorenraitiksi, korttelia 503 palveleva katu Kellovuorenpoluksi 

ja korttelia 505 palveleva katu Kellovuorenkujaksi.  

  

5.4 Kaavan vaikutukset 

5.4.1 Yleistä  

Asemakaavaratkaisu on laadittu yleiskaavan pohjalta tarkentaen alueiden 

maankäyttöä alueen matkailulliset vetovoimatekijät, kunnan ja alueen muiden 

toimijoiden tarpeet ja maasto-olosuhteet huomioiden.  

5.4.2 Yleiskaavan suunnittelutavoitteiden toteutuminen 

Asemakaava tukee yleiskaavan tavoitteita. Hurpun alueelle on osoitettu 

matkailutoimintaa yleiskaavan mukaisesti ja yleiskaavan venesatama-/ 

venevalkama-alueet on osoitettu asemakaavassa aluerajauksia tarkentaen. Myös 

yleiskaavan yhdyskuntateknisen huollon varaukset on huomioitu asemakaavassa 

tarpeellisin osin.  

Yleiskaavassa ranta-alueelle osoitetulle VL/VV-alueelle sijoittuu asemakaavassa 

osin matkailupalveluiden alue, mutta ranta-alue on kuitenkin jätetty 

asemakaavassa yleiseen virkistyskäyttöön ja uimaranta-alueeksi. Alueen 

virkistyskäyttömahdollisuudet tulevat siten turvatuiksi yleiskaavan tavoitteen 

mukaisesti.  

5.4.3 Vaikutukset luonnonympäristöön 

Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin 

Rakennetun alueen lisääntyessä vettä läpäisemättömien pintojen pinta-ala 

lisääntyy ja hulevesimäärät kasvavat. Suunnittelualueen keskiosaan on osoitettu 

ohjeellinen alue, jolle saa kaivaa vesialtaan, joka toimii hulevesien tasausaltaana. 

Rakentamisalueet on pyritty sijoittamaan väljästi, jolloin hulevedet on helpompi 

imeyttää maaperään. Suurin vaikutus pintavesiin on rantaa sijoittuvan korttelin 

512 toteuttamisella.  
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Hurpun pohjavesialueen pinta-ala on noin 75,5 ha, ja asemakaava-alueen pinta-

ala alueella noin 34,7 ha, josta noin 12 ha on rakentamisaluetta. 

Rakentamisalueesta korkeintaan noin 20 % tulee olemaan pinnoitettua aluetta. 

Pinnoitettu alueen kokonaisala on siten alle 4 %:n pohjavesialueen pinta-alasta. 

Matkailualueen jätevedet johdetaan viemäriverkostoon, joten pohjaveden 

pilaantumisriski on hyvin vähäinen. Kaavassa on annettu pohjavettä koskeva 

pilaamis- ja muuttamiskielto. 

Vaikutukset maa- ja kallioperään 

Kaavasta aiheutuvat vaikutukset maa- ja kallioperään aiheutuvat rakennusten ja 

teiden perustamisesta, ranta-alueen pengertämisestä sekä vesijohtolinjojen 

kaivamisesta. 

Kaava-alue sijoittuu korkean radonriskin alueelle. Kaavassa on huomioitu 

radonista aiheutuvat riskit yleismääräyksellä. 

Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon 

Kaava vaikuttaa lähinnä pienilmastoon ja sitä kautta vaikutus kohdistuu myös 

laajemmin ilmastoon.  Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon ovat kuitenkin 

kokonaisuudessaan vähäisiä. Matkailualueen rakentamisvaiheessa tehdyillä 

ratkaisuilla voidaan vaikuttaa matkailualueen ilmastovaikutuksiin esimerkiksi 

rakennusten energiatehokkuuteen panostamalla ja uusiutuvia energianlähteitä 

suosimalla. Alueelle ei ole julkisia kulkuyhteyksiä, joten matkailijoiden 

yksityisautoilusta ja veneilystä aiheutuu päästöjä. Matkailualueen sisällä 

rakentamisalueet on pyritty sijoittamaan siten, että kulku jalan tai pyörällä on 

mahdollista eikä oman auton käyttö olisi välttämätöntä.  

Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön 

Uudet rakennuskorttelit on osoitettu pääosin tavanomaisiin talousmetsiin ja 

alueille, joihin ei kohdistu erityisiä luontoarvoja.  

Omalla merkinnällään on osoitettu suunnittelualueella sijaitsevat luontokohteet: 

metsälain erityisen tärkeä elinympäristö, yleiskaavassa luo-alueina osoitetut 

jäkäläkalliot sekä Hurpun sataman pohjoispuolelle sijoittuva lepakoiden 

ruokailualue.  

Suunnittelualue sijaitsee muuttolintujen muuttoreitin varrella. Asemakaavassa on 

jätetty laajempia alueita rakentamisen ulkopuolelle, mikä takaa metsäalueiden 

säilymisen muuttoreitillä.  

Matkailualueen toteuttaminen ei vaaranna luonnon monimuotoisuutta eikä 

heikennä harvinaisten tai uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien olemassa oloa. 

5.4.4 Vaikutukset maisemaan 

Uusi matkailupalveluiden alue ja uudet lomarakennuspaikat muuttavat alueen 

rantamaisemaa, kun nykytilassaan vain vähän rakennettu alue ja pääosin 

luonnontilainen rantametsikkö muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. 

Maisemavaikutuksia on kuitenkin pyritty vähentämään sallimalla lomarakennusten 

korttelialueella vain puolitoistakerroksista rakentamista ja matkailupalveluiden 

alueella II-kerroksista rakentamista. Rannat on merkitty pääasiassa yleiseen 
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virkistyskäyttöön ja uimarannaksi, eli alueelle jää runsaasti rakentamatonta 

rantaosuutta.  

Maisemavaikutusten pienentämiseksi rakennuspaikkoja koskien on lisäksi annettu 

yleismääräyksiä koskien rakennusten sijoittelua ja rakennuspaikkojen 

rakentamattoman osan säilyttämistä luonnontilaisena.  

5.4.5 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen 

Kaava mahdollistaa uuden matkailualueen kehittymisen Hurpun alueelle. 

Suunniteltu matkailualue sijoittuu Hurpun alueella jo olevan matkailu- ja 

rajavartiotoiminnan läheisyyteen. Kaava mahdollistaa Hurpun alueen kehittämisen 

vetovoimaiseksi kansainväliseksi matkailukohteeksi ja säilyttäen alueen samalla 

kuitenkin myös paikallisten asukkaiden virkistyskohteena.  

Rannassa olevat uudelle matkailupalveluiden alueelle sijoittuvat vanhat ja osin 

huonokuntoiset rakennukset todennäköisesti puretaan alueen toteuttamisen 

yhteydessä. Rakennuksilla ei ole erityistä kulttuurihistoriallista arvoa. Kaavan 

toteuttaminen muuttaa myös alueen liikenneyhteyksiä, kun uudet katualueet ja 

ajoyhteydet toteutetaan. 

5.4.6 Vaikutukset kulttuuriperintöön 

Suunnittelualueella sijaitseva kiinteä muinaisjäännös on osoitettu omalla 

merkinnällään eikä sen kohdalle ole osoitettu rakentamista. Kaava ei vaaranna 

kohteen olemassa oloa.  

5.4.7 Vaikutukset liikenteeseen 

Uuden matkailualueen toteuttaminen lisää alueen liikennemääriä merkittävästi: 

Alueen toteutuessa koko laajuudessaan voidaan matkatuotosten arvioida olevan 

noin 550 matkaa vuorokaudessa. Hurpuntien nykyinen liikennemäärä on noin 140 

ajoneuvoa/vrk. Liikennemäärän kasvuun on varauduttu osoittamalla kaavassa 

uusia katualueita palvelemaan uusia rakentamisalueita. Alueen pääkatu on 

osoitettu kiertämään lenkkinä suunnittelualueen länsipuolelta maantieltä rantaan 

ja itäpuolelta takaisin maantielle pääosin olevia ajoyhteyksiä mukaillen. Uusille 

katualueille on mahdollista toteuttaa kevyen liikenteen väyliä 

liikenneturvallisuuden parantamiseksi.  

Kaavassa osoitetut uudet rakentamisalueet on sijoitettu siten, että uusia liittymiä 

maantielle tarvitsee perustaa mahdollisimman vähän. Katualueet on linjattu siten, 

että ne käyttävät olemassa olevien ajoyhteyksien liittymiä. Kokonaan uuden 

liittymän maantielle tarvitsee ainoastaan korttelin 504 ajoyhteys. 

Nykyinen liikennemäärä Hurpuntiellä on vähäinen, tiellä on 60km/h 

nopeusrajoitus, ja maantie kulkee suoralinjaisesti suunnittelualueen kohdalla. 

Nämä seikat edistävät liikenneturvallisuutta maantiellä liikennemäärän 

lisääntyessäkin. Tie on kuitenkin melko kapea, mikä erityisesti talviaikaan 

vaikuttaa heikentävästi alueen liikenneturvallisuuteen liikennemäärien kasvaessa.  

5.4.8 Vaikutukset sosiaaliseen ympäristöön  

Taloudelliset vaikutukset 

Matkailupalvelualuevaraukset mahdollistavat alueen matkailutoiminnan 

kehittämisen, joka mahdollistaa uusien yritysten tulon alueelle. Lisääntyvä 
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matkailu luo uusia työpaikkoja ja toimeliaisuutta alueelle. Virolahden kunta saa 

tuloja omistamiensa maiden myynnistä ja/tai vuokrauksesta ja verotulojen 

kasvusta. Lisäksi matkailijat tuovat alueelle matkailutuloa.  

Vaikutukset viihtyvyyteen, turvallisuuteen ja terveyteen 

Matkailualueen rakentaminen Hurppuun lisää alueen elinvoimaisuutta ja vireyttä 

ja mahdollistaa palveluiden kehittymisen alueella.   

Vaikka alueelle osoitetaan uusia rakentamisalueita, jää Hurpun alueelle kuitenkin 

myös yhä laajoja alueita yleiseen virkistys- ja retkeilykäyttöön. Alueelle on 

osoitettu yleiseen käyttöön uimaranta-alueita sekä ohjeellisia ulkoilureittejä.  

Lisääntyvä liikenne aiheuttaa korkeintaan vähäisiä negatiivisia vaikutuksia 

asukkaiden turvallisuuteen. 

 

6 Asemakaavan toteutus  

Kaavaa voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. 
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