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1. HANKKEEN PERUSTIEDOT JA SIJAINTI
Kaava-alue sijaitsee Savitaipaleen keskustan tuntumassa Ojastin talon lähistöllä,
Kuolimon ja Ojastinlammen välisellä kannaksella. Noin 10 hehtaarin kokoinen
suunnittelualue sisältää osa-alueita tiloista Homenokka 739-426-3-38, Lampi 739426-3-98, Kuusikko 739-426-3-99, Ojasti 739-426-3-105 ja Honkapirtti 739-426-3133.

Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus ilmakuvassa keltaisella

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
2.1 Kaavoitustyön määrittely ja käsite
Työn tavoitteena on laatia alueelle asemakaava. Alue jää nykyisten Pöksänlahden
ja taajaman asemakaavojen väliin ja tulisi lain voiman saatuaan täydentämään
asemakaavassa olevaa aukkoa.
Asemakaavatyön tavoitteena on perustaa taajaman jatkeeksi alueelle omakotitalovaltainen asuinalue, jossa myös loma-asuntojen rakentaminen on tietyille tonteille
sallittua. Tällä hetkellä osalla kiinteistöjä on jo loma-asuntojen rakennuspaikat ja
osassa rakennettuna omakotitalo. Lisärakentamismahdollisuudet tutkitaan kaavassa ja tavoitteena on osoittaa muutama uusi rakennuspaikka. Rakennuspaikkojen
koko pyritään pitämään tavanomaista suurempana, jolla tavoitellaan alueelle
väljyyttä mm. rannan läheisyyden ja loma-asumisen ehdoilla.
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2.2 Suunnittelutilanne
Maakuntakaava
Etelä-Karjalan maakuntakaava on
vahvistettu ympäristöministeriössä
21.12.2011 ja 1. vaihemaakunta
vaihemaakuntakaava 19.10.2015.
Maakuntakaavassa suunnittelualue
on osoitettu seutukeskuksen
kehittämisvyöhykkeeksi (sk).
(sk
Lisäksi alueelle on osoitettu
merkinnät Natura-alue
alue (nat
(nat,
Kuolimo), tärkeän pohjavesialueen
rajaus (pv), valtakunnallisesti
arvokas harjualue (ge/h) ja
Kuolimon kehitettävä vesialue (W).
Kuva 2. Ote Etelä-Karjalan
Karjalan maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta

Yleiskaava
Savitaipaleen kunnanvaltuusto on
hyväksynyt 21.9.1992 Kirkonkylän
alueen osayleiskaavan ohjeellise
ohjeellisena. Nyt käsiteltävä alue on osoiosoi
tettu yleiskaavassa asuinalueena
(AP), sekä matkailualueena (RM).
Yleiskaavassa on lisäksi osoitettu
suunnittelualueelle tärkeän
ärkeän
pohjavesialueen rajaus (pv)
(pv).

Kuva 3. Ote ohjeellisesta Kirkonkylän
irkonkylän
osayleiskaavasta ja suunnittelualueen likimääräinen sijainti

Kirkonkylän taajaman alueelle on vireillä uuden yleiskaavan laatiminen
laatiminen. Alueelta
on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä perustieto- ja tavoiteosio
selvityksineen ja raportteineen. Tässä kaavatyössä on tarkoitus hyödyntää
taajaman alueelle laadittuja yleiskaavaselvityksiä ainakin kulttuuriympäristön ja
luontoarvojen osalta.
Asemakaava
Suunnittelualueella
ella ei ole voimassa olevia asemakaavoja,
asemakaavoja, mutta kaava
valmistuessaan tulee rajautumaan sekä taajaman alueen asemakaavaan sekä
Pöksänlahden alueen asemakaavaan.
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KUVAT 4 ja 5. Pöksänlahden ja taajaman asemakaavojen otteet
tteet rajautuvilta alueilta

2.3. Selvitykset kaavatyötä varten
Asemakaavaa varten ei ole juurikaan tarpeen laatia uusia perusselvityksiä,
selvityksiä, vaan
selvityksissä voidaan tukeutua Savitaipaleen kuntakeskuksen yleiskaavaa varten
tehtyihin selvityksiin.
2.4 Maanomistus
Suunnittelunalaiset kiinteistöt omistaa yksityiset maanomistajat.
2.5 Kunnallistekniikka
Alueelle on joiltakin osin jo tuotu keskitetty vesi- ja jätevesihuolto,, joka on maan
maanomistajien rakennuttama.. Kun asemakaavatyö valmistuu, on kunnan vesilaitoksen
mahdollista
ollista lunastaa kunnallistekniset laitteet omistukseensa, jolloin myös
ylläpitovastuu siirtyy kunnalle.

3. OSALLISET JA VUOROVAIKUTUS
3.1 Osalliset
Maankäyttö- ja rakennusla
rakennuslain 62 § mukaan osallisia
sallisia ovat ne maanomistajat, joiden
omistamia alueita kuuluu kaavoitettavaan alueeseen, sekä ne henkilöt, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavahanke saattaa huomattavasti
vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa
suunnittelussa käsitellään.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Asemakaavan osallisia ovat ainakin:
•
•
•
•
•
•

kaava-alueen ja siihen
ihen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajat ja asukkaat
kaavan vaikutusalueen
alueen maanomistajat, yrittäjät ja asukkaat
vesialueen osakaskunta ja yksityistien osakkaat
Etelä-Karjalan liitto ja maakuntamuseo
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
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3.2 Tiedottaminen ja osallistuminen
Vireilletulosta ja kaavatyön käynnistämisestä on päätetty Honkapirtin tilan osalta
16.10.2017 (khall 146§) sekä muiden tilojen osalta 15.1.2018 (khall 6§).
Kaavan valmisteluvaihe (OAS ja luonnos)
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtäville
asettamisesta kuulutetaan ja suunnitelmat asetetaan nähtäville 30 vrk:n ajaksi.
Asianomaisilta viranomaisilta pyydetään lausunnot. Nähtävillä olon aikana osalliset
voivat jättää kirjallisen huomautuksen kaavaluonnoksesta.
Ehdotusvaihe
Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan ja kaava-alueen välittömään
läheisyyteen sijoittuvien kiinteistöjen maanomistajia tiedotetaan kirjeitse.
Ehdotusaineisto asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi ja viranomaisilta pyydetään
lausunnot. Osalliset voivat jättää kirjallisen muistutuksen ehdotusaineistosta.
Hyväksyminen ja voimaantulo
Asemakaavan hyväksyy Savitaipaleen kunnanvaltuusto. Kaavan hyväksymispäätökseen voi hakea muutosta tekemällä kunnallisvalituksen Itä-Suomen hallintooikeuteen.
Mikäli hyväksymispäätöksestä ei ole tehty valituksia, voidaan kaavan voimaantulo
kuuluttaa.
Kuulutusten julkaiseminen
Kuulutukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla (www.savitaipale.fi)
sekä paikallislehdessä.
Kaava-asiakirjojen nähtävillä pito
Kaava-asiakirjat (OAS ja luonnos sekä ehdotus) ovat nähtävillä kunnan
ilmoitustaululla sekä kunnan kotisivuilla.
3.3 Viranomaisyhteistyö
Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta, maakuntaliitolta, maakuntamuseolta,
ympäristötoimelta ja kunnanhallitukselta pyydetään lausunnot kaavaluonnoksesta.
Savitaipaleen teknisessä toimessa varataan kommentointimahdollisuus ainakin
yhdyskuntatekniikalle ja rakennusvalvonnalle.

4. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 §
Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa
” Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja
sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä
otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen
toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset,
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sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä
alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.”
Alueen suunnittelussa pyritään selvittämään asemakaavan tulevia vaikutuksia ja
niiden merkittävyyttä sekä mahdollisten kielteisten vaikutusten minimointia.
Erityistä huomiota kiinnitetään:
1. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
- uudisrakentamisen suhde rakennettuun ympäristöön
2. Vaikutuksen ympäristöön
- vaikutus maisemakuvaan
- vaikutuksen Kuolimon Natura-alueeseen
- vaikutukset pohja- ja pintavesiin
3. Liikenteelliset vaikutukset
- kulkuyhteydet ylempään tieverkkoon, liittymät, liikenneturvallisuus
- pysäköinti
- kevyen liikenteen yhteydet
4. Sosiaaliset vaikutukset
- viihtyisyys

5. KAAVOITUKSEN VAIHEET JA AIKATAULU
ALOITUSVAIHE
Lokakuu 2017-Huhtikuu 2018
• neuvottelut ja maastokäynnit, osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS)
sekä kaavaluonnoksen laatiminen
• kaavan vireilletulosta sekä OASin ja luonnoksen nähtävilläolosta
kuuluttaminen
• OASin ja luonnoksen nähtävilläolo 30 vrk
EHDOTUSVAIHE
Kesäkuu-Elokuu 2018
• kaavaehdotuksen laatiminen
• kaavaehdotuksen käsitteleminen teknisessä lautakunnassa ja
kunnanhallituksessa ennen nähtäville asettamista
• kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 vrk:n ajaksi
• viranomaisilta pyydetään lausunnot
• muistutusten ja lausuntojen käsittely, kaavanlaatijan vastine
KAAVAN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO
Syys-Lokakuu 2018
• kaava-aineiston tarkistaminen hyväksymiskäsittelyyn, mikäli ei ole tullut
kaavaehdotukseen vaikuttavia muistutuksia tai lausuntoja
• kaava-aineisto kunnanhallitukseen, jonka esityksestä edelleen
kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn
• hyväksymispäätöksestä ja voimaantulosta kuuluttaminen
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6. YHTEYSTIEDOT
Kaavan laatija:
Karttaako Oy / DI Jarmo Mäkelä
Heikinkatu 7
48100 Kotka
p. 0400 220082, jarmo.makela@karttaako.fi
Kunnan yhteyshenkilö:
Maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio,
SAVITAIPALEEN KUNTA, Tekninen osasto
Kunnantalo, Kirkkotie 6 (2. kerros)
p. 040 835 7826, antti.hirvikallio@lemi.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta yhteyshenkilöille koko
kaavahankkeen ajan.
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