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Yleiskaavan selostus, joka koskee 9.4.2021 päivättyä kaavakarttaa.
1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Kaavan ja kaava-alueen määrittely
Yleiskaavan muutoskohde sijaitsee Savitaipaleen kunnassa ns. Pienten vesistöjen alueella.
Alkuperäiseltä nimeltään kaava-alueen nimi oli kaavoittamattomien vesien yleiskaava.

1.2 Kaava-alueen sijainti
Kaava-alue sijaitsee Savitaipaleen

keskustan

ulkopuolella

Laakon kylän tuntumassa Säynjärven rannalla. Savitaipaleen
kirkonkylälle on alueelta matkaa
noin 7 kilometriä. Noin 1,4 ha:n
kokoinen suunnittelualue koskee osaa tilasta Koivula 739426-2-58.
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SUUNNITTELUTILANNE

2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet - VAT
Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on:
• varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa,
• auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet,
joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys,
• toimia kaavoituksen ennakoivan ja vuorovaikutteisen viranomaistyön välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä sekä
• edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa.

Uusimmat alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018.

2.2 Maakuntakaava
”Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Siinä esitetään maakunnan yhdyskuntarakenteen ja alueidenkäytön
perusratkaisut sekä maakunnan tavoiteltu kehitys keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Maakuntakaavan tehtävänä on myös välittää valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kuntakaavoitukseen.” (Etelä-Karjalan liitto)

Savitaipaleen kunta kuuluu Etelä-Karjalan liittoon ja siten myös sen alaisuudessa laadittavan maakuntakaavan vaikutuspiiriin. Ympäristöministeriö vahvisti
maakuntakaavan 21.12.2011.
Maakuntakaavassa suunnittelualueeseen ei kohdistu erityisiä varauksia.

I vaihemaakuntakaavan teemoina ovat
kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne.
Vaihemaakuntakaava 1. on valmis ja se
toimitettiin vahvistettavaksi maaliskuun
2014 aikana. Maakuntavaltuusto hyväksyi 1. vaihemaakuntakaavan kokouksessaan
24.2.2014.

II vaihemaakuntakaavaa on käynnistetty syksyllä 2019. Se koskee maakunnallisen jätevedenpuhdistamon sijoittamista.
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2.3 Yleiskaava
Savitaipaleen kaavoittamattomien vesistöjen rantayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 21.5.2012. Yleiskaavaan on tehty kaksi päivityskierrosta 2013 ja 2015 ja nyt on hyväksymiskäsittelyyn lähdössä viimeisin muutoskierros, joka on käynnistetty kunnanhallituksen päätöksellä 24.6.2020.

Nyt käsiteltävän alue on osoitettu yleiskaavassa lomarakentamisen alueena (RA) ja maa- ja
metsätalousaltaisena alueena (M).

2.4 Asemakaava
Alueella ei ole voimassa asemakaavoja.
2.5 Rakennusjärjestys
Savitaipaleen kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 21.5.2012 ja se on
tullut voimaan 2.7.2012.
2.6 Pohjakartta
Pohjakarttana käytetään maastotietokantaa 1: 10 000 täydennettynä numeerisella kiinteistöraja-aineistolla.
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LÄHTÖKOHDAT

3.1 Kaavamuutosten tarve ja tavoitteet
Työn tavoitteena on laatia alueelle rantaosayleiskaavan muutos.

Yleiskaavamuutostyön tavoitteena on muuttaa kaavan kaksi lomarakennuspaikkaa vakituisen
asumisen rakennuspaikoiksi ja siirtää toinen rakennuspaikka rakennettavuudeltaan paremmalle paikalle.

Toiselle rakennuspaikalle vuosikymmeniä sitten rakennettu saunarakennus on tarkoitus purkaa pois rakennuksen huonon kunnon takia.

Maanomistajan tavoitteena on käyttää vierekkäisiä rakennuspaikkoja pilottihankkeena, jossa
tutkitaan rakennuspaikkojen (erit. energiataloudellista) omavaraisuutta. Tarkoituksena olisi rakentaa mm. kiinteistöjen yhteinen lämmönhankintajärjestelmä ja mahdollisesti vesi- ja jätevesihuolto sekä kotitalousjätteen keräys.

3.2 Luonnonarvot
Alueelle on tehty selvitys luonnonoloista alkuperäisen yleiskaavan yhteydessä, Ympäristöarviointi Pienten järvien rantayleiskaavaa varten 29.1.2009.

Säynjärvi
Säynjärvi on ruhjelaaksoon muodostunut kapea ja pitkä järvi, joka on jyrkkärantainen ja paikoin syvä. Laakon eteläpuolella järvi on länsi-itä -suuntaisessa ruhjelaaksossa kääntyen
Haukhongassa kaakkoon kohti Nikkilää, jossa Hulikanniemi jakaa vedet kahdeksi pitkäksi ja
kapeaksi lahdeksi. Säynjärvi on eu-dystrofinen järvi, jonka näkösyvyys on 2-3m ja veden laatu
todettiin aistinvaraisesti hyväksi. Valuma-alueen soiden ojitukset ovat lisänneet humuksen sedimentoitumista sekä ravinnekuormitusta. Kuitenkaan vesi ei ole muuttunut täysin tummanruskeaksi. Paikka paikoin myös peltoviljely on kasvattanut ravinnekuormitusta, joka näkyy rantapeltojen ja valtaojien suulla tiheinä ruokokasvustoina. Säynjärvi on yhä varsin hyvässä kunnossa johtuen järven kohtalaisen suuresta vesimäärästä sekä siitä, että ravinne- ja humuskuormitus on pysynyt järven kannalta kohtuullisena ja kohdistuu pääasiassa muutamien lahtien perukoihin. Haukhongan rannat ovat Haukhonganharjun ansiosta oligotrofisia.

Haukhonkaselkä
Haukhonkaselkä on dys-oligotrofinen vesialue, jonka koillisranta rajautuu Haukhonkakankaaseen. Haukhonkaselkä on Säynjärven syvintä osaa, jossa laajat alueet selän keskiosissa on
yli 25m syvyistä. Rantaterassit ovat melko kapeat ja laskevat jyrkästi erityisesti etelärannan
kallioisilla alueilla. Pohjoisrannan kivikkoinen ranta on leveäterassinen, mutta sekin laskee jyrkästi kauempana rannasta. Leveästä ja matalasta rantaterassista johtuen pohjoisrannalla on
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todettavissa yhtenäisiä järviruokokasvustoja, kun taas eteläranta on paikoin kasviton. Etelärannan Jokilahti on matalampaa ja perukasta hyvin kapea. Haukhonkaselän pohjoispuolella on
pienialainen rehevöitynyt ja matala suolampi, jonka lajisto todettiin tavanomaiseksi. Alueella ei
todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja.

Alueen rantametsät todettiin pääosin hakatuiksi. Käytännössä vain Haukhonkakankaan VTmänniköt muodostavat yhtenäisen metsäalueen. Rannoilla ja rantametsissä ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja. Haukhonkakankaan rannassa todettu kasvilajisto (taulukko
5.5.14.3., Liite 3.) kuvaa järven oligotrofisempaa osaa esim. Laakonlahteen verrattuna.
Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa. Haukhonkaselän etelärannan pieni lahti Jokilahden koillispuolella on kapea eikä sovellu rantarakentamiseen. Samoin Jokilahden perukka on liian kapea soveltuakseen rantarakentamiseen. Nämä alueet (kartta, Liite 2.) tulisi jättää rantarakentamisen ulkopuolelle kapeutensa vuoksi. Pohjoisrannan luodot ja niihin liittyen suuret siirtolohkareet ovat tärkeitä tiirojen ja lokkien pesimäalueita (alueella todettiin kalatiiran ja kalalokin
pesäpaikat) ja siirtolohkareet ovat maisemallisesti merkittävät kokonsa ja muotonsa vuoksi.
Alueen pienet luodot soveltuvat hyvin myös kuikan pesimäpaikoiksi. Nämä alueet tulee jättää
rantarakentamisen ulkopuolelle alueen maankäyttöä suunniteltaessa (kartta, Liite 2.).
Haukhonkakankaalla on kivikautinen asuinpaikka (on merkittynä karttoissa). Haukhonkakankaan rantavyöhyke ja siitä nouseva kangasmaasto on maisemallisesti merkittävä kokonaisuus.
Rannassa on vielä 1980-luvulla ollut käytössä yleinen uimaranta. Näistä syistä Haukhonkakankaan alue tulisi jättää rantarakentamisen ulkopuolelle. Mikäli rantaan osoitetaan rakennusoikeutta, se tulisi osoittaa rannan molempiin päihin, jotta keskiosa säilyisi rakentamattomana –
sekä huomioiden, että kivikautinen asuinpaikka jää koskemattomaksi.

Yhteenveto
Suunnittelualueen luontoa voisi luonnehtia karuksi. Karuutta korostavat monet kangasmaat ja
kallioiset mäet ja kalliojyrkänteet sekä soiset tai karut vedet. Lajisto todettiin tyypilliseksi boreaalisen vyöhykkeen lajistoksi sekä järviluonnossa että metsissä. Osaksi niukka lajisto johtuu
myös metsien nuoresta iästä, jonka vuoksi vanhojen metsien lajistoa todettiin hyvin niukasti.
Lajistoon ja biotooppityyppeihin merkittävän lisän tuovat erilaiset kulttuuribiotoopit, kuten kedot, niityt ja kalliokedot. Nämä biotoopit ovat kuitenkin umpeutumassa monin paikoin maatalouden muutosten myötä.

Merkittävä yksittäinen tekijä, joka tulisi ottaa huomioon suunnittelualueen maankäyttöä suunniteltaessa, on harjuluonnon turvaaminen. Harjuluonto on maisemallisesti, lajistollisesti (mm.
kangasvuokkko) ja pohjaveden muodostumisen kannalta ensiarvoisen tärkeä luontyyppi suunnittelualueella. Toinen merkittävä luontotyyppi on järviluonto erilaisine pienvesineen. Suurin
vesiluonnon uhka ovat järvien ravinnekuormitus sekä soiden ojituksista johtuva kasvanut humussedimentaatio. Nämä tekijät ovat jo selvästi rajoittaneet joidenkin järvien hyöty- ja
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virkistyskäyttöä. Osa järvistä selvästi kaipaa jonkinlaista kuntoutussuunnitelmaa, jotta veden
laatu voitaisiin säilyttää edes nykyisellään. Tähän olisi syytä kiinnittää huomiota paitsi alueen
maankäyttöä suunniteltaessa myös pitkän aikavälin luonnonresurssien käyttöä ja turvaamista
suunniteltaessa.

Merkittäviä luonto- ja kulttuurikohteita voisi sekä suojella, ylläpitää että kehittää myös matkailua silmällä pitäen. Esim. Jäkäläjärvessä olisi hyvä luonto- ja linturetkeilykohde, Järvitaipale
olisi hyvä kulttuurimatkakohde kantatien vieressä, Aapronharjun maisematie on hyödyntämättä, samoin Lennuksen kalliojyrkänteet retkeily-, kiipeily- ja melontakohteena. Suunnitelualueen ulkopuolella voisi kehittää Rajalammen kivikautista kohdetta mm. rakentamalla Rajalammille lintutornin, jolloin kivikautinen matkakohde voitaisiin yhdistää luontokohteeseen.
Luontoarvojen turvaaminen ja luontokohteiden matkailullinen kehittäminen eivät ole toisiaan
poissulkevia.

3.3 Kulttuuriympäristöt ja muinaismuistot

Alueella ei ole todettu alkuperäisen yleiskaavoituksen yhteydessä tai nyt tehdyn kulttuuriympäristön palveluikkunan tarkastelun perusteella erityistä kulttuuriympäristöä. Alkuperäistä yleiskaavatyötä varten tehdyn arkeologisen selvityksen perusteella alueella ei ole todettu arkeologisia kohteita tai alueita. Kyppi palveluikkunasta tehdyn tarkistuksen perusteella niitä ei ole
myöskään siellä todettu. Lähin alueella oleva arkeologinen kohde sijoittuu Säynäjärven koillisosaan, Haukhonkakankaalle. Siellä on tehty kivikautisen asuinpaikan arkeologisia koekaivauksia tunnetun asuinpaikan ympäristössä. Tutkimusvuosi on ollut 2013. Muinaismuistoalueelle
on matkaa nyt suunniteltavalta alueelta noin 700 metriä linnuntietä.
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3.4 Maastokäynti
Kaavamuutosalueelle kiinteistölle Koivula 739-426-2-58 tehtiin maastokäynti marraskuussa
2020. Nykyinen kaavan mukainen lounais-länsipuoleinen rakennuspaikka havaittiin käynnillä
erittäin alavaksi ja hyvin vetiseksi. Siinä kasvaa muutamia nuorehkoja lehtipuita, mutta kasvillisuus on erittäin matalaa ja harvaa. Pintamaan taso on melkein sama kuin järven veden taso.
Lisäksi rakennuspaikan keskivaiheilla kulkee taustamaalta tuleva peltoalueen kuivatusvesien
oja, mikä osaltaan tekee rakennuspaikan entistä märemmäksi. Ojan siirtäminen ei parantaisi
merkittävästi tämän rakennuspaikan olosuhteita.

KUVA Siirrettävän rakennuspaikka on alavaa ja harvapuustoista, ja sen läpi kulkee oja.

Maastokäynnillä todettiin siirron kohteena olevan rakennuspaikan nykyisen rakennetun rakennuspaikan koilllis/itäpuolella olevan paremmin rakentamiseen soveltuva. Rannassa on muutama metri alavaa osaa, jonka jälkeen sisämaahan mentäessä kohoaa maa ikään kuin tasanteeksi, jolle rakentamisen perustamisolosuhteet ovat hyvät. Siirtopaikalla puusto on sekapuustoa, varsinkin rannan tuntumassa kasvaa jo suurempiakin puita. Varsinainen rakentamiseen
soveltuva paikka on tiheää nuorta lehtipuuvaltaista taimikkoa. Aiotun rakennuspaikan ja naapuritilan väliin jää hieno
jyrkkä kalliolohkare, joka estää näkyvyyden rakennuspaikalta naapuriin hyvin tehokkaasti. Kallio näkyy oheisessa maastokartassa.

Kuvassa osoitettu aiottu rakennuspaikka sekä jyrkkä kallio
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KUVA Rakennuspaikan tasanteen reunalla kasvaa koivu, toisen kuvan siirtopaikka kaukomaisemassa

Olemassa olevalla rakennuspaikalla on vanha huonokuntoinen saunarakennus. Rakennuspaikalla on hyvin vähän puustoa, lähinnä vain rantakaistaleella. Muutoin maasto rakennuspaikan
keskiosissa on muuta maastoa korkeammalla ja soveltuu hyvin rakentamiseen. Taustamaalla
kohoaa avokalliota.

KUVA Nykyinen rakennettu rakennuspaikka ympäristöineen. Kuvien rakennukset ovat huonokuntoisia.

3.5 Selvitykset
Yleiskaavan muutosta varten ei ole lähtökohtaisesti tarpeen laatia uusia selvityksiä, vaan selvityksissä voidaan tukeutua Pienten vesien yleiskaavaa varten tehtyihin selvityksiin. Näitä ovat
mm.:
•

Luonto- ja maisemaselvitys; 29.11.2009

•

Täydentävä luontoselvitys (Liito-orava inventointi); 6.4.2009

•

Kaavoittamattomien vesistöjen muinaisjäännösinventointi 2010; 23.12.2010

9

SAVITAIPALEEN KUNTA
Kaavaehdotus 9.4.2021
Pienten (kaavoittamattomien) vesistöjen rantaosayleiskaavan muutos tilalla Koivula 739-426-2-58
____________________________________________________________________________________________
4

YLEISKAAVAN KUVAUS

4.1 Kaavamuutos perusteluineen
Kaavamuutoksella siirretään tilan Koivula 739-426-2-58 läntinen rakentamaton rakennuspaikka jo olemassa olevan rakennuspaikan itäpuolelle. Samassa yhteydessä rakennuspaikat
muutetaan vakituisen asumisen mahdollistaviksi.

4.2 Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavamerkinnöissä noudatetaan pääosin alkuperäisen rantaosayleiskaavan merkintöjä ja
määräyksiä. Jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa voimassa olevien lakeja, asetuksia ja
kuntakohtaisia määräyksiä sekä noudatettava talousvesien käsittelystä annettua valtioneuvoston asutusta (tällä hetkellä voimassa valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 157/2017).

Kaavamerkinnät ja määräykset ovat oma asiakirjansa kaavakartan yhteydessä.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1

Osalliset
Maankäyttö- ja rakennuslaki 62 §:
Osallisia 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.
_________________________________________________________________
Asemakaavamuutoksen osallisia ovat ainakin:

4.3.2

•

kunnan jäsenet

•

kaava-alueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajat, yrittäjät ja asukkaat

•

kaavan vaikutusalueen maanomistajat, yrittäjät ja asukkaat

•

vesialueen osakaskunta ja yksityistien osakkaat

•

Etelä-Karjalan pelastuslaitos

•

Etelä-Karjalan liitto

•

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi

•

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

•

kaikki muut, jotka tuntevat olevansa osallisia.

Vireilletulo
Kunnanhallitus 23.11.2020 § 142

4.3.3

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
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Osallistumisesta ja vuorovaikutusmenettelystä kerrotaan tarkemmin liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

4.3.4

Viranomaisyhteistyö
Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta, maakuntaliitolta, maakuntamuseolta, ympäristötoimelta ja
kunnanhallitukselta pyydetään lausunnot kaavaluonnoksesta sekä kaavaehdotuksesta.
Savitaipaleen teknisessä toimessa varataan kommentointimahdollisuus ainakin yhdyskuntatekniikalle ja rakennusvalvonnalle.

Hyväksytty kaava-aineisto lähetetään tiedoksi Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen.
Voimaantullut kaava-aineisto toimitetaan maakuntaliittoon sekä maanmittauslaitokseen ja lisäksi voimaantulosta tiedotetaan ainakin kunnan rakennustarkastajaa sekä Kaakkois-Suomen
ELY -keskusta.

4.4 Yleiskaavan suunnitteluvaiheet
4.4.1

Vireilletulo ja suunnittelun vaiheet
Vireilletulo kunnanhallitus 23.11.2020 § 142

Savitaipaleen tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 28.1.2021 laittaa Pienten vesistöjen
rantaosayleiskaavan muutoksen tilaa Koivula 739-426-2-58 koskevan kaavaluonnoksen sekä
sitä vastaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti 4.2 –
5.3.2021 väliseksi ajaksi kunnan tekniselle osastolle, Kirkkotie 6. Kaava-asiasta on voinut nähtävillä olon aikana jättää huomautuksen. Lähimpien tilojen omistajia on lisäksi tiedotettu kirjeitse.

Kuulutus nähtäville asettamisesta julkaistiin 4.2.2021 kunnan ilmoitustaululla ja nettisivuilla.
Lausunnot pyydettiin Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta, Etelä-Karjalan liitolta ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimelta (ympäristöterveys ja ympäristönsuojelu).

4.4.2

Palaute
Asiakirjoista saapui yksi huomautus ja neljä lausuntoa. Kaavaselostuksen liitteenä huomautus
sekä lausunnot referoituna sekä kaavan laatijan vastineet.
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YLEISKAAVAN VAIKUTUKSET

5.1 Yleistä
Vaikutusarvioinnin pohjana käytetään alkuperäistä yleiskaavaa varten laadittuja selvityksiä.
Erityisen tärkeässä roolissa on kaavoittajan maastokäynti syksyllä 2020, joka kertoo erityisesti
alueen rakentamisolosuhteista sekä muutoksen suhteesta naapurikiinteistöihin.

5.2 Kulttuuri- ja ympäristövaikutukset
Muutosalueella olevilla rakennuksilla ei ole kulttuurihistoriallista arvoa. Vanhan saunarakennuksen voi arvioida edustavan oman aikakautensa kirvesmiesrakentamista ja se on todennäköisesti toteutettu niistä materiaaleista, jotka ovat olleet saatavilla. Rakennus on lautavuorattu
eikä siinä ole eristystä (ns. kesäsauna). Rakennus on pilariperusteinen ja jo huonokuntoinen.

Selvitysten ja Kyppi-kulttuuriympäristösovelluksen mukaan alueella ei ole arkeologisia kohteita. Alue jää saman järven rannalla tunnetusta muinaismuistoalueesta/kohteesta noin 700
metrin päähän, eikä muutoksella voida arvioida olevan vaikutuksia kyseiseen muinaismuistokohteeseen.

5.3 Vaikutukset maisemaan
Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia maisemaan. Muutoskohde ei sijaitse maisemallisesti herkällä alueella. Muutos on yleiskaavankokonaisuuden kannalta merkityksetön.
5.4 Taloudelliset vaikutukset
Eniten vaikutusta muutoksella on rakentamisen perustamisolosuhteisiin, joka tulee uudella sijainnilla huomattavasti edullisemmaksi, kun maamassoja ei tarvitse ajaa kohteelle niin paljon
täyttämistä/ korottamista varten. Uusi vakituiseen käyttöön osoitettava asuminen lisää tiestön
ylläpitoon käytettävää kustannusta. Maanomistajan tarkoituksena on kuitenkin tutkia alueen
rakentamista pilottikohteena energiaomavaraisuudelle. Sillä että rakennuspaikkojen rakennettavuus on hyvä, on tämän vuoksi erityistä taloudellista merkitystä. Lisäksi tärkeää on, että ne
ovat vierekkäisiä siten, että tarvittavat järjestelmät on mahdollista rakentaa yhteisiksi.

5.5 Vaikutukset vesistöön, pohjavesiin ja ilmastoon
Kaavamuutosalue ei kuulu pohjaveden muodostumisen kannalta merkittäviin alueisiin. Ilmaston muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta, koska rakennuspaikat alueella eivät lisäänny.
Vakituisen asumisen kannalta vierekkäiset rakennuspaikat antavat mahdollisuuden yhteisten
järjestelmien rakentamisen, joka pienentää vakituisen asumisen vaikutuksia veteen ja ilmastoon. Jätevedet tulee alueella hoitaa lakien ja asetusten edellyttämällä tavalla, joten negatiiviset vaikutukset näiden osalta jäävät vähäisiksi.
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5.6 Yhdyskuntataloudelliset ja -rakenteelliset vaikutukset
Suunnitellut uudet vakituisen asumisen rakennuspaikat periaatteessa hajauttavat yhdyskuntarakennetta ja aiheuttavat mahdollisesti julkisille palveluille lisätarpeita mahdollisten koulukuljetusten yms. muodossa. Toisaalta alueen sijainti hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kyläyhteisöön tukeutuen ei tuo kustannuksista merkittäviä, vaan ne ovat yhdistettävissä mahdollisesti jo
toteutuviin kuljetuksiin ja palvelujen järjestelyihin. Maaseudun asuttamista on kuitenkin edistettävä ja olevien kyläyhteisöjen säilymistä tuettava.

5.7 Sosiaaliset vaikutukset
Rakennetun ympäristön osalta vaikutukset ovat pienet. Toteutumattoman rakennuspaikan
siirto olemassa olevan rakennuspaikan ja naapurin väliin voi aiheuttaa rakennusaikaista häiriötä, mutta on ohimenevää, ja sitä tulisi alueella joka tapauksessa. Maastokäynnillä havaittu
itäpuolen naapurin vastainen kallio peittää kuitenkin näkymät naapuriin hyvin tehokkaasti ja
luontaisesti. Kallioharjanne ulottuu pitkälle rantaan, ja rannan muodon takia myöskään rantaelämä ei länsipuolen naapurustoon ole kovin näkyvää. Lisäksi rakennuspaikkojen koot ovat
sen verran reilut, että sijoittelu on mahdollista siten, että suojapuustoa voidaan rakennuspaikan ja naapurin väliin istuttaa lisää tarpeen mukaan. Myös rakennusten sijoittelu on mahdollista suunnitella joustavasti.

6

YLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN
Maanomistaja toteuttaa yleiskaavan oman aikataulunsa mukaan. Kunta seuraa toteuttamista
rakennuslupaprosessin myötä.

Heikinkatu 7
48100 Kotka
045 2533454
hanna.nirkko@karttaako.fi

Hanna Nirkko

Jarmo Mäkelä

kaavoitusinsinööri, YKS 591

DI, YKS 125
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