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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Kaava-alueen sijainti
Kaava-alue sijaitsee Savitaipaleen keskustan tuntumassa Ojastin talon lähistöllä, Kuolimon ja
Ojastinlammen välisellä kannaksella. Noin 10 hehtaarin kokoinen suunnittelualue sisältää osaalueita tiloista Homenokka 739-426-3-38, Lampi 739-426-3-98, Kuusikko 739-426-3-99, Ojasti
739-426-3-105 ja Honkapirtti 739-426-3-133.

KUVA 1 Likimääräinen suunnittelualue punaisella rajattuna
1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus
Ojastinlammen alueen asemakaavan tavoitteena on perustaa taajaman jatkeeksi Ojastin alueelle omakotivaltainen asuinalue, jossa myös loma-asuntojen rakentaminen on tietyille alueille
vaihtoehtoisesti sallittu. Tällä hetkellä osalla kiinteistöillä 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. Lisäksi kaavalla on tarkoitus osoittaa alueelle lähivirkistysalueita ja
katualuetta Ojastinlammentien jatkoksi.
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TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavaprosessin vaiheet
•

Palaveri kunnan teknisen osaston viranhaltijoiden, Honkapirtti 739-426-3-133 maanomistajien ja kaavoittajan kesken 29.9.2017.

•

Tilan Honkapirtti 739-426-3-133 maanomistajien hakemus kunnalle kaavoitustyön
käynnistämisestä 7.10.2017.

•

Savitaipaleen kunnanhallitus käsitteli kaavatyön käynnistämistä 16.10.2017 § 146

•

Kunnanhallitus tiedotti hakemuksen tehneitä ja lähialueen maanomistajia kirjeellä
kunnanhallituksen päätöksestä koskien kaavatyön käynnistymistä lokakuussa 2017.

•

Kirjeen perusteella tilojen Lampi 739-426-3-98, Kuusikko 739-426-3-99, Ojasti 739426-3-105 ja Homenokka 739-426-3-38 maanomistajat päättivät lähteä mukaan kaavahankkeeseen ja toimittivat kuntaan joulukuussa 2017 hakemukset kaavoitustyön
käynnistämisestä tiloillaan.

•

Kunnanhallitus käsitteli hakemukset muiden tilojen osalta 15.1.2018 § 6 ja päätti kaavoitustyön käynnistämisestä myös näiden tilojen osalta (vireilletulo)

•

Alustavat maastotyöt ja kaavaluonnos 1-3/ 2018. Toimitus kuntaan 4/ 2018.

•

________ hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja kaavaluonnoksen
___.___.2018

•

Kuulutus vireilletulosta sekä OAS:n ja luonnoksen nähtäville asettamisesta
___.___.2018

•

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos oli nähtävillä ___.___. –
___.___.2018

2.2 Asemakaavan sisältö
Alueella ei ole vielä voimassa asemakaavaa.
Uudella asemakaavalla tarkastellaan mahdollisuutta osoittaa alue omakotivaltaiseksi asuinalueeksi, jonka alueella joiltain osin olisi vaihtoehtoisesti mahdollisuus rakentaa myös lomaasunto. Aluetta halkova Ojastinlammentie olisi tarkoitus osoittaa katualueeksi. Rakentamisalueen lomaan olisi tarkoitus osoittaa tarvittavat virkistysalueet ja -yhteydet.
3

LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1

Rakennettu ympäristö
Kaavamuutosalue on suurelta osaltaan harjumaista rakentamatonta metsätalousmaata, jonka
eteläisiltä osilta löytyy myös suppakuoppia. Tilojen ranta-alueilta löytyy rakennettua ympäristöä lähinnä kesäasuntojen, mökkien ja rantasaunojen pihapiireistä.
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Honkapirtti 739-426-3-133
Tilalla Honkapirtti 739-426-3-133 sijaitsee vuonna xx valmistunut, arkkitehti xx:n suunnittelema
loma-asunto. Loma-asunto on tarkoitus lähivuosina remontoida kattavasti täyttämään omakotiasumisen tarpeet. Lisäksi pihapiirissä on vanha aitta, joka on kuulunut ilmeisesti läheisen
Olkkolan kartanon rakennuksiin, mutta on siirretty tälle tilalle jossakin vaiheessa. Kuolimon
rannan puolella on tilan rantasauna xx-luvulta. Rakennuspaikalla on vanhoja lautatarhoja, jotka on tarkoitus jatkossa purkaa.

KUVA 2 Päärakennus ja sisäänkäynti

KUVA 3 Päärakennuksen takapuoli

KUVA 4 Rantasauna

KUVA 5 Vanha aitta

Lampi 739-426-3-98
Tilalla Lampi 739-426-3-98 sijaitsee vuosina xx valmistuneet kaksi loma-asuntoa ja rantasauna Ojastinlammen puolella. Maasto on paikoitellen hyvin jyrkkäpiirteistä.

KUVAT 6 ja 7 Mökki rannan taustalla ja rantasauna toisen mökin kuistilta kuvattuna

Kuusikko 739-426-3-99
Tilalla Kuusikko 739-426-3-99 sijaitsee vuonna xx valmistunut loma-asunto ja talousrakennuksia Ojastinlammen puolella. Lisäksi Ojastinlammentien läheisyydessä on vuonna xx rakennettu toinen loma-asunto, joka toimii majoitustilojen täydennyksenä.
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KUVAT 8 ja 9 Kuusikon tilan Ojastinlammen läheisyyden rakennuskantaa ja mökki rannan taustalla

Ojasti 739-426-3-105
Tilalla Ojasti 739-426-3-105 sijaitsee vuonna 1906 rakennettu Ojastin huvilatilan pihapiiri. Huvilatilan päärakennus on vuonna 2014 valmistuneessa kulttuuriympäristöselvityksessä arvotettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi. Alla lainaus Teija Aholan Savitaipaleen kirkonkylän taajaman yleiskaavan kulttuuriympäristöselvityksestä.

”Ojastin huvilatila sijaitsee mäntykankaalla Kuolimon rannalla. Huvilarakennus on vajaan
puolen kilometrin päässä Olkkolan kartanosta. Huvilan rakennutti Viipurin pormestari
Werner Fagerström, joka suunnitteli siitä myös ympärivuotista eläkepaikkaa. Werner oli
Olkkolan kartanon poikia ja hän sai Ojastin tontin perinnökseen. Alun perin päärakennuksen hirsikehikko oli ollut Nikkilän kylässä maatilan päärakennuksena. Kun tila siirtyi kaupalla Olkkolan kartanolle, siirrettiin rakennus kartanon pihapiiriin sivurakennukseksi (Alatalo) ja sieltä vuonna 1906 nykyiselle paikalleen kesähuvilaksi. Rakennuksen itäpääty
(keittiö ja kamarit) oli Olkkolassa ollessa matalampi, mutta se korotettiin samaan harjakorkeuteen siirron yhteydessä.”

KUVAT 10, 11 ja 12 Ojastin tilan päärakennus, pihan rakennuskantaa ja venevaja Kuolimon rannassa

Homenokka 739-426-3-38
Tilalle Homenokka 739-426-3-38 ei ole rakennettu rakennuksia.

3.1.2

Luonnonympäristö
Honkapirtti 739-426-3-133
Tilan Honkapirtti 739-426-3-133 (osa) alue on nykyisen rakennuspaikan kohdalta rannoiltaan
melko jyrkkä, mutta hyvin kuljettavissa. Rakennuksen pihapiiri ja Ojastinlammen puoleinen
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alue on pääosin nurmialuetta. Kuolimon puoleisella rannalla on järeitäkin puita ja puusto antaa
osaltaan suojaa ajoittain melko tuuliseltakin rannalta. Rakentamattoman niemekkeen alue on
Kuolimon puoleiselta rannaltaan loivahkoa mäntyvaltaista rinnettä, Ojastinlammen puolelta
taas paikoitellen hyvinkin jyrkkää, toisin sillä puolella rannan tuntumassa on tasainen muutamien metrien levyinen kaistale, jota pitkin on helppo kulkea. Niemen kärki ja Pöksänlahden
kaava-alueen väliin jäävä kohta on tasaisempaa aluetta. Kärjen ja kaava-alueen väliin jää
Ojastinlammesta Kuolimoon laskeva kapeahko purouoma, jonka yli on rakennettu silta. Tila
Honkapirtti jatkuu muutamien satojen neliöiden kokoisena alueena puron länsipuolella.
Tilaan Honkapirtti kuuluu myös Ojastinlammen puolella sijaitseva maisemallisesti hyvin tärkeä
kapeahko niemi erillisenä palstanaan.

KUVA 13 Päärakennuksen takapihaa

KUVA 14 Silta purouoman yli

KUVAT 15 ja 16 Päärakennuksen länsipuoleinen Kuolimon ranta-alue soveltuu hyvin rakentamiseen

Lampi 739-426-3-98, Kuusikko 739-426-3-99 ja Ojasti 739-426-3-105
Kaikkien näiden tilojen rannat ovat jyrkkiä, mikä tekee uudisrakentamisen sijoittamisen osittain
hyvin haastavaksi. Puustoltaan kyseiset tilat ovat pääosin mäntyvaltaista varttunutta talousmetsää, helppokulkuista ja valoisaa maastoa. Kuolimon rannassa ovat tämän alueen ainoat
avokalliopaljastumat. Maastotarkasteluja täydennetään näiltä osin keväällä 2018.

Homenokka 739-426-3-38
Tilan Homenokka 739-426-3-38 suunniteltavat alueet Ojastinlammentien varrella ovat tasaisia
rakentamattomia mäntyvaltaisia alueita, helppo rakennettavuus.
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Kaava-alue sijaitsee kokonaisuudessaan tärkeällä pohjaveden muodostumisalueella. Aluetta
koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vähennä pohjaveden määrää tai heikennä pohjaveden laatua. Lisäksi alue on osa tärkeää geologista muodostumaa, suppaaluetta (valtakunnallisesti arvokas harjualue).
Kaava-alueella ei ole todettu yleiskaavan luontoselvityksessä muita erityisiä luontoarvoja.

3.1.3

Maanomistus
Kaava-alue on yksityisten maanomistajien omistuksessa.

3.2 Suunnittelutilanne
3.2.1

Maakuntakaava
Etelä-Karjalan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 21.12.2011 ja 1. vaihemaakuntakaava 19.10.2015. Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu seutukeskuksen
kehittämisvyöhykkeeksi (sk). Lisäksi alueelle on osoitettu merkinnät Natura-alue (nat, Kuolimo), tärkeän pohjavesialueen rajaus (pv), valtakunnallisesti arvokas harjualue (ge/h) ja Kuolimon kehitettävä vesialue (W).
Nyt käsillä olevan hankkeen voidaan katsoa liittyvän olennaisesti maakuntakaavan seutukeskuksen kehittämisvyöhykkeeseen (sk). Kaavamerkinnöissä todetaan mm. seuraavaa: "Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä niin,
että taajaman omaleimaisuus ja viihtyisyys vahvistuvat ja ympäristö-, luonto- ja kulttuuriperintöarvojen
säilyminen turvataan sekä otetaan huomioon nykyinen vesistöjen kuormitus ja sietokyky". Alue rajautuu

myös Natura 2000 verkostoon kuuluvaan Kuolimoon. Kuolimon kehitettävän vesialueen (W-1)
määräyksessä todetaan mm. seuraavaa: "Erityistä suojelua vaativan vesistön alueella tulee suunnittelussa sovittaa yhteen vesistöalueiden käyttö ja vedenhankintaan liittyvät tarpeet. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja toimenpiteissä on vesiensuojelunäkökohdat otettava huomioon siten, ettei vesialueen käyttöä vedenhankintaan vaaranneta".

KUVA 17 Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta (yhdistelmä)
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3.2.2

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

KUVA 18 Ote Savitaipaleen ohjeellisesta yleiskaavasta.
Kirkonkylän taajaman alueelle on vireillä uuden oikeusvaikutteisen yleiskaavan 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.

3.2.3

Asemakaava
Suunnittelualueelle ei ole aikaisemmin laadittu asemakaavaa, mutta kaava tulee rajautumaan
sekä taajaman alueen asemakaavaan sekä Pöksänlahden alueen asemakaavaan.

KUVAT 19 ja 20 Otteet rajaavista asemakaava-alueista
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3.2.4

Rakennusjärjestys
Savitaipaleen kunnan rakennusjärjestys hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 21.5.2012 ja tuli
voimaan 2.7.2012. Se täydentää voimassa olevia asemakaavoja niiltä osin kuin kaavassa ei
ole toisin määrätty.

3.2.5

Laaditut selvitykset
Asemakaavan muutosta varten ei ole laadittu erillisiä selvityksiä.

4

KAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Suunnittelun tarve
Maanomistajat ovat todenneet kiinteistöillä olevan tulevaisuudessa rakentamis- ja peruskorjaamistarpeita. Yhteistyössä kunnan kanssa on todettu, että lupaprosessien helpottamiseksi ja
varsinkin uudisrakentamisen osalta pääosin myös edellytyksenä on asemakaavan laadinta.
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kaavan alustavista tavoitteista ja suunnitteluprosessista on käyty keskustelua ensimmäisen
kerran kunnan edustajien, tilan Honkapirtti maanomistajien ja kaavan laatijan kesken
29.9.2017. Periaatteellisesti kaava ei nähty estettä. Tilaisuudessa sovittiin, että tilan Honkapirtti naapuritilojen omistajille tiedotetaan kaavan laatimisen käynnistymisestä ja tiedustellaan
heidän kiinnostustaan lähteä kaavahankkeeseen mukaan. Joulukuussa 2017 myös tilojen
Lampi 739-426-3-98, Kuusikko 739-426-3-99, Ojasti 739-426-3-105 ja Homenokka 739-426-338 (osa) omistajat ilmoittivat halukkuutensa osallistua kaavahankkeeseen. Kunnanhallitus käsitteli kaava-asiaa kokouksessaan ensimmäisen kerran 16.10.2017 § 146 ja päätti käynnistää
kaavatyön. Laajennus muille tiloille tapahtui 15.1.2018 § 6.
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1

Osalliset
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (62 §) osallisia ovat ne maanomistajat, joiden
omistamia alueita kuuluu kaavoitettavaan alueeseen, sekä ne henkilöt, joiden asumiseen,
työntekoon tai muihin oloihin kaavahanke saattaa olennaisesti vaikuttaa. Lisäksi
osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Osalliset on yksityiskohtaisemmin listattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on kaavaselostuksen liitteenä.

4.3.2

Vireilletulo
Kunnanhallitus 16.10.2017 § 146 ja 15.1.2018 § 6.
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4.3.3

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Kaavatyön eri vaiheista, esim. kaavaluonnoksen ja ehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla ja paikallislehdissä kunnan kuulemisprosessin mukaisesti. Tarkemmin osallistumisesta kerrotaan liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

4.3.4

Viranomaisyhteistyö
Lausunnot pyydetään ainakin Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta, Etelä-Karjalan liitolta, Lappeenrannan seudun ympäristötoimelta ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta.
Savitaipaleen teknisellä osastolla varataan lausunnonanto- ja kommentointimahdollisuus yhdyskuntatekniikalle/ vesilaitokselle ja rakennusvalvonnalle. Lisäksi voidaan pyytää kommentit
tai lausunnot vesialueen osakaskunnalta.
Hyväksytty kaava-aineisto lähetetään tiedoksi Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen.
Voimaantullut kaava-aineisto toimitetaan Etelä-Karjalan liittoon sekä Maanmittauslaitokseen ja
lisäksi voimaantulosta tiedotetaan ainakin kunnan rakennustarkastajaa sekä KaakkoisSuomen ELY -keskusta.

4.4 Asemakaavan tavoitteet
4.4.1

Lähtökohta-aineiston ja maanomistajien antamat tavoitteet
Ohjeellisessa yleiskaavassa Ojastin alueen niemekkeelle on osoitettu pientaloasumisen alue.
Lisäksi alueella on matkailualueen RM merkintä, johon muut tilat kuuluvat. Matkailu keskittyy
alueella Olkkolan kartanon alueelle, joten matkailutarvetta Ojastin alueella ei todellisuudessa
ole ollut. Tämä todettaneen aikanaan myös uudessa yleiskaavassa.

Honkapirtti 739-426-3-133
Alun perin tilan Honkapirtti 739-426-3-133 omistajilla oli omalle niemelleen peruskorjaus- ja
rakentamistarpeita ja todettiin, että toimenpiteet vaatisivat asemakaavan laadinnan. Maanomistajien tavoitteena on muodostaa kiinteistölle kaksi omarantaista rakennuspaikkaa Kuolimon ranta-alueelle. Toinen rakennuspaikoista muodostuu jo olemassa olevan rakennuksen
pihapiiristä ja toinen sijoittuisi tämän rakennuspaikan viereen länsipuolelle. Loppuosa kiinteistön suunnittelualueesta jäisi virkistysalueeksi.

Lampi 739-426-3-98
Tilan Lampi 739-426-3-98 tavoitteena on muodostaa jo olemassa olevasta lomarakennuksen
pihapiiristä Ojastinlammen puolelle yksi omarantainen rakennuspaikka, lisäksi tilan Kuolimon
puoleiselle alueelle tavoitteena on osoittaa yksi uusi omarantainen rakennuspaikka. Loppuosa
kiinteistöstä jäisi virkistysalueeksi.

10

Savitaipaleen kunta
Ojastinlammen alueen asemakaava

Kaavaluonnos 4.4.2018

____________________________________________________________________________________________
Kuusikko 739-426-3-99
Tilan Kuusikko 739-426-3-99 tavoitteena on muodostaa jo olemassa olevasta lomarakennuksen pihapiiristä Ojastinlammen puolella yksi rakennuspaikka, lisäksi tilan Ojastinlammentien
viereiselle alueelle on tavoitteena osoittaa toinen rakennuspaikka. Loppuosa kiinteistöstä jäisi
virkistysalueeksi.

Ojasti 739-426-3-105
Tilan Ojasti 739-426-3-105 tavoitteena on muodostaa jo olemassa olevasta omakotirakennuksen pihapiiristä yksi omarantainen rakennuspaikka, jossa huomioidaan päärakennuksen rakennushistoriallinen arvo. Loppuosa kiinteistöstä jäisi virkistysalueeksi.

Homenokka 739-426-3-38
Tilalle Homenokka 739-426-3-38 tavoitteena on osoittaa kaksi asuinrakentamisen paikkaa
Ojastinlammentien eteläpuolelle sekä lisäksi yksi uusi rakennuspaikka tien pohjoispuolelle. Lisäksi alueelle muodostuisi pätkä Ojastinlammentien katualuetta. Eteläosa tilasta jäisi kaavan
ulkopuolelle tavanomaiseksi metsätalousmaaksi.

KUVAT 21 ja 22 Ojastinlammentien varresta kohti Kirkonkylän palveluita
Ensimmäisessä kaavapalaverissa todettiin, että muiden lähialueen tilojen lähtiessä mukaan,
olisi kunnan mahdollista ottaa sekä kunnallistekniikka, että katujen kunnossapito hoitoonsa.
Lähitilojen mukaanotto kaava-alueeseen muodostaa lisäksi alueesta tarkoituksenmukaisen
kokonaisuuden ja parantaa jo rakennettujen kiinteistöjen asemaa mm. rakennuslupia haettaessa. Kaikkien maanomistajien sekä kunnan yhteinen tavoite on muodostaa alueesta väljähkö
omakotivaltainen asuinalue, jonne myös lomarakentaminen on vaihtoehtoisesti sallittua osalle
tiloista.
Koska kaavoitettava alue jää Pöksänlahden asemakaavan sekä taajaman asemakaavaalueen väliin, muodostaisi kaava-alue jatkossa kunnankin näkökulmasta ehyen ja tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden

4.4.2

Kaavaprosessin aikana tarkentuneet tavoitteet
Tavoitteita täydennetään kaavaprosessin edetessä osallisten ja viranomaisten kuulemisten
jälkeen.
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5

ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne
Kaavalla muodostuvat korttelit 1 - 4, osa korttelista 272 sekä virkistys- ja katualuetta.
Kortteleihin muodostetaan yhteensä 5 kpl (AO-r) rakennuspaikkoja, joissa sekä omakoti- että
lomarakentaminen sallitaan. Lisäksi muodostetaan 5 kpl omakotitalon (AO) rakennuspaikkoja.

5.1.1

Mitoitus
Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 10,14 ha. Siitä noin 3,28 ha on AO-r-aluetta, noin
2,39 ha AO-aluetta, noin 2,73 ha VL-1-aluetta, noin 1,46 ha VL-aluetta ja loput 0,27 ha katualuetta. Asemakaavan seurantalomake on selostusosan liitteenä (ehdotusvaiheessa).

5.2 Aluevaraukset
AO, Erillispientalojen korttelialue. Kortteleissa 1 ja 3 AO-r merkinnällä osoitetuille
korttelialueille voidaan vaihtoehtoisesti sijoittaa korkeatasoisia ympärivuotiseen käyttöön soveltuvia loma-asuntoja.
VL, Lähivirkistysalue. Alue on tarkoitettu kortteleiden 1-4 yhteiseen käyttöön (MRL 91 §).
VL-1, Lähivirkistysalue, jolla on maisema-arvoja. Alueen metsiä saa käsitellä vain
puistomaisena harvennushakkuuna siten, että järvimaiseman kannalta riittävä puusto säilytetään. Alue on tarkoitettu kortteleiden 1-3 yhteiseen käyttöön (MRL 91 §).
5.3 Kaavan vaikutukset
5.3.1

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan ja ympäristöön
Alueen kaavaratkaisu ei poikkea merkittävästi tuoreesta Pöksänlahden asemakaavasta merkintöjen, kerrosluvun ja tehokkuuden suhteen, vaan on hyvin pitkälle noudatettu lähialueella
aiemmin käytettyjä lukuja.
Suunniteltu asuntoalue tyydyttää Savitaipaleella sellaista kysyntää, joka pyrkii hakeutumaan
tiiviimmin rakennetun taajama-alueen ulkopuolelle rantojen tuntumaan, kuitenkin keskitetyn
kunnallistekniikan piiriin. Käsillä oleva kaavaratkaisu vähentää siten sellaista rannoille ja niiden
tuntumaan hakeutuvaa hajanaista asutusta, jonka palveluiden ja vesihuollon hoitaminen on
vaikeaa (Kuolimon suurempi kuormittavuus).
Paikalliset olosuhteet on kaavaratkaisussa pyritty ottamaan huomioon. Maisemallisesti tärkeät
jyrkkärinteiset supat ja ranta-alueet on asemakaavoituksessa jätetty pääsääntöisesti uudisrakentamisen ulkopuolelle. Alueen jätevedet johdetaan asemakaavoitettavalta alueelta kokonaan kunnan verkostoon (kaavamääräys), joten maaperää tai vesistöä ei kuormiteta. Asema-

12

Savitaipaleen kunta
Ojastinlammen alueen asemakaava

Kaavaluonnos 4.4.2018

____________________________________________________________________________________________
kaavan laadinnassa on panostettu erityisesti luonnonrauhaan ja kestävään kehitykseen, alueen turvallisuuteen ja luonnonmukaisuuteen.

5.3.2

Vaikutukset liikenteeseen ja kevyen liikenteen verkostoon
Liikennejärjestelyihin kaavalla ei ole huomattavia vaikutuksia. Alue on erinomaisesti saavutettavissa myös kävellen ja pyöräillen rauhallista katuyhteyttä pitkin taajaman palveluilta.

5.3.3

Sosiaaliset vaikutukset
Alueen viihtyisyyteen on jatkossakin panostettu merkittävästi laajoilla virkistysalueilla. Myös
tonttikoot on pyritty pitämään suurena, eikä alueesta ole haettu maksimaalista tehokkuutta.
Maaston ominaispiirteet voidaan hyvin pitkälle jättää ennalleen tulevan rakentamisenkin myötä.

5.4 Kaavamerkinnät- ja määräykset
Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kokonaisuudessaan kaavakartalla.
5.5 Nimistö
Kaavamuutoksella alueelle on tarkoitus osoittaa uutta katualuetta, joka jatkuu Ojastinlammentienä kuten nykyisessä asemakaavassa.

6

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti, kun kaava on saanut lainvoiman. Toisaalta
nykyiset toiminnot alueella voivat jatkua normaaliin tapaan.
Asemakaavan toteutumista seurataan Savitaipaleen kunnan kaavoituksen, rakennusvalvonnan sekä yhdyskuntatekniikan yhteistyönä.
Kotkassa 4.4.2018
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