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SAVITAIPALEEN KUNTA

1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1

Kaava-alueen sijainti
Asemakaavan muutoskohteet (2 kpl) sijaitsevat Savitaipaleen kunnassa Kirkonkylän asemakaava-alueilla.
Asemakaavamuutos koskee nykyisiä kortteleita 60, 15, 25B, 112 ja 113 sekä
näihin liittyviä virkistys- ja katualueita

Suunnittelualueiden seudulliset sijainnit
1.2

Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavan koko nimi on ”KOULUTIEN JA NIKKARINTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS”.
Suunnittelun tavoitteita ovat:
•
Asemakaavan ajantasaistaminen
•
Koulun toimintaedellytysten turvaaminen
•
Liikuntapalveluiden toimintaedellytysten turvaaminen
•
Turhien maankäyttövarausten poistaminen (ET, ET-1)
•
Teollisuuden ja asumisen yhteensovittaminen
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•
1.3

Selostuksen liiteasiakirjat






1.4

Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen

Kaavamuutoskartta 1: 2 000
Voimassa oleva asemakaava
Kaavamerkinnät
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavan tilastolomakkeet (ehdotusvaihe)

Kaavatyöhön liittyvät muut asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali






Alueen hyväksytyt asemakaavat selostuksineen ja merkintöineen
Kirkonkylän yleiskaava 1992
Vahvistettu maakuntakaava
Kirkonkylän taajaman yleiskaavan kulttuuriympäristöselvitys
Kirkonkylän taajaman yleiskaavan ympäristöselvitys

2

TIIVISTELMÄ

2.1

Kaavaprosessin vaiheet ja aikataulu
Kunnanhallitus päätti käynnistää asemakaavan laadinnan kokouksessaan
11.12.2017 § 180. Kaavan tarkastelualuetta on laajennettu Nikkarintien puolelle 26.11.2018.
Täydennetään prosessin aikana.

2.2

Asemakaavan tiivistelmä
Kaavamuutoksella ajantasaistetaan Koulutien alueen maankäyttöä. Koulutie
oli aiemmin vielä lakkautettua maantien aluetta, mutta se muodostettiin
maanmittaustoimituksella katualueeksi (rekisteröintipvm. 21.12.2017)
Koulun tontilla on tarpeen nostaa rakennusoikeutta vastaamaan toteutunutta
tilannetta. Liikuntapalveluiden alueella on tarpeen muuttaa asemakaavaa rakennetun tilanteen mukaiseksi. Teollisuusalueen merkintää kevennetään niin,
että alueen rakentaminen ja toiminta eivät saa olla ympäristö kuormittavaa.
Nikkarintiellä tiivistetään yhdyskuntarakennetta lisäämällä jo rakennettuun
korttelialueeseen yksi tontti lisää.

3

LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1

Luonnonympäristö

Jäähalli on rakennettu entiseen sorakuoppaan, jonka vuoksi osa-alue on suurimmaksi osaksi muokattua kulttuuribiotooppia ja kulttuurimaisemaa. Maaperä alueella on harjusoraa. Jäähallin ja valtatien väliin jää kapea kaistale mäntyä kasvavaa kuivaa kangasta (CT), jonka maaperä on hietapitoista harjusoraa. Jäähallin
koillispuolella on avohakattu kuivan kankaan (VT) kumpare, joka on pitkälle heinettynyt.
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Vanha koulukeskus on rakennettu aikanaan kuivalle kankaalle (VT- ja paikoin CT
-kangasta). Maaperä koulukeskuksen ympäristössä on hietapitoista harjusoraa.
Kankaan lakialueen alkuperäislajisto indikoi kuivaa kangasta (VT, paikoin CT),
joka länteen ja pohjoiseen päin mentäessä muuttuu lehtomaiseksi (OMaT ja ORT)
maaston laskiessa kohti Paakkolammen rantaa. Koulukeskuksen ympäristön lajisto on kuitenkin muuttunut voimakkaasti alueen käytön aikana eikä alkuperäisbiotooppeja ole enää todettavissa. (Ote Jouko Siparin ympäristöselvityksestä
2014)
Nikkarintien osa-alueella asemakaavamuutos rajautuu Kuolimon natura 2000
alueeseen.
3.1.2

Rakennettu ympäristö
Rakennettuun ympäristöön kuuluvat liikuntapalveluun liittyvät rakennukset:
jäähalli, liikuntatalo ja tenniskuplahalli, joka todennäköisesti puretaan tai siirretään vuoden 2020 aikana. Alueella on lisäksi täysimittainen tekonurmikenttä. Vuoden 2020 aikana tekonurmen ympärille on tarkoitus rakentaa juoksuratoja.
Teollisuusalueella on kaksi toimivaa yritystä; lasertekniikkaa hyödyntävä yritys ja kuljetusyritys.
Uusi Europeuksen koulukeskus on rakennettu 2010 – 2012.
Torikadun varren kolme omakotitaloa ovat 60 – 70 luvuilta.
Koulukadun ainoa omakotitalo on vuodelta 2005.
Nikkarintien omakotitalot ovat vuodelta 2005 ja 1979. Vanhempaa talo on
laajennettu paritaloksi 2019.

Europaeuksen koulu
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Jäähalli, tekonurmikenttä ja liikuntahalli osittain vasemmassa reunassa

Tennishalli

3.1.3

Pohjavesialueet
Melkein koko alue kuluu tärkeään I-luokan pohjavesialueeseen (0573901
UKONKUOPPA).
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Pohjavesialueen rajaus
3.1.4

Kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Muinaismuistoja alueella ei ole tiedossa.
Yleiskaavaa varten laaditussa inventoinnissa osalle alueita on osoitettu suojelu
/ säilyttämistarpeita.
Torikadun asuntokorttelit
Tyyppi Omakotialue
Suositus A2
Arvot Taajamakuvallista merkitystä omaava pientalovaltainen asuntokatu; (Y
samanaikaisuus, tyypillisyys, yhtenäisyys)
Perusteet
Aluekokonaisuus, jonka taajamakuvallinen merkittävyys perustuu alueen samanaikaiseen ja –tyyliseen rakennuskantaan, jota luonnehtii 1960-luvulle
tyypillinen mittajärjestelmiin ja materiaalikokeiluihin perustuva moderni muotokieli. Alue toteuttaa kirkonkylän ensimmäistä asemakaavaa (lv. 1964).
Kuvaus
Jälleenrakennuskauden pitkästä tavarasta rakennettujen tyyppitalojen tilalle
tulivat 1960-luvulla teolliset puu- tai tiilirakenteiset pientalot. Korkeiden julkisivujen näyttävyyden sijaan talot mataloituivat, maastoutuivat. Massoittelun
(atrium-pihat) ja isojen maisemaikkunoiden avulla pyrittiin yhdistämään sisäja ulkotilat saumattomasti toisiinsa. Mittajärjestelmäajattelu karsi rungon ulkopuoliset kuistit ja sisäänkäynnin arkkitehtoninen rooli pieneni. Sen sijaan
matalissa julkisivuissa korostui kokeileva verhousmateriaalien käyttö ja laajat
ikkunapinnat sekä tasakattoisissa taloissa räystäiden kotelointi.
Kesähuvila-alue: Pappilanlahti ja Paimensaari
Tyyppi Loma-asuminen; kartanokulttuuri; asuminen (vanhaa torppariasutusta)
Suositus A1 (Paimensaari-Kaijanlahti km/ma)
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Arvot Rakennushistoriallisesti ja ympäristöllisesti merkittävää kesähuvila- aluetta kirkonkylän rantamaisemissa. Kokonaisuus sisältää myös Olkkolan Hovin
ja seurakunnan vanhaa torppariasutusta.
(H: herrasväen huvilakulttuuri, kesäasumisen kulttuurihistoria, torppariasutus; RH harvinaisuus: ikä, edustavuus, monipuolisuus, historiallinen kerroksellisuus:
Y elämyksellisyys: kirkonkylän vesistömaiseman kulttuuriympäristöt)
Perusteet
Kirkonkylään olennaisesti liittyvän vesistömaiseman kulttuurihistoriallinen erityisluonne pohjaa Pappilanlahden rannoilla vaikuttaneen pappilan ja Olkkolan
Hovin vaiheisiin sekä näiden maille syntyneeseen huvilakulttuuriin. Lisäksi
oman ajallisen kerrostuman muodostavat entiset pappilan torpat, mäkituvat
ja lukkarin tila. (H: varhainen huvilakulttuuri, suurtila; Y historiallinen kerroksellisuus, elämyksellisyys)
Alueella sijaitsevien samanaikaisten huviloiden arkkitehtuurissa on havaittavissa yhteneväisyyksiä mm. kokonaishahmossa kattomuotoineen, ikkunamalleissa ja kuistin koristemuodoissa.
Useimmat alueen 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun puurakennuksista ovat
säilyneet julkisivuiltaan hyvin käsityövaltaista puurakentamista edustavassa
asussa. Arkkitehtuurin säilyneisyyden ja edustavuuden puolesta kohteet ovat
rakennushistoriallisesti arvokkaita. (RH ikä, yhtenäisyys, edustavuus)
Kuvaus
Hakamäkeen pengersillalla yhdistetty Paimensaari on osa yhtä Salpakankaasta haarautuvaa pitkittäisharjua. Puolet saaresta on kuulunut kirkkoherran virkataloon, ja nimestä päätellen saarta on käytetty pappilan karjan kesälaitumena. Paimensaaren maisemallinen luonne on muuttunut tämän vuosituhannen puolelle, kun ennen rakentamattomina olleet saaren mäkiset sisämaat on
kaavoitettu asuntoalueeksi. Ensimmäinen silta rakennettiin viime sotien aikaan pioneerien toimesta, nykyinen silta on tehty hieman idemmäksi 1950luvun alussa.
Mantereen puolella, kirkkoherranpappilan tuntumassa sijainneista torpanpaikoista vanhimpia ovat Nikkarinrannassa sijaitseva Hakarinne ja sen pohjoispuolella sijaitseva Hakaranta. Jo isonjaon aikaan vanhassa kirkkorannassa oli
kellonsoittajan torppa suunnilleen samoilla kohdin kuin Hakarinteen hirsitalo,
joka on laajennettu tai rakennettu kokonaan 1900-luvun alkuvuosina, jolloin
talossa asui kappalaispappilan pehtori. Hirsipinnalla oleva rakennus edustaa
julkisivuiltaan käsityövaltaista puurakentamista, sisätilat on saneerattu asuntokäyttöön 1970-80-luvulla. Toisella puolen sijaitseva Hakarannan talo on
ollut monessa käytössä. Nähtävästi jo 1800-luvun jälkipuolella taloa omisti
nimismies, ja hänen jälkeensä leipurimestari, jolla oli talossa leipomo ja meijeri sekä posti. Hirsitalo sai huvilatyylisen ulkoasun koristeellisine kuisteineen
sekä lautaseinäinen yläkerran 1900-luvun alkuvuosina, jolloin se ensi alkuun
toimi opettajapariskunnan kesäasuntona, mutta samaan aikaan lasten kesäsiirtolana. Myöhemmin talo on ollut myös vakinaisessa asuntokäytössä. Pihapiirissä säilynyt aittarivi on 1900-luvun alusta. (Selvitystyö Ahola 2014)
3.1.5

Maanomistus
Kaavamuutosalue ovat Savitaipaleen kunnan ja yksityisten omistuksessa.
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3.1.6

Virkistys
Alueella on merkittävää virkistystoimintaa: tekonurmikenttä, frisbee golf, hiihtoladut, lähiliikuntapaikkoja ja useita sisäliikuntatiloja.

3.1.7

Yhdyskuntatekninen huolto
Koko suunnittelualue on yhdyskuntateknisen huollon piirissä. Kaikki nykyiset
rakennetut kiinteistöt ovat liittyneet kunnallisteknisiin verkostoihin.

3.1.8

Pohjakartta
Uusi ajantasainen digitaalinen pohjakartta on valmistunut talvella 2016.

3.2

Suunnittelutilanne

3.2.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)

Alueidenkäyttötavoitteet koostuvat mm. seuraavista aihekokonaisuuksista:
1.

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen

2.

Tehokas liikennejärjestelmä

3.

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö

4.

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat

5.

Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Uusimmat alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018.
3.2.2

Maakuntakaava
Suunnittelualue kuuluu Etelä-Karjalan maakuntakaava-alueeseen.
Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan 21.12.2011. Maakuntakaavan
aluevarauksista, jotka koskevat tätä suunnittelualuetta voidaan mainita SEUTUKESKUKSEN KEHITTÄMISVYÖHYKE (sk) ja KUNTAKESKUS / ALUEKESKUS
(C).
Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavassa käsitellään pääosin kauppaa. Kaavassa esitetään kaupallisten palvelujen kokonaisratkaisu ja määritellään vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen ja mitoitus. Kaupan lisäksi kaavassa käsitellään matkailua, elinkeinoja ja liikennettä.
Etelä-Karjalan I vaihekaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 19.10.2015
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Ote maakuntakaavayhdistelmästä Savitaipaleen kirkonkylän osalta
3.2.3

Yleiskaava
Savitaipaleen kirkonkylällä on voimassa oikeusvaikutukseton yleiskaava, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 1992.
Kirkonkylä yleiskaavaluonnos oli nähtävillä keväällä 2018.

Alustava yleiskaavaehdotus Koulutien alue
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Ote Kirkonkylän alustavasta yleiskaavaehdotuksesta Nikkarintie
3.2.4

Asemakaava
Alueelle on voimassa seuraavat asemakaavat
Suunnittelualueella voimassa seuraavat asemakaavat:
Rakennuskaava ja rakennuskaavan muutos vahvistamispvm. 7.3.1983
Rakennuskaavan muutos vahvistamispvm. 28.4.1983
Rakennuskaavan muutos vahvistamispvm. 6.10.1967
Kirkonkylän teollisuusalueen rakennuskaava vahvistamispvm. 24.2.1978
Satama-alueen asemakaavan muutos voimaantulopvm. 17.10.2014

Kaavaote kortteli 60

O:\KAAVA-ASIAT\Koulutien asemakaavan muutos\Tekstit\Kaavaselostus luonnosvaihe.doc

SAVITAIPALEEN KUNTA

Kaavaselostus

Sivu 11/14

KOULU- JA NIKKARINTIEN ALUEEN AK MUUTOS

Kaavaote Koulutien alue

4

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Suunnittelun tarve ja tavoitteet
Suunnittelun tavoitteita ovat:
o
Asemakaavan ajantasaistaminen
o
Koulun toimintaedellytysten turvaaminen
o
Liikuntapalveluiden toimintaedellytysten turvaaminen
o
Turhien maankäyttövarausten poistaminen (ET, ET-1)
o
Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen
o
Teollisuuden ja asumisen yhteensovittaminen

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kunnanhallitus päätti käynnistää asemakaavan laadinnan kokouksessaan
11.12.2017 § 180. Kaavan tarkastelualuetta on laajennettu Nikkarintien puolelle 26.11.2018.

4.3

Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1

Osalliset
Savitaipaleen kunta
Alueen asukkaat ja maanomistajat
Alueen yrittäjät ja yhdistykset
Media
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4.3.2

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä yhdessä kaavaluonnoksen kansa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta on mahdollista antaa mielipiteitä ja huomautuksia. Kaavaehdotuksesta
voi jättää muistutuksia. Ne huomioidaan mahdollisuuksien mukaan suunnittelun edetessä. Kaavaehdotuksesta lähetetään kirje alueen maanomistajille, joiden osoite on tiedossa.

4.3.3

Viranomaisyhteistyö
Kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta pyydetään tarpeelliset viranomaislausunnot.

4.3.4

Vaihtoehtotarkastelu
Asemakaavamuutoksessa ei ole suoritettu vaihtoehtotarkastelua, koska kaava
on enimmäkseen vanhan kaavan teknistä päivitystä ja ajantasaistusta.

4.3.5

Yleiskaavallinen tarkastelu
Suunnittelualueella on voimassa oleva asemakaava. Alueella on voimassa
vuonna 1992 hyväksytty oikeusvaikutukseton Kirkonkylän taajamayleiskaava.
MRL 54 §:n mukaan on alueelle, jolle ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa,
asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä
yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään:
Asemakaavamuutokset ovat synkroonissa laadittavan yleiskaavan kanssa ja
poikkeamia näiden kahden kaavamuodon välillä ei juurikaan ole.

5

ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1

Kaavan rakenne
Kaavamuutosalueiden pinta-ala on noin 18 ha.
Kaavamuutoksella osoitetaan tontteja asuinrakentamiseen, opetustoimintaan,
liikuntapalveluille ja ympäristöhaittoja aiheuttamattomalle teollisuudelle.
Kaavamuutos sisältää myös tarpeelliset liikenneyhteydet.

5.2

Kokonaismitoitus
Tarkemmat käyttötarkoituskohtaiset mitoitustiedot ilmenevät liitteenä olevista
tilastolomakkeista.

5.2.1

Palvelut ja työpaikat
Kaavamuutoksen jälkeen alueen toiminnot tukeutuvat edelleen Savitaipaleen
kirkonkylän palveluihin.

5.3

Aluevaraukset

5.3.1

Korttelialueet
Erillispientalojen korttelialue (AO)
Erillispientaloille on varattu kaavassa alueita yhteensä 0,49 ha.
Rakennusoikeutta on varattu noin 980 k-m2. Voimassa olevaan kaavaan nähden muutokset ovat vähäisiä. Pieniä tarkennuksia on tehty tonttien rajoihin ja
rakennusaloihin.
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Asuinpientalojen korttelialue (AP)
Muutetaan kortteli 6 AO-korttelista AP-kortteliksi. Samalla lisätään kortteliin
yksi tontti lisää. Ratkaisu mahdollistaa rakenteen tiivistämisen olemassa olevan infran alueella.
Opetustoimintaan varattujen rakennusten korttelialue. (YO)
Tontin rakennustehokkuutta on nostettu hieman korkeammaksi 0,20 >>
0,30. Voimassa olevan kaavan mukainen rakennusoikeus on jo ylitetty.
Tontin pinta-ala on 3,82 ha ja se mahdollistaa 11 460 k-m2 rakentamisen.
Rakennusalue rajataan pääosin nykyisin koulukeskuksen ympärille.
Pysäköinnille varataan hieman lisää tilaa.
Rakentaminen voi olla III-kerroksista.
Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. (YU)
Laajennetaan korttelia niin, että se kattaa olemassa olevan jäähallin alueen.
Liikuntatalon ja jäähallin väliin varataan pysäköintialue.
Tontin pinta-ala on noin 1,59 ha. Rakennustehokkuus 0,40 mahdollistaa 6 360
k.m2 rakentamisen.
Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle
erityisiä vaatimuksia. (TY)
Kortteli 112 muutetaan T-korttelista TY-kortteliksi. Alueella on olemassa olevaa yritystoimintaa. Perusteet muutokselle ovat asumisen läheisyys ja tärkeä
pohjavesialue.
5.3.2

Puistot ja urheilualueet sekä suojaviheralueet
Urheilualueiden pinta-alaksi muodostuu noin 5,4 ha.
Puistoalueiden pinta-alaksi muodostuu noin 1,94 ha.
Suojaviheraluetta osoitetaan noin 0,5 ha rakennuskortteleiden ja valtatien väliin.

5.3.3

Liikenne ja yhdyskuntatekninen huolto
Asemakaavamuutosten takia katu- ja yhdyskuntatekniseen verkostoon ei ole
tarpeen tehdä muutoksia. Kaikki rakentamiseen varatut alueet ovat jo tällä
hetkellä kunnallisteknisten verkostojen piirissä.

5.3.4

Maaperän pilaantuneisuus
Korttelin 112 toisella tontilla on mahdollinen maaperän riskikohde.
Tontilla on harjoitettu toimintaa, joka on voinut aiheuttaa maaperän pilaantumista. Ennen rakentamiseen ja maankaivuun ryhtymistä alueen pilaantuneisuus tulee selvittää ja tarvittaessa maaperä tulee puhdistaa ympäristösuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla.

5.4

Rakennus- ja kulttuuriympäristösuojelu
Yleiskaavaa varten laaditun kulttuuriympäristöselvityksen perusteella alueella
olevat kulttuuriympäristöalueet on huomioitu omilla osa-aluemerkinnöillä.
Torikadun kortteliin 113 kohdistuu merkintä:
Vähäisiä muutoksia kestävä alueen osa
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Toimenpiteiden vaikutuksia arvioitaessa on tarkasteltava muutosten merkitystä tiettynä ajanjaksona syntyneen rakennusryhmän tai taajamakohdan miljööarvoille.
Nikkarintien kortteliin kohdistuu merkintä:
Mahdollisimman ennallaan säilytettävä alueen osa
Nykyinen maankäyttö, rakennuskanta ja/tai rakenteet on säilytettävä. Mahdollinen uudisrakentaminen ja ympäristöä muuttuvat toimenpiteet on sovitettava huolellisesti alueen historia- ja miljööarvoihin.
5.5

Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavamääräykset ovat kaavaselostuksen liitteenä.
Yleisissä määräyksissä on huomioitu mm. korttelien autopaikkojen tarvetta ja
pohjavesien suojelua.
Autopaikkoja tulee varata seuraavasti:
-

AO-korttelit 2 ap/asunto
AP-korttelit 1,5 ap/asunto
YO-kortteli 1 ap/työpaikka
YU-kortteli 50 autopaikkaa
T-korttelit 1 ap/työpaikka

Korttelialueiden rakentamattomat osat, joita ei käytetä liikenteeseen, oleskeluun tai muuhun sellaiseen, on pidettävä huolitellussa kunnossa. Olemassa
olevaa puustoa tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää.
Alueen tontit tulee liittää kunnalliseen vesihuoltoverkostoon.
Hulevesistä johtamisesta on esitettävä tarkemmat suunnitelmat alueen jatkosuunnittelun ja rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Hulevesien käsittely tulee tapahtua tonttikohtaisesti.
Pohjavesialueella rakentamista ja muuta maankäyttöä saattavat rajoittaa vesilain sekä ympäristönsuojelulain säännökset. Alueelle ei saa rakentaa öljysäiliötä, rakennusta tai laitosta, joka vaarantaa pohjaveden laatua.
Alueita rakennettaessa on otettava huomioon radonhaittojen vähentäminen
YO-tontille on varattava yksi polkupyöräpaikka kolmea oppilasta kohti ja yksi
polkupyöräpaikka neljää työntekijää kohti. Mopoille on varattava 10 paikkaa.
5.6

Kaavan vaikutukset
Vaikutusten arviointi on tehty kaavoittajan ja sidosryhmien yhteistyönä. Vaikutusten arviointi on osa suunnitteluprosessia, ja vaikutuskysymyksiä on
pohdittu kaavoitusprosessin kuluessa järjestetyissä erilaisissa kokouksissa ja
neuvotteluissa. Osallisten mielipiteillä on myös arvioitu kaavan vaikutuksia lähiympäristöön.
Arvioinnit perustuvat olemassa oleviin selvityksiin ja muuhun lähtötietomateriaaliin. Suunnittelualueeseen on tutustuttu maastossa.
Kaavoituksen alkaessa tunnistettiin alustavasti kaavaan liittyvät vaikutukset
ja mietittiin niiden merkittävyyttä.
Kaavamuutoksen vaikutusalue on Savitaipaleen taajama-alue.
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5.6.1

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja maisemaan
Haitalliset vaikutukset olemassa olevaan asutukseen ja maisemaan pyritään
minimoimaan kaavaratkaisuilla ja kaavamääräyksillä.
Alueet ovat jo suurelta osin rakentamisen piirissä, joten vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja maisemaan jäävät vähäiseksi. Olemassa olevien rakennusten purkamisella ja korvaamisella voi olla merkittäviä maisemallisia vaikutuksia. (Tennishallin tilanne kirjoitushetkellä epäselvä)

5.6.2

Vaikutukset luontoon, luonnonympäristöön ja ilmastoon
Luontoa jää välttämättä aina jonkin verran rakentamisen alle. Kokonaisuutena
katsoen kaavamuutos ei merkittävästi tule muuttamaan alueen luontoolosuhteita, koska alueet ovat jo pääsääntöisesti rakentamisen piirissä.
Uudisrakentamisen energiatehokkuus ja ilmastonmuutoksiin liittyvät asiat tulee huomioida rakentamisessa.
Asuminen ja rakentaminen kuluttavat aina jonkin verran luonnonvaroja. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen vähentää autoilun tarvetta ja sitä kautta vähenevät hiilidioksidipäästöt. Rakentamiseen varatut alueet sijoittuvat nykyiseen taajamarakenteeseen.

5.6.3

Vaikutukset Natura-alueeseen
Taajama-alueen yleiskaavahankkeeseen liittyvässä Natura-arvioinnin tarveselvityksessä todetaan, että selvityksen perusteella yleiskaava-alueella ei ole
havaittavissa sellaisia välittömiä tai välillisiä vaikutuksia, joiden perusteella
Natura-arvioinnin toteuttaminen tulisi ajankohtaiseksi. Nyt käsillä olevan vielä
paljon pienemmällä hankkeella ei ole kielteisiä vaikutuksia Natura-alueen vedenlaatuun tms., sillä uusia omarantaisia tontteja on osoitettu
vain kaksi kappaletta, jotka nekin pitää liittää kunnalliseen vesihuoltoverkostoon. Natura-arvioinnin toteuttaminen ei ole tältä osin tarpeellista. Hulevesien
käsittelyä on korostettu kaavamääräyksissä, joten niillä ei ole vaikutusta Kuolimon veden laatuun.

5.6.4

Vaikutukset vesistöihin ja pohjavesiin
Pohjavesien suojelu on osoitettu kaavamääräyksellä.

5.6.5

Sosiaaliset vaikutukset
Uudisrakentaminen lisää asukkaita eli palveluiden käyttäjiä ja siten vahvistaa
ja turvaa taajaman elinvoimaisuutta ja parantaa yhteisöllisyyttä.
Kaava monipuolistaa asukasrakennetta ja luo uusia asumisen liiketoiminnan
vaihtoehtoja.
Vaikutukset ihmisten terveyteen
Asemakaavamuutoksilla ei ole merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen.
Vaikutukset viihtyvyyteen ja virkistykseen
Virkistysalueiden kokonaispinta-ala ei pienene merkittävästi kaavamuutoksen
perusteella.
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Vaikutukset turvallisuuteen
Asemakaavan muutos ei heikennä turvallisuuteen liittyviä asioita millään tavoin.
5.6.6

Taloudelliset vaikutukset
Kaavamuutos mahdollistaa alueen työpaikkojen säilyttämisen luo edellytykset
alueen nykyisten työpaikkojen lievään kasvattamiseen.
Uusien asukkaiden saaminen taajamaan parantaa olemassa olevien palveluiden ja mahdollisten uusien palveluiden edellytyksiä.

5.6.7

Vaikutukset liikenteeseen
Vaikutukset liikennemääräsuoritteisiin jäävät vähäisiksi. Uudet katualueet ja
pysäköintialueet selkiyttävät liikenteellisiä ratkaisuja.

5.6.8

Asemakaavan suhde muihin kaavoihin
Tuleva oikeusvaikutteinen yleiskaava tullaan päivittämään asemakaavamuutosta vastaavaksi. Asemakaavamuutos ei ole ristiriidassa maakuntakaavan
kanssa. Asemakaavan kaikki muutoskohteet sijoittuvat seutukeskuksen kehittämisvyöhykkeen sisälle.

5.6.9

Epävarmuustekijät
Vaikutusten arvioinnin tuloksiin liittyy epävarmuustekijöitä. Vaikka asemakaava määrittelee kortteleiden sekä alueiden käyttötarkoituksen, rakennusten sijoittumisen ja arkkitehtuurin, lopputulos saattaa poiketa suunnitellusta, varsinkin jos toteutusaikataulu pitkittyy tai rakentaminen toteutuu esim. suunniteltua paljon pienemmällä volyymillä.

6

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS

6.1

Toteuttamisen aikataulu
Kaavan toteutuminen voi alkaa kaavan saatua lainvoiman, edellyttäen että
muut luvat ja suunnitelmat ovat valmiina.

6.2

Toteuttamista edeltävät luvat
Korttelialueiden rakentaminen edellyttää normaalia rakennuslupamenettelyä.

6.3

Toteuttamisen seuranta
Savitaipaleen kunta valvoo viranomaisen roolissa alueen rakentamista.
Savitaipaleen kunta
Antti Hirvikallio
RI, YKS 371
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