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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Kaava-alueen sijainti
Kaava-alue sijaitsee Savitaipaleen keskustaajaman ytimessä, Torikadun ja Kievarintien kulmassa, Kievarintien itäpuolella. Vajaa 1,7 ha:n kokoinen suunnittelualue sisältää tilat 739-4268-34 Pihlajamäki, 739-426-24-5 Tontti 28/1, 739-426-23-0 Tontti 28/II, 739-426-24-6 Tontti
28/III, 739-426-33-2 Sutela, 739-426-2-383 Kultala, 739-426-2-305 Katajainen (osa), 739-4265-311 Paakkopuisto (osa) ja 739-1-9901-1 Katualue (osa).

KUVA 1 Likimääräinen suunnittelualue punaisella rajattuna
1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavasta käytetään nimeä ”Korttelin 28 asemakaavan muutos”. Keskustaajaman asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa korttelin 28 rakentamattomiin pohjoisosiin painottuen palveluasumisyksikön rakentamisen. Kortteliin nykyisin on rakennettu liike- ja asuinrakennuksia, ja niiden alueilla on myös tarkoitus tarkentaa kaavallista käyttötarkoitusta nykyisen
käytön mukaiseksi. Lisäksi kaavalla tarkennetaan aluerajoja nykyisen kiinteistöjaotuksen sekä
rajojen mukaiseksi, mistä syystä mukaan otetaan osia ympäröivistä katualueista.
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TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavaprosessin vaiheet
•

Keskustelut kaavatyön käynnistämisestä kunnan ja palveluasumisyksikön mahdollisen
operaattorin kesken kevät 2019

•

Savitaipaleen kunnanhallitus käsitteli kaavatyön käynnistämistä 25.3.2019 § 45

•

Tekninen lautakunta hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja kaavaluonnoksen 27.6.2019

•

Kuulutus vireilletulosta sekä OAS:n ja luonnoksen nähtäville asettamisesta 4.7.2019

•

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos oli nähtävillä 4.7.-2.8.2019
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2.2 Asemakaavan sisältö
Alueella on voimassa keskustan asemakaava vuodelta 1980. Asemakaavassa koko kortteli 28
on osoitettu merkinnällä ALK, yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen alue.

Asemakaavamuutoksella tarkastellaan mahdollisuutta osoittaa alueelle palveluasumisen yksikkö ja muilta osin korttelin alueelle osoitetaan käyttötarkoitukset toteutuneen rakentamisen
mukaisesti. Aluerajoja tarkistetaan vastaamaan kiinteistöjaotusta.
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LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1

Rakennettu ympäristö
Kaavamuutosalue on pohjoisosaltaan kiinteistön 739-426-8-34 Pihlajamäki entistä asuinrakennuksen pihapiiriä, josta rakennukset on purettu pois, eikä vanhoja rakenteita ole enää havaittavissa. Pohjoisosaan nykyiselle asemakaavan mukaiselle tontille nro 1 kulkee liittymä
Kievarintieltä, ja vanhaa tasaista piha-aluetta käytetään jonkin verran paikoitusalueena. Tontin
nro 1 Kievarintien puolella kasvaa vanhan pihapiirin jäänteenä joitakin hedelmäpuita. Kiinteistö
739-426-8-34 jatkuu myös Kievarintien katualueelle.

KUVA 2 Vanhoja hedelmäpuita kiinteistöllä 739-426-8-34 sekä paikoitusalue

Kiinteistö 739-426-24-5 muodostaa käytännössä nykyisen asemakaavan tontin nro 2. Sen
länsiosassa sijaitsee asuin/liikerakennus, ja itäosiltaan kiinteistö on hyvin hoidettua nurmi/peltoaluetta.

KUVA 3 ja 4 Liike- ja asuinkiinteistön aluetta tilalla 739-426-24-5 Tontti 28/I
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Kiinteistö 739-426-23-0 Tontti 28/II on käytännössä pohjoiseen nousevaa nurmirinnettä, jolla
ei ole rakennuksia.

KUVA 4 ja 5 Nurmirinnettä kiinteistöllä 739-426-23-0 Tontti 28/II

Kiinteistöllä 739-426-24-6 Tontti 28/III sijaitsee asuinkiinteistö ja 739-426-33-2 Sutela sijaitsee
asunto-osakeyhtiön asuinrakennus.

KUVA 6 ja 7 Asuinkiinteistöjä suunnittelualueen eteläosassa

Nykyisen asemakaavan korttelia 28 ympäröi rakennetut katualueet; pohjoisessa Torikatu, lännessä Kievarintie, etelässä Paakkolammintie ja idässä Kellonsoittajanpolku, joka toimii kevyen
liikenteen väylänä.

KUVA 8 ja 9 Haimilantietä etelän suuntaan kuvattuna ja Kellonsoittajanpolkua pohjoiseen
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Alueella käynnissä olevan yleiskaavatyön yhteydessä alueelle on laadittu kulttuuriympäristöselvitys, eikä alueen rakennuksilla tai rakenteilla ole todettu erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja.

3.1.2

Luonnonympäristö
Kaavamuutosalue sijaitsee kirkonkylän keskellä. Alueen pohjoisosa on vanhaa pihapiiriä, ja
sen eteläpuolinen rinnealue on hoidettua nurmialuetta. Itäosan liike/ asuinkiinteistön etupiha
on asvaltoitu ja takaosassa on hoidettu puutarha. Eteläosassa on kaksi rakennettua asuinrakennusta ja niiden pihapiirit ovat tavanomaisia hoidettuja puutarhamaisia alueita. Alueella ei
ole sellaista luonnontilaista ympäristöä, jolla olisi erityisiä ympäristöarvoja.

Alueelle on keskustaajaman yleiskaavatyön yhteydessä laadittu luontoselvitys, eikä siinä ole
todettu alueella erityisiä luonnonympäristöjä tai kasvilajeja.

Kaava-alue on tärkeää pohjavesialuetta (Ukonkuoppa 0573901).

3.1.3

Maanomistus
Kaava-alue on yksityisessä ja yritysten omistuksessa, paitsi katualueiden osalta pääosin omistajana on kunta.

3.2 Suunnittelutilanne
3.2.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvosto päätti uusista valtakunnallisista alueiden käytön tavoitteista 14. joulukuuta
2017 ja tavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteiden
toteutumista tulee edistää muun muassa kuntien kaavoituksessa.

Nämä alla luetellut valtakunnalliset tavoitteet koskevat erityisesti korttelin 28 asemakaavan
muutosta:
− Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
− Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta
eri väestöryhmien kannalta.
− Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä.
− Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa.
− Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin.
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3.2.2
Maakuntakaava
Etelä-Karjalan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 21.12.2011 ja 1. vaihemaakuntakaava 19.10.2015.

Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu seutukeskuksen kehittämisvyöhykkeeksi (sk).
Alue on osoitettu kuntakeskus/aluekeskus -merkinnällä (C). Lisäksi alue kuuluu tärkeän pohjavesialueen rajaukseen (pv).

Yleiskaavassa on lisäksi osoitettu suunnittelualueelle tärkeän pohjavesialueen rajaus (pv).

KUVA 11 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. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä keväällä 2018. Tässä kaavatyössä hyödynnetään taajaman alueelle laadittuja yleiskaavaselvityksiä ainakin kulttuuriympäristön
ja luontoarvojen osalta.

Yleiskaavaluonnoksessa alue on keskustatoimintojen alueena merkinnällä C.

KUVA 12 Ote Kirkonkylän taajaman osayleiskaavan pohjoispuolen luonnoksesta sekä yleiskaavamerkinnöistä ja määräyksistä
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3.2.3
Asemakaava
Alue on asemakaavassa osoitettu merkinnällä ALK, yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen
alue. Aluetehokkuus voimassa olevassa asemakaavassa on e= 0,40. Lisäksi Kievarintie, Torikatu ja Haimilantie/Paakkolammintie on osoitettu katualueina. Lisäksi Kellonsoittajanpolku on
osoitettu kevyen liikenteen väylänä. Lisäksi alue kuuluu tärkeisiin pohjavesialueisiin (PV).

KUVA 13 Ote kaavayhdistelmästä

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.
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KAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Suunnittelun tarve
Kunta on päättänyt käynnistää kaavatyön kunnanhallituksen päätöksellä. Yksi keskeisin tarve
kaavamuutoksen käynnistämiselle on alueen keskeinen sijainti taajamarakenteessa ja sen nykyinen vajaakäyttö. Alueelle on myös suunniteltu palveluasumisen kokonaisuutta.

Lainaus kunnanhallituksen 25.3.2019 pöytäkirjasta:
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” Korttelin 28 voimassa oleva asemakaava on hyvin vajaasti toteutunut. Kaavamerkintä on
ALK eli yhdistettyjen asuin- ja liikekerrostalojen korttelialue. Kyseinen kortteli on hyvin keskeisellä sijainnilla taajamarakenteessa ja sen rakentamismahdollisuuksia on tarpeen edistää
kaavamuutoksella. Kyseinen kortteli on yksi mahdollisista paikoista uuden SOTE keskuksen
sijainniksi.”
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kaavan alustavista tavoitteista ja suunnitteluprosessista on käyty keskustelua kunnan edustajien, maanomistajien sekä mahdollisen hoivakotiyrityksen kesken kevään 2019 aikana. Kunnanhallitus käsitteli kaava-asiaa kokouksessaan ensimmäisen kerran 25.03.2019 § 45 ja päätti
käynnistää kaavatyön.

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 25.3.2019 § 45.

4.3.3

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Kaavatyön nähtäville asettamisesta kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla, paikallislehdissä. Ehdotusvaiheessa kaavan nähtävänä olosta tiedotetaan ainakin ulkopaikkakuntalaisia naapureita
kirjeitse.

KAAVAN VALMISTELUVAIHE: Korttelia 28 koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä
asemakaavaluonnos oli nähtävänä Savitaipaleen kunnan teknisessä toimistossa, kunnan kirjastossa ja kunnan nettisivuilla 4.7 – 2.8.2019 välisenä aikana. Lähimpiä maanomistajia tiedotettiin kirjeitse aineiston nähtävänä olosta.

KESKUSTELUTILAISUUS: Huomautusten jättäjille järjestettiin keskustelutilaisuus 12.9.2019
kunnantalolla, jonne saapui Pentti Jukkara avustajineen ja taloyhtiön edustaja. Lisäksi tilaisuudessa oli mukana kunnan rakennustarkastaja, maankäyttöinsinööri ja kaavan laatija. Tilaisuudessa huomauttajat saivat esittää kysymyksiä hankkeesta. Keskusteltiin huomautusten si-
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sällöstä ja pyrittiin jo alustavasti sopimaan joistakin kaavaehdotukseen kirjattavista muutosesityksistä. Kaavan sisällöstä ei voida sitovasti sopia etukäteen.

KAAVAEHDOTUS: Täydentyy kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen..

4.3.4

Viranomaisyhteistyö
Lausunnot pyydettiin luonnosvaiheessa Etelä-Karjalan liitolta, Lappeenrannan seudun ympäristötoimelta ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta.

Lausunnot pyydetään ehdotusvaiheessa ainakin Etelä-Karjalan liitolta, Lappeenrannan seudun ympäristötoimelta ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta, sekä muilta tarvittavilta viranomaisilta.

Savitaipaleen teknisellä osastolla varataan lausunnonanto- ja kommentointimahdollisuus yhdyskuntatekniikalle/ vesilaitokselle ja rakennusvalvonnalle.

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.

4.3.5

Kaavaluonnoksesta saatu palaute

Kaavaluonnosvaiheessa asiakirjoista saapui neljä lausuntoa:
Lappeenrannan ympäristötoimi, ympäristönsuojelu 19.7.2019; ei huomautettavaa OASiin
tai kaavaluonnokseen.
Lappeenrannan ympäristötoimi, ympäristöterveys 23.7.2019; ei huomautettavaa OASiin
tai kaavaluonnokseen.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2.8.2019 toteaa lausunnossaan, että alueella sijaitsevien
pohjavesialueiden rajauksiin on mahdollisesti tulossa muutoksia alkuvuoden 2020 aikana,
mutta luokitus tulee todennäköisesti pysymään ennallaan. Lisäksi lausunnossa huomautetaan,
että kunnan on syytä huolehtia hulevesien hallinnan järjestämisestä. ELY-keskus ei näe esteitä asemakaavahankkeen eteenpäinviemiselle.
Etelä-Karjalan liitto 27.8.2019 toteaa, että kaavahanke on tarpeellinen ja ajankohtainen, eikä
liitolla ole huomautettavaa OASiin tai kaavaluonnokseen.

Kaavaluonnoksesta saapui kaksi huomautusta:
Huomautusten jättäjille järjestettiin keskustelutilaisuus 12.9.2019 kunnantalolla, jonne saapui
Pentti Jukkara avustajineen ja taloyhtiön edustaja. Lisäksi tilaisuudessa oli mukana kunnan
rakennustarkastaja, maankäyttöinsinööri ja kaavan laatija. Tilaisuudessa huomauttajat saivat
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esittää kysymyksiä hankkeesta. Keskusteltiin huomautusten sisällöstä ja pyrittiin jo alustavasti
sopimaan joistakin yksityiskohdista, joita esitetään kaavaehdotukseen muutettaviksi.

Huomautus 1, Pentti Jukkara, 31.7.2019 (saap. 1.8.2019). Huomautuksen mukaan kaavaluonnokseen tulisi tehdä seuraavat muutokset ja täsmennykset:
1. Tontin käyttötarkoitus AP II, asuinpientalojen korttelialue tulee palauttaa merkinnäksi ALK II,
koska huomauttajan mukaan uusi merkintä johtaisi tontin arvon alenemiseen.
Vastine: Tontin käyttötarkoitus kaavaluonnoksessa perustuu nykyiseen käyttöön ja nykyisen
käyttötarkoituksen mukainen kaavamerkintä on myös maanomistajan etu (esim. rakennuslupien hakeminen). Keskustelutilaisuudessa tuotiin esiin, että tällä hetkellä liikerakentamiseen
ei ole alueella suurta kysyntää, mutta mikäli tilanne joskus muuttuu ja tavoitteena alueella on
tontilla esim. liikerakentaminen, kaavaan on mahdollista hakea muutosta.
2. Tehokkuusluvun e=0,3 muuttaminen tehokkuudeksi e=0,6, koska esitetty merkintä pienentää 10% tontin nykyistä rakennusoikeutta. Maanomistajan katsoo tällä etuansa loukattavan ja
vaatii AL-tontin kanssa yhtäläistä rakennusoikeutta. Katsoo myös, että kaavaluonnoksessa
esitetyt merkinnät ovat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa ristiriidassa eivätkä
luo edellytyksiä elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle.
Vastine: AL-tontin rakennuksilla on alun perin käyttötarkoitus ollut erilainen, ja käyttötarkoitukseen perustuen myös rakennusoikeus voi olla erilainen. AP-tonteilla rakennusoikeus perustuu
olemassa olevaan tilanteeseen eli alueella jo olevaan asuinpientaloon ja sen käyttöön. Keskustelutilaisuudessa todettiin, että rakennusoikeutta voidaan AP-tonteille esittää kaavaehdotukseen e=0,4.
3. Korttelialue on kaavaluonnoksessa esitetty rajoittuvaksi Haimilantiehen, joka on kuitenkin
huomauttajan mukaan Paakkolammintie. Se tulisi muuttaa oikeaksi.
VASTINE: Keskustelutilaisuudessa kävi ilmi, että tien nimeämisissä on alueella epäselvyyksiä,
jotka tutkitaan ja korjataan. Kaavaehdotukseen päivitetään oikea nimi.
4. Autopaikkamitoitus vaikuttaa huomauttajan mukaan epäselvältä varsinkin YSA-1 ja AL kortteleiden osalta. Huomauttajan mielestä tulisi käyttää toteutettavan rakennusoikeuden määrään
sidottavaa merkintätapaa.
VASTINE: Autopaikkojen määrä voidaan esittää huomauttajan esittämällä tavalla.
5. Autopaikoitusta ei ole osoitettu YSA-1 korttelin kohdalla erikseen eikä ajo- ja huoltoliittymästä kertovaa merkintää. Autopaikoitus ei saa asettua AP-korttelin tonttien rajoille.
VASTINE: Keskustelutilaisuudessa tuotiin esiin, että autopaikoitusten ja liittymien sijaintia ei
ole tässä tapauksessa tarpeen sitoa asemakaavassa, koska se tulee esittää rakennuslupavaiheessa asemapiirroksessa. Naapureilla on lakisääteisesti mahdollisuus tutustua asemapiirrokseen ja muihin rakentamisen suunnitelmiin rakennuslupavaiheessa. Siinä tilanteessa maanomistaja on voinut antaa mielipiteensä liittymien ja autopaikoituksen sijoittamisesta ja muusta
rakentamisen sijoittamisesta.
6. Hulevesien käsittelystä on annettu varsin yleispiirteiset käsittelyohjeet. Alempana oleville
AP-tonteille ei saa käsittelystä aiheutua haittaa.
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VASTINE: Hulevesien käsittelyohjeet tarkennetaan kaavaehdotukseen. Hulevedet tulee lain
mukaan käsitellä aina siten, ettei naapureille ja tässä tilanteessa myöskään pohjavesille aiheudu haittaa.
7. Kaavahanke mahdollistaa radikaalin muutoksen alueen nykytilanteeseen verrattuna ja siitä
syystä huomauttaja toivoo havainnekuvien liittämisen kaava-asiakirjoihin.
VASTINE: Kaavan luonnosvaiheessa ei valmiita havainnekuvia ollut käytettävissä, mutta havainnekuvat julkisivuista liitetään kaavaehdotusvaiheessa kaavaselostuksen liitteeksi.

Huomautus 2, As Oy Savitaipaleen Kellonsoittajanpolku, hallituksen pj Eija Lind
1.8.2019 (saap. 1.8.2019). Huomautus oli samansisältöinen kuin Pentti Jukkaran huomautus.
VASTINE: kts. edellisen huomautuksen vastineet.

4.4 Yleiskaavallinen tarkastelu
Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, joten suunnittelussa on otettu huomioon myös
mitä maankäyttö- ja rakennuslaki sanoo yleiskaavan sisältövaatimuksista (MRL 39 §):

"Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään. Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon:
1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;
2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;
3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;
4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-,
vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla;
5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen
elinympäristöön;
6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;
7) ympäristöhaittojen vähentäminen;
8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä
9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.
Edellä 2 momentissa tarkoitetut seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin
laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät.
Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa."
Kaikki edellä mainitut vaatimukset on otettu huomioon asemakaavaa laadittaessa.

5

ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne
Kaavalla muodostuu kortteli 28 ja siihen liittyvät katualueet.
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Kortteliin muodostetaan Sosiaalitointa ja terveydenhoitoa palvelevien rakennusten korttelialue
(YSA-1), Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL) sekä Asuinpientalojen korttelialuetta (AP), jolla on kaksi ohjeellista rakennuspaikkaa. Lisäksi tarkennetaan katualueiden rajoja.

5.1.1

Mitoitus
Kaavamuutosalueen pinta-ala on hiukan vajaa 1,7 ha. Siitä noin 0,7 ha on YSA-1 -aluetta,
noin 0,1 ha on AL-aluetta, noin 0,4 ha on AP-aluetta ja loput noin 0,3 ha on katualuetta ja 0,2
ha kevyenliikenteenkatuja.

5.2 Aluevaraukset
Kaavaehdotukseen on tarkennettu aluevarausten rajauksia ja niihin liittyviä rakentamisalueen
rajauksia. Rajausten muutokset perustuvat alueella kaavaluonnoksen jälkeen tehtyihin kiinteistökauppoihin ja muihin tarkistuksiin.

AP-korttelialueella on nostettu tonttitehokkuutta 0,3 -> 0,4, perustuen voimassa olevaan kaavaan.

YSA-1, Sosiaalitointa ja terveydenhoitoa palvelevien rakennusten korttelialue, johon saa sijoittaa vanhusten palvelukeskuksen siihen liittyvine asuntoineen.
Korttelialueen suurin sallittu kerrosluku on II ja alueen rakentamistehokkuus on e= 0,4. Korttelialueen koko on noin 7 396 m2 ja näin ollen korttelialueen rakennusoikeudeksi muodostuu
noin 2 958 k-m2.

AL, Asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialue.
Korttelialueen suurin sallittu kerrosluku on II ja alueen rakentamistehokkuus on e=0,6. Korttelialueen koko on noin 1 067 m2 ja näin ollen korttelialueen rakennusoikeudeksi muodostuu
noin 640 k-m2.

AP, Asuinpientalojen korttelialue
Korttelialueen suurin sallittu kerrosluku on II ja rakentamistehokkuus on e=0,4. Korttelialueen
koko on noin 3 559 m2 ja näin ollen korttelialueen rakennusoikeudeksi muodostuu noin 1 424
k-m2.

Katualueet, pp ja pp/t
Katualueita on osoitettu 4801 m2. Tästä katualuetta on 2855 m2 ja kevyelle liikenteelle varattua katua (pp) 1321 m2 ja pp/t 625 m2.
Kaava-alueen koko on katualueineen 16 823 m2 ja rakennusoikeutta sillä on yhteensä 5 022
k-m2. Koko kaava-alueen tehokkuudeksi muodostuu näin ollen n. ea=0,30.
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Alue sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella, mistä syystä yleisiin kaavamääräyksiin on otettu
pohjaveden kannalta tärkeitä määräyksiä, jotka on huomioitava rakennettaessa. Lisäksi on
annettu määräykset autopaikkojen määristä korttelialueella kerrosalaan tai asuntojen lukumäärään sidottuna.

ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE ON SELOSTUSOSAN LIITTEENÄ.

5.3 Kaavan vaikutukset
5.3.1

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan ja ympäristöön
Alue sijaitsee yhdyskuntarakenteen kannalta keskeisellä alueella, ja on tällä hetkellä melko vajaasti rakennettu. Kaavamuutoksella pyritään ensisijaisesti edistämään alueen rakentumista ja
siten tiivistämään keskusta-alueen rakennetta.

Kaavamuutos mahdollistaa hiukan tiiviimpää rakentamista entiseen verrattuna, mutta on huomioitava, että alueen nykyinen rakentamaton pohjoisosa sekä avonainen rinne olisi ollut mahdollista rakentaa (aik, ALK) samoin kuin kaavamuutoksen mahdollistavana. Näiltä osin aikaisempaan kaavaan verrattuna maiseman ja ympäristön muutos ei ole merkittävä. Nykyiseen
vallitsevaan tilanteeseen verrattuna mahdollinen tuleva rakentaminen tulee tietysti vaikuttamaan avoimen peltomaiseman poistuttua katukuvasta. Koska varsinkin YSA-1 alueella mahdollistettava rakentaminen muuttaa nykyistä tilannetta avoimen peltomaiseman osalta, kaavaselostukseen on liitetty havainnekuva tulevan palvelutalokohteen julkisivuista.

5.3.2

Vaikutukset liikenteeseen ja kevyen liikenteen verkostoon
Liikennejärjestelyihin kaavalla ei ole suuria vaikutuksia. Alue on erinomaisesti saavutettavissa
myös kevyen liikenteen osalta. Alueelle voi suuntautua toteutuessaan jonkin verran enemmän
liikennettä nykyiseen verrattuna alueen työllistävyyden ja erilaisten kuljetustarpeiden takia.
Toisaalta keskusta-alueen katuyhteydet ovat tähän hyvin soveltuvia. Varsinkin työpaikkojen
suhteen on erinomaista, että alue on erilaisten kevyenliikenteen yhteyksien varrella ja siten
helposti saavutettavissa.

5.3.3

Sosiaaliset vaikutukset
Alueen rakentuminen edistää taajaman elinvoimaisuutta ja palvelujen saavutettavuutta, ainakin kun suunniteltu palveluasumisyksikkö alueelle toteutuu, ja siten edistää palvelujen piirissä
olevien asiakkaiden sijoittamista vaikkapa kotikunnan alueelle.

5.3.4

Vaikutukset vesistöihin ja pohjaveteen
Alue sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle ja kaavassa on annettu määräykset, kuinka pohjavesialueelle sijoittuminen tulee rakentamisessa huomioida. Rakentamisen määräykset pyrkivät
minimoimaan pohjavesien pilaantumisen riskiä alueella.
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Kaavassa on annettu määräyksiä myös hulevesien käsittelystä eli. Käytännössä hulevedet liitetään pääosin kunnan hulevesiverkkoon ainakin uudisrakentamisen (YSA-1) osalta. Niiltä
osin kuin toimitaan tonttikohtaisesti imeyttämällä, näin tapahtuvalla hulevesien johtamisella ja
imeyttämisellä minimoidaan vesistöihin kulkeutuva humuksen ja muun aineksen määrä, mistä
ei aiheudu negatiivisia vaikutuksia lähivesien kuntoon. Lisäksi laki velvoittaa, ettei naapurikiinteistölle saa aiheutua haittaa hulevesistä.

5.3.5

Asemakaavamuutoksen suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin MRL 39 §
Kaavaratkaisu noudattaa alueen oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan sekä uuden laadittavana olevan Kirkonkylän taajaman yleiskaavaluonnoksen ratkaisuja. Keskeisintä koko kaavaalueen lähtökohdissa on ollut saada keskeinen alue taajaman ydinalueella täydennysrakentamisen piiriin ja näin olleen yhdyskuntarakenteen eheytymiselle on aiempaa paremmat edellytykset. Toki aiemman asemakaavan suhteen täydennysrakentaminen olisi ollut teoreettisesti
mahdollista, mutta suurimittakaavainen liiketilojen taikka kerrostalojen asuntotuotanto ei taajamassa ole tällä hetkellä kovin realistinen täydennysrakentamisen vaihtoehto.

Taajaman ydinalueelle sijoittumisen myötä kunnallistekninen saavutettavuus on rakennettaessa hyvä, ja siten edistää osaltaan kunnallistekniikan käyttöasteen nousua. Muutoinkin alueen
saavutettavuus on taajamassa niin kevyen liikenteen kuin muunkin liikenteellisen sujuvuuden
kannalta optimaalinen.

Alueen toteutuminen on positiivista kunnan palveluiden saatavuuden ja elinkeinoelämän kannalta. Myös työpaikkojen järjestyminen taajama-alueelle on niin ekologisesti kestävä ratkaisu,
kuin liikenteellisestikin erityisen positiivinen asia.

Kaava-alueella ei ole todettu erityisiä kulttuuri- tai maisema-arvoja, eikä kaavamuutoksella käsitellä varsinaisesti virkistysalueita. Toisaalta alueen kattava kevyen liikenteen verkosto on tietyllä tapaa osa virkistäytymistä ja ainakin edistää virkistysalueiden saavutettavuutta ekologisella tavalla.

5.4 Kaavamerkinnät- ja määräykset
Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kokonaisuudessaan omana kaava-asiakirjanaan.

5.5 Nimistö
Kaavamuutoksella alueen katujen ja teiden nimien oli alun perin tavoitteena pysyä samana
kuin alkuperäisessä kaavassa. Kellonsoittajanpolun sekä Paakkolammintien osalta oli kaavaluonnosvaiheessa epäselvyyttä teiden rajauksista ja niitä on tarkennettu kunnan esitysten mukaisesti kaavaehdotukseen. Teiden nimistä keskusteltiin myös kaavaluonnoksen nähtävillä
olon jälkeen pidetyssä keskustelutilaisuudessa.
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ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Alueella YSA-1 tontille on myönnetty rakennuslupa hoivatilojen rakentamiseksi 31.12.2019 ja
alueen toteuttaminen etenee omalla aikataulullaan. Muutoin asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti, kun kaavamuutos on saanut lainvoiman. Toisaalta nykyiset toiminnot alueella voivat jatkua normaaliin tapaan.

Asemakaavan muutoksen toteutumista seurataan Savitaipaleen kunnan kaavoituksen, rakennusvalvonnan sekä yhdyskuntatekniikan yhteistyönä.

Kotkassa 14.2.2020
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