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SAVITAIPALEEN KUNTA
KIRKONKYLÄN TAAJAMAN YLEISKAAVA

1

YLEISTÄ
Savitaipaleen kunnanhallitus on päättänyt yleiskaavan laadinnasta kokouksessaan 11.02.2013 § 59. Kaavan laatijaksi valittiin maankäyttöinsinööri Antti
Hirvikallio.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 30.3.2016 päättynyt jakaa alkuperäisen
kaava-alueen kahdeksi eri alueeksi. Tällä yleiskaavalla käsitellään taajaman
pohjoispuoli.
MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62§,
63§ ja 64§ SEKÄ MRA 30§
A) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja
vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.
Kaavan vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen
kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä.
B) Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa
Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista
ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että
alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä,
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.
C) Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on saatavilla Savitaipaleen kunnan
teknisessä toimistossa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta kaavan laatijalle:
maankäyttöinsinööri Antti Hirvikalliolle puh. 040 835 7826,
email: antti.hirvikallio@lemi.fi
Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään koko suunnitteluprosessin ajan aina tarpeen mukaan.

2

SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI
Savitaipaleen kunta sijaitsee Etelä-Karjalassa liikenteellisesti suotuisassa paikassa aivan valtatien nro 13 varrella. Välimatkaa Savitaipaleelta on Lappeenrantaan 37 km, Mikkeliin 70 km, Kouvolan keskustaan 80 km, Viipuriin 90 km
ja Helsinkiin 220 km. Savitaipaleen kirkonkylä sijaitsee kirkasvetisen Kuolimojärven rannalla. Kirkonkylä on kuntakeskus, joka tarjoaa pääosin julkiset ja
yksityisiä palveluja.
Kaava-alue kattaa nykyisen kirkonkylän asemakaavoitetun alueen lisäksi taajaman lievealueet. Alueen pinta-ala on noin 1 700 ha.
Yleiskaava rajautuu etelässä valtatie 13:een.
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Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017.
Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja
2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtioneuvoston päätös tulee voimaan 1.4.2018. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa linjataan maamme alueidenkäyttöä pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteilla vastataan niihin haasteisiin, joita mm. muuttoliikkeen vaikutukset
aluerakenteeseen, yhdyskuntarakenteen eheyttämisen tarve, elinympäristön
laatuvaatimukset, luonnon- ja rakennusperinnönsäilyminen ja yhteysverkostojen toimivuus alueidenkäytölle asettavat. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista tulee edistää
valtion viranomaisten toiminnassa, maakunnan suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa.
YLEISKAAVAN SUUNNITTELUA KOSKEVAT LÄHINNÄ SEURAAVAT TAVOITTEET:
Toimiva aluerakenne
Yleistavoitteita ovat mm.
Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä
elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin.
Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä
kyläverkoston kehittämistä. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla kiinnitetään alueidenkäytössä huomiota jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan
monipuolistamiseen. Alueidenkäytössä otetaan huomioon haja-asutukseen ja
yksittäistoimintoihin perustuvat elinkeinot sekä maaseudun tarve saada uusia
pysyviä asukkaita.
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Yleistavoitteita ovat mm.
Elinympäristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta edistetään hyödyntämällä
olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja eheyttämällä taajamia.
Elinympäristön viihtyisyyttä edistetään kiinnittämällä huomiota rakennetun
ympäristön ajalliseen kerroksellisuuteen sekä korkeatasoisiin, alueiden omaleimaisuutta vahvistaviin, maisemakuvaan sopeutuviin ja mittakaavaltaan ihmisläheisiin rakennettuihin ympäristöihin. Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset
luonnonolot tunnistetaan ja vaikutuksia ehkäistään.
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Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Yleistavoitteita ovat mm.
Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä.
Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden välillä edistetään mahdollisuuksien mukaan.
Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston
ja arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta.
Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa otetaan huomioon luonnonvarojen sijainti ja
hyödyntämismahdollisuudet.

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet
Yleistavoitteita ovat mm.
Alueiden erityispiirteet tunnistetaan ja alueidenkäyttö sovitetaan mahdollisimman tasapainoisesti yhteen poikkeuksellisten luonnonolojen ja kulttuuriarvojen turvaamiseksi. Samalla tuetaan luonnonoloihin sopeutuneiden omaleimaisten kylä- ja kulttuuriympäristöjen säilymistä ehyinä.
TAVOITTEIDEN OIKEUSVAIKUTUKSESTA
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden oikeusvaikutuksista säädetään
maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:ssä.
Lain 24 §:n 1 momentin mukaan valtion viranomaisten tulee toiminnassaan
ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja edistää niiden toteuttamista. Valtion viranomaisten on myös arvioitava toimenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kannalta.
Lain 24 §:n 2 momentin mukaan maakunnan suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.
Tämä velvoite koskee oikeudellisesti kaikkea kaavoitusta.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua ohjaavien vaikutusten perusteella jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin.
Yleistavoitteisiin on tarkoitettu sovellettavaksi lain 24 §:n 2 momentissa määriteltyjä, alueidenkäytön suunnittelua koskevia oikeusvaikutuksia vain yleispiirteisen kaavoituksen osalta. Yleistavoitteita ei siten ole tarkoitettu käytettäväksi asemakaavojen eikä rakentamista ja maankäyttöä tietyllä alueella suoraan ohjaavien yleiskaavojen sisällön oikeudelliseen arviointiin.
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Erityistavoitteisiin on tarkoitettu sovellettavaksi maankäyttö- ja rakennuslain
24 §:n 2 momentissa määriteltyjä, alueidenkäytön suunnittelua koskevia oikeusvaikutuksia kaikkien kaavojen osalta, mikäli tavoitetta ei ole kohdennettu
koskemaan vain tiettyä kaavatasoa.
Maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:ssä on erikseen maakuntakaavan sisältövaatimuksena korostettu valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamista.
Huomattava osa tavoitteista on kohdennettu koskemaan maakunnan suunnittelua tai maakuntakaavoitusta. Näillä tavoitteilla ei ole oikeudellisesti sitovaa
vaikutusta kuntakaavoitukseen ennen kuin ne ovat tulleet otetuiksi huomioon
maakuntakaavoituksessa. Tämän jälkeen ne tulee ottaa huomioon kuntien
kaavoituksessa maakuntakaavan ohjausvaikutuksen kautta maankäyttö- ja
rakennuslain 32 §:n mukaisesti.
Saman periaatteen mukaisesti myöskään tavoitteilla, jotka on kohdennettu
koskemaan yleiskaavoitusta, ei ole oikeudellisesti sitovaa vaikutusta asemakaavoitukseen, ennen kuin ne ovat tulleet otetuiksi huomioon yleiskaavoituksessa.
3.2

Maankäyttö- ja rakennuslaki
1 § Lain yleinen tavoite
Tämän lain tavoitteena on alueiden käytössä ja rakentamisessa luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.
Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa.
4 § Alueiden käytön suunnittelujärjestelmä
Kunnan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleiskaavoja ja asemakaavoja. Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet
kunnassa. Asemakaavassa osoitetaan kunnan osa-alueen käytön ja rakentamisen järjestäminen.
5 § Alueiden käytön suunnittelun tavoitteet
Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun
ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää:

1) turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista; yhdyskuntarakenteen
ja alueiden käytön taloudellisuutta;
2) riittävän asuntotuotannon edellytyksiä;
3) rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista;
4) luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä;
5) ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä;
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6) luonnonvarojen säästeliästä käyttöä;
7) yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista;
8) yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta;
9) elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä;
10) palvelujen saatavuutta; sekä
11) liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä
39 § Yleiskaavan sisältövaatimukset
Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon siten kuin siitä
edellä säädetään.
Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon:

1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;
2) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;
3) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen
järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta
kestävällä tavalla;
4) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien
kannalta tasapainoiseen elinympäristöön;
5) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;
6) ympäristöhaittojen vähentäminen;
7) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen;
sekä
8) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.
Yleiskaavassa ei saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle
sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan
välttää.
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Luonnonsuojelulaki
Luonnonsuojelulain päätarkoitus on säilyttää luonnon monimuotoisuus, edistää luonnonkauneuden ja maiseman säilyttämistä sekä tukea kestävänkäytön
periaatetta. Edistää luonnon tuntemusta ja tutkimusta.
Rauhoitetut luontotyypit
Luonnonsuojelulain 29 §:ssä luetellaan 9 luonnontyyppiä, joita ei saa muuttaa
niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen kyseisillä alueilla vaarantuu:
luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat
metsiköt
pähkinäpensaslehdot
tervaleppäkorvet
luonnontilaiset hiekkarannat
merenrantaniityt
puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit
katajakedot
lehdesniityt
avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut tai puuryhmät

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat lajit
Uhanalaisista ja erityisesti suojeltavista lajeista säädetään luonnonsuojeluasetuksen 21 § ja 22:ssä. Erityistä suojelua vaativat lajin säilymiselle tärkeän
esiintymispaikan hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.
Luontodirektiivin lajit
EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a) tarkoitettujen eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden selvästi luonnossa havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty (luonnonsuojelulaki 49 § ja – asetuksen liite 5)
3.4

Vesilaki
Vesilain nojalla rauhoitetut ympäristötyypit:
Vesilain 11 §:n mukaan Luonnontilaisen enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan, kluuvijärven tai lähteen taikka muualla kuin Lapin maakunnassa
sijaitsevan noron tai enintään yhden hehtaarin suuruisen lammen tai järven
luonnontilan vaarantaminen on kielletty.…”.

3.5

Metsälaki
Metsälain 10 §:ssä todetaan, että ”Metsiä tulee hoitaa ja käyttää siten, että
yleiset edellytykset metsien biologiselle monimuotoisuudelle ominaisten
elinympäristöjen säilymiselle turvataan.” Sen jälkeen luetellaan 7 metsien
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeää elinympäristöä:
•
•

lähteiden, purojen ja pysyvän veden juoksu-uoman muodostavien
norojen sekä
pienten lampien välittömät lähiympäristöt
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ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet ja Lapin läänin eteläpuolella olevat letot
rehevät lehtolaikut
pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla
rotkot ja kurut
jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät
karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot,
kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat

Elinympäristöjen tunnusmerkkejä on tarkemmin luonnehdittu metsäasetuksen
7 §:ssä.

3.6

Kaavat
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 suunnittelualueisiin ei kohdistu erityisiä varauksia.
I vaihemaakuntakaavan teemoina ovat kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne. Vaihemaakuntakaava 1. on valmis ja se toimitetaan vahvistettavaksi maaliskuun 2014 aikana. Maakuntavaltuusto hyväksyi 1. vaihemaakuntakaavan
kokouksessaan 24.2.2014.
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Ote maakuntakaavasta Savitaipaleen kirkonkylän alueelta
Maakuntakaavan osalta huomioitavia varauksia ovat mm. seutukeskuksen kehittämisvyöhyke (sk), kuntakeskuksen alue(C) ja natura 2000 verkostoon
kuuluva alue.
Etelä-Karjalan liiton maakuntahallitus päätti 28. maaliskuuta 2012 käynnistää
vaihemaakuntakaavan laatimisen. Vaihekaava kattaa koko maakunnan ja
teemana on kaupallisten palveluiden, elinkeinoelämän ja liikenteen kehittämismahdollisuudet. Se tulee vahvistuessaan korvaamaan 21.12.2011 vahvistetun Etelä-Karjalan maakuntakaavan vaihekaavan aluevarausten osalta.
Yleiskaava: Savitaipaleen kirkonkylälle on laadittu oikeusvaikutukseton
yleiskaava, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 1992.
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Asemakaavat: Suunnittelualueella on voimassa on lukuisia eri asemakaavoja
vuosilta 1960 – 2017. Asemakaava on osittain vanhentunut eikä vastaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää maankäytön ja rakentamisen ohjausta
4

SUUNNITTELUN TAVOITTEET
Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä
alueella.
Muita yleisiä tavoitteita ovat virkistyskäytön turvaaminen ja rakentamisen osoittaminen siten, että se on luonnonarvojen, liikenteen ja palvelujen kannalta tarkoituksenmukaista. Kaavalla turvataan myös alueen mahdolliset kulttuurilliset arvot.
Kirkonkylän taajamatoimintojen ja siihen liittyvien alueiden suunnittelussa huomioidaan keskustan tiivistäminen. Yleiskaavatyön yhteydessä tutkitaan myös taajaman mahdolliset laajennusalueet
Yleiskaavatyön tavoitteena on, että asemakaavoitettavien alueiden ulkopuolella
rakennusluvat voidaan pääosin myöntää yleiskaavan perusteella.
Yleiskaavassa ei osoiteta uusia merkittäviä tieyhteyksiä tai muutoksia liikennejärjestelyihin. Liikenneyhteyksiä kehitetään nykyistä tieverkkoa mahdollisimman
paljon hyödyntäen. Suunnittelussa huomioidaan kattavasti kevyen liikenteen yhteydet sekä muut ulkoilu- ja moottorikelkkareitit.

5

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET
MRL 9 §
Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa

Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja
sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä
otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus.
Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on
tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.
Arvioinnin lähtötietoina käytetään aiemmin laadittuja selvityksiä ja suunnitelmia
sekä yleiskaavaa varten laadittua luontoselvitystä. Vaikutuksia alueiden käyttöön
arvioidaan tarkastelemalla nykyistä ja suunniteltua alueidenkäyttöä. Vaikutusten
arvioinnissa huomioidaan kansalaisten ja eri sidosryhmien näkemykset ja mielipiteet. Vaikutusten arvioinnista raportoidaan suunnittelutyön eri vaiheessa. Keskeisenä tiedotus- ja palautteenantokanavana käytetään palautelomakkeita kaavan
nähtävillä olon yhteydessä.
Vaikutusten arvioinnin osakohteet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lain
9 §:n ja – asetuksen 1 §:n mukaan kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutuksia:
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Kaavan toteuttamisen vaikutuksia arvioidaan kaavatyössä seuraavan jaottelun
pohjalta. Osa vaikutuksista ulottuu varsinaista suunnittelualuetta laajemmalle.
Vaikutusalue määritellään kunkin vaikutuksen kohdalla yksilöllisesti, sillä arvioitavat vaikutukset ovat luonteeltaan erilaisia:
1. Ekologiset vaikutukset
- Maisemaan
- Maa- ja kallioperään
- Kasvillisuuteen ja eläimistöön, vesistöihin ja pohjaveteen
- Luonnon monimuotoisuuteen
- Luontokohteisiin
- Vedenhankintaan
- Natura 2000 alueisiin
2. Taloudelliset vaikutukset
- Aluetalouteen
- Infraverkon toteutuskustannuksiin
3. Liikenteelliset vaikutukset
- Liikenneverkkoon, liikennemääriin, liikenteen toimivuuteen sekä liikenneturvallisuuteen
- Liikenteen ympäristövaikutukset – liikennemelu ja tärinä
4. Sosiaaliset vaikutukset
- Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
- Palvelujen saatavuuteen
- Kaupalliset vaikutukset
5. Kulttuuriset vaikutukset
- Yhdyskuntarakenteeseen
- Rakennuksiin ja rakenteisiin
- Rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kiinteisiin muinaisjäännöksiin
- Seudullisten suunnitelmien toteutumiseen
6. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen.
Lisäksi selvitetään mahdollisten haittojen lieventämismahdollisuudet.
Yleiskaavasta tehdään luonnonsuojelulain mukainen naturan tarveharkinta.
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SUUNNITTELUVAIHEET JA ALUSTAVA AIKATAULU

TYÖVAIHE

SUORITUS-TIEDOTTAMINEN
OSALLISTUMINEN

AJANKOHTA

VIRANOMAINEN
/PÄÄTÖS

Kaavoituksen
käynnistäminen
Vireille tulo
22.8.2013

– Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laadinta MRL 63§
ja 64§
– OAS nähtävillä
– Perustietojen hankinta.
– Luonto- ja maisemaselvitys
- Kulttuuriympäristöselvitys
- Yleisötilaisuus

06 -12.2013

Tekla / Khall
I Viranomaispalaveri

Tavoitteet

- Perustietojen ja tarpeiden pohjalta
laaditaan
tavoitteet
Perustiedot ja tavoitteet nähtäville

03 – 07.2015

Tekla / Khall/Kvalt

Kaavaluonnos

– Laaditaan kaavaluonnos
– Kaavaluonnos nähtäville
– Yleisötilaisuus
Osalliset voivat jättää mielipiteensä luonnoksesta MRL 62§, MRA
30§
– Viranomaispalaveri tarvittaessa
– Kaavan tarkistaminen
/täydentäminen /muuttaminen
ehdotuksesi.
– Laitetaan virallisesti nähtäville
30 päivän ajaksi (MRA 19§) ja
pyydetään lausunnot MRA 20§.
– Yleisötilaisuus
Osalliset voivat jättää muistutuksen.
– Laaditaan perustellut vastineet
muistuttajille MRL 65§.
– Muistutusten ja lausuntojen käsittely ja tarvittaessa neuvotellaan osallisten kanssa.
- Viranomaispalaveri

01 – 05.2018

Khall
II Viranomaispalaveri

04- 06.2022

Tekla / Khall

– Kaavan tarkistaminen / täydentäminen hyväksymiskäsittelyyn
- Kaavan hyväksymisestä tiedotetaan kuulutuksella ja tarvittaessa
osallisia, (MRL 67§)
Valtuuston päätöksestä

12.2022

Tekla / Khall / Kvalt

2023-

Hallinto-oikeus
Korkein Hallinto-oikeus

Selvitykset

Kaavaehdotus

Hyväksyminen

Muutoksenhaku

O:\KAAVA-ASIAT\Taajamayleiskaava\Tekstit\OAS ehdotusvaihe.doc

05 – 04.2014

SAVITAIPALEEN KUNTA
10.3.2022

7

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kirkonkylän taajaman osayleiskaava pohjoispuoli

14 ( 15 )

OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS
OSALLISET:
SAVITAIPALEEN KUNTA:
Tekninen osasto: Rakennusvalvonta
Rakennustarkastaja
puh. 0400 705 964
email:etunimi.sukunimi@savitaipale.fi
Luottamuselimet
Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Lähialueen asukkaat ja kuntalaiset
Alueen yritykset ja yhdistykset
VIRANOMAISET JA MUUT TAHOT:
KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS (ELY)
ETELÄ – KARJALANLIITTO
ETELÄ – KARJALAN MAAKUNTAMUSEO
MUSEOVIRASTO
LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI
ETELÄ-KARJALAN LUONNONSUOJELUPIIRI
ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNTA
LAPPEENRANNAN ENERGIA
METSÄTALOUDEN KEHITTÄMISKESKUS TAPIO
OSAKASKUNTA
Lähialueen asukkaat, kuntalaiset ja maanomistajat
Alueen yritykset ja yhdistykset
MEDIAT:
LÄNSI-SAIMAAN SANOMAT
KUNNAN INTERNETSIVUT
KAAVAN LAATIJA
SAVITAIPALEEN KUNTA
Maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio
puh. (040) 835 7826
email: antti.hirvikallio@savitaipale.fi
SELVITYSTEN LAATIJAT
Luonto- ja maisemaselvitys: Tmi Jouko Sipari
Kulttuuriympäristöselvitys: Selvitystyö Ahola
Natura Tarveharkinta: Js-Enviro Oy
Arkeologinen inventointi: Mikroliitti Oy
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VUOROVAIKUTUS:
MRL 1 §
Lain yleinen tavoite
Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että
siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.
Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus sekä avoin tiedottaminen
käsiteltävinä olevissa asioissa.
MRL 6 §
Vuorovaikutus ja kaavoituksesta tiedottaminen
Kaavaa valmisteltaessa tulee olla vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, siten kuin
jäljempänä tässä laissa säädetään.
Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että niillä, joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.

Yleiskaavan vireille tulosta ilmoitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman
nähtävillepanon yhteydessä. Yleiskaavasta on tiedotettu myös vuoden 2012 kaavoituskatsauksessa ja myös sen jälkeen julkaistuissa uudemmissa katsauksissa.
Yleiskaavan käynnistämisestä järjestetään viranomaispalaveri.
Osallisilla on mahdollisuus jättää kaavojen nähtävillä oloaikoina huomautukset ja
muistutukset kirjallisena tai sähköisenä joko kaavoittajalle tai kunnan rakennustarkastajalle.
Kaavaluonnos pidetään yleisesti nähtävillä (MRA 30 §). Kuulutuksessa (lehdissä)
ilmoitetaan ajankohta (30 vrk) jolloin suunnitelmaan voi tutustua ja siitä antaa kirjallisia huomautuksia. Osallisilta (viranomaiset ja yhteisöt) pyydetään lisäksi lausunnot.
Kaavaehdotus pidetään yleisesti nähtävillä (MRA 19 §). Kuulutuksessa (lehdissä)
ilmoitetaan ajankohta (30 vrk) jolloin suunnitelmaan voi tutustua ja siitä antaa kirjallisia muistutuksia. Osallisilta (viranomaiset ja yhteisöt) pyydetään lisäksi lausunnot.
Korjattu kaavaehdotus esitellään kunnanhallitukselle ja –valtuustolle.
Valtuuston hyväksymispäätöksistä voi valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja
edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Savitaipaleella 10.3.2022
RI Antti Hirvikallio
YKS 371
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