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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1

Kaava-alue ja sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Luumäen Jurvalassa Kivijärven rannalla Pihlajaniemen eteläpuolella.
Etäisyys Taavetin taajaman palveluihin on noin 13 km.
Pääosan alueesta omistaa Kivijärven Rantakiinteistöt Oy ja nykyään alueella toimii Hotelli Salpa (www.hotellisalpa.fi).

Kuva 2. Suunnittelualueen seudullinen sijainti kartalla (keltainen ympyrä).

1.2

Kaavan nimi ja tarkoitus

Kaavan nimi
Pihlajaniemen asemakaavan laajennus
Kaavan tarkoitus
Yleiskaavassa alue on osoitettu pääosin loma- ja matkailualueeksi (R). Kaavamääräyksen mukaan alue varataan loma-asutukselle, lomailun, matkailun, kurssikeskusten yms. tarpeisiin. Hotellin alueen omistus on vaihtunut v. 2016. Uusi omistaja on asettanut alueen ja kiinteistöjen
kehittämiselle seuraavia alustavia tavoitteita:
Hotellin ja Impilinnan alue
− Tavoitteena ympärivuotinen matkailu/majoitustoiminta, johon voisi liittyä erilaisia ympäristölle häiriöitä aiheuttamattomia aktiviteetteja.
− Alueella voidaan tarkastella myös hoitola-/kuntoutuspalvelujen osoittamisen mahdollisuus
− Alueen itäosaa kehitetään edelleen loma- ja matkailualueena, ns, Impilinnan alue. Impilinna on lähtökohtaisesti säästettävissä, mutta myös uudis-/ täydennysrakentamista alueella tutkitaan.
− Hotellin olemassa olevan rakennuskannan osittaiselle hyväksikäytölle pyritään luomaan
edellytykset.
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− Uutta rakentamista suunnataan pääosin hotellikiinteistön majoitussiipien tilalle
/yhteyteen, kerrosluvun nosto olisi tutkittava.
− Ranta-aluetta kehitetään pääosin viheralueena sekä hotellin uima/venerantana, rantaaktiviteetit.
− Ranta-alueen saunarakennuksen uudistaminen ja lisärakentamismahdollisuus tutkitaan.
− Hotellikiinteistön julkisivun uudistamistarpeet tulee huomioida.
− Salpalinjaan kuuluvan linnoitteen hyödyntäminen tulisi tutkia osana alueen kehittämistä.
− Pysäköintipaikkojen riittävyyttä tulisi tarkastella ja sijaintia mahdolliselle uudelle pysäköinnille tulisi etsiä. Esim. maanalaisen pysäköinnin mahdollisuus olisi tutkittava.
− Huoltotien tarve kiinteistön taakse läntiseltä puolelta tulisi huomioida, sekä myös laajemminkin.
− Alueella tulisi huomioida esteettömyys.
− Hissimahdollisuuden osoittaminen päärakennuksen yhteyteen
Huoltoaseman alue
− Alueen liikenneyhteyksien ja pysäköinnin järjestämisen tarkastelu.
− Vanhan huoltoasemakiinteistön käyttömahdollisuuksien tarkastelu.
− Otetaan mukaan tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden takia.
1.3

Kaavan laatija
Karttaako Oy
DI Jarmo Mäkelä
Heikinkatu 7, 48100 Kotka
p. 0400 220082
sähköposti: jarmo.makela@karttaako.fi
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2

TIIVISTELMÄ

2.1

Kaavaprosessin vaiheet

− Kaavoitus on käynnistetty alueen maanomistajan aloitteesta tammikuussa 2018 kuntaan toimitetun hakemuksen perusteella
− Kunnanhallitus teki kaavan vireille tuloa koskevan päätöksen 15.1.2018.
− Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä 19.1. - 19.2.2018.
− Hanketta koskeva avoin keskustelutilaisuus pidettiin 1.3.2018
− Alueella tehtiin maastokatsaus ja työneuvottelu 5.7.2018, kaavoittaja ja maanomistajan
− Vaihtoehtotarkastelut maanomistajien kesken syksyllä 2018 -----> kaavaluonnos nähtävillä
14.2. - 15.3.2019, avoin keskustelutilaisuus 19.2.2019
− Työneuvottelu 14.8.2019 (muistio liitteenä 3).
2.2

Kaavan keskeinen sisältö

2.21

Korttelialueet

2.211

Matkailupalveluiden alueet

Matkailupalveluille on osoitettu keskeinen matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM)
pääosin nykyiselle paikalleen. Alueelle saa rakentaa hotelli-, kylpylä-, ravintola- ja näyttelytiloja, matkailutoimintaan liittyviä loma-asuntoja ja saunoja sekä matkailutoimintaan liittyviä liikeja myymälätiloja. Lisäksi alueelle voi sijoittaa matkailutoimintaa tukevia hyvinvointi- ja terveyspalveluiden tiloja. Alueella sijaitsee nykyinen Hotelli Salpan rakennuskanta ja sen pihapiiri.
2.212

Toimitilarakennusten alueet

Entisen huoltoaseman kiinteistö osoitetaan toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). Alueelle voidaan rakentaa liike- ja toimistorakennuksia, polttoaineen jakeluaseman sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia tai niiden yhdistelmiä. Alueelle voi
sijoittua myös palvelun toimitiloja, jos ne luonteeltaan sopivat muun lähialueen toiminnan yhteyteen.
2.22

Muut alueet

2.221

Virkistysalueet

Kaavassa on kolme lähivirkistysaluetta hotellialueen ympärillä. Kaikille lähivirkistysalueille saa
sijoittaa RM-korttelialuetta 4 tukevia toimintoja sekä matkailualueen huoltoyhteyksiä.
Rantaa reunustavan virkistysalueen (VL-1) metsiä saa käsitellä vain harvennushakkuuna siten,
että liito-oravan pesäpuut ja niitä suojaavat puut, mahdolliset ravintopuut sekä liikkumisen
kannalta riittävä puusto säilytetään. Itäisellä VL-alueella puolestaan sijaitsee nykyinen Impilinnan rakennus, ja aluetta voidaan hyödyntää majoitusreservinä. Alueiden toteuttamisesta ja hoidosta vastaa maanomistaja tai -haltija (MRL 91 §).
2.222

Venevalkamat

Kaava-alueella sijaitsee yksi venevalkama (LV-1), joka on osakaskunnan omistuksessa.
2.23

Liikenneverkko
5

Hotellin alue sijaitsee entisen 6-tien varrella ja kaava pohjautuu olemassa olevaan liikenneverkkoon sekä yhteen uuteen liittymään, joka palvelee molempia korttelialueita. Yleinen tie on osoitettu nykyisen käyttönsä mukaisesti Maantien alueena (LT). Kiinteistöjen sisäisten rasitteiden ja
ajoreittien linjauksia muutetaan hieman vastaamaan uutta maankäyttöä.
2.3

Toteuttaminen

2.31

Kunnallistekniikka ja maankäyttösopimus

Alue on jo liitetty tarvittavaan kunnallistekniikkaan. Verkoston riittävyydestä ja maankäyttösopimuksen sisällöstä keskustellaan kunnan kanssa prosessin aikana. Alueelle ei osoiteta uutta
katuverkostoa tai kunnan vastuulle siirtyviä virkistysalueita.
2.32

Toteuttamisen aikataulu

Aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa. Rakentaminen etenisi suhdanteiden ja taloudellisten resurssien mukaisesti.
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LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

3.11

Alueen yleiskuvaus

Kaava-alue sijaitsee Kivijärjen etelärannalla entisen 6-tien varrella. Alue rajautuu lännessä kiinteistöihin (osayleiskaava voimassa) ja idässä jo asemakaavoitettuihin Pihlajaniemen kiinteistöihin. Suurin osa asemakaavan suunnittelualueesta sijoittuu Hotelli Salpan alueelle. Alueelta on
näkymät alas Kivijärvelle ja hotellin pihapiiriin kuuluu laaja hiekkaranta. Hiekkarannan itäreunassa sijaitsee osakaskunnan omistama venevalkama, joka otetaan mukaan kaavaan.
Hotelli Salpa on aikaisemmin tullut tunnetuksi Luumäen motellina. Kiinteistön majoitus-, ravintola- ja viihdetoiminta on omistajavaihdosten myötä käynnistetty uudelleen kevään 2017 aikana.
Rakennuskanta on pääosin 1960-luvulta sekä kokous- ja allasosasto 80-luvulta, tosin lähiaikoina
rakennuksia on laajasti kunnostettu ja remontoitu. Suunnittelualueeseen kuuluu myös kaakkoiskulman huoltoaseman kiinteistö, jossa tällä hetkellä sijaitsee polttoaineen jakelupiste, ns. kylmäasema. Alueelle tuli keskitetty kunnallinen vedenjakelu- ja viemäriverkko 1986, johon hotellikiinteistö myös silloin liittyi.

Kuva 3. Alueen ajantasainen asemapiirros, jossa likimääräinen suunnittelualueen rajaus (+ maantie).
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3.12

Luonnonympäristö

3.121

Luonnonolot ja maisema

Alue rajoittuu Kivijärveen, joka on Kymijokeen päätyvän Kivijärven vesistön suurjärvi. Veden
laatu on erinomainen. Pihlajaniemen asemakaavoitushankkeiden yhteydessä on lähialueella todettu liito-oravan esiintymiä -rantaa reunustava puusto toimii liito-oravan reittinä. Luontoselvitykset ja liito-oravaesiintymien kartoitukset on tehnyt biologi FM Jouko Sipari. Liito-oravainventointi tehtiin huhtikuussa 2018. Toukokuussa 2018 tehtiin vielä täydennyskäyntejä, jolloin
alueesta otettiin myös valokuvia. Kasvillisuusinventointi tehtiin kesä-heinäkuussa 2018.
Hotelli Salpa sijaitsee korkealla paikalla Kivijärven rannassa, aurinkoterassilta ja rannasta on
komeat järvimaisemat. Hiekkarantaa ympäröivät lehti- ja havupuut.

Salpan aurinkoterassilta on näkymät järvelle (vas.). Alhaalla sijaitsee hiekkaranta (oik.)

Rannan itäreunassa entisen rantasaunan läheisyydessä sijaitsee osakaskunnan omistama venevalkama, joka on tällä hetkellä tyhjillään. Rannasta kulkee hiekkapolku, jota ympäröi vehreä
kasvillisuus (valtapuuna koivu).

Hotellin ja venevalkaman raja-alue on tällä hetkellä tyhjillään (vas.) Itälaidasta on niin ikään
komeat näkymät järvelle (kesk.). Rannasta lähtee hiekkapolku ylös hotellille (oik.)
3.122

Maaperä

Maaperä on pääasiassa kivistä moreenia ja harjuainesta. Seudun kallioperä kuuluu KaakkoisSuomen kattavaan laajaan Viipurin rapakivimassiiviin.
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3.123

Pohjavesi

Suunnittelualueen länsipuolella on merkittävä pohjavesialue. Kaavamuutokset eivät kuitenkaan
vaikuta kyseiseen alueeseen.
3.13

Rakennettu ympäristö

Alueella sijaitsee Hotelli Salpa ja sen kiinteistöön kuuluvat rantasauna, ns. Impilinna ja varastorakennus. Kaakkoiskulmassa on huoltoasema-alue, jonka rakennus on tyhjillään mutta pumput
yhä toiminnassa (ns. kylmä asema).
3.131

Väestö ja palvelut

Suunnittelualueen itäpuolella on ympärivuotista asumista (mm. paritalo, rivitalo). Länsipuolelle
suunnitellaan omakotitalon rakentamista. Varsinainen kaava-alue ei ole vakituisessa asuinkäytössä, vaan toimii hotellina. Alueelta on noin 13km etäisyys Taavetin palveluihin.
Alueelle on äskettäin lanseerattu ns. Itsenäisyydentie-hanke, jonka varrelle sijoittuu historiallisia
kohteita ja palveluita. Itsenäisyydentien kohteita ovat mm. historialliset Salpalinjan asemat,
Kotkaniemi ja Kivijärven pato. Lähellä Hotelli Salpaa sijaitsee myös infopiste ja kahvila.
3.132

Liikenne

Alue sijaitsee Luumäen Kivijärven rannalla Itsenäisyydentien (entinen 6-tie) varrella. Alue on
13km päässä Taavetista, 24km Lappeenrannasta ja 60km Kouvolasta. Valtatie 6 on saanut uuden
linjauksen ja se on rakennettu valmiiksi Jurvalan kohdalta. Tilanne melun osalta on ohitustiehankkeen vuoksi muuttunut ja nykyisen hotellin edustalta kulkevan yhdystien liikennemäärät
vähentyneet merkittävästi. Liikenteellisesti alueen sisäinen liikenne on hieman haastava. Hotellialueen liikenne kulkee huoltoaseman pihan läpi idästä tultaessa tai sinne päin lähdettäessä.
Länteen kuljetaan hotellin oman liittymän kautta.
3.133

Ympäristön häiriö- ja riskitekijät

Itsenäisyydentien (entinen 6-tie) mahdollisesti aiheuttama melu on otettu kaavassa huomioon.
Merkintä 35dBA osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä
ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään
35 dBA. Määräys koskee myös vanhan rakennuskannan peruskorjaamista, kun rakennuksen
julkisivu on melualueella.
3.134

Rakennuskanta ja rakennettu kulttuuriympäristö

Kaava-alueen suurin rakennus on Hotelli Salpa. Alue on aina ollut pääosin motelli-/hotellikäytössä pieniä taukoja lukuun ottamatta majoitustiloina ja on sitä edelleen. Rakennuskanta on
enimmäkseen 1960-luvulta ja on pääosin peruskorjattua. Osa tiloista, esim. aurinkoterassin alue
on 80-luvulta. Vastaanotto-osan tilat ovat hyvinkin laajasti remontoituja, samoin majoitussiivet.
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Sekä hotellin itäinen (vas.) että läntinen
inen (oik.) majoitussiipi
siipi on remontoitu. Ne sijaitsevat korkealla pa
paikalla, josta on näkymät järvelle.

Pohjapiirros hotellista. Molemmat majoitussiivet, vastaanottotilat ja ravintoalue on remontoitu.

Hotellin takana on suurehko aurinkoterassi (vas.). Terassilta on portaat alas rantaan, jossa on mm. vveneitä hotellin asiakkaiden käytettävissä (oik.)

Ns. Impilinnan rakennus on jo iäkkäämpi, rungoltaan hirsinen omakotimaisempi rakennus.
Myös tähän rakennukseen on kohdistunut remontteja ja se onkin toiminut henkilökunna
henkilökunnan majoituskäytössä viime aikoina. Lupa hotellikäyttöön on saatu ja rakennus on toiminut myös suuremsuure
pien ryhmien majoituksessa.
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Impilinnan rakennus (vas.) ja sen vieressä sijaitseva pienempi rakennus (oik.)

Hotellin alueelle on tällä hetkellä rakennettu noin 3500 k-m2, josta noin 500 k-m2 on kellarin
teknisiä tiloja. Majoituskapasiteetti hotellikiinteistöllä on reilut 30 huonetta ja lisäksi Impilinnasta löytyy 9 huonetta.
Suunnittelualueeseen kuuluu myös entinen huoltoasema, jonka pihalla sijaitsevat pumput ovat
yhä toiminnassa. Alueen maanomistaja on eri kuin hotellikiinteistön.

Vanha huoltoasema (vas. ) on tyhjillään, mutta sen pihalla toimii edelleen tankkauspiste (oik.)

3.135

Muinaismuistot ja Salpalinja

Muinaisjäännösten osalta tukeudutaan yleiskaavan tietoihin. Alueella on tiedossa yksi osa valtakunnallisesti merkittävästä rakennettusta kulttuuriympäristöstä, Salpalinjan linnoiterakennelma.
Bunkkeri sijaitsee hotellirakennuksen itäisemmän siiven ja ns. Impilinnan kiinteistön välissä.

Hotellin tontilla sijaitsee vanha bunkkeri (vas.). Sitä peittävät kivilohkareet (oik.)
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3.136

Tekninen huolto

Alueen rakennukset ovat sähköistyksen piirissä. Alue kuuluu myös vesihuollon piiriin.
3.14

Maanomistus

Suunnittelualueelle sijoittuvat kiinteistöt:
441-441-1-48 Juliushem, 441-441-1-49 Järviranta (hotellin alue)
441-441-1-113 Energopromstroi (ns. Impilinnan alue)
441-441-1-108 Järviranta III, 441-441-1-109 Järviranta II (huoltoaseman alue, eri omistaja)
441-876-2-0 Askolan jakokunta (venevalkaman osalta)
441-895-0-6 Yleisen tien osuus (otettu mukaan ehdotusvaiheessa)
3.2

Suunnittelutilanne

3.21

Maakuntakaava

Maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Karjalan maakuntakaavan 4.6.2010. Ympäristöministeriö
vahvisti kaavan 21.12.2011.

Ote Etelä-Karjalan maakuntakaavasta
Maakuntakaava ei ole voimassa käsillä olevalla alueella, koska alueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava, mutta maakuntakaava on ohjeena yleiskaavan muuttamiselle.
Maakuntakaavassa alue sisältyy aluekeskuksen kehittämisvyöhykkeeseen (ak). Merkinnällä
osoitetaan keskeisten kunta-/aluekeskusten liikenne-, asuin-, palvelu-, ja yritysympäristön kehittämisvyöhykkeet.
11

Hotellin alue on osoitettu myös matkailun kehittämiskohteeksi ( ). Merkinnällä osoitetaan
maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät matkailupalvelukohteet. Matkailukohdemerkintä
osoittaa tehokasta matkailupainotteista kohdetta, joka voi sisältää merkittäviä rakennuksia, laitteita tai muuta matkailua tukevaa rakennetta.
Hotellin rantaan on osoitettu Kivijärven selälle suuntautuva veneväylän merkintä. Merkinnällä
osoitetaan uudet ja kehitettävät veneilyväylät. Suunnittelumääräyksen mukaan ennen alueella
tehtäviä vesirakennustöitä on oltava yhteydessä Museovirastoon, jotta vedenalaista kulttuuriperintöä koskevan inventoinnin tarve voidaan arvioida.
Alueelle suuntautuu Salpalinjan merkintä. Merkinnällä osoitetaan alue, jolla sijaitsee Salpalinja
-linnoitusketjun rakenteita. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen maankäytön ja toimenpiteiden suunnittelussa on otettava huomioon suojeltujen rakenteiden historiallinen arvo.
Kivijärven vesistölle on osoitettu merkintä W-1, kehitettävä vesialue. W-1 kaavamääräyksen
mukaan 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.
Lisäksi 1. vaihemaakuntakaavassa on korostettu lähialueelta siirtyneen valtatien merkitystä
seuraavasti: Kehitettävä matkailu- ja maisematie. Merkinnällä osoitetaan Etelä-Karjalan alueen kehitettävät maisema- ja matkailutiet ja ylimaakunnalliset matkailutieyhteydet.
3.22

Yleiskaava

Alue sisältyy Taavetti-Jurvalan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan alueeseen, joka on hyväksytty
valtuustossa 17.6.2004.
Yleiskaavassa alue on osoitettu loma- ja matkailualueeksi (R). R-alue varataan loma-asutukselle,
lomailun, matkailun, kurssikeskusten yms. tarpeisiin. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi
ja alueella varaudutaan keskitetyn kunnallistekniikan rakentamiseen. Pääosaan aluetta kohdistuu
vedenhankinnalle soveltuvan pohjavesialueen merkintä (pv-2). Alueella sijaitseva suojeltava
kohde, Salpalinjan linnoite on osoitettu merkinnällä s-1.
Alueeseen kohdistuu myös merkintä me, melualue, jolla viitataan vanhaan valtatie 6:n melualueeseen.

Ote voimassa olevasta 17.6.2004 hyväksytystä osayleiskaavasta. Alue rajattu likimäärin mustalla katkoviivalla.
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Alueelle tullaan todennäköisesti lähivuosina laatimaan osayleiskaavan muutos valtatie 6:n ohitustietyömaan valmistumisen johdosta muuttuneen maankäyttötilanteen vuoksi. Tästä on maininta Luumäen kaavoituskatsauksessa 2017. Lainaus kaavoituskatsauksesta alla:
Taavetti - Jurvala osayleiskaavan muutokset VT6-vaikutusvyöhykkeellä
Voimassa olevassa yleiskaavassa uusi valtatien linjaus Jurvalan kohdalla on osoitettu alustavana. Rakentamisen valmistuttua vuoden 2018 aikana on syytä käynnistää yleiskaavan muutokset.
Uudella tielinjauksella ja eritasoliittymillä on merkittäviä vaikutuksia alueen maankäyttöön.
Tavoiteaikataulu kaavan käynnistämiselle on 2018 – 2019. Kaavan laatiminen kestää ainakin 2
vuotta.
3.23

Asemakaava

Alueella ei ole voimassa asemakaavaa, mutta alueen pohjoispuolelle on hyväksytty Pihlajaniemen asemakaava 24.9.2007 (voimaan 20.1.2010) ja siihen pienialainen muutos 9.6.2014 (voimaan 24.7.2014). Pihlajaniemen asemakaavan muutosalue rajautuu tulevaan laajennusalueeseen.

Pihlajaniemen asemakaava ja asemakaavan muutos
3.25

Rakennusjärjestys

Luumäen rakennusjärjestys on hyväksytty valtuustossa 17.12.2012 ja tullut voimaan 16.5.2013.
3.26

Pohjakartta

Tätä hanketta varten laadittu uusi asemakaavan pohjakartta on hyväksytty 8.3.2018 §53 (Lappeenrannan kaupunki Mikko Lösönen, vs. kaupungingeodeetti).
4

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve

Yleiskaavan tavoitteiden toteuttaminen ja alueen täydennysrakentaminen edellyttävät asemakaavan laatimista.
4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Kaavoitus on käynnistetty alueen maanomistajan aloitteesta 15.1.2018 kuntaan toimitetun hakemuksen perusteella. Kunnanhallitus teki kaavan vireille tuloa koskevan päätöksen 15.1.2018.
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4.3

Osallistuminen ja yhteistyö

4.31

Osalliset

Osallisia ovat alueen omistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden
toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla oli oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §). Osallisia ovat ennen muuta:
1. Maanomistajat, asukkaat
− Alueen ja sen naapuritilojen maanomistajat ja asukkaat.
2. Viranomaiset
− Luumäen kunnan hallintokunnat
− Kaakkois-Suomen ELY-keskus
− Etelä-Karjalan liitto
− Etelä-Karjalan museo
− Museovirasto
3.
−
−
−

Yhteisöt ja muut
Sähköyhtiöt
Puhelinyhtiöt
Osakaskunnat

4.32

Vireilletulo

Kaavoitus on käynnistetty alueen maanomistajan aloitteesta tammikuussa 2018 kuntaan toimitetun hakemuksen perusteella. Kunnanhallitus teki kaavan vireille tuloa koskevan päätöksen
15.1.2018.
4.33

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä 19.1. - 19.2.2018.
Hanketta koskeva avoin keskustelutilaisuus pidettiin 1.3.2018 Hotelli Salpan tiloissa.
4.4

Asemakaavan tavoitteet

4.41

Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet

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.
Alla luetellut valtakunnalliset tavoitteet koskevat erityisesti myös tätä kaavaa:
− Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa
aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä.
− Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen
edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
− Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta.
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− Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri
väestöryhmien kannalta.
− Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla
edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen toimivuudelle.
− Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön
arvojen turvaamisesta.
− Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä.
4.42

Maankäyttö- ja rakennuslain erityiset sisältövaatimukset

Maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa ranta-alueiden loma-asutukselle seuraavat erityiset sisältövaatimukset (MRL 73 §). Ranta-alueilla on katsottava, että:
− suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön;
− luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen
sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan muutoinkin huomioon;
− ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta.
4.43

Lähtökohta-aineiston asettamat tavoitteet

Yleiskaavan asettamat tavoitteet:
Yleiskaavassa alue on osoitettu pääosin loma- ja matkailualueeksi (R). Kaavamääräyksen mukaan alue varataan loma-asutukselle, lomailun, matkailun, kurssikeskusten yms. tarpeisiin.
Yleiskaavan sisältö on selvitetty tarkemmin kohdassa 3.22.
4.44

Kaavan tavoitteet

Hotellin alueen omistus on vaihtunut v. 2016. Uusi omistaja on asettanut alueen ja kiinteistöjen
kehittämiselle seuraavia tavoitteita:
Hotellin ja Impilinnan alue
− Tavoitteena ympärivuotinen matkailu/majoitustoiminta, johon voisi liittyä erilaisia ympäristölle häiriöitä aiheuttamattomia aktiviteetteja.
− Alueella voidaan tarkastella myös hoitola-/kuntoutuspalvelujen osoittamisen mahdollisuus
− Alueen itäosaa kehitetään edelleen loma- ja matkailualueena, ns, Impilinnan alue. Impilinna on lähtökohtaisesti säästettävissä, mutta myös uudis-/ täydennysrakentamista alueella tutkitaan.
− Hotellin olemassa olevan rakennuskannan osittaiselle hyväksikäytölle pyritään luomaan
edellytykset.
− Uutta rakentamista suunnataan pääosin hotellikiinteistön majoitussiipien tilalle
/yhteyteen, kerrosluvun nosto olisi tutkittava.
− Ranta-aluetta kehitetään pääosin viheralueena sekä hotellin uima/venerantana, rantaaktiviteetit.
− Ranta-alueen saunarakennuksen uudistaminen ja lisärakentamismahdollisuus tutkitaan.
− Hotellikiinteistön julkisivun uudistamistarpeet tulee huomioida.
− Salpalinjaan kuuluvan linnoitteen hyödyntäminen tulisi tutkia osana alueen kehittämistä.
− Pysäköintipaikkojen riittävyyttä tulisi tarkastella ja sijaintia mahdolliselle uudelle pysäköinnille tulisi etsiä. Esim. maanalaisen pysäköinnin mahdollisuus olisi tutkittava.
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− Huoltotien tarve kiinteistön taakse läntiseltä puolelta tulisi huomioida, sekä myös laajemminkin.
− Alueella tulisi huomioida esteettömyys.
− Hissimahdollisuuden osoittaminen päärakennuksen yhteyteen
Huoltoaseman alue
− Alueen liikenneyhteyksien ja pysäköinnin järjestämisen tarkastelu.
− Vanhan huoltoasemakiinteistön käyttömahdollisuuksien tarkastelu.
− Otetaan mukaan tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden takia.
4.5

Tutkitut vaihtoehdot

Kaavaratkaisun eri vaihtoehdoista on keskusteltu kesän ja syksyn 2018 aikana maanomistajan
sekä kaavoittajan kesken. Suunnittelualueen suhteellisen pieni koko ja kapeus sekä rannan rinnealue liito-oravan kulkureitin kanssa ovat suunnittelua eniten rajoittavat tekijät. Näistä tekijöistä johtuen pääosa rakentamisesta on edelleen osoitettava nykyisen hotellikiinteistön paikalle
joko uudisrakentamisena tai korjausrakentamisena. Kaavaratkaisussa esitetään maltillista rakennusoikeuden ja kerrosluvun nostoa.
4.53

Nähtävänä ollut luonnos

Kaavaluonnos oli nähtävillä 14.2. - 15.3 2019. Huomautuksia ei jätetty. Hanketta koskeva toinen
avoin keskustelutilaisuus pidettiin 19.2.2019 Hotelli Salpan tiloissa. Kaavaluonnoksesta jätettiin
seitsemän lausuntoa. Kaavanlaatijan vastine palautteesta:
1. Ympäristölautakunta 14.2.2019
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Asemakaavassa tulisi olla merkintä, että alueelle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman nykyisen toiminnan mukaisesti. Rantapuuston säilyttäminen tulisi huomioida rantarinteen puoliväliin
asti.
Vastine: KTY-kaavamääräystä on täydennetty lausunnon mukaisesti. VL-1 ja s-1 merkinnät
määräyksineen turvaavat rantapuuston säilymisen.
2. Tekninen lautakunta 21.2.2019
Ajoyhteydet olisi hyvä selvittää tienpitäjän kanssa. Nykyisen polttoaineenjakelutontin uusi kaavamerkintä on harkittava tarkoin.
Vastine: Aiheista järjestettiin työneuvottelu 14.8.2019, kaavaratkaisua on tältä osin täsmennetty
neuvottelussa sovitusti, muistio liitteenä 3.
Vaikutusten arvioinnit toivotaan toteutettavan perusteellisemmin erityisesti Likolahden vesialueiden osalta, sekä lähialueen sosiaalisten vaikutusten osalta.
Vastine: Selostusosaa on täydennetty tältä osin.
Kunnan vesihuollon kapasiteettianalyysin pohjalta on käynnistettävä maankäyttösopimusneuvottelut.
Vastine: Aiheesta järjestettiin työneuvottelu 14.8.2019, muistio liitteenä 3.
Kaavaselostuksen olisi hyvä kirjata osapuolet, jotka ovat olleet mukana katselmuksissa, neuvotteluissa ja vaihtoehtotarkasteluissa.
Vastine: Selostusosaa on täydennetty tältä osin.
Muutoin kaavahankkeen voidaan todeta luovan edellytyksiä alueelle rakentuneen matkailupalveluliiketoiminnan kehittymiseen. Olemassa olevien aluevarausten jatkokehittäminen jo aiemmin
suunniteltuun käyttötarkoitukseen on lähtökohtaisesti kunnan tavoitteiden mukaista maankäyttöä.
Kaikille avoimet infotilaisuudet kaavahankkeen etenemisestä ja tavoitteista ovat kiitettävää vuorovaikutusta.
3. Museovirasto 26.2.2019
Salpalinjan valtakunnallista merkitystä tulisi korostaa selostusosassa ja se voidaan osoittaa asemakaavassa esim. osa-alueena ja siihen liittyvällä suojelumerkinnällä s. Merkintään liitetään
esim. määräys ”Sotahistoriallinen kohde: Alueella olevat sotahistorialliset rakenteet on säilytettävä. Suuremmista kohdetta koskevista suunnitelmista tulee neuvotella museoviranomaisten
kanssa”.
Vastine: Selostusosaa ja kyseistä kaavamääräystä on täsmennetty lausunnon mukaisesti
4. Etelä-Karjalan museolla 26.2.2019 ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta.
5. Kymenlaakson sähköverkko Oy 27.2.2019
Kymenlaakson Sähköverkko Oy:llä ei ole huomauttamista, mikäli seuraavat ehdot huomioidaan:
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• Huomioidaan nykyiset sähköjohdot alueella. Johdoista liitekartta.
• Tilaaja vastaa rakentamisen aiheuttamista mahdollisista johtojen siirtokustannuksista.
• Sähköverkkoon kuuluvien johtojen ja laitteiden sijoittamista varten varataan riittävät tilat.
Vastine: Alueella ei sijaitse merkittäviä laajempaa aluetta koskevia johtolinjoja. Uudisrakentamista ei ole osoitettu nykyisten linjojen kohdalle. Tonttikohtaisia liittymisjohtoja (karttaan osoitettu likimääräisesti) ei ole tarpeen osoittaa kaavakartassa. Maanomistajat ovat tietoisia, että
tilaaja vastaa mahdollisista siirtokustannuksista.
6. Etelä-Karjalan liitto 14.3.2019
Suunnittelualueen matkailun kehittämistä voidaan pitää maakuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan tavoitteiden mukaisena.
Salpalinjan osalta rakenteiden jatkosuunnittelusta tulisi neuvotella Museoviraston kanssa.
Vastine: Ks. kohta 3.
Etelä-Karjalan liitto pitää hyvänä alueen matkailupalvelujen kehittämistä ja monipuolistumista
osana Itsenäisyydentie- alueen kehittämistä.
7. Kaakkois-Suomen ELY-keskus 15.3.2019
Pohjavesiä koskevat määräykset voidaan poistaa.
Vastine: Poistettu lausunnon mukaisesti.
Luontoselvitystä ei ole tehty koko kaava-alueelta ja alueelle, josta selvitys puuttuu, on osoitettu
muuttuvaa maankäyttöä.
Vastine: Koko suunnittelualue on tutkittu luontoselvittäjän toimesta, asia tarkastettu luontoselvityksen tekijältä Jouko Siparilta. Selvityksen kartta on hieman harhaanjohtava tältä osin, osoittaa vain selvityksen pääpainopistealueen.
VL-1 ja s-1 alueet ovat määräyksiltään lähellä samoja, s-1 osa-alue lienee turha.
Vastine: s-1 alueella on haluttu korostaa sitä puustoista käytävää, joka on liito-oravan kulkemisen kannalta erityisen tärkeä (VL-1 alueen sisällä). Ei muutostarvetta tältä osin.
ELY-keskus toteaa vielä, että kaavaratkaisu on kokonaisuutena maakuntakaava- ja yleiskaavavarausten mukainen. Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
Kaavan työneuvottelussa 14.8.2019 (muistio liitteenä 3) todettiin, että kaavoittaja toimittaa em.
korjauksin tehdyn kaavaehdotusaineiston kuntaan lähiaikoina ja kaavaehdotuksesta pyritään
järjestämään vielä yleisötilaisuus juuri ennen kunnanhallituksen käsittelyä -> nähtäville.
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5

ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1

Kaavan rakenne

5.11

Mitoitus

Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM) ja toimitilarakennusten korttelialue (KTY)
kuuluvat samaan kortteliin 4, mutta niiden kaavamääräykset ovat hyvin erilaiset:
Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, hotelli (RM)
− Pinta-ala 13766 m2
− Rakennusoikeus 8260 kerrosala-m2, merkitsee rakentamistehokkuutta e=0,60
Toimitilarakennusten korttelialue, entisen huoltoaseman kiinteistö (KTY)
− Pinta-ala 3619 m2
− Rakennusoikeus 1086 kerrosala-m2, merkitsee rakentamistehokkuutta e=0,30
Kaavan korttelialueiden rakennusoikeus on yhteensä 9346 kerrosala-m2
Muut alueet
− Venevalkama (LV-1) pinta-ala 225 m2
− Lähivirkistysalue, läntinen (VL) pinta-ala 878 m2, sisältää rakennusoikeutta 50 kerrosala-m2
− Lähivirkistysalue rannassa (VL-1) pinta-ala 4205 m2, alueelle saa rakentaa 25 kerrosala-m2
suuruisen maasaunan
− Lähivirkistysalue (VL) pinta-ala 3759 m2, sisältää rakennusoikeutta 370 kerrosala-m2
− Maantien alue (LT) pinta-ala 7090 m2
5.12

Toimintojen sijoittuminen

Keskeistä jo nykyisin hotellina toimivaa aluetta kehitetään edelleen loma- ja matkailualueena.
Osa alueesta saattaa jäädä kokonaankin toteuttamatta lähivuosina.
Entisen huoltoaseman alueen kehittämisestä ei ole mitään tarkempia suunnitelmia tiedossa.
Kaavamerkintä mahdollistaa hyvin monipuolisen käytön jatkossa, myös polttoaineen jakelu on
mahdollista edelleen kaavan puolesta.
Rantaa ja alueen laitoja kehitetään monipuolisina virkistysalueina siten, että ne palvelevat pääosin alueen sisäisessä käytössä.
5.13

Palvelut

Alueelta on noin 13km etäisyys Taavetin palveluihin. Itsenäisyydentien varrelle sijoittuu historiallisia kohteita ja palveluita. Kohteita ovat mm. historialliset Salpalinjan asemat, Kotkaniemi ja
Kivijärven pato. Lähellä Hotelli Salpaa sijaitsee myös infopiste ja kahvila.
5.2

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Liito-oravaa ja alueella sijaitsevaa sotahistoriallista kohdetta (Salpalinjan bunkkeri) koskevat
rakentamista rajoittavat tekijät on otettu huomioon.
5.3

Aluevaraukset
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5.31

Korttelialueet

5.311

Matkailupalveluiden alueet

Korttelin 4 tontti 1 on varattu matkailupalveluille (Hotelli Salpan alue) eli se on matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM).
Alueelle saa rakentaa hotelli-, kylpylä-, ravintola- ja näyttelytiloja, matkailutoimintaan liittyviä
loma-asuntoja ja saunoja sekä matkailutoimintaan liittyviä liike- ja myymälätiloja. Lisäksi alueelle voi sijoittaa matkailutoimintaa tukevia hyvinvointi- ja terveyspalveluiden tiloja.
Alueen pinta-ala on 13766 m2 Kokonaisrakennusoikeus on 8260 kerrosala-m2, merkitsee tehokkuutta e=0,60.
Matkailupalveluiden alueella sijaitsee myös hotellin ohjeellinen pysäköimispaikka (p) ja ohjeellinen leikkipaikka (le).
Merkintä 35dBA osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä
ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään
35 dBA. Määräys koskee myös vanhan rakennuskannan peruskorjaamista, kun rakennuksen
julkisivu on melualueella.
Rakennusoikeus kohdentuu rakennusaloittain seuraavasti:
Nykyisen hotellin rakennusalan varsinainen kerrosluku on III eli on mahdollista rakentaa kolme
kerrosta sekä kellaritiloja (Murtoluku 3/4 roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren
osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan
luettavaksi tilaksi). Kellariin on mahdollista sijoittaa esimerkiksi pysäköintitiloja.
Koillisella uudisrakentamisalueella rantasaunan lähistöllä kerrosluku on pienempi 1/2 k I u 3/4
(murtoluku 1/2 roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi). Ensimmäisen varsinaisen kerroksen lisäksi alueella on mahdollista rakentaa toinen kerros, jossa on pulpettikatto tms. rinteeseen soveltuva rakennusmalli.
5.312

Toimitilarakennusten alueet

Korttelin 4 tontti 2 on toimitilarakennusten korttelialue (KTY), jolla sijaitsee mm. entisen huoltoaseman tiloja. Alueelle voidaan rakentaa liike- ja toimistorakennuksia, polttoaineen jakeluasema sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia tai niiden yhdistelmiä. Toimitilarakennusten korttelialueelle voi sijoittua myös palvelun toimitiloja, jos ne
luonteeltaan sopivat muun lähialueen toiminnan yhteyteen. Lähtökohtana on vanhan rakennuksen purkaminen ja ajoyhteyden siirtäminen uudisrakentamisen pohjoispuolelle (nykyinen liittymä Pihlajaniemenkadulle).
Alueen pinta-ala on 3619 m2. Kokonaisrakennusoikeus on 1086 kerrosala-m2, merkitsee tehokkuutta e=0,30. Alueen kerrosluku on kaksi.
5.32

Muut alueet

5.321

Virkistysalueet

Alueelle on osoitettu yhtenäinen viheralueverkosto rantaan ja ulkorajoille (VL, VL-1).
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Pienempi läntinen VL-alue (pinta-ala 878 m2) ja suurempi itäinen VL-alue (pinta-ala 3759 m2)
ovat lähivirkistysalueita, joiden alueelle saa sijoittaa RM-korttelialuetta 4 tukevia huoltoyhteyksiä sekä uusia huolto- ja talousrakennuksia (yhteensä 150 k-m2) tarkemmin määrittämättömällä
tavalla, kuitenkin vähintään 50 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Alueiden toteuttamisesta ja
hoidosta vastaa maanomistaja tai -haltija (MRL 91 §).
Suuremman VL-alueen sisällä on bunkkeri, joka on osoitettu s -merkinnällä. Se on kaavamääräysten mukaan Sotahistoriallinen kohde. Alueella olevat sotahistorialliset rakenteet on säilytettävä. Suuremmista kohdetta koskevista suunnitelmista tulee neuvotella museoviranomaisten kanssa.
Samalla virkistysalueella sijaitsee myös ns. Impilinnan rakennus, joka on merkitty kaavaan
t270-merkinnällä. Lisämerkinnän t mukaan kyseessä on rakennusala, jolle saa sijoittaa huolto- ja
talousrakennuksen. Rakennusta voi käyttää majoitustiloina reservinä korttelialueelle 4.
Keskimmäisellä rantaa reunustavalla VL-1 -virkistysalueella on suojeltava alueen osa (s-1) liitooravien kulkureitin takia. Kaavamerkinnän mukaan kyseessä on alue, jonka puusto tulee säilyttää tai hoitaa sitä niin, että liito-oravan pesäpuut ja niitä suojaavat puut sekä liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään. Lisäksi virkistysalueelle on osoitettu rantasaunan rakennusala, jolle
saa sijoittaa enintään 25 kerrosalaneliömetrin suuruisen maasaunan, joka pääosin upotetaan rinteeseen. Sauna sijoitetaan siten, ettei alueelta tarvitse kaataa puustoa.
5.322

Venevalkamat

Kaava-alueelle on osoitettu yksi venevalkama (LV-1), joka on paikallisen osakaskunnan omistuksessa. Alueeseen on käyttöoikeus niillä tiloilla, joilla on kiinteistörekisterin mukainen
käyttöoikeus alueeseen. Alueen toteuttamisesta ja hoidosta vastaa maanomistaja tai -haltija
(MRL 91 §).
5.323

Liikennealueet ja kulkuyhteydet

Kaava-alueelle on osoitettu ohjeellisia pysäköintialueita sekä RM-tontille, KTY-tontille että
itäisen virkistysalueen reunalle. Kaavalla ei ole juurikaan vaikutuksia yleiseen tiehen tai katualueeseen, mutta alueen sisäiset liikennejärjestelyt muuttuvat hieman.
Kaava pohjautuu pääosin olemassa olevaan tieverkostoon. Hotelli sijaitsee entisen 6-tien (nykyinen Itsenäisyydentie) varrella ja alueen liikennemäärät ovat vähentyneet lähiaikoina huomattavasti. Tontille on jo olemassa liittymä Itsenäisyydentieltä ja se ei muutu kaavassa. Myös itäisen laidan Pihlajaniemenkatu ja liittymä pysyvät ennallaan. Työneuvottelun 14.8.2019 mukaisesti Maantien alue osoitetaan nykykäyttönsä mukaisesti tältä osin (LT) ja RM- sekä KTYalueiden rajalle osoitetaan uusi liittymä Itsenäisyydentieltä. Hotellin liikenne tullaan keskittämään tulevaisuudessa tähän liittymään (ks. muistio liitteenä 3).
Sisäiset liikennejärjestelyt (ajo -merkinnällä) muuttuvat siten, että Pihlajaniemenkadulta osoitetaan ajoyhteys rakennusten (tontit KTY ja RM) takaa kohti rantaa ja venevalkamaa (LV-1). Läntisen laidan ajoyhteydet pysyvät entisellään (rasitteet kaavan ulkopuolisille tonteille).
5.4

Kaavan vaikutukset

5.41

Suhde maakuntakaavaan ja yleiskaavaan

5.411

Maakuntakaava

21

Maakuntakaavassa alue sisältyy aluekeskuksen kehittämisvyöhykkeeseen (ak). Merkinnällä
osoitetaan keskeisten kunta-/aluekeskusten liikenne-, asuin-, palvelu-, ja yritysympäristön kehittämisvyöhykkeet.
Hotellin alue on osoitettu myös matkailun kehittämiskohteeksi. Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät matkailupalvelukohteet. Matkailukohdemerkintä osoittaa
tehokasta matkailupainotteista kohdetta, joka voi sisältää merkittäviä rakennuksia, laitteita tai
muuta matkailua tukevaa rakennetta.
Hotellin rantaan on osoitettu Kivijärven selälle suuntautuva veneväylän merkintä. Merkinnällä
osoitetaan uudet ja kehitettävät veneilyväylät. Suunnittelumääräyksen mukaan ennen alueella
tehtäviä vesirakennustöitä on oltava yhteydessä Museovirastoon, jotta vedenalaista kulttuuriperintöä koskevan inventoinnin tarve voidaan arvioida.
Alueelle suuntautuu Salpalinjan merkintä. Merkinnällä osoitetaan alue, jolla sijaitsee Salpalinja linnoitusketjun rakenteita. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen maankäytön ja toimenpiteiden
suunnittelussa on otettava huomioon suojeltujen rakenteiden historiallinen arvo.
Kivijärven vesistölle on osoitettu merkintä W-1, kehitettävä vesialue. W-1 kaavamääräyksen
mukaan erityistä suojelua vaativan vesistön alueella tulee suunnittelussa sovittaa yhteen vesistöalueiden käyttö ja vedenhankintaan liittyvät tarpeet. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja
toimenpiteissä vesiensuojelunäkökohdat otetaan huomioon siten, ettei vesialueen käyttöä vedenhankintaan vaaranneta.
Kaavaratkaisu on täysin maakuntakaavan varausten ja tavoitteiden mukainen. Etelä-Karjalan
liittokin toteaa lausunnossaan 14.3.2019, että suunnittelualueen matkailun kehittämistä voidaan
pitää maakuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan tavoitteiden mukaisena.
5.412

Yleiskaava

Ote osayleiskaavasta ja sen sisältö on esitetty kohdassa 3.22.
Yleiskaavassa alue on osoitettu loma- ja matkailualueeksi (R). R-alue varataan loma-asutukselle,
lomailun, matkailun, kurssikeskusten yms. tarpeisiin. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi
ja alueella varaudutaan keskitetyn kunnallistekniikan rakentamiseen. Pääosaan aluetta kohdistuu
vedenhankinnalle soveltuvan pohjavesialueen merkintä (pv-2). Alueella sijaitseva suojeltava
kohde, Salpalinjan linnoite on osoitettu merkinnällä s-1.
Alueeseen kohdistuu myös merkintä me, melualue, jolla viitataan vanhaan valtatie 6:n melualueeseen.
Kaavaratkaisu on täysin yleiskaavan varausten ja tavoitteiden mukainen. Pohjavesialueen luokitus on alentunut, joten sitä ei ole tarpeen osoittaa asemakaavassa.
5.42

Vaikutus rakennettuun ympäristöön

5.421

Yhdyskuntarakenne ja palveluiden järjestäminen

Alueen soveltuminen ja varaaminen matkailupalveluiden alueeksi jatkossakin on käsitelty ja
ratkaistu oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla. Myös maakuntakaava tukee alueen kehittämistä
matkailualueena (kohta 3.21).
Yhdyskuntarakenteessa ja palveluiden kannalta hotellin alue sijaitsee edullisesti. Hotellin alue
on jo matkailupalvelukäytössä ja siellä on runsaasti matkailua palvelevaa rakennuskantaa ja ra22

kennettua kunnallistekniikkaa. Lisäksi alue on jo viemäröinnin piirissä. Kaava-alueen liikenteellinen sijainti Itsenäisyydentien tuntumassa on hyvä ja sinne on toimivat liikenneyhteydet.
5.422

Sosiaaliset vaikutukset

Aluetta on jo pitkään käytetty matkailualueena (hotellin alue), joten siinä suhteessa ei tapahdu
oleellista muutosta. Tiealueen meteli on vähentynyt merkittävästi entisen 6-tien linjauksen muututtua. Kaavaprosessin etenemisestä on aktiivisesti tiedotettu naapurustolle, kaavaluonnoksesta
ei jätetty huomautuksia. Arviota asiakasmäärän kasvusta on tässä vaiheessa hyvin vaikea esittää
ja se on myös täysin sidoksissa uudisrakentamisen määrään ja toteuttamisajankohtaan. Kaavaratkaisu on pyritty laatimaan siten, että asiakasmäärien lisääntyminenkään ei aiheuttaisi lisääntyviä haittoja naapurustolle. Rakentamisen pääpainopistealue on edelleen nykyisen päärakennuksen alueella.
5.423

Kunnallistekniikka ja sen taloudellisuus

Alue on kunnallistekniikan piirissä, joten sen osalta ei tapahdu muutoksia. Tieyhteyden kannalta
alueen sijainti on edullinen. Alueelle johtaa liittymä Itsenäisyydentieltä ja uuden tekoon varaudutaan (ks. muistio liitteenä 3). Alueen sisäiset yhteydet on osoitettu ajoyhteyksinä. Maankäyttösopimuksella varaudutaan myös mm. vesihuoltoverkoston riittävyyteen jatkossa.
5.424

Rakennettu kulttuuriympäristö

Alueen rakennuskanta on selvitetty kohdassa 3.134.
Alueella sijaitsee yksi sodanaikainen bunkkeri, joka luokitellaan sotahistorialliseksi kohteeksi
(osa-alue valtakunnallisesti arvokkaasta kulttuuriperintökohteesta eli Salpalinjasta). Kohde on
osoitettu kaavamerkinnällä (s) Alueella olevat sotahistorialliset rakenteet on säilytettävä. Suuremmista kohdetta koskevista suunnitelmista tulee neuvotella museoviranomaisten kanssa.
5.43

Luonnonympäristö

Asemakaavaratkaisu nojautuu asemakaavoitusta varten laadittuun luontoselvitykseen sekä liitooravaselvitykseen (kohta 3.121).
5.431

Liito-oravan elinympäristön turvaaminen

Liito-oravakartoitus tehtiin huhtikuussa 2018 (kohta 3.121)
Ote liito-oravaselvityksen suosituksesta:
Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja tai uhanalaisia lintulajeja, jotka olisi
erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa. Pihlajaniemen ja motellin länsipuolen rantalehdon välinen harvapuustoinen rantavyöhyke motellin alueella on liito-oravan elinympäristöjen
välinen ekologinen käytävä. Rannan rakentaminen on mahdollista mutta rantavyöhykkeen puusto ainakin rantarinteen puoliväliin saakka tulisi säilyttää nykytilassaan.
Liito-oravan kulkuyhteys otetaan huomioon suojelumerkinnällä (s-1) eli se on suojeltava alueen
osa. Alueen puusto tulee säilyttää tai hoitaa sitä niin, että liito-oravan pesäpuut ja niitä suojaavat
puut sekä liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään.
5.44

Vaikutus vesistöön ja pohjaveteen

23

Suunnittelualueen länsipuolella on merkittävä pohjavesialue. Kaavaratkaisu ei kuitenkaan vaikuta kyseiseen alueeseen. Kaava ei vaikuta myöskään Kivijärven vesistön tilaan. Kaavamääräysten
mukaan alueen rakennukset on liitettävä keskitettyyn viemäriverkkoon. Hulevesien käsittelyssä
ja kunnallistekniikan suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota vesiensuojelulliseen näkökulmaan (Kivijärven veden laatu). Hulevesistä ja viemärivesien johtamisesta on esitettävä
tarkemmat suunnitelmat alueen jatkosuunnittelun ja rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Hulevesien käsittely tulee tapahtua korttelikohtaisesti.
6

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1

Toteuttaminen

6.11

Kunnallistekniikka ja maankäyttösopimus

Alue liitetään keskitettyyn vedenjakelu- ja viemäriverkkoon. Olemassa oleva rakennuskanta on
jo sen piirissä. Ennen kaavan hyväksymistä on tarkoitus laatia maankäyttösopimus, jossa sovitaan mm. kaavan kunnallistekniikan rakentamiseen ja muuhun toteuttamiseen liittyvät maanomistajan ja kunnan vastuut.
Alue on liitetty kunnan keskitettyyn viemäriverkkoon, mutta verkoston kapasiteettia ei ole aikaisemmin selvitetty. Kunta tekee tätä koskevan selvityksen kaavoitusprosessin aikana.
Loma-asumista ja matkailua pääasiassa palvelevien virkistysalueiden ylläpidosta vastaa maanomistaja tai –haltija. Kaava sisältää tätä koskevan erityisen määräyksen, joka nojautuu MRL 91
§:ään.
6.12

Toteuttamisen aikataulu

Alueen toteuttamisesta ei ole vielä päätöksiä. Maanomistajat vastaavat toteutuksen aikataulusta.
Kunnan rakennusvalvonta seuraa kaavan toteuttamista rakennuslupamenettelyssä.
Kotkassa 16.8.2019
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