Heikinkatu 7, 48100 Kotka
OAS 9.1.2018 (päivitetty 9.9.2018 ja 16.8.2019)

LUUMÄEN KUNTA
PIHLAJANIEMEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
1. Suunnittelualue

KUVA1 Suunnittelualueen likimääräinen 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 Hotelli Salpan kuuluisa aurinkoterassi.
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)
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Hotelli Salpa on aikaisemmin tullut tunnetuksi Luumäen motellina ja 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 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.
2.

Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

Yleiskaavassa alue on osoitettu pääosin loma- ja matkailualueeksi (R). Kaavamääräyksen mukaan
alue varataan loma-asutukselle, lomailun, matkailun, kurssikeskusten yms. tarpeisiin. Maakuntakaavan ja yleiskaavan asettamat tavoitteet on esitetty kohdassa 3.1.
Hotellin alueen omistus on vaihtunut v. 2016. Uusi omistaja on asettanut alueen ja kiinteistöjen kehittämiselle seuraavia alustavia tavoitteita, joita voidaan tarkentaa suunnittelutyön aikana:
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, ranta-aktiviteetit.
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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.
3. Suunnittelun lähtökohdat ja selvitykset
3.1 Kaavoitustilanne
3.11 Maakuntakaava
Maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Karjalan maakuntakaavan 4.6.2010. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 21.12.2011.

KUVA 4 Ote Etelä-Karjalan maakuntakaavasta
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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.
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.
3.12 Yleiskaava
Alue sisältyy Taavetti-Jurvalan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan alueeseen, joka on hyväksytty
valtuustossa 17.6.2004 (ks. kartta seuraavalla sivulla).
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.
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KUVA 5 Ote voimassa olevasta 17.6.2004 hyväksytystä osayleiskaavasta. Alue rajattu mustalla
katkoviivalla.
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.
3.13 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.

KUVA 6 Pihlajaniemen asemakaava ja asemakaavan muutos
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3.2 Selvitykset
3.21 Luonnonolot
Pihlajaniemen asemakaavoitushankkeiden yhteydessä on lähialueella todettu liito-oravan esiintymiä. Liito-oravatietoja oli tarpeen päivittää, alueelle laadittiin uusi liito-oravaselvitys aikaisempien
luontoselvitysten täydennyksenä keväällä 2018. Selvityksestä vastasi Biologi FM, Jouko Sipari.
3.22 Liikenne ja melu
Valtatie 6 on saanut uuden linjauksen ja se on rakennettu pääosin valmiiksi Jurvalan kohdalta. Tilanne melun osalta on ohitustiehankkeen vuoksi muuttunut ja nykyisen hotellin edustalta kulkevan
yhdystien liikennemäärät vähentyneet merkittävästi. Tämä saattaa osaltaan vaikuttaa todellisen meluvyöhykkeen kaventumiseen (yleiskaava).
Varsinaisen meluselvityksen tarve tutkitaan kaavaprosessin aikana. 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.
3.23 Rakennuskanta, kulttuurihistoria ja muinaismuistot
Alue on viimeksi ollut pääosin motelli-/hotellikäytössä majoitustiloina ja on edelleen. Rakennuskanta on pääosin 1960-luvulta ja on pääosin peruskorjattua. Osa tiloista, ns. aurinkoterassin alue on
80-luvulta. Ns. vastaanotto-osan tilat ovat hyvinkin laajasti remontoituja, esim. uima-allas/ saunaosastoon on panostettu merkittävästi. Hotellin ranta-alueella on vanha saunarakennus, jonka peruskorjaus on parhaillaan käynnissä. Alueella on keskitetty kunnallistekniikka.

KUVAT 6 ja 7 Hotellin siipiosat ovat kohtuullisen hyvässä kunnossa tehtyjen remonttien myötä.

KUVAT 8 ja 9 Näkymiä uudistetulta allasosastolta ja kuntoiluhuoneesta
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KUVAT 10 ja 11 Hotellin ranta-alue on täysin uudistettu.
Ns. Impilinnan rakennus on jo iäkkäämpi, rungoltaan hirsinen omakotimaisempi rakennus. Myös
tähän rakennukseen on kohdistunut remontteja ja se onkin toiminut henkilökunnan majoituskäytössä viime aikoina. Lupa hotellikäyttöön on saatu.
Alueelle on tällä hetkellä rakennettu noin 3500 k-m2 (hotellikiinteistö). Majoituskapasiteetti hotellikiinteistöllä on reilut 30 huonetta ja lisäksi Impilinnasta löytyy 9 huonetta.

KUVA 12 Hotellirakennuksen osat
Vanha huoltoasemarakennus kiinteistöllä 441-441-1-108 on uudistamisen tarpeessa, eikä ole tällä
hetkellä käytössä. Huoltoaseman pihapiirissä olevalla kylmäasemalla oli vuokrasopimus olemassa
ainakin vuoden 2017 loppuun saakka. Kylmäaseman jatko alueella selvitetään kaavaprosessin aikana.

KUVA 13 Vanha huoltoasemarakennus ja Impilinna
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Alueen rakennuskanta ja sen historia selvitetään tarkemmin kaava-asiakirjoissa.
Muinaisjäännösten osalta tukeudutaan yleiskaavan tietoihin. Alueella on tiedossa yksi muinaisjäännökseksi luettava Salpalinjan linnoiterakennelma. Bunkkeri sijaitsee nykyisen hotellirakennuksen
itäisemmän siiven ja ns. Impilinnan kiinteistön välissä.
3.2.4. Pohjakartta
Kaavaprosessin aikana laaditaan alueelle asianmukainen säädösten mukainen asemakaavan pohjakartta.
4. 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 on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen
vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §). Osallisia ovat ennen muuta:
1. Osalliset / maaomistajat, asukkaat
− Alueen ja sen naapuritilojen maanomistajat ja asukkaat.
2. Osalliset / viranomaiset
− Luumäen kunnan hallintokunnat
− Kaakkois-Suomen ELY-keskus
− Etelä-Karjalan liitto
− Etelä-Karjalan museo
− Museovirasto
3. Osalliset / yhteisöt ja muut
− Sähköyhtiöt
− Puhelinyhtiöt
− Osakaskunnat
5. Selvitettävät vaikutukset
Kaavan vaikutuksia arvioidaan ennen muuta seuraavien ominaisuuksien osalta.
1. Vaikutus yhdyskuntarakenteeseen
2. Ympäristölliset vaikutukset
− Vaikutus maisemakuvaan ja luontoarvoihin
− Melu
3. Liikenteelliset vaikutukset
− Liikenneturvallisuus
− Kevyen liikenteen yhteydet ja turvallisuus.
4. Virkistysalueiden toimivuus ja riittävyys
5. Taloudelliset vaikutukset
− Yhdyskuntatekniikka
− Palveluiden järjestäminen
6. Sosiaaliset vaikutukset
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6. Kaavan käsittelyvaiheet
6.1 Vireille tulo
Kaavoitus käynnistettiin alueen maanomistajan aloitteesta (hakemus kuntaan tammikuun alussa
2018). Kunnanhallitus teki kaavan vireille tuloa koskevan päätöksen 15.1.2018 § 11.
Tiedottaminen
− Kuulutus kunnan ilmoitustaululla sekä nettisivuilla (MRL 63 §, MRA 30§). Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma oli nähtävillä 19.1. - 19.2.2018 (ei palautetta).
− Tiedotekirje lähetettiin naapuritilojen omistajille. Hankkeesta järjestettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus alueen kehittämisestä lähialueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille 1.3.2018 Hotelli Salpan tiloissa.
6.2 Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu
Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelulle (MRA 26 §) ei nähty tarvetta, kyseessä on pääasiassa
paikallisen tason ja olemassa olevan yleiskaavan mukainen hanke. ELY-keskusta on informoitu
hankkeesta.
Kevään ja kesän 2018 aikana alueelle laadittiin uusi asemakaavan pohjakartta (hyväksytty 8.3.2018
§ 53 / Lappeenrannan kaupungingeodeetti) sekä luontoselvitys. Tulevasta maankäytöstä on tehty
vaihtoehtoisia malleja.
6.3 Asemakaavaluonnos
Asemakaavaluonnos pidettiin MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 30 päivän ajan 14.2. - 15.3.2019.
Tiedottaminen
− Kuulutus kunnan ilmoitustaululla.
− Kuulutus kunnan virallisissa ilmoituslehdissä ja nettisivuilla.
Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot tarvittavilta viranomaisilta.
Osallisilla oli mahdollisuus antaa kunnanhallitukselle osoitettu mielipide nähtävilläolon aikana.
6.4 Asemakaavaehdotus
Kunnanhallitus asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi
kunnan ilmoitustaululle ja kunnan nettisivuille (arvio syyskuussa 2019).
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunto osallisilta viranomaisilta (MRA 28 §).
Asemakaavaehdotuksesta tiedotetaan seuraavasti:
− Kuulutus kunnan ilmoitustaululla.
− Kuulutus kunnan virallisissa ilmoituslehdissä.
− MRA 27 §:n 4 momentin mukainen kirjallinen ilmoitus toisella paikkakunnalla asuville alueen
maanomistajille.
Osallisilla on mahdollisuus antaa kunnanhallitukselle osoitettu kirjallinen muistutus nähtävilläolon
aikana. Kunnanhallitus antaa vastineen lausuntoihin ja muistutuksiin.
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6.5 Hyväksyminen
Asemakaava on tarkoitus hyväksyä valtuustossa loppuvuoden 2019 aikana (arvio). Osallisella ja
kunnan jäsenellä on mahdollisuus valittaa hyväksymispäätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

KUVA 14 Hotellin uudistettu grillauspaikka
7. Yhteystiedot
Luumäen kunta
Tekninen toimisto
Linnalantie 33, 54500 Taavetti
Tekninen johtaja Erik Forstén
040 844 5593, sähköposti: erik.forsten(a)luumaki.fi
Kaavan laatija
Karttaako Oy
DI Jarmo Mäkelä
Heikinkatu 7, 48100 Kotka
p. 0400 220082
sähköposti: jarmo.makela(a)karttaako.fi
Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavaprosessin edetessä aina tarpeen mukaan. Suunnitelmaa on saatavissa kunnantoimistolta koko kaavaprosessin ajan.

KUVA 15 Hotelli Salpan julkisivu
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