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LUUMÄKI
TAAVETTI

HALMEENPELTO-VIRASTOTIE-PATTERITIE
ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana kaavatyön ohjelmointia. Siinä esitellään suunnitelma osallistumisen ja muun vuorovaikutuksen järjestämisestä
sekä vaikutusten arvioinnista (MRL 63 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tarkoitettu
asukkaita, järjestöjä, kunnan ja valtion viranomaisia sekä muita osallisia varten.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoituksena on antaa perustiedot kaavahankkeesta ja sen
valmisteluprosessista niin, että osalliset voivat arvioida kaavan merkitystä ja tarvetta osallistua sen
valmisteluun. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kunnan ilmoitustaululla kuulutuksessa ilmoitettuna ajankohtana, ja sitä täydennetään suunnittelun edetessä tarpeen mukaan.
2.

SIJAINTI JA SUUNNITTELUN TAVOITE

Kaava muodostuu kolmesta erillisestä alueesta: Halmeenpelto Kauppakadun itäpuolella, Virastotien
alue Marttilantien ja Linnalantien kainalossa sekä Patteritien alue Patterintien, Rinnetien ja Vallitien
välisellä alueella.

Halmeenpelto suunnitellaan pientaloalueeksi yleiskaavan tarkoittamalla tavalla. Kaavalla turvataan
pientalojen rakennuspaikkojen kysyntä siten, että se yhdessä muiden Taavetin asemakaavoitettujen
alueiden kanssa vastaa arviolta ainakin 25-30 vuoden kysyntää.
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Virastotien alueelta on purettu kerrostalo ja rivitaloja. Alueen käyttöä tehostetaan keskeisen sijainnin ja palveluiden läheisyyden perusteella. Alueella varaudutaan toteuttamaan myös sosiaalitoimen
ja terveydenhoidon palveluita sekä asumiseen liittyviä hoivapalveluita. Alueelle suunnitellaan matkahuollon varaus ja liikenneratkaisu suunnitellaan matkahuollon linja-autoliikenne huomioon ottaen.
Patteritien alueen rivitalot ovat osin niin huonokuntoisia, että aikaa myöten ja osin jo lähivuosina
niiden purkaminen on ilmeisesti tarkoituksenmukaisempaa kuin peruskorjaus. Alueelta on jo purettu yksi rivitalo. Alueen kaavallinen ratkaisu on epätyydyttävä mm. ilmansuunnan, pysäköintijärjestelyjen ja pihapiirien kannalta, mikä yhdessä rakennusten huonokuntoisuuden kanssa puoltaa alueen
kaavallisen ratkaisun suunnittelemista uudelleen. Alueen suunnitellaan siten, alueen rakennuskanta
voidaan uudistaa vaiheittain ja rakennuspaikka kerrallaan sitä mukaa kun rakennuskannan uusimisen edellytykset luovat siihen mahdollisuuden. Alue suunnitellaan edelleen pientaloalueeksi. Alueen länsiosaan varaudutaan sijoittamaan asumisen yhteyteen hoivapalveluita. Vanhainkodin läheisyys puoltaa ratkaisua.
3.

ALUEEN KUVAUS

Alue on rakennettua taajama-aluetta niin kuin alla olevasta peruskartasta ilmenee. Keskeiset taajaman palvelut sijaitsevat suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä.
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4.

SUUNNITTELUTILANNE JA SELVITYKSET

4.1

Maakuntakaava

Luumäki kuuluu Etelä-Karjalan liittoon. Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan 21.12.2011.

Maakuntakaavassa alue sisältyy seutukeskuksen kehittämisvyöhykkeeseen (sk). Merkinnällä osoitetaan seutukeskusten liikenne-, asuin-, työpaikka-, palvelu-, ja yritysympäristön kehittämisen vyöhykkeet, jolle kohdistuu seudullisesti merkittäviä maankäytöllisiä tarpeita. Alueeseen kohdistuu
seutukeskuksen merkintä (C). Halmeenpellon kaakkoiskulmaa lukuun ottamatta alue on tärkeää
pohjavesialuetta (pv).
4.2

Yleiskaava

Taavetti-Jurvalan osayleiskaava on hyväksytty valtuustossa 7.6.2004.

3

4.3

Asemakaavakaavatilanne

Patteritien alue on varattu julkisten lähipalveluiden alueeksi (YL-1) sekä pientaloalueeksi (AP)

Virastotien alue on varattu julkisten lähipalveluiden alueeksi (YL, YL-2) sekä kerros (AK)- ja rivitaloalueeksi (AKR)

Halmeenpellon alue rajoittuu asemakaavoitettuun alueeseen. Muutos koskee katua sekä korttelin 34 reunaa.
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4.4

Luonnonolot, maisema ja kulttuuriympäristö

Virastotien ja Patteritien alueet ovat pääosin rakennettua aluetta, jotka on varattu rakentamiseen
voimassa olevalla asemakaavalla. Luonnonoloja koskevia selvityksiä tehdään tarpeen mukaan vielä
rakentamattomilla alueilla.
Kaavoituksen yhteydessä selvitetään rakennetun ympäristön arvot ja ominaispiirteet.
Rakennetun kulttuuriympäristön osalta kaavoitus nojautuu pääosin seuraaviin aiempiin selvityksiin:
 Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, Taavetin linnoitus
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1178
 Taavetin linnoituksen inventointi ja kartoitus 45-12.6.2009, Museovirasto, Ulriikka Köngäs
 Etelä-Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvitys osa 1 (E-K liitto)
 Etelä-Karjalan maisema- ja kulttuurialueselvitys osa 2 (E-K Liitto)
 Taavetti-Jurvalan osayleiskaavan selvitykset
Alueen rakennuskanta selvitetään.
4.5

Muinaismuistot

Muinaismuistojen osalta tukeudutaan olemassa oleviin selvityksiin.
4.6

Melu

Valtatien meluvaikutus on selvitetty valtatien parantamista koskevan suunnittelun yhteydessä.
Haminantien meluvaikutus selvitetään.
5.

SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET

Kaavan vaikutuksia arvioidaan mm. seuraavien ominaisuuksien osalta
1. Valtakunnallisten alueiden käytön tavoitteiden toteutuminen
2. Maakuntakaava ja yleiskaava
 Maakuntakaavan ja yleiskaavan huomioonotto ja mahdolliset ristiriidat
3. Luonnonympäristö ja maisema
 Suhde luontoarvoihin
 Suhde maisema-arvoihin
 Pohjavesialueet
4. Rakennettu kulttuuriympäristö
 Rakennetun kulttuuriympäristön arvot
 Kulttuurimaiseman arvot
 Muinaismuistot
5. Liikenne
 Tieverkon toimivuus ja turvallisuus
 Kevyen liikenteen turvallisuus
6. Ympäristön häiriötekijät
 Pääteiden melu
7. Yhdyskuntarakenne ja palvelut
 Muutokset yhdyskuntarakenteessa
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 Palveluiden saatavuus
8. Taloudelliset vaikutukset
 Yhdyskuntatekniikka, tiet, palveluiden järjestäminen
9. Sosiaaliset vaikutukset
6.

OSALLISET

Osallisia ovat alueen omistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin laadittava
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen
vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §).
Maanomistajat ja asukkaat:
 Alueen asukkaat ja maanomistajat
 Alueella toimivat elinkeinon harjoittajat
Kunnan viranomaiset:
 Luumäen hallintokunnat
Muut viranomaiset:
 Kaakkois- Suomen ELY- keskus
 Etelä-Karjalan liitto
 Etelä-Karjalan museo
 Museovirasto
Alueen toimijat:
 Lämpölaitos
 Vesi- ja viemärilaitos
 Sähkölaitos
 Puhelinlaitos
 Liikennöitsijät
7.

OSALLISTEN KUULEMINEN

7.1

Vireille tulo

 Kunnanhallituksen päättää asemakaavan vireille tulosta .......(MRL 63 §)
 Kunnanhallitus käsittelee osallistumis- ja arviointisuunnitelman .....(MRL 63 §)
7.2

Asemakaavaluonnos

Asemakaavaluonnos pidetään MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 30 päivän ajan.
Tiedottaminen
 Kuulutus kunnan ilmoitustaululla.
 Kuulutus kunnan virallisissa ilmoituslehdissä.
Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunto osallisilta viranomaisilta.
Osallisilla on mahdollisuus antaa kunnanhallitukselle osoitettu mielipide nähtävänäoloaikana.
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7.3

Asemakaavaehdotus

Kunnanhallitus asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi
kunnan ilmoitustaululle.
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 asuvalle maanomistajille.
Osallisilla on mahdollisuus antaa kunnanhallitukselle osoitettu kirjallinen muistutus nähtävänäoloaikana. Kunnanhallitus antaa vastineen mahdollisiin lausuntoihin ja muistutuksiin.
7.4

Hyväksyminen

Asemakaava hyväksytään valtuustossa. Osallisella ja kunnan jäsenellä on mahdollisuus valittaa
hyväksymispäätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
8.

AIKATAULU

Hankkeen alustava aikataulu on seuraava:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 käsittely kunnanhallituksessa, 5/2019
Asemakaavaluonnos
 käsittely kunnanhallituksessa, 5/2019
 luonnos nähtävillä, lausuntojen pyytäminen, 5-6/2019
Asemakaavaehdotus
 käsittely kunnanhallituksessa 8/2019
 ehdotus nähtävillä, lausuntojen pyytäminen, 9-10/2019
 käsittely kunnanhallituksessa, 11/2019
 käsittely valtuustossa 1/2020
9.

YHTEYSTIEDOT JA PALAUTE

Luumäen kunta
Tekninen toimisto, Linnalantie 33, 54500 Taavetti
Tekninen johtaja Erik Forstén
p. 040 8445 593, sähköposti: erik.forsten(a)luumaki.fi
Kaavan laatija
KARTTAAKO OY, Pertti Hartikainen
Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki
p. 0400-425390, sähköposti: phartikainen(a)kolumbus.fi
Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavissa kunnantoimistolta.
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