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OAS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistu-

mis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön edetessä. 
Päivitetty OAS on esillä kunnan kotisivuilla internetissä osoitteessa: 
www.elimaki.fi 
 

LÄHTÖKOHDAT Asemakaavan laatiminen on Elimäen kunnan aloitteesta. Asemakaavalla on 
tarkoitus laajentaa Korian taajaman pientaloasutusta. 
 

ALUEEN SIJAINTI 
 

Suunnittelualue sijaitsee Elimäen Korian taajamassa Koriantien (Mt 364) , 
Kuusankoskentien (Mt 359) sekä Metsäkulmantien rajaamalla alueella.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva yllä: kaava-alueen 
sijainti 
 
Kuva oikealla: kaava-
alueen alustava rajaus 
 
 

 
 
 
TAVOITTEET Tavoitteena on alueen kaavoittaminen asuinrakentamiseen kunnanvaltuuston 

hyväksymän osayleiskaavan mukaisesti. Työn yhteydessä tutkitaan erilaisia 
vaihtoehtoja pientaloasumisen sijoittamiseksi alueelle.  
 

ALUEEN NYKYINEN 
KÄYTTÖ 
 
MAANOMISTUS 

Alueella sijaitsee liikuntakeskus sekä pari asuinkiinteistöä. Alue on osittain 
avointa peltoa. Koriantien varressa on metsää.  
 
 Alue on pääosin Elimäen kunnan omistuksessa. 

 
 
SUUNNITTELUTILANNE 
JA SELVITYKSET 

 

Maakuntakaava Ympäristöministeriö on vahvistanut Kymenlaakson seutukaavan 19.6.2001.  
Maakuntavaltuuston 12.6.2006 hyväksymä maakuntakaava  - Kymenlaakson 
maakuntakaava, taajamat ja niiden ympäristöt -  on ympäristöministeriössä 
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vahvistettavana. Vireillä on Kymenlaakson maakuntakaava, maaseutu ja luon-
to laatiminen.  

Kymenlaakson seutukaavassa asemakaava-alue on osoitettu taajamatoimin-
tojen alueeksi. Aluetta sivuaa säilytettävä pääsähkölinja.  

Kuva alla: ote seutukaavasta 

-  
 
Vahvistettavana olevassa maakuntakaavassa alue on varattu taajamatoimin-
tojen alueeksi (A), jolle on omat suunnittelumääräyksensä. Aluetta sivuaa 
pääsähkölinja ja länsipuolella on varaus energiahuollon alueelle (EN).   
Kuva alla: ote maakuntavaltuuston hyväksymästä maakuntakaavasta 
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Yleiskaava Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Korian osayleiskaavaehdotuksen 13.12.2004. 

Kaavasta on valitettu. Ympäristökeskuksen tekemän oikaisukehotuksen jäl-
keen kaavaa tarkistettiin. Kunnanhallitus päätti 20.3.2006 määrätä osayleis-
kaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen 
siltä osalta, johon valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. Korian osayleiskaa-
va on oikeusvaikutteinen yleiskaava ja se toimii ohjeena asemakaavamuutok-
selle.  

Korian osayleiskaavassa alueelle on osoitettu seuraavat varaukset:  
- AP Pientalovaltainen alue. Merkinnällä on osoitettu alueet, jotka on varat-

tu pääasiassa asuinkäyttöön rivitaloissa, kytketyissä taloissa tai omakoti-
taloissa. Erilaisten rakennustyyppien sijoittelu määrätään asemakaavassa 
korttelin sisäisin osa-aluevarauksin. Pysäköinti voidaan sijoittaa maan-
tasoon ja asuinalueen luonteen mukaisesti erityyppisten asuinrakennus-
ryhmien läheiseen yhteyteen. Laajoja yhtenäisiä pysäköintikenttiä tulee 
välttää. 

- AM Maatilojen talouskeskusten alue. Varauksella on osoitettu taajama-
alueilla sijaitsevat tai niiden välittömässä yhteydessä sijaitsevat maatilojen 
talouskeskusten alueet. Alueelle saa rakentaa maa- ja metsätaloutta pal-
velevia asuinrakennuksia ja tuotantotiloja.  

- VU Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. Merkinnällä on osoitettu urheilu-
kenttien alueet. Alueelle voidaan sijoittaa urheilu, virkistys- ja vapaa-ajan 
toimintoja palvelevia rakennuksia ja rakennelmia sekä muita vähäisiä toi-
mintaan liittyviä tiloja.  

- Kuusankoskentien ja Koriantien liittymästä on esitetty kevyen liikenteen 
reitti urheilualueelle ja urheilupalvelujen alueen kaakkoiskulmasta alkaa 
ulkoilun pääreittiyhteys etelään. Reitin suunnittelumääräys: Merkinnällä 
osoitetaan ulkoilupuistoja toisiinsa ja taajaman ulkopuolisiin alueisiin yh-
distävät korkeatasoisesti toteutettavat ulkoilureitit. Milloin ulkoilureitit pal-
velevat muutakin liikennettä tulee ne valaista. Ulkoilureittien ja pääväylien 
risteyskohdissa tulee reitin ja pääväylän sijaita eri tasoissa keskustan ul-
kopuolelle, jossa liikennemuotojen erottelu on johtavana periaatteena. 
Merkintä voi osoittaa myös asuntoalueita ulkoilupuistoihin yhdistäviä pie-
nempiä ulkoiluyhteyksiä. Milloin ulkoilureitti sijaitsee puistossa tai kortteli-
alueita jakavassa puistovyöhykkeessä on ko. vyöhykkeellä katsottava ole-
van aluerakenteellinen merkitys. Ulkoiluyhteystarpeet tulee ottaa koroste-
tusti huomioon harkittaessa puistoja koskevia asemakaavamuutoksia.  

Kuva alla: ote Korian osayleiskaavasta 
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Asemakaava Osalla aluetta on voimassa 27.1.1986 ja 28.4.1992 hyväksytyt asemakaavat. 
Asemakaavassa on osoitettu Koriantien suuntainen katu Hevosmiehentie, 
jolta erkanevat Lehtitie sekä Koppelontie. Katujen varsille on osoitettu erillis-
pientalotontteja AO aluevarauksilla kortteleihin 56, 58 ja 59; yhteensä 19 tont-
tia. Kortteliin 57 sekä 59 on osoitettu varaus julkista rakentamista varten (Y). 
Urheilukentän luoteispuolella on varaus yleiselle pysäköintialueelle (LP).  
Kaavasta on toteutettu vain urheilukenttä.    
Kuva alla: ote voimassa olevasta asemakaavasta.  

 
 

Muut suunnitelmat ja 
selvitykset 
 
 
 
 
LAADITTAVAT SELVI-
TYKSET  
 
 

Käytettävissä olevia selvityksiä: 
- osayleiskaavatyön selvitykset 

- Elimäen kirkonkylän ja Korian alueen maisemaselvitys 
- Elimäen rakennuskulttuurihistorialliset kohteet 

- Kouvolan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma, 2006  
  
 
Työ perustuu olemassa oleviin selvityksiin.  Lisäselvitysten tarpeellisuutta ja 
tarkoituksenmukaisuutta tarkastellaan suunnittelutyön aikana. 
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VAIKUTUSTEN  
ARVIOINTI 
 
 

 
Asemakaavan laadinnan yhteydessä selvitetään kaavan toteutuksen ympäris-
tövaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) sekä asetuksen (MRA) edel-
lyttämällä tavalla. MRL 9 §:n mukaan. Kaavan tulee perustua riittäviin tutki-
muksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitet-
tävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdys-
kuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on 
tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia 
vaikutuksia. 
Ympäristövaikutusten selvityksessä käsitellään myös periaatteet mahdollisten 
haitallisten vaikutusten estämiseksi tai lieventämiseksi. Ympäristövaikutuksia 
käsitellään osana kaavoitusprosessia. 
 

Asemakaavatyön aikana 
suunnitelmasta arvioita-
vat vaikutukset  

Suunnittelun aikana arvioidaan miten suunniteltu käyttö vaikuttaa mm.  
- ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön mm. asumiseen, virkistysmah-

dollisuuksiin, turvallisuuteen 
- taajamakuvaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön 
- yhdyskuntarakenteeseen 
- tekniseen huoltoon  
- liikenteeseen 
- luontoon  

Asukkaiden ja maiseman kannalta tärkeitä selvitettäviä vaikutuksia ovat 
maankäytön muutosten vaikutus taajamakuvaan, liikenneturvallisuuteen sekä 
virkistysmahdollisuuksiin. 

Ympäristövaikutuksia arvioidaan olemassa olevien selvitysten pohjalta asian-
tuntija- arvioina. Arvioinneissa hyödynnetään mm. mitoitustarkasteluja sekä 
kaavoitustyön aikana saatavaa palautetta.  
 

 
OSALLISET  MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumi-

seen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, 
sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 
 

Osallisiksi on alustavasti 
katsottu 

Vaikutusalueen maanomistajat, kiinteistöjen haltijat ja asukkaat 
 
Viranomaiset 
• Elimäen kunnan hallintokunnat,  mukaan lukien m. liikuntatoimi 
• Kaakkois-Suomen ympäristökeskus  
• Kymenlaakson liitto 
• Kaakkois-Suomen tiepiiri 
 
Yhteisöt 
• Kymenlaakson pelastuslaitos 
• sähkölaitos 
• puhelinlaitos  
 
 
Lisäksi kaavahankkeen osallisia ovat kaikki, jotka täyttävät edellä olevan osal-
lisuuden määritelmän.  
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OSALLISTUMINEN JA 
KAAVOITUSMENETTELY

Kaavoitukseen liittyvä aineisto kootaan tutustuttavaksi kaavoituksen eri vai-
heissa nähtävilläolojen ajaksi. 
 

Kaavoituksen käynnis-
täminen 
 
Marraskuu 2007 

Toimenpiteet: 
- Aloite kaavan laadinnasta 
- Ilmoitus kaavan vireilletulosta 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen 
 
Vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta ilmoitetaan kuulutuksella kunnan il-
moitustaululla sekä paikallislehdessä. OAS lähetetään viranomaisosallisille 
tiedoksi. OAS on nähtävillä kunnan kotisivuilla osoitteessa : www. elimaki.fi.  
Osallisilla on mahdollisuus ottaa kantaa kaavan osallistumis- ja arviointisuun-
nitelman sisältöön.  
 

Kaavan valmistelu  
(luonnosvaihe) 
 
Tavoiteaikataulu joulu-
kuu 2007 

Toimenpiteet: 
- Perusselvitykset, alustavat vaihtoehdot, kaavaluonnos, vaikutusten arvi-

ointi 
- Kaavaluonnos nähtäville 
- Viranomaisneuvottelu tarvittaessa 
- Mielipiteet ja ennakkolausunnot 
 
Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoitetaan kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla 
sekä paikallislehdessä. Kaavaluonnosasiakirjat asetetaan nähtäville myös 
internettiin. Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta päättää tekninen lau-
takunta. Tarvittaessa järjestetään yleisötilaisuus.  Niiltä viranomaisilta ja yhtei-
söiltä, joiden toimialaa kaavassa käsitellään, pyydetään kommentit.  
Osalliset voivat määräajassa esittää kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä 
kaavaluonnoksesta.  
 

Kaavaehdotusvaihe 
 
Tavoiteaikataulu touko-
kuu huhtikuu 2008 

Toimenpiteet: 
- Kaavaehdotus nähtäville 
- Lausunnot ja muistutukset 
- Muistutusten ja lausuntojen käsittely 
- Viranomaisneuvottelu tarvittaessa. 
 
Kaavaluonnos kehitetään kaavaehdotukseksi, joka asetetaan nähtäville 30 
päivän ajaksi. Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta päättää tekninen 
lautakunta. Nähtävilläolosta ilmoitetaan kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla 
sekä paikallislehdessä. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomai-
silta ja kunnan hallintokunnilta. Kaavaehdotusasiakirjat asetetaan nähtäville 
myös internettiin. 
Osalliset voivat määräajassa jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuk-
sen. 

 
Hyväksyminen 
 
Tavoiteaikataulu touko-
kuu 2008 

 
Toimenpiteet: 
- Esitys kaavan hyväksymisestä  
- Asemakaavan hyväksyminen 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan. Kaavan hyväksymistä koskevaan 
päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Hallinto-
oikeuden ratkaisusta on mahdollisuus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
(KHO). 
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LISÄTIETOJA ASEMA-
KAAVASTA ANTAVAT: 

Elimäen kunta 
 
 
Mittausteknikko 
Kalle Siintola 
Puh.(05) 7790 227, 0400 654 981 
Sähköposti: kalle.siintola@elimaki.fi  
 
Tekninen johtaja 
Antti Laherto 
Puh.(05) 7790 224, 0400 254 793 
Sähköposti: antti.laherto@elimaki.fi  
 

Asemakaavan laatija  
 
 
AIRIX YMPÄRISTÖ OY  
Tapio Toropainen 
DI, YKS 257 
PL 82 (Vitikka 1 f) 
02631 ESPOO 
puhelin 010 2414 241 
sähköposti: tapio.toropainen@airix.fi 
  
Teija Patrikka 
arkkitehti SAFA YKS 253 
Puh 010 2414 427 
PL 82,  02631 ESPOO 
Sähköposti: teija.patrikka@airix.fi  
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