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ARGUSJÄRVEN HOVI OY, PARIKKALAN SEURAKUNTA ja PARIKKALAN KUNTA 

ARGUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA 

 

 

 
1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Parikkalan kunnassa, noin 2,5 kilometriä Parikkalan kes-
kustasta kaakkoon. Argusjärven Hovin alue sijoittuu valtatie 6:n välittömään 
läheisyyteen, Argusjärven rannalle. Seurakunnan leirikeskus sijoittuu Argus-
järven Hovin alueesta pohjoiseen, myös Argusjärven rannalle. 

Lappeenrannasta alueelle kertyy matkaa noin 97 kilometriä ja Kiteeltä 81 ki-
lometriä. 

 

Kuva1. Kaavamuutosalueen sijainti. 

 

1.2 Kaavan nimi  

Kaavan nimi on Argusjärven ranta-asemakaava. 
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1.3 Kaavan tarkoitus 

Argusjärven Hovi Oy 

Kaavan tavoitteena Argusjärven Hovin osalta on mahdollistaa alueen korkea-
tasoisen lomakylän ja hotellialueen peruskorjaus ja täydennysrakentaminen. 
Alueen kaavoituksella otetaan kantaa myös lomakylän yhteyteen liittyvien vir-
kistystoimintojen käytölle, kuten liikunnalle ja ulkoilulle sekä muihin alueen 
matkailupalveluun liittyviin toimiin. 
 
Alueen nykyinen rakennuskanta on päässyt jonkin verran rapistumaan, eikä 
siten vastaa tämän päivän matkailupalvelujen tarpeita ja vaatimuksia. Rannan 
mökkirakennukset on päätetty kokonaan purkaa uusien ympärivuotiseen 
käyttöön soveltuvien loma-asuntojen tieltä. Rinteen yläosassa olevat raken-
nukset kaipaavat lähinnä peruskorjausta, kuten vanha kouluna toiminut ma-
joitusrakennus. Majoitusrakennuksen tuntumaan on suunniteltu liikunta- ja 
vapaa-ajanviettorakennusta osin rinteeseen upotettuna. Vastaanotto- ja kyl-
pylärakennuksen eteläpuolelle on kaavailtu tenniskeskuksen sijoittamista. 
Pää-, majoitus- ja ravintolarakennuksen suojelu- ja laajennustarpeita tutki-
taan. Niininiemenlahden uimaranta-alueelle suunnitellaan saunakylän sijoit-
tamista.  
 
Alueen rakentaminen on tarkoitus saada käyntiin mahdollisimman nopealla 
aikataululla, kuitenkin vaiheittain ja asteittain siten, että alueen matkailutoi-
mintaa voidaan elvyttää vastaamaan lähemmäksi kysyntää. 

Alueen kaavoittamisella parannetaan alueen matkailuun kohdistuvia tarpeita 
ja luodaan ja tuetaan alueen työmahdollisuuksia. 

Seurakunnan leirikeskus 

Leirikeskuksessa on ollut toimintaa 1950-luvulta lähtien. Alueella on päära-
kennus, kaksi majoitusrakennusta, rantasauna/vapaa-ajanviettorakennus, lei-
rikirkko sekä grillikatos. Ranta-asemakaavan tavoitteena on kehittää alue 
niin, että nykyisten rakennusten paikalle merkitään rakennusalat, riittävä ra-
kennusoikeus ja kerrosluku. Nykyiset majoitustilat ovat huonokuntoiset ja ne 
puretaan. Uudet majoitustilat toteutetaan neljään rakennukseen, joille merki-
tään rakennusalat ja rakennusoikeudet.  Myös uudelle päärakennukselle mer-
kitään rakennusala. Leirikeskuksen kaakkoisosaan sijoitetaan kolme lähinnä 
perhe ja ryhmämajoitusta palvelevaa majoitusrakennusta. 
 

Alueen rakentaminen on tarkoitus saada käyntiin ilman raskasta poikkeamis-
lupamenettelyä, jolloin alueen leirikeskustoimintaa voidaan elvyttää vastaa-
maan nykyistä ja tulevaa leirintätarvetta. Alueen kehittämistä määriteltäessä 
tavoiteena on pidetty vuotta 2040. 
 

 
Kunta 

Kunnan tavoitteena on Argusjärven Hovin ja seurakunnan väliin jäävä alueen-
sa kehittäminen retkeily- ja ulkoilualueena, johon sijoittuu uima- ja veneran-
taa sekä ulkoilureittiä palveleva pysäköimisalue. Alueelle tutkitaan mahdolli-
suutta sijoittaa myös karavaanaritoimintaa. 

Selostuksen liiteasiakirjat 

Liite1: Kaavakartta 
Liite2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite3: Luontoselvitys 
Liite4: Tilastolomake 
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1.4 Kaavatyöhön liittyvät muut asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali 

Selvitykset ja lähdemateriaali 

− Pienten vesistöjen rantayleiskaava (12.1.2006) 
 

 
2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet ja aikataulu 

Aloite kaavatyön tekemiseen on tullut Argusjärven Hovi Oy:ltä, Parikkalan 
evankelisluterilaiselta seurakunnalta ja Parikkalan kunnalta. 

Hotelli Karjalan Lomahovin omistaja Argusjärven Hovi Oy on päättänyt laatia 
omistamalleen tilalle Lomahovi 17:105 (n. 14 ha) ranta-asemakaavan. Ranta-
asemakaavan laatijaksi maanomistaja on valinnut FCG Finnish Consulting 
Group Oy:n 1.4.2008 allekirjoitetun tilausvahvistuksen mukaisesti. Parikkalan 
evankelisluterilainen seurakunta päätti 28.4.2008 lähteä mukaan rantakaa-
vaan leirikeskuksen maiden eli osan tilasta Pappila RN:o 19:15 (n. 6,2 ha) 
osalta. Seurakunnan ja Karjalan Lomahovin välisen pienehkön maa-alueen eli 
osan tilasta RN:o 68:9 (n. 2 ha) omistaa Parikkalan kunta, joka ko. maa-
alueen osalta on myös ranta-asemakaavassa mukana. Niininiemenlahteen liit-
tyvä venevalkama-alue Yht 878:13 liittyy myös kaavaan. 

Sopimus ranta-asemakaavan vaiheesta 2 on allekirjoitettu Argusjärven Hovi 
Oy:n ja FCG Finnish Consulting Group:n välillä 23.4.2010. Sopimus ranta-
asemakaavan vaiheesta 2, leirikeskuksen osalta on allekirjoitettu Parikkalan 
Seurakunnan ja FCG Finnish Consulting Group:n välillä 26.4.2010. 

Aloituspalaverissa 10.5.2010 tarkennettiin suunnitelmia ja aluevarauksia sekä 
Argusjärven Hovin että seurakunnan taholta.   

Pohjakartan tarkennukseen liittyvä Argusjärven Hovin uusien loma-asuntojen 
GPS- paikantamismittaus suoritettiin 20.5.2010. 

Kuulutus kaavan vireille tulosta oli 27.5.2010 Parikkalan - Rautjärven sano-
missa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin julkisesti nähtävillä 31.5 – 
11.6.2010. 

Kaavaluonnos ja OAS käsiteltiin Teknisessä lautakunnassa 22.6.2010. 

Kaavaluonnos oli MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 5.7. – 9.8.2010. 

Viranomaisneuvottelu pidettiin 14.9.2010 Kouvolassa. 

Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 7.12.2010 – 10.1.2011 välisen ajan. 

Kaavaehdotusta tarkistettiin lausuntovastineiden mukaisesti 15.2.2011. 

Parikkalan kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan xx.xx.2011 

2.2 Asemakaavan tiivistelmä 

Ranta-asemakaavassa on Argusjärven Hovin alue merkitty matkailua palvele-
vien rakennusten korttelialueeksi (RM), johon sisältyy ravintolarakennus, ma-
joitusrakennukset sekä vastaanotto-/ kylpylärakennus. Lisäksi alueelle on 
merkitty liikuntarakennusten aluevaraukset. Rantalinjaan on merkitty kuusi 



FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus 5 (23) 
Argusjärven  

 ranta-asemakaava 24.11.2010 
 

loma-asuntojen korttelialuetta (RA), joihin sijoittuu kymmenen loma-
asuinrakennusta. Rantaan, loma-asunnoista pohjoiseen on merkitty matkailua 
palvelevien rakennusten korttelialue erilaisia saunoja varten (RM-2). Lisäksi 
alueelle on merkitty leikkipuisto (VK), kaksi uimarantaa (VV) ja kaksi urheilu- 
ja virkistyspalveluiden aluetta (VU).  

Argusjärven Hovin alueelle, alueen eteläosaan 6-tien varteen on tehty varaus 
Kolmikannan rajanylityspaikan uudelle eritasorampille (LT) ja siihen liittyvälle 
meluvallille (EV).  

Kunnan alueelle pumppaamon pohjoispuolelle on kaavaan merkitty yleinen 
pysäköimisalue (LP) ja retkeily- ja ulkoilualue (VR-1), jolle saa sijoittaa asun-
tovaunualueen erillisen suunnitelman mukaisesti. Yhteiskäyttöalueelle sijoit-
tuu venevalkama (LV) pienten vesistöjen rantayleiskaavan (2006) mukaisesti. 

Seurakunnan alueelle on merkitty matkailua palvelevien rakennusten kortteli-
alue (RM-1), johon saa rakentaa leirikeskuksen tarpeisiin päärakennuksen si-
sältäen pääkeittiön, ruokasalin tai juhlasalin ja henkilökunnan majoitustilaa.  
Alueelle saa rakentaa myös varastotilaa, sosiaalitiloja, leirikirkon sekä sauna- 
ja vapaa-aikarakennuksen. Seitsemälle majoitus- ja lomarakennukselle on 
kaavassa osoitettu RM-1 ja RA -korttelialueilta. Lisäksi alueelle on merkitty 
uimaranta (VV), urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU) sekä retkeily- ja ul-
koilualue (VR). 

Vierevintien alapuolinen jyrkkä harjumuodostelma on merkitty lähivirkistys-
alueeksi (VL-1), jolle on määritetty hoitotoimenpiteitä. Alue on myös maa-
kunnallisesti arvokasta harjualuetta (ge). 

 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueiden oloista 

3.1.1 Luonnonympäristö 

Argusjärven Hovin alue sijaitsee laakealla moreenimäellä, jonka pohjois-
osassa on matalahko luonnon jyrkänne, jonka alapuolella on suojeltu kal-
lionaluslehto sekä pieni suoalue. Koillis- ja itäsivu ovat jyrkkiä, mutta niitä 
peittää moreenikerros. Etelä- ja länsisivu mäestä ovat hieman loivempia ja 
mäkialue lännessä päättyy kallioniemeen, jonka rannat ovat melko jyrkät. 
Alue on vanhaa kulttuurimaisemaa pihapiireineen, ketoineen ja puistomaisine 
istutuksineen. Ravintolarakennuksesta rantaan suuntautuu vanha lehmusku-
janne. Alueella on paikoin luonnonvaraisia sini- ja valkovuokko esiintymiä. 

Mäkialueen eteläpuolella on laajahko vesijättö, josta osa on aikoinaan rai-
vattu peloksi. Lahden perukassa oleva alue on entiselle niitylle kasvanutta, 
tulva-altista lehtimetsää. 

Mäkialueen pohjoispuolella on hieta- ja hiesupitoinen rantavyöhyke, jossa 
on yleinen uimaranta. Kauempana rannasta on pienialainen suo, josta mäki 
nousee kivikkoisena etelään, kohti mäkialueen luonnonjyrkännettä. Rinne on 
lehtomainen, paikoin kallionaluslehtoa ja osalla aluetta kaavassa on merkintä 
s-1, suojeltava alueen osa. Harjulla kulkevalta paikallistieltä erkanee hiekkatie 
uimarannalle. Uimarannan luona tie haarautuu pohjoiseen ja kulkee rantaa 
myötäillen seurakunnan leirikeskukseen. 

Harjun rinne on keski-ikäistä mäntymetsää, jota on harvennettu. Lähellä lei-
rikeskusta todettiin melko tuoreet metsäpalon jäljet, jotka voi havaita sekä 
kenttäkerroksen kasvillisuudessa että puustossa. Rinne on säilynyt varsin kos-
kemattomana, vain harjun juurelta läheltä seurakunnan leirikeskusta on otet-
tu hieman soraa yhdystielle. 
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Rantavyöhykkeessä, leirikeskuksen terassialueella on etelässä vesijät-
töä ja pohjoisempana vanhaa, metsittynyttä rantaterassia. Rantaterassin poh-
joispäässä sijaitsee seurakunnan leirikeskus pihapiireineen ja eteläosan met-
sittynyt osa on paitsi metsätalousaluetta myös puutarhajätteen kaatopaikka. 

3.1.2 Pohjavesi 

Kaava-alue sijoittuu osittain ympäristöhallinnon määrittämälle pohjavesialu-
eelle. Argusjärven Hovin alueesta noin puolet sekä kunnan ja seurakunnan 
alueet kokonaan sijoittuvat Likolammen pohjavesialueelle. 

  

Kuva2. Likolammen pohjavesialue 

 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Kaava-alueen rakennettu ympäristö keskittyy hotelli Karjalan Lomahovin alu-
eelle. Alueen päärakennuksessa mäen päällä toimii hotelin vastaanotto, kylpy-
lä- ja konferenssitilat. Samassa pihapiirissä sijaitsee hotellin uusi majoitusra-
kennus sekä vuonna 1905 valmistuneessa päärakennuksessa 120 asiakas-
paikkainen ravintola. Pihapiiriä rajaa päärakennuksen vieressä vuonna 1924 
valmistunut maamieskoulu, jota on käytetty majoitusrakennuksena. Argusjär-
ven rantaan on rakennettu neljä ympärivuotiseen käyttöön soveltuvaa loma-
asuntoa. 

Kunnan omistuksessa olevalla alueella sijaitsee jäteveden pumppaamo.   

Seurakunnan leirikeskuksen alueella sijaitsevat päärakennuksen lisäksi kaksi 
majoitusrakennusta, rantasauna/vapaa-ajanviettorakennus, leirikirkko sekä 
grillikatoksia.  
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3.1.4 Maanomistus 

Maarekisteritilat Lomahovi RN:o 17:105 ja Pappila RN:o 19:15 ovat yksityis-
omistuksessa. Tila RN:o 68:9 on kunnan omistuksessa. Niininiemenlahteen 
liittyvä venevalkama-alue Yht 878:13 on yhteisomistuksessa. 

3.1.5 Pohjakartta 

Ranta-asemakaavaa varten on laadittu pohjakartta vuonna 2008. 

3.1.6 Rakennusjärjestys 

Parikkalan kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 9.6.2005. 

3.1.7 Liikenne 

Kaava-alue rajautuu vt 6:n tiealueeseen. Kulkuyhteys hotelli Karjalan Loma-
hoviin on suoraan vt 6:lta. Seurakunnan leirikeskukseen ja kunnan omista-
malle alueelle on kulkuyhteys vt 6:lta Vierevintien kautta. 

 

3.2 Suunnittelutilanne 

 

3.2.1 Voimassa oleva maakuntakaava 

Voimassa oleva maakuntakaava on Etelä-Karjalan seutukaava, joka on hyväk-
sytty ympäristöministeriössä 14.3.2001 ja saanut lainvoiman 18.4.2001. Voi-
massa olevassa maakuntakaavassa on kaava-alue kokonaisuudessaan osoi-
tettu RM matkailupalvelujen alueeksi. 

 

 

Kuva 3. Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta. 

 

3.2.2 Uusi maakuntakaava 

Etelä-Karjalan liiton maakuntavaltuusto on 9.6.2010 hyväksynyt Etelä-
Karjalan maakuntakaavan. Hyväksytty maakuntakaava on ympäristöministe-
riössä vahvistuskäsittelyssä. 
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Uudessa maakuntakaavassa kaava-alueen eteläosa on osoitettu matkailupal-
veluiden alueeksi RM. Merkinnällä on osoitettu maakunnallisesti ja seudulli-
sesti merkittäviä matkailupalveluiden alueita. Suunnittelumääräyksen mukaan 
alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että 
matkailun kehittämistarpeet sovitetaan alueen luonto-, maisema-, rakennus-
perintö- ja kulttuuriarvoihin niitä hyödyntäen. Yksityiskohtaisemmassa suun-
nittelussa tulee huolehtia myös siitä, ettei kyseisiä arvoja vaaranneta. Yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa alueelle voidaan osoittaa alueen luontees-
ta riippuen matkailu-, virkistys- ja urheilupalvelujen lisäksi vapaa-
ajan/pysyvää asutusta. 

Kaava-alueen pohjoisosassa ei ole aluevarausmerkintää. Alueelle ulottuvat 
tärkeä pohjavesialue, arvokas harjualue ja valtakunnallisesti merkittävä kult-
tuurihistoriallinen ympäristö (ma/kv). Alueella on myös paikallisesti merkittä-
vä kiinteä muinaisjäännös. Kohteen maankäytön ja toimenpiteiden suunnitte-
lussa on otettava huomioon alueella olevat suojeltavat arkeologiset, maise-
malliset ja kulttuurihistorialliset arvot. Kohteen ja sen lähialueen maankäytön 
suunnittelussa on otettava huomioon riittävät suoja-alueet ja kohteen liitty-
minen maisemaan. Toimenpiteitä suunniteltaessa on pyydettävä lausunto Mu-
seovirastolta. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon 
alueilla olevat muinaismuistot. 

Kaava-alue kokonaisuudessaan sijoittuu seutukeskuksen kehittämisvyöhyk-
keelle. Seutukeskuksen kehittämisvyöhykkeen merkinnällä on osoitettu seu-
tukeskusten liikenne-, asuin-, työpaikka-, palvelu- ja yritysympäristön kehit-
tämisen vyöhykkeet, joille kohdistuu seudullisesti merkittäviä maankäytöllisiä 
tarpeita. Alueilla, joilla on aluevarausmerkinnällä osoitettu käyttötarkoitus, 
päämaankäyttömuodon määrittelee aluevarausmerkintä. 

Kaava-alueen itäpuolelle on suunniteltu Kolmikannan eritasoliittymä. 

 

 

Kuva 4. Ote uudesta maakuntakaavasta 
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Kuva 5. Karttaliite: VAT rakennettu kulttuuriympäristö 

ID 1 996  Parikkalan kirkko ja Vierevinharju  

3.2.3 Yleiskaava 

Kaava-alue kuuluu Pienten vesistöjen rantayleiskaavan kaava-alueeseen. 
Pienten vesistöjen rantayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 
12.12.2002 ja tullut lainvoimaiseksi 12.1.2006. 

 

Kuva 6. Ote Pienten vesistöjen rantayleiskaavasta. 
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Rantayleiskaavassa on kaava-alue osoitettu matkailupalvelujen alueeksi 
(RM), leirintäalueeksi (RL) ja lähivirkistysalueeksi (VL). Karjalan Lomahovin 
rannasta pieni osa on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR), jolla sijaitsee 
uimaranta. Alueella on suojeltava rakennus (sr-1) ja alueen pohjoispuolella on 
osoitettu aluetta suojeltavaksi alueeksi (s-1). VL-alueella on kiinteä muinais-
jäännös (SM 28). 

3.2.4 Asemakaava 

Kaava-alueella ei ole aikaisemmin laadittu asemakaavaa. 

 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Suunnittelun tarve 

Asemakaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle hotelli Karjalan Lomahovin 
omistajan Argusjärven Hovi Oy:n toimesta. Argusjärven Hovin osalta ranta-
asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa alueen korkeatasoisen loma-
kylän ja hotellialueen peruskorjaus ja täydennysrakentaminen. 

Asemakaavoitettava alue laajeni Parikkalan evankelisluterilaisen seurakunnan 
ja Parikkalan kunnan tulessa mukaan kaavahankkeeseen käsittämään seura-
kunnan leirikeskuksen sekä hotelli Karjalan Lomahovin ja seurakunnan leiri-
keskuksen väliin jäävän kunnan omistuksessa olevan alueen. 

Parikkalan evankelisluterilaisen seurakunnan osalta ranta-asemakaavoituksen 
tavoitteena on kehittää leirikeskusalue niin, että nykyisten rakennusten pai-
kalle merkitään rakennusala, riittävä rakennusoikeus ja kerrosluku. Lisäksi 
alueelle osoitetaan rakennusalat ja rakennusoikeudet uusille majoitusraken-
nuksille ja päärakennukselle. Alueen kehittämistä määriteltäessä tavoitevuosi 
on 2040. 

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.2.1 Osalliset 

ASUKKAAT JA MAANOMISTAJAT 
 
Argusjärven Hovi Oy 
yhteyshenkilö: 
Ivan Chernov 
 
Parikkalan seurakunta: 
seurakunnan yhteyshenkilö: 
arkkitehti Hannu Nieminen 
 
Parikkalan kunta: 
kunnan yhteyshenkilö: 
tekninen johtaja Antti Asikainen 
 
ALUEEN YRITTÄJÄT JA YHDISTYKSET 
KYLÄTOIMIKUNNAT 
OSAKASKUNNAT / JAKOKUNNAT 

VIRANOMAISET JA MUUT TAHOT: 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat  
Etelä-Karjalan liitto 
Pohjois-Savon ELY-keskus, liikenne ja alueidenkäyttö 
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Liikennevirasto 
Etelä-Karjalan museo 
Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri 
Kaakkois-Suomen Rajavartiolaitos 
Parikkalan Valo Oy 

Parikkalan kunnan luottamuselimet: 

Tekninen lautakunta 
Kunnanhallitus 
Kunnanvaltuusto 

 
4.2.2 Vireilletulo 

Ranta-asemakaavan laatiminen on aloitettu kaava-alueen maanomistajien 
toimesta. Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu 27.5.2010. 

 
4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 15.1.2008. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Parikkalan kunnan teknisel-
lä toimistolla 31.5. - 11.6.2010 välisen ajan. Osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta ei jätetty mielipiteitä nähtävillä olon aikana. 

Kaavaluonnos oli MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 5.7. – 9.8.2010.  

Kaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. Kaavaluonnoksesta saatiin viisi lau-
suntoa: Etelä-Karjalan museolta, Imatran seudun ympäristölautakunnalta, 
Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta (maankäyttö ja rakentaminen), Parikkalan 
seurakunnalta ja Pohjois-Savon ELY-keskukselta (liikenne ja alueidenkäyttö). 

Lausunnon antaja ja lausunnon sisältö 
pääpiirteissään 

Kaavoittajan vastine 

Etelä-Karjalan museo 
- Argusjärven Hovi Oy:n omistamalla 
alueella sijaitsee museon inventointitie-
tojen mukaan kaksi kulttuurihistorialli-
sesti huomionarvoista rakennusta: 1) 
ravintolakäytössä toimiva vuonna 1905 
valmistunut asuinrakennus ja 2) vuon-
na 1924 valmistunut Parikkalan seudun 
maamieskoulun koulurakennus, jossa 
käytössä rakennus toimi 1950-luvun 
lopulle. 
- Museo edellyttää, että kouluraken-
nuksen säilyttämisen edellytyksiä tutki-
taan alueen kaavoitusta jatkettaessa.  
- Mikäli ei ole mitään erityistä edelly-
tystä rakennuksen purkamiseen, esit-
tää museo rakennukselle asemakaa-
vaan esim. sr-2 merkintää: ”rakennuk-
sen ulkoisten ominaispiirteiden vastai-
set muutokset kiellettyjä, rakennusta ei 
saa purkaa ilman pakottavaa syytä” ja 
rakennuksen säilyttämistä osana Ar-
gusjärven hovin pihapiiriä. 

Koulurakennuksen säilyttämisen edellytyk-
siä tutkitaan alueen jatkokaavoituksen yh-
teydessä. 
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Imatran seudun ympäristölautakunta  
-  Alueen luonto- ja maisema-arvot 
tulee säilyttää eikä muu toiminta saa 
vaarantaa niitä. Myöskään kaava-
alueen ulkopuolella olevat arvokkaat 
alueet eivät saa vaarantua tai niiden 
arvo heikentyä kaavoituksen tai toimin-
tojen takia. 
- Kaava-alueella olevat merkityt koh-
teet tulee säilyttää kaavoituksessa ja 
huolehtia siitä, että ne myös toteutuvat 
käytännössä alueella, kuten isot puut, 
kalliojyrkänne ja kallionaluslehto sekä 
kivikautinen asuinpaikka. 
- Alueen kaikki kiinteistöt, joissa käsi-
tellään tai on tarvetta käsitellä vettä, 
tulee liittää alueen vesi- ja viemäri-
verkkoon. 

Kaavan vaikutuksissa arvioidaan luonto- ja 
maisemaympäristölle ja kaava-alueen ul-
kopuolella sen vaikutuspiirissä oleville ar-
vokkaille alueille aiheutuvat vaikutukset. 
Virkistys- ja kulttuurialueiden lisääntyvä 
käyttö edellyttää niiden hoito- ja käyttö-
suunnitelmien päivitystä, jotta alueiden 
arvo säilyy niiden käyttövoimana. 
 

Kaavamääräyksiin lisätään:” Kaava-alueen 
kaikki kiinteistöt, joissa käsitellään tai on 
tarvetta käsitellä vettä, tulee liittää alueen 
vesi- ja viemäriverkkoon. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus (maan-
käyttö ja rakentaminen) 
- Kaavaluonnoksessa esitetty maa-
mieskoulun purkamismahdollisuus eril-
lisellä kaavamerkinnällä ei ole lainkaan 
asianmukainen. Rakennuksen purka-
minen edellyttää aina MRL:n §127, 
§130 ja §139 mukaista menettelyä. 
Paikallishistoriallisesti merkittävän ra-
kennuksen säilyttämisen mahdollisuuk-
sia tulisi jatkosuunnittelun aikana tut-
kia. 
- Kaavamerkintöjä tulee tarkentaa. 
- RM-4 korttelin saunojen lukumäärää 
esitetään harkittavaksi eikä erillisten 
saunojen rakennusaloja tule ulottaa 
esitetyllä tavalla aivan rantaviivaan. 
- Selostuksessa tulee esittää RM-4 
korttelin vedenhankinta ja jätevesien-
järjestelyt 
- Ukonojanlahden ranta on luontoselvi-
tyksessä todettu mahdolliseksi val-
koselkätikan elinalueeksi. Ukonojan-
lahden rantametsä tulee merkitä luon-
nontilaisena säilytettävänä alueena ja 
uimarantavaraus tulee poistaa. 
- Pohjoisosan VU -alueen sijoittamista 
muualle tulisi harkita. 

”Poistettava rakennus” -merkintä poiste-
taan koulurakennuksen ja leirintäkasarmi-
en osalta.  
 
Koulurakennuksen suojelua arvioidaan jat-
kosuunnittelun aikana. 
 
Kaavamerkintöjä tarkistetaan 
 
Rantasaunojen määrä ja sijoitus on Loma-
hovin suunnitelmien mukainen.  
 
Kaavamääräyksiin lisätään:” Kaava-alueen 
kaikki kiinteistöt, joissa käsitellään tai on 
tarvetta käsitellä vettä, tulee liittää alueen 
vesi- ja viemäriverkkoon.” 
 
Uimaranta on ollut käytössä ainakin 60-
luvulta Lomayhtymä Oy ajoista asti. Ny-
kyinen käyttö rajautuu samalle alueelle. 
Uimaranta-aluemerkintä (VV) rajataan 
vain koskemaan nykyistä uimaranta-
aluetta ja loppuosa merkitään maa- ja 
metsätalousalueeksi (M). 
 

Pohjoisosan VU – alue on ainut urheilu- ja 
virkistystoiminnoille soveltuva laajempi 
alue Lomahovin maa-alueella. 

Parikkalan seurakunta 
- Seurakunnan alueen läpiajoa ei tule 
sallia 
- Valaistu ulkoilureitti siirretään koko-
naan kulkemaan asuinparakkien ja har-
jun välissä 
- Yksi asuinparakki siirretään erilleen 
muista (henkilökunnan asumus) 
- Kolme loma-asuntoa RA I /200, kukin 
omalle rantaan asti ulottuvalle raken-
nuspaikalleen 
- Huoltorakennukselta vesijohtovaraus 
hautausmaalle (kesävesijohto) 
- VL-,VU-,VR- merkintöjä on ehkä tar-
kistettava 
- Leirikeskus (RM-1, RM-2, RM-3) yh-

Seurakunnan alueen läpiajo poistetaan 
 
Valaistu ulkoilureitti siirretään kokonaan 
asuinparakkien ja harjun väliin 
 
Yksi asuinparakki siirretään erilleen muista 
(henkilökunnan asumus) 
 
Loma-asuntojen korttelialuetta (RA I) ei 
uloteta rantaan asti. Rantavyöhyke on tar-
peellinen lähivirkistysalueen yhteytenä.  
 
Leirikeskusalueen toimintojen yhteyteen 
sijoittuvien majoitus- ja loma-asuntojen 
tulee olla sopusoinnussa korttelialueen 
muun toiminnan kanssa. 
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teisenä tonttina Huoltorakennukselta johdettua kesä-
vesijohtovarausta harjun päällä sijaitseval-
le hautausmaalle ei tarvitse merkitä kaa-
vaan (kevyt rakenne) 
 
VL-,VU-,VR- merkintöjen rajauksia tarkis-
tettaan 
 

Leirikeskuksen RM -merkintään tarkiste-
taan yhdistäen RM-2 ja RM-3 merkinnät. 
RM-1 merkintä säilyy Matkailua palvelevi-
en rakennusten korttelialueena. 

Pohjois-Savon ELY-keskus (liikenne ja 
alueidenkäyttö) 
- Eritasoliittymälle ei riitä rakentamisen 
vaatimalle maantiealueelle. Aluevara-
uksesta puuttuu tila tien sisä- ja ulko-
luiskalle sekä vierialueelle.  Jotta kaikki 
rakenteet mahtuisivat, aluetta tulee 
laajentaa 10 metriä ja vastaavasti EV-1 
– varausta kaventaa. 
- EV-1 – varausmerkinnän kaavamää-
räyksessä ei ole tarkoituksen mukaista 
esittää puita ja pensaita meluesteeksi. 
- Lähivirkistysalue ( VL) – merkintää ei 
tulisi käyttää eritasoliittymä-varauksen 
vieressä, jos melusuojauksella ei pääs-
tä 45 dBA - tasoon. 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitel-
maan olisi hyvää lisätä vielä suunnitte-
lualuetta vastaava maakuntakaavaeh-
dotuksen karttaote, josta ilmenee mm. 
edellä mainittu eritasoliittymävaraus. 

LT- aluerajausta laajennetaan 10 metriä ja 
vastaavasti EV-1 aluetta kavennetaan.  
 
Suojaviheraluemerkintä muutetaan: ”Alu-
eelle muotoillaan maa-aineksista valli me-
luesteeksi, jolle istutetaan puita ja pensai-
ta”. 
 
Lähivirkistysalueet (VL) liittyen suojavihe-
ralueeseen palvelevat yhteysverkostona 
Hovin paikoitusalueen, uimarannan ja peli-
kenttien välillä. VL -merkintä vastaa käyt-
tötarkoitustaan.  
 
OAS täydennetään maakuntakaavaehdo-
tuksen kartta-otteella. 
 

 

Toinen viranomaisneuvottelu järjestettiin 14.9.2010. 

Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 7.12.2010 -10.1.2011 välisen ajan. 

Kaavaehdotuksesta saatiin kahdeksan lausuntoa: Kaakkois-Suomen ELY-
keskukselta, Pohjois-Savon ELY-keskukselta, Etelä-Karjalan liitolta, Museovi-
rastolta, Etelä-Karjalan museolta, Kaakkois-Suomen rajavartiostolta ja Hannu 
Niemiseltä. 

Lausunnon antaja ja lausunnon sisältö 
pääpiirteissään 

Kaavoittajan vastine 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, ympä-
ristö ja luonnonvarat – vastuualue  
- OAS:n kohdassa 7 Osalliset pyyde-
tään korjaamaan seuraavat asiavir-
heet: Kaakkois-Suomen ympäristökes-
kuksen ja Tiehallinto/Kaakkois-Suomen 
tiepiiri asemesta Kaakkois-Suomen 
ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonva-
rat – ja Liikenne ja infrastruktuuri – 
vastuualueet sekä Ratahallintokeskuk-
sen asemesta Liikennevirasto. 
- Osa suunnittelualueesta sijoittuu 
maakunnallisesti arvokkaalle harjualu-
eelle (Vierevienharju ja Pikku Punka-

OAS:n kohdassa 7 Osalliset korjataan seu-
raavat asiavirheet: Kaakkois-Suomen ym-
päristökeskuksen ja Tiehallinto/Kaakkois-
Suomen tiepiiri asemesta Kaakkois-
Suomen ELY-keskus / Ympäristö ja luon-
nonvarat – ja Liikenne ja infrastruktuuri – 
vastuualueet sekä Ratahallintokeskuksen 
asemesta Liikennevirasto. 
 

 
Lähivirkistysalueen (VL-1) kaavamerkintö-
jä täydennetään harjun osalta siten, että 
suunnittelualueella oleva arvokas harju-
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harju), joka kaavassa on merkitty lähi-
virkistysalueeksi (VL-1). Yhdyskunnat 
ja luonnonvarat esittää, että ko. alueen 
kaavamerkintöjä täydennetään harjun 
osalta vielä siten, että suunnittelualu-
eella oleva arvokas harjualueen osa 
rajataan pistekatkoviivalla ja alueelle 
merkitään ge maakunnallisesti arvokas 
harjualue. 
 
- Yhdyskunnat ja luonnonvarat -
yksikkö esittää vielä tarkennettavaksi 
muita kaavamerkintöjä. Kaavaluon-
noksesta ja merkintäosasta puuttuvat 
edelleen mm. korttelinumeroinnit. 
 
- RM-3 korttelialueen saunojen luku-
määrää on luonnoksen mukaisesta lu-
kumäärästä vähennetty viiteen (5). 
Kaksi saunoista esitetään edelleenkin 
rakennettavaksi aivan rantaviivan tun-
tumaan. Yksikkö katsoo edelleenkin, 
että erillisten saunojen rakennusaloja 
ei tule ulottaa esitetyn mukaisesti ai-
van rantaviivan tuntumaan alavalle 
rannalle tulvariskivaaran vuoksi. Kaa-
van yleismääräyksiin esitetään seuraa-
va lisäys: Asuinrakennuksen ja loma-
asunnon alimman vaurioituvan lattiara-
kenteen tulee olla keskimäärin kerran 
sadassa vuodessa toistuvan ylimmän 
tulvakorkeuden (HW 1/100) yläpuolel-
la. Korkeuden määrittämisessä on li-
säksi otettava huomioon vesistön aal-
toilu. Tämä määräys koskee myös mui-
ta rakennuksia, jos niissä on veden 
noususta vaurioituvia rakenteita. 

 

alueen osa rajataan pistekatkoviivalla ja 
alueelle merkitään ge maakunnallisesti 
arvokas harjualue. 
 

 

 

 

Kaavakarttaan ja merkintäosaan lisätään 
korttelinumerointi. 
 

 

RM-3 korttelialueen saunojen rakennus-
aloja siirretään rantaviivan tuntumasta 
ylemmäksi tulvariskivaaran vuoksi. Kaa-
van yleismääräyksiin lisätään: Asuinra-
kennuksen ja loma-asunnon alimman vau-
rioituvan lattiarakenteen tulee olla keski-
määrin kerran sadassa vuodessa toistuvan 
ylimmän tulvakorkeuden (HW 1/100) ylä-
puolella. Korkeuden määrittämisessä on 
lisäksi otettava huomioon vesistön aaltoi-
lu. Tämä määräys koskee myös muita ra-
kennuksia, jos niissä on veden noususta 
vaurioituvia rakenteita. 
 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, liikenne 
ja infrastruktuuri – vastuualue 

- Argusjärven Lomahoviin johtavan 
tieyhteyden voisi ottaa ajoyhteytenä 
mukaan kaavaan ja korjata RM-, VL- ja 
EV-1 – alueiden rajaukset. Liittymän 
pätkän voi jättää tässä vaiheessa myös 
kaavan ulkopuolelle, koska liittymän 
tarkempi suunnittelu tehdään myö-
hemmin tiesuunnitelmavaiheessa. 

 
Argusjärven Lomahoviin johtava tieyhteys 
otetaan ajoyhteytenä mukaan kaavaan ja 
korjataan RM-, VL- ja EV-1 – alueiden ra-
jaukset. 
 

Pohjois-Savon ELY-keskus, liikenne ja 
infrastruktuuri – vastuualue 

- Esitys Lomahovin EV-alueen rajauk-
seksi: EV-alueen laajennus on tarpeen, 
jotta mahdollistetaan myös täysramp-
pinen eritasoliittymäratkaisu (rampit 
molemmin puolin valtatietä, myös ra-
dan ja valtatien välissä). EV toimii suo-
ja-alueena ja melusuojaustilana, jolle 
liikennealuetta on mahdollista laajen-
taa jatkosuunnittelun yhteydessä (tie-
suunnitelmaa laadittaessa on käytössä 
mm. maastomalli). Tilannetta helpottaa 

 
EV -aluetta laajennetaan Kolmikannan liit-
tymärampin kohdalla ja urheiluhallin ra-
kennusalaa siirretään 5 metriä länteen 
päin. Argusjärven Lomahoviin johtava tie-
yhteys otetaan ajoyhteytenä mukaan kaa-
vaan ja korjataan RM-, VL- ja EV-1 – alu-
eiden rajaukset. 
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jos urheiluhallin 2500 k-m2 rakennus-
alaa siirretään esim. 10 metriä länteen 
päin. Lisäksi kaavan ulkopuolelle jäänyt 
Lomahovin sisäänajon pätkä pitäisi 
muuttaa RM-alueeksi. 

Etelä-Karjalan liitto 

- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu 
kulttuuriympäristö on asemakaavassa 
rajattu maisemallisesti arvokkaaksi 
alueeksi (ma). Etelä-Karjalan liiton 
mielestä on tärkeää, että uusien raken-
tamisalueiden osalta otetaan vielä erik-
seen huomioon alueen rakennetun ym-
päristön kulttuurihistorialliset arvot. 

 
Yleismääräyksissä on uudisrakennusten 
julkisivumateriaaliksi edellytetty pääsään-
töisesti puuverhoilua. Yleismääräyksiin 
lisätään kattomuodosta: Rakennusten tu-
lee olla harjakattoisia. 
 

Museovirasto 

- Museovirasto edellyttää, että kaa-
vaselostuksen teksti korjataan seuraa-
vin muutoksin: Suunnittelualueella si-
jaitseva muinaismuistolain (295/63) 
rauhoittama Niininiemenlahden kivi-
kautinen asuinpaikka (muinaisjäännös-
rekisterissä nro 580010028), joka on 
merkitty kaavakartalle (sm-28), tulee 
esitellä myös kaavaselostuksessa. 
Tekstistä tulee käydä ilmi kohteen nimi 
ja rekisterinumero sekä kohteen luonne 
(kivikautinen asuinpaikka) samoin kuin 
se, ettei asuinpaikan laajuutta tarkoin 
tunneta. Kaavaselostuksen sivulla 8 
mainitaan virheellisesti, että alueella 
sijaitsee ”valtakunnallisesti merkittävä 
muinaismuistokohde”. Kohde ei ole 
”valtakunnallisesti merkittävä”, vaan 
ainoastaan paikallisesti merkittävä kiin-
teä muinaisjäännös. 

 
Kaavaselostuksen teksti korjataan seuraa-
vin muutoksin: Suunnittelualueella sijait-
see muinaismuistolain (295/63) rauhoit-
tama Niininiemenlahden kivikautinen 
asuinpaikka (muinaisjäännösrekisterissä 
nro 580010028), joka on merkitty kaava-
kartalle (sm-28). Tekstistä ilmenee koh-
teen nimi ja rekisterinumero sekä kohteen 
luonne (kivikautinen asuinpaikka) samoin 
kuin se, ettei asuinpaikan laajuutta tarkoin 
tunneta. Kaavaselostuksen sivun 8 mainin-
ta ”valtakunnallisesti merkittävä muinais-
muistokohde” korjataan ”paikallisesti mer-
kittävä kiinteä muinaisjäännös”. 
 

Etelä-Karjalan museo 

- Ei huomautettavaa 

 

Kaakkois-Suomen rajavartiosto 

- Ei huomautettavaa 

 

 Hannu Nieminen, asiantuntija-
arkkitehti 

- Esittää kaavapiirustuksen mukaiset, 
selkeyttävät muutokset: 

Seurakunnan osittain rakennettu kort-
telialue merkitään yhtenä korttelialu-
eena RM-1. Luonnoksen mukaiset kaa-
vamääräykset yhdistetään seuraavasti: 
Matkailua palvelevien rakennusten 
korttelialue. Alueelle saa rakentaa 
matkailu- tai leirikeskuksen tarpeisiin 
majoitusrakennuksia, päärakennuksen, 
leirikirkon, huolto-, varasto- ja sosiaa-
litiloja, sauna- ja vapaa-
aikarakennuksia, henkilökunnan majoi-

Seurakunnan osittain rakennettu kortteli-
alue merkitään yhtenä korttelialueena RM-
1. Luonnoksen mukaiset kaavamääräykset 
yhdistetään seuraavasti: Matkailua palve-
levien rakennusten korttelialue. Alueelle 
saa rakentaa matkailu- tai leirikeskuksen 
tarpeisiin majoitusrakennuksia, pääraken-
nuksen, leirikirkon, huolto-, varasto- ja 
sosiaalitiloja, sauna- ja vapaa-
aikarakennuksia, henkilökunnan majoitus- 
ja huoltotiloja ym. Saunan edessä olevaa 
uimaranta-aluetta VV levennetään hie-
man. Huoltorakennuksen ja sau-
na/pelitilan välistä pysäköintialuetta p laa-
jennetaan hiukan. Rakennusten väli mer-
kitään leikki- ja oleskelualueeksi varatuksi 
alueen osaksi. Kesävesijohto harjun rin-
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tus- ja huoltotiloja ym. 
Saunan edessä olevaa uimaranta-
aluetta VV levennetään hieman. 

Huoltorakennuksen ja sauna/pelitilan 
välistä pysäköintialuetta p laajennetaan 
hiukan. 
Rakennusten väli merkitään leikki- ja 
oleskelualueeksi varatuksi alueen 
osaksi. 
Kesävesijohto harjun rinteeseen mer-
kitään. 

Rakennusten välit merkitään istutetta-
vaksi alueen osaksi. 

teeseen merkitään. Rakennusten välit 
merkitään istutettavaksi alueen osaksi. 
 

 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Argusjärven Hovin alueella on merkitty matkailua palvelevien rakennusten 
korttelialue (RM), joka käsittää ravintolarakennuksen, majoitusrakennuksen 
sekä pää-/ kylpylärakennuksen. Lisäksi alueelle on merkitty liikuntarakennuk-
sien aluevaraukset. Rantaan on merkitty kuusi loma-asuntojen korttelialuetta 
(RA) kymmenelle erilliselle loma-asunnolle. Rantaan, loma-asuntojen kortteli-
alueista pohjoiseen on merkitty matkailua palvelevien rakennusten kortteli-
alue (RM-2) erilaisia saunarakennuksia varten. Lisäksi alueelle on merkitty 
leikkipuisto (VK), kaksi uimarantaa (VV) ja kaksi urheilu- ja virkistyspalvelui-
den aluetta (VU) sekä kaksi yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennus-
ten ja laitosten aluetta (EV). Alueen eteläosaan on osoitettu yleisen tien aluet-
ta (VL) 6-tien rampin rakentamiseksi ja suojaviheraluetta (EV-1) meluvallin 
rakentamiseksi 6-tien ja Argusjärven Hovin alueen väliin. Muu osa Argusjär-
ven Hovin alueesta on osoitettu VL -merkinnällä lähivirkistysalueeksi ja M-
merkinnällä maa- ja metsätalousalueeksi. 

Kunnan alueella pumppaamon pohjoispuolella on merkitty yleinen pysäköinti-
alue (LP). Pysäköintialueelta lähtee valaistu ulkoilureitti kirkonkylän suuntaan.  
Muu osa kunnan alueesta on osoitettu VR-1 merkinnällä retkeily- ja ulkoilu-
alueeksi, jolle saa sijoittaa asuntovaunualueen erillisen suunnitelman mukai-
sesti. Alueeseen rajautuu yhteiskäyttöinen venevalkama-alue (LV). 

Seurakunnan alueelle on merkitty matkailua palvelevien rakennusten kortteli-
alue (RM-1), johon saa rakentaa leirikeskuksen tarpeisiin päärakennuksen si-
sältäen pääkeittiön, ruoka-/ juhlasalin ja henkilökunnan majoitustilaa.  Alueel-
le saa rakentaa myös varastotilaa, sosiaalitiloja, leirikirkon sekä sauna- ja va-
paa-aikarakennuksen. Seitsemälle majoitus- ja lomarakennuksille on kaavas-
sa osoitettu rakennusalat RM-1 ja RA korttelialueilta. Lisäksi alueelle on mer-
kitty uimaranta (VV), urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU) sekä retkeily- ja 
ulkoilualue (VR). 

Muu osa seurakunnan alueesta on osoitettu lähivirkistysalueeksi VL-1 -
merkinnällä Vierevintien alapuolisen jyrkän harjumuodostelman alueella.  
Seurakunnan alue kokonaisuudessaan on osa maisemallisesti arvokasta VAT:n 
mukaista rakennettua kulttuuriympäristöä: ID 1 996 Parikkalan kirkko. Harju-
alue kuuluu lisäksi osaksi maakunnallisesti arvokasta harjualuetta. 
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5.1.1 Mitoitus ja aluevaraukset 

Kaava-alueen aluevaraukset ja mitoitukset on esitetty seuraavassa taulukos-
sa. 

Käyttötarkoitus Pinta-ala (ha) Tehokkuus Kerrosala 

RA  0,9                      0,21  1885 
   RM  2,9                        0,34  9900 

RM-1  1,1                 0,18  1900 
RM-2  0,3                    0,20  560    
VL  5,9    
VL-1  3,1               
VK  0,1 
VU  1,3 
VR  0,7 
VR-1  0,6                
VV  0,4                 
LT  1,9                 
LV  0,3                 
LP  0,2                 
ET  0,03 
EV-1  0,7                 
M  0,4                
W  5,3  
ET  0,03               
 
Yhteensä:  26,06                         0,05  14245 

 

5.2 Aluevaraukset 

5.2.1 Korttelialueet 

Loma-asuntojen korttelialue (RA) 

Kaavassa on osoitettu Argusjärven Hovin ranta-alueelle kuusi loma-asuntojen 
korttelialuetta (RA, korttelit 1-4 ja 6-7). Rantarinteeseen Hovin lounaispuolel-
le sijoittuu neljää kortteliin seitsemän 125 kem2 suuruista rakennusalaa, jois-
sa rakentaminen sallitaan yhteen kerrokseen ja rinteen vastaisesti kellariker-
rokseen. Loma-asuntokorttelissa on valmistumassa neljä keskimmäistä ra-
kennusta. Rakennusmateriaalina on käytetty puuta. Niininiemenkallion kaksi 
erillään olevaa loma-asuntokorttelia on varustettu hieman suuremmalla ra-
kennusoikeudella, 150 kem2 ja 200 kem2. Niemen kärjen kortteliin liittyy 
myös olemassa oleva rantasauna (60 kem2). Saunarakennukseen on kunnos-
tukseen liittyen osoitettu hieman lisärakennusoikeutta. Kortteleiden rakenta-
minen sallitaan yhteen kerrokseen ullakko ja kellaritiloin.  

Kaavassa on osoitettu seurakunnan alueen kaakkoisosaan loma-asuntojen 
korttelialue (RA, kortteli 9). Korttelialueelle on osoitettu kolme erillistä raken-
nusalaa. Yhden rakennusalan rakennusoikeus on 200 kerrosneliömetriä ja 
kerrosluku yksi. Loma-asuntokortteli on tarkoitettu leirikeskuksessa palvelevi-
en työasunnoiksi sekä erityistapahtumien yhteydessä perhe- ja ryhmämajoi-
tukseen. Korttelialue sijoittuu pohjavesialueelle ja maisemallisesti arvokkaalle 
alueelle (VAT). 

Loma-asuntojen korttelialueella edellytetään julkisivumateriaalina puuverhoi-
lua ja kattomuotona harjakattoa. Yksikerroksisuudesta johtuen rakennusten 
vaikutus kaukomaisemaan jää vähäiseksi. Rakennusten näkyminen Vierevin-
harjulta on myös vähäistä sankan kasvillisuuden takia. 
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Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM, kortteli 5) 

Kaavassa on osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialue Argus-
järven Hovin päärakennuksen ympärille. Korttelialueelle on osoitettu kuusi 
erillistä rakennusalaa.  
Pää- ja kylpylärakennuksen rakennusalan rakennusoikeus on 2000 kerrosne-
liömetriä ja rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa enintään 1/3 käyt-
tää kellarikerroksessa kerrosalaan luettavaksi tilaksi.  
Ravintolarakennuksen rakennusalan rakennusoikeus on 300 kerrosneliömetriä 
ja kerrosluku kaksi. Ravintolarakennus on sr-1 merkinnällä suojeltu: ”Suojel-
tava rakennus, Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas rakennus. 
MRL 41 §:n nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa 
tehdä sellaisia korjaus tai muutostöitä, jotka turmelevat rakennuksen histori-
allista tai rakennustaiteellista arvoa. Rakennuksen yhteyteen saa rakentaa te-
rassin museoviranomaisen hyväksymän suunnitelman mukaisesti.” 
Kaksikerroksisen majoitusrakennuksen rakennusoikeus on 2100 m2, joka 
mahdollistaa rakennuksen laajentamisen pituussuunnassa sekä korottamisen 
uudella kattokerroksella.  
Vanhan maamieskoulun rakennusalan rakennusoikeus on 500 kerrosneliömet-
riä ja kerroskorkeus kaksi. Vanha maamieskoulurakennus on sr-2 merkinnällä 
suojeltu: ”Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa 
syytä. Rakennukseen kohdistuvista merkittävistä muutostöistä tulee pyytää 
museoviranomaisen lausunto.”   
Vanhan maamieskoulun taakse ja osin sivulle on osoitettu 2500 kerrosne-
liömetrin rakennusoikeus kahteen kerrokseen ja rinteen vastaiseen kellariker-
rokseen. Rakennusalalle on kaavailtu monitoimihallia siihen liittyvine aula ja 
sosiaalitiloineen. 
RM -alueen itälaitaan pysäköimisalueen jatkeelle on varattu tenniskeskukselle 
2500 kerrosneliömetrin varaus kahteen kerrokseen ja rinteen vastaiseen kel-
larikerrokseen. 
Rakennusalojen keskelle on osoitettu katuaukio/tori ja sitä ympäröivä istutet-
tava alueen osa. Istutettavalla alueen osalla on kolme suojeltavaa puuta.  
RM -alueen itälaitaan on merkitty pysäköimispaikka. RM -korttelialueen halki 
kulkevat ajoyhteydet rannan tuntumassa sijaitseviin RA -kortteleihin sekä VL, 
VU, VV ja ET -alueille. Korttelin itäreunasta on esitetty jalankululle ja pyöräi-
lylle varattu katualue-varaus Kolmikannan eritasoliittymätunneliin. 

Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM-1, kortteli 10) 

Seurakunnan alueelle on merkitty matkailua palvelevien rakennusten kortteli-
alue (RM-1), johon saa rakentaa leirikeskuksen tarpeisiin uuden kerrosalal-
taan 400 m2:n suuruisen päärakennuksen. Nykyisen ruokalarakennuksen pai-
kalle on varattu kerrosalaa 350 m2 sisältäen pääkeittiön, ruokasalin/juhlasalin 
ja henkilökunnan majoitustilan.  Alueelle saa rakentaa myös uutta varastotilaa 
ja sosiaalitiloja. Leirikirkolle sekä sauna- ja vapaa-aika rakennukselle on 
kummallekin merkitty kerrosalaa 150 m2. Rakennusalojen kerrosluku on yksi 
ja rakennusten julkisivumateriaalina tulee olla puuverhoilu. Korttelialueelle on 
merkitty kaksi pysäköimisaluetta.  

Matkailua palvelevien rakennusten korttelialueelle on osoitettu harjun ala-
osaan neljä rakennusalaa. Yhden rakennusalan rakennusoikeus on 200 ker-
rosneliömetriä ja kerrosluku yksi. Valaistu ulkoilureitti ja ajoyhteys on siirretty 
korttelin ulkopuolelle harjurinteen vastaisesti. Korttelialueet sijoittuvat pohja-
vesialueelle ja maisemallisesti arvokkaalle alueelle (VAT). Korttelialueella 
edellytetään julkisivumateriaalina puuverhoilua sekä kattomuotona harjakat-
toa. Yksikerroksisuudesta johtuen rakennusten vaikutus kaukomaisemaan jää 
vähäiseksi. Rakennusten näkyminen Vierevinharjulta on myös vähäistä san-
kan kasvillisuuden takia. 
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Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM-2, kortteli 8) 

Kaavassa on osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialue Argus-
järven Hovin luoteispuolelle järven rantaan. Korttelialueelle on osoitettu ra-
kennusala uimaranta-aluetta palvelevia pukuhuone- ja wc-tiloja sekä sauna-
kylään kuuluvia saunarakennuksia varten. Rakennusalan rakennusoikeus on 
200 kerrosneliömetriä. Korttelialueelle on osoitettu myös viisi rakennusalaa, 
joille saa sijoittaa saunoja. Yhden saunaryhmän rakennusalan rakennusoikeus 
on 72 kerrosneliömetriä. Korttelin kaikki rakennukset liitetään viereisen 
pumppaamon kautta vesijohtoon ja viemäriverkkoon. Korttelialuetta ympä-
röimään on merkitty aita.  

Kaavaan on lisätty määräys alimman sallittavan lattiarakenteen korkeusase-
man osalta: ”Asuinrakennuksen ja loma-asunnon alimman vaurioituvan lattia-
rakenteen tulee olla keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuvan ylimmän 
tulvakorkeuden (HW 1/100) yläpuolella. Korkeuden määrittämisessä on lisäksi 
otettava huomioon vesistön aaltoilu. Tämä määräys koskee myös muita ra-
kennuksia, jos niissä on veden noususta vaurioituvia rakenteita”. 
 

5.2.2 Muut alueet 

Lähivirkistysalue (VL ja VL-1) 

Kaavassa on rakentamisen ulkopuolelle jäävät alueet osoitettu lähivirkistys-
alueiksi. Huomattava osa lähivirkistysalueista sijoittuvat kokonaan pohjavesi-
alueelle ja maisemallisesti merkittävälle alueelle. VL -lähivirkistysalueelle saa 
sijoittaa sen käyttöön liittyviä kevyitä rakennelmia ja rakenteita. Argusjärven 
Hovin alueella rannan tuntumassa olevalla VL -lähivirkistysalueella on olemas-
sa oleva puusto säilytettävä. Alueelle on merkitty myös ajoyhteydet rannan 
tuntumassa sijaitseviin RA -kortteleihin sekä VL-, VU-, VV ja ET -alueille. Ar-
gusjärven Hovin VL -lähivirkistysalueen pohjoisosaan on osoitettu suojeltava-
na alueen osana kallio ja kallionaluslehto, s-1 -merkinnällä.  

VL-1 –lähivirkistysalue, joka on osa Parikkalan kirkon ja Vierevinharjun VAT- 
aluerajausta, on normaali metsänhoito sallittua, mutta avohakkuuta ei sallita 
eikä puulajeja saa vaihtaa istuttamalla. Vierevinharjun tietä ei saa suolata ja 
tien molemmin puolin olevat ojat on pidettävä kunnossa, etteivät hulevedet 
pääse harjun rinteisiin. Vierevinharjun osalle on merkitty myös maakunnalli-
sesti arvokas harjualue merkintä (ge). 

Leikkipuisto (VK) 

Kaavassa on Argusjärven Hovin alueelle osoitettu leikkipuisto alueen etelä-
osaan uimarannan sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen läheisyyteen. 
leikkipuisto on myös näköyhteyden päässä useimmista majoitusrakennuksis-
ta. Alueelle saa sijoittaa sen käyttöön liittyviä kevyitä rakennelmia ja raken-
teita. 

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU) 

Kaavassa on osoitettu kaksi urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta Argusjärven 
Hovin alueelle ja yksi seurakunnan alueelle. Alueelle saa sijoittaa sen käyttöön 
liittyviä kevyitä rakennelmia ja rakenteita. Argusjärven Hovin alueella oleville 
alueille on merkitty ajoyhteydet. Kolmikannan eritasoliittymävarauksen alle 
jääneet liikuntapaikat siirretään pohjoisen uimarannan ja saunakylän yhtey-
teen. Argusjärven Hovin alueen pohjoisempi urheilu- ja virkistyspalvelujen 
alue ja seurakunnan alueen urheilu- ja virkistyspalvelujen alue sijoittuvat 
pohjavesialueelle ja maisemallisesti arvokkaalle alueelle. 
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Retkeily- ja ulkoilualue (VR) 

Kaavassa on osoitettu retkeily- ja ulkoilualue seurakunnan alueelle. Alueelle 
saa sijoittaa sen käyttöön liittyviä kevyitä rakennelmia ja rakenteita.  

Retkeily- ja ulkoilualue (VR-1) 

Kaavassa on osoitettu retkeily- ja ulkoilualue kunnan alueelle. Alueelle saa si-
joittaa sen käyttöön liittyviä kevyitä rakennelmia ja rakenteita. Alueelle on 
merkitty ajoyhteys, joka toimii myös valaistuna hiihtolatualueena. Alueelle 
saa sijoittaa asuntovaunualueen erillisen suunnitelman mukaisesti. Alueella si-
jaitsee muinaismuistolain (295/63) rauhoittama Niininiemenlahden kivikauti-
nen asuinpaikka (muinaisjäännösrekisterissä nro 580010028), joka on merkit-
ty kaavakartalle (sm-28). Asuinpaikan laajuutta ei tarkoin tunneta. Kohde on 
paikallisesti merkittävä kiinteä muinaisjäännös. 
Alue sijoittuu pohjavesialueelle ja maisemallisesti arvokkaalle alueelle.  

Uimaranta-alue (VV) 

Kaavassa on osoitettu kolme uimaranta-aluetta. Uimaranta-alueista kaksi si-
jaitsee Argusjärven Hovin alueella ja yksi seurakunnan alueella. Uimaranta-
alueelle saa sijoittaa sen käyttöön liittyviä kevyitä rakennelmia ja rakenteita. 
Argusjärven Hovin alueella sijaitseva uimaranta osittain ja seurakunnan alu-
eella sijaitseva uimaranta sijoittuvat pohjavesialueelle ja maisemallisesti ar-
vokkaalle alueelle. 

Maa- ja metsätalousalue (M) 

Kaavan eteläinen Ukonojanlahden ranta on merkitty maa- ja metsätalousalu-
eeksi, jolle on rajattu suojeltava alueen osa s-1 –merkinnällä.  Ukonojanlah-
den ranta on luontoselvityksessä todettu mahdolliseksi valkoselkätikan elin-
alueeksi. Alue on säilytettävä luonnontilaisena. 

Yleisen tien alue (LT) 

Kaavassa on osoitettu vt 6:n Kolmikannan eritasoliittymän laajennusalue ylei-
sen tien alueeksi. 

Venevalkama (LV) 

Kaavassa on osoitettu venevalkama Niininiemenlahdelle. Alue sijoittuu pohja-
vesialueelle ja maisemallisesti arvokkaalle alueelle. 

Yleinen pysäköintialue (LP) 

Kaavassa on osoitettu yleinen pysäköintialue kunnan alueelle. Alue palvelee 
uimarannan ja venevalkaman sekä ulkoilureitin käyttäjiä. Alue sijoittuu pohja-
vesialueelle ja maisemallisesti arvokkaalle alueelle. 

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue 
(ET) 

Kaavassa on osoitettu kaksi yhdyskuntateknistä huolto palvelevien rakennus-
ten ja laitosten aluetta. Alueet sijaitsevat Argusjärven Hovin alueen lounais- 
ja pohjoisosassa. Pohjoisosassa sijaitseva alue sijoittuu pohjavesialueelle ja 
maisemallisesti arvokkaalle alueelle. 
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Suojaviheralue (EV-1) 

Kaavassa on osoitettu suojaviheralue yleisen tien alueen ja Argusjärven Hovin 
alueen väliin. Suojaviheralueelle muotoillaan maa-aineksesta valli melues-
teeksi. Alueelle istutetaan puita ja pensaita. 

  Vesialue (W) 

Kaavassa on osoitettu Arkusjärvi vesialueeksi. 

5.3 Kaavan vaikutukset 

5.3.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja maisemaan 

Kaavaratkaisu pohjautuu alueen nykyiseen rakennuskantaan ja käyttötarkoi-
tukseen matkailupalvelujen alueena. Kaava mahdollistaa alueen täydennysra-
kentamisen alueen toiminnan kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi. Alueen 
rakennettu ympäristö laajenee jonkin verran, mutta uudisrakentaminen on 
pyritty osoittamaan maisemallisesti merkittävien alueiden ulkopuolelle. Haas-
teellisinta on laajojen liikunta- ja monitoimirakennusten sijoittaminen Argus-
järven Hovin kokonaisuuteen. Rakennukset on sijoitettu lakialueen reunoille 
rinteen vastaisesti. Ratkaisulla voidaan keventää suurten rakennusmassojen 
vaikutusta. Argusjärven Hovi palveluineen on liikenteellisesti helposti saavu-
tettavissa valtatieltä käsin. 

Alueen rakennusten suojeluarvo on selvitetty kaavoituksen yhteydessä ja suo-
jeltavat rakennukset on osoitettu kaavassa sekä suojeluarvojen säilymiseksi 
annettu tarpeelliset määräykset. 

Kaava-alue on pääosin ihmisen muokkaamaa luonnonmaisemaa. Kaavan 
mahdollistama rakentaminen muuttaa maisemaa, mutta merkittävimmät mai-
sematekijät on huomioitu rakennuskortteleiden sijainnissa ja laajuudessa. 
Alueen merkittävimmät maisematekijät ovat kaava-alueen pohjoisosan jyrk-
kärinteinen, korkea harju ja Argusjärven Lomahovin pihalta Niininiemenkalli-
olle johtava puistokujanne. Alueen pohjoisosan harjun maisemallinen arvo on 
säilytetty osoittamalla se kaavassa lähivirkistysalueeksi, jolla avohakkuuta ei 
sallita eikä puulajeja saa vaihtaa istuttamalla. Argusjärven Lomahovin pihalta 
Niininiemenkalliolle johtava kujanne on merkitty kaavaan ja sitä reunustavat 
puut merkitty suojeltaviksi.  

5.3.2 Vaikutukset luontoon, luonnonympäristöön ja ilmastoon 

Kaava-alueella on tehty luontoselvitys vuonna 2008. Luontoselvityksessä kaa-
va-alueelta ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja eikä uhanalaisia 
lintulajeja. 
Karjalan Lomahovin pohjoispuolella sijaitsee merkittävä lehtomainen kal-
lionalus. Tämän alueen säilyminen on varmistettu merkitsemällä se kaavaan 
suojeltavana alueen osana (s-1). 

Kaava-alueen eteläosassa todettiin luontoselvityksessä mahdollisia valkosel-
kätikan jälkiä vetisessä rantametsässä. Alue on kaavassa osoitettu maa- ja 
metsätalousalueeksi, jolla alue suojellaan (s-1). 

Leirikeskuksen ja Argusjärven Hovin alueelle on kaavassa osoitettu polku- ja 
ajoyhteysverkosto sekä paikoitusalueet keskeisiin kohtiin liikkumisen ja liiken-
teen ohjaamiseksi ympäristöä säästävästi. 
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5.3.3 Vaikutukset pohjavesiin 

Huomattava osa kaava-alueesta sijoittuu pohjavesialueelle. Pohjavesialue on 
merkitty kaavaan ja kaavamääräysten mukaan alueella ei saa ryhtyä sellaisiin 
toimenpiteisiin, joista voi aiheutua ympäristönsuojelulain 1. luvun 7 §:n 
(maaperän pilaamiskielto), 8 §:n (pohjaveden pilaamiskielto) tai vesilain 1. 
luvun 18 §:n (pohjaveden muuttamiskielto) mukaisia seuraamuksia. Lähivir-
kistysalueella (VL-2) on kaavamääräyksissä kielletty Vierevinharjun tien suo-
laus ja edellytetty tien molemmin puolin olevien ojien pitämistä kunnossa niin, 
etteivät hulevedet pääse harjun rinteisiin. Kaavamääräyksissä edellytetään 
myös alueen kiinteistöjen liittyvän kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon. 
Näillä toimilla on pyritty estämään alueen toimintojen pohjaveden laadulle 
mahdollisesti aiheuttama haitta.  

5.3.4 Sosiaaliset vaikutukset 

Vaikutukset viihtyvyyteen ja virkistykseen 

Kaavassa on osoitettu alueita yleiseen virkistykseen: Lähivirkistysalueet sekä 
retkeily- ja ulkoilualue. Ranta-alue jää suurimmaksi osaksi jokamiehen oike-
uksien ulkopuolelle. Arkusjärven virkistysarvo on saavutettavissa retkeily- ja 
ulkoilualueen sekä venevalkaman kautta. Kaava-alueelle on osoitettu myös 
yleinen pysäköintialue, jolloin virkistysmahdollisuudet ovat helposti käytettä-
vissä. 

Vaikutukset työpaikkoihin ja palveluihin 

Argusjärven Hovin toiminnan laajentuminen lisää palveluita ja työpaikkoja 
alueella. Argusjärven Hovin palvelut ovat matkailijoiden lisäksi myös kunta-
laisten käytettävissä. Leirikeskuksen toiminnot ja palvelut monipuolistuvat se-
kä vuotuinen käyttöaika pitenee. Asuntovaunualue toteutuessaan tuo palve-
luille lisäkysyntää myös laajemmin.  

5.3.5 Taloudelliset vaikutukset 

Argusjärven Hovin toiminnan laajentuminen mahdollistaa uusien työpaikkojen 
syntymisen.  Myös alueen lisärakentaminen tulee työllistämään suunnittelijoi-
ta, valvojia ja rakentajia. Alueen investoinnin tehdään valtaosin matkailuyri-
tyksen ja seurakunnan toimesta. Maankäyttösopimuksin ratkaistaan esimer-
kiksi matkailuvaunualueen, yhteisen ulkoilureitin ja paikoitusalueen rakenta-
minen. 

5.3.6 Vaikutukset liikenteeseen 

Argusjärven Hovin toiminnan laajentuminen ja seurakunnan leirikeskuksen li-
särakentaminen lisää alueelle suuntautuvaa liikennettä. Liikenteen määrän li-
säys ei ole kuitenkaan merkittävä. 
Kaava mahdollistaa suunnitellun Kolmikannan eritasoliittymän läntisen rampin 
rakentamisen. 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 Toteutusta ohjaavat suunnitelmat 

Rakennusten rakentaminen alueelle edellyttää rakennuslupaa. 
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6.2 Toteuttamisen aikataulu 

Kaavan toteuttaminen voi alkaa kaavan saatua lainvoiman. 

6.3 Kaavan hyväksyminen 

Kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto maankäyttö- ja rakennus-asetuksen 27 
§:n mukaisesti. 
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