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PIELAVEDEN KUNTA
PIELAVEDEN KIRKONKYLÄN YLEISKAAVAN MUUTOS, RANTA-ALUE
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
1

MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää
kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumisja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallisilla
on mahdollisuus esittää alueelliselle ympäristökeskukselle neuvottelun käynnistämistä OAS:n riittävyydestä (MRL 64 §). Esitys on tehtävä ennen kuin
kaavaehdotus on asetettu julkisesti nähtäville.

2

MISSÄ JA MITÄ ON SUUNNITTEILLA?
Yleiskaavan muutos käsittää Pielaveden kirkonkylän osayleiskaavan rantaalueen kokonaisuudessaan. Suunnittelualue käsittää ranta-alueet Uitinsalmesta Sammalislahteen. Suunnittelualueen sijainti ilmenee alla olevasta kuvasta
(kuva 1). Kaava-alueen likimääräinen rajaus on osoitettu punaisella.

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus maastokartalla, pohjakartta MML.
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MIHIN SUUNNITTELULLA PYRITÄÄN?
Yleiskaavan muutoksen tavoitteena on tutkia Pielaveden Kirkonkylä rantaalueen maankäytön tehostamista. Yleiskaavalla etsitään uusia rakentamisalueita sekä selvitetään virkistyskäyttötarpeet ja turvataan rantareitin jakuvuus.
Alueen maankäyttöä pyritään suunnittelemaan siten, että tulevan maankäytön aiheuttama vaikutus kulttuuri- ja luonnonympäristön merkittävimmille
ominaispiirteille jää mahdollisimman vähäiseksi.
Suunnitteluratkaisuilla pyritään minimoimaan ympäristöhäiriöitä.
Nykyinen kunnallistekniikka, katuyhteydet sekä virkistys-/kevyenliikenteen
yhteydet huomioidaan rakennusalueita mietittäessä.

Kuva 2. Ortokuva suunnittelualueesta

4

MITÄ SUUNNITELMIA TAUSTALLA?

4.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvosto on hyväksynyt valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
31.11.2008. Tavoitteet astuivat voimaan 1.3.2009. (www.ymparisto.fi/vat)
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat seuraavia asiakokonaisuuksia ja niiden tavoitteita:
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 Toimiva aluerakenne ( Kyläverkoston kehittäminen, olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan monipuolistamiseen.)
 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu (Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia.
 Kulttuuri- ja luonnonympäristö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat (Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen mukaan niiden ja
muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään. Alueidenkäytöllä
edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä.)
 Toimivat yhteysverkot ja energiahuolto (Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen.)
4.2

Maakuntakaava
Alueella on voimassa Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 (kuva 3). PohjoisSavon maakuntavaltuusto on hyväksynyt Pohjois-Savon maakuntakaavan
8.11.2010. Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan 7.12.2011. Maakuntakaavaan on vahvistettu muutoksia 15.1.2014.
Maakuntavaltuuston 15.6.2015 hyväksymän Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 on ympäristöministeriö vahvistanut 1.6.2016. Kaava täydentää
voimassa olevia maakuntakaavoja. Kaupan maakuntakaavan tavoitteena on
mahdollistaa kaupan ja siihen liittyvän elinkeinotoiminnan tasapainoinen kehittäminen ja kilpailunäkökulman huomioiminen Pohjois-Savossa. Luonnoksessa Pielaveden kirkonkylä on osoitettu Keskustatoimintojen alakeskukseksi
(ca2).

Kuva 3. Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta
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Pohjois-Savon maakuntakaavassa kaava-alueelle kohdistuu seuraavat merkinnät:
TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE (A1)
Merkinnällä osoitetaan alueen käytön suunnittelua edellyttävät asumiseen,
palvelu-, teollisuus- ja työpaikka- sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat
rakentamisalueet. Merkintä sisältää taajamien sisäisiä liikenneväyliä sekä liikenteen tarvitsemat satama-, huolto-, varikko-, terminaali-, ratapiha- ja muita vastaavia alueita, ulkoilureitit, kevyen liikenteen väylät, paikalliskeskukset,
yhdyskuntateknisen huollon alueet, muut erityisalueet, paikalliset suojelualueet sekä virkistys- ja puistoalueet.

A1

Suunnittelumääräys: Aluetta suunnitellaan asumiseen, ympäristöönsä soveltuvien työpaikkatoimintojen sekä näihin liittyvien palveluiden ja toimintojen
alueena. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka eheyttää yhdyskuntarakennetta, vahvistaa taajaman omaleimaisuutta ja turvaa ympäristö-, virkistys-, luonto- ja kulttuuriarvot. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava päivittäisten palveluiden saatavuus, riittävät ulkoilu- ja lähivirkistysmahdollisuudet
sekä kevyen liikenteen yhteydet seudullisille virkistysalueille. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on osoitettava maakuntakaavakartalle merkittyjen
ulkoilureittien jatkuvuus taajamatoimintojen alueella.
Alueen käytön suunnittelussa on säilytettävä riittävät virkistys- ja viheryhteydet viheralueiden välillä.

ca-21
ALAKESKUS (ca-21)
Merkinnällä osoitetaan kuntakeskukset, joihin sijoittuu kaupan ja hallinnon
palveluita. Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa seudullisesti merkittäviä yli 2 000 km2 vähittäiskaupan suuryksikköjä.
Suunnittelumääräykset: Alueen käytön suunnittelulla eheytetään yhdyskuntarakennetta.
Vähittäiskaupan
suuryksiköt
tulee
sijoittaa
taajamaan.
PÄÄVESIJOHTOLINJA
Alueella

on

voimassa

MRL:n

33

§:n

mukainen

rakentamisrajoitus.

PÄÄVIEMARILINJA
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
2,4
LAIVA- TAI VENEVÄYLÄ
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
sl506, Veeperilän puistometsikkö
lv900, Kirkonkylän vierasvenesatama.
lu922, Petäjälahti, uiton toimipaikka / pudotuspaikka.
pv1 654, Honkamäki, pohjavesialue.
Pielaveden kirkonkylän kulttuuriympäristön aluerajaus ilmenee seuraavasta
kuvasta (kuva 4). Kaavoitettavien ranta-alueiden tuntumassa on valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita alueita ja kohteita.
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Kuva 4. Ote maakuntakaavasta, Pielaveden kirkonkylän kulttuuriympäristö

KULTTUURIYMPÄRISTÖN KANNALTA VALTAKUNNALLISESTI TAI MAAKUNNALLISESTI TÄRKEÄ ALUE TAI KOHDE
Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätöksen mukaiset valtakunnallisesti
merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (MA1-v, ma1-v) ja maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt (MA1, ma1).
Suunnittelumääräys: Alueen tai kohteen suunnittelussa on otettava huomioon
rakennetun kulttuuriympäristön kokonaisuudet ja ominaislaatu. Alueen tai
kohteen erityis- piirteitä tulee vaalia. Valtakunnallisesti merkittävien alueiden
(MA1-v, ma1-v) suunnittelussa on pyydettävä lausunto alueelliselta elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja museoviranomaisilta.
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4.3

Yleiskaava
Kirkonkylän osayleiskaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt oikeusvaikutteisena 24.4.2006. Kaavalla ohjataan kirkonkylän alueen yksityiskohtaisempaa
asemakaavoitusta sekä lievealueen rakentamista.
Kirkonkylän osayleiskaavan muutos tilojen 28:2 ja 13:12 osalta on kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.12.2008. Yleiskaavan muutoksella Sammalislahden
alueelle on osoitettu 3 uutta rakennuspaikkaa. Kirkonkylän osayleiskaavan
muutos, joka koskee Kohoniemen ja Urho Kekkosen tien ja kantatien risteyksen aluetta on hyväksytty valtuustossa 27.2.2012 §18.

Kuva 5. Kirkonkylän osayleiskaava

4.4

Asemakaavat
Kirkonkylän asemakaava-alueen laajuus ilmenee alla olevasta kuvasta (kuva
6).
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Kuva 6. Ote kirkonkylän ajantasa-asemakaavasta

4.5

Rakennusjärjestys
Pielaveden kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 2001 §. Rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2002.

4.6

Tehdyt ja tehtävät selvitykset ja suunnitelmat











Muinaismuistoinventoinnin 1997 ja 2004
Maisemanhoitosuunnitelma 2003
Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma, Pielavesi 2011
Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2004
Pielaveden kunnan ympäristösuojelumääräykset 2012
Rakennusjärjestys 2002
Maakuntakaavan selvitykset
Ranta-alueista on tehty virtuaalimallinnus 2015
Liito-oravaselvitys kevät 2016
Luontoselvitys muuttuvan maankäytön osalta kesä 2016
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5

MITÄ JA MITEN VAIKUTUKSIA ARVIOIDAAN?
Odotettavissa olevien vaikutusten esiintyminen ja arviointi tapahtuu asiantuntijoiden, viranomaisten, maanomistajien, asukkaiden ja suunnittelijoiden
kanssa yhteystyössä ja vuorovaikutuksessa. Lähtökohtana ovat aiemmat
suunnitelmat ja selvitykset, kartat, ilmakuvat sekä paikan päällä tehdyt luontoselvitykset ja inventoinnit. Vaikutusten arvioinnissa verrataan kaavan mukaista tilannetta nykytilanteeseen ja asetettuihin tavoitteisiin.
Arviointikohde

Näkökohta

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet



Miten kaava toteuttaa tavoitteita

Yhdyskuntarakenne

















Kaavan soveltuvuus valtakunnallisiin
ja seudullisiin kehittämistavoitteisiin.
Alueen tuleva käyttö ja seudulliset
yhteydet
Olevien rakenteiden hyväksikäyttö
Tekninen huolto (vesihuolto, energia)
Palvelut ja asuminen
Virkistys
Maanomistus
Kasvillisuus
Eläimistö
Maisemakuva, kulttuuriympäristö
Vesistö- ja pohjavedet
Rakennettu ympäristö
Melu ja päästöt
Erityispiirteet ja -kohteet
Ympäristöhäiriöt

Taloudelliset vaikutukset






Liikenneverkko, toimivuus, yhteydet
Ajoneuvo-, kevytliikenne
Liikenneturvallisuus
Kustannukset asukkaille ja kunnalle

Ihmiset



Elinolot ja viihtyisyys



Ympäristö

Liikenne

6

KETKÄ OVAT OSALLISET JA SIDOSRYHMÄT?
Kaavahankkeessa osallisia ja sidosryhmiä ovat alustavan tarkastelun perusteella ainakin seuraavat tahot:
 Suunnittelualueen ja sen lähialueen maanomistajat
 Kuntalaiset, erityisesti suunnittelualueella ja sen läheisyydessä asuvat ja
työskentelevät ihmiset
 Alueen yritykset
 Kunnan luottamuselimet
 Kunnan eri hallintokunnat
o Pielaveden tekninen lautakunta
o Pielaveden ympäristölautakunta
o Pelastusturvalautakunta
o Sivistyslautakunta
 Viranomaiset:
o Pohjois-Savon ELY-keskus
o Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
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o Pohjois-Savon liitto
 Yhteisöt
o Urheiluseurat
o Kyläyhdistykset ja -toimikunnat
o Savon Voima Oyj
o Vesilaitos
o Pielaveden seurakunta
o Järvi-Suomen Uittoyhdistys
Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia
ja lausua kaavasta mielipiteensä. Viranomaistahoilta pyydetään erikseen lausunnot kaavan ehdotusvaiheessa.
7

MITEN JA MILLOIN VOI OSALLISTUA?
MITEN SUUNNITTELUSTA TIEDOTETAAN?
SUUNNITTELUVAIHEET

TYÖSTÄMINEN

Kevät 2016
Osallistumis- ja ar(Päätös aloitukses- viointisuunnitelma
ta pp.kk.vvvv)
1.Laatimisprosessin käynnistäminen

Kevät - kesä 2016

KÄSITTELY

Aloitus- ja viranomaisneuvottelu

Kaavoituksen aloittamisesta tiedottaminen

OSALLISTUMINEN

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman
(OAS) riittävyyden
arviointi.
OAS nähtäville ja
yleisötilaisuus

TIEDOTTAMINEN

Kuulutukset

Tiedottaminen
paikallislehdissä

Perustietojen keruu

2. Perusselvitykset
Syksy 2016
3. Luonnosvaihe

Vuodenvaihde
2016 - 2017
4. Ehdotusvaihe

Kevät 2017
5. Hyväksymisvaihe

Luonnoksen laadinta ja vaikutusten
arviointi
Luonnoksen asettaminen nähtäville

Tekninen lautakun- Kaavaluonnos nähtä- Nähtäville asettata asettaa nähtävil- ville
misesta ilmoitele
taan kunnallisten
Lausunnot
ilmoitusten tapaan.
Yleisötilaisuus
Viranomaisneuvottelu
Kunnan kotisivut
Mahdollisuus muu(työneuvottelu)
tosesitysten jättämiseen

Kaavaluonnoksesta
saatujen mielipiteiden ja lausuntojen
jälkeen työstetään
kaavaehdotus

Tekninen lautakun- Ehdotus nähtäville
ta asettaa nähtävilLausunnot
le
Mahdollisuus muistuViranomaistusten jättämiseen
neuvottelu

Ilmoitetaan samoin kuin luonnosvaiheessa

Muistutukset ja lausunnot tutkitaan.

Kaavan hyväksyminen tekninen
lautakunta >kunnanhallitus > kunnanvaltuusto

Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan virallisesti.

Kaavaehdotusta
korjataan tarvittaessa

Kaavan hyväksymispäätöksen laillisuudesta voi valittaa
Kuopion hallintooikeuteen

Kunnan kotisivut

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään suunnittelun edetessä
tarpeen mukaan.
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8

KUKA VALMISTELEE?
Kaavoitustyötä kunnassa ohjaa kunnan ympäristöosasto.
Käytännön suunnittelutyöstä vastaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Projektipäällikkönä toimii DI Timo Leskinen.

9

MISTÄ SAA TIETOA
Pielaveden kunnassa asiaa hoitaa:
Osastopäällikkö Juha Vainikainen
Pielaveden kunta, Ympäristöosasto
Puustellintie 13, 72401 Pielavesi
puh. 040 4894834
e-mail: juha.vainikainen@pielavesi.fi
Kaavan laatijana toimii:
FCG Suunittelu ja tekniikka Oy
Timo Leskinen
Aluepäällikkö, DI
Microkatu 1, PL 1199, 70211 Kuopio
puh. 040 508 9680
e-mail: timo.leskinen@fcg.fi
Yleiskaavan käynnistämisestä, vireille tulosta ja kaavoituksen eri vaiheista
(luonnos- ja ehdotusvaihe) tiedotetaan lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja
internetissä www.pielavesi.fi.

Q:\Kuo\P291\P29116_Pielaveden_kirkonkylan_rantaal\C_suunnittelu\C2_tyo\Tekstit\OAS_Pielaveden kirkonkylän ranta-alueet.doc

