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Pielaveden kunta
Tekninen lautakunta
PL 27
72401 PIELAVESI

Vastine Pielaveden itäosan rantayleiskaavan luonnoksesta saatuun
palautteeseen

LAUSUNNOT
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pielaveden kunta on pyytänyt Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausuntoa Pielaveden Itäosan rantaosayleiskaavaluonnoksesta. Kaavarajaus
noudattaa itä-, etelä- ja pohjoisosassa kuntarajoja, länsiosalta kaava-alue rajautuu pääosin Pielaveden muihin, jo laadittuihin yleiskaavoihin. Kaavan luoteisosassa kaava-alue rajautuu seututiehen 561.
Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena rantaosayleiskaavana, jota käytetään rakennus- ja poikkeuslupien, elinkeinon kehittämisen ja ympäristön- ja maisemanhoidon perustana.
Kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 27.4.2015
Rakentamisen mitoitus
Kaavan mitoitusperiaatteet on sovellettu ns. Etelä-Savon mallista ja
se poikkeaa siitä muuntokertoimien osalta. Nyt vireillä olevassa kaavassa rantaviivaa lasketaan muunnettuna siten, että alle 50 m kapeilta niemiltä ei lasketa mitoitusrantaviivaa. Alle 100 metriä kapeissa salmissa ja lahdissa todellinen rantaviiva on kerrottu 0,35. Alle
200 m kapeilla lahdilla ja salmissa sekä 50-100m kapeilla niemillä
todellinen rantaviiva kerrotaan 0,5. Etelä-Savon seutukaavaliiton
mallissa kerroin 0,35 on 0,25. 100 - 150 m leveillä niemillä kerroin
on 0,75 ja 200-300 m kapeissa salmissa ja lahdissa kerroin on myös
0,75 tässä kaavassa käytetyn 1 sijasta. Kaavaselostuksen mukaan
rakennusoikeus on laskettu samalla tavoin kuin Pielavesijärven ja Nilakan rantaosayleiskaavoissa.
ELY-keskus huomauttaa, että rantayleiskaavoissa on valtakunnallisesti yleisesti käytetty Etelä-Savon seutukaavaliiton aikanaan tekemää rantaviivan muuntomailla. Yhtenäisen rantaviivan muuntomallin
käyttäminen on ollut perusteltua maanomistajien tasapuolisen kohtelun kannalta. Nyt vireillä olevassa kaavassa ei ole esitetty perusteluita siihen, miksi ko. kaava-alueella tulisi käyttää yleisestä poikkeavaa
mitoitusmallia. ELY-keskus huomauttaa, että kunnan toisen vesistön
alueella käytetty poikkeava mitoitusmalli ei tarkoita sitä, että samaa
mitoitusmallia voitaisiin kategorisesti käyttää jatkossa. Rakentamisen
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mitoitus ja sen perusteet tulee tarkastella jokaisella vesistöllä erikseen, mikäli se poikkeaa yleisimmin käytetystä ns. Etelä-Savon mallista. ELY-keskus myös huomauttaa, että kaava-alueeseen rajautuvan Lampaanjärvi-Pörsänjärvi rantaosayleiskaavassa on käytetty ns.
Etelä-Savon mallia, joten maanomistajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta on perusteltua että saman vesistön alueella rakennusoikeus määrittyy samoin perustein.
ELY-keskus toteaa, että mikäli poikkeavaan mitoitusmallia aiotaan
käyttää, tulee kaava selostuksessa esittää vertailu, josta käy ilmi
kuinka paljon esitetty mitoitusmalli tuottaa lisärakennuspaikkoja ns.
Etelä-Savon malliin verrattuna, ilman tämän kaltaista vertailua, kaavaratkaisun arviointi el ole maanomistajien tasapuolisen kohtelun ja
sisältövaatimusten täyttymisen näkökulmasta mahdollista.
Vastine: Pielaveden kunta on käyttänyt samaa muuntomallina Pielavesijärven sekä Nilakan ja kunnan eteläosan rantaosayleiskaavassa.
Pielaveden kunnan maanomistajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi on välttämätöntä muuntaa rantaviiva samalla periaatteella
koko kunnan alueella. Iisalmen kaupunki on varmaan noudattanut
samaan periaatetta omalla alueella. Olisi kunnallisen itsehallinnon
vastaista, jos Pielaveden kunnan pitäisi noudattaa yhdellä järvialtaalla Iisalmen kaupungin tekemää päätöstä. Lainsäädäntö antaa kunnille melko vapaat käden mitoituksesta päätettäessä.
Vertailun tekeminen ei ole tarpeellista. Nilakan ja kunnan eteläosan
rantaosayleiskaavassakaan sitä ei tehty. Pielavesijärven kaavan yhteydessä se tehtiin, koska muuntaminen tehtiin ensin Etelä-Savon
mallilla. Mitoitusrantaviiva todelliseen verrattuna oli Pielavesijärvellä
noin 6 % enempi kuin mitä sitä olisi ollut Etelä-Savon mallilla laskettaessa.
Likimäärin em. 6 % laskettuna kaavaluonnoksen mitoitus oli noin 5,4
rakennuspaikka Etelä-Savon mitoitusrantaviivalla laskettaessa.

Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaava-alueen rajaus on esitetty punaisella pistekatkoviivalla (10 m
sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva jota vahvistaminen koskee), Samankaltaisella viivamerkinnällä on kuitenkin rajattu myös
kaava-alueen vesistöt. Merkintöjen perusteella kaavarajaus ei ole
ymmärrettävä, joten kaavan ulkorajausta koskeva merkintätapa tulee tarkistaa ja mahdollinen vesistöjen rantavyöhykettä (?) koskeva
rajaus tulee osoittaa toisella tavalla.
Kaava-alue käsittää rantojen ja vesistöjen lisäksi myös laajat maaalueet. ELY-keskus huomauttaa, että alueen tarkastelun helpottamiseksi kaavakartalla tulisi näkyä olemassa olevat rakennuspaikat
myös kuivalla maalla, sekä keskeinen tieverkko.
Vastine: Kyllä kaava-alueen ulkoraja ja rantavyöhykkeen raja on
kaavakartalla osoitettu erilaisella viivamerkinnällä. Kaavamääräyksissä on valitettavasti merkintä väärin. Korjataan kaavamääräykseen
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merkintää ja lisätään oikeusvaikutteisen alueen raja, joka on osoitettu vesistöjen ympärille.

Kaavassa on osoitettu yksi RM-1 -alue ja kolme RM-2 -alueita. Näistä
RM-1 –alueen osalta edellytetään detaljikaavan laatimista. ELYkeskus toteaa, että mikäli RM-2 –alueita ei osoita rantaasemakaavoitettavaksi, tulee kaavaselostuksesta käydä ilmi mikä on
alueen käytetty rakennusoikeus.
Vastine: Kaavaluonnoksessa on osoitettu neljä RM-aluetta. Iso-Panka
järvelle kaksi ja Löytyn alueelle ja Kotajärvellä yksi. Löytyn ja Kotajärven alueet on osoitettu RM-2 alueeksi, joille on annettu rakennusoikeutta 800 k-m². Iso-Pankan rannalla (eteläisempi alue) on jo niin
paljon rakentamista, että sille on laadittava kaava, jos lisärakentamista on tarkoitus toteuttaa.
Pohjoisempi Iso-Panka järven kohteista on vanha lava, ja sen alue
osoitetaan RM-2.Osoitettaan puuttuva 800 k-m² rakennusoikeus.

Kaavassa osoitetaan 312 uutta rakennuspaikkaa (A, ARA. RA ja rs).
Olemassa oleviin rakennuspaikkoihin nähden rakennuspaikkojen
määrä
kaksinkertaistuu.
Uusista
rakennuspalkoista
ARArakennuspaikkoja on 58 kappaletta, joiden määrää ELY-keskus pitää
merkittävänä. Kaavaselostuksesta ei käy mihin periaatteisiin rantasaunojen (rs) osoittaminen perustuu?
Vastine: Lampaanjärvellä on kaksi rs-merkintää, joista toinen on oleva sauna. Molemmat saunat liittyvät rantavyöhykkeen ulkopuolella
olevaa rakennuspaikkaan. Muut kaksi saunaa tullaan poistamaan ehdotuksesta maanomistajien muistutukseen liittyen.

Kaavakartalla on osoitettu ilmeisesti maakuntakaavan perusteella
turvetuotantoon soveltuvia alueita. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan EO-alueiden osoittaminen yleiskaavassa tulee perustua laajempaan vaikutusten arviointiin, joten ko. alueet kannattaa osoittaa selvitysalueina. ELY-keskus esittää merkinnäksi esimerkiksi ohjeellista
SE, E0 ”alue, jota tutkitaan mahdollisena turpeen hyödyntämisalueena. Muutokset ympäröivään maankäyttöön tutkitaan erillisen selvityksen yhteydessä”.
Vastine: Muutetaan merkintä lausunnon mukaiseksi.

Jätevesien käsittelyä koskevissa kaavamääräyksissä on mm. todettu,
että saarissa (ei tieyhteyttä) ei tulisi sallia vesikäymälän rakentamista. Määräys on oikeusvaikutuksiltaan epämääräinen ja sitä tulee
täsmentää.
Vastine: Muutetaan ”tulisi” sana ”tule”
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ELY-keskuksen näkemyksen mukaan esitetty alin rakentamiskorkeusmääräys (Alin sallittu rakentamiskorkeus on 1 m keskivedenkorkeuden yläpuolella) ei ole tulvariskien hallinnan näkökulmasta riittävä muiden kuin pienten lampien osalta. Vedenkorkeushavaintoja on
vain Lampaanjärveltä ja Haapajärveltä, joten varsinaista korkeuslukua ei voi antaa muille järville. ELY-keskus esittää, että määräys
muutetaan seuraavaan muotoon: Uusien rakennusten alin hyväksyttävä rakentamiskorkeus on vähintään keskimäärin kerran sadassa
vuodessa toistuvan tulvakorkeuden tasolla. Lampaanjärven rannalla
alin hyväksyttävä rakentamiskorkeus on N2000 + 103,30 ja Haapajärven rannalla N2000 + 104,60 m. Muiden järvien ja lampien rannalla alin hyväksyttävä rakentamiskorkeus on 1,5 m keskivedenkorkeutta ylempänä. Alimmalla hyväksyttävällä rakentamiskorkeudella
tarkoitetaan sitä korkeutta, jolle vesi voi nousta ilman, että se vaurioittaa rakennusta.
Rantaosayleiskaava-alue on laajuudeltaan suuri, joten ELY-keskus on
jo aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa esittänyt, että eri aihealueista olisi hyvä tehdä erillisiä teemakarttoja, jotka helpottaisivat eri
aihealueiden tarkastelua ja havainnollistamista (mm. kulttuurihistorialliset kohteet, muinaismuistot).
Vastine: Muutetaan kaavamääräys seuraavaan muotoon: ”Lampaanjärven rannalla alin hyväksyttävä rakentamiskorkeus on N2000 +
103,30 ja Haapajärven rannalla N2000 + 104,60 m. Muiden järvien
ja lampien rannalla alin hyväksyttävä rakentamiskorkeus on 1,5 m
keskivedenkorkeutta ylempänä. Alimmalla hyväksyttävällä rakentamiskorkeudella tarkoitetaan sitä korkeutta, jolle vesi voi nousta ilman, että se vaurioittaa rakennusta.”
Esitetyn määräyksen ensimmäinen virke on määräyksen perustelua,
jonka voi tarvittaessa olla selostuksessa.

Luonnonsuojelu
Kaavaselostuksen ja luontokohdekartan kohdenumerointi poikkeavat
toisistaan kauttaaltaan, mikä vaikeuttaa asianosaisten perehtymismahdollisuuksia kaava-aineistoon. Useimmista kaavaselostuksen
luontokohteista puuttuu vielä kohdekuvaus kokonaan, jonka vuoksi
ELY-keskus ottaa kantaa kohteiden huomioon ottamiseen myös kaavan seuraavissa käsittelyvaiheissa. Tietämättä kohteiden luonnon
ominaispiirteitä voidaan kuitenkin tässä vaiheessa tuoda esiin seuraavat ristiriidat uusien rakennuspaikkojen sijoittelussa suhteessa
luontokohteisiin.
Tässä lausunnossa kohdenumerointi viittaa luontoselvityskartan numerointiin. Kohteella 29 Särkilammensuot on osoitettu uusi rakennuspaikka osin luo-merkinnän päälle, vaikka tilan rajat voisivat mahdollistaa toisenlaisenkin ratkaisun. Viereinen valtakunnallisesti arvokas moreenialue tulee merkitä kaavaan ge-merkinnällä. Kohteella 27
Lumpeinen on myös tulossa uusi rakennuspaikka luo-merkinnän
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päälle. Sama tilanne on kohteella 38 Saari-Pajunen sekä 40 Järvenpäänlahti. Kohteella Haapajärven luhdat 44, on tulossa useita rakennuspaikkoja rantaluhdan luo-alueille. Myös kohteilla 23 Kiukoinen sekä 21 Lampaanjärven Juurikkalahti ja 11 Laajalahti on tulossa rakennuspaikkoja luo-kohteille. Useimmista em. kohteista puuttuu
kaavaselostuksesta luontokohteen kuvaus, joten vaikutusten arviointi on jäänyt tältä osin puutteelliseksi ja sitä pitää täydentää viimeistään kaavan ehdotusvaiheessa. Edellä mainittuihin esimerkkeihin viitaten, kaavaselostuksen kohdassa vaikutusten arviointi esitetty näkemys siitä, että luonnon oloiltaan arvokkaat alueet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle, ei pidä paikkaansa.
Kun luontoselvityksen kohdekuvaukset valmistuvat, saattaa nousta
esiin tarve tarkastella uudelleen arvokkaimpien kohteiden oikeaa
merkintätapaa kaavaan myös niiden kohteiden osalta, jotka eivät ole
sinänsä ristiriidassa suunnitellun uudisrakentamisen kanssa.
Kaavan pohjoisosan Kontumäkeen tulee merkitä maakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi luo-merkinnällä (Kontumäen laitumet). Pangansuon pohjoispuolinen Panganmäki, maakunnallisesti arvokas kallioalue, tulee lisätä kaavaan ge-merknnällä. Löytynjärven itäpuolelle
sijoittuu Pohjois-Savon harjuluontoluokituksen mukaan arvokas Ulppaankankaan harjualue ja siihen rajautuva paikallisesti arvokas Harakanlammen kalliot. Alueet tulee tuoda esille kaavaselostuksessa ja
merkitä selkeästi kaavakarttaan. Nyt kaava määräyksessä käytetty
symboli ei vastaa ulkoasultaan kaavakartalla esitettyä.
Pangansuon eteläpuolelta, Kultakivenlehdon kaakkoispuolelta olisi
hyvä liittää Pangansuon suojelualueeseen n. 3 ha osin lähteinen vanhan metsän kohde. Tämä edellyttäisi yhtiön maille SL-merkinnän lisäämistä.
Vastine: Luontoselvitys on tarkentunut luonnoksen laadinnan jälkeen. Tarkistetaan luontokohteiden numerointi ja tarkennetaan kuvauksia.
Särkilammensuon rakennuspaikkaa ei voida siirtää muualle kiinteistöjaotuksen vuoksi. Rakennuspaikka on osoitettu niin etelään kuin
mahdollista ko. tilan alueella.
Osoitetaan Kontumäen laitumet luo-merkinnällä.
Osoitetaan kallio- ja moreenialue ge-merkinnällä. Löytynjärven itäpuolinen MY-alue poistetaan, jotta alueelle ei tule kaksinkertaista
päällekkäistä merkintää.
Lumpeisen, Saari-Pajusen, Haapajärven, Kiukoisen, Lampaanjärven
Laajalahden sekä Juurikkalahden ja Suuri-Pajusen Järvenpäälahden
rakennuspaikkoja ei voida siirtää muualle kiinteistöjaotuksen vuoksi.
Täydennetään kaavaselostusta vaikutuksen arvioin osalta.
Lisätään kaavakarttaan myös muut kuin
harjualueet.

maakunnalliset kallio- ja

Selvitetään lähteisen vanhanmetsän alueen merkintää.
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Panganmäki on kohtalaisen arvokas kallioalue (arvoluokka 5, ei
maakunnallisesti arvokas kallioalue) (Suomen ympäristökeskus
1997: Kuopion läänissä vuonna 1996 inventoidut kallioalueet
2.4.1997).
Löytynjärven koillispuolelle sijoittuu paikallisesti arvokas Harakanniemen kalliot (kohtalaisen arvokas kallioalue, arvoluokka 5) (Suomen ympäristökeskus 1997). Kallioalueen pohjoispuolella on paikallisesti arvokas Ulppaankankaan harjualue (Poski-luokitus: 1 = maaainesten ottoon soveltumaton) (Tiljander 2007).
Kulttuuriympäristö
Kaavaselostuksen mukaan kunnan inventoinnit vuosina 1993 ja 1996
on käyty kaava-alueelta läpi ja kohteiden tilanne on tarkistettu. Väliaho nro 10 mainitaan kunnoltaan huonoksi ja se puuttuukin kaavakartalta. Kohde nro 115 Nurkkala mainitaan palaneeksi eikä sitä de
kaavakartalla. Näistä voisi myös mainita selostuksen sivuilla 43 ja 44
tai poistaa ne sieltä. 1990-luvun Inventoinneissa valokuvat ovat sen
ajan mukaan pieniä mustavalkoisia ja osin huonoja. Inventoinnit itsessään ovat sisällöltään hyvät. ELY-keskus kuitenkin huomauttaa,
että mikäli inventoinnin päivityksessä ei ole tarkastettu modernia rakennusperintöä, tulee se tehdä kaavatyön yhteydessä. Kaavaselostusta kaikkiaan tulee täydentää päivitetyillä inventointitiedoilla sekä
valokuvilla kohteista.
ELY-keskus kiinnittää huomiota, että kaavamerkinnöistä ja määräyksistä puuttuu maakunnallisesti merkittävän Heinämäen kulttuurimaiseman merkintä (on kuitenkin merkittynä kaava karttaan).
Alue on mainittu maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurimaisemaalueeksi Pohjois-Savon arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnissa 2010. Samalla merkinnällä on merkitty kaavaselostuksen
sivulla 42 mainitut arvokkaat kulttuurimaisema-alueet Epäselväksi
jää ovatko nämä tämän kaavan inventointien tuloksia? Kaavaselostuksen kohdassa 3.2 Maisema kerrotaan puolestaan eri alueista.
Nämä ovat kuitenkin eri asia kuin maisemainventoinnin tarkistuksen
2010 Heinämäen alue. Edellä mainitut kohteet tulee selventää, myös
valokuvat kertoisivat paljon. Lisäksi ELY-keskus huomauttaa, että
maisemallisesti ja tai historiallisesti merkittävä kulttuurimaisemaalueen kaavamerkinnät eroavat toisistaan kaavakartalla ja kaavamerkinnöissä ja- määräyksissä (MA vai ma).
Vastine: Kaavan pääasiallinen tavoite on tutkia ranta-alueiden rakennusoikeuksien määrä ja sijoittuminen. Olemassa oleville rakennuspaikoille kaavan toteuttamisella ei ole vaikutusta. Modernin rakennuskannan inventointi ei tuo kaavatyöhön mitään sellaista uutta
tietoa, jolla olisi vaikutusta kaavaratkaisuun. Yleiskaava voidaan tältä
osin tehdä myös vaihekaavana.
Korjataan maakunnallisesti arvokas kulttuurialuemerkintä määräyksiin (MA >> ma).
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Liikenne
Kaavassa on osoitettu muutamia uusia rakennuspaikkoja aivan kantatien 77 tuntumaan (Löytynjärven eteläosa, Saari-Pajunen ja IsoPajunen). Teoreettisen melutietojen perusteella rakennuspaikat sijoittuvat tieliikenteen melualueelle. ELY-keskus huomauttaa, että rakennuspaikkojen sijoittamisessa tulee huomioida valtioneuvoston
päätös (n:o 99311992) melutason ohjearvoista, ts. rakennuspaikkoja
ei saa sijoittaa melualueelle ellei liikennemelulta voida suojautua
(esim. maaston muodot, rakennusten sijoittelu). Teoreettiset melutiedot ovat laskennallisia eivätkä ne ota huomioon maaston muotoja.
Ne ovat kuitenkin suuntaa antavia, joten melutilanne ja kyseisten rakennuspaikkojen osoittaminen tulee tutkia uudelleen. Liikennemelualue tulee esittää myös kaavakartalla.
Lisäksi ELY-keskus huomauttaa, että tiestöä koskevista kaavamerkinnöistä puuttuu tien toiminnallista luokkaa kuvaavat kirjainlyhenteet (vt/kt, st/pk. yt/kk).
Vastine: Teoreettinen 55 dB tai yöajan 45 dB meluvyöhyke ulottu yli
200 m päähän tien keskilinjasta vain alueilla, jossa tie on korkealla
penkereellä.
Löytynjärvellä on yksi uusi rakennuspaikka ja Iso-Pajusella yksi(joka
poistuu ehdotuksesta) ja Saari-Pajusella yksi rakennuspaikka alle
200 metrin päässä maantien keskilinjasta. Tilojen rakennuspaikkoja
ei voida siirtää muualle. Piha-alueet on mahdollista suojata melulta
rankennusten sijoittelulla. Lisätään melualueen määräykseen tästä
maininta.
Täydennetään kaavakarttaa melualueiden ja lyhenteiden osalta.

Selvitykset ja vaikutusten arviointi
Kaavaluonnos on laitettu nähtäville ennen kuin keskeiset selvitykset
on saatu valmiiksi (luontoselvitys, muinaisjäännösinventointi). Tämän lisäksi kaavan mitoitusperusteista ei ole esitetty vertautua yleisimmin käytettyyn ns Etelä-Savon mallin nähden. ELY-keskus korostaa, että em. setvitykset tulee tehdä siten, että niiden tulokset voidaan asianmukaisesti huomioida kaavaehdotusta laadittaessa.
Tässä vaiheessa esitetty kaavan vaikutusten arviointi on jäänyt pintapuoliseksi. Erityisesti vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen kuvataan varsin suppeasti ottaen huomioon rakennuspaikkojen, ja erityisesti ARA-rakennuspaikkojen, määrän. ELY-keskus korostaa, että
ARA-rakennuspaikkojen osalta vaikutusten arviointi tulee tehdä pysyvän asutuksen näkökulmasta. Myös kaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi on puutteellista. ELY-keskus huomauttaa, että esimerkiksi kantatien 77 varteen on osoitettu kymmeniä uusia rakennuspaikkoja alueelle, jossa on 100 km/h nopeusrajoitus, em. osalta
tulee arvioida vaikutukset liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen.
Erityisesti pysyvän asutuksen osalta tulee myös arvoida ja kuvata
palveluiden saavutettavuutta.
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Vastine: Etelä-Savon malli ei ole ainut oikea muuntomalli. MRL:ssä ei
ole säädöstä siitä, että kaavan vaikutusia mitäisi arvioida erääseen
käytettyyn kaavoitusperiaatteeseen.
Lausunnossa
liioitellaan
kantatien
varteen
osoittetujen
rakennuspaikkojen määrästä. Kantatien varrella on noin 15- 20 kpl
sellaisia uusia rakennuspaikkoja, jotka liittyvät suoraan kantatiehen
olemassa olevein liittymien kautta. Loput uudet rakennupaikat
liittyvät alempaan maatieverkostoon. Liikenteen lisääntymien tältä
osin
on hyvin
markinaalista, kun
sitä vertaa
kantatien
liikennemäärään. Täydennetään liikenteellisä vaikutuksia.
Kaava-alueen palvelut on haettava Pielaveden taajamasta. Merkintä
mahdollistaa asumisen haja-asutusaluella sekä monipuolistaa kunnan
tonttitarjointaa.
Neuvottelutarve
Pohjois-Savon ELY-keskus esittää, että kaavan mitoitusperiaatteista
järestetään työneuvottelu.
Vastine: Pidetään työneuvottelu ennen kaavaehdotuksen nähtäville
asettamista.

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Kaavaluonnokseen
on
osoitettu
kulttuurimaisema-alue
mamerkinnällä, suojeltavia rakennuskohteita SR-l-merkinnällä ja lisäksi
muita kulttuurihistoriallisesta arvoa omaavia rakennuskohteita suositusluontoisella AR-merkinnällä. Käytännössä SR-1-kohteet ovat
maakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltuja ja AR-kohteet paikallisesti
arvokkaita.
Paikallisesti arvokkaiden kohteiden valinta perustuu 1990-luvulla
tehtyihin inventointeihin. Kaavatyön yhteydessä kohteet ja niiden
olemassaolo on tarkastettu. Kaava-aineistossa on aiheellista tuoda
esiin, miten kohdetietojen päivitys on toteutettu.
Kohdevalintojen osalta on syytä tehdä vielä täsmennyskierros. Nyt
AR-kohteena on osoitettu esimerkiksi Nurkkala, jonka päivitystietona
on kirjattu “Asuinrakennus palanut, navetta purettu, sauna ja aitta
purettu”. Toisaalta tarkastelussa on aiheellista katsoa asiaa myös siltä kannalta, olisiko osa paikallisesti merkittävistä kohteista aiheellista
osoittaa SR-I -merkinnällä. Pelkkää luokittelua maakunnallisesti/paikallisesti arvokas ei voi pitää yksinään riittävänä pohjana suojeluluokan perustaksi.
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta lausunto voidaan antaa vasta
päivitysinventoinnin raportin valmistumisen jälkeen. Kaavaselostuksessa todetaan, että inventointi tehdään luonnosvaiheen jälkeen, jolloin tarkastetaan rakennettavaksi suunnitellut alueet sekä potentiaaliset metsäalueet.
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Vastine: Kunnan rakennustarkastaja kävi aineiston läpi ja selvitti
kohteiden nykyistä tilannetta. Täydennetään selvitystä tältä osin.
Arkeologinen selvitys on laadittu syksyllä 2016 ja se on raportoitu.
Alueelta löytyneet kohteet tullaa osoittamaan kaavaehdotuksessa.

Metsähallitus/Laatumaa
Pielaveden kunta on asettanut nähtäville kaavaluonnoksen 8.12.2016
-9.1.2017 väliseksi ajaksi.
Alla kartassa punaisella näkyvä tila (595-417-3-63) on varattu suojelutarkoituksiin ja tulee merkitä kaavaan SL-merkinnällä.

Vastine: Osoitettaan tila SL-alueeksi.

Metsäkeskus
Metsäkeskus kiittää lausuntopyynnöistänne. Näkemyksemme mukaan kyseessä olevilla kaavoilla ohjataan lähinnä rakentamista ja
tuetaan elinkeinoja sekä kulttuuri- ja maisema-arvoja. Näemme
metsätalouden harjoittamisen kannalta hyvänä, ettei kaavassa edellytetä metsien käsittelyssä toimenpidelupaa.
Huomiomme:
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Mahdollinen metsälain 10 §:n tai luonnonsuojelulain 29 §:n mukainen kohde tai muu ympäristö-, luonto- tai maisema-arvoiltaan merkityksellinen kohde. Kohteen ominaispiirteitä ei saa heikentää.
On hyvä, että kaavoituksen yhteydessä kartoitetaan luontokohteet.
Kyseinen kirjaus saattaa kuitenkin olla hankala tulkita: mitä tarkoitetaan sillä, että kohteen ominaispiirteitä ei saa heikentää? Miten esi-
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merkiksi metsiä tällöin käsitellään? Noudatetaanko samoja suosituksia kuin metsälain 10 § -kohteilla?
Metsäkeskus pitää tärkeänä, että Pohjois-Savossa on mahdollisimman hyvät puitteet kannattavan metsätalouden ja kilpailukyisen
metsäteollisuuden harjoittamiselle myös tulevaisuudessa. Erilaisissa
strategioissa, suunnitelmissa, ohjelmissa - myös maankäytön suunnittelussa - on tärkeää huomioida vaikutukset metsäalan tuleviin
mahdollisuuksiin.
Yleiskaavojen osalta toivomme mm. seuraavia asioita:


Metsätaloudelle ei aseteta liikaa rajoitteita (esim. toimenpidelupa). Metsätalousalueilla voinee tukeutua lähinnä metsälakiin
ja erityistapauksissa Hyvän metsänhoidon suosituksiin.



Kaavamerkinnät ja —määräykset ovat selkeitä, yliselitteisiä ja
yhdenmukaisia



Kaavat ovat metsätoimijoiden käytössä digitaalisessa muodossa



Kaavojen sisältö ja esimerkiksi Metsäkeskuksen paikkatieto
mm. luontokohteista vastaavat toisiaan.

Vastine: luo-merkintä ei ole suojelumerkintä. Jos luontokohde on
metsälain 10 §:n mukainen kohde, sillä noudatetaan metsälain suosituksia.

Kuopion kaupunki
Ei huomautettavaa.

Pohjois-Savon liitto
Ei huomautettavaa.

Pielavesi-Keitele-Vesanto ympäristölautakunta
Ei huomautettavaa.

Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut
Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut toimiessaan Pielaveden
kunnan terveydensuojeluviranomaisena lausuu, Pielaveden kunnan
Itäosan rantaosayleiskaavaan, joka koskee kokonaisuudessaan Pielaveden kunnan itäosanalueella olevien järvien ja lampien rantaalueita, seuraavaa;
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Suurempiin ryhmiin kasaantuvien / lomakylämäisiin rakennuskokonaisuuksiin rakennuspaikka keskittymien osalta tulee harkita yhteisen talousvesihuollon ja yhteisen jätevesien käsittelyjärjestelmän
kehittämistä siten, että: käytettävän talousveden laatu täyttää
STM:n asetuksen 40112001 laatuvaatimukset ja —suositukset tai jos
rakennuspaikka keskittymän veden kulutus on vähintään 10 m3/vrk
tai vähintään 50 henkilön tarve silloin STMa 135212015 mukaiset
laatuvaatimukset ja -suositukset.
Loma-asuntojen vesikalustusten taso kehittyy jatkuvasti ja ympärivuotiseen käyttöön rakennettavissa loma-asunnoissa on jo usein
omakotitalon vesikalusteet.
Rakennuspaikkojen, niille myöhemmin rakennettavien teiden ja tienvarsiojien läheisyydessä olevat luonnon lähteet ja mahdollisesti jo
olemassa olevat talousvesikaivot tulee ottaa huomioon ja niiden veden laatua ei saa heikentää tai pilata eikä rakennustoiminnoilla kuivattaa.
Jätevesien johtamisen osalta tulee huolehtia, että vesistön johdettavien puhdistettujen jätevesien laatu ja määrä että ne eivät heikennä
vesistön vedenlaatua vaan, että vesistöjen vesien tila pysyy hyvänä
vähintäänkin Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yleisten
uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (STMa
354/2008) ja elintarvikkeiden pintakasteluun käytettävän veden laatu (maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista (MMMa
13412006)). Vesien laadun tulee täyttää asetuksien mukaiset laatusuositukset ja —vaatimukset rantayleiskaavan mukaisen rantarakentamisen jälkeenkin.
Jätehuoltoon ja jätehuollonkerjäysjärjestelmiin tulee kiinnittää huomiota, että kaavoitetulle rantaosayleiskaava-alueelle ei muodostu luvattomia omia jätteiden käsittelypaikkoja ja siten aiheudu terveyshaittaa.
Omien kiinteistökohtaistenryhmiin kasaantuvien rakennuspaikkojen
sähköntuotantoon käytettävien laitteistojen tuottama melutaso ei saa
ylittää (Valtio neuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp
993/1992)) esitettyjä arvoja. Melutason ohjearvoon viitaten myös
vesijettien ja venemoottorien käytön rajoittaminen voisi olla asiallista
ja paikallaan ainakin kaikkein pienempien lampien ja järvien kohdalla, ajateltaessa vapaa-ajan asuntojen ja niiden pihapiirien viihtyisyyttä ja ympäristöstä kantautuvan melun aiheuttamaa haittaa. Lisäksi
omien sähköntuotantolaitteiden öljypäästöt maastoon /vesistöön tulee estää, että talous- ja uimaveden laatu eivät heikkene.
Rakennusten sijoittaminen (puulämmitteiset) suuren maanpinnan
korkeusvaihtelun alueella tulee huomioida siten, että naapurustoon
ei aiheuteta terveyshaittaa. Vallitsevat tuulen suunnat tulee myös
huomioida rakennuspaikkakohtaisesti rakennusten sijoittelussa, että
savu ei kulkeudu läheiselle rakennuspaikalle (naapurin sisätiloihin)
näin ei aiheuteta terveyshaittaa ja sisäilman laadun heikentymistä.
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Maa- ja metsätalous valtaisten alueiden käytössä tulisi asettaa rajoituksia erityisesti yhdyskuntateknisen huoltoalueen ympäristössä ja
pohjavesialueiden suoja-alueilla, että olemassa oleva toiminta jatkossakin olisi pilaantumatonta ja ettei siitä aiheudu terveyshaittaa.
Rakennuspaikan muutoksesta lähiasutukselle ja muille toiminnoille
mahdollisesti aiheutuvaa terveydellistä haittaa aiheuttavat toiminnat
ja päästöt tulee tehdä siten, että haitta saadaan mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnan ei saa aiheuttaa terveyshaittaa väestölle, eikä
myöskään yksilölle.
Rakentamisvaiheessa rakennuspaikkakohtaisesti tulee ottaa huomioon rakennusten perustusten korkeus valitseviin vesistökohtaisiin
tulvatilanteisiin siten, että tulvavedet eivät pääse kastelemaan ja pilaamaan rakenteita.
Muilta osin Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelulla ei ole lausuttavaa, Pielaveden kunnan Itäosan rantaosayleiskaavaan luonnokseen, joka koskee kokonaisuudessaan Pielaveden kunnan itäosan
alueella olevien järvien ja lampien ranta-alueita.
Vastine: Kaavaluonnoksessa on annettu yleismääräykset jätevesien
käsittelystä, jätehuollosta sekä alimmasta sallitusta rakentamiskorkeudesta. Tarkemmat suunnitelmat ja vesihuolto ym. ratkaisut tehdään rakennusluvan yhteydessä. Kaavan ei ole tarpeellista ottaa tarkempia määräyksiä.
Pohjavesialueen kaavamerkintään lisätään määräys, millä kielletään
pohjaveden sellaiset toimen pohjavesialueella, jotka saattavat vaarantaa pohjaveden laadun tai määrän.
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MUISTUTUKSET
Tomi ja Tyyne Berg
Haetaan kaavaluonnokseen muutosta siten, että Pukaran kylässä sijaitsevalle tilalle kiinteistötunnus 595-423-1-36 Kuusniemi saisi rakentaa loma- ja saunarakennuksen.
Kiinteistöllä on ollut ostettaessa rakennusoikeus ja se on lohkottu
rantarakennuspaikaksi. Rakennusluvan ollessa voimassa emätilan
muilla kiinteistöillä ei ole ollut muita rakennuksia kuin rantasauna.
Huoneistokeskuksen myynti-ilmoituksessa kiinteistön käyttötarkoitus
on kesämökki. Yllä olevat perusteet näkyvät liitteissä.
Me allekirjoittaneet vaadimme, että rantarakennuskaavassa otetaan
huomioon edellä mainitut seikat ja saamme rakennusoikeuden lomarakennukseen ja rantasaunaan.

Vastine: Koska tilalle on myönnetty poikkeuslupa ja rakennuslupa,
minkä perusteella alue on muodostettu rakennuspaikka. Tilanne ei
ole muuttunut mitenkään poikkeusluvan myöntämisen jälkeen. Maaomistajaa kohtaan on kohtuutonta, jos tilalle ei saisi rakentaa.
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Merja ja Matti Jeskanen
Muutosvaatimus koskien Pielaveden kunnan itäosan yleiskaavaluonnosta.
Vaadimme muutosta yleiskaavaan tilan MIKKOLA R:no 1:18 Pielaveden kunnan Venetmäen kylässä osalta. (Omistaja Veikko Jeskasen
perikunta).
Omat vaatimuksemme rakennuspaikoiksi on merkitty liitteenä olevaan karttaan punaisilla pisteillä.
Perustelut:
Kaavaluonnoksessa esitetyt rakennuspaikat sijaitsevat liian lähellä
nykyistä rakennusta ja sijainti tilan parhaalla peltomaalla rikkoisi toteutuessaan peltoaukean viljelyn kannalta pieneksi silpuksi.
Itse esittämämme kohdat soveltuvat mielestämme paremmin rakennuspaikoiksi siksi että:


Suoniemessä on maisemallisesti tilan paras rakennuspaikka ja
maaperä on rakentamiseen soveltuvaa.



Tilan pohjoisrajalla oleva on hiekkaisen maaperänsä ansiosta
parempi kuin kaavoittajan nykyinen esitys.

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Vastine

15 (71)

13.3.2017

Vastine: Tilan pohjoisosassa olevat rakennuspaikat voidaan siirtää tilan pohjoisrajalle ja talouskeskuksen eteläpuolella oleva rakennuspaikka esitettyyn paikkaa. Rakennuspaikan osoittaminen järven näkyvimpään niemeen ei ole yleisten kaavoitusperiaatteiden mukainen.
Niemeen ei voida sijoittaa rakennuspaikkaa.
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Jouko Kumpulainen
Tila: Louhula 1:60. Luo-merkintä pois, ei ole luonnontilainen.

Vastine: Kaavassa on osoitettu Suuri-Lemmiki lammen ranta-alueet
luo-merkinnällä. Vaikka alue ei olisikaan luonnontilainen, on sillä erityisiä luontoarvoja, joiden johdosta se merkitty luo-alueeksi. Ei ole
edellytyksiä poistaa merkintää.
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Juhani Miettinen
Pielaveden kunta/itäosan rantayleiskaavaluonnos ( Mahoniemi 595401-3-1)
Pyytäisin huomioimaan kaavassa seuraavan muutosehdotukseni.
Kaavaehdotuksen 2 rakennuspaikkaa siirrettäisiin oheisen luonnoksen mukaisesti Haapajärven selän puolelle. Pyykki no 3ja 92 välille ja
pyykistä 92 rantaan pyykille 95 ja rannan kautta viereiseen tonttiin
595-401-3-25, pyykille 4 ja siitä pyykille.
Perustelut muutokselle:


Muutetulle paikalle on jo olemassa tieyhteys ja uutta tietoimitusta eikä uutta tietä tarvitsisi



rakentaa.



Mahoniemi tila omistaa kaavaehdotuksen rakennuspaikkojen
rannat ja muutetussa ehdotuksessani



Mahoniemen omistusosuus rantapaikka alueesta olisi oikeudenmukaisempi.



Rantarakennuspaikkana selänpuoli olisi parempi ja halutumpi
vaihtoehto, kuin kapean lahden.



Rakennuspaikkana toinen niistä kahdesta olisi maastoltaan
vastaava kuin kaavaehdotuksessa, mutta toisen rakennuspaikan osalta rakennuspaikkaa jouduttaisiin siirtämään hieman
kauemmaksi ranta viivasta tai täyttämällä nostamaan rakennuspaikkaa. Alueella on yleensä tarvetta rannan ruoppaamiselle, olipa rakennuspaikat missä tahansa.



Samalla voisi muutosehdotukseni vieressä olevan rakennuspaikan 595-401-3-25 kaavoittaa rantaan ulottuvaksi rantarakennuspaikaksi samoin rantarakennusoikeuksin.

Vastine: Rakennuspaikat voidaan siirtää pyydettyyn paikkaan.
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Jukka Lappalainen
Uusi rakennuspaikka.

Vastine: Tila on erotettu emätilasta 6:35, jolla on rantaviivaa 659 m
ja mitoitusrantaviivaa 514 m. Emätilan rakennusoikeus on yhteensä
2,6 rakennuspaikkaa. Tilasta on erotettu kolme muutakin jo rakennettua rakennuspaikkaa sekä ranta-alueella on tilan talouskeskus.
Emätilalle on muodostunut jo 4 rakennuspaikkaa. Uuden rakennuspaikan osoittamiseen ei ole mahdollisuutta vaarantamatta maanomistajien tasapuolista kohtelua.
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Matti Koistinen
Tila: 28:10 Hiidenniemi
Rakennuspaikan siirto etelänpään.

Vastine: Pyydetty siirto voidaan tehdä.
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Matti Kokkonen
Pellolla oleva rakennuspaikka olisi ihan V2B vyöhykkeen rajalla, jossa
liittymän hinta 6500 € mustan rastin kohdalla mäen harjalla lähes
linjassa nykyisen talon kanssa. Onko jo merkityt paikat oikealla kohdalla, jos ei niin siirretään.

Vastine: A/1 rakennuspaikka voidaan siirtää talouskeskuksen pohjoispuolelle. Lomarakennuspaikat voidaan myös siirtää olevan rakennuspaikan pohjoispuolelle.
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Mauno Koskinen
Haluan mökkitontin Niittyniemi, Lampaanjärvi 10:34

Vastine:
Tila on erotettu emätilasta 10:9, jolla on olut rantaviivaa 1209 m ja
mitoitusrantaviivaa 540 m. Tilan laskennallinen rakennusoikeus on
2,6 rakennuspaikkaa. Emätila on jaettu viiteen osaan. Tilalla 10:64
on rantarakennuspaikka. Yksi uusi rakennuspaikka on osoitettu tilalle
10:30 ja toinen voidaan osoittaa tilalle 10:34
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Maatalousyhtymä Janatuinen
Tila: 595-401-16-31 Pöngänniemi
Rakennuspaikkojen siirto keltaisella rajauksella osoitettuun kohtaan

Vastine: Siirto voidaan tehdä.
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Marja Areena Oy
Muistutus koskien Lampaanjärven rantakaava ehdotusta,
Muistutus koskee tilaa Parola 15:77. Maatila tarvitsee yhden rakennuspaikkaoikeuden.
Paikka merkitty karttaan ympyrällä ja rekisterinumerolla.
Perustelut:
Tilalla tuotantosuunta marjanviljely, yrityksen nimi MarjaAreena Oy
Ly 1935240-1.
Kausityövoimaa kesäisin 100 —150 henkilöä, Työvoima on pääosin
ulkomaalaisia nuoria.
Työvoima majoitetaan kaikki marjatilalla. Tilalla on vähän vajausta
peseytymis- ja saunatiloista. On suunniteltu vajausta korjattavan rakentamalla sauna ja tarvittavia pukeutumistiloja, sekä grillikatos
omistamallemme rannalle, tulisi korvaamaan nykyiset avonuotiot ja
pajupuskat pukeutumistiloina. Tulisi parantamaan työntekijöiden
viihtymistä.
Jos maanomistajien tasavertaisuutta haetaan, ymmärtääksemme on
maanomistajia joissa rakennusoikeus ylittyy monin verroin meidän
maahan verraten.
Aikanaan on tältä tilalta jouduttu myymään taloudellisen pakon
edessä tontteja, ei ole tiedetty eikä ymmärretty, että kantatila menettää rakennusoikeuden.
Toivomme perustelujen olevan oikeutettuja, jotta vältymme valitusmenettelyltä, ja välttyisimme laittomilta rakennelmilta.

Vastine: Emätilalla on rantaviivaa 1,44 km ja mitoitusrantaviivaa
0,83 km. Laskennallinen rakennusoikeus 3,3 rakennuspaikkaa. Emätilasta on erotettu tilat 15:44, 15:50, 15:72 ja 15:95. Tilan talous-
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keskus on lähimmillään noin 250 m päässä rannasta. Pyydetty rakennuspaikka sijoittuu noin 400 m päähän tilakeskuksesta.
Emätila on käyttänyt rakennusoikeuden, mutta pyydettyyn paikkaa
voisi osoittaa elinkeinotoimintaan (marjanviljelyyn) liittyvän talousrakennuksen rakennuspaikan. Alueelle saisi rakentaa yhden marjanviljelyä palvelevan peseytymis- ja pukeutumistilan. Grillikatosta ei
tarvitse osoittaa kaavalla.
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Mikko Lappalainen
Tila: Reittula 13:33
Raknnuspaikkojen laajennukset, punainen rajaus

Siirto Korpiselta Pangalle tilalle 595-421-6-64

Vastine: Rakennuspaikkoja voidaan hiukan laajentaa ja yhden rakennuspaikan siirto voidaan tehdä.
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Paavo Mykkänen
Paikka: Pielavesi, Kurolanlahti, Iso-Panka -järven rannalla, Etelläranta 1:24
Tontin kokoisalue: 13,55 hehtaaria
Kuopion ELY-keskus on kielteisellä päätöksellään evännyt rakennusoikeuden kyseiselle tontille. Kaavoitusta on tarkistettu ennen joulua
ja asiasta oltu puhelin yhteydessä 2.1.2017.
Haen oikaisua virheelliseen päätökseen. Kyseisellä tontilla on ollut
rakennuksia ja asutusta 1700-luvun puoliväin 1960-luvun välisenä
aikana. Vuosien 1877-1966 välisenä aikana Eteläranta on ollut asutettuna ja toiminut maatilana, jossa on asuinrakennuksen lisäksi pidetty navetassa karjaa.
Etelärannan omistus on siirtynyt Taavetti Mykkäselle 1950-luvulla.
Kaupan yhteydessä hänen omistukseensa on siirtyneet myös paikalla
olleet rakennukset. Maatila on autioitunut 195O luvulla ja jäljelle
jääneet rakennukset on purettu Mykkäsen suvun toimesta vuonna
1970. Paikalla on edelleen nähtävissä vanhan talon ja navetan kivijalat.
Näitä ei ole huomioitu päätöstä tehdessä.
Haen oikaisua virheelliseen päätökseen ja rakennusluvan palauttamista kyseiselle alueelle. Kuopion ELY-keskus on päätöksellään sivuuttanut paikan historiallisen merkityksen ja aiemman paikalla olleet rakennukset.
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Vastine: Tila on muodostunut emätilasta 1:11, jolla on rantaviivaa
1,23 km ja mitoitusrantaviivaa 0,77 km. Laskennallinen rakennusoikeus on 3,8 rakennuspaikkaa. Tilasta on erotettu tilat 1:21, 1:23,
1:28, joille on osoitettu rakennuspaikat. Lisäksi tilalle 1:24 on osoitettu maatilan talouskeskus. Tilalle on siten osoitettu 4 rakennuspaikkaa. Tilalle ei voida osoittaa uutta rakentamista vaarantamatta
maaomistajien tasapuolista kohtelua.
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Timo ja Irma Paananen
Esitämme, että oheiseen karttaan merkitty Lippola 595-411-5-37 alla
oleva rantarakennuspaikka siirrettäisiin liitekarttaan merkittyyn paikkaan.
Perusteluna esitämme kyseisen paikan soveltuvan rantarakentamiseen huomattavasti luonnoksessa esitettyä paikkaa paremmin. Maaperältään uusi paikka on kantavampaa ja ranta jyrkempi ja kovempi.
Sijainnista ei ole häiriötä alueen asukkaille.

Vastine: Siirto voidaan tehdä.
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Pekka Martikainen
Tila: 59542200090035 Länsipelto
Rakennuspaikan siirto

Vastine: Siirrolle ei ole estettä.
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Matti Penttinen
Muistutus; Pielaveden itäosan rantayleiskaava luonnokseen, Haapajärven osalta.
Haluan muistuttaa omistamieni Joensuu 3:24 ja Joenpolvi 32:6 tilojen osalta seuraavista seikoista/rakennuspaikoista, joista keskusteltiin kaavoittajan Pasi Ronkaisen kanssa 15.12.2016 n. klo 13.00 Pielaveden kunnan istuntosalissa pidetyssä tiedotustilaisuudessa, jossa
läsnä oli myös kunnaninsinööri Juha Vainikainen.
Kaavoittaja merkitsi nämä asiat kylläkin tietokoneelleen, mutta Maili
Ruotsalainen kehotti vielä tekemään tämän muistutuksen.


Aluesiirto/- vaihto kartan kohdan 32:6 n. 1,1 ha alueen siirto/yhdistäminen kalliosaaren n.0,28 ha tontin yhteyteen, antaisi mahdollisuuden kahden lomatontin /- asunnon muodostamiselle, vähintään 80 m 2, asunto+talousrakennukset.



Kahden omakoti rantatontin muodostaminen Joensuu 32:6.n
alueelle.



Merkintä RS, minkä kokoinen? Sisältääkö saunatuvan + erillisen grillikatoksen mahdollisuudet? Onko oma tontti?



Miksi karttaan ei ole merkitty Joensuu 3:24 alueella olevia
omakotitalo + talousrakennuksia?



2-3 lomarakennustonttia 3:24 alueella, hiekkasärkällä 2 kpl +
1 kpl kallioalueella

Kaavoittaja näki nämä alustavasti nämä huomiot täysin toteutus kelpoisiksi ko. kaavoituksessa.
Rantaviivaa alueellani Joensuu 3:24 on n. 1,25 km + Lampaanjoen
rantaa n. 300m, mitattuna todellisena rantaviivana.
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Vastine: Tila on emätila, jolla on rantaviivaa 0,94 km ja mitoitusrantaviivaa 0,47 km. Laskennallinen rakennusoikeus on 1,4 rakennuspaikkaa. Tilan talouskeskus on noin 200 m päässä Haapajärven
rannasta ja noin 140 m päässä Lampaanjoesta. Tilan talouskeskus
voidaan rajata siten, että se ulottuu järvenrantaan. Mitoitusperusteiden perusteella toista omarantaista rakennuspaikkaa tilalle ei
voida osoittaa.
Tilan syvyys rantaviivasta takarajalle on noin 250 m, joten tilan takarajalle on mahdollista rakentaa ilman, että kaavassa on osoitettu
rakennuspaikkoja.
Tila 32:6 on noin 0,28 ha palsta, jolla on lomarakennus/sauna. Tila
32:6 on myös emätila, jonka rakennusoikeus on yksi rakennuspaikka. Tilan palstan kohdalle voidaan osoittaa rakennuspaikka.
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Raimo Mehtonen
Tila:595-432-1-47 Kivelä
Oleva sauna ja aitta.

Vastine: Tila on emätilalla, josta on erotettu yhteensä 2 rakennuspaikkaa. Emätilalla on rantaviivaa yhteensä 0,64 km ja mitoitusran-
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taviivaa 0,52 km. Laskennallisen rakennusoikeus 2,6 rakennuspaikkaa.
Rajataan tilalle osoitettua rakennuspaikkaa siten, että oleva sauna
tulee sen alueelle.
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Pekka Rusi
Kiinteistölle 595-422-50-1 (Mikonkorpi) on merkitty 2 rantarakennuspaikkaa (RA) Iso Kiukoinen lammen länsirannalle. Kiinteistö ei ole
käyttänyt aiemmin rantarakennusoikeutta.
Iso Kiukoinen on 1950- luvun alussa tehdyn vedenkorkeuden alentamistoimenpiteiden johdosta voimakkaasti rehevöitynyt ja kesäisin
käytännössä umpeen kasvanut. Erityisesti lammen länsiranta on suorantainen ja rakentamiseen soveltumaton.
Kiinteistön 595-422-50-1 (Mikonkorpi) omistaja esittää että kiinteistölle esitettyjen rantarakennuspaikkojen sijainnit muutetaan siten että yksi rakennuspaikka on Pieni Kiukoinen järven rannalla Sarvijärveltä ja Iso Kiukoiselta laskevan joen suulla. Toinen rantarakennuspaikka esitetään sijoitettavaksi iso Kiukoisen järven itärannalle kiinteistön omistajan peltoalueen rinteelle. Esitetyt rantarakennuspaikat
ovat liitteessä.

Vastine: Pyydetyt siirrot voidaan tehdä.
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Seppo Tikkanen
Tila: Naapuritila 595-420-4-7
Rakennuspaikan siirto, parempi paikka osoitettu.

Vastine: Siirto voidaan tehdä.
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Susan Partanen
Koira-aho 595-432-2-11
Rakennuspaikan siirto.

Vastine: Luonnoksessa osoitettu rakennuspaikka on alle 0,3 ha alue,
jossa on viereisten rakennuspaikkojen ajoyhteys. Rakennuspaikka
voidaan siirtää pyydettyyn paikkaan.

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Vastine

37 (71)

13.3.2017

Toivo Kiiminki
Tila:595-411-13-18 Joensuu
Rakennuspaikan siirto ja käyttötarkoitus vakituiseen asumiseen.

Vastine: Laajennetaan osoitettua lomarakennuspaikkaa ja muutetaan
se asuinrakennuspaikaksi.
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Erkki Tissari
Omistan Haapajärven etelärannalla sijaitsevan tilan nro 8:74 ja sillä
olevan vuonna 1954 rakennetun rintamamiestalon. Kaavaehdotuksen
mukaan tilalle ei ole tulossa rantarakennusoikeutta, miksi?
Haapajärven etelä- ja itäosa on maastoltaan alavaa ja kaikki alueet
eivät sovellu rantarakentamiseen. Tilani osalta sopivia alueita ovat
Härköniemi ja Lakuniemi.
Härköniemen rakennuspaikka on yli 300 merin päässä tilalla olevasta
rakennuksesta. Tämän vuoksi katson, että tilalla olevat rakennukset
ovat kaava-alueen ulkopuolella ja ranta-alueelle pitää merkitä rakennuspaikka.
Järven etelärannalle on merkitty vain yksi rakennuspaikka ja sekin
alueelle, joka koostuu yksinomaan vesijätöstä. Tilan rek.nro on
128:0. Ilmeisesti rakentamiseen vaadittava rakentamispaikan korkeus järven keskivedenkorkeudesta löytyy tilan vieressä olevalta tilaltani rek.nro 8:27.
Miten minun pitää edetä, että tilalle 8:74 merkitään rantarakentamispaikka?

Vastine: Haapajärven on hyvin matala ruovikoin järvi, jonka rannat
soveltuvat heikohkosti rakentamiseen. Tila on emätila, jolle kuuluu
yksi rakennuspaikka. Rakennuspaikka voidaan osoittaa rantaan
menevät tien kohdalle.
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Forest Kilpi Oy
595-423-5-1: Käsittääkseni kiinteistöllä on rakennusoikeutta ja karttakuvan mukaan rantaviivaa Iso-Pajusen rannalla. Pyydämme osoittamaan rakennusoikeuden tuohon kohtaan. Pyydän kuittauksen onko
kommentti tullut perille ja huomioitu kaavatyön tässä vaiheessa.

Vastine: Tila on muodostettu kantatilasta 1:13, jolla on rantaviivaa
2,3 km ja mitoitusrantaviivaa 1,58 km. Laskennallinen rakennusoikeus on 7,2. Tilasta on erotettu Syvälahden ja Pukaraniemen alueelta tilat 1:37, 4:5, 4:6, 4:9, 4:10, 4:11 ja 4:13.
Käyttämätön rakennusoikeus kuuluu tilalle 5:1 eikä tilalle 4:11 kuten luonnoksessa on esitetty. Kantatilan on aikanaan jaettu kahtia
ja jotka ovat sen jälkeen jakaantuneet siten, että 4:9 - 4:13 ovat
samasta lohkotilasta muodostettuja ja tilat 4:5 ja 4:6 toisesta.
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Hannu ja Kyllikki Raatikainen
Kiinteistö 595-417-0002-0061-4. Kiinteistöllä on lomarakennuspaikka ja lomarakennuksia. Luvat myönnetty aikaisemmin.
Kiinteistö 595-417-0002-0075-K. Kiinteistöllä on vanhoja rakennuksia, joista osa on ollut asuinkäytössä 1800-luvulta saakka. Esitämme,
että kiinteistölle tulee rakennuspaikka, joka oikeuttaa pysyvään asutukseen.

Vastine: Tilalle 2:61 on osoitettu rakennuspaikka, mutta korjataan
lukumäärään osoittava merkintä.
Tilan 2:75 merkintä voidaan muuttaa A-merkinnäksi, koska alueella
on jo useita asuinrakennusten rakennuspaikkoja.

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Vastine

41 (71)

13.3.2017

Helena Siuntio
Tila: Löytynrinne 1:27
Kerron vielä, että olen itse ollut tänään 2.1.2017 aktiivinen ja soittanut Pielaveden kuntaan osastosihteeri Maili Ruotsalaiselle ko. asiasta.
Edellinen tiedusteluni oli 16.9.2016, jolloin hän kertoi selvitystyön
olevan siinä vaiheessa, että asianomaisille ollaan tiedottamassa tilanteesta. Postia en ole saanut en kirjeitse enkä sähköisesti ennen kuin
tänään iltapäivällä pyynnöstäni. Olen syksyllä 2015 laittanut paperiversion kartasta, johon olin merkinnyt toivomani rakennuspaikan.
Paperit ja kartat ko. asiaan liittyen olin saanut pyynnöstäni Pielaveden kunnasta. Kirjeitse toimin, koska sähköinen asiointini ei silloin
onnistunut.

Vastine: Tila on osa emätilaa 1:15. Emätilalla on rantaviivaa 2,02 km
ja mitoitusrantaviivaa 1,09 km. Laskennallinen rakennusoikeus on
5.3. Emätilasta on muodostettu lohkotilat 1:22, 1:24, 1:25, 1:27,
1:28 ja 1:34.
Emätila 1:15 on jaettu 1:21, 1:22, 1:23 ja 1:24 tiloiksi. Tilasta 1:23
on edelleen muodostunut tilat 1:27 ja 1:28. Tilasta 1:21 on muodostettu tilat 1:25 ja 1:34. Kaavaluonnoksessa tiloille 1:22, 1:24, 1:25,
1:28 ja 1:34 on osoitettu rakennuspaikat.
Emätilalla on noin 2 km rantaviivaa ja tila 1:27 on ainut emätilasta
erotettu lohkotila, jolle ei ole osoitettu rakennuspaikkaa. Kun huomioidaan emätilan rantaviivan pituus, on kohtuullista, että myös tilalle
1:27 osoitetaan rakennuspaikka.
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Rauno Miettinen
Ohessa Metsäkeskuksen lausunto ja metsäsuunnitelman kartta oikeasta Metsälain 10§ -kohteesta tiloillamme, kuvio nro 17. Karttaa saa
käyttää vapaasti 10§ -kohteen tarkkaan paikantamiseen kaavassa.
Koordinaattijärjestelmä ETRS-TM35FIN mukaiset koordinaatit kohteelle on X: 487538 ja Y: 7032681
Lisäksi oli se olemassa olevaa saunaa koskeva rakennuspaikka-asia.
Tilojemme kiinteistötunnukset ovat 595-422-14-31 ja -39.

-

Tiloillamme ei sijaitse lehtoja tai lähdepuroja, alue on normaalia talousmetsää. Luo merkinnät tulisi poistaa.
Metsäkeskuksen inventoinnin mukaan ei ole metsälakikohteita.
Tilalla on iät ja ajat sijainnut luvallinen sauna keltaisella merkityllä alueella
(oik. kuva)

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Vastine

43 (71)

13.3.2017

Vastine: Kuvia 17 sijoittuu oikeusvaikkuteisen kaava-alueen ulkopuolelle. Kuvion 17 alueelle ei ole tarvetta osoittaa luo-aluetta.
Tilalla olevat muut alueet ovat luontoarvoillaan sellaisia, että ne syytä huomioida kaavassa.
Koska rantasauna on olemassa, on rakennuspaikka sinne osoitettava.
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Risto ja Leena Jussila
Pielaveden Itäosan rantayleiskaavaan muutospyyntö. Tila on Rantala nro 6:35 (595-411-6-35)
Muutospyyntö koskee tilan käyttötarkoituksen muuttamista (A)
asuinalueeksi. Luonnosehdotuksessa tila on merkitty (RA) lomarakennusalueeksi.
Perusteluja:


Talon laajennusosa ja myös vanha osa on rakennettu vuosina 2007-2008 talviasuttavaksi, sen ajan omakotirakentamisen määräysten ja vaatimusten mukaan. Kerrosala on 118,6
m2.



Eristykset ja jätevesijärjestelmä täyttävät tämän päivän
vaatimukset.



Kaavamuutos tekisi mahdolliseksi paluumuuton Pielavedelle.



Aiempiin keskusteluihin viitaten; kaavamuutos tässä vaiheessa vähentää myös kustannuksia ja turhaa byrokratiaa,
jos se tehdään nyt virkamiestyönä. Alusta lähtien meillä on
ollut ajatuksena hakea tätä vakituiseksi asunnoksi.



Naapuritonteilla on jo vakituista asutusta.

Vastine:

Tila on jo osoitettu asuinrakennuspaikaksi.
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Maria Tengström
Omistan tontin Iso-Pangan rannalla (Koivurinne, kiinteistötunnus
595-421-6-102).
En ole asiantuntija kaava-asioissa, joten kysyisin miten kaavaluonnosta tulisi tonttini mahdollista tulevaisuuden käyttöä ajatellen tulkita? Valitettavasti en päässyt paikalle kaavaluonnoksen kyselytilaisuuteen joulukuussa. Ilmeisesti vastakkaiselle rannalle on suunnitteilla 14 omarantaista tonttia. Tonttini 6:102 kohdalla ei ollut mitään erityisiä merkintöjä.
Ajatuksenamme on ollut rakentaa mahdollisesti tontille pienehkö
loma-asunto. Kysymykseni onkin, että tarkoittaako tuleva kaava sitä ettei tontille saa enää rakentaa vaan nuo edellä mainitut 14 tonttia vievät kaiken Iso-Pangan alueella jäljellä olevan rantarakennusoikeuden? Kävin vuosia sitten tonttia ostaessani keskustelemassa
asiasta Pielaveden kunnassa. Tontilla on edelleen käyttökunnossa
oleva asuinrakennus, ja silloin annettiin ymmärtää että tämä asuinrakennus voisi puoltaa osaltaan myös mahdollista lupaa vielä lisärakentamiseen tontille (riittävät etäisyydet rantaan luonnollisesti

huomioiden).
Vastine: Kun tilalla on olemassa oleva asuinrakennus ja sen on noin
120 m päässä rannasta, voidaan tilalle merkitä rakennuspaikka.
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Matti Lindman
Meneillään ja nähtävillä olevien kaavamuutosten yhteydessä esitän,
että Pielaveden kunta varaisi kaavassa ja myös avaisi yleisen venevalkamapaikan niin Pielavesijärvelle kuin Sulkavajärvellekin etenkin
niitä loma-asukkaita silmälläpitäen, joilla on kalastusoikeus mainittuihin järviin muualla sijaitsevan kiinteistönsä perusteella. Nyt mainitusta oikeudesta nauttiminen on hankalaa tai mahdotonta, ellei
onnistu löytämään sellaista kiinteistönhaltijaa, joka pystyy omien
maanomistuksiensa perusteella osoittamaan valkamapaikan ja
suostuu sopimaan sen edelleen käytöstä. Näkisin myös, että valkamapaikkojen ja edelleen veneilijöille tarkoitettujen sopivien levähdyspaikkojen perustaminen tukisi niin vesiretkeilyn kuin myös
siihen mahdollisesti liitettävien maastoreittien kehittämistä yleisemminkin.
Pielaveden kunnalla on luontonsa puolesta erinomaiset edellytykset
retkeilytoiminnan kehittämiseen joko yksin tai yhteistyössä kuntanaapuriensa kanssa. Kuten tunnettua kansainvälinen kiinnostus
Suomen luontoa kohtaan on juuri nyt kovassa kasvussa ja siitä
luonnollisesti kannattaa mahdollisuuksien mukaan ottaa osansa!
Vastine: Itäosan kaava ei koske Sulkavanjärveä eikä Pielavesijärveä.
Merkitään esitys tiedoksi.
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Matti Kärkkäinen
Nähtävillä olevassa Pielaveden itäosan rantayleiskaavassa on merkintä LUO laitettu kohtaan, jolle olette antaneet nimen Pieni Hannilampi.
Tällaista paikkaa ei ole olemassa. Paikan nimi on Pieni Hanhilampi.
Itse merkinnästä esitän seuraavan:


Motivaatioksi merkinnälle on annettu, että kyseessä saattaa
olla metsälain 10 § tarkoittama kohde. Kunta ei kuitenkaan
ole se viranomainen, joka voisi päättää tällaisista asioista,
vaan se on Suomen metsäkeskus. Näin ollen merkintä on
poistettava kaavasta. Muitakaan metsälain 10 § kohteita ei
ole kaavaan merkitty, vaikka niitä on kaavan alueella toistasataa.



Merkintä on poistettava, koska se haittaa veden johtamista
alueen läpi Hanhipuron nimellä kulkevaa valtaojaa pitkin.
Yläjuoksulla olevien tilusteni metsätaloudellinen käyttö vaatii, että tällainen mahdollisuus säilyy, ja tarpeen vaatiessa
valtaojaa on voitava perata, kuten on aiemminkin tehty.



Hanhipuro on perattu koneellisesti metsätaloudellista käyttöä varten viimeksi 1960-luvulla. Perkauksen teki Suomen
valtio, ja toimijana oli silloinen Kuopion metsänparannuspiiri. Syntynyt valtaoja on päässyt rappeutumaan, ja siksi alajuoksulle on syntynyt veden vaivaamia maita, joista kaavassa käytetään ilmaisua luhta. Kun aikomuksena on perata
Hanhipuron muodostama valtaoja, merkintä on perusteeton
ja haittaa elinkeinoni harjoittamista.



Kun perkauksessa oli 1960-luvulla kyseessä valtion toimenpide, jonka kustannuksiin yksityiset maanomistajat osallistuivat huomattavalla panoksella, on nykyisessä kaavoituksessa edellytettävä, että tehty investointi voidaan hyödyntää täysimääräisesti. Valtaojan rappeutuminen ei tarkoita sitä, että alue olisi miltään osin muuttunut luonnontilaiseksi
tai sen kaltaiseksi, kuten metsälain 10 § edellyttää. Valtaojan rappeutuminen on voitava korjata normaalin käytännön mukaisesti perkaamalla. Merkintä LUO estäisi tämän.
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Vastine: luo-alueen kaavamerkinnässä ei väitetä, että alue on metsälakikohde. luo-alueella voi olla metsälakikohde tai sen kaltainen
alue, jossa on luontoarvoja. luo-merkintä ei ole suojelumerkintä.
Merkintä ei estä alueella olevan ojan perkausta, eteenkin, kun oja
on lisäksi osin Kiuruveden puolella, koska se on kuntien välinen rajapuron. Merkinnän poistamiseen ei siten ole tarvetta.
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Minna ja Petteri Niskanen
Olemme siis ostaneet Kauko Kuupakolta määräalan tilasta Kohoniemi 595-431-15-42, tästä jo sinne jäikin se skannattu versio. Se
rajautuu meidän omistamaan tilaan Korvenpelto (RN:o 595-431-15134) . Pyydämme kaavoittajaa siis selvittämään onko näille tiloille
yhteensä mahdollista saada rantarakennusoikeutta. Lisäksi mahdollisesti tälle Korvenpelto tilalle on tarkoitus rakentaa metsä ja maatalousalueelle yritystoiminnan käyttöön tiloja. Arvioisin että halli tulisi olemaan maksimissaan 1000m2. Keskustelin tänään Jukka Poutiaisen kanssa ja hän oli sitä mieltä että olisi varmaan järkevää
kaavassa jo ottaa huomioon tuo rakennustarve (ei ole vielä ihan
varmaa toteutuuko ja toteutuuko juuri tuolle tilalle, muitakin mahdollisia rakennuspaikkoja vielä selvitetään hieman, mutta tämä on
1. vaihtoehto). Tämän hallirakennuksen ja myös rantarakentamisen
osalta myös Pentti Pietikäisen omistama viereinen maa alue on käytettävissä, mikäli meidän pellolle ei mahdu. Jos siis on mahdollista
niin haemme Korvenpelto tilalle rantarakentamisoikeutta sekä
mahdollisen hallirakennuksen huomioimista kaavassa, kuinka nämä
joustavimmin vain olisi mahdollista toteuttaa?
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Vastine:

Kohoniemen tilalle on osoitettu kaksi uutta rakennuspaikkaa. Esitetty määräala on huomioitu rakennusoikeutta laskettaessa. Rakennusoikeutta laskettaessa on käytetty 0,83 km rantaviivaan pituutta.
Tilan talouskeskus voidaan muuttaa AM:ksi A-merkinnän sijasta.
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Petra ja Petri Stenberg
Tutustuimme Pielaveden itäosan rantayleiskaavan luonnokseen,
koska omistamme alueelta mökin tontteineen. Ostimme Lampaanjärven Hiidensaaresta Töllimäki nimisen tilan vuonna 2008, tilan
RN:n 1:10. Tontin pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan
1.04 ha. Rantayleiskaavan kuvien perusteella tontti näyttää huomattavasti pienemmältä mitä meille on ilmoitettu. Ollaanko tontin
kokoa muuttamassa? Ja kartalla oli myös jokin ympyrä tonttimme
rajalla, eteläpuolella, merkintä 6:25. Mikähän tämä alue mahtaa olla?
Vastine:

Kyllä rakennuspaikka on osoitettu tilan rajojen mukaisesti. Tilan
eteläpuolelle on osoitettu uusi rakennuspaikka tilalle 6:25.
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Sustainable Forestry Finland Oy
595-411-0031-0002
Lampaanjärvi: Yhden rakennuspaikan siirto
Löytänän rannalta Lampaanjärven rannalle oheisen karttakuvan
mukaisesti.

595-416-0001-0028 Harakanniemi: Mikä on MY-alueen vaikutus
metsätalouteen ja maa-ainesten hyödyntämiseen? Kiinteistö sijaitsee Löytynpuron MY-alueella. Tilalle on sijoitettu kaksi rakennuspaikkaa joskin varsin pienialaisina. Voiko korttelin kokoa hieman
suurentaa.

Vastine: Rakennuspaikan siirrolle ei ole estettä. Siirto voidaan tehdä.
Kaavassa on todettu, että ranta-alueella tulee noudattaa rantaaluetta koskevia yleisiä metsänkäsittelyohjeita. Kaavassa ei ole an-
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nettu mitään muuta metsänkäsittelyyn kohdistuvaa kaavamääräyksiä tai ohjeitta. Alueella voi harjoitta metsätaloutta kaavan lainvoimaisuuden jälkeen samalla tavalla kuin nykyisinkin. Alueelle on tulossa osa-aluemerkintöjä, joten MY-merkintä muutetaan Mmerkinnäksi.
Rakennuspaikkoja voidaan laajentaa.
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Tapani Katainen
Saanto määrä-ala erotettu Kurenmäki 7.6.1967 n. 27 ha Rekisteri
n:o 28:5. Toimituksen suoritti maanmittausinsinööri Ilmari Muhonen. Kirjattu 26.1.1968 Kuopion Läänin maanmittaus konttori rekisteriin 80 - luvulla tilan pinta-ala lisääntynyt n. 40 hehtaariin. Rekisterinumero muuttunut 28;12 Kurenmäki.
Huom: Ennen vuoden 1969 oleva saanto sisältää rantarakentamisoikeuden.

Vastine: Tilan on muodostunut kahdessa osassa. Vuonna 1968 on
erotettu pohjoinen rakennuspaikka ja myöhemmin 80-luvulla rakennuspaikkaa (=tilaan) on yhdistetty eteläinen noin 40 ha alue.
Mikäli eteläinen palsta olisi erotettu omaksi tilakseen, olisi sille osoitettu rakennuspaikka. On kohtuulista, että tilalle merkitään 2 rakennuspaikka, mutta samalla joudutaan emätilalta 28:10 poistamaan yksi rakennuspaikka.
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Timo Mähönen
Haluaisin muutettavan omistamani kiinteistön rakennus oikeudeksi
AO. En ole tällä hetkellä rakentamassa mitään mutta, jos tulevaisuudessa esim. perilliset haluaisivat niin olisi rakennus oikeus kohdallaan. Kiinteistön nro 595-425-0009-0023-K.

Vastine: Alueella on jo olemassa olevaa asutusta, joten uuden
asuinrakennuspaikan osoittamiseen ei ole estettä.
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Tornator Oy
Tornator Oyj omistaa useita tiloja tällä Pielaveden itäosien rantayleiskaavan
alueella.
Niistä
kiinteistöille
595-422-10-20
UKONAHO, 595-422-6-14 TUPSUNLAHTI ja 595-423-2-58 KORTEMÄKI on kaavassa osoitettu uusia rakennuspaikkoja. Kiinteistöllä
595-422-6-14 TUPSUNLAHTI on yksi rakennuspaikka osoitettu Törvelöisen rannalle. Olisiko kyseinen rakennuspaikka siirrettävissä
kartta liitteiden mukaisesti? Liitekartoissa on esitetty useampi vaihtoehto rakennuspaikan uudeksi sijanniksi.

Vastine: Rakennuspaikka voidaan siirtää Löytynjärvelle (Ylempi
nuoli).
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Veikko Raatikainen
Omistan kaavaluonnosalueella tilat 595-417-2-66 Kesäpiha, jolla on
luvitettu loma-asunto sekä tila Hannula 595-417-2-85, tila on rannassa eikä sillä ole rakennuksia.
Olen ostanut Hannula tilan rannan vuoksi, jotta Kesäpihaa voisi
käyttää loma-asuntona. Tarkoituksena on yhdistää tilat yhdeksi ja
Kesäpihan loma-asunto muuttaa ympärivuotiseksi vapaa-ajan
asunnoksi laajentamalla ja rakentamalla uusi rakennus.
Pyytäisin nyt, että Hannula tilalle merkittäisiin rantasaunan paikka,
muutoin Kesäpihan käyttö ja siten myös muuntorakentaminen ei
ole mielekästä. Kyse olisi pelkästään rantasaunasta, ei muusta rakentamisesta. Päärakennus voi olla kauempana eli nykyisellä Kesäpihan tilalla. Tarkoitus olisi käyttää tilaa myös tukikohtana muitten
tilojen metsätaloustöissä. Järkevä ja kohtuullinen käyttö vaatisi
hieman lisärakentamista.
Toivon, että asiaan löytyy järkevä ratkaisu ja saadaan toimintaa/veroja kuntaan.
Mikäli mahdollista, saisinko tähän sähköpostiin tarkemman kuvan
alueen kaavasta, tuosta mittakaavasta on hieman hankala hahmottaa mitään.
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Vastine: Tilat ovat muodostettu samasta emätilasta 2:10. Emätilalla
on 0,46 km rantaa ja sen rakennusoikeus on 1,8.
Tilan rantavyöhykkeelle on muodostettu yhteensä 3 omarantaista
rakennuspaikkaa ja kaksi ei omarantaista. Emätila on ylittänyt rakennusoikeuden, joten uutta rakentamista ei ole mahdollista osoittaa vaarantamatta maaomistajien tasapuolinen kohtelu.
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Heikki Berg
Esitä että Pielaveden kunnassa vireillä olevaan itäosan rantayleiskaavaan 556-P26084 lisätään Toppila 16:38 tilan osalle kartassa
olevat rakennus paikat. Paikkoja on viisi, joista yksi sijaitsee saaressa, muut mantereella. Lisäksi esitän, että paikaan 4 voidaan rakentaa ympäri vuoden asuttava asuintalo.

Vastine:

Tila on emätila, jolla on rantaviivaa 1,4 km ja mitoitusrantaviivaa
0,51 km. Mantereella rantaviivasta on noin 0,8 km. Tilan laskennallinen rakennusoikeus on 2,69 rakennuspaikkaa. Koska Selkäsaaren
rakennusoikeus on yksi rakennuspaikka ja mantereen laskennallinen rakennusoikeus on 1,69, voidaan tilalle osoittaa vielä yksi uusi
rakennuspaikka tilan etelärajalle.
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Jauhiainen Matti kp ja Hilma kp, Mauri Säisä hoitaa, tila 595-4091-18

Vastine: Uudet rakennuspaikat voidaan siirtää siten, että toinen tulee Iso-Pangalle ja toinen Kyntisen rannalle tilan pohjoisrajalle. Purettavaksi esitetyn rakennuspaikan rakennusoikeutta ei voida siirtää
pieneen niemeen erilleen muista rakennuspaikoista.
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Jouko Ruotsalainen
Haen ensisijaisesti varausta ympärivuotisen asuinrakennuksen rakennuspaikkaoikeudelle liitteen karttaan merkitylle paikalle. Lisäksi
haen varausta loma-asunnon rakennuspaikkaoikeudelle karttaan
merkitylle sijainnille.
Samalla huomautan että kaavaluonnoksessa kyseisen kiinteistön
(6:29) rantaan merkitty rakennus on rakennusluvankin mukaisesti
rantasauna, joka palvelee tilan päärakennusta. Kunnan tiedoissa oli
ristiriitaisesti kirjattu rakennus lomarakennukseksi tai vastaavaksi.
Vastine:

Emätilalla 6:6 on rantaviivaa 0,67 km ja mitoitusrantaviivaa 0,6
km. Tilan laskennallinen rakennusoikeus on 2,4 rakennuspaikkaa.
Tilan pohjois- ja etelärajan välinen matka on 620 m. Rakennusoikeudeksi tulee 2,48. Eli hyvin lähelle 2,5, joka pyöristettäisiin 3 rakennuspaikaksi. Kun huomioidaan maantien läheisyys ja alueen hyvä rakenneltavuus, voidaan tilalle osoittaa yksi uusi rakennuspaikka
vaarantamatta maanomistajien yhdenvertaista kohtelua.
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Matti Raatikainen, Salmenniemi 3:27 ja Rajapelto 10:26
Yksi lisätontti Salmenniementilalle Pieni-Panka järven rannalle Välijoen laskun suulle. Perusteluna rantaviiva Pieni-Panka ja Iso-Panka
(myös Välijoki) järvissä ja Iso-Pajusessa tilalla Rajapelto oleva rantaviiva. Maastollisesti muualla ei ole rakennus mahdollisuutta. Kaavaluonnoksessa olevat kaksi tonttia Salmenniemen tilalla ovat aivan
oikein.

Vastine: Emätilalla 3:27 on rantaviivaa 0,85 km ja mitoitusrantaviivaa 0,38 km. Rakennusoikeus on kaksi rakennuspaikkaa, jotka on
osoitettu. Välijoen rantaviivaa ei ole mitoitettu, koska se on niin kapea.
Tilan 10:26 rakennusoikeus on yksi rakennuspaikka. Tilalle on osoitettu saunan rakennusala. Jos saunan rakennusala poistetaan, voidaan osoittaa yksi uusi rakennuspaikka pyydettyyn kohtaan.
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Jouko Hautamäki 595-423-1-38 Hilkkala
Tätä rakennusaluetta voisi mielestämme laajentaa siirtämällä lounaskoillinen-suuntaista rajaa 20-30 metriä kaakkoon päin ja samalla
siirtää rakennuspaikkaa 20-30 metriä kaakkoon päin, siis kauemmaksi naapurikiinteistön rajasta.

Vastine: Rakennuspaikkaa voi laajentaa.
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Tuula Juslin, Syvänniemi 595-409-0001-0005
Toivon Syvänniemi-kiinteistölleni (595-409-0001-0005) ympärisvuotisen asuinpaikan lisäksi kaksi lomarakennuspaikkaa. Kaikilla kolmella pojallani on läheinen suhde Kyntiseen ja toivon heille jokaiselle
mahdollisuutta jatkaa täällä loma- tai ympärivuotista asumista.
Uusi rakentaminen toivotaan sijoittuvan asuinrakennuksen eteläpuolelle.

Vastine: Emätilalla 1-5 on rantaviivaa 0,87 km ja mitoitusrantaviivaa 0,53 km. Tilan laskennallinen rakennusoikeus on 2,1 rakennuspaikkaa. Toista uutta rakennuspaikkaa ei voida osoittaa vaarantamatta maanomistajien tasapuolista kohtelua. Rakennuspaikan siirto
voidaan tehdä.
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Antti Korhonen, Alapiha 595-417-1-22 ja Viljola 595-417-1-24
Mitä tarkoittaa tämä lomarakennusoikeus Alapihan tilalla, kun ei ole
rajattu alue eikä keltaisia pisteitä pohjalla? Eikä ole merkitty
RA/1(tai2)?

Vastine: tilan 1-22 rakennuspaikka merkintä on jäänyt virheelliseksi,
kun rakennusaluetta ei ole ulotettu tilan alueelle asti. Tilalle 1:24 on
osoitettu yksi rakennuspaikka.
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Unto ja Marja Patrikainen, Hiidensaari, 595-411-6-30 ja 595411-1-19
Esitetään 4 uutta rakennuspaikkaa Hiidensaareen.

Vastine: Tila 6:30 muodostaa emätilan yhdessä tilojen 35:0 – 39:00
kanssa. Emätilalla on rantaviivaa 1,66 km ja mitoitusrantaviivaa 1,18
km. Rakennusoikeus on 4,7 rakennuspaikkaa. Emätilan alueella on
jo 6 rakennuspaikkaa, joten uusien rakennuspaikkojen osoittaminen
vaarantaisi maanomistajien tasapuolisen kohtelun.
Tila 1:19 muodostaa emätilan yhdessä tilojen 1:10 – 1:14 ja 1:20
sekä 1:21 kanssa. Emätilalla on rantaviivaa 1,8 km ja mitoitusrantaviivaa 1,46 km. Rakennusoikeus on 5,9 rakennuspaikkaa. Emätilan
alueella on jo 7 rakennuspaikkaa, joten uusien rakennuspaikkojen
osoittaminen vaarantaisi maanomistajien tasapuolisen kohtelun.
Ei voida osoittaa uutta rakentamista.
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Arvo Karhunen, Puronvarsi 595-417-3-86
Sinisellä nuolella osoitettu alue on keväisin tulvaveden vallassa. Miten Majoispuron ruoppaus tai muu vastaava toiminto saadaan suorittaa? Puron varsi pitää sisällään harvinaisia kasvilajeja erään selvityksen mukaan. Puron ja kasvillisuuden luonnonsuojelullinen aste ?
Saako rakentaa mökin tien pohjoispuolelle?

Vastine: Kaavassa puron alueelle ei ole annettu mitään erityistä
määräystä. Puron käsittelyä rajoittaa vesilaki ja sen käsittelyyn tulee
hankkia vesilain mukainen lupa.
Kaavalla ei myöskään ole tutkittu puron varren rantarakennusoikeutta. Rakennusoikeus ratkaistaan kunnassa joko rakennusluvalla tai
poikkeusluvalla.
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Lauri Auvinen, Roukkoporras 10:32

ja Kolmio

13:15

Kesäasuntoja 2 kpl, porakaivot ja viemäröinti

Asuinrakennuksen yhteyteen varastohalli

Vastine: Esitetyt rakennuspaikat ovat rantavyöhykkeen ulkopuolella.
Tässä kaavassa osoitetaan rakennuspaikkamerkinnöin ainoastaan
rantavyöhykkeellä sijaitsevia rakennuspaikkoja ja ulkopuoliset rakennushankkeet käsitellään rakennusluvin ja tarvittaessa suunnittelutarveratkaisuin.
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Iso-Panka
Invest Oy: Rantala 595-421-6-54, Osula 595421-6-53, Päivärinne 595-421-6-38
Mökkien rakennuspaikkoja osoitettu.

Vastine: Tilojen 6-38 ja 6-54 alue on osoitettu matkailutoimintojen
alueeksi (RM). Tila 6-53 muodostuu kapeasta kaistaleesta maantien
ja järven välissä, joten sille ei voi osoittaa rakentamista. RM-aluetta
voidaan laajentaa käsittämään koko tilan 6-54 alue.

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Vastine

70 (71)

13.3.2017

Kalevi Kuusonen, Teppola 595-417-3-34
Onko tässä alla tuo AM/1 merkintä. Tällä paikalla loivassa rinteessä
on ollut aiemmin rantasauna ja ylhäällä koivujen keskellä oli meidän
vanha hirsitalo. Kartta hieman rakeinen joten haluan varmistaa että
Teppolan 3:34 rantaan on merkitty ainakin rantasaunan paikka mutta tuo AM / 1 tarkoittaisi myös asuinrakennusta mikäli oikein ymmärräm. Soitinkin tästä Maili Ruotsalaiselle tänään 2.1.2017. terv. Kalevi
Kuusonen

Vastine: Rantaan on luonnoksessa osoitettu loma-asunnon rakennuspaikka (RA/1). Korjataan tekstimerkintöjen sijoittelua

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Vastine

71 (71)

13.3.2017

Markku Hyvärinen, Suontaus 595-416-1-24
Esitetty rakennuspaikkoja sinisellä osoitettuihin kohtiin.
Kiukoisen rannalle on varattava myös rakennusoikeuspaikka omistamilleni maille Suontaus 1:24. Onhan yläpuolella olevaan Myllykiukoiseen varattu lisärakennuspaikka.
Vakituinen asuinpaikka Mylly-Kiukoselle.

Vastine: Tila muodostaa emätilan, jolla on rantaviivaa 1068 m ja
mitoitusrantaviivaa 406 m. Tilan laskennallinen rakennusoikeus on
1,8 rakennuspaikkaa.
Tilalle on osoitettu kaksi rakennuspaikkaa Mylly-Kiukoisen rannalle.
Tilalle ei voi osoittaa lisärakennuspaikkoja vaarantamatta maanomistajien tasapuolista kohtelua. Toinen rakennuspaikoista voidaan
osoittaa asuinrakennuspaikaksi ja toinen siirtää Kiukoiselle.
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Timo Leskinen
aluepäällikkö, DI

