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PIELAVEDEN KIRKONKYLÄN YLEISKAAVAN MUUTOS, RANTA-ALUE
1

Osayleiskaava-alue
Yleiskaavan muutos käsittää Pielaveden kirkonkylän osayleiskaavan ranta-alueen kokonaisuudessaan. Suunnittelualue käsittää ranta-alueet Uitinsalmesta Sammalislahteen. Suunnittelualueen sijainti ilmenee alla
olevasta kuvasta (kuva 1). Ehdotusvaiheessa kaava-aluetta on supistettu tarpeettomana Härkönniemen osalta. Kaava-alueen rajaus on osoitettu punaisella viivalla (kuva 1).

Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus (punaisella viivalla).
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2

Perustiedot

2.1

Suunnittelutilanne
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoituksena on edistää
hyvän elinympäristön ja kestävän kehityksen toteutumista alueiden
käyttöä koskevassa päätöksenteossa. MRL:n 24§ velvoittaa: ”Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.” Tavoitteita on tarkistettu valtionneuvoston päätöksellä 13.11.2008 ja ne astuvat voimaan
1.3.2009. Tavoitteet ovat luonteeltaan yleisiä ja ne on ryhmitelty kuuteen asiakokonaisuuteen, joista neljä/5 koskee kaava-aluetta:
 Toimiva aluerakenne
 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
 Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
 Toimivat yhteysverkot ja energiahuolto
Maakuntakaava
Alueella on voimassa Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 (kuva 3).
Pohjois-Savon 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 hyväksymä Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030, jonka ympäristöministeriö vahvisti 1.6.2016. 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).
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Kuva 2. Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta
Pohjois-Savon maakuntakaavassa kaava-alueelle kohdistuu seuraavat
merkinnät:

A1

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.
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.
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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: Alueiden käytön suunnittelussa tulee luoda
edellytykset vetovoimaisen keskusta-alueen kehittämiselle sekä monipuolisten palveluiden ja asumisen sijoittumiselle. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen, viihtyisän elinympäristön luomiseen, kulttuuriympäristön arvoihin sekä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää vapaa-ajan ja ympärivuotisen asumisen kehittämiseen.
Pielavedellä keskustatoimintojen alakeskuksen alueelle sijoitettavien vähittäiskaupan suuryksiköiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla olemassa
olevat vähittäiskaupan suuryksiköt huomioiden enintään 10000 k-m2.

PÄÄVESIJOHTOLINJA
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹
PÄÄVIEMARILINJA
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹
2,4
LAIVA- TAI VENEVÄYLÄ
Alueella on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.¹
1

Rakentamisrajoitus MRL 33 §:
”Maakuntakaavassa virkistys- tai suojelualueeksi taikka liikenteen tai teknisen huollon verkostoja tai alueita varten osoitetulla alueella on voimassa rakentamista koskeva rajoitus. Rakentamisrajoituksen aluetta voidaan kaavassa erityisellä määräyksellä laajentaa tai supistaa.
Alueella, jolla rakentamisrajoitus on voimassa, ei lupaa rakennuksen rakentamiseen saa myöntää siten, että vaikeutetaan maakuntakaavan toteutumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos maakuntakaavasta johtuvasta luvan
epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai, milloin
alue on katsottava varatuksi muun julkisyhteisön tarkoituksiin, tämä lunasta
aluetta tai suorita haitasta kohtuullista korvausta (ehdollinen rakentamisrajoitus). Haittaa arvosteltaessa ei oteta huomioon omistussuhteissa maakuntakaavan hyväksymisen jälkeen tapahtuneita muutoksia, ellei niitä ole tehty
maakuntakaavan toteuttamista varten. Jos maakuntakaavan aluevaraus
pääasiallisesti vastaa rakennuslain (370/1958) mukaisen seutukaavan aluevarausta, ei vastaavasti myöskään seutukaavan hyväksymisen jälkeen
omistussuhteissa tapahtuneita muutoksia oteta huomioon.
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Maakunnan liitto voi, jos se maankäytön järjestämisen turvaamiseksi on tarpeen, kieltää käyttämästä aluetta, jolla kaavaehdotuksen tai hyväksytyn
kaavan mukaan on rakentamisrajoitus, kaavaehdotuksen tai kaavan vastaiseen rakentamiseen (rakentamisrajoitus). Rajoitus ei koske jo olevaan
asuntoon kuuluvan talousrakennuksen rakentamista eikä maa- ja metsätalouden harjoittamista varten tarpeellista rakentamista. Rajoitus on voimassa,
kunnes maakuntakaava on vahvistettu, kuitenkin enintään kaksi vuotta. Asianomainen ministeriö voi erityisestä syystä pidentää tätä aikaa enintään
kahdella vuodella.”
sl506, Veeperilän puistometsikkö
lv900, Kirkonkylän vierasvenesatama.
lu922, Petäjälahti, uiton toimipaikka / pudotuspaikka.
pv1 654, Honkamäki, pohjavesialue.
Pielaveden kirkonkylän kulttuuriympäristön aluerajaus ilmenee seuraavasta kuvasta (kuva 3). Kaavoitettavien ranta-alueiden tuntumassa on
maakunnallisesti arvokkaita alueita ja kohteita.
Suojelualueelle kohdistuvat seuraavat merkinnät:
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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Kuva 3. Ote maakuntakaavasta, Pielaveden kirkonkylän kulttuuriympäristö

Alueelle kohdistuvat maakunnallisesti arvokas kohde tai -alue:
-

MA1 001 Pielaveden kirkonkylä

-

MA1 101 Puustellintien aluekokonaisuus

-

MA1 102 Vaivaistalo, kunnanlääkärintalo, mielisairaala

-

ma1 106 Niemelä, pihapiiri ja lähipellot

-

ma1 112 Rytkölän (Suhola) pihapiiri ja lähipelto
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Muinaismuistokohde:
-

sm613 Hiekkaniemi

-

sm 650 Kirkkoranta

Yleiskaavoitus
Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, sillä ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet. Yleiskaava voi koskea koko
kuntaa tai vain osaa siitä, jolloin puhutaan osayleiskaavasta.
Kirkonkylän osayleiskaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt oikeusvaikutteisena 24.4.2006 (kuva 4). Kaavalla ohjataan kirkonkylän alueen
yksityiskohtaisempaa asemakaavoitusta sekä lievealueen rakentamista.
Kirkonkylän osayleiskaavan muutoksen 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.
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Kuva 4. Kirkonkylän osayleiskaava
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Asemakaavat
Kirkonkylän asemakaava-alueen laajuus ilmenee alla olevasta kuvasta
(kuva 5).

Kuva 5. Ote kirkonkylän ajantasa-asemakaavasta
Rakennusjärjestys
Pielaveden kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 2001.
Rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2002.
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Muut suunnitelmat
Muita kaavan laadinnassa hyväksikäytettäviä suunnitelmia ovat:












Muinaismuistoinventointi 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
Kohoniemen rakennettavuusselvitys:
 Rakentamisen kannalta maaperän voidaan arvioida olevan yleisesti
hyvää rakennusaluetta. Rakentamisessa on huomioitava humuspitoisten maa-ainesten poisto, ja louhintatarve ainakin putkikaivantojen alueella. Kantavuusvaatimuksien lisäksi rakentamisessa on
huomioitava riittävä routamitoitus. Vesistötutkimuksissa todettiin
puu-ainesta pudotuslaiturin läheisyydessä. Tämä tulee huomioida
ranta-alueen rakentamisessa.
 Kohonimen Pima-selvitys:
 Tutkimuksessa ei todettu yhdessäkään maanäytteessä PIMAasetuksen (Vna 214/2007) alempien ohjearvojen ylittäviä pitoisuuksia tutkittuja haitta-aineita.
 Suoritetun tutkimuksen tulosten perusteella kohteessa ei ole tarvetta ympäristöteknisille jatkotoimenpiteille.
Ympäristöhäiriöt
Kaava-alueen melutilanne on selvitetty edellisen yleiskaavan muutoksen
yhteydessä mallintamalla. Alueen melulähteitä ovat tieliikenne sekä pudotuspaikan toiminta. Melulaskennat tehty SoundPlan 7.0 – melulaskentaohjelmalla yhteispohjoismaisten tieliikenne- ja teollisuusmelun laskentamallien mukaisesti. Suunnittelualueen maastomalliaineistona käytetty
kaavoituksen pohjakarttaa.
Laskennoissa melutasot laskettu pisteisiin, jotka sijaitsevat 10 metrin
välein tarkasteltavalle alueelle sijoitetussa ruudukossa, kahden metrin
korkeudella maanpinnasta. Melukäyrät muodostetaan laskentaruudukkoon laskettujen arvojen avulla interpoloimalla. Käyrän paikka voi erota
enintään puolen laskentaruudun verran verrattaessa pisteeseen suoritettuun laskentaan.
Melulaskennoissa huomioitiin kaksi heijastusta ja äänilähteiden etsintäetäisyytenä käytettiin arvoa 2000 m. Puuston vaimennusta ei ole huomioitu. Laskentamallin on alan kirjallisuudessa arvioitu antavan pitkäaikaisiin mittauksiin verrattuna alle 3 dB eron. Rakennukset on mallinnettu heijastavina.
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Liikennemelu
Liikennetietoina käytettiin Tiehallinnon tierekisterin mukaisia nopeusrajoituksia ja keskimääräistä vuorokausiliikennettä (KVL) korjattuna kuntakohtakohtaisella ennustetilanteen (vuosi 2030) kasvukertoimella. Yöliikenteen ja raskaiden ajoneuvojen osuudeksi oletettiin 10 %.
Pudotuspaikan melu
Kohoniemen pudotuspaikan melupäästötietoina käytettiin Iisalmen Peltosalmella sijaitsevalla pudotuspaikalla mitattuja vastaavan toiminnan
melupäästötietoja, koska kesällä 2011 Kohoniemeä ei käytetty pudotustoimintaan.
Pudotustoimintaa alueella ei ole ollut muutamaan viimeiseen vuoteen.

Kuva 6: Mallinnettu liikenne- ja pudotuspaikan melu(päivä).
Pohjakartta
Osayleiskaavan pohjakarttana käytetään kaavan pohjakartan pienennystä 1:10 000.
2.2

Maanomistus

2.3

Väestö ja työpaikat
Seuraavassa taulukossa on esitetty Pielaveden kunnan ja Kirkonkylän
alueen väestökehitys 2010-luvulla.
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Vuosi

Kirkonkylä

väkiluku/työpaikat

2005
2010
2013
2015

2143

(2004)

1786

Koko kunta

väkiluku/työpaikat

5482
5087
4824
4740

Taulukko: Pielaveden väestökehitys, tilastokeskuksen tiedot
3)
lähde Pohjois-Savon liitto

2.4

Nykyinen maankäyttö
Kokonaisrakenne
Kirkonkylän taajama on levittäytynyt pitkänomaisesti Pielavesi-järven
rannalle. Taajaman eri toiminnot (julkiset ja yksityiset palvelut, asuminen, teollisuus, ulkoilu ym.) muodostavat varsin selviä toisiinsa rajautuvia kokonaisuuksia. Tämä kiinteyttää taajamarakennetta, vaikka sen keskellä on suuriakin rakentamattomia kokonaisuuksia.
Kirkonkylän asemakaava-alueen ulkopuolelle on rakennettu melko paljon
asuinrakennuksia Karhunkankaan alueelle sekä Sammalisenniemen alueelle.
Kirkonkylän taajaman ranta-alueella on lähinnä asuin- ja ulkoilutoimintoja sekä maa- ja metsätalousalueita. Suunnittelualueella sijaitsee asuinrakentamisen lisäksi mm. venesatama, venevalkamia ja uimaranta, luonnonsuojelualue sekä rantaa myötäilevä rantaraitti.
Nykyinen toteutunut maankäyttö myös selviää suunnitelman pohjana
käytätetystä kartta-aineistosta.

2.5

Liikenne
Suunnittelualue tukeutuu voimassa olevaan tie ja katuverkostoon. Kirkonkylän aluetta sivuaa maantiet 77 (Maaningantie, Keiteleentie), 561
(Pielavedentie ja Kiuruvedentie) ja 5572 (Urho Kekkosentie). Maanteiden
liikennemäärät ilmenevät alla olevasta kuvasta.
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Kuva 7: Kirkonkylää ympäröivien maateiden liikennemäärät
2.6

Yhdyskuntatekniikka
Vesi- ja viemäriverkostot on rakennettu koko kirkonkylän asemakaavaalueelle ja Sammalisenniemen yleiskaava-alueelle. Vesi- ja viemäriverkkoa ollaan laajentamassa etelään Urho Kekkosentien vartta.

2.7

Kulttuuriympäristö
Rakennuskulttuurikohteet
Alueelle kohdistuva maakunnaallisesti arvokas kohde tai -alue:
-

MA1 001 Pielaveden kirkonkylä
Valintaperuste: R, H, M
”Pielaveden kirkonkylä on keskeisiltä osiltaan uudistunut, mutta sen
rantavyöhyke on säilyttänyt monia perinteisiä elementtejä. Hiekkasalmen rannalla sijaitsevan kirkon lisäksi rantamaisemaan antavat
lisänsä vanha laivaranta ympäröivine rakennuksineen sekä pappila.”
Pielaveden puukirkko, ruumishuone ja hautausmaa Ferdinand
Öhmann (valmistunut v. 1878) eivät ole osayleiskaavan muutoksen
alueella.

-

MA1 101 Puustellintien aluekokonaisuus (osittain kaava-alueella)
Puustellintien ja sataman ympäristö
Valintaperuste: R, H, M
Puustellintien varsi, Puustellilta eli nykyiseltä kunnanvirastolta satamarantaan, muodostaa mielenkiintoisen katualueen eri-ikäisine ja tyyppisine rakennuksineen. Laivaliikenteen aikaan Puustellintie oli
ilmeisesti keskeisin kirkonkylän raiteista.
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-

MA1 102 Vaivaistalo, kunnanlääkärintalo, mielisairaala
Entinen vaivaistalo (Ikälä), kunnanlääkärin talo, mielisairaala ja kunnansairaala muodostavat aluekokonaisuuden. Kukin suurehko puurakennus sijaitsee omalla puutarhamaisella tontillaan. Rakennusten
piha-alueet muodostavat puistomaisen ympäristön, jonka erityispiirteenä ovat suuret jalot havupuut kuten pihtakuuset ja sembramännyt. Puusto on kuitenkin istutettu vasta 1900-luvun puolivälissä,
1900-luvun alkupuolella maisema oli avointa peltoa. (Entinen kunnanlääkärintalo sijoittuu suunnittelualueelle)
Entinen kunnanlääkärin virkatalo Rakennettu 1910-luvulla Valintaperuste: R, M
Komea talo rakennettiin tarkoituksellisesti ”kaikki vaatimukset täyttäväksi”, jotta olisi varmistettu lääkärin saaminen pitäjään. Alakertaan tuli kahden kamarin, salin, ruokasalin ja keittiön käsittävä lääkärin asunto ja vastaanottotilat. Yläkertaan tuli kaksi palvelijan huonetta ja kaksi makuuhuonetta. Myöhäisjugendia edustavassa talossa
kattomuotona on harvinainen päädyistään saumattu mansardikatto.
Rakennus oli kunnanlääkärin virka-asuntona 1980- luvun alkuun,
jonka jälkeen se on myyty yksityiselle ja remontoitu osittain hoitolaitoskäyttöön. Tällöin talon rannanpuoleisen sivun altaaniparvekkeen
suojaksi on rakennettu katos ja pihanpuolelle kattoikkunat. Pihaan
kuuluu 1930-luvulta rakennettu rantasauna.

-

ma1 112 Rytkölän (Suhola) pihapiiri ja lähipelto
Asuinrakennus tehty 1880-luvulla, navetta rakennettu v. 1924, hirsiaitta 1800-luvun lopulta
Valintaperuste: R, H, M
Tila on ollut Rytkölän suvulla vuodesta 1858. Talossa on pidetty aikoinaan kunnan ensimmäiset kuntakokoukset. Talo on toiminut aikoinaan myös kestikievarina. Ennen nykyistä päärakennusta pihassa
oli ”värjärin mökki”. Perimätiedon mukaan nykyistä päärakennusta
on ollut rakentamassa samat miehet, jotka rakensivat Pielaveden
kirkon. Hirret rakennukseen on kaadettu talon mailta, joita samalla
raivattiin pelloiksi.
Nykyinen ulkoverhoilu on vuodelta 1914 ja konesaumattu peltikatto
1950-luvulta. Vuosina 1981-1991 rakennusta on peruskorjattu sisäpuolisia eristyksiä lisäämällä ja uusimalla ikkunat. Vuonna 2007 oli
suunnitteilla päätykuistin korjaus.
Pihapiiriin kuuluu v. 1924 sementtitiilestä rakennettu, taitekattoinen
navetta ja päärakennuksen edustalla oleva 1800-luvun lopulla rakennettu hirsiaitta, jonka alla on luonnonkivistä holvattu kellari. Kapea aiemmin järvenpohjana ollut peltoalue erottaa pihan taajamasta,
jonne pihapiiri hahmottuu arvokkaana kokonaisuutena.
Pielaveden rakennuskannan inventointi on tehty vuosina 1993 1996 (Kalevi Ranta, Sirpa Lyytinen, Liisa Kosunen). Kohteiden kunto
ja nykyinen tilanne on tarkistettu joulukuussa 2005 (Jukka Poutiainen).
Numerointi viittaa kohteen inventointilomakkeen numeroon.
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67
70

Entinen
kunnanlääkärin
talo
Rauhaniemi

72

Rantala

78

Suhola

81

Ruohoranta

Asuinrakennus 1910-luvulta. Peruskorjattu 1984. Maakuntakaavan kohde.
Entinen maatila. Nykyisin lomaasuntona. Päärakennus ja osa
ulkorakennuksista 1865. Maakuntakaavan kohde.
Alun perin rantamakasiini/kauppa
1876. kesäkahvila ja sataman
palvelutalo kunnostettu 1993.
Maakuntakaavan kohde.
Maatilan pihapiiri. Päärakennus
1880. Talousrakennuksia 1800luku. Maakuntakaavan kohde.
Maisemallinen merkitys.

SR
SR, ma

Osittain asuinrakennuskäytössä, osittain
hoitolaitoksena.
Ei muutosta.

SR

Ei muutosta.

AM /S

Asuinrakennuskäytössä. Rakennuksia
on kunnostettu.

Kirkkoaitta 1870-luku. Ainut säilynyt kirkkoaitta.

SR, ma

Ei muutosta.

Muinaisjäännökset
Timo Jussila/Mikroliitti Oy on selvittänyt rantaosayleiskaavatyön yhteydessä pistokokein muinaisjäännöksiä Sammalisenniemen alueelta vuonna 1997. Alueelta ei löytynyt havaintoja esihistoriasta.
Timo Jussila/Mikroliitti Oy suoritti Kirkonkylän alueella muinaismuistojen
täydennysselvityksen kesällä 2004. Alueelta ei löytynyt uusia muinaisjäännöksiä. Samalla tarkastettiin entisiä tiedossa olevia kohteita.
Kirkonkylän muinaisjäännökset:
Hiekkaniemi (rekisteritunnus 595 01 0035)
kiinteä muinaisjäännös
Asuinpaikka sijaitsee hautausmaan aidasta noin 100 m luoteeseen, noin
30 m:n päässä Pielaveden rannasta, hiekkamaalla. Alue ollut aiemmin
viljelysmaana, joka on nykyisin osin metsitettyä ja kevyen liikenteen
väylää lukuun ottamatta rakentamatonta. Paikalla on kaksi löytökohtaa,
joista toinen on aivan rannan tuntumassa.
Kirkkoranta (rekisteritunnus 595 01 0073)
kiinteä muinaisjäännös
Asuinpaikka sijaitsee Pielaveden luterilaisen kirkon ja rannan välisellä
alueella. Asuinpaikkalöydöt ovat tulleet esille noin 15 m:n päästä rannasta, polun reunasta, alueella olevan muinaisen rantaterassin päältä.
Maaperä alueella on hiekkaista kangasmaata.
Kohteet on esitetty yleiskaavakartassa.
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3

Luonnonympäristö
Luonnon ympäristö on inventoitu kirkonkylän yleiskaavan yhteydessä
vuonna 2004. Selvitystä on täydennetty maastokäynnillä 19.5.2016, jolloin tehtiin liito-oravan kartoitus sekä selvitettiin muuttuvan maakäytön
osalta alueen nykytilanne.
Muuttuvan maankäytön alueet:
Kirkon ja uimarannan välinen alue:
-

Alue on suurelta avointa peltoa. Rantaviivan tuntumassa on pieniä
puustoisia saarekkeita.

Kuva 8: Pappilanrannan aluetta uimarannalta päin katsottuna
Kirkon eteläpuoleinen alue:
-

Alue vanhaa peltoa sekä nuorta koivikkoa.
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Kuva 9: Pappilan eteläpuoleinen alue
Toritien ja Jussilantien välinen alue:
-

Alue on vanhaa peltoaluetta, jonka reunoilla kasvaa muutamia lehtipuita.

Kuva 10: Toritien ja Jussilantien välistä vanhaa peltoaluetta.
Suholan alue:
-

Alue on puistomaiseksi harvennettua aluetta, jonka puusto on mänty
ja koivuvaltaista. Rantavyöhykkeellä ja peltoalueen pohjoisreunalla
kasvaa lehtipuuta.
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Kuva 11: Suholan alue
.
Kohoniemen alue:
-

Kohoniemen alueen pohjoisosassa on laanipaikka sekä puutavaran
pudotuslaituri. Eteläosassa on vanha tanssilava ja parkkialuetta. Puhotuspaikka ei ole ollut toiminnassa useaan vuoteen.

-

Alueen puustoa on äskettäin harvennettu. Alueen eteläosassa on
kuusivaltainen varttunut metsikkö ja lavan ympärillä harvahkoa sekapuustoa. Laanialueen ympärillä varttunut puusto on mäntyvaltaista.

Kuva 12: Laanialuetta.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Microkatu 1, PL 1199, 70211 KUOPIO
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Kaavaselostus, ehdotus

19 (29)

10.4.2017

Kuva 13: Vanhan tanssilavan ranta-aluetta

Kuva 14: Tanssilava ja sen ympäristöä.

3.1 Kallio- ja maaperä
Kirkonkylän alueen Kallioperä on valtaosin granodioriittia ja graniittia. Lisäksi Sammalisenlahden ja –niemen alueen kallioperä on kvartsiittia, arkosiittia ja kiilleliusketta. Gabrojuonteita on löydettävissä Kirkonkylän
alueella ja amfiboliittisulkeumia Tienpään alueella.
Pielaveden keskustan maaperää luonnehtivat moreeni-, savi-, hieno hieta-, hieta- ja hiekkamaat sekä paikoittain saraturve. Mustikkavuoren, Papinkallion sekä Sammalisenniemen ympäristöön keskittyvät kalliomaat.
Soramaata on Honkamäessä ja se liittyy Pielaveden päätemoreenimuodostumaan.
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3.2 Maisema
Pielaveden kirkonkylän salue kuuluu Suomen maisemamaakuntajaossa
itäisen Järvi-Suomen Pohjois-Savon järviseutuun. Alueelle sijoittuu useita maakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä kuten
Pielaveden kirkonkylä, laivaranta ja pappila. Keskeisiltä osin kaava-alue
on rakennettua taajamaympäristöä, johon liittyy kirkonkylän kaakkoispuolella avautuva peltomaisema tilakeskuksineen.
3.3 Kasvillisuus
Pielavesi kuuluu Suomen kasvimaantieteellisessä aluejaossa eteläiseen
havumetsävyöhykkeeseen (eteläboreaalinen vyöhyke), Järvi-Suomen alaalueeseen sekä Pohjois-Savon eliömaakuntaan. Kaava-alueen kasvillisuutta luonnehtivat suurelta osin kulttuurivaikutteinen kasvillisuus, kuten
pellot, pihat ja taajamametsät.
Rauhaniemen ja Härköniemen alueella on reheviä lehtimetsiä, jotka ovat
kehittyneet vanhoille pelloille. Niiden kasvillisuutta leimaa suuret ruohot
ja heinät ja lehtipuut.
Erityisesti taimikoita on Papinkallion alueella. Keski-ikäisten metsien
osuus on merkittävä. Yli 100 -vuotiaita metsiä on alueella varsin vähän.
Vanhoja metsiköitä on Sammalisenlahdella sekä Rauhaniemen eteläosan
rannalla.
Rehevämpiä korpityyppejä on Uitonsalmen itärannalla. Rantaluhtaa on
paikoin lahtien pohjukoissa, etupäässä Petäjälahden rantamilla. Rantaluhdat ovat sara- ja pensasluhtia. Rantaluhdat ovat niukkalajisia ja karuja. Tyypilliset lajit ovat jouhisara, pullosara, kurjenjalka, kastikat ja rentukka.
Rantojen ja vesien kasvillisuus on niukkaa. Matalissa lahdissa vallitsevat
kellulehtisistä ulpukat ja vidat. Järviruokokasvustoja on paikoittain, mutta
kasvustot ovat suurelta osin harvoja tai harvahkoja.
3.4 Eläimistö
Pielaveden
kirkonkylän
ranta-alueella
tehtiin
liito-oravakartoitus
19.5.2016. Liito-oravakartoituksen teki FM Janne Partanen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Kuopion toimistolta.
Merkkejä liito-oravan esiintymisestä etsittiin Pielaveden kirkonkylän ranta-alueilta. Selvitysalue käsitti Sammalisenlahden ja Siilinjärvi-Viitasaari
tien välisen ranta-alueen. Selvitysalueen metsiköt käytiin kattavasti läpi
ja merkkejä liito-oravasta etsittiin etenkin alueen vanhoista kuusikoista
sekä lehtipuuvaltaisista sekametsistä.
Liito-oravan kannalta potentiaalisimmat elinympäristöt selvitysalueella sijaitsevat Kohoniemen lavan ympäristössä, Rauhaniemessä sekä Sammalisenlahden rannalla.
Kohoniemen ympäristössä lavan eteläpuolella on varttunutta kuusimetsää, missä kasvaa myös koivua ja mäntyä. Kohoniemen ympäristö on
tuoretta kankasta tai lehtomaista kangasta. Kohoniemen alueen kuusikosta suuri osa on hiljattain harvennettua.
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Rauhaniemessä sijaitsee varttuneen kuusikon alue. Rauhaniemessä ranta-alueen kuusikossa on myös sekapuuna haapaa, koivua ja mäntyä.
Puusto on pääasiassa järeää, mutta paikoitellen nuorempien puiden laikut
luovat metsään kaksivaiheisuutta. Alue on pääasiassa lehtomaita kangasta. Alueella on myös lahopuuta sekä kolohaapoja.
Sammalisenlahden ranta-alueilla on kapea varttuneen kuusikon alue.
Kuusikossa kasvaa sekapuuna kuivemmilla paikoilla mäntyä ja kosteammilla paikoilla esiintyy koivua ja satunnaisesti haapaa. Alue on kasvillisuudeltaan pääasiassa tuoretta kangasta ja kosteammilla paikoilla ja notkoissa on lehtomaista kangasta.
Merkkejä liito-oravan esiintymisestä selvitysalueella ei löydetty.

3.5 Arvokkaat luontokohteet
Suunnittelualueeseen kohdistuvat arvokkaat luontokohteet (Numerointi
voimassa olevan yleiskaavan selvityksen mukainen):
1. Veeperilän puistometsä
Pinta-ala: 1,4 ha
Arvoluokka: Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokas kohde
Veeperilän puistometsä on kapeana vyöhykkeenä rannan ja vanhan rantatien välissä Sammalisenlahden itäpuolella Pielavesijärven rannalla oleva
vanha metsä, joka Metsä on kasvillisuudeltaan tuoretta ja lehtomaista
havupuukangasta. Kuivahkoa kangasta on paikoin. Puustoltaan metsä on
verrattain iäkästä ja sen muodostavat mänty, kuusi, koivu, raita ja haapa. Kohde on osoitettu Ylä-Savon seudun maakuntakaavassa SL – alueeksi (25.506).
10. Uitonsillan korpi ja rantasuo
Pinta-ala: 0,5 ha
Arvoluokka: paikallisesti arvokas kohde
Pielavesijärven rannalla oleva pienialainen ruoho- ja heinäkorpi, johon
liittyy pullosaravaltainen luhta. Korpi on hieman vaatimaton. Lajistossa
korostuvat korpikastikka, nurmilauha, vehka, rönsyleinikki, kurjenjalka,
raate, metsäkorte ja kiiltolehtipaju. Korven läpi menee puro. Valtapuuna
kasvaa harmaaleppää, kuusta ja hieskoivua, mäntyä kasvaa siellä täällä.
Rantavyöhykkeessä on pensastoista luhtakasvillisuutta.
4

Tavoitteet
Yleiskaavan muutoksen tavoitteena on tutkia Pielaveden Kirkonkylä ranta-alueen maankäytön tehostamista. Yleiskaavalla etsitään uusia rakentamisalueita, sekä selvitetään virkistyskäyttötarpeet ja turvataan rantareitin jatkuvuus.
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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.

5

Osayleiskaava ja sen perustelut

5.1 Aluevarausten pääperustelut
5.1.1 Asuntoalueet
AP Pientalovaltainen asuntoalue.
Merkinnöillä on osoitettu nykyisen asemakaavan mukaiset rakennetut rivi- ja omakotitaloalueet sekä uudet asemakaavoitettavat asuntoalueet.
Uusista asuntoalueita omarantaisia ovat Kirkon pohjoispuolelle oleva alue
sekä Kohoniemen alue. Seppälän alue Kohoniemen pohjoispuolella on jo
rakennettua aluetta osoitettu täydentyväksi AP-alueeksi, jolle asemakaavoittamalla on mahdollista lisärakentamisen. Uusille alueille on muodostettavissa yhteensä 12 rakennuspaikkaa.
Uusia rivitalojen rakennuspaikkoja on osoitettu 3 kappaletta.

AO/2 Erillispientalojen alueet
Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3000 m2. Rakennusten
yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 350 k-m2.
Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.
Merkinnällä on osoitettu asemakaava-alueen ulkopuolelle sijoittuvat erilliset rakennetut tai voimassa olevissa yleiskaavoissa varatut omakotitontit.
Sammalislahdessa on 18 jo toteutettua rakennuspaikkaa.
Karhukankaan ja Sammalisenniemen alueella rakennuspaikat tulee liittää
viemäriverkostoon.
AL

Asuin-, liike ja toimistorakennusten alue

Ainolantien kohdalla oleva alue on osoitettu asemakaavan mukaisesti ALalueeksi.
5.1.2 Virkistysalueet ja –reitit
VL

Lähivirkistysalue.

Lähivirkistysalueiksi on kaavaan merkitty kaikki asemakaava-alueen ja
sen lähiympäristön viheralueet.
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VU

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet

Merkinnällä on osoitettu asemakaavan mukainen VU-alue Papinkallion
alueelle. Urheilukentän ja jääkiekkokaukalon alueet, uimarannat sekä
Kakkomäen hiihtokeskuksen alueet.
VV

Uimaranta-alue

Kaavalla on osoitettu kirkonkylän uimaranta-alue.
Ulkoilureitit
Kaavaan on merkitty nykyinen rantaraitti, johon ei tarvitse tehdä muutoksia rakentamisen johdosta. Uusia ulkoilureittivarauksia ei ole tehty.
5.1.3 Kulttuuri- ja luonnonympäristö
SL

Luonnonsuojelualue.

Luonnonsuojelualueeksi on merkitty Veeperilän puistometsä Sammalisenniemen pohjoispuolella.
SM
Muinaismuistokohde.
Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevat maankäyttösuunnitelmat on
lähetettävä Museovirastoon lausunnolle
Muinaismuistokohteeksi on merkitty taajama-alueelta löytyneet muinaisjäännökset (kohta 2.7).
SR73 Rakennussuojelukohde tai -alue.
Rakennukset tulee säilyttää ja kunnostuksessa tulee noudattaa säilyttävää korjaustapaa.
Numero viittaa kohteiden inventointiluetteloon.
sk-1 Kaupunki- tai kyläkuvallisesti tärkeä alue tai alueen osa
Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö, jolla uudis- ja korjausrakentaminen sekä muut ympäristöä muuttavat toimenpiteet tulee sopeuttaa ympäristön ominaispiirteisiin.
Rakennussuojelukohteiksi on kaavaan merkitty kaikkiaan 6 kohdetta.
Merkinnässä oleva numero viittaa inventointikortteihin.
Maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi (sk-1) on kaavaan merkitty maakuntakaavan Kirkonseutu ja Puustellintien ympäristö.
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5.1.4 Muut alueet
MT

Maatalousalue.

Merkinnällä on kaavoitettu Härköniemen alueen viljelyksessä oleva yhtenäinen peltoalue. Peltoalueella on myös maisemallista merkitystä.
M

Maa- ja metsätalousvaltainen alue.

Merkinnällä on kaavoitettu kaikki muiden aluevarausten ulkopuolelle jäävät maa- ja metsätalousvaltaiset alueet.
W

Vesialue.

Vesialueiksi on kaavoitettu kaava-alueen sisään jäävä osa Pielavesijärvestä.
5.1.5 Liikenne
Liikenneväylät
LP

Yleinen pysäköintialue

Uimarannan pysäköintialue on osoitettu LP-alueeksi.
LV

Venesatama/venevalkama.

Kaavaan on merkitty kaikki nykyiset yleisessä käytössä olevat venesatamat ja venevalkamat. Uusi venevalkama on merkitty Petäjälahden eteläosaan Kalliokaarteeseen.
5.1.6 Ympäristön häiriötekijät
Liikennemelun toiminnan aiheuttaman 55 dB:n melualueet (päivä) on
merkitty kaavaan. Liikenteen melusta ei ole haittaa uusille asuinrakennuspaikoille.
Alue toteutetaan asemakaavan perusteella, jolloin liikennemelu voidaan
selvittää tarkemmin.
6

Vaikutusten arviointi

6.1 Yleistä
Vaikutusarviot on laadittu sen mukaisesti, että kaikki kaavassa osoitetut
aluevaraukset tulevat toteutumaan.
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Kaavaa laadittaessa on uusien aluevarausten sijoittamisella pyritty minimoimaan haitallisia vaikutuksia luontoon, rakennettuun ympäristöön ja
ihmisiin.

6.2 Valtakunnallisten suunnittelutavoitteiden toteutuminen
Toimiva aluerakenne
Osayleiskaava tukee Pielaveden kirkonkylän yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehittämistä. Kehittäminen perustuu kirkonkylän vahvuuksiin
ja olemassa olevaan rakenteeseen.
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Osayleiskaava tukee taajaman sosiaalista ja kulttuurillista kestävyyttä.
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Kaavalla tuetaan kansallisen kulttuuriperinnön ja rakennusperinnön säilyttämistä.
Toimivat yhteysverkot ja energiahuolto
Osayleiskaavalla hyödynnetään olevaa tiestöä ja kevyen liikenteen verkostoa. Liikenteen yleinen turvallisuus ei huonone, koska uudet alueet
ovat kevyenliikenteen verkoston ulottuvilla.

6.3 Maakuntakaavan suunnittelutavoitteiden toteutuminen
Yleiskaava ei poikkea hyväksytyn maakuntakaavan tavoitteista tai aluevarauksista. Yleiskaava on maakuntakaavan mukainen.
6.4 Vaikutukset luontoon
Vaikutukset maa- ja kallioperään
Yleiskaavassa ei ole osoitettu lainkaan uusia maa-aineksen ottoalueita.
Kaavan totuttamisen vaikutukset kallio- ja maaperään jäävät hyvin vähäisiksi, koska vähäinen uudisrakentaminen aiheuttaa vain vähäistä kaivamista rakennusalueilla.
Vaikutukset pinta- ja pohjaveteen
Uusien ja olemassa olevien rakennuspaikkojen jätevedet muodostavat
suurimman uhkan pinta- ja pohjaveden laadulle. Kaikki uudet rakentamisalueet liitetään viemäriverkkoon tai alueet ovat jo sen piirissä
Uudet rakentamisalueet ovat pienialisia pientaloalueita, joissa vettä läpäisemättömän pinnan osuus jää vähäiseksi. Hulevesien määrä jää siten
vähäiseksi ja niiden mahdollinen käsittely voidaan huomioida asemakaavoituksen aikana.
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Honkamäen pohjavesialueelle ei ole esitetty uutta toimintaa. Kaavalla ei
ole suoranaista vaikutusta pohjaveteen. Pohjavesialueella on suojelusuunnitelma.
Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon
Kaavalla ei ole vaikutusta alueen ilman laatuun eikä ilmastoon.
Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön
Luonto- ja maisemaselvityksessä todettujen paikallisesti arvokkaiden pienialaisen luontokohteiden alueille ei ole osoitettu uusia aluevarauksia.
Varsinaiseksi suojelualueeksi on merkitty Veeperilän puistometsä.
Täydennysrakennusalueilla ei kohdistu erityisiä luontoarvoja.

6.5 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Vaikutukset nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen
Pielaveden kirkonkylän rakenne säilyy yhtenäisenä ja yleiskaava turvaa
ympäröivän alueen kehittämisen jatkossa. Kaavalla tiivistetään olevaa
taajamarakennetta.
Vaikutukset suunniteltuun maankäyttöön
Alue, jolle täydennysrakentamista on osoitettu on kokonaisuudessaan
maakuntakaavan taajamatoimintojen aluetta.
Asuinalueiden toteuttaminen vaatii asemakaavojen muutokset tai asemakaavojen laadinnan.
Liikenneturvallisuus
Kaavaan osoitettu uusi rakentaminen on kevyenliikenteen reitin ulottuvissa.
Uusien rakennuspaikkojen määrä ja siitä aiheutuva liikenteen lisäys on
niin pieni, että kaavan toteuttaminen ei vaaranna alueen liikenneturvallisuutta tai heikennä liikenteen sujuvuutta.
Vaikutukset rakennuskantaan ja kulttuuriperintöön
Kaavan toteuttaminen ei edellytä olemassa olevan rakennuskannan ja
muun infrastruktuurin purkamista.
Rakennussuojelullisesti tai -historiallisesti arvokkaat, kunnostettavissa
olevat kohteet sekä kulttuurimaisemaltaan arvokkaat kohteet ja alueet
on huomioitu asianmukaisilla kaavamerkinnöillään.
Kirkonseudun täydennysrakentaminen ei muuta oleellisesti alueen luonnetta. Lisärakentamisen johdosta pienialaiset peltoalueet tulevat rakentamisen piiriin.
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Vaikutukset maisemaan
Uudet rakennuspaikat sijoittuvat jo rakennetun alueen yhteyteen.
Suurimmat muutokset maisemaan tapahtuvat Kohoniemen alueelle, jossa nyt rakentamaton alue muuttaa kokonaisuudessaan asuinalueeksi.
Muutos laajentaa taajaman rakennettua ranta-aluetta.
Suholan yhtenäiselle peltoalueelle ei ole esitetty rakentamista. Härköniemen alueella säilyy kuitenkin laaja yhtenäinen peltoalue.

2.8

Vaikutukset sosiaaliseen ympäristöön
Sosiaaliset vaikutukset
Täydennysrakentamisella ei ole vaikutusta ihmisten toimeentuloon, koska uudet rakentamisalueet eivät vaaranna tai vaikeuta kenenkään elinkeinoa.
Osa uusista asuntoalueista tule olemassa olevan asuinrakentamisen läheisyyteen. Alueet eivät ole olleet kuitenkaan aktiivisen virkistyskäytön
piirissä. Taajaman rantaa myötäilevä ulkoilureitti joudutaan yhdestä
kohtaa siirtämään rakentamisen johdosta, mutta sen jatkuvuus ei vaarannu.
Kaavalla ei ole vaikutusta ihmisten vapaa-ajanviettoon.
Vaikutukset viihtyvyyteen
Olevat reitistöt on voitu säilyttää entisellään. Urheilu ja virkistysalueisiin
ei myöskään ole tehty muutoksia.
Olevien viheralueiden hoitaminen ja kunnossapito lisäävät alueen viihtyisyyttä.
Taloudelliset vaikutukset
Osoitetut uudet rakentamisalueet sijoittuvat olevan kunnallistekniikan
piiriin Kohoniemeä lukuun ottamatta. Kohoniemen alueelle ollaan tuomassa vesihuoltoa.

7

Toteuttaminen

7.1 Rakentaminen osayleiskaava-alueella
Rakentaminen asemakaava-alueella.
Rakentaminen asemakaavoitetulla alueella tapahtuu olemassa olevan
asema-kaavan tai laadittavien uusien asemakaavojen perusteella.
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Täydennysrakentamisalueet vaativat asemakaavan muutoksen tai asemakaavan.
Rakentaminen asemakaavan-alueen ulkopuolella rantavyöhykkeellä
Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säilytetty säädös, joka kieltää rakentamisen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan
käyttämisestä rakennusluvan tai sen osan perusteena. (MRL 72.1 §).
Voimassa olevan yleiskaavasuunnittelun eräänä tavoitteena oli rakennuslupaprosessin helpottaminen: ympäristölautakunnan/rakennustarkastajan
tulee voida myöntää kaavan mukaiset luvat suoraan ilman monimutkaista
lausuntokierrosta. Tämän takia kaavamuutoksessa on edelleen annettu
seuraava rakennuslupamenettelyä koskeva yleismääräys:
Tämän yleiskaavan perusteella voidaan myöntää rakennusluvat asemakaava-alueen ulkopuolella oleville rantavyöhykkeen rakennusalueille (AO-alueille).
Määräyksen perusteella kunta voi myöntää osayleiskaavan mukaiset
omakotitalojen rakennusluvat Sammalisniemen alueen uusille rakennuspaikoille. Omakotirakentamisen edellytyksenä on liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon.
7.2 Yhdyskuntatekniikka
Vesihuoltolain 5 §:n mukaisessa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa
kunta määrittelee vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueen. Pielaveden
kunnassa tämä suunnitelma on laadittu vuonna 2004. Toiminta-alueella
kaikkien uusien kiinteistöjen ja vanhojen kiinteistöjen lautakunnan harkinnan mukaan tulee liittyä rakennettavaan viemäriverkkoon. Toimintaalue kattaa asemakaava-alueen sekä sen ulkopuolelta Sammalisenniemen alueen.
Kaava-alueella olevaa vesi- ja jätevesiverkostoa tullaan laajentamaan
tarpeen mukaan rakentamisen edistyttyä.
Alueen sähkö- ja televerkon rakentamisesta huolehtivat alueelliset yhtiöt. Alueen sähköverkkoa joudutaan laajentamaan tarvittaessa rakentamisen laajentumisen mukana.

8

Suunnitteluvaiheet ja osallistuminen

8.1 Vireille tulo
Kaavaprosessi lähti vireille alkuvuodesta 2016. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 30.5.2016.
Maastokäynnit alueella tehtiin keväällä ja kesällä 2016.
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8.2 Valmistelu- ja luonnosvaihe
Alustava luonnos valmistui alkukesästä 2016. Lopullinen luonnos valmistui syyskuussa 2016.
Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 8.12.2016 – 9.1.2017 välisen ajan.
Kaavaluonnoksesta on saatu 6 muistutusta ja 5 lausuntoa Pohjois-Savon
ELY-keskuksesta, Kuopion kulttuurihistorialliselta museolta, PohjoisSavon liitolta, Tervon kunnan ympäristöterveyspalveluilta, Pielaveden,
Keiteleen ja Vesannon kuntien yhteisestä ympäristölautakunnasta.
Lausunnon perusteella kaava-alue on supistettu Härkönniemen osalta
tarpeettomana ja selostuksessa on tuotu esiin se, että pohjavesialueella
on olemassa suojelusuunnitelma. Yleismääräyksiin on lisätty määräys
siitä, että ranta-alueen puustoa tulee säästää ja maisemallisesti arvokkaita puita ei saa kaataa. Yleismääräyksiin on myös ELY-keskuksen suosituksien mukaan lisätty määräykset hulevesien käsittelystä ja rakennusten alimmasta hyväksyttävästä rakentamiskorkeudesta.
Muistutuksen perusteella uimarannan merkintä on muutettu VL-alueeks
ja Suholan viereinen AP-rakennusalue on poistettu.

TÄYDENNETÄÄN PROSESSIN EDETESSÄ

Kuopiossa 10.4.2017
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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