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Nilakan ja kunnan eteläosan rantaosayleiskaavan muutos
1

Tiivistelmä

1.1 Kaavaprosessin vaiheet
Tekninen lautakunta on hyväksynyt 7.11.2018 §:n 73 kohdalla Nilakan ja kunnan
eteläosan rantaosayleiskaavan muutoksen käynnistämisen.
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 6.11.2017.
TÄYTETÄÄN PROSESSIN EDETESSÄ
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto nähtävillä
Kaavaehdotus nähtävillä
1.2 Osayleiskaavan muutos
Tämä on rantaosayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee 12.9.2017 päivättyä rantaosayleiskaavakarttaa.
Kaavamuutos koskee Pielaveden kunnassa Nilakan järven Kumpuniemen rannalla
sijaitsevaa tilaa 595-408-1-23.
Kumpuniemi sijaitsee linnuntietä n. 17 kilometrin päässä Pielaveden keskustasta
lounaaseen.
Kaavamuutoksen tarkoituksena on siirtää Kumpuniemeen rantayleiskaavassa sijoitettuja rakennuspaikkoja rannaltaan ja ilmansuunnaltaan loma-asuntokäyttöön
paremmin soveltuville paikoille.
Suunnittelualueen sijainti ja rajaus ovat esitetty oheisissa kuvissa 1 ja 2.
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Kuva 1: Suunnittelualue merkitty punaisella ympyrällä.
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Kuva 2: Suunnittelualueen rajaus punaisella viivalla.

Maanomistaja on hakenut kaavamuutosta ja kunta on hyväksynyt kaavamuutoksen käynnistämisen.

2

Perustiedot

2.1 Suunnittelutilanne
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaavoitusta ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joista tätä kaavaa
koskettavat seuraavat asiakokonaisuudet:
-

Toimiva aluerakenne
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Toimiva yhteysverkko ja energiahuolto
Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet (VAT Vuoksi)

Maakuntakaava
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Pohjois-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Savon maakuntakaavan
8.11.2010. Ympäristöministeriö vahvisti sen 7.12.2011. Maakuntakaavassa
alueelle ei ole varausta.

Kuva 3: Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta. Suunnittelualue merkitty punaisella ympyrällä.

Pohjois-Savon maakuntakaavassa kaava-alueen läheisyyteen kohdistuu seuraavaa
merkintä:

Pohjois-Savon maakuntahallitus käynnisti 23.1.2017 Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 laadinnan 1. vaiheen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
oli maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtävillä 30.1.-28.2.2017 sekä Päijänne-Saimaa kanavavarausta koskien uudelleen lausunnoilla 10.5.15.6.2017.
Maakuntahallitus hyväksyi 26.6.2017 päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja palautteeseen annetut vastineet.
Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen oli nähtäville 7.11. – 15.12.2017.
Yleiskaavat
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Alueella on voimassa Nilakan ja kunnan eteläosan rantaosayleiskaava (kuva 4
ohessa).

Kuva 4: Ote Nilakan ja kunnan eteläosan rantaosayleiskaavasta.

Kaavassa suunnittelualueille on osoitettu RA-, M- ja MY-alueet sekä ohjeellinen
luo-alue:
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Asemakaavat
Alueella ei ole voimassa olevia asema- tai ranta-asemakaavoja.
Rakennusjärjestys
Pielaveden kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 2001 §. Rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2002
Pohjakartta
Pohjakarttana on käytetty vektorimuotoisilla kiinteistörajatiedoilla täydennettyä
maastokarttaa. Osayleiskaavan kartta on mittakaavassa 1:20 000.
Tehdyt suunnitelma/selvitykset
- Tukeudutaan yleiskaavan selvityksiin täydennettynä luonto- ja maisemaselvityksellä.
2.2 Alueen yleiskuvaus
Muutosalueella Kumpuniemen rannalle on tällä hetkellä osoitettu yhteensä viisi
omarantaisista loma-asunnon rakennuspaikkaa. Rakentamattomat lomaasuntojen rakennuspaikat sijaitsevat niemen pohjoisrannalla. Muu osa niemestä
on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY)
sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Suunnittelualueen lähistöllä on
runsaasti loma-asutusta.
Kaupalliset palvelut sijoittuvat kirkonkylään ja Säviälle.

2.3 Luonto- ja luonnonympäristö
Luontoarvot on kartoitettu Pielavesijärven rantaosayleiskaavatyön yhteydessä.
Kaava-alueesta on tehty erillinen luonto- ja maisemaselvitys kesällä 1996, selityksen on laatinut FM Minna Eskelinen. Alueelle on tehty täydennysselvitys kesällä
2017, selityksen on laatinut FK Jari Kärkkäinen.
Alla on suunnittelualuetta koskevia otteita vuona 1996 tehdyssä luonto- ja maisemaselvityksestä.
”Nilakalla on muutamia hiekkarantoja, joiden rannoille on pääosin rakennettu.
Yleisimmin hiekkarannat ovat parin metrin levyisiä kapeita kaistaleita, joiden kasvillisuus ei juuri eroa muista rannoista. Laajempia rakentamattomia hiekkarantoja
on Hirviniemessä sekä Sorolahden Kumpuniemessä”.
Kesän 2017 maastokäynnillä rajattiin hiekkaranta tarkemmin sekä selvitettiin
mahdolliset muut luontoarvot.
Alla olevasta ilmakuvasta ilmenee alueen nykyinen tilanne.
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Kuva 5. Ortokuva Kumpuniemestä.

2.4 Maanomistus
Kaavamuutosalue on yksityisessä omistuksessa.
2.5 Mitoitus
Kumpuniemelle alueelle ei tule muutoksia rakennuspaikkamäärässä.
Tilan todellisen rantaviivan pituus on 2300 m.
2.6 Yhdyskuntarakenne
Kumpuniemi on rakentamaton. Lähirannoilla on loma-asutusta.
2.7 Rakennettu ympäristö
Suunnittelualue on rakentamatonta metsätalousaluetta.
Sysmänniemellä ja Hirviniemellä on loma-asutusta.

3

Lähirannoilla

YLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1 Yleiskaavan muutoksen suunnittelun tarve
Ranta-osayleiskaavan muutoksen tarkoituksena on siirtää rakennuspaikat ilmansuunnaltaan ja rakennettavuudeltaan paremmin soveltuville
paikoille.
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3.2 Osallistuminen ja yhteistyö
3.2.1 Osalliset
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekä muut, joiden oloihin
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja
yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee.
Maanomistajat,
kaat

asuk-

- asukkaat
- yritykset
- maanomistajat

Viranomaiset

- Pohjois-Savon ELY-keskus
- Pohjois-Savon liitto
- Kuopion kulttuurihistoriallinen
museo

Kunnan hallintokunnat

- Tekninen lautakunta
- Ympäristölautakunta

Muut yhteisöt

- Kalastusalue/osakaskunnat,
- Savon Voima Verkko Oy

3.2.2 Vireilletulo
Vireille tulosta ilmoitetaan samassa yhteydessä, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto asetetaan nähtäville.
3.2.3 Viranomaisyhteistyö
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 6.11.2017. Kaavamuutoksesta ei viranomaisilla ollut huomautettavaa.
Kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta pyydetään viranomaisilta lausunnot. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa.
3.3

Tavoitteet
Rantayleiskaavan muutoksen tavoitteena on sijoittaa rakennuspaikat rakennettavuudeltaan paremmille alueille kuitenkin siten, että hiekkaranta
ja muut luontoarvot huomioidaan.

4

YLEISKAAVA JA SEN PERUSTEET

4.1 Aluevarausten pääperustelut
Aluevarausten määräyksiä ei ole muutettu voimassa olevan kaavan määräyksistä.
4.1.1 Loma-asuntoalueet
RA
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Kaavamääräys:
Loma-asuntoalue.
Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 220 k-m².
Numero kauttaviivan jälkeen osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.
Rakennuspaikat on osoitettu kahteen ryhmään siten, että kaksi rakennuspaikkaa on niemen etelärannalla ja kolme pohjoisrannalla.
4.1.2 Loma-asuntoalueet
MY

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.

Kaavamääräys:
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen.
Hiekkarannan ympäristö sekä niemen kärki on osoitettu MY-alueeksi.
MY-alueelle sijoittuva hiekkaranta-alue on osoitettu luo-merkinnällä.
luo-alueen kaavamääräys: Mahdollinen metsälain 10 §:n tai luonnonsuojelulain 29 §:n mukainen kohde tai muu ympäristö-, luonto- tai maisema-arvoiltaan merkityksellinen kohde. Kohteen ominaispiirteitä ei saa
heikentää.
4.1.3 Maa- ja metsätalousvaltainen alue
M

Maa- ja metsätalousvaltainen alue

Kaavamääräys:
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä hajaasutusluonteiseen rakentamiseen. Ranta-alueelle ei saa rakentaa siten,
että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista (MRL 43.2 §).
Loma-asutusta tai pysyvää asutusta ei saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaiselle rantavyöhykkeelle. 200 metrin levyisen
rantavyöhykkeen rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty
A-, RA-, RM- ja ARA-alueille. Rantavyöhykkeen ulkopuolelle rakennusluvan edellytyksistä on määrätty maankäyttö- ja rakennuslain 135 §:ssä.
Suurin osa alueesta on osoitettu M-alueeksi.
4.1.4 Yleismääräykset
Yleismääräykset ovat voimassa olevan kaavan mukaiset.
Rakentaminen
Yleiskaavan perusteella voidaan myöntää rakennusluvat rantavyöhykkeellä oleville rakennusalueille, ellei aluetta koskevassa kaavamääräyksessä ole toisin määrätty.
Matkailupalveluiden alueelle tulee laatia ranta-asemakaava sekä jätevesien käsittelysuunnitelma ennen rakentamista.
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Rakennukset tulee sijoittaa kunnan rakennusjärjestyksessä määrätyn
etäisyyden päähän rantaviivasta. Ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetut
asuinrakennukset on sijoitettava vähintään 40 m päähän rantaviivasta.
Muutoinkin rakennusten sopeutumisessa ympäristöön, sijoittumisessa ja
niiden enimmäismäärässä tulee noudattaa rakennusjärjestyksen määräyksiä.
Erillisen rantasaunan koko saa olla enintään 30 k-m², ellei kunnan rakennusjärjestyksessä toisin määrätä.
Ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettujen asuinrakennusten rakennuspaikkojen vähimmäiskoko tulee olla vähintään 5000 m².
Pienissä saarissa (alle 1 ha) sallitaan rakennusten korjausrakentaminen
sekä purettavan tai tuhoutuneen rakennuksen korvaava rakentamine
käytetyn rakennusoikeuden puitteissa.
Alin sallittu rakentamiskorkeus on Nilakalla 103,6 (N60). Muualla 1 m
keskivedenkorkeuden yläpuolella.
Jätevesien käsittely
Jätevedet tulee käsitettä kunnan rakennusjärjestyksen ja terveys- ja ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Rakennuslupa asiakirjoihin on
liitettävä jätevesien käsittelysuunnitelma tarvittavine maaperäselvityksineen.
Jätevesien käsittelytapaa valittaessa tulee huomioida rakennuspaikan
maaperä, maastomuodot sekä rakennuspaikan pinta-ala. Rakennusten sijoittamisessa tulee ottaa huomioon jätevesien asianmukaisen esikäsittelyn ja maaperäkäsittelypaikan järjestäminen rakennuspaikalla riittävän
etäällä rantaviivasta.
Saarissa (Ei tieyhteyttä) ei tulisi sallia vesikäymälän rakentamista. Suositeltavin käymäläratkaisu on kuivakäymälä.
Jätehuolto
Kiinteiden jätteiden keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa kunnan
yleisiä jätehuoltomääräyksiä.
Metsän käsittely
Ranta-alueen metsänkäsittelyssä tulee noudattaa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ranta-alueita koskevia metsänhoitosuosituksia. Erityisesti pienissä (< noin 3 ha) saarissa tulee metsänhoidossa huomioida
luonto- ja maisema-arvot.
Tiet
Uusien rakennuspaikkojen pääsytiet tulisi johtaa ensisijaisesti olemassa
olevien liittymien kautta maantielle. Vierekkäisten rakennuspaikkojen
kulku tulisi tapahtua samasta liittymästä. Tiehallinnon kanssa tulee neuvotella hyvissä ajoin uuden liittymän sijainnista tai liittymän käyttötarkoituksen muutoksesta. Myös uusien liittymien luvat ja käyttötarkoituksen
muutosten luvat tulee hakea Tiehallinnolta ennen rakennusluvan hakemista.
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VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

5.1 Yleistä
Rakentaminen Kumpuniemessä ei lisäänny, ainoastaan rakennuspaikkojen sijainnit muuttuvat.
5.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Muutoksella ei ole vaikutuksia rakennettuun ympäristöön. Suunnittelualue on rakentamatonta.
5.3 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Vaikutukset luontoon ovat vähäiset, sillä rakennuspaikkojen määrä ei lisäänny. Arvokkain alue nimestä on jätetty rakentamisen ulkopuolelle.
Kaava ei vähennä luonnon monimuotoisuutta.
Vaikutukset pohjavesiin
Kaava-alue ei sijoitu pohjavesialueelle.
5.4 Vaikutukset maisemaan
Muutoksella ei ole oleellista vaikutusta maisemaan. Alueen rakennuspakkojen määrä ei muutu. Kaksi rakennuspaikkaa siirtyy itää avautuvalle rannalle, jolloin niiden maisemallinen vaikutus näkyy suppeammalle
alueelle.
5.5 Taloudelliset vaikutukset
Kaavamuutoksella on taloudellisia vaikutuksia ainoastaan maanomistajille.
5.6 Sosiaaliset vaikutukset
Kaavamuutos ei vaikuta yleiseen virkistyskäyttöön. Kaavalla ei ole vaikutusta virkistysalueisiin eikä ulkoilureitteihin. Kaava ei toteutuessaan
heikennä alueen sosiaalisen ympäristön turvallisuutta.
6

Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavamääräykset ovat liitteenä. Yleismääräyksissä on ohjeet jäte- ja
vesihuollosta ja metsänkäsittelystä sekä yleisiä ohjeita rakentamiseen
vaikuttavista seikoista.
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Toteuttaminen
Kaavaa voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman.
Kuopiossa 15.12.2017
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