LIPERI
VAIVIONSALON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS
Ranta-asemakaavan muutos koskee kortteleita 8 ja 10 sekä niihin
liittyviä lähivirkistys- ja metsätalousalueita.
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Valokuva etelästä päin kohti kaavamuutosaluetta

2.6.2020

LIPERI VAIVIONSALON RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

Maankäytönsuunnittelu

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAAVAHARJU

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.
Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus
saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja
arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen
kannalta sopivalla tavalla.

1 Alueen sijainti ja rajaus
Suunnittelualue sijaitsee Pohjois-Karjalan maakunnassa Liperin kunnan alueella noin 10
km Ylämyllyn taajaman pohjoispuolella Harijärven ranta-alueella.

KUVA 1: Suunnittelualueen sijainti
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KUVA 2: Kaava-alueen (pinta-ala noin 7.5 ha) rajaus.

2 Ranta-asemakaavan laadinnan tavoitteita
Kaavamuutoksella ei lisätä ranta-alueen rakennuspaikkojen määrää (nykyiset tontit ovat
ranta-alueella). Tonteista ei tehdä omarantaisia (eli säilytetään vanhan kaavan mukainen
periaate vapaasta ns. yhteisrannasta). Tavoitteena on muuttaa ranta-asemakaava vastaamaan paremmin tämän hetken asumisen lähtökohtia ja tarpeita.
Kaavamuutoksella laajennetaan olevia tontteja, jotta näille mahdollistuu mm. erillisen
saunarakennuksen rakentaminen pihapiirin eteläpuolelle, joka on mm. alueen käytettävyyden ja näkymien kannalta luontaisin saunarakennuksen sijoittumisalue.
Tonttien ja rantaviivan väliin jätetään riittävä (noin 40 m syvyinen) ja yhtenäinen alueelta
toiselle johtava ns. viheralue, joka vanhan kaavan mukaisesti palvelee tausta-alueen asutusta heidän yhteiskäyttöalueenaan.

3 Suunnittelutilanne
Maakuntakaava
Pohjois-Karjalassa maakuntakaava laaditaan vaiheittain. Neljä vaihetta on nyt vahvistettu
ja Pohjois-Karjalan kokonaismaakuntakaavan 2040 laadinta on käynnissä.






Sivu 2 /7

Pohjois-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava vahvistettu valtioneuvostossa 20.12.2007
Pohjois-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava vahvistettu ympäristöministeriössä 10.6.2010
Pohjois-Karjalan 3. vaihemaakuntakaava vahvistettu ympäristöministeriössä 5.3.2014
Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaava vahvistettu ympäristöministeriössä 18.8.2016
Maakuntakaava 2040 ehdotus on ollut nähtävänä 23.3.–24.4.2020.
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KUVA 3: Ote Pohjois-Karjalan vahvistettujen vaihekaavojen maakuntakaavayhdistelmästä

Maakuntakaavan vahvistetuissa vaihekaavoissa kaava-alueelle tai läheisyyteen kohdentuu seuraavia merkintöjä: Joensuun kaupunkiseudun aluerajaus kk-2, kyläalue at-1, tärkeä pohjaveden hankintaan soveltuva alue pv, arvokas harju- tai moreenialue ge-1.

KUVA 4. Ote Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 ehdotuksesta.

Maakuntakaava 2040 ehdotuksessa suunnittelualueella kohdentuu seuraavia merkintöjä:
kaupunkiseudun kehittämisen kohdealueen ks -rajaus, tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue pv, arvokas harju- tai moreenialue ge-1.
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Yleiskaava
Alueella on voimassa Liperin kunnanvaltuuston 31.1.2011 hyväksymä Vaivion osayleiskaava (lainvoima 3.11.2011). Ranta-asemakaavan muutosalueelle kohdistuu seuraavia
yleiskaavamerkintöjä:





Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue, pv
Kyläalue, AT, ruskea pistekatkoviivarajaus
Maakunnallisesti ja paikallisesti arvokas harjualue, ge-1
Alue, jolle on laadittu ranta-asemakaava, rnak

KUVA 5. Ote Vaivion osayleiskaavasta

Asemakaava
Alueella on voimassa Vaivionsalon rantakaava II (vahvistettu 30.11.1993). Kaavamerkinnät: Asuinpientalojen korttelialue AP, virkistysalue V, uimaranta-alue VV, maa- ja
metsätalousalue M, yhteiskäyttöalue yk.

KUVA 6: Ote muutosalueella voimassa olevasta Vaivionsalon ranta-asemakaava II:sta.
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Pohjakartta
Kaavan pohjakarttana toimii maanmittauslaitoksen maastotietokanta ja raja-aineisto.
Rakennusjärjestys
Liperin kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.2.2012.

4 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan 1.4.2018. Valtioneuvosto päätti tavoitteiden uudistamisesta 14.12.2017.
Uudistetut tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat:
-

toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
tehokas liikennejärjestelmä
terveellinen ja turvallinen elinympäristö
elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja
uusiutumiskykyinen energiahuolto.

Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään
niiden toteuttamista (maankäyttö- ja rakennuslaki 24 §).

5 Tausta-aineisto ja laadittavat selvitykset
Ranta-asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheessa tehdään luontoselvitys ja tarkistetaan
paikanpäällä arkeologin toimesta onko alueella arkeologisia kohteita. Kaavamuutoksen
laadinnassa hyödynnetään myös yleis- ja maakuntakaavojen selvityksiä.

6 Vaikutusten arviointi
Kaavaratkaisusta aiheutuvien vaikutusten arvioinnin keskeisenä tarkoituksena on tukea
kaavan päätöksentekoprosessia. Toisaalta vaikutustarkastelu ohjaa suunnitteluratkaisuja
ja toimii yhtenä perusteena kaavaan maankäytöllisille aluevarauksille ja kaavamerkintöjen sisällöille. Osallistuvan suunnittelun ja edelleen vaikutusten arviointien kautta pyritään kehittämään alueen maankäytöllistä ja ympäristöllistä kokonaisuutta.
Arvioitavat vaikutukset kohdentuvat tarvittavissa määrin erityisesti seuraaviin:
-

rakennettu ympäristö / asumisviihtyisyys /vesihuoltoverkostot
luonnonympäristö ja maisema
kulttuuriympäristö

7 Osalliset
Maankäyttö- ja rakennuslain (1.1.2000) myötä kaavoituksen ominaisuuksiin kuuluu huolehtia siitä, että eri intressiryhmien (osallisten) mahdollisuus osallistua asioiden käsittelyyn on riittävän laajaa, oikeisiin asioihin kohdistuvaa ja oikein ajoittuvaa. Suunnitteluun
osallistuvat kunta, kuntalaiset ja ne intressiryhmät, joita tarkastelualueen kehittäminen
erityisesti koskettaa. Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin
oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
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Tämän hankkeen osalta keskeiset osalliset ovat:
 Liperin kunta, päättäjät
 Maanomistajat, rajanaapurit
 Pohjois-Karjalan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
 Pohjois-Karjalan museo
7.1

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen
Kaikista merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan Liperin kunnan
ilmoitustaululla, kunnan Internet-sivuilla www.liperi.fi ja kunnan virallisessa ilmoituslehdessä. Kaava-aineistot pidetään nähtävillä kunnanvirastossa ja kunnan nettisivuilla.

7.2

Suunnitteluvaiheet ja alustava aikataulu
Valmisteluvaihe, käsittely ja kuuleminen
touko – heinäkuu 2020
 Aloitusvaiheen (alustava oas:n ja kaavaluonnos) neuvottelu (P-K ELY, kunta, kaavoittaja) 26.5.2020
 Laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 §, MRA 34 §)
 Elinympäristölautakunta ottaa kantaa kaava-aineistoon ja asettaa sen yleisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten, kokouksessaan 16.6.2020
 Valmisteluvaiheessa (oas:n ja kaavaluonnoksen pohjalta) kuuleminen (MRL 62 §)
Toimet: Maanomistajien toimesta (MRL 62 § JA 74 §, MRA 30 §) laadittu valmisteluvaiheen aineisto
asetetaan nähtäville ja pyydetään lausunnot. Rajanaapureita kuullaan maanomistajan toimesta myös erikseen.
Osallistuminen: Mahdollisuus esittää mielipiteitä OAS:sta ja kaavaluonnoksesta. Pyydetään lausunnot viranomaisilta. Neuvottelut osallisten ym. kanssa erikseen tarpeen mukaan.
Tiedottaminen: Kaavan vireilletulosta, OAS:n ja kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan
kunnan virallisessa ilmoituslehdessä. Kunta asettaa maanomistajan toimittaman aineiston kunnan ilmoitustaululle ja Internet-sivulle www.liperi.fi

Kaavaehdotus
elo - syyskuu 2020
 Kaavaehdotuksen laatiminen valmisteluvaiheen kuulemisten pohjalta saatu palaute huomioiden: kaavakarttaehdotus ja kaavaselostusehdotus (toimitetaan MRL:n mukaisesti kunnalle).

 Viranomaisneuvottelu (MRA 35 §) tarvittaessa

Käsittely: Valmisteluvaiheen (kaavaluonnos) palautteen ja kaavaehdotuksen käsittely elinympäristölautakunnassa ja asettaminen nähtäville (MRL 65 §).
Osallistuminen: Kaavaehdotus asetetaan nähtäville ja tarvittaessa pyydetään lausunnot. Mahdollisuus jättää muistutuksia.
Tiedottaminen: Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan kunnan virallisissa ilmoituslehdissä, kunnan ilmoitustaululla ja Internet-sivulla www.liperi.fi.

Kaavan hyväksymiskäsittely
 Vastineet lausuntoihin ja mahdollisiin muistutuksiin
 Kaavaehdotuksen tarkistaminen tarvittaessa

loka - joulukuu 2020

Käsittely: Kaavaehdotuksen käsittely elinympäristölautakunnassa, kunnanhallituksessa ja hyväksyminen
valtuustossa (MRL 52 §).
Osallistuminen: Mahdollinen valitusprosessi. Kaavan hyväksymispäätöksen laillisuudesta voi valittaa ItäSuomen hallinto-oikeuteen.
Tiedottaminen: Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan kuten edellä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnittelun kuluessa.
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8 Yhteystiedot
8.1

Kaavan hallinnollinen käsittely
Liperin kunta
Varolantie 3
83100 LIPERI
Maankäyttöpäällikkö Kimmo Kymäläinen
Puh. 0400 125 152
Sähköposti: kimmo.kymalainen@liperi.fi

8.2

Kaavanlaadinta
Maankäytönsuunnittelu
Kaavaharju
Leväsentie 23
70780 KUOPIO
Kaavoitusinsinööri Jorma Harju
Puh. 044 596 3111
Sähköposti: jorma.harju@kaavaharju.fi
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