VAIVIONSALON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS
Ranta-asemakaavan muutos koskee kortteleita 8 ja 10 sekä niihin liittyviä lähivirkistys- ja metsätalousalueita.
Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu asuinalueiden korttelit 8 ja 10
sekä niihin liittyviä metsätalousalueita.
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1 Perus- ja tunnistetiedot
1.1

Kaavan nimi

Vaivionsalon ranta-asemakaavamuutos.
Ranta-asemakaavan muutos koskee kortteleita 8 ja 10 sekä niihin liittyviä lähivirkistysja metsätalousalueita. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu asuinalueiden korttelit 8 ja 10 sekä niihin liittyviä metsätalousalueita.
Aloite ranta-asemakaavan muuttamisesta on tullut alueen maanomistajilta.
1.2

Alueen sijainti ja rajaus

Suunnittelualue sijaitsee Pohjois-Karjalan maakunnassa Liperin kunnan alueella noin 10
km Ylämyllyn taajaman pohjoispuolella Harijärven ranta-alueella.

KUVA 1: Kaava-alueen sijainti
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KUVA 2: Kaava-alueen rajaus, alueen pinta-ala on noin 7.5 ha

1.3

Alueen nykyinen maankäyttö

KUVA 3: Kaava-alueen kiinteistönmuodostus ja rakennettu ympäristö
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Rakennettu ympäristö
Asuinrakennukset pihapiireineen sijaitsevat rinteen yläosissa Harijärven ranta-alueella.
Kaava-alueella on kuusi ympärivuotista asuinpaikkaa ja asukkaita hieman alle 20. Voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaista yhteiskäyttöistä uimarantaa ei ole rakennettu.
Alueella tai sen läheisyydessä ei ole työpaikkoja tai muuta elinkeinotoimintaa metsätaloutta lukuun ottamatta.
Kulttuuriympäristö
Alueella ei ole tiedossa erityisiä kulttuuriympäristökohteita eikä rekisteröityjä muinaismuistolain 295/1963 nojalla suojeltuja kiinteitä muinaisjäännöksiä (Museoviraston kulttuuriympäristön palveluikkunasta www.kyppi.fi). Maastotarkasteluissa ei ole havaittu
viitteitä muinaismuistolain tarkoittamista kohteista. Kesällä 2020 tehdään alueella muinaismuistoselvitys. Selvityksen tulokset otetaan huomioon kaavaehdotusvaiheessa.
Tieverkosto ja kunnallistekniikka
Kaava-alue rajautuu pohjoislaidaltaan vanhaan Joensuu-Polvijärvi maantiehen, joka on
nyttemmin Pohjoisranta -niminen yksityistie. Alueelle saavutaan Polvijärventieltä kääntyvän Maaherrantien kautta (yksityistie). Läheisten yksityisteiden liikennöinti on vähäistä
liittyen haja-asutusluonteiseen asumiseen ja varsinkin kesällä merkittävästi myös virkistykseen ja lomailuun. Alueen läheisyydessä ei ole rakennettuja virkistysreittejä.
Rakennuspaikat ovat liitetty kunnalliseen vesi- ja jätevesihuoltoon.
Luonnonympäristö
Alue on mäntykangasmetsää sijoittuen vedenhankinnan kannalta soveltuvalle pohjavesialueelle. Maaperä on kivistä ja hiekkaista harjumaata. Harijärven rannat ovat jyrkähköt ja
alueella ei ole ollut erityistä tulvan vaaraa.
Suunnittelualueella tai sen vaikutusalueella ei ole yleiskaavassa, asemakaavassa osoitettuja tai rekisteröityjä suojelualueita tai metsälain 10 §:n mukaisia kohteita. Rekisteröidyt
luontoarvot on tarkistettu latauspalveluista OIVA ja LAPIO sekä metsälain 10 §:n mukaiset kohteet Metsäkeskuksen avoimesta metsätiedosta. Alueen luonto-olojen varmistamiseksi alueelle tehdään luontoselvitys kesällä 2020, joka otetaan huomioon kaavaehdotusvaiheessa.

KUVA 4: Huhuusniemen pohjavesialueen rajaus
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2 Kaavamuutoksen tavoitteet
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 ranta-alueen varaava ns. viheralue, joka vanhan kaavan mukaisesti palvelee tausta-alueen asutusta heidän yhteiskäyttöalueenaan.
Kaavamuutoksella ei lisätä ranta-alueen rakennuspaikkojen määrää (nykyiset tontit ovat
ranta-alueella). Tonteista ei tehdä omarantaisia (vaan säilytetään vanhan kaavan mukainen periaate rantaa varaavasta vapaasta asutuksen ns. yhteiskäyttörannasta).

3 Suunnittelutilanne
3.1

Maakuntakaava

Maakuntakaavan 1. vaihe on vahvistettu valtioneuvostossa 2007, kaavan 2. vaihe ympäristöministeriössä 2010 ja 3. vaihe ympäristöministeriössä vuonna 2014. Maakuntavaltuusto hyväksyi 15.6.2015 maakuntakaavan 4. vaiheen. Kaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.8.2016.
Pohjois-Karjalan maakuntahallitus käynnisti 21.12.2015 Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 laatimisen. Maakuntakaavatyö on luonteeltaan kokonaismaakuntakaavan
tarkistus eli tavoitteena on saattaa maakuntakaava ajan tasalle.
Maakuntakaava 2040 ehdotus on ollut nähtävänä 23.3.–24.4.2020.
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Maakuntakaavan vahvistetuissa vaihekaavoissa kaava-alueelle tai sen 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 5: Ote Pohjois-Karjalan vahvistettujen vaihekaavojen maakuntakaavayhdistelmästä

KUVA 6. Ote Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 ehdotuksesta.

Maakuntakaava 2040 ehdotuksessa suunnittelualueella kohdentuu seuraavia merkintöjä:
Kaupunkiseudun kehittämisen kohdealueen ks -rajaus, tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue pv ja arvokas harju- tai moreenialue ge-1 (Huhuusniemen alue).
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3.2

Yleiskaava

Alueella on voimassa Liperin kunnanvaltuuston 31.1.2011 hyväksymä Vaivion osayleiskaava (lainvoima 3.11.2011).
Laadittavan ranta-asemakaavan muutosalueelle kohdistuu seuraavia merkintöjä ja määräyksiä: Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue pv, kyläalue AT, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokas harjualue ge-1 ja alue, jolle on laadittu ranta-asemakaava
rnak.

KUVA 7. Ote Vaivion osayleiskaavasta
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3.3

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 8: Ote muutosalueella voimassa olevasta Vaivionsalon ranta-asemakaava II:sta.

3.4

Pohjakartta

Kaavan pohjakarttana toimii maanmittauslaitoksen maastotietokanta ja raja-aineisto.
3.5

Rakennusjärjestys

Liperin kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.2.2012.

4 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Valtioneuvosto päätti uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017.
Päätös on tullut voimaan 1.4.2018. Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston
vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.
Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään
niiden toteuttamista (maankäyttö- ja rakennuslaki 24 §).
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5 Ranta-asemakaavamuutoksen suunnitteluvaiheet
5.1

Ranta-asemakaavamuutoksen tarve

Ranta-asemakaavan muutosalueet ovat yksityisten maanomistajien omistuksessa.
Omakotitalojen omistajat ovat nähneet tarpeelliseksi laajentaa rakennuspaikkojaan eteläpuoliselle omistamalleen alueelle.
Osa nykyisistä rakennuksista sijoittuu eteläpuoleltaan aivan vanhan kaavan mukaiseen
etelärajaansa kiinni. Lisäksi joitakin vuosia sitten kiinteistöt ovat liittyneet vesi- johto- ja
viemäriverkostoihin. Tällöin kiinteistökohtaisia pumppaamoita on jouduttu sijoittamaan
paikoin selkeästi vanhan kaavan mukaisen rakennuspaikan etelä- ja ulkopuoliselle alueelle. Samoin asuintalojen pihapiirit ovat muodostuneet monilta osin selkeästi vanhan
kaavan mukaisten rakennuspaikkojen ulkopuolelle. Syynä tähän ovat olleet mm. em. tekijät.
Asukkaat lisäksi haluavat, perustelluista syistä, rakentaa saunarakennuksia nykyisten eteläpuoleltaan tarpeettoman ahtaiden tonttien ulkopuolelle. Näin menetellen pihapiireistä
saadaan alueen luonteeseen – kylämäiseen ilmeeseen – väljemmin ja paremmin sovittuva.
Toisaalta tällöin saunat saadaan sijoitettua luontaiselle puolen pihapiiriä ja lähemmäksi
eteläpuoleltaan avautuvaa järvimaisemaa.
5.2
5.2.1

Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset

Maankäyttö- ja rakennuslain (1.1.2000) myötä asemakaavoituksen ominaisuuksiin kuuluu huolehtia siitä, että eri intressiryhmien (osallisten) mahdollisuus osallistua asioiden
käsittelyyn on riittävän laajaa, oikeisiin asioihin kohdistuvaa ja oikein ajoittuvaa.
Suunnitteluun osallistutetaan päättäjät, kuntalaiset ja ne intressiryhmät, joita tarkastelualueen kehittäminen erityisesti koskettaa. Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen,
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Tämän hankkeen osalta keskeiset osalliset ovat:





5.2.2

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pohjois-Karjalan maakuntamuseo
Liperin kunta
Maanomistajat, rajanaapurit

Vireille tulo

Ranta-asemakaavamuutoksen laadinta käynnistettiin maanomistajien toimesta. Tässä yhteydessä laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja ranta-asemakaavan muutosluonnos. Vireilletulosta kuulutetaan valmisteluvaiheen aineiston ja oas:n kera samanaikaisesti.
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5.2.3

Viranomaisyhteistyö

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja ranta-asemakaavan alustava muutoskartta ja se
tavoitteet toimitettiin aloitusvaiheessa toukokuussa 2020 P-K ELY-keskukselle ja Liperin
kunnalle.
Tässä yhteydessä pidetyn neuvottelun muistio on erillisliitteenä.
Valmisteluvaiheen aineistosta pyydetään erikseen tarvittavat viranomaislausunnot.
5.2.4

Mielipiteet, lausunnot ja niiden huomioonottaminen (valmisteluvaihe)

Täydennetään prosessin edetessä
5.2.5

Muistutukset, lausunnot ja niiden huomioonottaminen (ehdotusvaihe)

Täydennetään prosessin edetessä

5.2.6

Suunnitteluvaiheen käsittelyt ja päätökset

-

Aloitusvaiheen neuvottelu P-K ELY:n, kunnan ja kaavanlaatijan kesken 26.5.2020
Ranta-asemakaavan valmisteluvaiheen aineiston käsittely ja päätöksenteko nähtäville asettamisesta elinympäristölautakunnassa 16.6.2020
Vireilletulo- ja nähtävilläpito- kuulutus………………….
Oas:n ja ranta-asemakaavaluonnoksen nähtävilläpito ………………….
Täydennetään prosessin edetessä
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6 Ranta-asemakaavamuutoksen kuvaus
6.1

Yleisperustelu

Koska kaavamuutoksella ei lisätä rantarakennuspaikkojen määrää eikä tonteista tehdä
myöskään omarantaisia, voidaan kaavamuutosta laillisuusnäkökulmasta pitää teknisluonteisena aluerajausmuutoksena. Rantarakentamisen mitoitusperusteisiin ei siten tule
muutoksia – rakennuspaikkamäärät ranta-alueella säilyvät ennallaan.
Kaavamuutoksen puoltavana tekijänä on myös, että ko. alue sijoittuu Liperin kunnanvaltuuston 31.1.2011 §:ssä 7 hyväksymän Vaivion osayleiskaavassa osoitetun ns. kyläaluerajauksen (AT) sisäpuolelle.
Maankäyttö- ja rakennuslakiin on tullut oleellisia muutoksia / helpotuksia (vuonna 2017)
mm. kyläalueilla tapahtuvan rantarakentamisen mahdollistamisen osalta. Kylämäisyysajattelu tukee myös ko. alueen asuinkäytön edellytysten ja viihtyisyyden edistämistä.
MRL:n 73 §:n mukaisesti laadittaessa kaavaa alueelle, johon kuuluu olemassa olevaa kyläaluetta, ei kyläalueella sovelleta mitä ko. pykälän 1 momentin 3 kohdassa säädetään
(koskien vapaata rantaa) edellyttäen, että virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys
otetaan huomioon.
Liperin kunnan rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä tulee noudattaa, ellei ranta-asemakaavassa ole toisin määrätty. Rakennusjärjestyksessä on todettu, että ranta-alueella tarkoitetaan noin 200 m levyistä maakaistaa, joka rajoittuu vesistöön. Maastoja maisemaolo-suhteista johtuen edellä olevasta määräyksestä voidaan poiketa. Rakennusjärjestyksen määritelmä noudattaa yleisesti ranta-alueen rakennuspaikkamäärittelyssä
ja -mitoituksessa noudatettavia periaatteita. Eikä niitä ole perustetta nyt muuttaa.
Ranta-asemakaavamuutoksella tarkasteltava alue - olevia rakennuspaikkoja pohjoispuolella rajaavan ns. pääsytien ja rantaviivan välissä - on selkeästi kokonaisuudessaan
ranta-aluetta. Kyseisen alueen ja sen lähiympäristön ranta-aluetulkintaa on kuvattu kartallisesti kuvissa 9 (yleinen ranta-aluetulkinta mm. kaikissa ranta-alueiden rantayleis- ja
asemakaavoissa ja tässä ranta-asemakaavamuutoksessa) ja kuvassa 10 (vääräperusteinen
ranta-alue tulkinta) seuraavalla sivulla.
Jos ranta-aluetulkintaa lähdettäisiin toteuttamaan ”kapeammalla” ns. vääräperusteisella
tulkinnalla (kuvan 10 mukaisesti), se johtaisi vastaavan kaltaisilla muilla rannoilla teoreettisesti ja käytännössäkin huomattaviin rakennuspaikkamäärälisäyksiin (rajatun punaisen alueen ulkopuolella), jotka eivät olisi ko. alueille laadittujen mm. rantaosayleiskaavojen periaatteiden mukaisia ranta-alueiden ulkopuolisia alueita.
Ranta-asemakaavamuutoksella ei siis lisätä ranta-alueen rakennuspaikkoja. Rantaa
varaava rantaviivan ja asutuksen välinen alue (MU/vyk) on varattu ko. asutusta palvelevaksi yhteiskäyttöalueeksi (vanhan ranta-asemakaavan tarkoituksen mukaisesti). Alue
jossakin määrin pienentyy, mutta sillä ei ole alueen kokonaisrakenteen ja hyväksyttävyyden näkökulmasta merkitystä. Todettakoon, että asuinalueiden omistajat ovat samoja kuin
ko. välittömän rakentamiselta vapaan yhteiskäyttöisen ranta-alueenkin. Ratkaisu on siten
siinäkin mielessä toiminnallisesti luonteva ja perusteltavissa.
Alueella ei ole tiedossa sellaisia luontoarvoja, jotka ko. aluerajausmuutoksista johtuen
vaarantuisivat. Yhteiskäyttöön varattu alue on laajuudeltaan edelleenkin varsin riittävä
ko. tarkoitukseen. Sen riittävyyden parhaiten tietävät alueen maanomistajat, joille alueen
käyttökin on jo vanhassakin kaavassa tarkoitettu.
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KUVA 9: Yleisesti käytetty ns. normaali tulkinta ranta-alueen määrittelystä alueella ja sen lähirannoilla.
KUVA 10: Alla vääräperusteinen esimerkki, jos ranta-alue tulkittaisiin vain noin 80 metriä syväksi.

Mahdollistaisi
suoria rakennuslupia virheellisen rantarajauksen takia
tausta-alueilla
huomattavasti
enemmän kuin
normaali rantaaluetulkinta.
Aiheuttaen siten suuria haittoja ranta-aluesuunnittelulle.
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6.2

Kaavan rakenne

Kaava-alueelle on osoitettu kaksi yhteisrantaperiaatteella osoitettua erillispientalojen
(AP-2) korttelialuetta, joissa on yhteensä 7 rakennuspaikkaa. Yhtä lukuunottamatta rakennuspaikat ovat jo pääosin rakennettuja.
Rannan varaava yhteiskäyttöalue on osoitettu aluevarausmerkinnällä MU/vyk; metsätalousalue, joka toimii myös asutuksen yhteiskäyttöisenä ulkoilu- ja virkistysalueena.
Asuinkortteleiden välinen tiehen rajautuva metsä on osoitettu tavanomaisena metsätalousalueena (M).
Vanhan kaavan mukaisesti rantaan on osoitettu alueen sisäinen ohjeellinen aluevaraus
uimarannalle (vv) ja sille ohjeellinen ajoyhteys (ajo).
Kokonaisrakenne vastaa periaatteellisella tasolla vanhan kaavan ratkaisua; varsinainen
rantaa varaava alue säilyy edelleen tausta-asutuksen yhteiskäyttöalueena.
Ainut aluevarauksellinen muutos on asuinrakennuspaikkojen rajausten laajennukset – ne
eivät kuitenkaan muuta vanhan kaavan suunnitteluperiaatteita – vaan toteuttavat aivan
samaa periaatetta.
Vanhassa ranta-asemakaavaselostuksessa todetaan mitoituksesta seuraavasti: 9 uuden yhteisrantaisen rakennuspaikan on tulkittu vastaavan kolmea omarantaista rakennuspaikkaa.
Tämä periaate säilyy täsmälleen samanlaisena nyt laaditussa ranta-asemakaavamuutoksessa. Tähän muutosalueeseen eivät sisälly nyt kyseessä olevien rakennuspaikkojen pohjoispuoliset kaksi asuinrakennuspaikkaa (jotka eivät ole ranta-alueella).
Kaavaan sisältyvät 7 ranta-alueen rakennuspaikkaa toteuttavat samaa periaatetta; ko. yhteisrantaiset rakennuspaikat ovat edelleen pääosa mainituista: ”vastaavat kolmea omarantaista rantarakennuspaikkaa”. Eli vanhan kaavan lähtökohtainen peruste on ollut joko yhteiskäyttöinen ranta tai omarantaiset – ei molemmat.
Uusina merkintöinä ranta-asemakaavaan on osoitettu seuraavat:
6.3

Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva Huhuusniemen pohjavesialue (pv)
Maakunnallisesti arvokas Huhuusniemen harjualue (ge-1)
Vaivion yleiskaavan mukainen kyläalueen rajaus (AT)

Aluevaraukset

Erillispientalojen korttelialue (AO-2)
Alueelle voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja (omakotitaloja) asumistarkoituksiin. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen. Päärakennuksen yhtenä kiinteänä osana saa olla enintään 60 m2 suuruinen lisäasuinhuoneisto. Toisiinsa (esimerkiksi autokatoksin) kytkettyjä paritaloja ei alueelle saa rakentaa. Rakennusalan ulkopuolelle saa rakentaa erillisen enintään 30 k-m2 suuruisen saunarakennuksen
vähintään 2 m päähän rannan puoleisesta tontinrajasta
Merkintä noudattelee mm. Ylämyllyn asemakaavoissa käytettyä kaavamerkintää.
Rakennuspaikkakohtaiset rakennusoikeudet on osoitettu enimmäiskerrosneliömäärinä.
Näin menetellen esitetty rakennuspaikkojen laajentaminen ei aiheuta vanhan kaavan tehokkuusluvun (e=0.10) kautta kohtuuttomia lisärakennusoikeuksia. 320 k-m2 vastaa likimäärin nykyisten rakennuspaikkojen pinta-alan kautta laskettavia rakennusoikeuksia.
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Metsätalousalue (M)
Tavanomainen metsä asuinkortteleiden välissä.
Metsätalousalue, joka toimii myös asutuksen yhteiskäyttöisenä ulkoilu- ja virkistysalueena (MU/vyk)
Rannan varaavana yhteiskäyttöalueena, alueen metsänhoito tulee suorittaa virkistyskäyttö
huomioon ottaen, pyrkien ns. puistomaisen maisemametsän ylläpitoon välttäen avohakkuita. Alueelle saa rakentaa asutusta ja sen virkistyskäyttöä palvelevia ulkoilureittejä, pienialaisia leikki- ja pelikenttiä ym. ulkoilua ja virkistystä palvelevia pienimuotoisia rakennelmia.
Yleistä
Liperin kunnanvaltuuston 31.1.2011 §:ssä 7 hyväksymä Vaivion osayleiskaava määrittelee nyt laadittavan ranta-asemakaavamuutosalueen kuuluvan osaksi kyläaluetta (AT).
Rakentamisessa noudatetaan kunnan rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä, ellei
ranta-asemakaavassa ole toisin määrätty. Rakennusjärjestyksessä on todettu, että rantaalueella tarkoitetaan noin 200 m levyistä maakaistaa, joka rajoittuu vesistöön. Maasto- ja
maisemaolosuhteista johtuen edellä olevasta määräyksestä voidaan poiketa.
Nyt ranta-asemakaavamuutoksella tarkasteltava alue - olevia rakennuspaikkoja pohjoispuolella rajaavan ns. pääsytien ja rantaviivan välissä - on selkeästi kokonaisuudessaan
ranta-aluetta.
Ranta-asemakaavamuutoksella ei lisätä ranta-alueen rakennuspaikkoja. Rantaa varaava
rantaviivan ja asutuksen välinen alue (MU/vyk) on varattu ko. asutusta palvelevaksi yhteiskäyttöalueeksi (vanhan ranta-asemakaavan tarkoituksen mukaisesti).
6.4

Kaavan vaikutukset

Kaavaratkaisusta aiheutuvien vaikutusten arvioinnin keskeisenä tarkoituksena on tukea
kaavan päätöksentekoprosessia. Toisaalta vaikutustarkastelu ohjaa suunnitteluratkaisuja
ja toimii yhtenä perusteena kaavan maankäytöllisille aluevarauksille ja kaavamerkintöjen
sisällöille.
Osallistuvan suunnittelun ja edelleen vaikutusten arviointien kautta pyritään välttämään
nykyrakennetta huonontavia suunnitteluratkaisuja sekä kehittämään alueen maankäytöllistä ja ympäristöllistä kokonaisuutta.
Suunnittelun yhteydessä arvioidaan tarvittavissa määrin vaikutukset:
 rakennettuun ja kulttuuriympäristöön
 asuinviihtyisyyteen
 luontoon ja maisemaan
6.4.1

Vaikutukset rakennettuun ja kulttuuriympäristöön

Ranta-asemakaavamuutos mahdollistaa asuinrakennuspaikkojen laajentamisen. Laajentaminen ei juurikaan näy alueen kokonaisilmeessä. Koska laajentuvat tontin osat on pääsääntöisesti osoitettu istutettavina alueen osina, joissa suositellaan olevan kasvillisuuden
säilyttämistä luonnonmukaisena. Ainut muuttuva lisärakentaminen ko. alueella tulee olemaan erillisten saunojen rakentaminen rakennuspaikoilla (enintään 30 k-m2).
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Kesällä 2020 tehdään alueella ns. muinaismuistoselvitys. Selvityksen tulokset otetaan
huomioon kaavaehdotusvaiheessa.
6.4.2

Vaikutukset asuinviihtyisyyteen

Asuinalueiden laajentumisen myötä jo nykyisin osin vanhan kaavan rakennuspaikkojen
yli menevät pihapiirit ja kiinteistökohtaiset pumppaamot tulevat selkeästi rakennuspaikkoihin kuuluviksi. Toisaalta rakennuspaikkojen laajentaminen mahdollistaa pihapiiriä sen
rannan puolella täydentävän saunan rakentamisen. Tämä luonnollisesti parantaa asukkaiden asumisviihtyisyyttä, joka puolestaan mahdollistaa mielekkään asumisen jatkossakin
ko. alueella. Muutokset turvaavat osaltaan myös rakennuspaikkojen arvon säilymisen nykyistä paremmin. Tätä voidaan pitää erityisen merkityksellisenä tekijänä, varsinkin kun
ollaan yleiskaavan määrittelemällä kyläalueella.
6.4.3

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva Huhuusniemen pohjavesialue (pv) ja maakunnallisesti arvokas harjualue ovat todettu kaavassa ja niihin liittyy tarvittavat kaavamääräykset
ko. arvojen säilyttämiseksi. Eikä ko. alueiseen kohdennu siten mitään kaavasta aiheutuvia
haitallisia vaikutuksia.
Ranta-asemakaava-alueella ei muutoin ole tiedossa erityisiä luontoarvoja eikä kaavassa
osoitettu rakentaminen aiheuta merkityksellisiä muutoksia alueen luonnonympäristöön.
Alueen luonto-olojen varmistamiseksi alueelle tehdään luontoselvitys kesällä 2020, joka
otetaan tarvittavissa määrin huomioon kaavaehdotusvaiheessa.
Vesi- ja viemäriverkostot mahdollistavat osaltaan ympäristöystävällisen rakentamisen.
Kaavallisesti rakentamiselta vapaana säilyvä metsäalue pienentyy jossakin määrin. Mutta
ko. pienentymisellä ei juurikaan ole merkitystä alueen metsäiseen ilmeeseen. Koska laajentuvat tontin osat on pääsääntöisesti osoitettu istutettavina alueen osina, jossa suositellaan olevan kasvillisuuden säilyttämistä luonnonmukaisena.

7 Ranta-asemakaavan toteutus
MRL 74 §: Maanomistajan toimesta laadittu asemakaavaehdotus on käsiteltävä kunnassa
ilman tarpeetonta viivytystä.
Ranta-asemakaavamuutoksen saatua lainvoimaisuuden mahdolliset rakennusluvat voidaan myöntää kaavassa osoitetulle rakentamisalueille, kaavassa määritellyillä reunaehdoilla. Rakentamisen tarpeet, toteuttaminen ja ajankohta ovat maanomistajan päätettävissä.
Kuopiossa 2.6.2020

Jorma Harju
Kaavoitusinsinööri
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