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TIIVISTELMÄ 

1.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 
− Kiinteistön omistajan aloite 28.5.2010. 
− Päätös asemakaavan muutostyön käynnistä-

misestä Tlk 51 § 8.9.2010.  
− Muutoskohde sisältyy Pieksämäen kaupungin 

kaavoituskatsaukseen 2013, jonka tekninen 
lautakunta hyväksyi 13.2.2013 § 12. 

− Asemakaavan vireille tulosta on kuulutettu 
Pieksämäen Lehdessä ja kaupungin ilmoitus-
taululla 9.6.2014. Kuulutus on julkaistu myös 
kaupungin internet-sivuilla. 

− Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on 
ollut nähtävillä kaupungintalon ilmoitustaululla 
ja Naarajärven palvelupisteessä 9.6.–
11.7.2014. OAS on julkaistu kaupungin ko-
tisivuilla www.pieksamaki.fi. 

− Kaavaluonnos asetetaan nähtäville 9.6.–
11.7.2014 väliseksi ajaksi Naarajärven palve-
lupisteeseen sekä kaupungin kotisivuille. 

− Luonnosvaiheen aineisto lähetettiin osallisille 
ja viranomaisille 5.6.2014. 

− Asemakaavan muutosehdotus Tlk 
29.10.2014. 

− Kuulutus nähtävillä olosta 7.11.2014. 
− Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 

7.11.-8.12.2014. 
− Asemakaavan muutosehdotus Kh 10.3.2015. 
− Asemakaavan muutosehdotus Kv 14.4.2015. 

1.2 Asemakaavan sisältö 
 
Asemakaavan muutoksella tontista 593-2-16-15 
muodostuu asuinpientalojen korttelialue (AP). 
Asuinpientalojen korttelialueelle rakennusoike-
utta muodostuu 452 k-m2. Rakennukset voi ra-
kentaa I u ½ kerrokseen. 

1.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 
Kaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, kun 
kaava on tullut lainvoimaiseksi. Toteutuksesta 
vastaa tontin omistaja. 

2 LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

2.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 
Tontti 593-2-16-15 on rakentumaton. Tontti on 
itään päin loivasti laskeva. Voimassa olevassa 
asemakaavassa tontti on asuinrakennusten 
korttelialuetta (A). Harjukatu on sorapintainen. 

Suunnittelualueen itä- ja eteläpuolelle on ra-
kennettu omakotitaloja. Pohjoispuolella sijaitsee 
Teboil Oy:n huoltamo. 

2.1.2 Luonnonympäristö 
 
Suunnittelualueen maasto laskee loivasti itään 
päin. Suunnittelualueen korkein kohta on noin 
+126 m ja alin kohta +125 m (N2000). Suunnit-
telualuetta lähinnä sijaitseva vesialue on Piek-
säjärvi, joka on n. 0,5 kilometrin päässä muu-
tosalueesta. 
 
Alueen maaperä on kantavien karkearakeisten- 
moreenimaalajien aluetta. Maapeitteen pak-
suus on yleensä yli kolme metriä (rakennetta-
vuusluokka II). Tontti 593-2-16-15 on avoin, 
kaavatyössä huomioitavaa kasvillisuutta ei ole, 
alueen lajisto on kulttuurivaikutteista. 
 

 
Kuva 1. Rakennettavuuskartta 

2.1.3 Rakennettu ympäristö 
 
Tontti 593-2-16-15 on yksityisessä omistukses-
sa ja tällä hetkellä rakentumaton. Muutosalueen 
naapurissa, pohjoispuolella, on 1974 rakentu-
nut huoltamorakennus. Suunnittelualueen itä-
puolella on rakentamaton asuinrakennustontti, 
jota käytetään pysäköintialueena. Lisäksi Itä-
puolella on 1951 rakennetut omakotitalot piha-
rakennuksineen. Suunnittelualueen itäpuolella 
olevat omakotitalot kuuluvat valtakunnallisesti 
merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön 
Kontiopuiston omakotialueeseen (osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman liite 4). Tontin eteläpuo-
lella on 2000-luvulla valmistunut omakotitalo. 
Sorapintainen Harjukatu kulkee suunnittelualu-
een länsipuolella. Vastapäätä on 1979 raken-
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nettu asuinkerrostalo. Suunnittelualueella ei ole 
rasitteena yhdyskuntatekniikkaa. 
 

 
Kuva 2. Harjukatu 41 kuvattuna idästä. 

2.1.4 Maanomistus 
 
Suunnittelualue on yksityisen omistuksessa. 
Maanomistuskartta on osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman liitteessä 2. 

2.2 Suunnittelutilanne 

2.2.1 Maakuntakaava 
 
Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu 
taajamatoimintojen alueeksi. Suunnittelualueen 
välittömässä läheisyydessä, alueen itäpuolella, 
on Kontiopuiston omakotialue, joka on valta-
kunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriym-
päristö. 
 

 
Kuva 3. Ote maakuntakaavasta 

2.2.2 Yleiskaava 
 
Valtuuston 16.1.1979 hyväksymässä ns. I. as-
teen yleiskaavassa kortteli 593-2-16 on osoitet-
tu pientaloalueeksi. Alueelle saa rakentaa pää-
asiassa pientalotyyppisiä asuinrakennuksia. 

Asuintilojen lisäksi alueelle saadaan rakentaa 
välttämättömät liiketilat ja yleiset rakennukset. 
 
Pieksämäen kaupungin keskustaajaman alu-
eelle ollaan laatimassa strategista yleiskaavaa. 
Yleiskaavan luonnos on ollut nähtävillä 19.2. – 
21.3.2014 välisenä aikana. Alue on osoitettu 
asuntovaltaiseksi alueeksi. 
 

 
Kuva 4. Ote 16.1.1979 hyväksytystä yleiskaa-
vasta 
 

 
Kuva 5. Ote keskusta-alueen stategisesta 
osayleiskaavaluonnoksesta 

2.2.3 Voimassa oleva asema-
kaava 

 
Tontti 593-2-16-15 on voimassa olevassa ase-
makaavassa asuinrakennusten korttelialuetta. 
Asemakaava on vahvistettu 10.11.1937. Suun-
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nittelualueen ympäristön asemakaava on vah-
vistettu 6.11.1969, 31.7.1975 ja 9.5.1995.  
 

Kuva 6. Ote voimassa olevasta asemakaavasta 

2.2.4 Muut suunnitelmat ja pää-
tökset 

 
− Alueen pohjakarttaa on pidetty ajan tasalla 

maastomittauksin, joten se täyttää asetuksen 
1284/99 vaatimukset. 

− Alueen tonttijako on hyväksytty 13.11.1948. 
− Kaavoituspäätös Tlk 51 § 8.9.2010. 
− Kaavoituskatsaus 2013 Tlk 12 § 13.2.2013. 

2.2.5 Selvitykset ja inventoinnit 
 
− Varkaus – Pieksämäki -seudun liikenneturval-

lisuussuunnitelma / 6/2010. 
− Taajaman viheralueet, hoitoluokitus 2010 

(Pieksämäen kaupunki) 
− Pieksämäen kaupungin liikennemeluselvitys 

raportti / FCG Finnish Consulting Group Oy 
marraskuu 2010 

− Hulevesiselvitys / Ramboll 2012 
− Luontoselvitys / Ramboll 2013 (liite 4) 

3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAI-
HEET 

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 
Tontti 593-2-16-15 on voimassa olevassa ase-
makaavassa asuinrakennusten korttelialuetta 
(A). Tontin rakennusoikeus teholukuna on n. 
0,15. Korttelin muilla tonteilla rakennustehok-
kuus vaihtelee välillä 0,26 – 0,47. Tontin 593-2-
16-15 rakennusoikeutta on katsottu tarpeelli-
seksi korottaa vastaamaan korttelissa 16 käy-
tettyä keskimääräistä rakennusoikeutta. Lisäksi 
tontti on katsottu kokonsa puolesta sopivaksi 

toteuttaa asuinpientalojen korttelialueena (AP). 
Voimassa oleva asemakaava vaatii kaavamuu-
toksen edellä mainittujen muutosten takia. 

3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä 
koskevat päätökset 

 
Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on teh-
nyt kiinteistönomistaja (28.5.2010). Pieksämä-
en kaupungin tekninen lautakunta on päätök-
sellään 51 § 8.9.2010 käynnistänyt asemakaa-
van muuttamisen (liite 3). Muutoskohde sisältyy 
Pieksämäen kaupungin kaavoituskatsaukseen 
2013, jonka tekninen lautakunta hyväksyi 12 § 
13.2.2013. 

3.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

3.3.1 Osalliset 
 
Osallisia ovat alueen ja ympäristön maanomis-
tajat ja maanvuokraajat, lähiseudun asukkaat, 
yrittäjät, yhdistykset, joiden toimialueeseen asia 
kuuluu sekä asian valmisteluun liittyvät viran-
omaiset. Osalliset ilmenevät tarkemmin liitteenä 
olevasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
(liite 1). 

3.3.2 Vireilletulo 
 
Asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu Piek-
sämäen Lehdessä, kaupungin internet-sivuilla 
ja kaupungin ilmoitustaululla 9.6.2014. 

3.3.3 Osallistuminen ja vuoro-
vaikutusmenettelyt 

 
Tiedottaminen hoidetaan ilmoituksilla Pieksä-
mäen Lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla ja 
tiedotteilla maanomistajille ja haltijoille sekä 
kaupungin kotisivuilla. Asiakirjat ovat nähtävil-
läoloaikoina esillä teknisen toimen Naarajärven 
palvelupisteessä. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ase-
makaavan muutosluonnos olivat nähtävillä 
9.6.–11.7.2014 välisenä aikana. Ne lähetettiin 
tiedoksi ja lausunnolle osallisille ja viranomaisil-
le. Lausuntoja saapui neljä kappaletta (Etelä-
Savon Ely-keskus ympäristö ja luonnonvarat -
vastuualue, Etelä-Savon maakuntaliitto, Itä-
Suomen poliisilaitos, Pieksämäen nuorisoval-
tuusto Pisto) 
 
Etelä-Savon maakuntaliitolla, Itä-Suomen polii-
silaitoksella ja Pieksämäen nuorisovaltuusto 
Pistolla ei ole huomautettavaa asemakaava-
muutoksen luonnoksesta. 
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Etelä-Savon Ely-keskus ympäristö ja luonnon-
varat –vastuualue esittää lausunnossaan tar-
kennuksia rakentamista ohjaaviin määräyksiin 
ja merkintöihin. ”esim. määräämällä asuinra-
kennus kadunpuoleiseen rakennusalan rajaan 
kiinni ja osoittamalla autokatos/talousrakennus 
pitkittäisesti pohjoisrajalle, jolloin se toimisi au-
tomaattisesti sekä melusuojana, että nä-
kösuojana viereiselle huoltamotontille.” Ilman 
tarkempaa ohjausta rakennusten sijoittelu ja 
massoittelu eivät saata tukea alueen ominais-
piirteitä. Lisäksi kaavamuutoksessa tulisi nou-
dattaa samoja periaatteita rakennusoikeuden 
määrittelyssä kuin voimassa olevassa kaavas-
sa on käytetty. AP-alueelle on perusteltua osoit-
taa erillispientaloaluetta korkeampi rakentamis-
tehokkuus, kunhan rakentaminen vain soveltuu 
ympäristöönsä. Etelä-Savon ELY-keskuksen 
ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta ei 
tarvitse pyytää ehdotusvaiheessa lausuntoa. 
 
Kaavaehdotukseen on lisätty nuolimerkintä 
Harjukadun vastaiselle rakennusalan sivulle, 
johon rakennus on rakennettava kiinni. Tontin 
pohjoisosan vastaiselle rakennusalan sivulle ei 
vastaavaa merkintää ole osoitettu. Autokatok-
sen / varastorakennuksen sijoittaminen tontille 
tulee ratkaista tarkemman suunnittelun yhtey-
dessä, jolloin suunnitellaan myös tontin sisäiset 
liikennejärjestelyt. 
 
Tontin voimassa olevan asemakaavan mukai-
nen rakennusoikeus on 270 k-m2 eli tonttite-
hokkuus e=0.17. Korttelin muiden pientalotont-
tien (AO - AR) tonttitehokkuudet vaihtelevat vä-
lillä e=0.26 – e=0.31. Kaavaehdotuksen mukai-
nen tonttitehokkuus on e=0.25. Kaavamuutok-
sessa on noudatettu samoja periaatteita raken-
nusoikeuden määrittelyssä kuin muissa korttelin 
osissa on käytetty. 
 
Asemakaavan luonnosvaiheesta saadut lau-
sunnot ovat selostuksen liitteenä 2. 
 
Kaavaehdotus oli nähtävillä 7.11. – 8.12.2014 
välisen ajan. Lausuntoja kaavaehdotuksesta jä-
tettiin kolme kappaletta (Etelä-savon Ely-
keskus, Itä-Suomen poliisilaitos ja Keski-Savon 
ympäristötoimi) ja muistutuksia kolme kappalet-
ta (Savon Voima Oyj, TeliaSonera Oyj ja Oy 
Teboil Ab). Asemakaavan ehdotusvaiheessa 
saadut lausunnot ja muistutukset ovat selostuk-
sen liitteenä 8. 
 
Etelä-Savon Ely-keskuksella, Itä-Suomen polii-
silaitoksella, Keski-Savon ympäristötoimella, 
Savon Voima Oyj:llä eikä TeliaSonera Oyj:llä 
ollut huomauttamista kaavaehdotuksesta. 
 

Oy Teboil Ab:n muistutus: 
”Kaavaehdotuksessa mainitulle tontille 593-2-
16-15 tulee huomioida alueella jo sijaitsevat 
toiminnot. Asuinrakentamista ja oleskelupihaa 
on sijoitettu melko lähelle huoltamotonttia ja 
huoltamon korjaamosiipeä. 
Oleskelutilat tontilla tulisi osoittaa asemakaa-
vassa tontin etelälaitaan ja varata huoltoase-
man puoleinen sivu esim. piha/autokatosta var-
ten sekä kulkutiealueeksi. Vaihtoehtoisesti kaa-
voitettavan tontin puolelle tulee kaavassa vel-
voittaa rakentamaan noin 160 cm korkea tuke-
va aita. Näillä ratkaisuilla kaavoitettava piha-
alue irrotetaan huoltamotontin vaikutuksista.” 
 
Kaavaratkaisussa asuinrakennus tulee raken-
taa Harjukadun vastaiseen rakennusalueen ra-
jaan kiinni. Tontin maastonmuodot suosivat 
asuinrakennuksen rakentamisen tontin etelä-
osaan, siten että tontille kulku tulisi tontin poh-
joispäästä. Talousrakennukset on esitetty ra-
kennettavaksi tontin takaosaan kaupunkikuval-
lisista syistä. Tontin 16 vastaisen rajan aitaa-
mista ei kaavassa ole tarpeen määrätä. Raja-
aidan rakentamisen voi rakennusvalvontaviran-
omainen määrätä rakennusluvan yhteydessä. 
Huomautus ei aiheuta muutosta kaavaehdotuk-
seen.  
 
Kaavaehdotuksen hyväksymisestä päättää val-
tuusto. Kaavan hyväksymistä koskevaan pää-
tökseen voi hakea muutosta valittamalla hallin-
to-oikeuteen. Hallinto-oikeuden ratkaisusta on 
mahdollisuus valittaa korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. 

3.3.4 Viranomaisyhteistyö 
 
Asemakaavan muutostyön yhteydessä ei ole 
käyty neuvotteluja Etelä-Savon ELY-keskuksen 
kanssa.  

3.4 Asemakaavan tavoitteet 
 
Asemakaavan muutoksella on tarkoitus muut-
taa rakentamattomana olevan asuinrakennus-
tontin (593-2-16-15) käyttötarkoitus asuinpien-
talojen korttelialueeksi, jotta alueelle voidaan 
rakentaa rivitaloja, kytkettyjä pientaloja tai erilli-
siä pientaloja asumistarkoituksiin. Tontin ra-
kennusoikeutta on tarkoitus lisätä vastaamaan 
korttelin yleistä aluetehokkuutta. Tontti 593-2-
16-15 rajautuu valtakunnallisesti merkittävään 
Kontiopuiston omakotialueeseen, mikä huomi-
oidaan kaavoituksessa. 
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4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

4.1 Kaavan rakenne 
 
Asemakaavan muutoksella tontista 593-2-16-15 
muodostuu asuinpientalojen korttelialuetta 
(AP). Rakennusoikeutta muodostuu 452 k-m2. 
Rakennukset voi rakentaa I u ½ kerrokseen. 
Kaavaehdotuksen pienennös on liitteenä 5. 

4.2 Mitoitus 
 
Asemakaavan muutosalueen kokonaispinta-ala 
on 1807 m2 ja kokonaisrakennusoikeus on 452 
k-m2. Asuinpientalojen korttelialuetta (AP) on 
1807 m2 ja rakennusoikeutta 452 k-m2. Alueen 
kokonaisrakennusoikeus kasvaa 182 k-m2. 
Muutosalueen tonttitehokkuus on e=0.25. Kaa-
van tilastolomake on liitteenä 7. 

4.3 Ympäristön laatua koskevien tavoittei-
den toteutuminen 

Asemakaavalla on mahdollistettu asuinpientalo-
jen rakentaminen tontille 593-2-16-15. Valta-
kunnallisesti merkittävä Kontiopuiston omakoti-
alueen kulttuuriympäristö on huomioitu riittäväl-
lä tarkkuudella kaavaratkaisussa. Kaavaratkai-
sussa on huomioitu Harjukadun alueella oleville 
erillispientaloille ominaiset piirteet, rakennusten 
sijoittuminen katualueeseen nähden sekä ker-
rosluku. 

4.4 Aluevaraukset 

4.4.1 Korttelialueet 
 
Asuinpientalojen korttelialue (AP) 
 
Alueen pinta-ala on 1807 m2 ja rakennusoikeut-
ta muodostuu 452 k-m2. Tonttitehokkuus on 
e=0.25. Korttelialueen rakennukset voi raken-
taa I u ½ kerroksisiksi. Autopaikkoja tontille on 
rakennettava 1 autopaikka asuntoa kohti. 
Asuinrakennukset on rakennettava Harjukadun 
vastaiseen rakennusalaan kiinni. Tontin kadun-
vastaiselle sivulle on osoitettu istutusalue. 

4.5 Kaavan vaikutukset 
 
Vaikutusten arvioinnin tarkoituksena on selvit-
tää tarpeellisessa määrin kaavan toteuttamisen 
aiheuttamat vaikutukset ennakolta. Ympäristö-
vaikutusten selvityksessä käsitellään myös pe-
riaatteet mahdollisten haitallisten vaikutusten 
estämiseksi tai lieventämiseksi. 
 

Kaava-alueella ei ole voimassa olevaa yleis-
kaavaa, joten kaavan vaikutuksia on arvioitu 
yleiskaavatasoisesti. 
 
Asemakaavatyössä on pyritty tunnistamaan ja 
selvittämään kaikki merkittävät kaavan toteu-
tukseen liittyvät vaikutukset. Arvioinnissa tutki-
taan nykytilanteeseen aiheutuvia muutoksia sil-
loin, kun asemakaava on toteutunut kokonaan. 
Vaikutuksia tarkastellaan tarpeen mukaan eri 
alueellisilla tasoilla: suunnittelualueen ja sen lä-
hiympäristön tasolla, kaupunginosan ja keskus-
ta-alueen tasolla sekä seudullisella tasolla. 
Vaikutusarviot on tehty asiantuntija-arvioina, 
joiden pohjana on käytetty laadittuja selvityksiä 
ja kirjallisuutta, maastokäyntejä sekä mitoitus-
tarkasteluja. Arvioinneissa hyödynnetään myös 
kaavoitustyön aikana eri osallistahoilta saata-
vaa palautetta.  

4.5.1 Vaikutukset yhdyskuntaraken-
teeseen 

 
Yhdyskuntarakenteen toimivuus ja eheys 
 
Kaavan toteutuessa kaupunkirakenne ja kes-
kusta tiivistyy. Täydennysrakentaminen eheyt-
tää korttelia 16, jonka pohjoisosa on nykyisel-
lään osittain rakentumaton. Uudet rakennukset 
parantavat kaupunkikuvallista kokonaisuutta. 
 
Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hy-
väksikäyttömahdollisuudet 
 
Suunnittelualue tukeutuu vahvasti olemassa 
oleviin infra-rakenteisiin. Muutoksia olemassa 
olevaan infra-rakenteeseen ei kaavamuutoksen 
takia tarvitse tehdä. 

4.5.2 Vaikutukset väestöön  
 
Kaava-alueella ei ole vaikutusta Pieksämäen 
kaupungin työpaikkojen ja vetovoimaisuuden 
kannalta.  

4.5.3 Vaikutukset liikenteeseen  
 
Vaikutukset ajoneuvoliikenteeseen 
 
Tontin rakentuminen lisää vähäisissä määrin 
ajosuoritteiden määrää Harjukadulla. Lisäänty-
vät liikennemäärät eivät kuitenkaan ole sellai-
sia, että Harjukadun tai Harjukadun ja Kaakin-
mäenkadun risteysalueelle olisi tarpeellista teh-
dä muutoksia. Liikennöinti tontille tapahtuu Har-
jukadun kautta omalla tonttiliittymällä.  
 
Vaikutukset joukkoliikenteeseen 
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Suunnittelualue on hyvin saavutettavissa jouk-
koliikenteellä. Joukkoliikenteen suosioon vaikut-
taa kuitenkin sen palvelutaso. 
 
Vaikutukset kävelyyn ja pyöräilyyn 
 
Alue sijaitsee kaupungin nykyisen kevyen lii-
kenteen verkon välittömässä läheisyydessä. 
Kynnys kulkea joko pyöräillen tai kävellen las-
kee, kun sekä pyörien pysäköinti on järjestetty 
että yhteydet keskustaan ja muualle taajamaan 
ovat kunnossa sekä esteettömiä ja viihtyisiä 
käyttää.  
 
Vaikutukset liikenneturvallisuuteen 
 
Kaava-alueen rakentumisella ei ole vaikutuksia 
liikenneturvallisuuteen. Alueen läheisyydessä 
on huomioitu turvalliset kevyen liikenteen yli-
tyspaikat. 

4.5.4 Vaikutukset työpaikkoihin, elin-
keinotoimintaan, työttömyyteen  

 
Työllistäviä vaikutuksia liittyy lähinnä alueen ra-
kentamiseen. Muutoin kaavan toteutumisella ei 
ole vaikutuksia työllisyyteen. 

4.5.5 Vaikutukset yhdyskunta- ja ener-
giatalouteen 

 
Asemakaavan periaateratkaisu on kaavatalou-
dellisesti erittäin edullinen. Uusi rakentaminen 
sijoittuu olemassa olevan rakenteen keskelle, 
jolloin verkoston liityntäpituudet jäävät lyhyiksi.  

4.5.6 Vaikutukset luontoon ja luon-
nonvaroihin 

 
Luonnonympäristö 
 
Alueelta ei ole havaittu merkittäviä tai uhanalai-
sia lajeja. 
 
Maaperä 
 
Alueen maaperä on pääosin moreenia. Raken-
nukset tulee perustaa siten, että huomioidaan 
maaperän asettamat vaatimukset. 
 
Hulevedet 
 
Hulevedet pystytään hallitsemaan niiden synty-
paikoilla. Tontille on osoitettu yleisesti kaava-
määräyksissä käytettävää ohjetta hule-100, 
jonka mukaan tontilla on viivytettävä 1,0 m3 
hulevettä jokaista läpäisemätöntä 100 m2 koh-
den. Kiinteistön hulevedet johdetaan tällöin hu-
levesiverkostoon hulevesiä viivyttävän tai pidät-

tävän järjestelmän kautta. Järjestelmä riittää va-
rastoimaan 100 % 10 mm mitoitussateella 
muodostuvista hulevesistä. Järjestelmällä on 
hallittu ylivuoto hulevesiverkostoon tai tulvarei-
tille. Mitoitussateella 10 mm tarvittava viivytysti-
lavuus on 1,0 m3 / 100 päällystettyä m2. Alle 10 
mm sateet (noin 98 % sadetapahtumista) jär-
jestelmä viivyttää kokonaisuudessaan. 
 
Ilman laatuun ja ilmastoon 
 
Asemakaavan toteuttamisen aiheuttamat il-
maan kohdistuvat vaikutukset muodostuvat lä-
hinnä liikenteen päästöistä ja rakentumisvai-
heissa rakentamiseen liittyvästä pölystä. Ra-
kennuspaikan sijoittuminen palvelujen läheisyy-
teen ja hyvien julkisenliikenteen yhteyksien  
varrelle edesauttaa autosta riippumatonta elä-
mäntapaa. 

4.5.7 Vaikutukset kaupunkikuvaan, 
kulttuuriperintöön ja rakennet-
tuun ympäristöön  

 
Kaupunkikuvaan 
 
Uudet rakennukset tulee sopeuttaa olemassa 
olevaan rakennuskantaan. Alueen kehittäminen 
edesauttaa kerroksellisen ja elinvoimaisen kau-
punkikuvan säilymistä. Suunnittelualue rajautuu 
Kontiopuiston omakotitaloalueeseen, moderni 
rivitalotontti yhdistää korttelialueen paremmin 
Kaakinmäenkadun ympäristöön. 
  
Kaupunkikuvan viihtyisyys turvataan kaava-
määräyksin. Rakentaminen on ohjattu katualu-
eeseen kiinni, kuten Harjukadun varrella on teh-
ty. Varasto- / autotallirakennuksen rakentami-
nen on ohjattu tontin pohjoisosaan näkösuojak-
si tontin oleskelupiha-alueelle. 
 
Rakennettuun kulttuuriympäristöön 
 
Rakennettu kulttuuriympäristö on huomioitu 
kaavamääräyksin. Kaavamääräyksillä on ohjat-
tu rakennusten massoittelua ja sijoittelua, siten 
että uudisrakentaminen sopeutuu Kontiopuiston 
valtakunnallisesti arvokkaaseen omakotitalo-
alueeseen. 
  
Muinaismuistoihin 
 
Suunnittelualueelta ei ole tiedossa esihistorialli-
sen ajan muinaisjäännöksiä. Muinaismuistolain  
(295/63) mukaan kiinteät muinaisjäännökset 
ovat rauhoitettuja. Rauhoitus on automaattinen 
eikä vaadi erityisiä toimenpiteitä. Myös tunte-
mattomat kiinteät muinaisjäännökset ovat rau-
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hoitettuja. Tässä mielessä asemakaava ei vaa-
ranna muinaisjäännöksiä. 
 

4.5.8 Vaikutukset ihmisten elinoloihin 
ja elinympäristöön  

 
Alueen identiteettiin ja imagoon  
 
Tontin rakentuminen vahvistaa alueen imagoa 
pientaloasumisen alueena. 
 
Vaikutukset asuinympäristöön  
 
Rakennuspaikka on sidottu massoittelun ja ra-
kennusten sijoittelun avulla olemassa olevaan 
ympäristöön. Tällöin alueella säilyy yhteneväi-
syyden tuntu ja uudisrakentamisen vaikutukset 
alueen asukkaisiin ovat vähäiset. Rivitalo tarjo-
aa kaupunkimaista asumista kulttuuriympäris-
tön läheisyydessä. 
 
Vaikutukset palveluiden saavutettavuuteen 
eri väestöryhmien kannalta 
 
Kaavan toteutuminen ei aiheuta muutoksia pal-
veluiden saavutettavuudessa. 
 
Virkistys 
 
Kaava-alue tukeutuu Kontiopuiston ympäristön 
tarjoamiin virkistyskäyttöä palveleviin alueisiin 
ja toimintoihin. 
 
Koettu ympäristö: luonnon- ja kulttuuriym-
päristö, esteettisyys 
 
Maisemallisesti alue muuttuu rakentamattomas-
ta rakennetuksi ympäristöksi. 
  
Terveys: melu, tärinä, turvallisuus, pilaantu-
neet maat 
 
Kaavoituksen yhteydessä on hyödynnetty Piek-
sämäen kaupungin liikennemeluselvitystä 
(FCG, 2010). Liikenteen aiheuttaman ympäris-
tömelun ohjearvot (Valtioneuvoston päätös VNp 
993/1992) alittuvat suunnittelualueella. Asumi-
seen käytettävän alueen yleinen melutason oh-
jearvo päivällä (klo 7 -22) on 55 dB ja yöllä (klo 
22 -7) 50 dB. Suunnittelualueella melutaso on 
päivällä 50 – 55 dB ja yöllä 45 – 50 dB. Tontin 
Kaavaratkaisu mahdollistaa Kaakinmäenkadun 
vastaiselle sivulle rakennettavaksi varasto- / au-
totallirakennus estämään liikennemelun kantau-
tumisen oleskelupiha-alueelle. Liikenteen aihe-
uttamaa meluhaittaa on mahdollista torjua 
myös aitaamalla tontin pohjoisraja. 
 

 

 
Kuva 7. Keskiäänitasot päivällä 2010. 
 

 

 
Kuva 8. Keskiäänitasot yöllä 2010. 
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Suunnittelualueen läheisyydessä ei ole sellaisia 
toimintoja, jotka voisivat aiheuttaa tärinää uusil-
le rakennuksille.  
 
Mahdollinen työmaa-aikainen melu ja tärinä 
voidaan huomioida rakennusluvissa ja työmaa-
järjestelyissä. 
 
Turvallisuutta saadaan lisättyä sijoittamalla 
tonttiliittymä kuljettavuuden ja näkyvyyden kan-
nalta parhaimpaan kohtaan. Turvallisuuden 
tunnetta lisätään myös riittävällä ulkotilojen va-
laistuksella, esteettömällä ympäristöllä sekä 
ympäristön hyvällä tunnistettavuudella. 
 
Alueelta ei ole havaittu pilaantuneita maa-
alueita. 
 
Sosiaaliset vaikutukset 
 
Sosiaalisilla vaikutuksilla tarkoitetaan ihmiseen, 
yhteisöön tai yhdyskuntaan kohdistuvia vaiku-
tuksia, joka aiheuttaa muutoksia ihmisten hy-
vinvoinnissa tai hyvinvoinnin jakautumisessa.  
Kyseessä on siis hankkeen vaikutukset ihmis-
ten jokapäiväisiin toimintoihin ja elämän laa-
tuun. Kaavalla ei ole merkittäviä sosiaalisia vai-
kutuksia. 

4.6 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyt-
tötavoitteisiin 

 
Toimiva aluerakenne 
 
Kaavaratkaisu edistää elinympäristön laadun 
parantamista ja luonnonvarojen kestävää hyö-
dyntämistä. Harvaan asutulla maaseudulla ja 
taantuvilla alueilla on kiinnitettävä huomiota jo 
olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen. 
Kaava keskittää rakentamisen olemassa oleviin 
rakenteisiin tukeutuvaksi, yhdyskuntarakenteen 
sisältä löytyvää tilaa hyödyntäen.  
 
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympä-
ristön laatu 
 
Rakentumattomaan korttelin osaan on tutkittu 
asemakaavalla alueen olemassa olevaan ra-
kennuskantaan ja luonteeseen sopiva moderni 
asuinpientalotontti. 
 
Alueelle on laadittu meluselvitys ja sen tulokset 
on huomioitu rakennusten sijoittelussa. 
 
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö 
ja luonnonvarat 
 

Alueelta on laadittu osayleiskaavatyön yhtey-
dessä luontoselvitys vuonna 2013. Selvitykses-
sä ei alueelta ole löydetty merkittäviä, maan-
käyttöön vaikuttavia luontoarvoja. 
 
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
 
Kaava-alue sijaitsee ydinkeskustan, linja-
autoaseman ja rautatieaseman läheisyydessä, 
joten kaava-alueen saavutettavuus kevyellä lii-
kenteellä ja joukkoliikenteellä on erinomainen. 
 
Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset 
aluekokonaisuudet 
 
Museoviraston laatiman inventoinnin Valtakun-
nallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympä-
ristöt (RKY 2009) mukaan suunnittelualueen 
vaikutusalueelle sijoittuu valtakunnallisesti ar-
vokas rakennettu kulttuuriympäristö, Kon-
tiopuiston omakotitaloalue. 
 
Kaavaratkaisun lähtökohtana on ollut valtakun-
nallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympä-
ristön huomiointi suunnittelussa. Kaavaratkaisu 
huomioi kaavamääräyksin valtakunnallisesti 
merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön 
Kontiopuiston omakotitaloalueen. 

4.7 Suhde maakuntakaavoitukseen 
 
Kaavaratkaisu on voimassa olevan maakunta-
kaavan mukainen. 
 

4.8 Suhde voimassa olevaan yleiskaavaan  
 
Asemakaava on voimassa olevan osayleiskaa-
van ja vireillä olevan strategisen osayleiskaa-
van mukainen. 
 

4.9 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
 
Kaavamerkinnät ja -määräykset ovat asetuksen 
mukaiset. 

4.10 Nimistö 
 
Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta nimistöön. 

5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

5.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollista-
vat suunnitelmat 

 
Havainnekuva suunnittelualueesta on liitteenä 
6. 
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5.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
Alueen toteuttaa kiinteistön omistaja. Maankäyt-
tö valmistelee asemakaavan muutoksen perus-
teella mahdollisesti kyseeseen tulevan maan-
käyttösopimuksen tontinomistajan kanssa käytä-
vissä neuvotteluissa. Maanomistajan kanssa 
käydyn neuvottelun muistio on selostuksen liit-
teenä 9. 

5.3 Toteutuksen seuranta 
Kaavan toteutuksen seuranta tapahtuu pääasi-
assa rakennusvalvontaviranomaisen toimesta 
sekä maankäyttö- ja rakennuslain 60 §:n mu-
kaisesti. 
 
Pieksämäellä 15.9.2014 (tarkennettu 
12.2.2015) 
 

 
 
Kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen 



ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN 
 
Harjukatu 41 (tontti 593-2-16-15) 
 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
 

 
 

 
 
PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 
MAANKÄYTTÖ 14.5.2014
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) 
laadinta perustuu Maankäyttö- ja rakennusla-
kiin (MRL 63 §). OAS:n tarkoituksena on ker-
toa, miksi kaava laaditaan, miten asia etenee 
ja missä vaiheessa kaavan laadintaan voi vai-
kuttaa. Suunnitelma kertoo myös, miten kaa-
van vaikutuksia arvioidaan. 
 
1. ALOITE 
 
Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on teh-
nyt tontin 593-2-16-15 omistaja (28.5.2010). 
Pieksämäen kaupungin tekninen lautakunta on 
päätöksellään 51 § 8.9.2010 käynnistänyt 
asemakaavan muuttamisen. Muutoskohde 
sisältyy Pieksämäen kaupungin kaavoituskat-
saukseen 2013, jonka tekninen lautakunta 
hyväksyi 13.2.2013 § 12. 
 
2. SUUNNITTELU- JA VAIKUTUSALUE 
 
Asemakaavan muutos koskee 2. kaupungin-
osan korttelin 16 tonttia 15. Suunnittelualue 
rajautuu länsilaidasta Harjukatuun, pohjois-
osastaan Teboilin huoltoasemaan, idästä ja 
eteläosasta asuinrakennustontteihin. Suunnit-
telualueen likimääräinen rajaus on esitetty tä-
män osallistumis- ja arviointisuunnitelman kan-
silehdellä ja lisäksi tarkemmin liitteessä 1. 
 
Vaikutusalueen on arvioitu käsittävän muutos-
alueen rajanaapurit sekä viereiset ja vastapäi-
set naapurit. Vaikutusalueen rajaus on esitetty 
liitteessä 1. 
 
3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄ 
 
Asemakaavan muutoksella on tarkoitus muut-
taa rakentamattomana olevan asuinrakennus-
tontin käyttötarkoitus asuinpientalojen kortteli-
alueeksi, jolle voi rakentaa rivitaloja, kytkettyjä 
pientaloja ja erillisiä pientaloja asumistarkoi-
tuksiin. Tontin rakennusoikeutta on tarkoitus 
muuttaa nykyisestä 270 m2:stä noin 450 m2:n. 
Tontti 593-2-16-15 rajautuu valtakunnallisesti 
merkittävään kulttuuriympäristöön Kontiopuis-
ton omakotialueeseen, mikä on huomioitava 
kaavoituksessa. 
 

4. LÄHTÖTILANNE 
 
Nykytilanne 
 
Tontti 593-2-16-15 on rakentumaton. Tontin 
länsipuolella oleva Harjukatu on sorapintainen. 
 
Maakuntakaava 
 
Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitet-
tu taajamatoimintojen alueeksi. Suunnittelu-
alueen välittömässä läheisyydessä, alueen 
itäpuolella, on Kontiopuiston omakotialue, joka 
on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 
kulttuuriympäristö. 
 
Yleiskaava 
 
Valtuuston 16.1.1979 hyväksymässä ns. I. 
asteen yleiskaavassa kortteli 593-2-16 on osoi-
tettu pientaloalueeksi. Alueelle saa rakentaa 
pääasiassa pientalotyyppisiä asuinrakennuk-
sia. Asuntojen lisäksi alueelle saadaan raken-
taa välttämättömät liiketilat ja yleiset rakennuk-
set. 
 
Pieksämäen kaupungin keskustaajaman alu-
eelle ollaan laatimassa strategista yleiskaavaa. 
Yleiskaavan luonnos on ollut nähtävillä 19.2. – 
21.3.2014 välisenä aikana. Alue on osoitettu 
asuntovaltaiseksi alueeksi. 
 
Voimassa oleva asemakaava 
 
Tontti 593-2-16-15 on voimassa olevassa 
asemakaavassa asuinrakennusten korttelialu-
etta. Asemakaava on vahvistettu 10.11.1937. 
Ote ajantasa-asemakaavasta on liitteenä nro 
3. 
 
Päätökset 
 
 Alueen tonttijako on hyväksytty 13.11.1948. 
 Kaavoituspäätös Tlk 51 § 8.9.2010. 
 Kaavoituskatsaus 2013 Tlk 12 § 13.2.2013. 
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Ympäristöselvitykset 
 
 Varkaus – Pieksämäki -seudun liikennetur-
vallisuussuunnitelma / 6/2010. 
 Taajaman viheralueet, hoitoluokitus 2010 
(Pieksämäen kaupunki) 
 Pieksämäen kaupungin liikennemeluselvitys 
raportti / FCG Finnish Consulting Group Oy 
marraskuu 2010 
 Hulevesiselvitys / Ramboll 2012 
 Luontoselvitys / Ramboll 2013 

 
Muut lähtötiedot 
 
Alueen pohjakarttaa on pidetty ajan tasalla 
maastomittauksin, joten se täyttää asetuksen 
1284/99 vaatimukset. Alueella ei ole asukkaita 
tai työpaikkoja. 
 
Suunnittelualue on maaperältään kantavien 
karkearakeisten ja moreenimaalajien aluetta. 
Maapeitteen paksuus on yleensä yli kolme met-
riä (rakennettavuusluokka II). 
 
Kontiopuiston omakotialue on Valtioneuvoston 
päätöksellä 22.12.2009 osana valtakunnallisesti 
merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä 
(Museovirasto 2009, RKY 2009). Päätös on 
otettu valtakunnallisten alueidenkäyttötavoittei-
den tarkoittamaksi inventoinniksi 1.1.2010 alka-
en. 
 
Maankäyttösopimus 
 
Maankäyttö valmistelee asemakaavan muutok-
sen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan 
maankäyttösopimuksen tontinomistajan kanssa 
käytävissä neuvotteluissa. 
 
TAVOITTEET 
 
Asemakaavan tavoitteena on: 
 mahdollistaa tontille rivitalon tai paritalonra-
kentaminen. 
 lisätä tontin rakennusoikeutta. 
 huomioida valtakunnallisesti merkittävä ra-
kennettu kulttuuriympäristö suunnittelussa. 

 

5. OSALLISET 
 
Alueen maanomistajat ja haltijat 
Muutosalue on yksityisessä omistuksessa. 
 

Viereisten ja vastapäisten alueiden omista-
jat ja haltijat 
Viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat ja 
haltijat on esitetty liitteessä nro 2. 
 
Kunnan jäsenet 
Kunnan jäseniä ovat henkilöt, joiden kotikunta 
on Pieksämäki, yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joi-
den kotipaikka on Pieksämäki sekä ne, jotka 
omistavat tai hallitsevat kiinteää omaisuutta 
Pieksämäellä. 
 
Kaavan vaikutusalueen asukkaat, yritykset 
ja työntekijät sekä elinkeinonharjoittajat 
Ne vaikutusalueen asukkaat, yritykset ja työnte-
kijät sekä elinkeinonharjoittajat, joiden oloihin 
asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa ja 
jotka ilmoittautuvat osallisiksi. 
 
Kaupungin asiantuntijaviranomaiset 
Maankäyttö: maaomaisuus, mittaustoimi 
Kunnallistekniikka 
Rakennusvalvonta 
Ympäristöterveys: Keski-Savon ympäristötoimi 
 
Kaupungin liikelaitokset 
Pieksämäen Vesi 
 
Valtion viranomaiset 
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus (ELY-keskus), ympäristö ja luonnonva-
rat vastuualue 
Museovirasto 
Pieksämäen kihlakunnan poliisilaitos 
 
Muut viranomaiset ja yhteisöt 
Etelä-Savon Pelastuslaitos 
Etelä-Savon maakuntaliitto 
Savonlinnan maakuntamuseo 
Mikkelin Puhelin Oyj 
Savon Voima Lämpö Oy 
Savon Voima Verkko Oy 
TeliaSonera Finland Oyj 
 
Yhdistykset 
Ne yhdistykset, joiden tai jonka jäsenten oloihin 
tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikut-
taa. 
Pieksämäen luonnonystävät ry 
Pieksämäki-Seura ry 
 
Tiedotusvälineet 
Pieksämäen Lehti 
Länsi-Savo 
Etelä-Savon radio 
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Ne jotka katsovat olevansa osallisia 
Ne jotka katsovat olevansa osallisia ja ilmoit-
tautuvat osallisiksi. 
 
6. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKU-

TUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
 
Asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu Piek-
sämäen Lehdessä, kaupungin internet-sivuilla ja 
kaupungin ilmoitustaululla xx.x.2014. 
 
Asemakaavatyön lähtökohdat ja tavoitteet on 
esitetty tässä osallistumis- ja arviointisuunnitel-
massa, joka lähetetään osallisille ja on nähtävillä 
Naarajärven palvelupisteessä (Kanttila, Vilhulan-
tie 5, Naarajärvi) teknisen toimen neuvonnassa 
9.6.2014 lähtien. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma julkaistaan 
myös kaupungin kotisivuilla www.pieksamaki.fi 
kohdassa Ajankohtaista. 
 
Mahdolliset huomautukset ja ehdotukset alueen 
kehittämisestä ja rakentamisesta tulee toimittaa 
11.7.2014 mennessä osoitteella: 
 
Pieksämäen kaupunki 
Maankäyttö 
PL 125 
76101 Pieksämäki 
 
Huomautukset voi toimittaa myös sähköisesti 
osoitteella: 
kirjaamo@pieksamaki.fi 
 
Lisätietoja asiasta antavat maankäyttöinsinööri 
Anssi Tarkiainen puh. 0400 855 597 ja kaavoi-
tuspäällikkö Pekka Häkkinen puh. 044 588 
3223. 
 
Vuorovaikutus 
 
Asemakaavoitukseen kytketään mukaan ne 
asukasryhmät, yhdistykset ja viranomaiset, joita 
kaavan laatiminen koskee. Tavoitteena on tie-
dottaa kaavoituksen etenemisestä sekä kerätä 
osallistujatahojen mielipiteitä ja näkemyksiä 
suunnittelua ja päätöksentekoa varten työn eri 
vaiheissa. 
Viranomaisyhteistyö järjestetään työn kuluessa 
erikseen sovittavin neuvotteluin ja lausunto-
pyynnöin. 
 
Asemakaavan muutostyön alkaminen 
 
Asemakaavoituksen alkamisesta tiedotetaan 
tämän suunnitelman lähetekirjeellä sekä kuulu-

tuksella, joka julkaistaan Pieksämäen lehdessä 
ja joka on nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla 
ja kaupungin www-sivuilla kohdassa Ajankoh-
taista. 
 
Kaavaluonnoksen nähtävillä olo 
 
Asemakaavan muutoksen luonnos on nähtävillä 
samanaikaisesti osallistumis- ja arviointisuunni-
telman kanssa. 
 
Kaavan nähtävillä olo 
 
Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 
MRA:n 6 § mukaisesti vähintään 30 päivän ajan. 
Nähtävillä olosta kuulutetaan Pieksämäen leh-
dessä ja kaupungin ilmoitustaululla sekä kau-
pungin www-sivuilla (Ajankohtaista). 
 
Kaavan hyväksyminen 
 
Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupungin-
valtuusto. 
Hyväksymisestä kuulutetaan Pieksämäen leh-
dessä ja kaupungin ilmoitustaululla. 
Hyväksymisestä kerrotaan myös kaupungin 
www-sivuilla (Ajankohtaista). 
Asemakaavan muutospäätös lähetetään Etelä-
Savon ELY-keskukselle ja Etelä-Savon maakun-
taliitolle. 
Niille viranomaisille, kunnan jäsenille ja muistu-
tuksen tehneille, jotka ovat kaavan nähtävillä 
ollessa sitä pyytäneet, lähetetään kaavan hy-
väksymisestä tieto. 
 
Kaavan voimaan tulo 
 
Voimaan tulosta kuulutetaan Pieksämäen leh-
dessä, kaupungin ilmoitustaululla. Vahvistumi-
sesta kerrotaan myös kaupungin www-sivuilla 
(Ajankohtaista). 
Voimaan tulosta lähetetään ilmoitus Etelä-
Savon ELY-keskukselle. 
 
Kaavan lähettäminen tiedoksi 
 
Voimaan tullut asemakaava lähetetään Etelä-
Savon maanmittaustoimistolle, Etelä-Savon 
maakuntaliitolle ja Pieksämäen rakennuslauta-
kunnalle 
 
7. ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
Suunnittelun yhteydessä arvioidaan suunnitel-
masta aiheutuvat vaikutukset (MRA 1 §): 
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 ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 

 maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja 
ilmastoon; 

 kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuo-
toisuuteen ja luonnonvaroihin; 

 alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdys-
kunta- ja energiatalouteen sekä liikentee-
seen; 

 kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuripe-
rintöön ja rakennettuun ympäristöön. 

Asemakaavan selostuksessa esitetään 
MRA 25 § mukaiset selvitykset: 

 selvitys alueen oloista, rakennuskannasta 
ja muista ympäristöominaisuuksista ja niis-
sä tapahtuneista muutoksista sekä muut 
kaavan vaikutusten selvittämisen ja arvioi-
misen kannalta keskeiset tiedot kaavoitet-
tavasta alueesta ja sen lähiympäristöstä; 

 suunnittelun lähtökohdat, tavoitteet ja esillä 
olleet vaihtoehdot; 

 yhteenveto kaavan vaikutusten arvioimi-
seksi suoritetuista selvityksistä; 

 kaavan vaikutukset yhdyskuntarakentee-
seen, rakennettuun ympäristöön, luontoon, 
maisemaan, liikenteen ja teknisen huollon 
järjestämiseen, talouteen, terveyteen ja 
turvallisuuteen, eri väestöryhmien toimin-
tamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosi-
aalisiin oloihin ja kulttuuriin sekä muut kaa-
van merkittävät vaikutukset;  

 selvitys kaavan suhteesta yleiskaavaan, 
voimassa olevaan asemakaavaan ja kun-
nan muuhun suunnitteluun; 

 suunnittelun vaiheet osallistumis- ja vuoro-
vaikutusmenettelyineen sekä yhteenveto 
kaavoituksen eri vaiheissa esitetyistä mie-
lipiteistä; 

 valitun kaavaratkaisun keskeinen sisältö ja 
perusteet sekä selvitys siitä, miten vaiku-
tusselvitysten tulokset ja eri mielipiteet on 
otettu huomioon; 

 kaavan toteutuksen ajoitus ja seuranta; 

 tarpeen mukaan kaavan toteutusta ohjaa-
via tai havainnollistavia suunnitelmia. 

Kaavan vaikutukset esitetään kaavaselostuk-
sessa sillä tavalla ja siinä laajuudessa kuin kaa-
van tarkoitus edellyttää ja niin, että luodaan 

edellytykset vuorovaikutuksen toteutumiselle 
kaavan valmistelussa. 
Koska asemakaavaan muutos laaditaan alueel-
le, jolla ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleis-
kaavaa, asemakaavan selostuksessa esitetään 
lisäksi selvitys kaavan suhteesta valtakunnalli-
siin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaa-
vaan. 
 
8. KÄSITTELYAIKATAULU 
 
Arvioitu asemakaavaehdotuksen käsittely tek-
nisessä lautakunnassa on syyskuussa 2014. 
Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 30 
vrk (MRA 27 §). Käsittely kaupunginvaltuus-
tossa on viimeistään joulukuussa 2014. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan teh-
dään työn kuluessa tarvittavia muutoksia ja 
täydennyksiä. 
 
9. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELIJAT 
 
Asemakaavan suunnittelijana toimii Pieksämä-
en kaupungin maankäytön suunnittelun tu-
losyksikkö. Käytännön työtä hoitaa kaavoitus-
päällikkö Pekka Häkkinen, puh 044 588 3223 
pekka.hakkinen(at)pieksamaki.fi sekä maan-
käyttöinsinööri Anssi Tarkiainen puh. 0400 855 
597 anssi.tarkiainen(at)pieksamaki.fi 
 
Postiosoite on Pieksämäen kaupunki, Maan-
käyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki 
Käyntiosoite on Naarajärven palvelupiste Kantti-
la 2. krs, Vilhulantie 5, Naarajärvi 
Faksinumero on (015) 7883 631. 
 
Pieksämäki 14.5.2014 
 
Pekka Häkkinen 
Kaavoituspäällikkö 
 
LAKIVIITTEET 
Osallistuminen ja vuorovaikutus: 
MRL 6, 62–64 §; MRA 30–32 § 
Asemakaavaprosessi: 
MRL 52, 65, 67, 188 §; MRA 27 § 
 
 
LIITTEET: 
1. Suunnittelu- ja vaikutusalue 
2. Maanomistus 
3. Ajantasa-asemakaava
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Suunnittelualue Vaikutusalue
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MAANOMISTUS
Suunnittelualue Pieksämäen kaupungin maanomistus
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Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Pieksämäki 
Kontiopuiston omakotialue
 
Kuvaus
Kontiopuisto on tyypillinen jälleenrakennuskauden pientaloalue, jonka asemakaava on arkkitehti 
Otto-I. Meurmanin suunnittelema ja jonka omakotitalojen rakentamisessa on hyödynnetty Suomen 
arkkitehtiliiton jälleenrakennustoimiston tyyppipiirustuksia.  
 
Kontiopuisto Pieksämäen rautatieaseman itäpuolella on tiivis asuinalue, jonka rakentamisaikainen 
rakenne on pääosiltaan säilynyt. Puutarhatontit ovat loivasti kaartavien Laakso-, Kaarto- ja 
Metsämiehentien varsilla. Asuinrakennukset ovat yleensä kiinni katulinjassa ja talousrakennukset 
tontin takaosassa. Puolitoistakerroksiset omakotitalot on rakennettu vaiheittain, useimmat 
tyyppipiirustuksia hyödyntäen.
 
Historia
Pieksämäen 1. asemakaavan 1937 laati arkkitehti Otto-Iivari Meurman. Myös Kontionpuisto 
rakennettiin Meurmanin asemakaavan mukaisesti. Meurman suunnitteli ja opetti asemakaavoitusta, 
ja hänen oppinsa vaikuttivat voimakkaasti sodanjälkeisen Suomen kaupunkien kehityslinjoihin.  
 
Kontiopuiston omakotitaloissa, kuten monen toisen maailmansodan jälkeen rakennetun 
omakotialueen taloissa, hyödynnettiin tyyppitalosuunnitelmia, jotka laadittiin Suomen 
arkkitehtiliittoon perustetussa jälleenrakennustoimistossa. Suunnitelmien kautta arkkitehtiliitto 
vaikutti maan jälleenrakentamisen laatuun.  
 
Muita jälleenrakennuskauden omakotialueita ovat esimerkiksi Kajaanin Purola, Valkeakosken 
Ulvajanniemi, Karkkilan Sudetti, Kuopion Niirala, Joensuun Kanervala ja Otsola sekä Äänekosken 
Markkamäki.
 
Lisätietoa
Kirsti Kovanen, Leena Saraste, Arkkitehtuuri Itä-Suomessa. Meijän miljöö. Jyväskylä 1989.
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009

Sivu 1/1RKY    Museovirasto

31.7.2013http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det_print.aspx
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ASEMAKAAVAN MUUTOSANOMUS TONTILLE 593-2-16-15, OSOITE HARJUKATU 41

Tlk 51 §
8.9.2010 Tontin 593-2-16-15 omistajat ovat osoittaneet kaupungille kirjeen,

jossa he hakevat asemakaavan muutosta tontilleen siten, että tontil-
le voisi rakentaa joko rivitalon tai paritaloja. Samalla he hakevat ra-
kennusoikeuden nostamista e = 0.25 tasoon. Tontin pinta-ala on
1808,7 m2, joten rakennusoikeutta olisi jatkossa 452 m2.
Perusteluina he esittävät, että samassa korttelissa on jo olemassa
rivitalo ja tonttia vastapäätä kerrostalo ja vetoavat tasapuolisuuteen.
Anomuskirje on liitteenä nro 1. Sen liitteet ovat esillä kokouksessa.

Ajantasa-asemakaava on liitteenä nro 2. Pohjakartta näkyy liitteessä
nro 3. Tontilla on voimassa Pieksämäen 1. asemakaava vuodelta
1937. Tontin asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 270 k-m2

eli tonttitehokkuus e=0.17. Korttelin muiden pientalotonttien (AO -
AR) tonttitehokkuudet vaihtelevat välillä e=0.26 – e=0.31.
Tontti 593-2-16-15 on kookas ja sijaitsee lähellä keskustaa. Vasta-
päätä sijaitsee kerrostalo, luoteisrajalla huoltoasema. Samassa kort-
telissa sijaitsee rivitalo. Yllä olevaan viitaten tontin rakennusoikeutta
voidaan anomuksessa esitetyllä tavalla nostaa.
Alueen kunnallistekniikka on valmiina. Tontti 593-2-16-15 rajautuu
valtakunnallisesti merkittävään Kontiopuiston omakotialueeseen,
mikä on huomioitava kaavoituksessa.
Asemakaavan muuttamisesta peritään hakijalta taksan 1 § määritte-
lemän maksuluokan I mukainen korvaus. Mikäli asemakaavan muut-
taminen edellyttää ulkopuolisella asiantuntijalla teetettäviä selvityk-
siä, peritään asemakaavamuutoksen hakijalta myös nämä kustan-
nukset. Lisäksi peritään taksan 6 § mukaisesti kaikki kuulemis-, kuu-
lutus- ja ilmoituskustannukset.

Valmistelu: kaup.arkk. Leena Muoniovaara p. 044 588 2520

Ehdotus:
Lautakunta suhtautuu asemakaavan muutosanomukseen myöntei-
sesti ja päättää, että tontin 593-2-16-15 asemakaavan muuttaminen
sisällytetään kaavoitusohjelmaan.
Asemakaavan muuttamisesta peritään taksan mukaiset korvaukset.

Päätös:
Hyväksyttiin.

Tiedoksi:
Tontinomistajat
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Aihe  Harjukatu 41 asemakaavamuutos - Maankäyttösopimus 
Päivämäärä 26.1.2015 
Aika klo 10.00 – 10.30 
Paikka  Pieksämäen teknisen toimen palvelupiste, Vilhulantie 5, 76850 Naarajärvi 
Laatija Anssi Tarkiainen 
Läsnä Matti Maukonen, maanomistajien edustaja 

Pekka Häkkinen, Pieksämäen kaupunki 
Anssi Tarkiainen, Pieksämäen kaupunki 

 
 
1. Asemakaavamuutos 

Harjukatu 41 asemakaavan muutoksella mahdollistetaan tontille 593-2-16-15 asuinpientalojen 
rakentaminen, rakennusoikeus ennen kaavamuutosta tontilla on 270 k-m2, kaavamuutoksella 
rakennusoikeudeksi tulee 452 k-m2. Rakennusoikeus kasvaa 182 k-m2, käyttötarkoitukseen ei 
tule merkittävää muutosta. 

 
2. Maankäyttösopimus 

Maanomistajien edustajan kanssa käydyssä neuvottelussa todettiin, että asemakaavan muutos ei 
vaadi maankäyttösopimusta. Rakennuspaikan asemakaavan muutos ei aiheuta maanomistajalle 
merkittävää hyötyä. Rakennusoikeuden määrä ei kasva niin merkittävästi 
asemakaavamuutoksella, että alueen yhdyskuntatekniikkaan pitäisi tehdä muutoksia. Lisäksi 
rakennusoikeus on osoitettu ainoastaan asuinrakentamiseen ja tontin kokonaisrakennusoikeus 
jää alle 500 k-m2 (mrl 91 c). 

 
3. Ehdotus vaiheen lausunnot ja muistutukset 

Viranomaisilla ei ollut lausuttavaa asemakaavasta kaavan ehdotusvaiheessa. Oy Teboil Ab esitti 
muistutuksessa rakennusalojen tarkennuksia tai vaihtoehtoisesti aidan rakentamisvelvoitetta 
huoltoaseman vastaiselle tontin rajalle. Tontin maaston muodot ohjaavat asuinrakentamisen 
tontin eteläosaan, aitaamistarpeen voi ratkaista rakennusluvan yhteydessä. 

 
4. Kaavan eteneminen 

Kaavaehdotus viedään seuraavaan lautakunnan kokoukseen, joka on helmikuussa. Hallituksen ja 
valtuuston käsittely on helmi – maaliskuun aikana. 

 
5. Muut asiat 

Ei muita asioita. 
 
6. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 10.30. 
 
 
Anssi Tarkiainen 
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