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TIIVISTELMÄ 

1.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 
− Kiinteistön vuokramiehen aloite 18.6.2009. 
− Päätös asemakaavan muutostyön käynnistä-

misestä Tlk 110 § 9.12.2009. 
− Asemakaavan vireille tulosta on kuulutettu 

Kaavoituskatsauksessa 2010 Pieksämäen 
Lehdessä 14.2.2011 ja kaupungin ilmoitustau-
lulla 14.2.2011. Kuulutus on julkaistu myös 
kaupungin internet-sivuilla. 

− Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on 
ollut nähtävillä kaupungintalon ilmoitustaululla 
ja Naarajärven palvelupisteessä 7.11.–
8.12.2014. OAS on julkaistu kaupungin ko-
tisivuilla www.pieksamaki.fi. 

− 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 osa tonteista 593-4-
52-9 ja 10 muutetaan katualueeksi. Suunnitte-
lualue on teollisuus- ja liikerakennusten kortteli-
aluetta. Korttelialueen rakennusoikeus on 3015 
k-m2 ja rakennustehokkuus e=0.30. 

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

2 LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

2.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 
Tonttia 593-4-52-9 käytetään varastoimiseen ja 
tontilla 593-4-52-10 sijaitsee autokauppa. Voi-
massa olevassa asemakaavassa alue on teolli-
suus- ja liikerakennusten korttelialuetta (TL). 
Suunnittelualueen länsiosassa on kulku tontille 
10. Naapurustossa on teollisuus-, varastointi- ja 
liiketiloja. Alueen pohjoispuolella kulkee Kaaritie 
ja eteläpuolella Länsiväylä. 

2.1.2 Luonnonympäristö 
 

Suunnittelualueen maasto laskee loivasti poh-
joiseen päin, kohti Vehkalampea. Keskimääräi-
nen korkeus suunnittelualueella on +124.0 m 
(N2000). Suunnittelualuetta lähinnä sijaitseva 
vesialue Vehkalampi (+119.9 m / N60) on n. 
0,25 kilometrin päässä muutosalueesta. 
 
Alue on rakennettua tai raivattua aluetta. Alu-
een maaperä on kantavien, pääasiassa hiekka- 
ja silttimaalajien aluetta (rakennettavuusluokka 
III). 

2.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

 
Kuva 1. Suunnittelualue kuvattuna etelästä. 
 
Tontit ovat Pieksämäen kaupungin omistukses-
sa. Tontti 593-4-52-9 on vuokrattu varastoalu-
eeksi ja tontilla 593-4-52-10 sijaitsee 1990 ra-
kennettu autokauppa. Kortteli on muilta osin ra-
kennettu pääasiassa 1980-luvulla. Suunnittelu-
alueen länsiosaan on rakennettu kulkuyhteys 
tontille 10. Alueen pohjoispuolella kulkee Kaari-
tie ja eteläpuolella Länsiväylä, kadut ovat as-
valttipintaisia.  
 

 
Kuva 2. Suunnittelualueella sijaitseva yhdys-
kuntatekniikka. 
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Tontin 10 länsiosassa kulkee avo-oja, jonka 
vedet on ohjattu tontilla sijaitsevaan sade-
vesiviemäriin. Tontilla 10, Kaaritielle menevälle 
kulkuyhteydelle on sijoitettu jätevesi- ja sade-
vesiviemärit, vesijohto, sähkö- ja tietoliikenne-
verkkoa ja kaukolämpöputki. 

2.1.4 Maanomistus 
 
Suunnittelualue on Pieksämäen kaupungin 
omistuksessa. Suunnittelualueeseen rajoittuvat 
naapurikiinteistöt ovat Pieksämäen kaupungin  
omistamia vuokratontteja. 

2.2 Suunnittelutilanne 

2.2.1 Maakuntakaava 
 
Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu 
taajamatoimintojen alueeksi. 
 

 
Kuva 3. Ote maakuntakaavasta 

2.2.2 Yleiskaava 
 

 

Kuva 4. Ote 16.1.1979 hyväksytystä yleiskaa-
vasta 
Valtuuston 16.1.1979 hyväksymässä ns. I. as-
teen yleiskaavassa kortteli 593-4-52 on osoitet-
tu teollisuusalueeksi. Alueelle saa rakentaa te-
ollisuus- ja varastorakennuksia sekä tarpeelliset 
liiketilat. 
 
Pieksämäen kaupungin keskustaajaman alueel-
le ollaan laatimassa strategista yleiskaavaa. 
Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Kaava 
toimii asemakaavoitusta ja muuta alueen tar-
kempaa maankäytön suunnittelua ohjaavana 
työkaluna Pieksämäen kaupunkisuunnittelu-
työssä. Kaava korvaa alueella voimassa olevat 
aiemmat yleiskaavat lukuun ottamatta keskus-
tan eteläosien osayleiskaavaa. Yleiskaavan 
luonnos on ollut nähtävillä 19.2. – 21.3.2014 
välisen ajan.  
 

 
Kuva 5. Ote Pieksämäen kaupungin strategi-
sen osayleiskaavan luonnoksesta 29.1.2014. 
 
Asemakaavan muutosalue on strategisen 
osayleiskaavan luonnoksessa osoitettu kehitty-
väksi työpaikkojen, teollisuuden ja kaupan alu-
eeksi. Alueelle saa sijoittaa toimisto- ja liiketiloja 
sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teolli-
suuden toimintoja. Pääväylien ja pääkokoojaka-
tujen varret rakennetaan tiiviisti ja kaupunki-
maisesti. Lisäksi alue on merkitty kehittyvän 
paljon tilaa vaativan kaupan alueeksi. Alueelle 
saa sijoittaa pääkäyttötarkoituksen mukaisen 
toiminnan lisäksi vähittäiskaupan suuryksiköitä, 
jotka kaupan laatu huomioon ottaen voivat pe-
rustellusta syystä sijoittua myös keskusta-
alueiden ulkopuolelle kuten auto-, rauta-, huo-
nekalu-, puutarha-, maatalous- ja kodintekniik-
kakauppaa. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäista-
varakaupan suuryksikköä.  
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2.2.3 Voimassa oleva asema-
kaava 

 
Korttelin 52 tontit 9 ja 10 ovat voimassa olevas-
sa asemakaavassa teollisuus- ja liikerakennus-
ten korttelialuetta. Asemakaava on vahvistettu 
6.2.1987. Suunnittelualueen ympäristön ase-
makaava on vahvistettu 3.2.1983.  
 

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 7.7.1987. 
− Kaavoituspäätös Tlk 110§ 9.12.2009. 

2.2.5 Selvitykset ja inventoinnit 
 

− Pieksämäen kaupungin liikennemeluselvitys 
raportti / FCG Finnish Consulting Group Oy 
marraskuu 2010 

− Luontoselvitys, Strateginen osayleiskaava / 
Ramboll 2013 

3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAI-
HEET 

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 
Korttelin 52 tontit 9 ja 10 ovat ns. kirveenvarsi-
tontteja, jotka ovat yhdistetty kapealla tonttialu-
eella yleiseen katualueeseen. Tekninen lauta-

kunta on 110 § 9.12.2009 päättänyt käynnistää 
asemakaavan muuttamisen tonttien kulkuyhte-
yksien muuttamiseksi katualueeksi. 

3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä 
koskevat päätökset 

 
Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on teh-
nyt tontin 10 vuokralainen Kiinteistö Oy Länsi-
väylän Hallit (18.6.2009). Pieksämäen kaupun-
gin tekninen lautakunta on päätöksellään 110 § 
9.12.2009 käynnistänyt asemakaavan muutta-
misen. 

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 7.11.2014. 

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 muutosehdotus olivat nähtävillä 
7.11.–8.12.2014 välisenä aikana. Ne lähetettiin 
tiedoksi ja lausunnolle osallisille ja viranomaisil-
le. Kaavamuutoksesta lausunnon antoivat Ete-
lä-Savon Ely-keskus, Itä-Suomen poliisilaitos, 
Keski-Savon ympäristötoimi, Savon Voima Oyj 
ja TeliaSonera Finland Oyj. Lausunnon anta-
neilla ei ollut huomauttamista kaavaehdotuk-
sesta. Asemakaavaehdotuksesta saapuneet 
lausunnot ja muistutukset ovat selostuksen liit-
teenä 5. 
 
Kaavaehdotuksen hyväksymisestä päättää val-
tuusto. Kaavan hyväksymistä koskevaan pää-
tökseen voi hakea muutosta valittamalla hallin-
to-oikeuteen. Hallinto-oikeuden ratkaisusta on 
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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 osa tonteista 593-4-52-9 ja 10 katualueeksi. 
Suunnittelualueen käyttötarkoitus pysyy sama-
na. 

4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

4.1 Kaavan rakenne 
 
Asemakaavan muutoksella tonteista 593-4-52-9 
ja 10 muodostuu teollisuus- ja liikerakennusten 
korttelialuetta (TL) sekä katualuetta. Raken-
nusoikeutta muodostuu 3015 k-m2. Rakennuk-
set voi rakentaa II kerroksisiksi. 

4.2 Mitoitus 
 
Asemakaavan muutosalue käsittää kaksi tont-
tia, muutosalueen kokonaispinta-ala on 11563 
m2 ja kokonaisrakennusoikeus on 3015 k-m2. 
Alueen kokonaisrakennusoikeus vähenee 454 
k-m2. Muutosalueen aluetehokkuus on ea=0.26. 
Kaavan tilastolomake on liitteenä 4. 

4.3 Ympäristön laatua koskevien tavoittei-
den toteutuminen 

 
Asemakaavalla on muutettu tonttien sisäiset 
kulkuyhteydet yleiseksi katualueeksi. 

4.4 Aluevaraukset 

4.4.1 Korttelialueet 
 
Teollisuus- ja liikerakennusten korttelialue 
(TL) 
 
Alueen pinta-ala on 10050 m2 ja rakennusoike-
utta muodostuu 3015 k-m2. Tonttitehokkuus on 
e=0.30. Korttelialueen rakennukset voidaan ra-
kentaa enintään II kerroksisiksi. Autopaikkoja 
tontille on rakennettava 1 autopaikka 50 m2 lii-
ke-, toimisto-, teollisuus- tai varastotilan ker-
rosalaa kohti. Tontin 15 eteläosaan on osoitettu 
rakennusala 10 metrin etäisyydelle tontin rajas-
ta. Lisäksi tontin 15 länsiosaan on rajattu ra-
kennusalueen rajalla tilavaraus hulevesien oh-

jaukselle avo-ojassa tai putkessa. Tonteille on 
osoitettu yleisesti kaavamääräyksissä käytettä-
vää ohjetta hule-100, jonka mukaan tontilla on 
viivytettävä 1,0 m3 hulevettä jokaista läpäise-
mätöntä 100 m2 kohden. 

4.4.2 Muut alueet 
 
Katualueet 
 
Katualuetta on 1513 m2. Katualueelle laaditaan 
erillinen katusuunnitelma. 

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 sekä maastokäyntejä. Arvioin-
neissa hyödynnetään myös kaavoitustyön aika-
na eri osallistahoilta saatavaa palautetta.  

4.5.1 Vaikutukset yhdyskuntaraken-
teeseen 

 
Yhdyskuntarakenteen toimivuus ja eheys 
 
Suunnittelualueen rakennusoikeudesta on tällä 
hetkellä käytetty n. 20 %. Alueen täysimääräi-
nen toteutuminen tiivistää korttelin rakennetta 
teollisuus- ja liiketoimintojen alueena.  
 
Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hy-
väksikäyttömahdollisuudet 
 
Kunnallistekniikan tulosalueen arvion mukaan 
kadun rakentaminen kustantaa n. 60 000 eu-
roa. Kadun kustannusarviossa on lähdetty siitä, 
että katu rakennettaisiin asvalttipintaiseksi. Alu-
eelle on rakennettu jätevesi- ja sadevesiviemä-
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rit, vesijohto, sähkö- ja tietoliikenneverkko ja 
kaukolämpö. 

4.5.2 Vaikutukset väestöön  
 
Kaava-alueelle on mahdollista sijoittaa teolli-
suuden ja kaupanalan työpaikkoja. Tällä hetkel-
lä kaava-alueella olevilla toiminnoilla ei ole 
merkittävää vaikutusta Pieksämäen kaupungin 
työpaikkojen ja vetovoimaisuuden kannalta. 
Alueella on kuitenkin keskeinen merkitys osana 
Länsiväylän varren palveluja. 

4.5.3 Vaikutukset liikenteeseen  
 
Vaikutukset ajoneuvoliikenteeseen 
 
Kaavan toteutumisella ei ole huomattavia vaiku-
tuksia ajoneuvoliikenteen kokonaismääriin. Lii-
kennöinti alueelle tapahtuu Kaaritien kautta, jol-
le kuljetaan pääasiassa Länsiväylän ja Helmin-
tien liittymästä. Kaavamuutoksen mahdollista-
mat toiminnot eivät arvion mukaan tuota sellai-
sia liikennemääriä, että Länsiväylän ja Kaaritien 
katualueille tarvitsisi tehdä muutoksia.  
 
Vaikutukset joukkoliikenteeseen 
 
Suunnittelualue on hyvin saavutettavissa jouk-
koliikenteellä. Linja-autovuorot kulkevat Länsi-
väylällä. 
 
Vaikutukset kävelyyn ja pyöräilyyn 
 
Alue sijaitsee kaupungin nykyisen kevyen lii-
kenteen verkon välittömässä läheisyydessä. 
Kevyenliikenteen pääreitti Naarajärveltä kes-
kustaan kulkee Länsiväylän varressa. 
 
Vaikutukset liikenneturvallisuuteen 
 
Kaava-alueen rakentumisella ei ole heikentäviä 
vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. Uuden ka-
dun liittymä sijaitsee Kaaritiellä sellaisessa 
kohdassa, jossa on kohtuulliset näkemät mo-
lempiin tulosuuntiin. Kaaritiellä ei ole erillistä 
kevyen liikenteen väylää jalankulkijoille ja pyö-
räilijöille. Kevyenliikenteen pääväylänä toimii 
Länsiväylän varressa kulkeva kevyenliikenteen 
väylä. 

4.5.4 Vaikutukset työpaikkoihin, elin-
keinotoimintaan, työttömyyteen  

 
Työllistäviä vaikutuksia liittyy alueen rakentami-
seen sekä alueelle sijoittuviin elinkeinotoimin-
toihin. Kaavaratkaisun vaikutukset työpaikkoihin 
riippuvat pitkälti siitä, miten alueen yrittäjät ke-
hittävät toimintaansa. 

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. 

4.5.7 Vaikutukset kaupunkikuvaan, 
kulttuuriperintöön ja rakennet-
tuun ympäristöön  

 
Kaupunkikuvaan 
 
Uudet rakennukset tulee sopeuttaa Länsiväylän 
varressa olemassa olevaan liikerakennuskan-
taan siten, että uudisrakentamisella saadaan 
kohennettua Länsiväylän varren kaupunkiku-
vaa. 
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Rakennettuun kulttuuriympäristöön 
 
Alueen ympäristössä ei ole rakennetun kulttuu-
riympäristön arvokohteita. Asemakaavalla ei ole 
vaikutuksia rakennettuun kulttuuriympäristöön. 
  
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-
hoitettuja. Tässä mielessä asemakaava ei vaa-
ranna muinaisjäännöksiä. 
 

4.5.8 Vaikutukset ihmisten elinoloihin 
ja elinympäristöön  

 
Alueen identiteettiin ja imagoon  
 
Toteutuessaan kaava antaa alueelle vahvem-
man kaupunkirakenteellisen roolin, jonka myötä 
alueen identiteetti selkiytyy liike- ja teollisuusra-
kentamisen alueena. 
 
Vaikutukset asuinympäristöön  
 
Kaavan vaikutusalueella ei sijaitse asuinympä-
ristöä. 
 
Vaikutukset palveluiden saavutettavuuteen 
eri väestöryhmien kannalta 
 
Erikoistavarakaupan osalta alueen palvelutar-
jonta saattaa parantua nykyisestä. Tämä kui-
tenkin riippuu pitkälti siitä, kuinka alueella toimi-
vat yrittäjät kehittävät toimintaansa.  
 
Virkistys 
 
Kaavassa ei ole osoitettu uusia virkistysalueita. 
Kaavaratkaisu ei myöskään heikennä lähialuei-
den virkistyskäyttöä. 
 
Koettu ympäristö: luonnon- ja kulttuuriym-
päristö, esteettisyys 
 
Maisemallisesti alue muuttuu osittain rakenta-
mattomasta rakennetuksi ympäristöksi. 
  
Terveys: melu, tärinä, turvallisuus, pilaantu-
neet maat 
 
Kaavoituksen yhteydessä on hyödynnetty Piek-
sämäen kaupungin liikennemeluselvitystä 
(FCG, 2010). Alueen toiminnoilla ei ole tervey-

delle haitallisia vaikutuksia läheisille asuinalueil-
le tai virkistysalueille. 
 
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. 
 
Alueelta ei ole havaittu pilaantuneita maa-
alueita. 
 
Sosiaaliset vaikutukset 
 
Sosiaalisilla vaikutuksilla tarkoitetaan ihmiseen, 
yhteisöön tai yhdyskuntaan kohdistuvia vaiku-
tuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten hy-
vinvoinnissa tai hyvinvoinnin jakautumisessa.  
Kyseessä on siis hankkeen vaikutukset ihmis-
ten jokapäiväisiin toimintoihin ja elämän laa-
tuun. Yleisesti kaavaratkaisun arvioidaan syn-
nyttävän pääasiassa positiivisia vaikutuksia, ku-
ten palvelujen ja työllisyyden parantuminen se-
kä keskeisen kaupungin sisääntuloväylän kau-
punkikuvan kehittäminen. 

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 
 
Taajamaa eheytettäessä parannetaan elinym-
päristön laatua. Kaavaratkaisulla kehitetään 
yhdyskuntarakennetta siten, että palvelut ja 
työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavu-
tettavissa.  
 
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö 
ja luonnonvarat 
 
Alueelta on laadittu osayleiskaavatyön yhtey-
dessä luontoselvitys vuonna 2013. Selvitykses-
sä alueelta ei ole löydetty merkittäviä, maan-
käyttöön vaikuttavia luontoarvoja. 
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Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
 
Kaava-alue sijaitsee Naarajärven ja kantakau-
pungin keskustojen välissä, joten kaava-alueen 
saavutettavuus kevyellä liikenteellä ja joukkolii-
kenteellä on hyvä. Uusi katuyhteys liike- ja teol-
lisuustonteille edistää osaltaan liikenneympäris-
tön turvallisuutta. 
 
Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset 
aluekokonaisuudet 
 
Museoviraston laatiman inventoinnin Valtakun-
nallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympä-
ristöt (RKY 2009) mukaan suunnittelualueen 
vaikutusalueelle ei sijoitu valtakunnallisesti ar-
vokaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä. 

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

4.8 Suhde voimassa olevaan yleiskaavaan  
 
Asemakaava on voimassa olevan ohjeellisen 
yleiskaavan ja vireillä olevan strategisen 
osayleiskaavan mukainen. 

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

4.10 Nimistö 
 
Kaavamuutoksella muodostuu uutena katuna 
Karintie. 

5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

5.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollista-
vat suunnitelmat 

 
Havainne kuva on liitteenä 2. 

5.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
Katualueen toteuttaa Pieksämäen kaupunki. 
Tonttien rakentamisesta vastaa kiinteistön 
omistaja tai vuokramies. 

5.3 Toteutuksen seuranta 
Kaavan toteutuksen seuranta tapahtuu pääasi-
assa rakennusvalvontaviranomaisen toimesta 
sekä maankäyttö- ja rakennuslain 60 §:n mu-
kaisesti. 
 
Pieksämäellä 1.10.2014 
(tarkennettu 12.2.2015) 
 

 
 
Kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen 



LIITE 1. 

ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN  
 
KAARITIE 6 (TONTIT 593-4-52-9 ja 10) 
 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
 

 
 
 
 
 
 
PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 
MAANKÄYTTÖ  

1.10.2014 



 

 
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 Kiinteistö Oy Länsiväylän hallit kiinteistön 
593-4-52-10 vuokramiehenä (18.6.2009). 
Pieksämäen kaupungin tekninen lautakunta on 
päätöksellään 110 § 9.12.2009 käynnistänyt 
asemakaavan muuttamisen. 
 
2. SUUNNITTELU- JA VAIKUTUSALUE 
 
Suunnittelualue sijaitsee osoitteessa Kaaritie 
6, Kaaritien ja Länsiväylän välissä. Alue on 
noin 2,4 kilometriä Pieksämäen keskustasta 
länteen. Naarajärven palvelut ovat suunnittelu-
alueelta n. 2 kilometrin päässä. Kaava-alueen 
pinta-ala on 11563 m2. Alueen sijainti näkyy 
tämän suunnitelman kansilehdellä ja tarkem-
min liitteessä nro 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 osa tonteista 593-5-52-9 ja 10 katualueek-
si. Suunnittelualueen käyttötarkoitus pysyy 
samana, tonttien pinta-alamuutosten myötä 
rakennusoikeudet hieman laskevat tonttien 9 ja 
10 kohdalla. 
 
LÄHTÖTILANNE 
 
Nykytilanne 
 
Tonttia 593-4-52-9 käytetään varastoalueena 
ja tontilla 593-4-52-10 sijaitsee autokauppa. 
Voimassa olevassa asema-kaavassa suunnit-
telualue on teollisuus- ja liikerakennusten kort-
telialuetta (TL). Alueen länsilaidassa on kulku-

yhteys tonteille. Suunnittelualueen ympäristö 
on rakentunut teollisuus ja liiketilojen käyttöön. 
 
Maakuntakaava 
 
Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitet-
tu taajamatoimintojen alueeksi. 
 
Yleiskaava 
 
Valtuuston 16.1.1979 hyväksymässä ns. I. as-
teen yleiskaavassa alue on osoitettu teollisuus-
alueeksi.  
 
Pieksämäen kaupungin keskustaajaman alueel-
le ollaan laatimassa strategista yleiskaavaa. 
Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Kaava 
toimii asemakaavoitusta ja muuta alueen tar-
kempaa maankäytön suunnittelua ohjaavana 
työkaluna Pieksämäen kaupunkisuunnittelu-
työssä. Kaava korvaa alueella voimassa olevat 
aiemmat yleiskaavat lukuun ottamatta keskus-
tan eteläosien osayleiskaavaa. Yleiskaavan 
luonnos on ollut nähtävillä 19.2. – 21.3.2014 
välisen ajan. 
 
Asemakaavan muutosalue on strategisen 
osayleiskaavan luonnoksessa osoitettu kehitty-
väksi työpaikkojen, teollisuuden ja kaupan alu-
eeksi. Alueelle saa sijoittaa toimisto- ja liiketiloja 
sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teolli-
suuden toimintoja. Pääväylien ja pääkokoojaka-
tujen varret rakennetaan tiiviisti ja kaupunkimai-
sesti. Lisäksi alue on merkitty kehittyvän paljon 
tilaa vaativan kaupan alueeksi. Alueelle saa 
sijoittaa pääkäyttötarkoituksen mukaisen toimin-
nan lisäksi vähittäiskaupan suuryksiköitä, jotka 
kaupan laatu huomioon ottaen voivat perustel-
lusta syystä sijoittua myös keskusta-alueiden 
ulkopuolelle kuten auto-, rauta-, huonekalu-, 
puutarha-, maatalous- ja kodintekniikkakaup-
paa. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakau-
pan suuryksikköä. 
 
Voimassa oleva asemakaava 
 
Tontit 593-4-52-9 ja 10 ovat voimassa olevas-
sa asemakaavassa teollisuus- ja liikerakennus-
ten korttelialuetta. Asemakaava on vahvistettu 
8.1.1987. Suunnittelualueen ympäristön ase-
makaava on vahvistettu 19.1.1983. Ote ajan-
tasa-asemakaavasta on liitteenä nro 3. 
 



 

Päätökset 
 
 Alueen pohjakarttaa on pidetty ajan tasalla 
maastomittauksin, joten se täyttää asetuksen 
1284/99 vaatimukset. 
 Alueen tonttijako on hyväksytty 7.7.1987. 
 Kaavoituspäätös Tlk 110 § 9.12.2009. 
 

Ympäristöselvitykset 
 

- Pieksämäen kaupungin liikenneme-
luselvitys raportti / FCG Finnish Con-
sulting Group Oy marraskuu 2010 

- Luontoselvitys, Strateginen osayleis-
kaava / Ramboll 2013 

 
TAVOITTEET 
 
Asemakaavan tavoitteena on: 

- muuttaa osa tonteista 593-4-52-9 ja 10 
katualueeksi. 

 
4. OSALLISET 
 
Alueen maanomistajat ja haltijat 
Suunnittelualue on Pieksämäen kaupungin 
omistuksessa. Suunnittelualueen tontit ovat 
vuokrattuna.  
 
Viereisten ja vastapäisten alueiden omista-
jat ja haltijat 
Viereisten ja vastapäisten alueiden maanomis-
tus ja hallinta 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: mittaustoimi, maaomaisuus 
Kunnallistekniikka 
Rakennusvalvonta 
Ympäristöterveys: Keski-Savon ympäristötoimi 
Yleishallinto: elinkeinoelämän kehittäminen, 
tukipalvelut 

 
Kaupungin liikelaitokset 
Pieksämäen Vesi 
 
Valtion viranomaiset 
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus 
Pieksämäen kihlakunnan poliisilaitos 
 
Muut viranomaiset ja yhteisöt 
Etelä-Savon Pelastuslaitos 
Etelä-Savon maakuntaliitto 
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. 
 
Tiedotusvälineet 
Pieksämäen Lehti 
Länsi-Savo 
Etelä-Savon radio 
 
Ne jotka katsovat olevansa osallisia 
Ne jotka katsovat olevansa osallisia ja ilmoit-
tautuvat osallisiksi 
 
5. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKU-

TUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
 
Asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu Piek-
sämäen Lehdessä, kaupungin internet-sivuilla ja 
kaupungin ilmoitustaululla 7.11.2014. 
 
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 
7.11.2014 lähtien. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma julkaistaan 
myös kaupungin kotisivuilla www.pieksamaki.fi 
kohdassa Ajankohtaista. 
 
Mahdolliset huomautukset ja ehdotukset alueen 
kehittämisestä ja rakentamisesta tulee toimittaa 
8.12.2014 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 sekä kaa-
voituspäällikkö 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 muutos on vaikutuksiltaan vähäi-
nen ja valmistellaan suoraan ehdotukseksi. 
Asemakaavaluonnosta ei siten aseteta erikseen 
nähtäville. 
 
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 ja 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 
 
6. ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
Suunnittelun yhteydessä arvioidaan suunnitel-
masta aiheutuvat vaikutukset (MRA 1 §): 

 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 ja tavoitteet 

 yhteenveto kaavan vaikutusten arvioimi-
seksi käytettävistä 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. 

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. 
 
7. KÄSITTELYAIKATAULU 
 
Arvioitu asemakaavaehdotuksen käsittely tek-
nisessä lautakunnassa on joulukuussa 2014. 
Käsittely kaupunginvaltuustossa on viimeis-
tään helmikuussa 2015. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan teh-
dään työn kuluessa tarvittavia muutoksia ja 
täydennyksiä. 
 
8. 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 1.10.2014 
 
 
 
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 ja hallinta 
3. Ajantasa-asemakaava 



LIITE 2. 
 

 
Kuva 1. Suunnittelualue kuvattuna pohjoisesta (Kaaritien suunnasta) 
 

 
Kuva 2. Suunnittelualue kuvattuna etelästä (Länsiväylän suunnasta) 
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