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- rønta-asemønkaavan selostus 25.8.2014
- ote maakuntakaavastu
- känteistörekísterin karttøote 1:10 000
- muistío víranomaisneuvottelusta 78,72.2013
- osallístu mìs- j a arvÍosuu n nitelma 20. 1. 20 I 4, tüy dennetty 2 5. 8. 20 I 4
- luontoselvitys
- ranta-osemakaavakartta, pienennös (n. 1:10 000)
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ITÄMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 30,6.2014
pÄrvÄrryÄ n¡,NI.I-aSEMAKAAvaKARTTAA

PERUS. JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnlstetiedot

I

1.2

1.3

Kaava klisittäfi Pieksämäen kaupungin (593) Vanajan kylässä (431) olevaan
tilaan Itåimtiki RN:o 10:20 kuuluvan Mataroisen järven Luodelahden ranta-
afueen. .Ranta-asemakaavatla muodostuu korttetit I - 2 sekä siíhen liittyv¿it
maa- ja metsätalousalueet.

K¡ava-alueen sijainti

Itämtien tila sijaitsee Pieksämäen keskustasta n. 25 kilometriåi
luoteeseen (alue on merkitty asiakirj oj en kansilehdelle).

K¡avan nimi ja tarkoitus sekä rakenne

Kaavan nimi on Itämäen ranta-asemakaava.
Ka¿valla on tarkoitus mahdollist¿a viiden uuden loma-asunnon
rakent¿misen ja kuuden loma-asunnon rakennuspaikan
muodostamiseq tilan ranta-alueelle on aikaisemmin rakennettu yksi
loma-asunto. Alueen todellista rantaviivaa on n. 1,5 km ja.
kapeuskertoimilla muunnettuan. 1,2 km. Mitoituksena on ka¡etty 5
las/muunnettu km, joten rakennuspaikkojen (RA) määrãonl,2 km x 5
kpl/km eli 6 kpl. Nämä rakennuspaikat on suunniteltu sijoitettavaksi
kahtccn korttelialuceseçn,
Muu osa alueesta on maa- ja metsätalousaluetta (M).

LÄgrOroHDAT

Maakuntakaava
Maakuntakaava on vahvistettu 4.10.2010. SiinÊi ei ole merkintÖj¿l tai
måiåirtiyksiä ko. alueelle
Yleiskaava
Alueella ei yleiskaavaa eikål sellaista ole vireill¿ik¿i¿in.
Tie]¡hte]¡det
Tieyhteys ranta-alueelle on valmiina. Korttelialueille rakennetaan
lyhyet tieyhteydet kaavan tultua hyväksytyksi.
Pohiakartta
Pohjois-Savon maanmittaustoimisto on hyvåiksynyt 8.1.2014 Nro MML
4079105 01 0112013 mittakaavaan 1:5000 laaditun ranta-asemakaavan
pohjakartan.

RANTA.ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve
Ranta-asemakaavalla luodaan mahdollisuus rakentaa loma-asunt oja ja
muodostaa niille omat suurehkot rakennuspaikat.
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3.2 Osallistuminen ja yhteistyö

3.2,1 Osalliset

Osallisia ovat kaikki, jotka kokevat kuuluvansa
kaavan vaikutuspiiriin. Näistti mainittakoon mm.
seuraavat: Lähialueiden maanomistaj at, asukkaat,
ke stiasukkaat j a osakaskunnat.

Luottamuselimet:

Pieksåimäen kaupunginvaltuusto j a - hallitus,
tekninen lautakunta j a rakennuslautakunta.

Viranomaiset ja muut yhteistyötahot:

Elinkeino-, liikenne- ja ympåtristökeskus (ELY-
keskus) Mikkeli
Etelti- Savon maakuntaliitto

Savon Voima Oyj

TeliaSonera Finland Oyj

Osallisille on ilmoitettu vireillä olevasta hank-
keesta lähettämåillli heille OAS ja kaavaluonnos
(l\ßA 2X $\ ja heille on annottu tilaisutrs tr*usttn
niihin ja lausua siitä mielipiteensåi. Kaavaehdotus
toimitetaan myös osallisille tiedoksi ja lausunnon
antamista varten.

3.2.2 Vireille tulo

Etelåi-Savon ]¡mptiristÖkeskuslElY- keskus

Viranomaisneuvottelu on pidetty 18.12.2013. Keskusteluissa esiin tulleet
asiat on otettu huomioon ranta-asemakaavaluonnosta la¿dittaessa; muistio
neuvottelusta liitteenä asiakirjoissa. Kaava on tullut vireille Pieksåimåien

katrpungissa tckniscn lautakunnan ktisitcltyti hankkccn,

3.2.3 Osallistuminenjavuorovaikutusmenettelyt

Vireille tulosta on ilmoitettu osailisille kaavan laatijantoimesta l¿hett¿imall¿

heille osallistumis- j a arviointisuunnitelma (OAS) sekåi kaavakartasta
pienennÖs. Lisåiksi hankkeesta on julkaistu ilmoitus/ kuulutus Pieksämäen

Lehdessåi.

Ranta-asemak¿avan tavoitteet

3.3,1 Maanomistajien asettamat tavoitteet

Tavoitteena on saada muodostaa ja rakentaa uusia loma-asuntojen
rakennuspaikkoja.

3.3.2 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset

Viranomaisneuvottelu pidettiin 18.12.20 13: siinä sovittiin mm.
kaavaluonnoksen ja OAS:n käsittelystå jo talven 2014 aikana, Tilan
alueelle on laadittu luontoselvitys (FM Marko Vauhkonen) keväåtllä

3.3



3

4

4.1

2014 tehdyn maastokäynnin perusteella. Siinä ei ole havaittu mitätin,
mikåi olisi esteenål po. kaavan hyvtiksymiselle. Luontoselvitys on
asiakirjoissa,
Alueelle on I aadittu 8 . 1 .20 I 4 hyvåiksytty ranta-asem akaav an
pohjakartta mittakaavaan l:5 000.

RANTA-ASEMAKAAVAN KWAUS

Aluevaraukset

Kaavoitettavan alueen kokonaisala on n. 3 6.4 ha,j osta ko.rttelialueet
(RA) ovat n. 4,74ha jamaa- ja metsätaiousaluetta (M) n.3l,ó5ha.

Kortteli- ja M- alueet
Kaava-alueella on kaksi korttelialuetta, joissa on yhteens{i kuusi
rakennuspaikkaa. Rakennusoikeusi rakennuspaikka on esitetty 250
kem2.
Muu osa alueesta on maa- ja metstitalousaluetta (M).

RA- ia M- alueiden ninta-als ia rantaviivan nituus
Kortteli rak paikka pinta-ala, ha rantaviivaa, m
I 1 0,90 110

2 0,88 105
2 I 0,58 105

2 0,61 125
3 1,00 190
4 0078 125

4.1.1

4.2

6 kpl 4r75
31,65

760
745

Yht
ilI- aluect
yht 6 kpl 36,40 ha 1505

Rakennuspaíkat ovat keshìmliärin n 0,79 ha kokolsíø ja nílllü on
rantavíívøa keskimäärin n 125 m
Rakennusten ketosluvuksí esltetllän I %. Kortteliølueet muodostavøt
2-4 rakennuspaíkkau

Ranta-asemakaavan vaikutukset

Vaikutukset rakennettuun ympåiristöön

IhmÍsen elìnoloihin kohdistuvat vaikutulcset ja sosíaaliset vpíkatulcset

lasukkaiden arkielam tn laaÃt, tervcys, turvallisuus ja vrihtyisyys,
erityisryhmat)
Kaavalla lisätätin rakentamista ja palveluj en kÉiyttåimistä erityisesti
Pieksåimåien kaupungissa. Påiivitttiistavarakauppaan kaava myÖs vaikuttaa.

Ymplirístöön ja luontoon kohdístuvat vaikutulrset (pinta-ja pohjavedet,
maaper¿i, vesistÖt, luonnon monimuotoisuus, luonnonvaraf kasvillisuus,
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elåiimistö, ilma, melu). Itämåien ranta-asemakaava-alueella tai sen

läheisyydessåi ei sijaitse Natura 2000 - alueita, valtakunnallisten
luonnonsuoj eluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, suoìeltuj a

luontotyyppeja tai luonnonmuistomerkkejÊi. Kaavamäåiråiyksillåi rakennusten
sijoittamisesta rakennuspaikalle ja kasvillisuuden säilyttämisestå ítwataan
rantamaiseman såiilyminen mahdollisimman luonnonmukaisena.
Kaavan toteutuminen lisää asiointiliik-ennef,tÊi, mikä lisäå päÌistÖjen ja
melun mäåiråüi jonkin venan.
Vesi- ja jtitevesihuolto sekä jätehuolto hoidetaan kiinteistökohtaisesti taikka
alueelle perustetaan vesiosuuskunta toteuttamaan verkostojen rakentamisen.

Alue- j ø y hdyskuntarakenteeseen kohdìstuvat vaíkutukset (väestÖn mäënâ,

ik¿irakenne, tyÖllisyys, palvelut, taajamarakenteen leviäminen)
Kaavallatuetaan osaltaan Pieksttmåien kehittymiståt; kaavan toteuttamisella voi
olla positiivisia työilisyysvaikutuksia, VåtestÖn mäÄrãëtnkaavalla ei oie v¿litOnUi

vaikutusta.

Líìkenteellíset vaíkutukset (liikenneturvallisuus, julkinen liikenne, kevyt
liikenne, liittymät j a pysitkointi,¡.
Alueelle johtavalle yksityistielle on haettu toimitusta. Sen tarkoituksena on
kiertäti tien alkuptüissä olevan tilan talouskeskus ja mftânittìtàtieyksiköt. Kaavan

toteutuminen tuo alueelle lisää autoja. Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa

lisåüimällä alueelle j ohtavalle yksityistielle mm. sivuutuspaikkoj a.

Kulttuurì ja maut vaíkutukset (rakennuskulttuuri, maisema- ja kaupunkikuva,
kulttuuripalvelujen tarjonta). I

Kaavalla ei ole kulttuurisia vaikutuksia.

Tøloudellßet vaíkutulcsa (yhdyskuntatekniset ja teiden
rakennuskustarurukset, taltlru akemuskustaurukset, palveluj en
järjeståiminen).

Kaava-alueen rakentaminen tuo työmahdollisuuksia alueelle.

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Luonnono lot, maisemara kenne, mnisemakuvø
Luonnonolot eivåit oleellisesti muutu, koska rakentamiseen osoitetut
korttelialueet on vain 13,0 yo alueen pinta-alasta ja 50,4 %o rantavävan
pituudesta. Rakennuspaikoilla on rantaviivaa keskimäiLnn 125 m ja pinta-
ala keskim itärin 7900 m2.

Vesistöt ja vesítølous
Vesistön tila ei muutu, koska jäfevesistä ja jatehrrollosta'on anirettrr

noudatettav at kaav amäitrtiykset.

Maa- ja metsütølous
Metsien kasittely tapalituu edelleen inetsåisuunnitehnan rnukaisesti ottaen
huomioon erityisesti rantavyÖhykkeen metsien käsittely. Uudet
korttelialueille rakennett-avattiet palvelevat jatkossa myös metsittaloutta.
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4.3, Ympåiristön häiriötekijilt
Alueelta tapahtuva vesiliikenne tulee hailtaamaanjonkin verran olevien
loma-asuntoien kayttoä. Se on kuitenkin normaalia ja hyväksyttåvilä loma-
asuntoalueilla.

Mikkelissåi 25.8.2014

t

maanmittausinsinö0ri
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Kartta on tulostettu
ETRS-TM35FlN-koordinaatistosse.
Tausùakartta on viitteel linen.

K¡INTEISTöREKISTERIN KARTTAOTE 27.11.2013
Rekisteríyksikkö 593-431 -10-20 tTÄMÄK|

Sivu 1 (1)

ø922705

892't005

Kiinteistötunnus: 593-431-10-20
Kunta: Pieksåmåiki (593)
Rekisterikylå: Vanaja (431)
Nimi: lTÄMAKt
Palstojen lukumäärä: 1

Tulostettu ki¡nteistöt¡etojårjestelmästå 27.1 1.201 3.

Kiinteistörekisterin t¡edoissa voi olla puutteita ja epätarkkuuksia.
Rekisteriyksikön tarkka alueellinen ulottuvuus selv¡åä
toim¡tusasiek¡rjoista ja maastosta. Rekisteritiedoista katso tarkemmin
www. maen mittauslaitos.fl/rek¡steritiedot.
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Aika:
Paikka:
Aihe:

MUISTIO VIRANOMAISNEUVOTTELUSTA

18.12.20t3
Etelä-Savon ELY- keskus
Ranta-asemakaavan laatiminen Jukka Kovasen omistamalle tilalle ItÉimåiki RN:o 10:20
Pieksämäen kaupungin vanaj an þlåissä, Mataroisen j åirven ranta-alueille.
Tarkastaja Jouni Halme ELY- keskus, pj
Tekninen johtaja Tapani MähÖnen, piekstimåien kaupunki
Kaavoituspäållikkö Pekka Häkkinen, pieksåimäen kaupunki
MaankåtyttöinsinÖöri Anssi Tarkiainen, Pieksåimäen kaupunki
Rakennus- j a maanmittausinsinööri Alpo Leinonen, konsultti, sihteeri

Läsnä:

Maakuntakaava
Vahvistetussa (4.10.2010) maakuntakaavassa alueella ei ole mitään merkintöjä. Maakuntakaavan
mukaisesti alueiden paikallinen maankåyttö suunnitellaan joko yleis- taikka ãsemakaavoilla.

Yleiskaava
Alueelle ei ole laadittu yleiskaavatasoista suunnitelmaa, eikãsellaista ole myöskåiån vireillit.

Ranta-asemakaava
Alueelle ei ole aikaisemmin laadittu ranta-asemakaavaa.

Hankkeen tilanne
- Itämtien tilalla on Mataroisen jårven rantaviivaa n.lr4 km, muunnettua rantaviivaa n.

1,2 km.
- Myyjä on pidättänyt tilasta noin 1,3 hamäilräalan (merkitty maastoon) ja silla olevan

lomarakennuksen. Ttimä alue tulee mukaan laadillavaankaavaanyhtenit rakennuspaikkana.- Suunnittelualueelle on vireillåi pohjakartan l:5000 laatiminen.
- Luontoselvitys laaditaan kevÉüillä 20 1 4 (Biologi Marko vauhkonen).

Keskustelussa todettiin mm:

- alueen mitoituksena voitaisiinkäyttähviisi (5) rakennuspaikkaa/muunnettu km, joten
Itämåen tilan 1,2 km pituiselle rantaosuudella rakennusoikeus olisi kuusi (6)
rakennuspaikkaa

- rakennusoikeudeksi voidaan esitt¿i¿t 250 kem2lrakennuspaikka
' kaavanlaatija laatii OAS:n ja luonnoksen selostuksineen ja lähettää sen k¿isiteltåiväksi

tammikuun 2014 alkarta. Kaavaehdotus laaditaan sen jÊilkeen kun luontoselvitys on
käytettävissåi ja lausunnot luonnoksesta ja OAS:sta on saatu.

vakuudeksi



OSATLISTUMIS. JA ARVIOINTISUUNNITETMA

RANTA.ASEMAKAAVA PIEKSÄMÄEN KAUPUGIN VANAJAN KYLÄN TII.ALLE |TÄMÄKI
RN :O I 0:20 (593-43r.r 0.20) JA mliÄnlhr¡l I 0 :20M601.

TEHTÄVÄ / TAVOITTEET

SUUNNITTETUKOHDE

KII NTEFTöilEDOT/OSOITE

HAKIJA

Éxrör ¡ooT/NYKYTTTANNE

MAANOMISTUS

ARVIOINTISUUNNITETMA

Koovoo loodittoesso on torpeellisto selvillöö
iorpeellisessq möörin suunnitelmon
toteutumisen ympöristövoikutukset (MRK 9$).

Koovon voikutukset koskevot itse
suunnitteluoluetto jo sen löhiympöristöö.
Koovoituksen torkoitukseno on selvittöö po.
lilon ronlorokennusoikeus sekö lootio
Mqtoroisen jörven Luodelohden rontq-
olueelle ronto-osemokoovo. Alueelle
suunnitelloon voin lomorokennusten
rokennuspoikkojo jo ne sijoitetoon kohteen
kortteliolueeseen. Suunnittelusso otetoon
huomioon olevo lomo-osutus sekö
rqntomoisemo. Ronfq-olueesto iqqditoqn
luonloselvitys.

Suunnittelukohde: Pieksömöen koupungin
Vonojon kylön tilo ltömtkí Rl{:o 1020 jo
lilosto lohkottovo mööröolo I 0:20Mó01 .

Vohvisletusso (4.1 0.201 0) mookuntokoovosso
qlueello eiole mitöön merkintöjö. .

lvlc¡cr kuntqkoclvq n mukqisesli o I u'eiden
poikollinen moonköyttö suunnitelloon joko
yleis- toikko osemokoovoillo.
Alueello ei yleiskoovoo, eikö selloisen
luo I irriirteri r-rle rriyöskööri vir'eillti.

Itökylöntie 273, Pieksömöki, Alueellq johtovon
meisöiier-r yksityistieioimilus on vireillö.

Jukko Kovonen, Petöjökujo 8,7ó100
Pieksömöki jo Ossi Soksmon,
Tommonmöcntic'l ó5o, 72710 Vöoroslohti;
lohkotilon osolto.

Alueelle lomcrrcrkennus, jonkcr
rokennuspoikon lohkominen on vireillö
omoksitilokseen. Muutoin olue on
rokentomoton. Tilon ronto-olueelle on
ojokelpoinen lieyhteys.
Noopuritiloillo on lomo-osutusto.

Hok'rjot

Ronto-osemokoovollo mqhdollistetoon
viiden uuden lomorokennuksen
rokentominen ronto- olueelle.
Rckennuspoikkojen (RA) rokennuscikeus



osAtusET

koqvoluonnoksen mukoon lulisi olemoon 250
kem2/ rokennuspoikoillo.

Alueen moqnomislojot jo holtijot
Koovo-olueen omistovot Jukko Kovonen jo
OssiSaksmon.

Vierelslen jo voslo pöislen q I ueiden omistojot
jo hollijot
Viereisten jo vostopöisten crlueiden oniistojot
jo holtijot.

Kunnon fösenet
Kurtrturt jöserriö ovul lrerrkilö1, joiclerr k<-rlikurrlu
on Pieksömöki, yhteisöt, loitokset jo söötiöt,
joiden kotipoikko on Pieksömöki sekö ne, jolko
omistovot toi hollilsevot kiinteöö omoisuutto
Pieksömöellö.

Koovqn vqikulusolueen qsukkool. yrltykset jo
työnlekijöt sekö elinkeinonhorioittojot
Ne voikuiusqlueen qsukkqqf, yriiyksei jo
työntekijöt sekö elinkeinonhorjoittojot, joiden
oloihin ronto-osemokoovo soottoo
huomottovosti voikuttoo jo jotko ilmoittoutuvot
osqllisiksi.

Koupu ngin osionlu nlljovlro nomqisel
Moonköyltö
Kurrrlollislekniikk<¡
Rqkennusvolvonto
Keski-Sovon ym pöristötoimi

Ko upu ngln lilkeloilok¡ef
Pielaömöen Vesi

Vollion vlrqnomqlsel
Etelö-Sovon elinkeino-, liikenne jo
ympöristökeskus (ELY).

Muul vironomoisel fo yritykset
Etelö-Sovon Pelostusloitos
Eieiö-Sqvon mookuntoliiito
Sovon Voimo Oy
TelioSonero Finlond Oyj

Yhdistykset
Ne yhdistyket, joiden ioijonko jösenten oloihin
toi etuihin koovo soottoo huomottovosti
voikuttqo.
Piekömöen luonnonystövöt ry
Pielaömöki-Seuro ry

Tiedolusvölineet
Pieksömöen Lehti
Elelö-Sovon rodio



OSATLISTUMISEN JA VUORO.
VAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMNEN

KASIÏEtYAIKATAUtU

VA TJV1ISTE TUSTA VASTAA

pÄrvÄvs JA ALTEKTRJoTTUS

Luotlqmuselimel:
Koupunginvoltuusto jo koupunginhollitus,
tekninen loutokunto jo rokennusloutountq

Osollisille on ilmoitettu vireillö olevosto honk-
keesto (MRA 27 5)jo heille onnetoon tiloisuus
tutustuo koovoluonnokseen jo lousuo siitö
mielipiteensö. Koovoehdotuksesto
ilmoitetoon osollisille vostoovosti.

Tolven - kevöön 2014 oikono osollistumis- jo
crrvioi ntis u u n nite l mo n se kö kcrovcl l t ion n okse n
kösittely. Koovoehdotus tulee kösiteltövöksi

syksyllö 2014.

Rokennus- jo moonmittousinsinööri Alpo
Leinonen. olooe.leinonen@qmoil.com
puh.0440 555 

.l95

Osollistumis- jo orviointísuunnitelmoo
töydennetöön suunnittelun oikono torpeen
nrukuisesli. Tcrrvittuesso rnuuïoksisto
tiedotetoon osollisille.

Mikkeli 20.1 .2014, töyde 25.8.201

en



KAAVOITUKSEN KUTKU

TYOVAIHE suoRrTus,
TIEDOTTAMINEN,
OSATTISTUMINEN

AJANKOHTA VIRANOMAINEN
pÄÄr0s

Kqovoiluksen
köynnistöminen

- Korlon jo perustietojen
honklnlo
- osollislumis- jo
orvlcinlisuun nltelmon
(OAS) loodintq MRI ô2S,
ó3 S, 645

OAS nöhtöville
kuulutus lehdessö

Syksy 2013 Pieksömöen koupunki
Kqovoltus, lekninen
loulokunlo

Vironomoisneuvotlelu
MRA 2ô jo 35 $

Perusselvitykset
jo
lovoitleet

- loodinloon
luonloselvifys; FM Morko
Vouhkonen
- Torkistelqon
perusselv¡tvks¡ö

Kevöl 2014

Kevöt 2014

Volmisleluvoihe
(koovoluonnos)

- loodinloon
koqvaluonnot
- nöhIöville 30 pv, MRA
27 lo 30 $, somoon
oikoon OAS:n konsso;
kuululus lehdessö
- osioslo liedoletoon
- vironomoisten
lousunnot luonnoksesto
Osolliset voivot iöttöö
mielipileensö MRL ó2$,
MRA 30S
- lorvitloesso
neuvotelloon osollisten
io virqnomoisten konsso

Tolvi- kevöt
2014

- kevöl 2014

Pieksömöen koupunki
tekninen loulokunTo

Koovoehdolus - kqovoehdotuksen
lqqliminen
- nöhtäville 30 pv, MRA
27 S, kuululus lehdessö
- qsloslo liedoteloon
- p)rydetöön lousunnol
- looditoon vosllneet
MRr ô5S
- lorvitloesso
neuvotelloon

- kesö -
syksy zA?,4

Iekninen loufokunlo
koupunginhqllilus
vironomoislen
lousunnot

viro n o mois n e uv otlel ul
MRA 26 jo 3ó $

Hyvöksyminen - koovon torkistomlnen
- hyvöksymiseslö
tiedoletqqn, kuululus
MRr ô7 S
Hyvö ksymlspöötöksestö
voivolitloo hollinlo-
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LUONTOSELYITYS RANTA.ASEMAKAAVAA VARTEN.

Marko Vauhkonen
YmpiiristÖsuunnittclu Enyiro Oy
28.8.2014

1 JOHDANTO

Pieksämäen kaupungin Yanajm þlässtt sijaitswalte tilalle ltämäki @N:o l0:2t\
laadilaan ranta-asemakaavaa. Kaavoitusta varten tawitlava luontoselvitys tilattiin
Ympålristösuunnittelu Enviro Oy:ltåi, jossa työn on tehnyt biologi, FM Marko Vauh-
konen.

2 AINEISTO JA MENETELMÄT

Selvitysalue sijaitsee Mataroinen-nimiseen jåirveen kuuluvan Luodelahden pohjois-
länsirannalla. Inventointi kåisitti alustavasti suunniteltujen rakentamispaikkojen koh-
dalla olevat rantajaksot (kuva 1) noin 60-70 metriä leveältåi vyöhykkeeltä. Selvitys-
alueelta ei ollut käytettävissä aiempia luontotietoja. Kohteelle tehtiin maastokäynti
30.s.2014.

Maastossa inventoitiin alustavasti suunniteltujen rakentamispaikkojen luonnonolo-
jen ja kasvillisuuden yleispi.irteet. Sarnal,la selviteuiin, luonnonsuojelulain, 29 $:n'
mukaisten suojeltujen luontotyyppien, metsälain 10 $:n mukaisten erityisen tärkei-
den elinyrnpåristöjen, vesilain 2 luvun 11 $:n tarkoittamien pienvesikohteiden sekä
mahdollisten muiden arvokkaiden luontokohteiden (esim. uhanalaiset luontotyypit)
esiintyminen.

Maastossa havainnoitiin huomionarvoisten eliÖlajien esiintymiståi siltä osin kuin tti-
må oli käynnin ajankohta huomioiden mahdollista ja alueen luonnonolojen perus-

teella tarkoituksenmukaista. Kohteelta arvioitiin EY:n luontodirektiivin liitteen IV
lajien, erityisesti suojeltavien, valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisten, silmal-
låipidettåivien selril muiden harvinaisten tai vaateliaiden lajien kannalta titrkeät
elinymptiristöt, joissa niiden esiintyminen on mahdollista tai todennåköisüi.

Maastossa k¿iytettiin GPS-paikanninta (Garmin 62s), jolla mm. luontokohteet ja laji-
en havaintopaikat voidaan paikantaa riitt¿ivållä tarkkuudella.
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Kuva 1. Selvitysalueen sijainti. lnventoidut rantajaksot on merkitty punaisella viivalla, Pohjakartta @

Maanmittauslaitos.

3 ALUEEN YLEISKWAUS

Kuvaan I merkityistä rantajaksoista pohjoisin sijoittuu olemassa olevan loma-
asunnon koillispuolelle. Alustavasti suunniteltujen rakentamispaikkojen alueella
kasvaa harvennettua nuort¿ kasvatusmetsåiä. Påtäpuulajina on koivu ja sekapuuna
mäntyä (kuva 2). Lisriksi alueella kasva¿ muutama kataja sekä pihlajan ja haavan ve-
soja tai t¿imia. Rannan läheisyydessëi on lisäksi muutama nuori kuusi ja tervaleptin
vesoja.

Tuoreen kangasmetsän kenttäkerroksessa tavataan mustikkaa, puolukkaa, oravan-
marjaa, kultapiiskua, metsåilauhaa, kieloa, metsåitåihteËi, kangasmaitikkaa, kevätpiip-
poa, metsäkastikkaa ja maitohorsmaa. Kapea rantatasanne on kivikkoinen ja sillä
kasvaa mm. variksenmarjaa, kanervaa, suopursua, vaiveroa ja juolukkaa. Myös ran-
taviiva on kivikkoinen ja vesi syvenee nopeasti,
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Kuva 2. Nuorta koivikkoa pohjoisimmalla inventointlalueella. Valokuva @ Marko Vauhkonen.

MyÖs keskimmäinen kuvaan 1 merkityistä rantajaksoista on nuorta kasvatusmetstiåi,
mutta harvennettu puusto on tällä alueella mänfialtainen (kuva 3). Kenttåikerrok-
sessa vallitsevat mustikka ja puolukka; ruohoja on selvästi niukemmin kuin edelli-
sellä jaksolla. Inventoidun alueen länsiptiässä on Luodelahteen laskeva oja, jonka
varrella kasvaa mm. metsäalvejuurta, metsåiimarretüa, hiirenporrasta ja metsåikortetta.

Kuvaan I merkityistå rantajaksoista etelliisimmåillåi on rinnemaastoa, jossa kasvaa
nuorta mäntyåi ja koivua sekä pihlajan ja raidan vesoja tai taimia (kuva 4). Rinteen
pääIlä puusto on lähes kokonaan männikköti. Rannalla kasva¿ varttuneita koivuja,
mäntyjåi ja kuusia; lisåiksi rantapuustossa on nuorempia tervaleppiä ja raitoja, Alue
on kauttaaltaan kivikkoista.

Kenttäkerroksessa vallitsevat myös t¿ll¿ alueella mustikka ja puolukka. Listtksi tava-
taan mm. riidenliekoa ja kangasmaitikkaa. Rinteellåi on pieniå seinålsammal- ja po-
ronjitkälåivaltaisia laikkuja, joista kenttäkerroksen kasvillisuus puuttuu kokonaan.
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Kuva 3. Mäntyvaltaista metsää keskimmäísellä inventointialueella. Valokuva @ Marko Vauhkonen.

Kuva 4. Rantaan viettävä rinne eteläisimmällä inventointialueella. Valokuva @ Marko Vauhkonen.
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4 ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA LAJIESIINTYMÄT

Selvitysalueclla tai sen läheisyydess¿i ei si.iaitse Natura 2000 -alueita, valtakunnallis-
ten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, suojeltuja luontotyyp-
pej ä tai luonnonmuistomerkkejä.

Maastoselvityksen perusteella alueella ei ole kohteita, jotka täyttÉlisivät luonnonsuo-
jelulain 29 $:n mukaisten suojeltujen luontotyyppien, vesilain 2 luvun 11 $:n tarkoit-
tamien pienvesikohteiden tai metstilain 10 $:n mukaisten metsien monimuotoisuu-
den kannalta erityisen tärkeiden elinympåiristöjen kriteerit. Alueella ei ole uhanalai-
sia @aunio ym. 2008a, b) tai muita merkittåviä luontotyyppejä.

Selvityksessåi tehtiin havainto teereståi, joka on luokiteltu (Rassi ym. 2010) Suomes-
sa silmäIlåipidettävtiksi (luokka NT) lajiksi. Yksi teerikoiras havaittiin eteläisimmtin
inventointial ueen raj alla nuoressa månnikÖssåi.

Alueella ei arvioitu olevan EY:n luontodirekfiivin liitteen IV(a) lajien, luonnonsuo-
jelulain 46 $:n tarkoittamien uhanalaisten lajien, 47 $:n mukaisten erityisesti suojel-
tavien lajien tai muiden merkittävien eliölajien kannalta titrkeitä elinympäristöjä,
joissa niiden esiintyminen olisi todennäköistä. Alueella ei ole liito-oravan elinympåi-
ristöksi sopivaa metsåüi. Alueen rannat ovat kivikkoisia ja nopeasti syveneviä, eikä
niillti ole viitasammakon tai lampikorentojen elinympäristöksi sopivaa luhta- tai ve-
sikasvillisuutta. Kangasmaitikka esiintyy alueella niin niukkana, ettei kirjoverkko-
perhosen esiintyminen ole todennäköistä. Kangasmaitikka on yksi lajin toukkien ra-
vintokasveista.

5 YHTEEN\'ETO TULOKSISTA

Luontoselvityksen maastokËiynnill¿ ei todettu arvokkaita luontokohteita, lajiesiinty-
mi¿i tai muita sellaisia erityisia luontoarvoja, jotka tulisi ottaa huomioon kaavoituk-
sessa tai alueen maankÈiytÖssÈi. Alueella ei arvioitu olevan sellaisia luonto- tai kasvil-
lisuustyyppejä tai kohteita, joiden osalta olisi tarpeen tehdä tarkentavia lajistoselvi-
tyksiä.
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Rassi, P., Hyvåirinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010 Suomen lajien
uhanalaisuus. Punainen kirja 2010. - Ymptiristtiministeriö ja Suomen ¡rmpäris-
tÖkeskus, Helsinki. 685 s.

Raunio, 4., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.) 2008a: Suomen luontotyyppien
uhanalaisuus - Osa l. Tulokset ja arvioinnin perusteet. - Suomen ympäristÖ
812008l-264.

Ym päristösuunnittelu Enviro Oy Sivu5/6
Porrassalmenkatu 25 B www.ys-envlro,fi
501O0 Mikkeli

Puh. 04o0 760 O75

marko.vau h konen@ys-enviro,f i

Y-tunnus 0625780-0
Kaupparek. 381.706
Kotlpalkka Helnola

ALV rek.

Ennakkoperintärek,



ENVIRO

Raunio, 4., Schulman, A. & Kontula, T, (toim.) 2008b: Suomen luontotyyppien
uhanalaisuus - Osa 2. Luontotyyppien kuvaukset. - Suomen ymptiristö
8/2008:l-572.

Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. & Nironen,M. 2004: Direktiivilajien huomioon
ottaminen suunnittelussa. - Suomen ympäristö 742:l-113.

Söderman, T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten a¡viointi - kaavoitukses-
sa, YVA-menettelyssä j a Natura-arvioinnissa. - Ympåiri stÖopas | 09 : l-19 6 .

Ympäristösuunnittelu Enviro Oy Sivu6/6
Porrassalmenkatu 25 B www.ys-enviro.fi
501o0 Mikkeli

Puh. 0400 760 O75

marko.vau h konen@ys-envlro.f i
Y-tunnus 0625780-0
Kaupparek. 381.706
Kotipalkka Helnola

ALV rek.

Ennakkoperintårek.



+ + +
ITÄMÄEN RANTA{SEMAKAAVA I :5OOO

Ranlæsemakwa loEÌee osæ ülüta ltåmãti Rlf:o l0:20
PlekGärËcn kaupungln Vanaþn kylå!6ã {5934}1-10-20)
Ranla€emakailallE muodoañ¡vet korttelit I - 2 setå ntlhin l¡lttyvãt
mæ- j¡ mêbãlrloEalæet

MERKINTOJEI¡ SELTTYKSET

Lomasuntoþn korttêlialE. Numerc osolt¡aa rakennEpâikkojen
mäã¡ãn ko¡tielÈ¡a.

ilü- ja mE¡blouæla

RA/2
1O:17

!oì20

-+

o

,10:18

10 m kaava{lueen Eþn ulkopuolella oleva v¡þa

Kortt¿lin,torfülin osan Ja alre"n ËJa

O6a€læen Éja

Ohjr€lllnon tonürJr€kennuapa¡kan Eja

I Kortblin numrc

'| ohþelfmn EkennEp¡lkrn numerc

= = 
ã¡il 

= = Sljaiñn¡ltaan ohjeellinen ajoyhleys

I(AAVAIIÁÄRÄYKSET

Rakennuspaikalle æ nkentaa tñden en¡ntãän n/¡ kerrokslsen lmækennuksen
talousÊkennuks¡nâen ja salmn. Nl¡don ylÉeenlækottu Ehennuaoikeua sæ olla

Rakenrukset on sþllett¡n 'l.l¿O07 volmæn tullsen Bkennusiãdesblksen

ral. keræds m2 el¡ilstryB leskiEdenkorkEuden muka¡a€6b
mnLv¡ivüb, vàh¡nfôän

20m
30m
¿lO m
l0m

RrkGnnulGcl on sdellutbya ympårlst¡iõEå sljalnnin, mitl¡¡aryan, Blrl¡n,
materiåal¡n Ja vãrityk6eD oãalta. Rakennuklen julk¡sivumätcrial¡n t¡lee
olla puuE. Rakonnuspalkkoþn tævill¡suu on så¡l¡ilettåvå Ehdoll¡6¡m@D
luonnonmuka¡ssna,

E¡ìæn Ekcnnu5lryan [ryönl¡miEt¿l J8 kllntelÊlön muodostamistÉ
nkennuÞakåt on rerlittåYå miltoon.

VESL JA JÄTEHUOLIO

Vô¡i-Ja Jibhuolto vouaan holtaa kl¡ntris6koilsisê¡ti. Alu.ôn Ekônnuspaikoill.
Ekcnn€ttan omrt kaivot ta¡ v.s¡ Johffi¡n yhb¡Ek¡irc¡sta.

JåÞvesien käsitÞlyssã ja þhbmbesa lulæ noudattæ ympãrl6tön.
Euoiclula¡n 103 lin Ja sen no¡alla anrett¡ja såïidõksiã, talocþte-

irlü-
i

komposdkãyûÉlöità.

JätehþllosÉ on noudrt6ttlv. jãûsls¡n Js
säâdöksiå-

-.i. \ -

'. t
lo:30\

to:z)¡

:_--;oi

+

^

+\

^

<80
80-1¡t0
>t4t)
<30 Eaunt

10 29 \

\

Maastotielokanla ja kiinteistöjaotus {KRK)

'l:5000

--ì-

ÀtfsFr-,Dr4i\-ìF h¡k¡

it

+

¡likkelisså 30. leBåkuuta 2014

iälehuoftonüi¡åyEtsn

+
+


