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- osallistumís- ja arvíosuunnítelma 20. 1.2014, ttiydennetty 2s.g.201 4- luontoselvitys 13.12.2013, korjattu 1.9,2014
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KUMPULAN RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 19.6.2014
pÄwÄrrvÄ ru,NIA-aSEMAKAAVAKARTTAA

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot

I

1.2

1.3

Kaav a käsitttiä Pieksåimäen kaupungin (59 3 ) Jåirviþlåin þlåissä (44 1 )
olevaan tilaan Kumpula II RN:o i:43 kuuluvan Sorsaveden Vihølahden ja
Lammaslahd en ranta-a\ueen. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit 1 -
4 sekä siihen liittyvät maa- ja metsåtalousalueet sekåi energiahuollon alue.

Kaava-alueen sijainti

Kumpula II tila sijaitsee Piekstimäen keskustasta n. 25 kilometriåi
koilli seen (alu e on merkitfy as iakirj oj en ka nsilehd elle),

Kaavan nimi ja tarkoitus sekä rakenne

Kaavan nimi on Kumpulan ranta-asemakaøva.
Kaavalla on tarkoitus mahdollistaa kuu<Íen uuden loma-asunnon

rakentamisen j a loma-asr¡nnon rakennuspaikan muodo stamisen; tilan
ranta-alueelle on rakennetfu yksi rantasauna Kalliosaaressa. Alueen
todellinen rantaviiva on n. 2,6 km (ei saaria) ja kapeuskertoimilla
muunnettu rantaviiva n.1,2 km. Mitoituksena on k¿iytetty 5

las/muunnettu km, joten rakennuspaikkojen (RA) måitira on I,2 km x 5
kpVkm eli 6 kpl. Nåimä rakennuspaikat on suunniteltu sijoitettavaksi
nelj äan kortteliahreeseen,
Rantaosayleiskaavan mitoitus on myÖs 5 kpv muunnettu

rantakilometri. Rantaosayleiskaavassa on kaksi rakennuspaikkaa

sijoitettu Lammaslahden pohjukkaan. Alueen maasto on jyrkkåüi ja
vcsistö hyvin kapca ja ranla soislunutta. Nåiin t¡llcn nåiurä

rakennuspaikat siinetäåin Kalliosaaren kohdalle.

r,Äur0roHDAT

Maakuntakaava
Maakuntakaava on vahvistettu 4.10.2010. Kaavassa alueella on

voimajohtolinja.
Yleiskaava
Alueella on 15.3.2005 hyvliksytty Sorsaveden, Syvånsin ja Suonteen alueen

rantaosayleiskaava. Siinä Kumpula II tilalle on osoitettu loma-asuntoalueita,
joissa on yhtccnsä viisi rakcnnuspaikkaa. Tilan mitoitus cdcll¡ttliti kuitcnkin
kuutta (6) rakennuspaikkaa,

Tie]¡hteydet
Tieyhteys ranta-alueelle on valmiina. Korttelialueille rakennetaan
lyhyet tieyhteyciet kaavan tultua hyväksytyksi.
Pohjakartta
Pohj ois- Savon maanmittaustoimisto on hyvåiksynyt 3 . I . 2 0 1 4, Nro
MML 37 87 I 05 0 I 0 I 12013, mittakaavaan 1 : 5 000 laaditun ranta'
asemakaavan pohj akartan,
Luontoselvitvkset
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Tilan ranta-alueille on laadittu luontoselvitys (FM Marko Vauhkonen

Ympåiristösuunnittelu Enviro Oy).
Energiahuollon alue
Tilalla on pohjois- etelåisuuntaisesti n. 84 m leveåi Fingrid Oyj:n 400

kV voimajohtoalue. Se on merkitty kaavaan energiahuollon alueena

(EN).

RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1 Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve
Ranta-ascmakaavalla un larkoi t us mahdulli s taa loma-as unf oj en

rakentaminen sekåi niiden rakennuspaikkoj en muodostamine.

3.2 Osallistuminen ja yhteistYö

3.2.1 Osalliset

Osallisia ovat kaikki, jotka kokevat kuuluvansa

kaavan -"aikutuspiiriin. Nåiistti mainittakoon mm.

seuraavat: Lähialueiden maanomistaj at, asukkaat,

kesåiasukkaat j a osakaskunnat.

Luottamuselimet:

Pieksämäen kaupunginvaltuusto ja - hallitus,
tekninen lautakunta j a rakennuslautakunta.

Viranomaiset ja muut yhteistyötahot:

Elinkeino-, liiketure- ja yrnpáristokeskus (ELY-
keskus) Mikkeli
Etelåi- Savon maakuntaliitto

Leppåivirran kunta

Savon Voima Oyj

Fingrid Oyj

TeliaSonera Finland Oyj

Osallisille on ilmoitettu vireillä olevasta hank-

keesta låihetttimällåi OAS:n ja luonnoksen

tiedoksi. Osallisille annetaan tilaisuus tutustua
myrSs kaavaehdotukseen ja lausua siit¿i

mielipiteensä.

3.2.2 Vireille tulo

Etelåi-Savon ympäristökeskus/ElY- keskus

ELY- keskuksessa on keskusteltu 15.12.2013 ranta-asemakaavan sisälltistli.

Keskusteluissa esiin tulleet asiat on otettu huomioon ranla'
asemakaavaluonnosta laadittaessa; muun muassa luovuttiin rakennuspaikan

siirrosta Humalalammen ranta-alueelta Sorsaveden ranta-alueelle.

Kaava on tullut vireille Pieksämåien kaupungissa teknisen lautakunnan

kåisiteltyä hankkeen.

3.2,3 Osallistuminenjav,rorovaikutuSmenettellt
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4.2

Rakennasten kerrosluvuhsí esitetlüin I %. Korttelíalueet muodostavat
1-2 røkennuspaìkkau

Ranta-asemakaavan vaikutukset

Vaikutul¡set rakennettuun ympäristöön

IhmÍsen elínoloíhín kohdístuvat vaíkutulcset ja sosiaaliset vaikutukset
(asukkaiden arkieltimän laatu, teryeys, turvallisuus j a viihtyisyys,
erityísryhmåit)
Kaavalla lisåitäär rakent¿mis ta j a palv ei uj en htiy [tånii stit eri tyises ti Jåppilän

taajamassa. Päivittåiistavarakauppaan kaavan toteuttaminen lisliåi kysyntää.

Ympüristöön j a luontoon kohdísnvat vaíkutukset (pinta- j a pohj avedet,

maaperÊi, vesistöt, luonnon monimuotoisuus, luonnonvarat, kasvillisuus,
eltiimistÖ, ilma, melu). Kumpulan ranta-asemakaava-alueella tai sen

låiheisyydessil ei sijaitse Natura 2000 - alueita, valtakunnallisten
luonnonsuojeluohj elmien kohteita, luonnonsuojelualueita, suojeltuj a

luontotyyppejåi tai luonnonmuistomerkkejåi. Kaavamåiåiråyksillä rakennusten

sijoittamisesta rakennuspaikalle ja kasvillisuuden stiilyttåimisestä turvataan
rantamaiseman såiilyminen mahdollisimman luonnonmukaisena.
Kaavan toteutuminen lisää asiointiliikennettfl, mikti lisåüi påi^tistden ja
mehrn m¿iåräå jonkin verran.
Vesi- ja jätevesihuolto sekä jatehuolto hoidetaan kiinteistökohtaisesti taikka
alueelle perustetaan vesiosuuskunta toteuttamaan verkostojen rakentamisen.

Alue- j ø y hdyskuntørakenteeseen kohdístuvat vaikutukset (väestÖn määrä,

ik¿irakenne, työllisyys, palvelut, taajamarakenteen leviäminen.¡
Kaavalla tuetaan Jåippilän taajamankehittymista;kaavantoteuttamisella voi tätä

kautta olla positiivisia työllisyysvaikutuksia. Våiestön mliårään kaavalla ei ole

välitontåi vaikutusta.

Lìíkenteellìset vøikutukset (liikenneturvallisuus, julkinen liikenne, kevyt
liikenne, liittymät ja pysäköinti).
Kaavan toteutuminen tuo alueclle li-så¿ ¿u1o¡u. T.iikenneturvallisuutta voidaan
parantaa lisäämällåi alueelle j ohtavalle tielle mm. sivuutuspaikkoj a.

KulttuuríJa muut vøíkutukset (rakennuskulttuuri, maisema- ja kaupunkikuva,
kulttuuripalvel uj en tarj onta).
Kaavalla ei ole kulttuurisia vaikutuksia.

Taloudelliset vaíkutukset (yhdyskuntatekniset j a teiden
rakennuskustannukset, talonrakennuskustannukset, paiveluj en
jlirjestitminen).
Kaava-alueen rakentaminen tuo työmahdollisuuksia alueelle.

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Luonnonolot, maisemarakenne, maísemakuva
Luonnonolot eivät oleellisesti muutu, koska rakentamiseen osoitetut
kortteliaiueet on vain I0,l yo alueen pinta-alasta ja23,7 t/o rantavlivan
pituudesta.

Vesistöt ja vesitalous
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s.3.1.1.

Vesistön tila ei muutu, koska jatevesista ja jåitehuollosta on annettu
noudatettavat kaavamääräykset.

Møa- ja metslltalous
Metsien kasittely tapahtuu edelleen metsäsuunnitelman mukaisesti ottaen
huomioon erityisesti rantavyÖhykkeen metsien käsittely. Uudet
korttelialueille rakennettavat tiet palv. elevat jatkossa myös mefsätaloutta.

Ympäristön häiriötekijät
Alueelta tapahtuva vesiliikenne tulee haittaamaan jonkin vefian olevien
loma-asuntojen käyttöä. Se on kuitenkin normaalia ja hyväksyttäväå, kun

þsymyksessËl on isohko Sorsaveden vesi stöalue.

Mikkelissä 25.8.2014

a maanmittausinsrnöÖri
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Nänrå k¿avanrerkinniiL ovat Pieksånnaan
kunn¡nvalLuuston pä,üLöksen 15.3.2005 $ 28
muka i set,

Picks6nmåur ku¡tta Naaraj drV I I
Sorsavedert, Syvltnrin ju Suontcc¡r alucen rnnlso.rsyfe is 3 , I ¿t ¿ f

ytäk i rj anp it.äJ ä

PIEKSÄNMAAN KUNTA
SORSAVEDEN, SWÄNSIN JA SUONTEEN ALUEEN
RANTAOSAYLEISKAAVA
1:15 000

MERKINNÄT¡

Kaikkia osa.eluelta koskevat merk¡nnät:

Maa- ja metsätalousveltsinen alue.
Alue on maank¿lyttit ja rakennuslah 729:n 3 momentin mukalsesti
oikeusvaikulukseton. Rakennusluvan edellytyksiatå on määrålty maankåyttti la
rakennuslain I 36 g:sså.

W Veslalue,

o

150

I

o Rannalla sijaítsevan nykyisen asuin. tai lomarakennuksen llklmåårålnen siJalntl.

OhJeelllnen uuden loma-asunnon lai asulnrakennuksen sijainti,

Alueen rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä,

20 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva vifua, jota vahvistaminen koskçe.

Alueen raja.

Seututie.

Yhdystie,

SUUNNITTELUKËSKUS OY

SIITNNIT'TELI/K I1SKUS OY
4.2.2lJiJí

M

PIEKSIINMAAN KUNTA
Sorsaveden, Syvånoln Ja Suontcon elueon
Rantoocoylalrteavr

N.rùilü 4.8..5,9,2ffi3 (luonnos)
14,6, - 15.7.2004 (ctrrlol'jsl

vdûlo 15.3.2005 S 28

E8
SUI.¡N Nf I'TT I.TJKFSKIJS OY
Krtopion loimirto

u¡u¡H 1:15 000

KMS- - -90rlln tlp Þ!¡bn d trrrX; lnvq¡ 4.2.2005

gü[' ¡rÉô lùStsrñ

lìr



Plcks[ntnâr¡ kunl¡
Soreavslerl. Syv[nsin ja Suunlcx:lt aluse¡r rantaosyleiskarva

Loma.aguntoalue.
AlUe on târkoiteltu omarantaisten loms-âsuntojen rakenlamis€en, Rakennuspaikalle

saa rakenlaa loma-asunnon, seunan ja talousrakennukaia. Rakennusten

yhteenlaskettu kerrosala oae olla enintäån 160 k-m'z

Ñumero osoltlaa rakennuspaikkojen enimmälsmåårån alueella,

Loma¿suntoalue.
Alue on tarkoitettu omåranteisten loma-asuntojen rakentam¡sêen. Rakennuspaikalle

Eaa rakentaa l6ma-asunnon, sagnan ja talouerakennuksia. Rakennuslen
yhleenlasketlu kenosala saa olla enintåån 120 K-rd,

Ñumero o¡oitt¡a rakennuspa¡kkojen enimmåismåå¡ån alueella,

a

Sorcaveden oså€luetta koskevat merkinnät:

Asuntoalu6.
Aluo on tarko¡tettu ympårivuotisten ssuntojen fekentemlseen' Rakennuspaikalle saa

rakentaa asuinrakennqksen lisâksi saunanakennuksen ja talousrakennuksia.

Rakennusten yhteenlaslettu kenosala saa olla eninlään 250 k+n¡.

Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.

talouskes Alueelle saa sijoitlaa
elinkeinoja amista asuin-, luolanto
keskuksen lttaa kaksl enintåån l7r

kenoksista asulnrakennusta sekä rantasaunan'

AM

RA

RA-1

RA.2

RA-s

RM

Loma-osunloalue'
Rakennuepaikalle rakennettuþ lomarakennusla ja saunea saa peruskorjata Ja

vähåisessä måärin laaJentaa sekä lalousrakennuksia rakentsa, korjata ja uusia'

Numero osoiltaa rakennuspaikkolen enimmåisn¡åårån alueella,

Loma-asuntoalue-
Alue on tarkoitettu omaranùaistÊn loma-asunlojen rakenlamiseen. Rakenrruspalkalle

saa rakentaa loma.asunnon, saunan la talousrakennuksía. Rakennusten

kiinteå muinaisjäännös.
Museovlrastolta.

MatkallupalveluJen alue,
Alueelle voidaan rakenfaa malkailua palvolevla rakennuksia ia rakenteita,

Alueen jätovedet tulee kásltellå keekitetysti,
Ennen rakennusluvan nryðnlåmistä on alueelle laadittava tarkempi suunnit€lma

maankäytöslll sekä jälevesien lcåtittelyetå.
Nurnoro osoittea rakennusoikeuden enlmmâlsmåårån alueella kerroeneliömetrelnä'

SUI,INN¡I-TIJI.UKTI,$K IJS OY
4.2.2005

A
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Kartta on tulostettu
ETRS-TM35Fl N-koordinaatistossa.
Taustakartta on viitteellinen.

KIINTEISTOREKISTERIN KARTTAOTE 2,12.2013
Rekisteriyksikkö 593-441 -1 43 KUMPULA ll

Sivu 6 (6)
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Kartat @ MML, kunnat (kopiointilupa 494/KTJ/10)



Aika:
Paikka:
Aihe:

MUISTIO VIRANOMAISNEUVOTTELUSTA

t8.t2.2013
Etelä-Savon ELY- keskus
Ranta-asemakaavanlaatiminen tilalle Kumpula II RN:o 1:43 Píeksåimåien kaupungin

J¿irvikylãssä, Sorsaveden Vihtalahden j a Lammaslahden ranta-alueille.

Tarkastaja Jouni Halme ELY- keskus, pj

Tekninen j ohtaja Tapani Mähönen, Pieksåimiten kaupunki
Kaavoituspäällikkö Pekka H¿ikkinen, Pieksåtmtien kaupunki
Maank¿ipoinsinööri Anssi Ta¡kiainen, Pieksämäen kaupunki
Rakennus- j a maanmittausinsinöÖri Alpo Leinonen, konsultti, sihteeri

Läsnåi:

Maakuntakaava
Vahvistetussa (4.10.2010) maakunøkaavassa alueella ei ole mit¿iân merkinttija. Maakuntakaavan

mukaisesti alueiden paikallinen maankityttö suunnitellaan joko yleis- taikka asemakaavoilla.

Yleiskaava
Alueella on 15.3,2005 hyvtiksytty Sorsaveden, Syvtinsin ja Suonteen alueen rantaosayleiskaava.

Siina Kumpula II tilalle on osoitettu ioma-asuntoalueita, joissa on yhteensä viisi rakennrrspaikkaa.

Tilan mitoitus edellyttliåi kuitenkin kuutta (6) rakennuspaikkaa.

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

Hankkeen tilanne
- Kumpula II tilalla on rantaviivaa n. 216 km, muunnettua rantaviivaa n. 1r2 km.
- Suunnittelualueelle on vireillä pohjakartan 1:5000 laatiminen,
- Luontoselvitys on laadittu syksyllit 2013 (Biologi Marko Vauhkonen).

Keskustelussa todettiin mm:

- OYK:n mitoitus edellyttää Kumpulan ranta-alueelle kuutta (6) rakennuspaikkaa; mitoitus 5

rak paikkaa/muunnettu rantakilometri.
- ka¿van laatijaesitti lisäksi rakennuspaikan siirtämistä Humalalammen ranta-alueelta

Sorsavcdcti ranta-aluccllc.
- sovittiin, ettàalueen mitoituksena voitaisiin käytttiåi viisi (5) rakennuspaikkaa/muunnettu

km, joten Kumpula II tilan !,2 krn pituiselle rantaosuudella rakennusoikeus olisi kuusi (6)

rakennuspaikkaa.
- Fingrici Oyj:n srihkölinjan alue merkitä¿iLn kaavaan energiahuoiion (EN) alueena ja kaava-

alue rajataan siihen.
- rakennusoikeudeksi voidaan esifta¿i 250 kem2hakennuspaikka
- kaavan Iaatíjalaatii OAS:n ja luonnoksen selostuksineen ja lähettåüi sen käsiteltäväksi

tammikuun 2014 all<am.

vakuudeksi
\



OSATLISTUMIS. JA ARVIOINTISUUNNITETMA

RANTA.AsEMAKAAVA PIEKsÄMÄEN KAUPUGIN JÄRUKYüSSÄ TILALLE KUMPULA II

RN:O I:43 (593-44f -1.43).

TEHTÄVÄ / TAVOITTEET

SUUNNITTELUKOHDE

n rNrr¡srörEDoT/osotTE

HAKIJA

ÉnrönrooT/NYKYTItANNE

Koqvoo loodittoesso on torpeellisto selvittöö
torpeeilisesso möörin suunniielmon
toteutumisen ympöristövoikutukset {MRK 9$).

Koovon voikutukset koskevot itse
suunnitteluoluetto jo sen löhiympöristöö.
Koovoituksen torkoitukseno on selvittöö po.
lilon rontorokennusoikeus sekö lootio
Sorsoveden Vihtolohden - Lommoslohden
ronto-olueelle ronto-osemokoovo.. Alueelle
suurrriilelktort vcrin iomorokenrtusten
rokennuspoikkojo jo ne s'rjoitetoon neljöön
kortteliolueeseen. Suunnittelusso otetqon
huomioon olevo lomq-osutus jo olueello
olevo voimojohtoolue sekö rontqmoisemo.
Ronto-olueesto on loodittu luontoselvitys.

Suunnittelukohde: Pieksömöen koupungin
Jörvíkylössö olevo tilo Kumpulo ll Rl.l:o l:43.
Vohvisletusso (4.1 0.201 0) moqkuntokoovossq
olueello eiole mitöön merkintöjö.
Mookuntokoovon mukoisesti olueiden
poikollinen nrqcrnköytiö suunnilellootr joko
yleis- toikko osemokoovoillo.
Alueello on 

,l5.3.2005 
hyvöksytty Sorsoveden,

Syvönsin jo Suonteen olueen
tc.rri I ur,rsrlyleiskocrv u. Siiriu Kurnpul<-l I I I ilolle t¡ri
osoitettu lomo-osuntoolueito, joisso on viisi

rokennuspoikkoo. Tilon mitoitus edellyttöö
kuitenkin kuusi rokennuspoikko.

Kumpulontie 83, Pieksömöki. Alueen
pohjoisosoon johtoo Kiviniemen yksityistie jo
etelöosqon rokenieillo olevo metsötie.

Ullo Loppi-Nordqvist.
Höyrisentie 6 B 26 7ól 00 Pieksömöki.

Asuu: Tifton, U.S.A, GA 317? 4

Koovoitettovollo olueelle ei ole
lomorokennuksio; Kolliosooresso on tilolle
kuuluvo rontosouno. Tilon ronto-olueelle on
ojokelpoinen jo toinen on rokenteillo.
Kortteliolueille on iotkettovo tieyhteyksien
rokentomisto kqovon tultuo hyvöksytyksi.
Noopuritiloillq on lomo-osutusto.

Alueello on Fingrid Oyj:n 400 kV voimojohto.
Se on merkitly koovcon energlohuollon
olueeno (EN). Fingrid Oyj:n lousunnot on



MAANOMISTUS

ARVIOINTISUUNNIÏELMA

OSALTISET

otettu huomioon EN- olueen rojoomisesso.

Hok'rjo

Rqnto-osemokoovqllo mohdollistetqon
kur-rclen r-ruden lomoroken nr-rksen

rokentomìnen ronto- olueelle.
Rokennuspoikkojen (RA) rokennusoikeus

koovoluonnoksen mukoon tulisi olemoon 250
kemZi rokennuspoikoillq.

Alueen moonomislojot jo holtijot
Koovo-olueen omistoo hok'rjo Ullo Loppi-
Nordqvist.

Vlereislen jo voslo pöisten ol ueiden omislojol
jo holtijot
Viereisten jo vostopüisten sluei'Cen onristojot
jo holtijot.

Kunnon jösenel
Kurrriorl jöserriö ovol lrerikilö1, j<.ricleri kolikunlcl
on Pieksömöki, yhteisöt, loitokset jo söötiöt,
joiden kotipoikko on Pieksömöki sekö ne, jotko
omistovot toi hollitsevot kiinteöö omoisuutto
Pieksörilöellö.

Koovon voikutusolueen osukkoql, yrlþksel fo
työntekijöl sekti elinkelnonhorioitlojot
Ne voikuiusqlueen osukkool, yriiykset jo
työntek'rjöt sekö elinkeinonhorjoitlojot, joiden
oloihin ronto-osemokoovo soottoo
huomottovosti voikuttoo jo jotko ilmqittoutuvot
osollisiki.

Koupu ngin osionlunlijqvironomqisel
Moonköyttö
Kunnollisiekniikko
Rokennusvolvonto
Keski-Sovon ym pöristötoimi

Kou pungin llikelqllokset
Pielaömöen Vesi

Vqllion vironomqlsel
Etelö-Sovon elinkeino-, liikenne jo
ympöristökeskus (ELY).

Muul virqnomqisel jo yrfiksel
Etelö-Sovon Pelostusloitos
Eielö-Sqvon mookuntqliitto
Sovon Voimo Oyj
TelioSonero Finlond Oyj
Leppövirron kunnonhollitus

Yhdislykset
Ne yhdistykset, joiden toijonko jösenten oloihin
toi etuihin koovo soottoo huomottovosti



OSATTISTUMISEN JA VUORO.
VAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMNEN

KÄSffiELYAIKATAU[U

VATMISTETUSTA VASTAA

pÄIvÄvs JA ATTEKIRJOITUS

voikuttoo.
Pieksömöen luonnonystövöt ry
Pieksömöki-Seuro ry

Tiedolusvölineel
Pieksömöen Lehti
Etelö-Sovon rodio

[uollqmuselimel:
Koupunginvoltuusto jo koupunginhollitus,
tekninen loutokunto jo rokennusloutounto.

Osollisille ilmoitetoon vireillö olevosto honk-
keesto (MRA 27 S)jo heille qnnetoon tiloisuus
tutustuq kqovoluonnokseen jo lousuo siitö
mielipiteensö.

Tolven - kevöön 2014 oikono osollisÏumis- jo
orviointisuu nnitel n-iq n sekö kqc¡vo I uonnokseir
kösittely. Syksyllö 2014 on koovoehdotuksen
kösittely.

Rokennus- jo moonmittousinsinööri Alpo
Leinonen, olpoe.leinonen@gmoil.com
puh.0440 555 

.l95

Osollistumis- jo orviointisuunnitelmoo
töydennetöön suunnittelun oikono torpeen
mukoisesti. Tqrvitloessc¡ ntuuloksisto
tiedotetqon osollisille.

Mikkeli 20.1.2014,



KAAVOITUKSEN KUTKU

TYOVA|HE SUORITUS,
TIEDOTTAMINEN,
OSATTISTUMINEN

AJANKOHTA VIRANOMAINEN
pÄÄr0s

Kqovolluksen
köynnislöminen

- Korton jo peruslielojen
honkinlo
- osollislumis- jo
orvlointisuu nnilelmon
(OAS) loodinto MRI 62S,
ô3 S, ó4S

OAS nöhtöville
kuululus lehdessö

Syksy 2013 Pieksömöen koupunki
Koovoilus, lekninen
loutokunto

Vironomoisneuvotlelu
MRA 2ó jo 35 $

Perusselvityksel
jo
lovoitleel

- loodintqon
luonloselvltys; FM Moko
Vouhkonen
- Torkisleloon
perusselvltykslö

Kevöt 2014

Kevöl 2014

Volmisleluvqihe
(koovoluonnos)

- loodintoon
koovoluonnos
- nöhtöville 30 pv, MRA
27 io 30 S, somoon
qikqon OAS:n konsso;
kuulutus lehdessö
- qsloslo liedolelqqn
- vironomoislen
Iqusunnol luonnokseslo
Osollisef voivol jöttöö
mlellpileensö MRI ó2$,
MRA 30S
- lorvitloesso
neuvolellqo n osollislen
iq vironomqislen konsso

Tolvi- kevöl
2414

- kevöt 2014

Pieksömöen koupunkl
tekninen loulokunlq

Koovoehdotus - koovoehdotuksen
looiiminen
- nöhtöville 30 pv, MRA
27 S, kuululus lehdessö
- qsloslo lledoteloon
- pyydetöön lousunnol
- looditqon vostlneeï

^ 
Rr.65S

- lorvifloesso
neuvolelloqn

- kesö -
syksy 2014

Tekninen loutqkunTo
koupunginhollilus
vironomoislen
lousunnot

vironomoisneuvoilelut
MRA 26 jo 3ó $

Hyvöksyminen - koovon torkislqminen
- hWöksymiseslö
tiedotetoqn, kuululus
MRr ó7 S
Hyvö ksymis pö ötö ksestö
voivolittqo hollinto-
oikeuteen

koupunglnhollitus
koupunginvoltuusto
f,,lRt 52 S
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PIEKSÄMÄKI, RUUHILAMPI, TILA KUMPULA II

IUONTOSETYITYS RANTA.ASEMAKAAVAA VARTEN

Matko Vauhkonen
Ympåiristösuunnittelu Enviro Oy
13.12.2013, korjattu 1.9.2014

1 JOHDANTO

Sorsaveden alueen rantaosayleiskaavassa wodelta 2005 on osoitettu viisi rakennus-

paikkaa Pieksåimäen kaupungin Ruuhilammen þlässä sijaitsevalle tilalle Kumpula
II (RN:o 1:43). Vireilla on ranta-asemakaava, jossa on tarkoitus lisätä tilan raken-

nuspaikkojen mä2irä mitoituksen mukaisesti kuuteen. Lisäksi rantaosayleiskaavassa
osoitettuja rakennuspaikkoja on tarkoitus siirtaa soveltuvammille alueille.

Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy tilasi kaavamuutosta varten tarvittavan luon-
toselvityksen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:lta. Työn on tehnyt biologi, FM Mar-
ko Vauhkonen.

2 AINEISTO JA MENETELUÄT

Sslvltysalucçn muodost! osa Pickç-qm4.cn ka.uBungin Buuhila.nlmcn kyläsça ¡ijai-tsc-
vasta tilasta Kumpula II (RN:o 1:43). Kohde sijaitsee Sorsaveden Vihtaselåin låinsi-

rannalla. Luontoselvitys kattoi Hautaniemen sekä Vihtalahden ja Lammaslahden
ranta-alueet (kuva 1). Selvitysalueen eteläraja sijaitsi Pässisaaren eteläpuolella. Ran-

taviivan invçntoidulla aluççlla on noin l,5kilomçtria,

Selvitysalueen aiemmat luontotiedot tarkistettiin Etelä-Savon ElY-keskuksesta. Li-
säksi luontoselvityksessä oli käytettävissä tilan metsäsuunnitelmatiedot. Selvitysalu-
eelta ei ollut aiempia tietoja arvokkaista lnontokohteista tai lajie*iintymistä,

Kohteelle tehtiin maastokäynti 9.9.2013. Selvityksen kohteena ollut rantajakso (kuva
1) kAveltiin läpi ja inventoitiin luonnonoloista riippuen noin 50-100 metriä leveältä
vyöhykkeeltä,

Maastossa inventoitiin alueen luonnonolojen ja kasvillisuuden yleispiirteet. Samalla

selvitettiin luonnonsuojelulain 29 $:n mukaisten suojeltujen luontotyyppien, metsä-

lain t0 $:n mtrkaistcn crit¡,isor tärkcidcn clinlmpäristöjcn, vcsi.lsin 2 luvrm 11 $:n
tarkoittamien pienvesikohteiden sekä mahdollisten muiden arvokkaiden luontokoh-
teiden (esim. uhanalaiset luontotyypit) esiintyminen.

Maastossa havainnoitiin huomionarvoistcn cliölajicn csiinþniste silte osin kuin tä-
mä oli käynnin ajankohta huomioiden mahdollista ja alueen luonnonolojen perus-
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teella tarkoituksenmukaista. Kohteelta arvioitiin EY:n luontodirektiivin liitteen II ja
IV lajien, erityisesti suojeltavien, valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisten, sil-
mälläpidettåivien sekä muiden harvinaisten tai vaateliaiden lajien kannalta tärkeät

elinympãiristöt, joissa niiden esiintyminen on mahdollista tai todenn¿iktiist¿.

Maastossa kâiytettiin GPS-paikanninta (Garmin 62s), jolla mm. luontokohteet ja laji
en havaintopaikat voidaan paikantaa ríittävällä tarkkuudella.

Kuva 1. Selvitysalueen s'rjainti. lnventoitu rantajakso on merkitty punaisella viivalla

3 ALUEEN YLEISKUVAUS

Hautaniemen koillispuolisessa pienessä niemekkeessä on tuoretta mustikkatyypin
kangasmetsåiä. Uudistusklpsä puusto on påiäasiassa kuusta; sekapuuna kasvaa vähän

mlintyä, koivua, pihlajaa, haavan taimia sekä rannalla leppiä. Niemekkeen lounais-

osa on alavampaa ja kasvillisuus on lehtomaista kangasta. KenttÈikerroksen lajeja
ovat mm. käenkaali, oravanmarja, metsäimatre ja lillukka. Niemekkeen eteläpuolella
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on kivikkoinen kausikuiva oja. Metsä jatkuu tuoreon kankaan kuusikkona ojan ete-

läpuolelle ftuva 2).

Kuva 2. Kuusikkoa Hautaniemen kolllisrannalla. Valokuva @ Marko Vauhkonen.

Hautaniemen kasvillisuus on låihinnåi kuivahkoa kangasmetsää (mm. puolukkaa ja
kanervaa). Valtapuusto on ifü¿ist¿i måinnild<öä. Alikasvoksena on nuorempaa mäntyä
sekä våihän koivua, haapaa ja pihlajaa. Niemi on osin kallioinen ja sen it¿ireunalla on

myös louhikkoa. Soistuneissa painanteissa kasvaa mm. suopursua, vaiveroa, juoluk-
kaa, pallosaraa ja metsåikortetta. Niemessä havaittiin nuolihaulikapoikue ja sen kär-
jen edustan luotoien alueella kuikkapari poikasineen.

Hautaniemen låinsipuolella on voimajohto. Niemen ja voimajohdon välissä on tuo-
retta kangasmetsää, jonka puustona on em. lis?iksi kuusta ja raitaa sekä harmaa- ja
tervaleppää. Pensaskerroksessa tavataan katajaa ja korpipaatsamaa. Voimajohdon
lËinsipuolella on Vihtalahden pohjukka, jonka rannalla on kaksi vajaa. Niiden låinsi-
lounaispuolella on harvennettua kuusilihoa, jossa kasvaa sekapuuna vähåin måintyä.

Kasvillisuus on tuoretta-lehtomaista kangasta ja kenttäkerroksessa tavataan mm.
käenkaalia, oravanmarjaa. vanamoa, metsäkastikkaa, mustikkaa, metsälauhaa, met-
sätähteåi, kieloa, metsäalvejuurta, kultapiiskua ja nuoklrutalvikkia.
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Vihtalatrden l¿insirannalla puustossa on runsaasti koivua. LisÌiksi tavataan kuusta,

harmaaleppùä,,haapaaja pihlajaa. Alueen puustoa on hakattu. Kasvillisuus on leh-
tomaista kangasta (mm. ahomansikkaa, vadelmaa, metsäimarretta, lillukkaa, kãen-
kaaliaja pensaskerroksessa näsiää). Pienialaisessa painanteessa kasvillisuus on kos-
teaa lehtoa, joka on ilmeisesti kehittymässä lehtokorveksi (kuva 3). Lehtolaikun
kasvistoa ovat mm. hiirenporras, korpi-imarre, metsäkorte, lehtotesma, nurmilauha,
käenkaali, nokfconen, ojakellukka, koiranputki, rönsyleinikki, suo-ohdake, ahoman-
sikka ja koiranvehnä. Pensaskerroksessa on tuomen vesoja.

Kuva 3. Saniaisvaltalnen lehtolaikku Vihtalahden länsirannalla. Valokuva @ Marko Vauhkonen.

Lehtomaisen rantajakson eteläpäässä on venevaja. Tåistä eteläåin päin on luhtarantaa.

Saraluhdan valtalajeja ovat pullo- ja jouhisara. Lisåiksi tavataan jÊirvikortetta, luhta-
kastikkaa, kurjenjalkaa, suoputkea ja rentukkaa. Humalalammen laskuojan suulla on
pieni lahti, jonka reunalla on saranevaa (kuva 4). Pullo- ja jouhisaran lisåiksi tavataan
lulrtakastikkaa, vaiveroa, vähän jÈirvikortetta ja kivennäismaan rajalla luhtasaraa.

Humalalammen laskuojan varrella kasvaa useita vesamaisia metsåilehmulsia sekli
niukasti korpisorsimoa. Ojan uoma on osittain luonnontilainen, mutta metsää on ha-
kattu ja kasitelty. Ojavarren puustona on i¿ikästä kuusilkoa sekä nuorta lehtipuustoa
(mm. koivu, pajut).
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Kuva 4' Pieni lahti ja saranevaa Humalalammen laskuojan suulla. valokuva @ Marko Vauhkonen.

Vihtalahden lounaisrannalla on vanhaatuoreen kankaan kuusikkoa, jossa kasvaa se-
kapuuna våihän måintyä. Voimajohdon lÊinsipuolisella kalliolta on ia:kasta måinnikköäja alikasvoksena nuorta mäntyä sekä koiwa, pihlajaa, kuusta ja haapaa. Kalliojyr-
känteen tyvellä on useita majavan kaatamia puita. Voimajohtoaukealla kasvaa mata-
laksi raivattua lehtipuuvesakkoa sekä mm. vádehaa ja rnãitohorsmau.

Voimajohdon ja Kalliosaaren välisellä alueella on iåikåistä tuoreen kankaan rinnemet-
v¿ih¿in koivua, haavan ja pihlajan
. Kenttåikerroksessa kasvaa tavan-

. Inventoidunjakson eteläosassa on pieni ranta-
kallio. Sen länsipuolinen metsä on nuorehkoa kuusikkoa, jossa kasvaa sekapuuna
hyvrn vähåin koivua, h armaal epp ää ja plhlaj aa.

4 ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA LAJIESIINTYMÄT

Selvitysalueella ei sijaitse Natura 2000 -alueita, valtakunnallisten luonnonsuojeluoh-
jelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, suojeltuja luontotvyppejä tai luonnonmuis-
tomerkkejä.

Selvitysalueen låiheislydessåi sijaitsee kaksi Natura 2000 -aluetta: Sorsaveden saaris-
to (FI0600030), joka on osittain myös rantojensuojeluohjelman koh6e. -Se srjaitsee
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l¿ihimmillä¿in alle 30 metrin etäisyydellä kaava-alueen rajasta Hautaniemen pohjois-
puolella. Natura 2000 -alueeseen kuuluu taùllàvain vesialuetta; lahin maa-aluè on
Hakaniemi fl,rnsaan 500 metrin päässä. Toinen Natura 2000 -alue Lammasniemen
lehto (FI0500014) sijaitsee l¿ihimmillä¿in yli 400 metrin päässä kaava-alueen rajasta.
Lammasniemen lehto on myös valtakunnallisen lehtojensuojeluohjelman kohde.

Maastoselvityksessä inventoidulla alueella ei ole kohteita, jotka täyttäisivät luonnon-
suojelulain 29 $:n mukaisten suojeltujen luontotyyppien tai vesilain 2 luvun 11 g:n
tarkoittamien pienvesikohteiden kriteerit. Muuna paikallisesti arvokkaana luonto-
kohteena rajattiin Vihtalahden länsirannan lehtopainanteen, rantasoiden sekä Huma-
lalammen laskupuron van'en muodostama kokonaisuus (kuva 5). Alueen luon-
nonoloja ja luontoarvoja on kuvattu luvussa 3. Ainakin osan kohteesta voida¿n kat-
soa täyttävän metsälain 10 $:n mukaisten metsien monimuotoisuuden kannalta eri-
tyisen tärkeiden elinympäristöj en kriteerit.

Kuva 5' Vihtalahden länsirannan paikallisesti arvokas luontokohde on merkitty vihreällä rasterilla.
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Selvityksessä ei tehty havaintoja merkittävien eliölajien esiintymisestä. Alueella ei
arvioitu olevan EY:n luontodirektiivín liitteen IV(a) lajien, luonnonsuoj elulain 46
$:n tarkoittamien uhanalaisten lajien, 47 $:n mukaisten erityisesti suojeltavien lajien
tai muiden merkittävien elicilajien kannalta tåirkeitä elinympäristoja, joissa niiden
esiintyminen olisi todennäköistä. Poikkeuksena on viitasammakko, jolle hyvin sopi-
vaa elinympäristöä on Humalalammen laskupuron suulla olevassa pienessä lahdessa
ja sen pohjoispuolisella suorannalla. Viitasammakolle sopivat elinymptiristöt sisäl-
tyvät kuvaan 5 rajattuun arvokkaaseen luontokohteeseen.

5 YHTEEIYVETO TULOKSISTA

Kuvaan 5 rajatulle arvokkaiden luontokohteiden muodostamalle kokonaisuudelle ei
tulisi osoittaa nykytilannetta muuttavaa maankziyttöä. Kohde tulisi osoittaa ranta-
asemakaavassa luo-alueena. Selvitysalueella ei todettu muita sellaisia arvokkaita
luontokohteita, lajiesiintymiä tai erityisiä luontoarvoja, jotka tulisi huomioida kaa-
voituksessa. Alueella ei arvioitu olevan sellaisia luonto- tai kasvillisuustyyppejä tai
kohteita, joiden osalta olisi tarpeen tehdä tarkentavia lajistoselvityksiä.
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R úrmntr.t cn rloitu 1.12007 vo&tgr t l¡ô.h r¡¡.nD6¡¡dæù'tsn
rutâlsd¡smádi:
nL lùÞ¡.1¡ r¿ .tthyya brtCrßdrrkcú¡ud.n dt búb

Ènfttueb, v¡¡hinl¡¡n

40 Å)ñ
S.lao æ ñ
>l.6 ,þ n
40 ¡du l0 m

Rãk.ôrut¡lt on 5ûñlltu lmpküiõE¡ .lþlnl*r, u{thtm, !'yüa
nt*rh.l¡n þ vldqr*!ú @lb, Rd(dnùrn ¡r0rbiwñt rLrlln tuh.
olb pru!¿ R*rrup.*l*n l8v¡e6{r on .¡¡Vbüív¡ malúol¡¡¡mn
lenroñljcbaE
EnEn d€Mllm myõ¡l¡d¡btl Þ klHÊLtð¡ No&a6ñ¡¡
dlcmEpdtát on ru.f¡tLlr¡ rE6on.

3
2

XoraÞlfu nlfrÞ

Oùj-l&ú Él¡ffip¡¡(il numæ

SáNh El!r@da. Kdþ!¡ll 6inú¡n 2! faÉ Kallbr4ri oD o¡. ko.fül¡n ñ 4
ÞllMBp¡¡ItEr m l.

Llomn nonfwbbùudrn tsnnJb l¡il!¡ tohdê, þ¡t¿ oñ¡ral5plrlrt6 el Ð
hG*¡núlå.
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