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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 Tunnistetiedot
Asemakaavan kumoaminen koskee Naarajärven asemakaava-alueen kortteleita 518 - 524,
palstaviljelyaluetta sekä osaa maatilojen talouskeskusten korttelialueesta ja niihin liittyviä katu-,
pysäköinti- ja lähivirkistysalueita.

Kaavan nimi: Asemakaavan kumoaminen osassa Leppäkankaan asemakaava-aluetta

Kaavan laatija: Pieksämäen kaupunki / maankäyttö

Yhteyshenkilöt:
kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223
sähköposti: pekka.hakkinen@pieksamaki.fi

maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen, puh. 0400 855 597
sähköposti: anssi.tarkiainen@pieksamaki.fi

PL 125, 76101 Pieksämäki
käyntiosoite Naarajärven palvelupiste Kanttila 2. krs, Vilhulantie 5, Naarajärvi

1.2 Kaava-alueen sijainti
Alue sijoittuu Naarajärvelle Metosniementien, VT 23:n ja Leppäkankaantien rajaamalle alueelle.
Kumottavan alueen kokonaispinta-ala on 23,182 ha.

Sijaintikartta



1.3 Kaavan tarkoitus
Tarkoituksena on kumota vanhentunut ja toteutumaton asemakaava.

1.4 Liitteet
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2. Työneuvottelumuistio 4.3.2020
Liite 3. Vastineraportti
Liite 4. Asemakaavan seurantalomake

1.5 Luettelo taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista
Alueen selvitysten tarve tulee ajankohtaiseksi uuden kaavoituksen kautta.

2. TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet

· Kaavahanke on esitelty Kaavoituskatsauksessa 2020
· Tekninen lautakunta päätti 7.4.2020 asemakaavan kumoamisprosessin käynnistämisestä
· 16.4.2020 asemakaavan vireille tulosta kuulutettiin
· 16.4.2020 - 18.5.2020 luonnosvaiheen kuuleminen
· xx.xx. - xx.xx.2020 ehdotusvaiheen kuuleminen
· Kaupunginvaltuusto hyväksyi x.x.2020 asemakaavan muutoksen (kumoamisen).

2.2 Asemakaavan kumoaminen
Osa Leppäkankaan ja Veksinraitin rakennuskaavoista on kumoutunut Metosniemen
asemakaavassa. Metosniementien itäpuolelle jääneet kaava-alueen osat ovat toteutumatta.
Leppäkankaan asuinalueen tonttivaranto jää riittäväksi, vaikka osasta aluetta asemakaava
kumotaan.

VT 23:lle on Leppäkankaan asemakaavassa osoitettu tilavaraukset eritasoliittymälle Jukolantien ja
VT 23:n risteysalueelle vuonna 1990 laaditun yleissuunnitelman ”Valtatien 23 parantaminen välillä
Naarajärvi – Pieksämäen kaupungin raja” mukaisesti. VT 23 parantaminen Pieksämäen
keskustaajaman kohdalla -aluevaraussuunnitelma (Pohjois-Savon elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus) on päivitetty 2012. Voimassa olevassa suunnitelmassa risteysalueelle
ei ole enää esitetty eritasoliittymää ja tilavaraus on siten tarpeeton.

Kumottavan asemakaavan pinta-ala on 23,182 hehtaaria, josta AO- ja K-korttelialuetta on
 n. 6,87 ha. Erillispientalojen rakennuspaikkoja (AO) poistuu 24 kpl ja liike- ja toimistorakennusten
rakennuspaikkoja (K) 8 kpl.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Tavoitteena on, että asemakaavan kumoaminen hyväksytään kaupunginvaltuustossa syksyllä
2020.



3. LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Alue on rakentamatonta maa- ja metsäaluetta lukuun ottamatta Leppäkankaantien varressa
sijaitsevia asuinrakennuspaikkoja. Asuinrakennukset ovat valmistuneet vuosina 1952 ja 1987
ennen alueen asemakaavoittamista.

3.1.2 Luonnonympäristö
VT 23:n ja Lötönpuron välisellä n. 4,9 ha suuruisella alueella on n. 30-vuotias rauduskoivikko.
Lötönpuron eteläpuoleiselle n. 2 ha alueelle on tehty päätehakkuu ja alueelle on istutettu
rauduskoivua. Metosniementien varressa kaava-alueella on n. 4,8 ha peltoalue. Leppäkankaantien
ympäristössä on sekapuumetsää, jossa valtapuulajeina on mänty, kuusi ja hieskoivu. Alueelle on
tehty hakkuita viimeksi vuonna 2018. Suunnittelualueen metsätalouskäytössä olleet alueet ovat
pääsääntöisesti kangasmaita, erityisiä luontoarvoja ei alueelta ole tiedossa.

Alueen maasto on tasaista, keskimäärin + 120 mmpy (N2000). Alueen länsiosassa kulkee
Lötönpuro, jonka vedet laskeutuvat Naarajärveen. Kumottavalta alueelta ei ole tiedossa
luonnonsuojelulain mukaisia suojeltavia luontotyyppejä tai metsä- ja vesilain tarkoittamia erityisen
tärkeitä elinympäristöjä. Alueella ei tavata myöskään erityisen suojeltavia lajeja tai uhanalaisia
lajeja. Luontoarvoja on tarkasteltu keskusta-alueen strategisen osayleiskaavan yhteydessä sekä
metsähakkuiden yhteydessä. Luontoselvityksen laatiminen alueelle on ajankohtaista uuden
asemakaavan laadinnan yhteydessä.

Alue ei sijoitu vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle.

3.1.3 Rakennettu ympäristö
Asemakaava-alueen itäosaan Leppäkankaantien varteen on rakennettu kaksi asuinrakennusta sekä
niihin liittyviä piharakennuksia. Asuinrakennukset ovat valmistuneet vuosina 1952 ja 1987 ennen
alueen asemakaavoittamista. Alue liittyy kiinteästi Naarajärven taajamarakenteeseen. Alue on
Naarajärven palvelutarjonnan vaikutuspiirissä. Keskeiset palvelut sijoittuvat noin kilometrin
etäisyydelle.

Yhdyskuntatekniikka
Suunnittelualueella ei ole rakennettua verkostoa.

Muinaismuistot
Alueella ei ole todettuja muinaisjäännöksiä.

3.2 Suunnittelutilanne
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Maakuntakaava
Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Savon maakuntakaavan 4. lokakuuta 2010.

Maakuntakaavassa kaava-alueelle kohdistuvat seuraavat merkinnät:



· Taajamatoimintojen alue / A 11.1
· Valtatie / vt 11.151
· Voimajohtokäytävä / z 11.377
· Moottorikelkkailureitti, ohjeellinen / mr 11.70

Ote maakuntakaavasta

Yleiskaava
Alue kuuluu Pieksämäen keskusta-alueen strategiseen osayleiskaavaan. Alueelle on osoitettu
seuraavat kaavamerkinnät:

· KEHITETTÄVÄ ASUINPAINOTTEINEN ALUE (TOISSIJAINEN): Alueelle suunnataan uutta
asuinrakentamista, mikäli sitä ei ole mahdollista sijoittaa ydinkeskustan alueelle eikä
ensisijaisille asumisen alueille.

· MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE: Alueen toiminnot säilyvät strategisen kaavan
tavoitejaksolla pääpiirteiltään nykyisellään eikä sen kehitykseen kohdistu erityisiä intressejä
tai muutospaineita.

· VALTATIE
· VOIMALINJA: Linjalla on voimassa MRL 43 §:n mukainen rakentamisrajoitus
· KEHITETTÄVÄ LIITTYMÄ
· OHJEELLINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI: Seudullisesti tai maakunnallisesti merkittävä

moottorikelkkailureitti.



Ote ajantasayleiskaavasta

Asemakaava
Naarajärven asemakaava-alueeseen kuuluva Leppäkankaan rakennuskaava on hyväksytty
22.2.1991 ja Veksinraitin rakennuskaava 8.10.1993. Alueita ei ole toteutettu. Kumottavaksi
esitetään kaava-alueen itäosassa sijaitsevat erillispientalojen korttelit 518 - 521, liike- ja
toimistorakennusten korttelit 522 – 524, palstaviljelyalue, Metosniementien itäpuolella sijaitseva
maatilojen talouskeskusten korttelialue sekä ko. alueisiin liittyvät katu-, pysäköinti- ja
lähivirkistysalueet.  Samalla kumotaan myös osa VT 23:n kauttakulku- tai sisääntulotie suoja- ja
näkemäalueista (LT).

Ote ajantasa-asemakaavasta



4. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Osa Leppäkankaan ja Veksinraitin rakennuskaavoista on kumoutunut Metosniemen
asemakaavassa. Metosniementien itäpuolelle jääneet kaava-alueen osat ovat jääneet
toteutumatta ja asemakaava on näiltä osin vanhentunut.

VT 23:lle on Leppäkankaan asemakaavassa osoitettu tilavaraukset eritasoliittymälle Jukolantien ja
VT 23:n risteysalueelle vuonna 1990 laaditun yleissuunnitelman ”Valtatien 23 parantaminen välillä
Naarajärvi – Pieksämäen kaupungin raja” mukaisesti. VT 23 parantaminen Pieksämäen
keskustaajaman kohdalla -aluevaraussuunnitelma (Pohjois-Savon elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus) on päivitetty 2012. Voimassa olevassa suunnitelmassa risteysalueelle
ei ole enää esitetty eritasoliittymää ja tilavaraus on siten tarpeeton ja nykyinen kaava on siten
perusteltua kumota.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Tekninen lautakunta päätti 7.4.2020 § 38 asemakaavan kumoamisprosessin käynnistämisestä.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1 Osalliset
Osalliset ilmenevät tarkemmin liitteenä olevasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

4.3.2 Vireilletulo
Asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu 16.4.2020 Pieksämäen Lehdessä, kaupungin Internet-
sivuilla sekä kaupungin ilmoitustaululla.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt selviävät kaavaselostuksen liitteenä olevasta
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

4.3.4 Viranomaisyhteistyö
Valmistelu- ja ehdotusvaiheitten kuulemisissa varataan viranomaisille mahdollisuus lausunnon
antamiseen.

4.4 Asemakaavan tavoitteet (asemakaavan kumoaminen)
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Leppäkankaan ja Veksinraitin rakennuskaavat ovat osittain kumoutuneet Metosniemen
asemakaavoituksen yhteydessä. Tavoitteena on kumota Leppäkankaan ja Veksinraitin
rakennuskaavojen osat Metosniementien itäpuolelta, jotka ovat jääneet toteutumatta.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot
Vaihtoehtoja ei ole laadittu.



5. ASEMAKAAVAN KUVAUS (KAAVAN KUMOAMINEN)
5.1 Kaavan rakenne
5.1.1 Mitoitus

Aluevaraus pinta-alamuutos / ha Rakennusoikeusmuutos /
kem2

% kaava-alueen
pinta-alasta

AO - 3,3797 - 8 450 14,6 %
AM - 1,8320 7,9 %

K - 3,4918 - 13 967 15,1 %
VL - 3,2239 13,8 %
RP - 2,0208 8,7 %

Katu - 2,3546 10,2 %
Katuauk. / torit - 0,3740 1,6 %

LT - 5,8601 25,3 %
LP - 0,6452 2,8 %

Yhteensä - 23,1821 - 22417 100 %

5.1.2 Palvelut
Nykyisessä kaavassa osoitetut liike- ja toimistorakennusten korttelialueet eivät ole toteutuneet.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Aluetta uudelleen kaavoitettaessa noudatetaan voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan
periaatteita.

5.3 Aluevaraukset
5.3.1 Korttelialueet
Nykyiset korttelialueet kumotaan.

5.3.2 Katu- ja yleiset pysäköintialueet sekä torialueet
Asemakaavassa osoitetut, toteutumattomat katualueet ja yleiseen pysäköintiin osoitetut alueet
sekä torialueet kumotaan. Osa VT 23:n kauttakulku- tai sisääntulotie suoja- ja näkemäalueista (LT)
kumotaan.

5.3.3 Palstaviljely- ja lähivirkistysalueet
Asemakaavassa osoitetut palstaviljely- ja lähivirkistysalueet kumotaan.

5.4 Kaavan vaikutukset
5.4.1 Vaikutukset
Aluetta uudelleen kaavoitettaessa laaditaan tarpeelliset selvitykset ja arvioidaan kaavan
vaikutukset.

Leppäkankaantien alussa sijaitsevat asuinrakennuspaikat ovat olleet rakennuskiellossa, koska
rakennuspaikat sijaitsevat voimassa olevan asemakaavan mukaisilla K- ja LT-aluevarausten



kohdalla. Kaavan kumoamisen myötä myös rakennuskielto päättyy ko. rakennuspaikoilla.
Rakentamista kumottavalla kaava-alueella ohjaa Pieksämäen kaupungin rakennusjärjestys.

Jukolantien liittymän parantaminen

VT 23 parantaminen Pieksämäen keskustaajaman kohdalla -aluevaraussuunnitelmassa (Pohjois-
Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2012) on tarkasteltu Jukolantien liittymän
parantamista. Suunnitelman mukaan kaarteessa sijaitseva Jukolantien ja Leppäkankaantien
liittymäalue on lyhyen porrastusmatkan, kääntymiskaistan, väistötilan ja linja-autopysäkkien takia
sekava.

Liittymä parannetaan kääntämällä porrastus toisinpäin siirtäen Leppäkankaantien liittymä
Jukolantien liittymän itäpuolelle. Etelänpuoleista linja-autopysäkkiä siirretään hieman idemmäksi.
Liittymä kanavoidaan rakentamalla vasemmalle kääntyville erilliset kääntymiskaistat.

Leppäkankaantieltä rakennetaan kevyen liikenteen väylä valtatien ali Jukolantielle. Väylältä
rakennetaan yhteys pohjoispuoliselle linja-autopysäkille.

Asemakaavan kumoaminen ei estä liikennejärjestelmämuutosten toteuttamista Jukolantien
risteysalueella.

Ote aluevaraussuunnitelmasta, Jukolantien liittymän parantaminen



VT 23 parantaminen Pieksämäen keskustaajaman kohdalla –aluevaraussuunnitelma on huomioitu
myös Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelmassa 2018. Risteysalueelle on
toimenpideohjelmassa esitetty kevyenliikenteen alikulkua.

Ote liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideohjelmasta

5.5 Ympäristön häiriötekijät
Aluetta uudelleen kaavoitettaessa selvitetään ympäristön häiriötekijät.

5.6 Nimistö
Asemakaavan kumoamisella ko. alueen vanha nimistö poistuu.

5.7 Asemakaavan suhde yleiskaavaan ja yleiskaavan sisältövaatimuksiin
5.7.1 Suhde yleiskaavaan
Nykyinen asemakaava vastaa asuinrakentamisen osalta voimassa olevan osayleiskaavan
tavoitteita.

6. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TOTEUTUS
Tavoitteena on, että ehdotus asemakaavan kumoamisesta voitaisiin hyväksyä
kaupunginvaltuustossa syksyllä 2020. Asemakaavan kumoamisen tultua lainvoimaiseksi alueelle on
mahdollista laatia uusi asemakaava.

Pieksämäen kaupunki
Selostus 23.6.2020

Pieksämäen kaupunki

Pekka Häkkinen
Kaavoituspäällikkö


