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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavoituksen osallistumis- ja vuorovaikutusmene-

telmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoituksena on kertoa, 

miksi kaava laaditaan, miten asia etenee ja missä vaiheessa kaavan laadintaan voi vaikuttaa. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täsmennetään ja täydennetään tarvittaessa kaavatyön edetessä. Päivi-

tetty OAS on koko kaavaprosessin ajan esillä Pieksämäen kaupungin kotisivuilla osoitteessa 

www.pieksamaki.fi. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 63 §). 

 

ALOITE 

Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt maanomistaja Pieksämäen kaupunki 17.5.2016. Pieksämäen 

kaupungin tekninen lautakunta on hyväksynyt aloitteen ja päättänyt käynnistää alueen asemakaavan muut-

tamisen 25.5.2016 § 35. Alueella on voimassa Pieksämäen keskusta-alueen strateginen osayleiskaava, joka on 

hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.1.2016. 

 

SUUNNITTELUALUE 

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pieksämäen kaupungin ydinkeskustassa Pieksäjärven rannalla. Suunnitte-

lualue käsittää 1. kaupunginosan korttelit 83, 92, 1092 ja osia korttelista 94 sekä näihin liittyviä katu-, liikenne-

ja puistoalueita. Alue rajautuu lännestä Sairaalantiehen, itä ja pohjoispuolella Pieksäjärveen ja etelässä Kes-

kuskatuun ja Savontiehen.  

 

 
Kuva. Suunnittelu alueen rajaus 



KAAVAN TARKOITUS 

Kaavan tarkoituksena on tutkia keskustatoimintojen sijoittumista Pertinkujan alueelle. Lähtökohtana on luoda 

alueelle mahdollisuudet uudelle asuinkerrostalotuotannolle, liikerakentamiselle sekä palvelurakentamiselle. 

Pieksäjärven rantakaista osoitetaan yleiskaavan mukaisesti yleiseksi puistoalueeksi. Kaavassa huomioidaan 

osayleiskaavassa osoitetut kulkuyhteystarpeet. Lisäksi kaavassa turvataan aikaisemmin suojeltaviksi esitetyt 

rakennukset ja tutkitaan muut rakennusperintöä koskevat suojeluarvot.  

 

Maankäytön kehittämisestä laaditaan maankäyttösopimus yksityisten kiinteistön omistajien / Pieksämäen 

kaupungin kesken. 

 

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

Nykytila / Maankäyttö 

Suunnittelualue sijoittuu Pieksämäen ydinkeskustaan Pieksäjärven ja Savontien väliselle alueelle. Suunnittelu-

alueen rakennuskanta koostuu 1920-1990 valmistuneista rakennuksista. Toikantien ja kaupungintalon välissä 

sijainneet vanhat asuinkerrostalot on purettu ja tonttialueet tasattu. Osa tyhjistä tonteista toimii nykyisin Ho-

telli Savon solmun pysäköintialueena. Hotelli Savon solmu sijaitsee korttelin 94 pohjoisosassa Toikanniemessä 

ja sen eteläpuolella on 1970-luvulla rakennettuja rivitaloja vanhusten palveluasumiseen. Kulmakujan, Keskus-

kadun ja Savontien varsille kaava-alueella sijoittuvat rakennukset ovat asuin- ja liiketoimintakäytössä. Sairaa-

lantien ja Savontien kulmauksessa sijaitsee kulttuurikeskus Poleeni sekä nykyisin ravintolakäytössä oleva van-

ha kaupungintalo. Pertinkujalla sijaitseva kaupungintalo on ollut tyhjillään kesästä 2016 asti sisäilmaongelmis-

ta johtuen. Pieksäjärven ranta-alueet ovat puistoa.  

 

Alueen rakennuksista vanha kaupungintalo sekä Keskuskatu 5:ssä sijaitseva entinen Osuusliike Savonseudun 

talo ovat asemakaavalla suojeltuja. 

 

 
Kuva. Kulttuurikeskus Poleeni, vanha kaupungintalo sekä tyhjillään oleva kaupungintalo. Kaupungintalon ja 

Pieksäjärven välinen puisto on avoin. 

 



 
Kuva. Savon Solmu sekä eteläpuolella sijaitsevat vanhusten palvelutalot 

 

 
Kuva. Savontien, Keskukadun ja Kulmakujan alueen asuin- ja liikerakennuksia. 

 

Maakuntakaava 

Alueella on voimassa Etelä-Savon maakuntakaava. Kaava on laadittu koko Etelä-Savon maakunnan alueelle ja 

siinä käsitellään kaikkia aluevaraustyyppejä. Vanhat seutukaavat on kumottu muilta osin paitsi ohjeellisen oi-

koratavarauksen osalta välillä Lahti-Heinola-Mikkeli. Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Savon maakun-

takaavan 4. lokakuuta 2010. Kaava astui samalla voimaan. Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaa-

van muilta osin paitsi seuraavien merkintöjen osalta: 



• km 11.42 Pieksämäki, Naiskangas, vähittäiskaupan suuryksikkö 

• km 5.40 Juva, Vehmaa, vähittäiskaupan suuryksikkö 

• km 8.42 Mikkeli, Itäportti, vähittäiskaupan suuryksikkö 

• km 16.42 Savonlinna, Länsiportti, vähittäiskaupan suuryksikkö 

 

Maakuntakaavassa tämän asemakaavan kaava-alueelle kohdistuvat seuraavat merkinnät: 

• Taajamatoimintojen alue / A 11.1 Pieksämäen keskustaajama 

• Keskustatoimintojen alue (kohdemerkintä) / c 11.40 Pieksämäen ydinkeskusta 

• Viheryhteystarve, ohjeellinen 

• Retkeilyreitti, ohjeellinen 

• Ent. KOP:n talo / kulttuuriympäristökohde (maakunnallinen) 

 

 
Kuva. ote 4.10.2010 vahvistetusta maakuntakaavasta 

 

Etelä-Savon maakuntavaltuusto on hyväksynyt 12.12.2016 Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan. Keskeisin 

päivittämisen kohde oli luonnonvarojen kestävä käyttö. Kaavaprosessissa tutkittiin mm. turvetuotannon ja ve-

sistöjen virkistyskäytön yhteensovittamista. Luonnonvarojen kestävän käytön lisäksi maakuntakaavan päivitys-

tarpeita oli ilmennyt arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja maisemien merkinnöissä, luonnonsuojelualueiden 

toteuttamistilanteessa, kehittämisperiaatemerkinnöissä sekä mm. yksittäisissä matkailu- ja virkistysmerkin-

nöissä.  

 

2. vaihemaakuntakaavassa kaava-alueelle kohdistuvat seuraavat merkinnät: 

• Pieksämäen keskuskatu / MaV 11.573, valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 

(VN päätös 2009) 



 

 
Kuva. ote 12.12.2016 hyväksytystä Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavasta 

 

Yleiskaava 

 

 
Kuva. ote 25.1.2016 hyväksytystä osayleiskaavasta 

 



Suunnittelualueella on voimassa Pieksämäen keskusta-alueen strateginen osayleiskaava. Kaava on hyväksytty 

25.1.2016 kaupunginvaltuustossa. Suunnittelualueelle on osoitettu seuraavat kaavamerkinnät: 

• Keskustatoimintojen alue. / C 

• Lähivirkistysalue. Alue toimii ekologisena yhteytenä. Alueella sallitaan olemassa olevan rakennuskan-

nan säilyminen ja ko. pihapiireissä tapahtuva vähäinen täydentävä rakentaminen. Liito-oravan rannan 

myötäinen kulkuyhteys tulee turvata säilyttämällä tai istuttamalla riittävästi puustoa, niin että puus-

toinen latvusyhteys säilyy / VL-1 

• Keskustatoiminnallisen ja kaupunkikuvallisen kehittämisen kohdealue. Aluetta kehitetään sekä palve-

luiltaan monipuoliseksi että kaupunkikuvallisesti laadukkaaksi kävelypainotteiseksi alueeksi. Alueen 

kaupunkirakennetta tulee tiivistää kaupunkikuvaa eheyttävällä tavalla. 

• Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009). Rasterimerkinnällä on osoi-

tettu Valtioneuvoston vahvistamat valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön ra-

jaukset. Aluetta koskevissa suunnitelmissa on otettava huomioon alueen historiallisesti tai kaupunki-

kuvan kannalta arvokkaat rakennukset, rakennusryhmät ja asemakaavalliset periaatteet. Asemakaa-

vaa laadittaessa on varmistettava kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen. Museoviranomaiselle tu-

lee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen alueella tehtäviä muutos- ja korjaustöitä. 

• Suojeltava rakennus. Rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus, 

jonka purkaminen on maankäyttö- ja rakennuslain 41 § 2 mom:n nojalla kielletty. Rakennuksen ulko-

asua ei saa muuttaa siten, että sen rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokas tai kaupunkimiljöön 

kannalta arvokas luonne turmeltuu. Suojelutavoitteet toteutetaan asemakaavalla. Yleiskaavan suoje-

lumääräys ohjaa asemakaavojen muutoksia. Asemakaava-alueen ulkopuolella suojelutavoitteet voi-

daan toteuttaa erillispäätöksin. Numeroindeksi viittaa kaavaselostuksessa esitettävään kohdeluette-

loon. 

o sr-10 / Ent. Keski-Savon Osuusliike 

o sr-11 / Ent. POK:n talo 

o sr-12 / Ent. KOP:n talo 

o sr-15a / Vanha Kaupungintalo, päärakennus 

o sr-15b / Vanha Kaupungintalo, piharakennus 

• Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue. Alueen maankäytössä on suositeltavaa huomioida 

lepakon ruokailualueina tai siirtymäreitteinä toimivat alueet. Selvityksiä tulee tarvittaessa tarkentaa 

asemakaavavaiheessa. 

• Ulkoilureitti. Sijanti ohjeellinen. 

• Kevyen liikenteen reitti. Sijainti ohjeellinen. 

 

Asemakaava 

Suunnittelualue on kauttaaltaan ennestään asemakaavoitettua aluetta. Voimassa olevat asemakaavat ovat 

vuosilta 1937–1998. Alueelle on osoitettu liike- ja asuinkerrostalojen, asuinkerrostalojen korttelialueita. Kort-

teleita on osoitettu myös yleisten rakennusten, pienteollisuusrakennusten, majoitustoimintaa palvelevien ra-

kennusten sekä kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten käyttöön. Pieksäjärven rannassa sekä korttelialu-

eiden väleissä on puistoalueita, venevalkama sekä pysäköintialueita. Asemakaavat eivät ole täysin toteutuneet 

varsinkaan Toikantien varressa. 

 



 
Kuva. Ote ajantasa-asemakaavasta 

 

Käytettävissä olevat selvitykset 

• Pieksämäen keskustan strategisen osayleiskaavaan aineistot (Ramboll, 2013-2015) 

• Pieksämäen kaupungin liikennemeluselvitys, FCG, 26.11.2010 

 

Laadittavat selvitykset 

Kaavatyössä pyritään hyödyntämään jo laaditut selvitykset ja tarpeen vaatiessa laaditaan lisäselvityksiä. Kaa-

va-aluetta koskien on laadittu seuraavat lisäselvitykset: 

• Pieksämäen keskustan rakennettu kulttuuriympäristö (FCG, 2016) 

• Pieksämäen Tahiniemen alueen luontoselvitys (Ympäristösuunnittelu Enviro 2016) 

• Hiekanpään alueen ja Pertinkujan asemakaavamuutoksen hulevesiselvitys (FCG 2016) 

 

Pohjakartta 

Pieksämäen kaupungin numeerinen pohjakartta täyttää asetuksen 1284/99 vaatimukset. 

 



TAVOITTEET 

Alustavat tavoitteet 

Suunnittelun keskeisenä tavoitteena on kehittää Pieksäjärven ja Savontien välisen alueen kaupunkikuvaa ja 

toimintoja.  Asemakaavatyö jatkaa Pieksämäen keskustan kaupunkikuvan ja toimintojen kehittämistä, jota on 

edeltänyt vanhan veturitallin ympäristön asemakaavan muutos sekä keskustan eteläosien osayleiskaavatyö.  

 

Suunnittelualueella tavoitteena on muuttaa Pertinkujan ympäristöä asumisen ja liiketoiminnan tarpeisiin. Sa-

vontien varressa oleville asuin-liikerakennuspaikoille tutkitaan lisärakentamismahdollisuuksia sekä selvitetään 

Pieksäjärven rantaan jätettävän puistokaistan kehittämismahdollisuuksia. Tavoitteena on suunnitella liikkumi-

sen, viihtyisyyden ja toimintojen kannalta hyvää kaupunkiympäristöä, joka palvelee sekä asumista, liike-

elämää että virkistyskäyttöä. 

  

Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö Pieksämäen keskuskatu (RKY 2009) sijoittuu osittain 

suunnittelualueelle. Yhtenä kaavatyön keskeisenä tavoitteena onkin turvata rakennusperintöön liittyvien arvo-

jen säilyminen sekä uuden rakentamisen sovittaminen olemassa olevaan kaupunkiympäristöön. Kulttuuripe-

rinnön vaalimisen lisäksi kaavatyön laadullisia tavoitteita ovat kaupunkirakenteen eheyttäminen korkeatasoi-

sella arkkitehtuurilla sekä elinympäristön viihtyisyyden, terveellisyyden ja turvallisuuden parantaminen.  

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta tuli voimaan 1.3.2009. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä niiden soveltamisala on tarkemmin selostettu julkaisuissa, jot-

ka löytyvät ympäristöhallinnon kotisivuilta www.ymparisto.fi/vat. Tavoitteet tulee ottaa huomioon asemakaa-

vaa laadittaessa. Asemakaavaa koskevia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ovat mm. seuraavat: 

 

Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla kiinnitetään alueidenkäytössä huomiota jo ole-

massa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan monipuolistami-

seen. 

 

Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuuris-

ta kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taa-

jamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua. 

 

Kaupunkiseutujen työssäkäyntialueilla varmistetaan alueidenkäytölliset edellytykset asuntorakentamiselle ja 

sen tarkoituksenmukaiselle sijoittumiselle sekä hyvälle elinympäristölle. Kaupunkiseutuja kehitetään tasapai-

noisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden 

keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajanalueina.  

 

Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava 

edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralueista muodos-

tuu yhtenäisiä kokonaisuuksia.  

 

VAIKUTUSTEN SELVITTÄMINEN JA ARVIOINTI 

Vaikutusalue 

Pieksämäen keskustan maankäytön ja rakentamisen kehityksellä on vaikutuksia sekä kaava-alueella ja sen lä-

hiympäristössä että myös laajemmin koko kaupunkia koskevana. Asemakaavan ratkaisujen vaikutukset pyri-

tään tunnistamaan ja selvittämään koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan katsoa olevan merkittäviä vaiku-

tuksia. 

 

http://www.ymparisto.fi/vat


Vaikutusten arviointi 

Kaavoitukseen sisällytetään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukainen vaikutusten arviointi, jonka tarkoi-

tuksena on selvittää tarpeellisessa määrin kaavan toteuttamisen aiheuttamat vaikutukset ennakolta. MRL 9§:n 

mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa mää-

rin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, 

sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan 

arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Vaikutuksia arvioidaan koko kaavoituksen ajan osana prosessia. Ympä-

ristövaikutusten selvityksessä käsitellään myös periaatteet mahdollisten haitallisten vaikutusten estämiseksi 

tai lieventämiseksi. 

 

Asemakaavatyön yhteydessä pyritään tunnistamaan ja selvittämään kaikki merkittävät kaavan ja sen vaihtoeh-

tojen toteutukseen liittyvät vaikutukset. Vaikutuksia tarkastellaan tarpeen mukaan eri alueellisilla tasoilla: ko-

ko kaava-aluetta ja sen lähiympäristöä koskevana ja koko kaupunkia koskevana. Vaikutusten tunnistaminen ja 

selvittäminen jäsennetään seuraavasti: 

 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 

• olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttömahdollisuudet. 

 

Vaikutukset liikenteeseen 

• ajoneuvoliikenteen järjestäminen, liikennemäärät ja pysäköinti 

• kävely ja pyöräily 

• liikenneturvallisuus 

 

Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen 

• infrastruktuurin rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset ja tulot 

• liikennekustannukset; kaavan vaikutukset energian käyttöön 

 

Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin 

• Maa- ja kallioperä, vesi, ilma ja ilmasto 

 

Vaikutukset kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 

• kaupunki- ja taajamakuva 

• rakennettu kulttuuriympäristö 

 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

• Alueen identiteetti ja imago 

• toiminnallisuus: liikkuminen, palvelut, virkistys, työpaikat 

• koettu ympäristö: kulttuuriympäristö, esteettisyys, turvallisuus 

• terveys: esim. melu, ilman laatu, pinta- ja pohjavesien laatu. 

 

Muut vaikutukset 

• kaavaprosessiin liittyvän vuorovaikutuksen yhteydessä esille tulevat selvitystarpeet 

 

Vaikutusten selvittämisen yhteydessä tarkastellaan myös MRA 17 §:n mukaisesti kaavan suhdetta valtakunnal-

lisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, maakuntakaavaan, yleiskaavaan ja kunnan muuhun suunnitteluun. Vaikutuk-

sia arvioidaan asiantuntija-arvioina sekä tehtyjen selvitysten perusteella. Arvioinneissa hyödynnetään laadittu-

ja selvityksiä, kaavan mitoitustarkasteluja, tietoa vastaavista kohteista sekä kaavoitustyön aikana eri osallista-

hoilta saatavaa palautetta. Pääosa vaikutusten arvioinneista tehdään kaavaehdotusvaiheessa. 

 



OSALLISET 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaan kaavoitukseen osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden 

asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viran-

omaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan 

valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. 

 

Tässä kaavahankkeessa osallisia ovat: 

• alueen maanomistaja 

• viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat ja –haltijat 

• kaavan vaikutusalueen asukkaat, yritykset ja työntekijät sekä elinkeinonharjoittajat, joiden oloihin 

asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa ja jotka ilmoittautuvat osallisiksi. 

• kaupungin asiantuntijaviranomaiset 

• kaupungin ao. hallintokunnat 

o Pieksämäen nuorisovaltuusto 

• valtion viranomaiset 

o Museovirasto 

o Savonlinnan maakuntamuseo 

o Etelä-Savon ELY- keskus 

o Pohjois-Savon ELY- keskus 

o Liikennevirasto 

o Pieksämäen kihlakunnan poliisilaitos 

• muut viranomaiset ja yhteisöt 

o Etelä-Savon maakuntaliitto 

o Etelä-Savon Pelastuslaitos 

o Mikkelin Puhelin Oyj 

o Savon Voima Oyj 

o TeliaSonera Finland Oyj  

o Pieksämäen Vesi Oy 

• yhdistykset 

o Pieksämäki-Seura ry 

o Pieksämäen Luonnon Ystävät ry 

o muut yhdistykset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään ja jotka ilmoittautuvat osallisiksi. 

• ne tahot, jotka katsovat olevansa osallisia ja ilmoittautuvat osallisiksi 

 

OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 

Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai 

suullisesti mielipiteensä asiasta (MRL 62 §). Mielipiteensä voi esittää 

• OAS:in nähtävänä oloaikana 

• kaavaluonnoksen nähtävänä oloaikana 

• kaavaehdotuksen nähtävänä oloaikana 

 

Kaavoituksen etenemisestä tiedotetaan Pieksämäen lehdessä ja kaupungin ilmoitustaululla, sekä kaupungin 

Internet-sivuilla. 

 

Työn käynnistämisvaiheessa 21.3.2017 järjestettiin MRL 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu Etelä-Savon 

ELY-keskuksessa. Muu viranomaisyhteistyö järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin neuvotteluin sekä 

lausuntopyynnöin. 

 



KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO 

Kaavoituksen käynnistäminen / toukokuu 2016 – huhtikuu 2017 

Pieksämäen kaupungin tekninen lautakunta on tehnyt päätöksen 25.5.2016 § 35 asemakaavan muuttamisesta 

Pertinkujan alueella. 

 

Asemakaavan vireille tulosta kuulutetaan Pieksämäen Lehdessä sekä kaupungin ilmoitustaululla. Osallistumis- 

ja arviointisuunnitelma lähetetään osallisille ja on nähtävillä Naarajärven palvelupisteessä (Kanttila, Vilhulantie 

5, Naarajärvi) teknisen toimen neuvonnassa koko kaavoitusprosessin ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitel-

ma julkaistaan myös kaupungin kotisivuilla www.pieksamaki.fi. 

 

Osallisilla on mahdollisuus ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää Etelä-Savon ELY-

keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Jos suunnitelma on il-

meisesti puutteellinen, ELY-keskuksen on viivytyksettä järjestettävä kaupungin kanssa neuvottelu suunnitel-

man täydennystarpeiden selvittämiseksi (MRL 62 §). 

 

Mahdolliset huomautukset tästä Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja ehdotukset alueen kehittämisestä 

ja rakentamisesta tulee toimittaa osoitteella: 

 

Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki 

 

Huomautukset voi toimittaa myös sähköisesti osoitteella: kirjaamo@pieksamaki.fi 

 

Lisätietoja asiasta antavat kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi 

Tarkiainen puh. 0400 855 597. 

 

Asemakaavan luonnosvaihe / vuodenvaihde 2017-2018 

Toimenpiteet: 

• selvitykset, vaikutusten arviointi 

• työneuvottelut viranomaisten kanssa 

• mielipiteet ja ennakkolausunnot 

• kaavaluonnos nähtäville 

• järjestetään avoimien ovien tiedotus- ja keskustelutilaisuus 

• lausunnot ja muistutukset 

• viranomaisneuvottelu 

• muistutusten ja lausuntojen käsittely 

 

Asemakaavaluonnos on nähtävillä 30 päivän ajan. Nähtävillä olosta kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla ja 

kaupungin www-sivuilla (Kuulutukset) sekä Pieksämäen Lehdessä. Niiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden 

toimialaa kaavassa käsitellään, pyydetään kommentit. Osalliset voivat määräajassa esittää kirjallisesti tai suul-

lisesti mielipiteensä kaavaluonnoksesta. (MRL 62, MRA 30 §). 

 

Asemakaavan ehdotusvaihe / tammi –maaliskuu 2018 

Toimenpiteet: 

• vaikutusten arviointien täydentäminen 

• työneuvottelut viranomaisten kanssa 

• muutokset kaavaan kaavaluonnoksesta saadun palautteen ja viranomaisten kanssa käytyjen neuvotte-

lujen pohjalta 

• kaavaehdotus nähtäville 

• lausunnot ja muistutukset 



• viranomaisneuvottelu 

• muistutusten ja lausuntojen käsittely 

• tarvittaessa tehdään muutoksia kaavaan saadun palautteen ja viranomaisten kanssa käytyjen neuvot-

telujen pohjalta 

 

Kaavaluonnos kehitetään kaavaehdotukseksi, joka asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi (MRA 27 §). Nähtävillä 

olosta kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin www-sivuilla (Kuulutukset) sekä Pieksämäen Leh-

dessä. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja kunnan hallintokunnilta. Osalliset voivat 

määräajassa jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen. Kiinteistönomistajan kanssa tehdään maan-

käyttösopimus ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä. 

 

Jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetet-

tava uudelleen nähtäville. (MRA 32 §). 

 

Kaavan hyväksyminen / huhti-toukokuu 2018 

Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Hyväksymisestä kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla sekä 

Pieksämäen Lehdessä. Hyväksymisestä kerrotaan myös kaupungin www-sivuilla (Kuulutukset). Hyväksymis-

päätös lähetetään Etelä-Savon ELY-keskukselle ja Etelä-Savon maakuntaliitolle. Niille viranomaisille, kunnan 

jäsenille ja muistutuksen tehneille jotka ovat kaavan nähtävillä ollessa sitä pyytäneet, lähetetään kaavan hy-

väksymisestä tieto. 

 

Kaavan hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä. Nähtäville asettamisesta alkaa 

30 päivän valitusaika, jolloin kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-

Suomen hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

 

Kaavan voimaantulo 

Valitusajan kuluttua kaavan hyväksymispäätös saa lainvoiman, jollei päätöksestä ole tehty määräaikana vali-

tusta tai MRL:n 195 §:n mukaista oikaisukehotusta tai valitukset on ratkaistu hallinto-oikeudessa tai korkeim-

massa hallinto-oikeudessa. 

 

Voimaantulosta kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla sekä Pieksämäen Lehdessä. Vahvistumisesta kerro-

taan myös kaupungin www-sivuilla (Kuulutukset). Voimaantulosta lähetetään ilmoitus Etelä-Savon ELY-

keskukselle. 

 

Kaavan lähettäminen tiedoksi 

Voimaan tullut asemakaava lähetetään Etelä-Savon ELY-keskukselle, maanmittauslaitokselle, Etelä-Savon 

maakuntaliitolle ja Pieksämäen rakennuslautakunnalle. 

 

ASEMAKAAVAN VASTUUTAHOT 

Kaavoitusviranomainen: Pieksämäen kaupunki 
Maankäyttö 
PL 125 
76101 Pieksämäki 

 
Yhteyshenkilöt: Kaavoituspäällikkö  
   Pekka Häkkinen 
   p. 044 588 3223 
   pekka.hakkinen@pieksamaki.fi 

 

mailto:pekka.hakkinen@pieksamaki.fi


Maankäyttöinsinööri 
   Anssi Tarkiainen 
   p. 0400 855 597 
   anssi.tarkiainen@pieksamaki.fi 
 
Kaavan laatija:  Ramboll Finland Oy 
  Pakkahuoneenaukio 2 (PL 718) 
   33101 Tampere 
    
Yhteyshenkilöt: Arkkitehti SAFA Kirsikka Siik 
   p. 050 324 5527 
   kirsikka.siik@ramboll.fi 
   

Kaavasuunnittelija Petteri Laamanen 
   p. 040 169 5429 
   petteri.laamanen@ramboll.fi 
 

mailto:anssi.tarkiainen@pieksamaki.fi
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