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INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY
Mäntypöllinkuja 6N
50170 MIKKELI

ANOLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2000

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS
Koskee 26.8.2019 päivättyä ranta-asemakaavan muutoksen karttaa.

Vireilletulosta ilmoitettu 1.8.2019
Tekninen lautakunta hyväksynyt
Nähtävillä
Kaupunginhallitus hyväksynyt
Kaupunginvaltuusto hyväksynyt
Lainvoimainen

Kartta suunnittelualueesta, Anolan alue

ANOLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS
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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot
Anolan ranta-asemakaava on hyväksytty 8.12.2009 § 83. Kaavan muutos koskee tiloja 593–404- 38, -
48, -41, -42, -43, -44 ja -45.

1.2 Kaava-alueen sijainti
Kaava-alue sijaitsee Pieksäjärven ranta-alueella noin viisi kilometriä Pieksämäen keskustasta luoteeseen
likimain keskustan ja Nenonpellon taajaman puolessa välissä.

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavan työnimenä on ”Anolan ranta-asemakaavan muutos 1:2000”.
Kaavan tavoitteena on muuttaa kuusi RA- rakennuspaikkaa AO- rakennuspaikoiksi ja yksi RM-
rakennuspaikka AO- rakennuspaikaksi.

TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Aloitteen ranta-asemakaavan muuttamiseksi ovat tehneet yksityiset maanomistajat.
Pieksämäen tekninen lautakunta on päättänyt 16.4.2019 käynnistää ranta-asemakaavan muuttamisen ja
päättänyt 25.6.2019 asettaa OAS nähtäville.
OAS oli julkisesti nähtävillä 1.8. – 2.9.2019 välisen ajan.
Aloitusvaiheen neuvottelu (MRL 66§) järjestettiin 16.8.2019.
Kaavaluonnos asetetaan nähtäville x.x – x.x.2019.
Luonnoksesta on antanut lausuntonsa….. Tekninen lautakunta käsitteli kaavaehdotusta x.x.2019,
kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen x.x.200x ja asetti sen julkisesti nähtäville x.x.—x.x.200x.
Kaavaehdotuksesta saatiin x lausuntoa, muistutuksia …

2.2 Ranta-asemakaavan muutos
Kaava-alue käsittää alueen, jossa yhdellä RA- rakennuspaikalla ja yhdellä RM- korttelialueen
lohkomattomalla rakennuspaikalla on asuinrakennukset. Muutosalueet on lohkottu rakennuspaikkojen
ja/tai korttelialueiden osalta tiloiksi ja niillä ei ole muita kuin em. rakennukset.

2.3  Kaavan toteuttaminen
Kaavan toteuttaminen alkaa sen jälkeen, kun kaavan hyväksymispäätös on lainvoimainen.

LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelun oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Kaava-alueen länsipuolella on Anolan golfkenttäalue rakennuksineen ja väylineen.
Voimassa olevassa kaavassa on 11 RA- rakennuspaikkaa, (e=0,15), jotka on lohkottu tiloiksi sekä
seitsemän RM- aluetta, jotka mahdollistaisivat 20 erillisen lomarakennuksen, yhteensä 5700 k-m2,
rakentamisen. Lisäksi alueella on kolme suurempaa RM- aluetta, joihin olisi mahdollista rakentaa loma-
asuntoja sekä alueen käyttöä palvelevia rakennuksia yhteensä 5400 k-m2. Korttelialueiden viereiset
alueet ovat kaavassa suojaviheraluetta, yhteiskäyttöistä lähivirkistysaluetta ja venesatama /
venevalkama. Kaava-alueen lähisaariin Pieksäjärvessä on suunniteltu kaava-alueen yhteiskäyttöön mm.
retkisaari, lintusaari, seurasaari ja onkisaari.
Suunnittelualueella on tiet ja vesihuoltoverkosto valmiina. Alueella on mäntyvaltaista puustoa.

3.1.2 Ympäristön tila, luonnonympäristö
Luonnonolot
Alueella on tehty luontoselvityksiä ranta-asemakaavan laatimisen yhteydessä. Suunnittelualue on
Pieksäjärven rantaan tukeutuvaa metsäistä kangasmaastoa.
Vesistöt ja vesitalous
Alue rajoittuu Pieksäjärveen, ja alueen keskikohdalla on vesiuoma ja puro lähivirkistysalueella (VL/yk).
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.

Voimassa oleva ranta-asemakaava.
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3.1.3 Rakennettu ympäristö

Yhdyskuntarakenne
Alue soveltuu hyvin loma- ja omakotirakentamiseen. Suonenjoentien länsipuolella on Anolan
golfkenttäalue. Lähialueella, erityisesti Pohosjoentien varrella on pysyvää asutusta. Rannan
läheisyydessä olevilla omakotitonteilla voisi olla kysyntää Pieksämäen seudulla.

Palvelut
Palvelut saadaan Pieksämäeltä.

Työpaikat, elinkeinotoiminta
Kaava-alueen toteuttaminen tuo työmahdollisuuksia alueelle.

Virkistys
Pieksäjärven ranta-alue saarineen luo hyvät mahdollisuudet virkistäytymiseen.

Tekninen huolto
Alueella on tiet ja vesihuolto eli vesi- ja jätevesijohdot, joihin kaikki rakennuspaikat voidaan liittää.

Maa- ja metsätalous
Alueella ei ole maa- ja metsätalousalueita

3.1.4 Maanomistus
Suunnittelualueen omistavat kaavamuutosaloitteen tekijät. Lähialueet ovat myös yksityisessä
omistuksessa.

Suunnittelutilanne

3.2.1 Maakuntakaavassa (vahvistettu 4.10.2010) suunnittelualueella on taajamatoimintojen aluetta,
         matkailu- ja virkistysalue V1 11.66 Anolan ranta sekä retkeilyreitti.

Ote Etelä-Savon maakuntakaavojen yhdistelmästä
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3.2.2 Yleiskaavassa suunnittelualue on kehitettävä asuinpainotteinen alue (toissijainen).

Ote strategisesta yleiskaavasta.

3.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

- maakuntakaava on hyväksytty 4.10.2010.
- yleiskaava on hyväksytty 25.1.2016.
- ranta-asemakaava on hyväksytty 8.12.2009.
- Pieksämäen kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2007.
- OAS 13.6.2019, täydennetty 3.10.2019 ja luonnos ranta-asemakaavan muutoksesta 26.8.2019.
- tekninen lautakunta 16.4. ja 25.6,2019; muutos vireille sekä OAS:n asettaminen julkisesti

nähtäville.
- tekninen lautakunta x.x.2019; luonnoksen asettaminen nähtäville
- ehdotus ranta-asemakaavan muutoksesta nähtäville x.x.2019.

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Kaavan suunnittelun tarve
Kaavan laatimiseen on ryhdytty maanomistajien aloitteesta. Voimassa oleva Anolan ranta-asemakaava
on yksinomaan loma- ja matkailualuetta. Kaavan toteuttaminen yksinomaan loma-asuntokäyttöön ei ole
kuitenkaan toteutunut. Tämän vuoksi on syytä muuttaa osa alueen rakennuspaikoista pysyvän asumisen
alueeksi eli muutoksen mukaan erillispientalojen alueeksi (AO-1).
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4.2  Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kaavahanke on käynnistynyt yksityisten maanomistajien aloitteesta teknisen lautakunnan päätöksellä
16.4.2019.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1 Osalliset
Osallisia ovat naapurikiinteistöjen omistajat ja haltijat, laitokset, yritykset, pelastuslaitos,
rakennusvalvonta, yhdyskuntatekniikka ja ympäristö, ympäristöpalvelut, kulttuuri- ja liikuntapalvelut,
tekninen lautakunta, kaupunginhallitus, ELY-keskus, maakuntaliitto, Savon Voima Oy, teleoperaattorit
(OAS:ssa).

4.3.2 Vireilletulo
Kaavahanke tuli vireille 16.4.2019.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Kuten kohdassa 2.1 Kaavaprosessin vaiheet. Kaavahankkeesta eri vaiheissa ilmoitetaan kaupungin
toimesta osallisille lähettämällä päivätty kirjelmä sekä kartta kaavamuutoksesta, OAS ja selostus; heille
on varattu 30 pv aikaa esittää lausuntonsa ja mielipiteensä.

  4.3.4       Viranomaisyhteistyö

4.4  Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteet

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Lähtökohtana on muuttaa kuusi RA- rakennuspaikkaa erillispientalon (AO-1) rakennuspaikaksi, joista yksi
on jo rakennettu sekä yksi RM- alueella oleva jo rakennetun omakotitalon rakennuspaikka erillispientalon
(AO-1) rakennuspaikaksi. Muutoksella muodostettaisiin yhteensä seitsemän (7) yhden asunnon käsittävää
erillispientalon rakennuspaikkaa.

Kunnan asettamat tavoitteet
Kunnan edustaja on todennut, että kaupunki suhtautuu myönteisesti hankkeeseen.

Maanomistajien tavoitteet
Maanomistajien tavoitteena on saada muutettua kuusi (6) voimassa olevassa kaavassa lomaloma-
asuntojen rakennuspaikoiksi (RA) merkittyä ja lohkottua rakennuspaikkaa sekä yksi rakennettu
rakennuspaikka – osa matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta (RM) - erillispientalojen
rakennuspaikoiksi (AO-1).

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Alue soveltuu hyvin sijaintinsa ja valmiin infran vuoksi esitettyyn rakentamiseen.

Melu
Ympäristön merkittävin melunlähde nyt ja tulevaisuudessa on kantatie 72:n tuottama liikennemelu.
Kantatien liikennemäärä on 2920 ajoneuvoa vuorokaudessa (Lähde: Varkaus- Pieksämäki – seudun
liikenneturvallisuussuunnitelma 2009).
Melulle herkkiä toimintoja ei itse suunnittelualueelle ole tulossa; kysymyksessä on tavanomaista
omakotiasutusta, jonka rakenteellisilla ratkaisuilla saadaan riittävä sisämelun ohjearvovaatimus
täytettyä. Merkittävin liikennemeluun vaikuttava tekijä on ajonopeus. Jonkin verran liikennemeluun
vaikuttaa myös liikenteen määrä, mutta esimerkiksi liikennemäärän kaksinkertaistuminen vaikuttaa
meluun n. 3 dB.
Liikennemelun määrää on mitattu korttelialueelle 10 rakennetun asuin-/ vapaa-ajan rakennuksen pihalta;
taustamelu, tuuli oli n. 40 dB ja ajoneuvoliikenteen n. 60 – 65 dB. Näin ollen ko. rakennus sijaitsee yli
55 dB:n melualueella.
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Voimassa olevassa kaavassa on merkintä kantatien 72 viereisellä EV alueella; suojaviheralue on
varustettava melua estävällä rakenteella niin, että melutaso viereisellä kortteli- ja lähivirkistysalueella
saa olla korkeintaan 40 dBA. Tämä vaatimus ylittää VN:n melun sallitusta määrästä antamat määräykset
huomattavasti. VN:n asetuksen mukaan virkistykseen käytettävät rakennuksen piha- ja oleskelualueet
on suunniteltava ja toteutettava siten, että melun keskiäänitaso ei ylitä 55 desibeliä kello 7–22 ja yöllä
melun keskiäänitaso ei ylitä 50 desibeliä, ellei asemakaavasta muuta johdu.
Korttelissa 10 oleva rakennus on noin 100 m etäisyydellä kantatiestä ja toiset suunnittelualueen
rakennuspaikat sijaitsevat noin 300 m etäisyydellä. Melu vähenee etäisyyden kasvaessa 200 m; kova
maanpinta 13 dB ja pehmeä maanpinta (sellainen on ko alueella) 23 dB. Näin ollen 55 dB:n melutaso
ylittyy vain suunnittelueen kortteleissa 9 ja 10.
Toisaalta; Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohje määrittää vapaa-ajanmelun ohjearvot. Sen
mukaan melun ei tulisi ylittää 85 desibelin keskimääräistä tasoa kahdeksan tunnin ajalle jaettuna.
Ajoneuvomäärä vuorokaudessa on n. 2900. Keskimäärin yksi ajoneuvo vuorokaudessa kulkee noin 30
min välein. Jos oletetaan, että 80 % ajoneuvoista eli 2320 kulkisi klo 6 – 21 välisenä aikana, niin yksi
ajoneuvo kulkisi noin 25 min välein ja yöllä, klo 21–06, 580 ajoneuvoa noin 55 min välein.
Liikennemelun vaimentamiseksi ja torjuntaan tulisi voimassa olevassa kaavassa merkitylle
suojaviheralueelle lisätä riittäviä rakenteita ja istutuksia. Erilaisia toimenpiteitä tulisi suunnitella ja
toteuttaa viimeistään siihen mennessä, kun kaavan muutos on saanut lainvoiman. Rengasmelun
vähentämiseksi voisi tulla kysymykseen nopeuden alentaminen 80km/h 60 km/h taikka melukaiteen
asentaminen ajoradan reunaan. Se vaatisi väyläviraston hyväksymisen.

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
Neuvottelussa maanomistajien ja kaupungin kaavoituspäällikön kanssa on tultu sellaiseen
johtopäätökseen, että esitetty muutos on tarkoituksenmukaista toteuttaa. Pieksämäellä on kysyntää
nimenomaan rannan läheisyydessä oleviin omakotirakennuspaikkoihin.

4.4.3 Kaavan ratkaisun valinta ja perusteet
Mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen
OAS:n ja luonnosvaiheen kuulemisen yhteydessä annetut mielipiteet otetaan mahdollisuuksien mukaan
huomioon kaavan muutosehdotusta laadittaessa.

4.4.4 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
Kuten kohdassa 2.1.

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne
Kaavan muutoksessa on esitetty vain korttelialueita ja niille AO-1 rakennuspaikkoja.  Muut
korttelialueet jäävät edelleen RA- ja RM- korttelialueiksi. Kaavan mukaiset kadut ja jalankulkuväylät,
yhteiskäyttöiset lähivirkistysalueet VL/yk uimarantoineen vv/yk ja venevalkama-alueineen LV/yk sekä
suojaviheralue EV meluesteineen jäävät edelleen voimassa olevaan kaavaan. Näitä alueita ei ole
tarkoituksenmukaista ottaa mukaan muutosalueeseen. ne voidaan toteuttaa voimassa olevan kaavan
mukaisesti.

5.1.1    Mitoitus
Alueen mitoitus rakennuspaikkojen määrän ja rakennusoikeuden määrän suhteen ei muutu.
Korttelialueiden 5 ja 10 kerrosluku on voimassa olevassa kaavassa II; muutoksessa esitetään
kerrosluvuksi I u ½.

5.1.2 Palvelut
Kaavassa ei ole esitetty palveluja; ne haetaan Pieksämäen keskustasta ja Naarajärven taajamasta.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen ja jatkosuunnitteluohjeet
Suunnittelualue on voimassa olevassa kaavassa rakennuskorttelialueita ja suunniteltujen erillispientalon
rakennuspaikkojen rakentaminen edesauttaa alueen toteuttamista. Asemakaava laaditaan toteuttamista ja
rakentamista varten.
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5.3 Aluevaraukset

5.3.2 Korttelialueet
Suunnittelualueella on neljä korttelialuetta tai sen osaa, joita muutos koskee.

5.3.3 Muut alueet

Muutos ei koske muita voimassa olevan kaavan mukaisia alueita.

5.4. Kaavan vaikutukset

5.4.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Ihmisen elinoloihin kohdistuvat vaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset (asukkaiden arkielämän laatu,
terveys, turvallisuus ja viihtyisyys, erityisryhmät)
Kaavalla lisätään rakentamista sekä palvelujen käyttämistä Pieksämäeltä. Alueen käyttötarkoituksen ja
asumisen nähden syrjäisen sijainnin johdosta sillä ei ole merkittäviä sosiaalisia tai kulttuurisia
vaikutuksia. Rakennetun ympäristön määrä ei lisäänny.

Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset (pinta- ja pohjavedet, maaperä, vesistöt, luonnon monimuotoisuus,
luonnonvarat, kasvillisuus, eläimistö, ilma, melu)
Seitsemän rakennuspaikan muuttaminen erillispientalon (AO-1) rakennuspaikaksi ei merkittävästi lisää
ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.
Kaavan toteutuminen lisää asiointiliikennettä, mikä lisää päästöjen ja melun määrää jonkin verran.
Vesi- ja jätevesihuolto järjestetään olevaan johtoverkostoon liittymällä. Alueelle on osoitettu
virkistysalueita sekä yhteiseen käyttöön tarkoitettuja alueita.

Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset (väestön määrä, ikärakenne, työllisyys, palvelut,
taajamarakenteen leviäminen)
Kaavalla tuetaan Anolan alueen kehittymistä; joten sillä on myös positiivisia työllisyysvaikutuksia. Väestön
määrää lisää omakotitalojen rakentaminen. Alue sijaitsee kaupungin keskustan ja Nenonpellon taajaman
puolessa välissä; noin viisi (5) kilometriä molempiin. Omakotitalojen rakennuspaikat tarjoavat
mahdollisuuden rakentaa asunto järven läheisyyteen lyhyehkön matkan etäisyydelle työpaikoista ja
palveluista.

Liikenteelliset vaikutukset (liikenneturvallisuus, julkinen liikenne, kevyt liikenne, liittymät ja pysäköinti).
Kaavan ja sen muutoksen toteutuminen tuo alueelle lisää autoliikennettä. Tieyhteys ja liittymät
rakennuspaikoille johtaville kaavateille on valmiina kantatielle 72 Mikkeli – Pieksämäki – Suonenjoki sekä
Pohosjoentielle. Kevyen liikenteen väylä on rakennettu keskustasta kaava-alueelle.

Kulttuuri ja muut vaikutukset (rakennuskulttuuri, maisema- ja kaupunkikuva, kulttuuripalvelujen tarjonta).
Kaavalla ei ole kulttuurisia vaikutuksia.

Taloudelliset vaikutukset (yhdyskuntatekniset ja teiden rakennuskustannukset,
talonrakennuskustannukset, palvelujen järjestäminen).
Valmis kunnallistekniikka alueella mahdollistaa kaavamuutoksen toteuttamisen nopeasti ja
taloudellisesti. Kaava-alueen rakentaminen tuo työmahdollisuuksia alueelle.

5.4.3 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Luonnonolot, maisemarakenne, maisemakuva
Luonnonolot eivät oleellisesti muutu; kysymyksessä on voimassa oleva kaava-alue Pieksäjärven ranta-
alueella, jossa on kaksi loma-/asuinrakennusta. Rannan tuntumassa olevan korttelin 5 rakennusten
kerrosluvuksi esitetään muutoksessa I u ½.
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Vesistöt ja vesitalous
Vesistön tila ei muutu, koska jätevedet johdetaan alueella olevaan jätevesijohtoverkostoon. Talousvesi
saadaan alueelle rakennetusta vesijohtoverkostosta.

Maa- ja metsätalous
Alueella ei ole pelto- ja metsäalueita.

5.5 Ympäristön häiriötekijät
Kantatien 72 liikenne tuottaa melua suunnittelualueelle. Sen vähentämiseksi kantatien 72 viereiselle
suojaviheralueelle (EV) tulisi lisätä rakenteita ja istutettava suojapuustoa sekä muutoinkin suunniteltava
ja toteutettava liikennemelun torjunta VN:n antamien meluarvojen mukaiseksi.

5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavakartassa olevat kaavamääräykset ja merkinnät noudattavat voimassa olevan yleiskaavan ja sekä
ympäristöministeriön merkkipäätöksen mukaisia kaavamääräyksiä.

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS

6.1 Toteuttaminen ja ajoitus
Yleiskaava toteutuu maanomistajien ja yksityisten toimijoiden aikataululla.

Mikkelissä 5.7.2019, täydennetty 3.10.2019.
Alpo Leinonen

Pekka Häkkinen Alpo Leinonen
Kaavoituspäällikkö Rakennus- ja maanmittausinsinööri
puh. 044 588 3223 puh. 0440 555 195
pekka.hakkinen@pieksamaki.fi alpoe.leinonen@gmail.com
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