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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavoituksen osallistumis- ja
vuorovaikutusmenetelmistä 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.
Päivitetty 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 laatimiseksi on tehnyt maanomistaja Matti ja Liisa Koti Oy 20.8.2014. Pieksämäen
kaupungin tekninen lautakunta on hyväksynyt aloitteen ja päättänyt käynnistää alueen asemakaavoittamisen
10.9.2014 § 57. Alue kuuluu Pieksämäen keskusta-alueen strategiseen osayleiskaava-alueeseen, joka on
hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.1.2016
SUUNNITTELUALUE
Asemakaava laaditaan Pieksämäen kaupungin keskustaajaman itäpuolelle, noin neljän kilometrin päähän
ydinkeskustasta. Suunnittelualue käsittää osat tiloista Nikkarilanharju 593-403-1-18 ja Ukonharju 593-403-292. Alue rajautuu lännestä Kukkarojärveen, idässä Hautosen järveen, etelässä järvien Kukkarojärvi ja
Mustonen väliseen kiinteistörajaan ja pohjoisessa järvien Hautonen ja Kukkarojärvi väliseen soistuneeseen
alueeseen. Suunnittelualueella sijaitsee joukko valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen
(480/85) nojalla varjeltuja rakennuksia (liite 1).

Kuva 1. Suunnittelu alueen rajaus

KAAVAN TARKOITUS
Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa matkailuun ja hoivapalveluihin liittyvien toimintojen rakentaminen
tukitoimintoineen suunnittelualueelle. Kaavassa huomioidaan strategisessa osayleiskaavassa osoitetut,
aluetta koskevat suunnittelu määräykset. Lisäksi kaavassa turvataan aikaisemmin varjeltaviksi esitetyt
rakennukset ja tutkitaan muut rakennusperintöä ja luontoa koskevat suojeluarvot.
Maankäytön kehittämisestä laaditaan tarvittaessa maankäyttösopimus kiinteistön omistajan / Pieksämäen
kaupungin kanssa.
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Nykytila / Maankäyttö
Suunnittelualue sijoittuu n. 4 km päähän Pieksämäen ydinkeskustasta itään Kukkarojärven ja Hautosen
väliselle alueelle. Alueelle kuljetaan Metsäopistontietä, joka päättyy entisen Nikkarilan metsäopiston alueelle.
Alueella on paljon olevaa rakennuskantaa, rakennettujen alueiden väliset alueet ovat metsäistä
kangasmaastoa. Alueen rakennuskanta on esitetty oas:n liitteessä 2. Osa suunnittelualueen rakennuksista on
varjeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/85) nojalla.

Kuva 2. Päärakennus, jota saneerataan hoivapalvelujen käyttöön.

Kuva 3. Piha-alue kuvattuna päärakennuksen edestä etelään päin.

Maakuntakaava
Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Savon maakuntakaavan 4. lokakuuta 2010. Kaava astui samalla
voimaan. Kaava on laadittu koko Etelä-Savon maakunnan alueelle ja siinä käsitellään kaikkia
aluevaraustyyppejä. Vanhat seutukaavat on kumottu muilta osin paitsi ohjeellisen oikoratavarauksen osalta
välillä Lahti-Heinola-Mikkeli. Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan 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 kaava-alueelle kohdistuvat seuraavat merkinnät:
• Nikkarilan virkistysalue / V 64
• Tuopunkangas, 1. lk pohjavesialue / pv 275
• Nikkarilan harjut, arvokas harjumaisema / ge 501
• Nikkarilan kampus, kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti
merkittävä kohde / ma 602
• Retkeilyreitti, ohjeellinen

Kuva 4: ote 4.10.2010 vahvistetusta maakuntakaavasta, punainen ellipsi kuvaa likimääräistä
suunnittelualuetta
Maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan 9.6.2014, joka käsittelee tuulivoiman
sijoittumista Etelä-Savon alueella.

Maakuntahallitus on käynnistänyt Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan laadinnan 20.8.2014. Keskeisin
päivittämisen kohde on luonnonvarojen kestävä käyttö. Kaavaprosessissa tutkitaan mm. turvetuotannon ja
vesistöjen virkistyskäytön yhteensovittamista. Luonnonvarojen kestävän käytön lisäksi maakuntakaavan
päivitystarpeita on ilmennyt arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja maisemien merkinnöissä,
luonnonsuojelualueiden toteuttamistilanteessa, kehittämisperiaatemerkinnöissä sekä mm. yksittäisissä
matkailu- ja virkistysmerkinnöissä. Nikkarilan alueen maakuntakaavamerkintää päivitetään 2.
vaihemaakuntakaavan yhteydessä vastaamaan Pieksämäen keskusta-alueen strategisen osayleiskaavan
mukaista merkintää.
Yleiskaava

Kuva 4: ote 25.1.2016 hyväksytystä osayleiskaavasta
Alue kuuluu Pieksämäen keskusta-alueen strategiseen osayleiskaavaan. Kaava on etenemässä keväällä 2015
ehdotusvaiheeseen. Alueelle on osoitettu kaavaluonnoksessa kaavamerkinnät:
• Kehitettävä loma- ja /tai matkailupalvelujen alue. ”Aluetta voidaan kehittää myös palveluasumisen
tarkoituksiin. Alueen toiminta, maankäytön ja rakentamisen mitoitus, sijainti ja laajuus on
määritettävä yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa siten, että alueet muodostavat kestävän ja
toiminnallisesti yhtenäisen kokonaisuuden osana seudullista palvelu- ja yhdyskuntarakennetta.”
• Pohjavesialue. ”Alueelle ei tule sijoittaa pohjaveden laadulle ja määrälle vaaraa aiheuttavaa
toimintaa.”
• Arvokas geologinen muodostuma. ”Alueella tulee huomioida maisemakuvan, geologisten
muodostumien sekä erityisten luonnonolosuhteiden ja -esiintymien säilyminen.”

•

•
•

Rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde, rakennusryhmä ja/ tai pihapiiri. ”Kohteen ja sen
ympäristön suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurihistoriallisesti arvokas kokonaisuus ja
erityspiirteet. Numeroindeksi viittaa Rakennetun kulttuuriympäristön inventointiraportissa esitettyyn
kohdeluetteloon.”
Merkittävä tai kehitettävä virkistys- / ulkoilureitti
Ohjeellinen viher- ja virkistysyhteystarve, ekologinen yhteys. ”Merkintä osoittaa viher-/
virkistysalueiden välisiä ja niitä yhdistäviä tavoitteellisia tai kehitettäviä yhteyksiä, joilla tulee taata
puuston ja kasvillisuuden riittävyys. Aluetta ja sen lähiympäristöä suunniteltaessa on turvattava, ettei
viherreitin toteuttamismahdollisuuksia heikennetä ja/ tai ekologisia yhteyksiä katkaista.”

Asemakaava
Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.
Käytettävissä olevat selvitykset
Muinaismuistot, kulttuuriympäristö, rakennukset ja rakennusperintö
• Kulttuuriperintötietokanta / Etelä-Savon maakuntaliitto
• Kulttuuriympäristöselvitys. Etelä-Savon Kulttuuriperinnön kehityslinjat, jatkumot ja murrokset. EteläSavon maakuntakaava. Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu, 88:2007.
• Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi, Pieksämäki 25.3.2015 / Ramboll Oy (liite 3)
Liikenne, melu ja tärinä
• Pieksämäen kaupungin liikennemeluselvitys, FCG, 26.11.2010
• Varkaus-Pieksämäki – seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma, Joroisten kunta, Leppävirran kunta,
Pieksämäen kaupunki, Varkauden kaupunki, Kaakkois-Suomen tiepiiri, Savo-Karjalan tiepiiri, ItäSuomen lääninhallitus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Pohjois-Savon liitto, helmikuu 2007
• Vt 23 parantaminen Pieksämäen keskustaajaman kohdalla – Aluevaraussuunnitelma (Pohjois-Savon
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2012).
• Tahilammen ampumaradan meluselvitys 11.11.2016
Luonto ja eläimistö
• Pieksämäen kaupungin maaperäkartta
Laadittavat selvitykset
Kaavatyössä pyritään hyödyntämään jo laaditut selvitykset ja tarpeen vaatiessa laaditaan lisäselvityksiä.
Kaava-aluetta koskien laaditaan ainakin seuraavat lisäselvitykset:
• Nikkarilan maisemaselvitys
• Nikkarilan luontoselvitys ja kampusalueen puulajikartoitus
Pohjakartta
Pieksämäen kaupungin numeerinen pohjakartta täyttää asetuksen 1284/99 vaatimukset.
TAVOITTEET
Alustavat tavoitteet
Suunnittelun tavoitteena on kehittää Nikkarilan aluetta matkailun ja hoivapalvelujen alueena
tukitoimintoineen. Suunnittelutyössä huomioidaan valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun
asetuksen (480/85) nojalla varjellut rakennukset. Yhtenä kaavatyön keskeisenä tavoitteena onkin turvata
rakennusperintöön liittyvien arvojen säilyminen sekä uuden rakentamisen sovittaminen olemassa olevaan

rakennettuun ympäristöön. Kaavatyön laadullisina tavoitteina on turvata alueen elinympäristön viihtyisyys
sekä terveellisyys. Rakennetun ympäristön ohella tavoitteena on tunnistaa ja turvata suunnittelualueelta
mahdollisesti löytyvien luontoarvojen säilyminen.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta tuli voimaan 1.3.2009.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä niiden soveltamisala on tarkemmin selostettu julkaisuissa,
jotka löytyvät ympäristöhallinnon kotisivuilta www.ymparisto.fi/vat. Tavoitteet tulee ottaa huomioon
asemakaavaa laadittaessa. Asemakaavaa koskevia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ovat mm.
seuraavat:
Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla kiinnitetään alueidenkäytössä huomiota jo
olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan
monipuolistamiseen.
Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja
kulttuurista kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään
kaupunkiseutuja ja taajamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua.
Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti
vaihtelevan luonteen säilymistä.
Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön
käyttöedellytyksiä.
Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä
vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule
sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa.
VAIKUTUSTEN SELVITTÄMINEN JA ARVIOINTI
Vaikutusalue
Nikkarilan alueen maankäytön ja rakentamisen kehityksellä on vaikutuksia kaavaalueella ja sen lähiympäristössä. Asemakaavan ratkaisujen vaikutukset pyritään tunnistamaan ja selvittämään
koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan katsoa olevan merkittäviä vaikutuksia.
Vaikutusten arviointi
Kaavoitukseen sisällytetään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukainen vaikutusten arviointi, jonka
tarkoituksena on selvittää tarpeellisessa määrin kaavan toteuttamisen aiheuttamat vaikutukset ennakolta.
MRL 9 §:n mukaan: Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on
tarpeellisessa määrin 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. Ympäristövaikutusten selvityksessä käsitellään myös periaatteet
mahdollisten haitallisten vaikutusten estämiseksi tai lieventämiseksi.
Asemakaavatyön yhteydessä pyritään tunnistamaan ja selvittämään kaikki merkittävät kaavan ja sen
vaihtoehtojen toteutukseen liittyvät vaikutukset. Vaikutuksia tarkastellaan tarpeen mukaan eri alueellisilla

tasoilla: koko 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 ja liikennemäärät
• 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
• rakennettu kulttuuriympäristö, varjellut rakennukset
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
valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, maakuntakaavaan, yleiskaavaan ja kunnan muuhun
suunnitteluun. Vaikutuksia arvioidaan asiantuntija-arvioina sekä tehtyjen selvitysten perusteella. Arvioinneissa
hyödynnetään laadittuja selvityksiä, kaavan mitoitustarkasteluja, tietoa vastaavista kohteista sekä
kaavoitustyön aikana eri osallistahoilta saatavaa palautetta. Pääosa vaikutusten arvioinneista tehdään
kaavaehdotusvaiheessa.
OSALLISET
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § mukaan kaavoitukseen osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat
viranomaiset 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
kaupungin liikelaitokset
o Pieksämäen Vesi
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
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 23.4.2015 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 / huhtikuu 2015 – helmikuu 2016
Pieksämäen kaupungin tekninen lautakunta on tehnyt päätöksen 10.9.2014 § 57 asemakaavan laatimisesta
entisen Nikkarilan kampuksen alueelle.
Asemakaavan vireille tulosta kuulutetaan Pieksämäen Lehdessä sekä kaupungin ilmoitustaululla. Osallistumisja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä samanaikaisesti. Osallistumis- ja

arviointisuunnitelma lähetetään osallisille ja on nähtävillä Naarajärven palvelupisteessä (Kanttila, Vilhulantie
5, Naarajärvi) teknisen toimen neuvonnassa 4.3.2016 lähtien koko kaavoitusprosessin ajan. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma julkaistaan myös kaupungin kotisivuilla www.pieksamaki.fi.
Osallisilla on mahdollisuus ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää Etelä-Savon ELYkeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Jos suunnitelma on
ilmeisesti puutteellinen, ELY-keskuksen on viivytyksettä järjestettävä kaupungin kanssa neuvottelu
suunnitelman 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 / huhtikuu 2015 –helmikuu 2016
Toimenpiteet:
• selvitykset, vaikutusten arviointi
• työneuvottelut viranomaisten kanssa
• mielipiteet ja ennakkolausunnot
• kaavaluonnos nähtäville
• lausunnot ja muistutukset
• viranomaisneuvottelu
• muistutusten ja lausuntojen käsittely
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä samanaikaisesti. Asemakaavaluonnos
on nähtävillä 30 päivän ajan. Nähtävillä olosta kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin wwwsivuilla (Kuulutukset) sekä Pieksämäen Lehdessä. Niiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaa kaavassa
käsitellään, pyydetään kommentit. Osalliset voivat määräajassa esittää kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä
kaavaluonnoksesta. (MRL 62, MRA 30 §).
Asemakaavan ehdotusvaihe / maalis – elokuu 2016
Toimenpiteet:
• vaikutusten arviointien täydentäminen
• työneuvottelut viranomaisten kanssa
• muutokset kaavaan kaavaluonnoksesta saadun palautteen ja viranomaisten kanssa käytyjen
neuvottelujen pohjalta
• kaavaehdotus nähtäville
• lausunnot ja muistutukset
• viranomaisneuvottelu
• muistutusten ja lausuntojen käsittely
• tarvittaessa tehdään muutoksia kaavaan saadun palautteen ja viranomaisten kanssa käytyjen
neuvottelujen pohjalta

Kaavaluonnos kehitetään kaavaehdotukseksi, joka asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi (MRA 27 §). Nähtävillä
olosta kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin www-sivuilla (Kuulutukset) sekä Pieksämäen
Lehdessä. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja kunnan hallintokunnilta. Osalliset voivat
määräajassa jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen.
Kiinteistönomistajan kanssa tehdään maankäyttösopimus ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä.
Jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on
asetettava uudelleen nähtäville. (MRA 32 §).

Kaavan hyväksyminen / syksy 2016
Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Hyväksymisestä kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla sekä
Pieksämäen Lehdessä. Hyväksymisestä kerrotaan myös kaupungin www-sivuilla (Kuulutukset).
Hyväksymispäätös 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 hyväksymisestä tieto.
Kaavan hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä. Nähtäville asettamisesta alkaa
30 päivän valitusaika, jolloin kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla ItäSuomen hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Kaavan voimaantulo
Valitusajan kuluttua kaavan hyväksymispäätös saa lainvoiman, jollei päätöksestä ole tehty määräaikana
valitusta tai MRL:n 195 §:n mukaista oikaisukehotusta tai valitukset on ratkaistu hallinto-oikeudessa tai
korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Voimaantulosta kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla sekä Pieksämäen Lehdessä. Vahvistumisesta
kerrotaan myös kaupungin www-sivuilla (Kuulutukset). Voimaantulosta lähetetään ilmoitus Etelä-Savon ELYkeskukselle.
Kaavan lähettäminen tiedoksi
Voimaan tullut asemakaava lähetetään Etelä-Savon ELY-keskukselle, maanmittauslaitokselle, Etelä-Savon
maakuntaliitolle ja Pieksämäen rakennuslautakunnalle.
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OAS / Liite 1

VALTION RAKENNUSTEN SUOJELULUOKITUS
Museovirasto on istunnossaan 14.5.1987 ja rakennushallitus istunnossaan 3.11.1987 hyväksynyt
seuraavassa esitettävän luokittelun, jota sovelletaan valtion omistaxnien rakennusten suojelussa.

1. ASETUKSEN NOJALLA SUOJELTAVAT KOHTEET
Suojelu tapahtuu valtion omistarnien rakennusten suojelusta.annetun asetuksen (480/85) nojalla
valtioneuvoston päätöksellä. Päätös edellyttää näiden rakennusten ja muiden suojeltavien kohteiden
aktiivista hoitoa, kunnossapitoa ja restaurointia niin, että kulttuurihistoriallinea arvo säilyy tai korostuu.
Valtioneuvoston päätöksellä suojeltaviksi ei tässä vaiheessa esitetä vuoden 1939 jälkeen
valrnistuneita rakennuksia.
Rakennukset esitetään luokiteltaviksi valtioneuvoston päätöksellä seuraavasti:

Si

82

Rakennus suojellaan kokonaan
Opetusministeriön 20.11.1985 antaman asetuksen 11 ~:ssä tarkoitetut soveltamisohjeet
koskevat koko rakennusta.
-...-.

Rakennus suojellaan osittain
. - .
Päätöksessä mainitaan erikseen suojeltu rakennuksen osa (esim. ulkoasu, tietyt
huonetilat). Opetusministeriön soveltamisohjeet koskevat vain rakennuksen suojeltuja
osia.

S3

Rakennusryhmä suojellaan
Rakennusryhmään kuuluu ainoastaan suojeltavia rakennuksia sekä niihin liittyvänä
rakentamalla tai istuttamalla muodostettu alue (2 ~ 2 moni.). Alue rajataan
suojelupäätöksessä.

S4

Rakennettu alue suojellaan
Alueella on suojeltavien rakennusten ohella muitakin rakennuksia ja sille voidaan
uudisrakentaa museoviraston hyväksymällä tavalla. Alue rajataan suojelupäätöksessä.

2. VARJELTAVAT RAKENNUKSET
Varjeltavia ra~cennuksia ei saa purkaa tai oleellisesti muuttaa ilman museovirastosta ja
rakennushallituksesta pyydettävää lausuntoa. Rakennusten kunnossapidossa ja hoidossa on otettava
huomioon niiden kulttuurihistoriallinen merkitys. Varjelu voi koskea myös uudempia tai muitakin
kohteita, jotka saattavat myöhemmin tulla suojeltaviksi valtioneuvoston päätöksellä.
Varjelusta vastaa haltija. Haltijan tai korjaushuollosta vastaavan on tarvittaessa neuvoteltava
museoviraston kanssa.
Varjelusta päättävät museovirasto ja rakennushallitus noudattaen soveltuvin osin asetuksen (480/85)
säännöksiä.

Vi

Rakennus var~ellaan kokonaan
Asetuksen 11 §:ssä tarkoitettuja soveltamisohjeita ei velvoiteta noudatettavan.

V2

Rakennus varjellaan osittain
Asetuksen 11 §:ssä tarkoitettuja soveltamisohjeita ei velvoiteta noudatettavan.

V3

Rakennusryhmä varjeflaan
Rakennusryhmään kuuluu varjeltavia rakennuksia ja niihin liittyvänä rakentamalla tai
istuttamalla muodostettu alue.

Rakennuslajn mukainen rakennusten suojelu asema- tai rakennuskaavalla tapahtuu rakennuslain
säädösten nojalla.
Helsinki 25.11.1987
Museovirasto/ Rakennushjstorjan osasto
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SUOMEN RAKENNUSKUL~UURIN YLEISLUETTELO

VALTION RAKENNUKSET (as. 480/85)
Lääni:

Mikkeli

MUSEOVIRASTO

Varjeltu
Kunta: Pieksämäen mlk

Kohde: Pieksämäen metsäopPilaitos
entinen sotilasvirkatalon puisto
Osoite: 76100 Pieksämäki
F[altij a: OpetushallituS

p. (958) 13 033
KorjaushUolta]a: Rakh

Kiinteistörekistenjttulnltls: Nikkarila, 1:17
peruskartan nro/koordiflaatit: 3232 06:6911/5 12
RakeflflUShaIt~n rakennusluettebon nro: 594:043
SuojelumääräYs

002, 004-006, 009/012/015, 017/V2

Varjellaan Pieksämäen metsäoppilaitoksen Pieksämäen maalaiskunnassa sijaitsevat perustamisvaiheessa
1905 rakennettu ja 1920 täydennettY rakennuskanta. Ryhmään kuuluu johtajan ja ~etsänhoitajafl asuin
ja ulkorakennukset, aitta, entiset ruokala ja leipomO sekä veistosali. Luokkarakennus paloi 1956 ja
asuntola purettiin uuden päärakennUksen alta 1960.
Sen jälkeen kun oli todettu riittämättömäksi Evon metsäkoulutus, päätti metsähallitus perustaa uusia
oppilaitoksia Ahtärin Tuomarniemeen 1903, sekä Pieksämäen Nikkarilaan ja Rovaniemelle 1905. Nikka
rilan ~ muutettiin 1922 metsäkoulUksi ja opistotasoiseksi, 1941. Vuonna 1965 se muu
tettiin metsäopistoksi. Vuonna 1963 perustettu metsätyökoUlu yhdistettiin metsäopistoofl 1989.
002/V2

Entinen opettajain asuinrakeflflus vuodelta 1925.

004,005/V2 Edellisen ulkorakennus (1925), joka sijaitsee seläkkäifl johtajan ulkorakennuksen kanssa
(1905).
006/V2

Johtajan asuinrakennus vuodelta 1905.

009/V2

Metsänh0itaja1~~ asuinrakennus vuodelta 1905.

012/V2

Hirsiaitta vuodelta 1905.

015/V2

Entinen ~~0kalatyöflj0htaj~ asuinrakennus, joka 1980-luvulla
tona, 1905.

017/V2

Entinen leipomo Maijala, jonka ensimmäiset oppilaat rakensivat jäännöshirsistä ja joka
korjattiin luokkatiloiksi 1970-luvun lopulla.

0fl

metsätyökoulun toimis
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