NIKKARILAN ALUEEN ASEMAKAAVA
LIITE 8
EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 12.1.2017- 13.2.2017
EHDOTUSVAIHEEN VASTINEET SAAPUNEISIIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN
Etelä-Savon maakuntaliitto 13.1.2017

Vastine:
Merkitään tiedoksi
Savonlinnan maakuntamuseo 11.1.2017

Vastine:
Mekitään tiedoksi
Pohjois-Savon ELY-keskus 18.1.2017

Vastine:
Kaava-alueen laajentamisella VT 23:lle saakka ei ole vaikutusta kaavaratkaisuun. Valtatie 23:n
kehittäminen ja risteysalueiden ratkaisut kuuluvat Pohjois-Savon ELY-keskuksen

tehtäviin.Metsäopistontie on osoitettu kaavaratkaisussa säilytettävän yksityistienä ja siten yksityisen
kunnossapidon piirissä. Kaava-alueen liikennetuotokset on arvioitu ympäristöministeriön ohjeiden
mukaisesti kohdassa 5.3.6 Vaikutukset liikenteeseen. Suunnittelualueella tapahtuva muutos
ammattikorkeakoulun kampusalueesta matkailu- ja hoivapalvelujen alueeksi, ei aiheuta merkittäviä
muutoksia henkilöauto- ja raskaanliikenteen määriin. Joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen määrissä
on arvioitu tapahtuvan huomattavaa vähenemistä. Kevyenliikenteen väylän rakentaminen on
mahdollista VT 23:n linjaus muutosten yhteydessä, koska valtatien eteläpuoliset alueet ovat hyvin
lähellä lomarakennuksen tonttia ja Kukkarojärveä, ei väliin ole mahdollista rakentaa uutta
kevytväylää kohtuullisin kustannuksi.
Savon voima verkko Oy 16.1.2017

Vastine:
Kaapelireittejä ei ole tarpeen osoittaa kaavaratkaisussa. Kaapelireitit pystytään sijoittamaan
rakennusalueiden ulkopuolelle, siten etteivät ne haittaa kaavan toteutumista.
TeliaSonera Finland Oyj 26.1.2017

Vastine:
Merkitään tiedoksi
Keski-Savon Ympäristölautakunta 26.1.2017

Vastine:
Merkitään tiedoksi
Savon Voima Oyj 1.2.2017

Vastine:
Merkitään tiedoksi

Pieksämäen kaupungin rakennuslautakunta 2.2.2017

Vastine:
Merkitään tiedoksi.
Etelä-Savon ELY-keskus 14.2.2017

Vastine:
Pieksämäen keskusta-alueen strategisessa osayleiskaavassa alue on osoitettu merkinnällä:
KEHITETTÄVÄ LOMA- JA / TAI MATKAILUPALVELUIDEN 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.
Kaavaehdotuksen ALP-3 merkintää ja määräystä tarkennetaan siten, että kaavamerkintä muutetaan
ARP-merkinnäksi ja määräys: ”Matkailu- ja palveluasumisrakennusten korttelialue tukitoimintoineen.
Alueelle voidaan sijoittaa henkilökuntaa varten tarvittavia asuinrakennuksia.”
Alueen puuston säilyttämisestä on määrätty yleismääräyksessä. Lisäksi kortteliin 1 rakennus-alan ja
Kukkarojärven väliselle alueelle merkitään säilytettävä / istutettava puurivi –merkintä.

Vastine:
Tahilammen ampumarata on osoitettu keskusta-alueen strategisessa osayleiskaavassa ampumarataalueeksi (ea-merkintä). Alueen käyttö ampumaratana edellyttää voimassa olevaa ympäristölupaa ja
siinä esitettyjen ehtojen ja toimenpiteiden noudattamista. Alueen käyttöä suunniteltaessa on
kiinnitettävä erityistä huomiota meluntorjuntaan, turvallisuuteen, pohjavesien suojeluun sekä
luonto- ja ympäristöarvoihin.
Tahilammen ampurata-alueen meluhaittojen vähentämiseksi on tehty useita tarkasteluja
ampumaratojen suuntauksista sekä melusuojauksista. Viimeisimmän 9.12.2016 laaditun selvityksen
mukaan ampumasuuntien muutoksilla sekä meluvallin rakentamisella päästään tilanteeseen, jossa
ampumaradasta ei aiheudu haittaa lähialueen rakennuspaikoille eikä Nikkarilan alueelle. Ilman
melusuojausta melutasot ylittyvät useissa asuin- ja lomarakennuskohteissa. Ampumarata-alueen
toimintaedellytyksistä päätetään ympäristöluvassa eikä sillä siten ole vaikutusta Nikkarilan alueen
kehittämiseen.

Vastine:
Kaavaratkaisun aluetehokkuus on e=0,12. Voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaan hajaalueella voidaan rakentaa enintään 10 % tehokkuudella ilman tarkempaa suunnittelua.
Kaavaratkaisun tehokkuus on hyvin maltillinen ja jättää runsaasti rakentamattomia alueita
suunnittelualueelle. Kaavaratkaisusta on laadituissa havainnekuvissa esitetyt
rakennusmassat kuvaavat tilannetta, jossa kaavan mukainen rakennusoikeus olisi kokonaisuudessaan
käytetty. Esitetyssä kohdassa sijaitsee nykyisellään omakotila, joten alue on rakennuskäytössä eikä
täysin erillään muusta rakentamisesta. Lisäksi rakennuspaikka on kampusalueen sisääntuloväylän
varrella. Rakennuksen edusta voidaan osoittaa istutusalueeksi ja lisätä rannan puustoa suojaava
yleismääräys.

Vastine:
Kampusalueen rakennukset Maijala ja Lukula merkitään sr-14 –merkinnällä suojeltaviksi
rakennuksiksi. Merkintä s1 kohdistetaan myös päärakennuksen rakennusalaan. Yleismääräyksiin
lisätään: ”s-1, sr-13 ja sr-14 alueiden rakennuksia koskevista muutos- ja korjaustoimenpiteistä on
neuvoteltava Museoviraston kanssa ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä tai luvan
myöntämistä.”

Vastine:
Merkitty tiealue on olemassa oleva ajoyhteys, jolla on maanmittauslaitoksen toimituspäätös.

Vastine:
Lisätään kaavaan esitetty määräys.

Vastine:
Lisätään PIMA-kohteelle saa-merkintä: ”puhdistettava/kunnostettava maa-alue.”

Vastine:
Kaavassa ei osoiteta katuja vaan kiinteistönomistajan toteuttama ajoyhteys.
Nikkarilan vanha kampusalue on yksityisessä omistuksessa ja yksityisaluetta. Alueen läpi ei ole
perustettu kulkuoikeutta. Kaavaratkaisussa ei tulla esittämään yleisiä katualueita tai muita
liikkumiseen oikeuttavia merkintöjä, joissa kunnossapito vastuu tulisi kunnalle. Kiinteistörekisterin
mukainen kulkuoikeusrasite on perustettu Hautosen itäpuolelta Punkaharjun kautta olemassa
olevalla tielle. Uutta tieyhteyttä tulee rakennettavaksi Hautosen pohjois- ja itäpuolelle. Uuden
tieyhteyden sijainti on määrätty rasitustoimituksessa, niin että siitä on mahdollisimman vähän
haittaa harjumaisemalle.

