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1.

JOHDANTO

Maankäyttö- ja rakennuslaki ja –asetus, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaavat, kuntien
rakennusjärjestykset sekä ranta-asemakaavat säätelevät Suomessa rantarakentamista. Tarkoituksena on
turvata ranta-alueiden ympäristöarvoja (maisemallisia, eläin ja kasvilajeja, muinaismuistoja, kulttuurihistoriaa) sekä virkistyskäyttömahdollisuuksia. Tähän pyritään mm. jättämällä riittävästi vapaata yhtenäistä
rantaviivaa sekä osoittamalla rakentaminen sijainniltaan, määrältään ja laadultaan siten, että ko. arvoja ei
merkittävästi heikennetä.
Tarkoituksena on lisäksi turavata maanomistajille kohtuulliset lisärakennusmahdollisuudet. Lisärakentaminen
tulee osoittaa siten, että maanomistajat tulevat kohdelluksi tasapuolisesti.
Rantarakentamista säätelevät ja ohjaavat lait, asetukset ja ohjeistukset ovat melko hajal-laan ja niiden soveltaminen saattaa olla kirjavaa. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaaminen on myös ongelmallista, koska yksittäisiä ratkaisuja tehtäessä kokonaisuutta ei ole tarkasteltu. Tämän kokonaisuuden hallitsemiseksi laaditaan rantaosayleiskaavoja, joissa osoitetaan uusien rakennuspaikkojen lukumäärät ja sijainnit tilakohtaisesti
maanomistajia tasapuolisesti kohdellen. Rantaosayleiskaavoissa voidaan huomioida myös selvityksistä esille
tulleita ympäristöarvoja ja osoittaa niille omat merkinnät ja –määräykset.
Rantaosayleiskaavan tavoitteissa ja mitoitusperiaatteissa kiteytetään lakien, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, eri kaavatasojen ja rakennusjärjestyksen ohjausvaikutukset juuri kyseiseen alueeseen soveltuviksi. Lisäksi asioita tarkennetaan tarvittavalla tavalla.
Koko suunnittelualueelle laaditaan laajat perusselvitykset, jolloin hahmottuvat alueen erityispiirteet, jotka
suunnittelussa tulee huomioida. Tällaisia selvityksiä ovat mm. luonto- ja maisemaselvitys sekä ns. emätilatarkasteluun perustuva rakennusoikeuslaskelma, jolla pyritään turvaamaan maanomistajien tasapuolinen
kohtelu. Selvitykset ovat selostuksen liitteenä tai taustaselvityksenä, jotka on listattu sisällysluettelon jälkeen.
Näiden selvitysten lisäksi kootaan yhteen tiedot jo olemassa olevista selvityksistä. Selvityksiä on kuvattu
kaavaselostuksen lähtökohdat- kohdassa.
Rantaosayleiskaavatyöhön liittyy lisäksi merkittävänä osana osallisten kuuleminen. Osallistumismahdollisuudet
on kuvattu kaavan alkuvaiheessa laadittavassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Rantaosayleiskaavoissa kaavan osallisia ovat lähinnä maanomistajat. Tärkeimmät palautteenantomahdollisuusajankohdat ovat
kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävillä oloajat. Tällöin nähtävillä olevista suunnitelmista on mahdollisuus antaa kirjallista tai suullista palautetta, joka huomioidaan jatkosuunnittelussa ja johon kaavoittaja
antaa kirjallisen perustellun vastineensa.
Rantaosayleiskaavan nähtävilläoloista päättää Rääkkylän kunnanhallitus ja lopullisen kaavan kaavan hyväksyy
Rääkkylän kunnanvaltuusto. Rantaosayleiskaavatyö on siis valtuuston päätöksen valmistelua.
Oriveden rantaosayleiskaavaa on laadittu samanaikaisesti Kiteen kaupunkiin. Vireilletulo, perusselvitysten
laatiminen sekä tavoitteet ja mitoitusperiaatteet on laadittu kuntien yhteisinä asiakirjoina. Työtä ohjaamaan
on valittu ohjausryhmä, johon on valittu Kiteen kaupungin, Rääkkylän kunnan ja enitsen Kesälahden kunnan
luottamusmiehiä sekä rakentamisesta vastaavia virkamiehiä sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen edustaja.
Kaavaluonnosvaiheessa Rääkkylän alue on erotettu asiakirjoissa omaksi kokonaisuudekseen kuntien erilaisten
aikataulujen johdosta ja viranomaisten esittämien toiveiden mukaisesti. Erillisessä liitteessä on esitetty tilastoja käsittäen kaikkien kuntien lukuja.
Jäljempänä puhuttaessa kaava-alueesta tarkoitetaan Oriveden rantaosayleiskaavan Rääkkylän kunnan alueella olevaa osaa, jota varten nämä kaava-asiakirjat on tehty.
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2.
2.1

PERUSTIEDOT
Kaava-alueen sijainti ja rajaus

Kaava-alueeseen kuuluvat kaikki Rääkkylän kunnan Oriveden vesialueet sekä ranta-alueet 200 metrin rantavyöhykkeeltä pois lukien voimassa olevien asemakaavojen ja oikeusvaikutteisten yleiskaavojen mukaiset
alueet. Poikkeuksena tästä määrityksestä on seuraavia tapauksia:
Olemassa olevan asutuksen sijoittuessa noin 200 metrin etäisyydelle rantaviivasta, on kaava-aluerajattu siten, että rakennuspaikat jäävät kaava-alueen ulkopuolelle. Lisäksi mikäli maasto-olosuhteiden perusteella voidaan sanoa alueen rajautuvan esim. tiealueen johdosta suppeammalle, on kaava-alue tältä osin suppeampi.
Voimassa olevat ranta-asemakaava-alueet kuuluvat kaava-alueeseen.

Kuva 1. Kaava-alueen sijainti ja rajaus

2.2

Kaavan tarkoitus

Osayleiskaavan tarkoituksena on määrittää kaavoitettavan alueen rakennuspaikkojen lukumäärä tilakohtaisesti maanomistajia tasapuolisesti kohdellen ja ympäristöarvot huomioiden. Rantaosayleiskaava vahvistuu
oikeusvaikutteisena, jolloin se oikeuttaa suoriin rakennuslupiin (MRL 72 §).
Osayleiskaavassa osoitettavat aluevaraukset ja rakennuspaikkojen sijainnit perustuvat lähtötietoselvtityksiin.
Uusien rakennuspaikkojen lukumäärä on mitoitusperiaatteiden mukainen. Mitoitusperiaatteilla pyritään turvaamaan maanomistajien tasapuolinen kohtelu ja ympäristöarvojen säilyminen. Mitoitusperiaatteista on laadittu erillinen raportti.
Osayleiskaavan toteuttaminen riippuu yksityisten maanomistajien halukkuudesta ryhtyä rakentamaan tai
myymään uusia rakennuspaikkoja.
2.3

Osayleiskaavatyön vaiheet ja osallistuminen

Osayleiskaavatyö on käynnistynyt Rääkkylän, Kiteen ja Kesälahden kuntien aloitteesta.
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Vaihe

Aika

Vireilletulo:
kuulutukset Koti-Karjala, Puruvesi ja Kotiseutu-Uutiset lehdissä,
kunnan ilmoitustaululla sekä kirjeellä ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille

2009 viikoilla 34 - 35

Tavoitevaiheen yleisötilaisuus Kiteellä

13.4.2010

Tavoitevaiheen yleisötilaisuus Rääkkylässä

22.4.2010

Kunnanvaltuusto hyväksyi mitoitusperiaatteet

25.6.2012

Rääkkylän kunnanhallitus päätti kaavaluonnoksen asettamisesta nähtäville

12.8.2013

Kaavaluonnos nähtävillä

15.8.2013 – 20.9.2013

Rääkkylän kunta hyväksyi päivitetyt mitoitusperiaatteet

2.6.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kuvattu tarkemmin osayleiskaavan vuorovaikutusmenettely
(LIITE 1).
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3.

LÄHTÖKOHDAT

Tiedot lähtökohdista perustuvat Oriveden rantaosayleiskaavaa varten laadittuihin erillisselvityksiin, aiemmin
laadittuihin selvityksiin kunnasta saatuihin lähtötietoihin ja yleisiin paikkatietoaineistoihin. Erillisselvityksistä
laajimpia ovat luonto- ja maisemaselvitys sekä emätilatarkasteluun perustuva rakennusoikeuslaskelma.
Kaavaprosessin aikana on lisäksi tehty muita taustaselvityksiä.
3.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja suunnittelutilanne

3.1.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet täsmentävät maankäyttö- ja rakennuslain yleisiä tavoitteita ja niistä johdettuja kaavojen sisältövaatimuksia valtakunnallisesta näkökulmasta. Yleiskaavassa on huolehdittava
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista
(MRL 24§). Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu yleistavoitteisiin ja erityistavoitteisiin. Oriveden
rantaosayleiskaavassa oleellisia näistä ovat:
•

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat

•

o

Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön
suunnittelun lähtökohtina. Valtakunnallisesti arvokkailla kohteilla ja alueilla on
alueidenkäytön sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen.

o

Luonnon monimuotoisuuden säilyminen

o

Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on mitoitettava siten, että
turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen
viihtyisyys.

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
o

Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita
vapaa-ajan toimintoja suunnattava mahdollisuuksien mukaan tukemaan maaseudun
taaja mia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuurin hyväksikäyttöä.

o

Ilmastonmuutos

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet

•

o

Vuoksen vesistöalueella ohjataan matkailua, vesistöjen virkistyskäyttöä ja vesiliikennettä
sekä rakentamista ja muuta maankäyttöä siten, että järviluonnon, maiseman ja kulttuuri
perinnö n erityispiirteet säilyvät.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistuksen yhteydessä kiinnitettiin erityisesti huomioita yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja liikennemäärien hillintään. Oriveden ranta-osayleiskaavassa tämä tulee
huomioida ainakin vakituisen asutuksen sijoittamisessa ja määrässä.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioidaan rantaosayleiskaavan tavoitteita laadittaessa.
3.1.2

Maakuntakaava

Pohjois-Karjalan maakuntakaavaa on laadittu vaiheittain. Maakuntakaavan 1. vaihe on vahvistettu 2007,
kaavan 2. vaihe ympäristöministeriössä 2010 ja 3. vaihe ympäristöministeriössä vuonna 2014.
Rantaosayleiskaavatyön kannalta näistä vaihekaavoista oleellisimpia ovat 1. ja 3. vaiheen kaavat.
Maakuntakaavan 1. vaihe
Maakuntakaavan 1. vaihe on vahvistettu 20.12.2007 ja siinä käsiteltiin yhdyskuntarakenteen kehittämisen
kannalta keskeisiä alueita.
Rantaosayleiskaavan kannalta keskeisiä merkintöjä maakuntakaavan 1. vaiheessa ovat:
Rantojen käytön kehittämisen kohdealue (rk)
”Kehittämisperiaatemerkinnällä osoitetaan Pohjois-Karjalan tärkeimmät suurvesistöt sekä erämainen Koillisen luontovyöhykkeen alue.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suurvesistöjen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota luonnonympäristön kestävään käyttöön, vesihuollon järjestämiseen sekä rakentamisen soveltumiseen maisemaan.
Rantarakentamista mitoitettaessa on jätettävä riittävän suuret yhtenäiset ranta-alueet vapaaksi jokamiehenoikeudella tapahtuvaan rantojen käyttöön. Suurvesistöjen muunnetusta rantaviivasta tulee olla
vapaata rantaviivaa noin 60 % ja rakennettua rantaviivaa noin 40 %.”
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Rantarakentamisen solmukohta (ra)
”Kohdemerkinnällä osoitetaan Pohjois-Karjalan suurvesistöalueiden rantojen käytön toiminnalliset solmukohdat, joilla tarkoitetaan tiiviimmän vapaa-ajan ja ympärivuotisen asumisen, eri elinkeinotoimintojen ja
muun vapaa-ajan toimintojen kehitettäviä kohteita.
Suunnittelumääräys:
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota luonnonympäristön
kestävään käyttöön, vesihuollon järjestämiseen sekä rakentamisen soveltumiseen maisemaan. Rantarakentamisen mitoitus voi solmukohdissa olla muita ranta-alueita suurempi kuitenkin siten, että noin 50 %
muunnetusta rantaviivasta on rakennettua ja noin 50 % vapaata rantaviivaa. Suunnittelussa tulee ottaa
huomioon, että alueelle jätetään riittävän suuret yhtenäiset ranta-alueet vapaaksi siten, että se mahdollistaa yleisen virkistäytymisen ja vesistölle pääsyn. Eri elinkeinotoimintoihin suuntautuneissa solmukohdissa elinkeinotoiminnan kehittämisen mahdollisuudet on erityisesti otettava huomioon.
ra -kohdemerkinnän ohjeellinen enimmäisulottuvuus kohdemerkinnän keskipisteestä on noin
3 kilometriä suurvesistöillä (rk) ja noin 5 kilometriä Koillisen luontovyöhykkeen alueella (rk-1).”
Rääkkylän taajama ympäristöineen sekä Puhoksen lähialueet on merkitty taajamaseudun kehittämisen kohdealueena (tkk):
”Merkinnällä osoitetaan taajamaan liittyvää lähialuetta, jolla on tarvetta maankäytön ohjaukseen taajamarakenteen ja haja-asutusalueen yhteensovittamisessa yhdyskuntarakenteen, ylikunnallisen virkistys- ja vapaa-ajanverkoston sekä kulttuuriarvojen kannalta.
Suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää yhteiskuntarakenteen eheyttämistä ja ottaa huomioon taajaman laajentumis- ja kehittämistarpeet, virkistys- ja vapaa-ajanverkostojen jatkuvuus sekä
maisemarakenteen ja kulttuuriympäristön erityispiirteet. Maaseutuelinkeinojen kannalta hyvät peltoalueet tulee turvata muulta rakentamiselta.”
Joitakin kyliä on merkitty merkinnällä kyläalue (at, at-1)
”Kohdemerkinnällä osoitetaan maaseutuasutuksen kannalta tärkeitä kyläkeskuksia, jotka palvelujen,
asutuksen, kulttuuriympäristön tai elinkeinotoimintojen kannalta ovat tärkeitä kehittämisen kohteita.
Lisämerkinnällä -1 osoitetaan rantakyliä, joita pidetään suositeltavina pysyvän ja loma-asutuksen
alueina.
Suunnittelumääräys:
Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota rakentamisen sopeuttamiseen olevaan kylärakenteeseen ja -ympäristöön sekä vesi- ja jätevesihuollon järjestämiseen. Uudisrakentaminen tulee
ensisijaisesti ohjata tukemaan nykyistä kylärakennetta ja palvelujen hyvää saatavuutta. Rantakyliin
liittyviä ranta-alueita suositellaan pysyvän asutuksen ja tavanomaista haja-asutusta tiiviimmän
loma-asutuksen alueina. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ranta-alueille tulee varata riittävästi
kylää palvelevia virkistysalueita.”
Oriveden kaakkoisrannalle on merkitty kaksi kulttuuriympäristön tai maisemavaalimisen kannalta tärkeää
aluetta (ma). Alueen läheisyyteen on merkitty myös Puhoksen teollisuusalue, taajamatoimintojenalue (a),
satama-alueita (LS, LS-2, LS1-v) ja energiahuollon alue (EN), jolla on MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus sekä moottorikelkkareitti, joka johtaa aina Rääkkylään saakka.
Puhoksesta lähtien luoteeseen johtavana on merkitty syväväylä sekä pohjoisempana tähän liittyvä
laivaväylä.
Maakuntakaavaan on lisäksi merkitty valtakunnalliset suojelualueet, kuten Natura, luonnonsuojelu ja
pohjavesialueet. Varsinaisia virkistysalueita ei ole osoitettu lukuun ottamatta Jänissaaren ympäristöön
kohdistuvaa SL-v –merkintää.
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Kuva 2. Maakuntakaavaote 1. vaiheen maakuntakaavasta

Maakuntakaavan 2. vaihe
Pohjois-Karjalan maakuntavaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 4.5.2009 maakuntakaavan täydennyksen (2. vaihe). 2. vaihe on vahvistettu ympäristöministeriössä vuonna 2010. Maakuntakaavan 2. vaiheessa
käsiteltiin energiatuotannon, maa-ainesvarojen hyödyntämisen ja niiden vastapainona olevien arvokkaiden
alueiden säilymistä. Siinä on keskitytty maa-aineisten ottoon, geologisesti arvokkaisiin muodostumiin sekä
muinaismuistoihin. Kaava-alueelle sijoittuu joitakin muinaismuistoja.

Kuva 3. Maakuntakaavaote 2. vaiheen maakuntakaavasta
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Maakuntakaavan 3. vaihe
Maakuntakaavan 3. vaihe on vahvistettu ympäristöministeriössä vuonna 2014. Kaavan teemana oli kallioalueet, rakennusperintö, tuulivoima, reitit, puolustusvoimien alueet, teollisuusmineraalien alueet sekä joitakin täsmennyksiä aiempiin maakuntakaavan vaiheisiin. Muutoksia varsinaiseen maakuntakaavaan verrattuna
on vähäisesti. Rantaosayleiskaavan kannalta keskeisiä merkintöjä maakuntakaava 3. vaiheessa ovat
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (ma/kv), jonka määräys on seuraava:
”Osa-aluemerkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009).
Suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurihistoriallisen rakennetun ympäristön kokonaisuus
ja ominaispiirteet sekä turvattava merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen.”
Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (ma/km), jonka määräys on seuraava:
”Osa-aluemerkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen rakennettu kulttuuriympäristö. Kohdemerkinnällä osoitetaan alle 5 hehtaarin kokoiset alueet.”
Suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurihistoriallisen rakennetun ympäristön kokonaisuus,
ominaispiirteet ja identiteetti ja vaalittava kaavaselostuksen eriliisessä liitteessä 1 ”Valtakunnallisesti
ja maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt Pohjois-Karjalassa” (Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto, 2013) olevissa kohdekuvauksissa selostettujen kulttuuriarvojen säilymistä.”
Valtakunnallisesti merkittävä II maailmansodan aikainen kohde (ma/s), jonka määräys on seuraava:
”Kohdemerkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaita Salpalinjan ja muita toisen maailmansodan
linnoitteisiin kuuluvia puolustusvarustuksia.
Suunnittelumääräys:
Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon varustusten historialliset erityispiirteet.”
Luonnonsuojelukohde (SL), jonka määräys on seuraava:
”Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja alueita, jotka ovat valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviä. Alueilla on voimassa MRL:n
33§:n mukainen rakentamisrajoitus. Kohdemerkinnällä osoitetaan alle 5 hehtaarin kokoiset alueet.
Suojelumääräys:
Alueilla ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. Suojelumääräys on voimassa, kunnes alue on muodostettu luonnonsuojelulain mukaiseksi luonnonsuojelualueeksi, kuitenkin enintään 5 vuotta kaavan voimaan tulosta.”
Lisäksi vesialueelle on osoitettu ohjeellinen vesiretkeilyreitti joka on joko valtakunnallinen tai paikallinen.
3.1.3

Yleiskaava

Kaava-alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Rääkkylän keskustaajaman ympäristöön
on laadittu kolme oikeusvaikutteista osayleiskaavaa: Paksuniemen (KV 26.2.1996), Piimälahden (KV
26.2.1996) ja Vuoniemen (KV 20.12.2004) osayleiskaavat. Näistä osayleiskaavoista kaksi viimeistä ovat
kokonaisuudessaan oikeusvaikutteisia ja oikeuttavat loma- ja asuinrakennusten rakennuspaikkojen osalta
rakentamiseen suoraan rakennusluvalla. Paksuniemen osayleiskaava on osittain oikeusvaikutteinen. Paksuniemen osayleiskaava-alueen oikeusvaikutuksettomat osat kuuluvat kaavoitettavaan rantaosayleiskaavan alueeseen.
Oikeusvaikutteiset osayleiskaava-alueet rajataan kaava-alueen ulkopuolelle, jolloin niiden rajaukset ilmenevät
osin kaavakartalta.
Kiteen kaupungin valtuusto on hyväksynyt 25.2.2013 Oriveden oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan omille
Oriveden ranta-alueilleen rajoittuen suunnittelu-alueeseen. Kaavasta valitettiin Kuopion hallinto-oikeuteen.
Hallinto-oikeus kumosi kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen, koska kaavan yhteydessä ei oltu laadittu
arkeologista inventointia. Kiteen alueen kaavaprosessi käynnistyy uudelleen kaavaehdotusvaiheesta vuoden
2015 alussa.
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Kuva 4. Maakuntakaavaote 3. vaiheen maakuntakaavasta

Kuva 5. Kaavoitustilanne
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3.1.4

Asemakaavat

Rääkkylän kunnan alueella on voimassa kirkonkylän asemakaava, joka sivuaa kaava-aluetta.
Rääkkylän kunnan alueella on voimassa 7 ranta-asemakaavaa, lisäksi Hyytsaaressa oli vireillä ranta-asemakaava, joka kumottiin hallinto-oikeudessa vuonna 2012. valitusprosessin myötä ei saanut lainvoimaa.
Ranta-asemakaavoitetut alueet kuuluvat suunnittelualueeseen. Osayleiskaavassa aluevaraukset ja käyttötarkoitukset on tarkoitus osoittaa ranta-asemakaavojen mukaisina ellei maanomistaja ilmoita oleellisesta muutostarpeesta, joka voidaan huomioida rantaosayleiskaavassa. Ranta-asemakaavoissa on osoitettu yhteensä
63 kpl rakennuspaikkoja, joista noin 40 kpl on rakentamattomia.
Taulukko 1. Voimassaolevat ranta-asemakaavat Rääkkylän kunnan alueella

Nimi

Vahvistamispäivä

Mattila

14.12.1998

Niemisen tiilitehtaan

29.6.1998

Niemisen kärjen

27.2.2007

Hernevaara

14.12.1998

Eerola

20.11.2005, muutos 11.10.2010

Selänne

9.9.1996

3.1.5

Rakennusjärjestys

Rääkkylän kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 18.2.2002 ja se on tullut voimaan
25.3.2002. Rakennusjärjestyksessä maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukainen rantavyöhyke on määritelty pääsääntöisesti noin 150 metriä leveäksi.
Rakennusjärjestyksessä on seuraavia ranta-alueita koskevia erityisiä määräyksiä:
”Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten korkeusasemaan,
muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen.
Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää ja vain harventaminen on
sallittua.
Muodostettavan rakennuspaikan rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 50 metriä. Rakennuksen
etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin, mikäli edellä ole vasta vaatimuksesta ei muuta johdu,
olla vähintään 25 metriä ja vakituisen asuinrakennuk-sen sekä yli 80 m2:n suuruisen muun rakennuksen 40 metriä rantaviivasta sekä alimman lattiatason vähintään 1,0 m ylävesirajaa korkeammalla. Ellei
ylävesiraja ole tiedossa, on alimman lattiatason oltava vähintään 1,5 metriä keskiveden korkeudesta.
Saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 30 m2, saa rakentaa edellä mainittua metrimäärää
lähemmäksi rantaviivaa. Sen etäisyyden edellä mainitulla tavalla laskettavasta rantaviivasta tulee olla
kuitenkin vähintään 15 metriä.
Rakennuksen kuistin koko saa olla enintään 50 % rakennuksen kerrosalasta.
Rakennelma (kota, katos, tms.) ja liikuteltava laite (asuntovaunu), lukuun ottamatta venevajaa, tulee
sijoittaa vähintään 10 metrin etäisyydelle rantaviivasta.”
3.1.6

Pohjakartta

Osayleiskaavan pohjakarttana käytetään maanmittauslaitoksen laatimaa rasterimuotoista 1:20 000 peruskartta-aineistoa, joka vastaa tietosisällöltään ja kuvaustekniikaltaan peruskarttaa. Kartat on laadittu vuonna
2008. Kiinteistörajaelementti on irrotettu maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä 22.4.2009.
Rantaosayleiskaava esitetään mittakaavassa 1:10 000.
3.1.7

Suojelupäätökset

Suunnittelualueella on viisi Natura 2000 –aluetta sekä useita luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia alueita ja
luonnonsuojelualueita. Alueet on kuvattu tarkemmin kaavaa varten laaditussa luonto- ja maisemaselvityksessä.
Liitteessä 11 on esitetty alueen pohjavesialueet.
3.1.8

Muut suunnitelmat

Alueella tai sen lähiympäristössä ei ole vireillä muita Oriveden rantaosayleiskaavaan liittyviä suunnitelmia.
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Rantayleiskaava-alue
Natura 2000 -alue
Harjujensuojeluohjelman alue
Luonnonsuojelualue
Rantojensuojeohjelman alue

Kuva 6. Suojelualueiden sijoittuminen suhteessa kaavoitettavaan alueeseen

3.2

Selvitys suunnittelualueen oloista

3.2.1

Ranta-alueiden rakennettavuus

Suunnittelualueen ranta-alueet ovat pääosin hyvin rakentamiseen soveltuvia. Rannat ovat loivapiirteisiä
harju-, kallio- ja osin suorantoja. Eniten rakentamista rajoittaa paikoin matalat umpeen kasvaneet
ruovikoituneet rannat sekä soistumat. Suunnittelualueella rakentamiseen huonosti soveltuvia ovat esim.
Hautalampi ja Jokilampi ympäristöineen, jotka ovat osin umpeen kasvaneet.

Kuva 7. Hautalampi
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Muunnetunrantaviivan määrityksessä on huomioitu rannan rakennuskelpoisuus. Kaava-alueella mitoitusperiaatteiden mukaiseksi rakennuskelvottomaksi rannaksi on määritetty noin 20 rantaviivakilometriä, joka on
noin 6 % suunnittelualueen rantaviivasta.
Taulukko 2. Rakennuskelpoisuus. Rääkkylän alueen osalta luokittelu poikkeaa siten, että luokat II ja III on sisällytetty tavanomaisiin rantoihin. Luokittelu perustuu Rääkkylän kunnanvaltuuston hyväksymiin mitoitusperiaatteisiin.

Luokka

Rannan
tyyppi

I

Tavanomaiset
1
rannat

II

Heikosti
soveltuvat
rannat:

III

Erittäin
huonosti
soveltuvat
rannat:

0,25

IV

Rakennuskelvottomat
rannat:

0

Yhteensä

3.2.2

Koko alue

Muuntokerroin

Rääkkylä

Kitee

Kesälahti

m

(%)

m

(%)

m

(%)

m

(%)

578 872

91 %

343 972

94 %

216 176

86 %

18 724

98 %

27 940

4%

0

0%

8 943

4%

190

1%

21 559

3%

0

0%

10 069

4%

269

1%

35 687

6%

20 411

6%

15 276

6%

0

0%

634 030

100 %

364 383

58 %

0,5

250 464 40 % 19 183

3%

Sijainti yhdyskuntarakenteessa

Kaava-aluetta lähimpänä oleva taajama on Rääkkylän keskusta, joka rajoittuu kaava-alueeseen. Kiteen kaupungin keskusta on kaava-alueen rajalta mitattuna noin 15 kilometrin etäisyydellä. Pyhäselän taajama on noin
10 kilometrin, Joensuun kaupungin keskusta noin 24 kilometrin ja Kesälahden taajama noin 40 kilometrin
etäisyydellä. Suunnittelualueen ollessa laaja, on kaukaisimmilta alueilta huomattavasti pidempi matka keskuksiin. Tällaisia alueita on mm. Varpasalossa, josta lähimpään taajamaan on noin 20 km.

Kaava-alue
Taajama
Kylä
Pienkylä
50 km
km
50

Kuva 8. Suunnittelualueen sijainti muuhun yhdyskuntarakenteeseen © YKR/SYKE
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3.2.3

Väestö, asuminen ja loma-asuminen

Kaava-alueella on olemassa olevia ja rakennettuja asuinrakennuspaikkoja yhteensä noin 130 kpl ja lomarakennuksia noin 790 kpl. Vakituisia asukkaita voidaan tämän johdosta arvioida olevan noin 300 kpl. Asuinrakennuspaikat eivät ole selkeissä keskittyneitä vaan ne ovat hajaantuneet eri puolille kaava-aluetta. Vähiten
asuinrakennuksia on Varpasalossa.

Kuva 9. Asuinrakennukset

Kuva 10. Rakennusten jakautuminen erityyppeihin lähtötilanteessa. ”Ranta-asemakaava” tarkoittaa ranta-asemakaavan mukaisia rakentamattomia rakennuspaikkoja.
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3.2.4

Työpaikat ja palvelut

Kaava-alueella ei ole merkittäviä työpaikka-alueita. Alueella on 5 - 10 pienehköä matkailupalvelutoimintaa
harjoittavaa maatilaa/mökkikylää.
3.2.5

Liikenne

Kaava-alueen lävitse kulkevina merkittävimpinä tieyhteyksinä ovat Rääkkylästä Liperiin johtava seututie 482
(Oravisalontie) ja Rääkkylästä Pyhäselälle ja Joensuuhun johtava seututie 484 (Hammaslahdentie).
Oleellisimpia siltayhteyksiä ovat Oravisaloon, Varpasaloon ja Ikolansaareen johtavat yhteydet. Kaava-alueen
pohjoisosassa Arvinsalossa on lossi, josta on yhteys Liperiin.
Kaava-alueella on useita laivaväyliä, jotka halkovat Orivettä. Etelässä laivaväylät ulottuvat Puhoksenteollisuus
alueelle sekä Jaamaan, josta on useita yhteyksiä Paasselälle, Savonselälle ja Pyhäselälle. Laivaväylät kulkevat
Oravisalon ja Varpasalon välistä sekä molempien ympäri. Oravisalon eteläpuolella Kivisalmessa laivaväylää
varten on tehty melko massiivisia ruoppaustoimia.

Kuva 11. Liikenneväylät

3.2.6

Virkistysalueet ja muut vapaat alueet

Alueella on useita osakaskuntien saaria, jotka toimivat useasti virkistyskäytössä. Lisäksi maakuntakaavassa
Jänissaaret ja Laitasaari on osoitettu luonnonsuojelualueiksi, joilla sallitaan myös virkistyskäyttö.
Suunnittelualueella on rantarakentamiseen määrään nähden melko paljon yhtenäisiä vapaita ranta-alueita.
Yli 500 metrin pituisia yhtenäisiä vapaita ranta-alueita on noin 318 km. Tämä tulos on saatu,kun jokaisen
rakennuspaikan päärakennuksen tai erillisen saunarakennuksen ympärille on muodostettu 100 metrin puskurivyöhyke ja katsottu kuinka paljon jää tämän alueen ulkopuolelle. Merkittävimmät näistä ovat Varpasalon itä- ja etelärannoilla sekä lähisaarissa, Jänissaaressa, Oravisalon luoteispäässä sekä hieman pienempiä
alueita Kalkkusenselällä Harkonsaaren molemmin puolin (LIITE 4).
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Kuva 12. Vapaat rannat lähtötilanteessa

3.2.7

Luonnonympäristö ja maisema

Suunnittelualue kuuluu eteläboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen ja siinä Järvi-Suomen alueeseen ja Pohjois-Karjalan eliömaakuntaan. Selvitysalue sijoittuu osittain Keski-Karjalan lehtokeskuksen alueelle ja selvitysalueella vaihtelevat rehevät, keskiravinteiset ja karuhkot metsämaat.
Selvitysaluetta luonnehtivat karut vesistöt sekä paikoin tiheät ruovikkoiset, matalat lahdet ja rannat. Rehevimmät lahden pohjukat ja lammet ovat linnustollisesti arvokkaimpia. Vesi- ja rantalinnuston näkyvimmät
linnut ovat koskelot ja kalalokit. Pesimälinnustoon kuuluvat tyypilliset selkävesien lajit kuikka, selkälokki ja
kalatiira. Reheviä elinympäristöjä suosivista lajeista selvitysalueella tavataan mm. heinätavi, pikkulokki, haapana, tukkasotka ja silkkiuikku. Lokkilintujen muodostamia kolonioita on useita. Alueella elää myös uhanalaisia lintulajeja, joista merkittävimpiä ovat valkoselkätikka ja selkälokki.
Alueen nisäkäslajisto on Pohjois-Karjalalle tyypillinen. Alueen eläimistöön kuuluvat mm. hirvi, metsäjänis,
rusakko, orava ja kettu. Harvinaisempiin lajeihin kuuluu lisäksi liito-orava. Suurpedoista alueella tavataan
ilvestä, karhua ja sutta.
Lajiston kannalta alueen merkittävin asia on Saimaannorpan pesimäalueiden sijoittuminen kaava-alueelle.
Uusi asutus itsessään ei häiritse norppaa. Norppa ei juurikaan häiriinny myöskään kesäisen vesiliikenteen
lisääntymisestä. Sen sijaan häiriötä aiheuttaa pesimäkautena tapahtuva jäällä liikkuminen. Erityisesti moottorikelkkailu norpanpesien lähellä aiheuttaa häiriötä. Tämän johdosta norpan pesimäalueet lähiympäristöineen
pyritään säilyttämään mahdollisimman rakentamattomina.
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Kuva 13. Saimaannorpan poikas- ja maakuupesistä tehty 2 km vyöhyke suhteessa olemassa olevaan loma- ja vakituiseen asutukseen.

Maiseman kannalta alue jakautuu kahtia laajaan selkävesialueeseen sekä kaakkoisosan saaristoiseen alueeseen. Erityisiä luonnonmaisemakohteita ovat useat pienehköt saaret ja kapeat niemet. Lisäksi on useita kulttuuri- ja perinnemaisemakohteita. Liitteessä 5 on esitetty arvokkaat luonto- ja maisemakohteet kartalla.
Rantaosayleiskaavoitusta varten on laadittu erillinen luonto- ja maisemaselvitys, jossa on kuvattu tarkemmin alueen erityisarvot. Liitteessä 5 on esitetty selvityksen oleellisimmat kartat. Selvitystä on täydennetty
Paksuniemen osalta (taustaselvitys nro 4) Kaavaa varten on lisäksi kaavaprosessin aikana laadittu selvitykset
valkoselkätikkojen (nro 7) ja Viitasammakoiden (nro 8) osalta. Prosessin aikana on valmistunut myös ”Järvilinnut matkailun myötätuulessa linnustoselvitys (nro 3).
3.2.8

Rakennettu ympäristö

Alueen rakennettu ympäristö koostuu pääasiassa lomarakennuksista ja asuinrakennuksista. Alueen lävitse
kulkee lisäksi yleisiä teitä sekä siltoja.
3.2.8.1 Rakennettu kulttuuriympäristö
Ennen kaavaprosessia oli Rääkkylän kunnan alueelle tehty viimeisin rakennusinventoinnin päivitys vuonna
2009. Inventoinnin perusteella kaava-alueella on yhteensä 10 arvokasta kohdetta. Kaavaprosessia varten
aiemmin inventoidut kohteet arvioitiin uudelleen päivitysinventoinnissa 2014 (taustaselvitys nro 5). Inventoinnin perusteella noin puolet kohteista ovat menettäneet arvonsa siten, että niiden merkitseminen kaavaan
sr-merkinnällä ei ole tarkoituksenmukaista (LIITE 10).
3.2.8.2

Muinaisjäännökset

Kaavaluonnosvaiheen jälkeen Mikroliitti Oy laati kaavaa varten muinaisjäännösinventoinnin (taustaselvitys nro
2). Inventoinnissa keskityttiin niille alueille, joilla kaavaluonnoksessa oli esitetty muutoksia. Liitteessä 6 on
esitetty inventoidut kohteet sekä inventoinnin perusteella päivittyneet muinaisjäännösrekisterin tiedot.
3.2.9

Tekninen huolto

Merkittävälle osalle kaava-aluetta tai sen välittömään läheisyyteen on rakennettu vesijohto. Viemäröinti
sivuaa kaava-aluetta Rääkkylän taajamassa.
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Rääkkylän vesijohtoverkostot

ORIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVA
Tekninen huolto

Asemakaavoitettu alue

Salokylä-Pötsönlahti
Salokylä-Pötsönlahti vesiosuuskunta
vesiosuuskunta
Oravisalo-Vannilan
Oravisalo-Vannilan vesiosuuskunta
vesiosuuskunta
Paksuniemen
Paksuniemen vesiosuuskunta
vesiosuuskunta
Nieminen-Sintsi
Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta
vesiosuuskunta
Rapakon
Rapakon vesiyhtymä
vesiyhtymä
Rääkkylän
Rääkkylän kunnan
kunnan vesilaitos
vesilaitos

Kuva 14. Vesihuolto

3.2.10 Erityistoiminnat

Alueella ei ole erityistoimintoja. Mainittavana asiana voidaan kuitenkin pitää Oravilahtea, joka pidetään pumppauksella ja patoamisella kuivana, vaikka se on osin Oriveden veden pintaa alempana.
3.2.11 Ympäristöhäiriöt

Alueella ei ole erityisiä ympäristöhäiriöitä.
3.2.12 Sosiaalinen ympäristö

Alueella ei ole toimintoja, joita voitaisiin pitää sosiaalisesti erityisinä verrattuna tavanomaiseen rantarakentamiseen. Kaava-alueen välittömään läheisyyteen sijoittuu Rääkkylän taajama sekä joitakin kyliä, joissa asutustiheys on muuta haja-asutusaluetta hieman suurempi.
3.2.13 Maanomistus

Suunnittelualueen maa-alueet ovat pääosin yksityishenkilöiden omistuksessa. Muita suurempia maa-alueiden
omistajia ovat Metsähallitus, Rääkkylän kunta ja metsäyhtiöt.
Tiedot kiinteistöjen omistajista ja muodostumisesta perustuvat maanmittauslaitoksen toimittamiin tietoihin
tilanteessa 22.4.2009. Poikkeavissa tapauksissa muodostumista on tarkasteltu vanhojen tilakarttojen avulla.
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4.

TAVOITTEET

Rantaosayleiskaavaa varten on laadittu erillinen raportti kaavan tavoitteista (LIITE 2). Tavoitteiden tarkoituksena on löytää yhtenäinen tahtotila siitä millaiseksi kaavan lopputulos tahdotaan. Tavoitteet on hyväksytty Rääkkylän kunnanvaltuustossa 25.6.2013.
Tiivistetysti Oriveden rantaosayleiskaavan tavoitteet ovat:
”Oriveden rantaosayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena rantaosayleiskaavana, joka oikeuttaa suoriin rakennuslupiin. Tästä johtuen kaavan tulee perustua riittäviin selvityksiin, jotta maanomistajat tulevat tasapuolisesti kohdelluiksi sekä ympäristö- ja virkistysarvot turvatuiksi.
Laadittavina selvityksinä suurimpia ovat luonto- ja maisemaselvitys sekä rakennusoikeuslaskelma.
Muut selvitykset perustuvat jo olemassa oleviin laadittuihin selvityksiin sekä aineistoihin.
Uusi muodostuva rakennusoikeus on määrältään ja sijainniltaan sellainen, että ympäristö-arvot ja
virkistyskäyttö tulee turvatuiksi. Toisaalta määrän tulee olla riittävä, jotta maanomistajat tulevat tasapuolisesti kohdelluiksi. Rakennusoikeuslaskelma laaditaan sovittujen mitoitusperiaatteiden mukaisesti.
Rakennusoikeuslaskelma perustuu emätilaselvitykseen ja muunnettuun rantaviivaan.
Merkityksellisimpänä Oriveden rantaosayleiskaavassa ratkaistavana asiana on lopulta osoittaa alueet,
jotka rakennetaan ja alueet, jotka jätetään vapaaksi rakentamiselta.
Oriveden rantaosayleiskaava perustuu riittäviin selvityksiin luonnon-, maiseman ja rakennetun ympäristön suhteen. Kuntien esittämissä tavoitteissa on tarkemmin esitetty mitä kaikkea näiltä osin tulee
selvittää.”
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5.

MITOITUSPERIAATTEET

Tavoitteiden lisäksi on laadittu mitoitusperiaatteet (LIITE 3), jotka ovat yhteisesti sovitut pelisäännöt siitä
millä periaatteella uudet rantarakennuspaikat muodostuvat.
Mitoitusperiaatteet on laadittu yhteistyössä viranomaisten sekä Kiteen ja Kesälahden kuntien kanssa. Rääkkylän kunta hyväksyi 25.6.2012 ensimmäiset mitoitusperiaatteet. Ne poikkesivat Kiteellä ja Kesälahdella käytetyistä mitoitusperiaatteista siten, että mitoitusluku koko alueella oli 5 rakennuspaikkaa / muunnetturantaviivakilometri.
Kaavaluonnosvaiheen jälkeen mitoitusperiaatteita muutettiin, koska ilmeni, etteivät viranomaiset tule hyväksymään esitettyjä mitoitusperiaatteita. Lisäksi vaikutti siltä, etteivät luonnosvaiheen mitoitusperiaatteet
mahdollisesti kestäisi oikeuskäsittelyissä.
Rääkkylän kunnanvaltuusto hyväksyi uudet mitoitusperiaatteet 2.6.2014 § 21. Niissä mitoitusperiaatteissa
käytettiin vastaavantyyppisiä mitoitusvyöhykkeitä, joita Kiteen alueella oli käytetty.
Mitoitusperiaatteiden mukaisesti on laadittu tilakohtainen rantarakennusoikeuslaskelma (LIITE 7), josta selviää kunkin tilan rantarakennusoikeuden määrä, käytetty rantarakennusoikeus sekä jäljellä oleva rantarakennusoikeus. Jäljellä oleva rantarakennusoikeus merkitään kaavaan uusina rantarakennuspaikkoina. Mitoitusperiaatteet on hyväksytty Rääkkylän kunnanvaltuustossa samalla kertaa kaavan tavoitteiden kanssa.
Prosessin aikana on vertailtu useita vaihtoehtoisia mitoitusperiaatteita, jotta löydettäisiin Rääkkylän kunnassa
hyväksyttävissä oleva ratkaisu.
Rakennusoikeuslaskelmasta selviää myös perusteet mikäli jollekin tilalle ei ole osoitettu rantarakennusoikeutta jäljellä olevasta rantarakennusoikeudesta huolimatta. Tämä on esitetty rakennusoikeuslaskelman
”huom”-sarakkeessa. Liitteessä 9 on esitetty muunnettu rantaviiva.
Mitoitusperiaatteissa esitetyissä tilastollisissa luvuissa on mukana vertailun vuoksi myös Kiteen ja Entisen
Kesälahden kunnan alueet .
Kiteen ja Kesälahden kaavaprosessissa tuli ilmi, että viranomaiset eivät tule hyväksymään mitoitusperiaatteisiin kirjattua ns. kohtuullistamisperiaatetta:
”Jos emätila on jaettu suurempiin tilakokonaisuuksiin vuoden 1959 jälkeen ja nämä osat ovat käyttäneet rakennusoikeutta erittäin epätasaisesti, tutkitaan kunkin tilakokonaisuuden rakennusoikeutta tarvittaessa erikseen”
Kiteen alueen osalta päätettiin, että sitä kuitenkin sovelletaan seuraavasti:
”Mikäli emätila on jaettu suurempiin osiin, niin kutakin osaa ei katsota täysin omaksi emätilakseen,
vaan jäljellä oleva rakennusoikeus jaetaan kahdella ja vielä tämän jälkeen pyöristetään alaspäin.”
Rääkkylän alueen osalta tilannetta, jossa tällaista kohtuullistamista voitaisiin soveltaa, ei ole löytynyt.
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6.

OSAYLEISKAAVATYÖN VAIHEET JA OSALLISTUMINEN

Osallistumismenettely on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (LIITE 1).
Myöhemmin täydennetään kaavaehdotuksen nähtävilläolon palautteen perusteella kaavan tehtävät muutokset.
6.1

Kaavaehdotuksen valmistelu

Kaavaluonnos oli nähtävillä 15.8. – 20.9.2013. Kaavaluonnoksesta saatiin 10 lausuntoa ja 279 mielipidettä.
Näiden johdosta kaavaan tehtiin useita muutoksia. Lausuntoihin annetut vastineet ovat selostuksen liitteenä
12. Mielipiteiden vastineisiin voi tutustua myös kunnaninternet-sivuilla. Muutokset on pääpiirteissään esitetty
seuraavissa kohdissa.
Kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen perusteella tehdyt muutokset
Maakuntakaavoituksen muuttuneet tiedot on muutettu selostukseen.
Rääkkylän kunta hyväksyi keväällä 2014 uudet mitoitusperiaatteet, joissa tiettömien saarten mitoitus norppaselillä ja niiden liepeillä on 3,5 rp/mvrkm. Muissa tiettömissä saarissa mitoitus on 4 rp/mrvkm.
Luontoselvitys laadittiin Paksuniemen alueelle, koska aiempiselvitys ei kattanut ko. aluetta.
Korvattaviksi osoitetut rakennuspaikat on osoitettu SL-alueille. Jos korvausperuste on norppa, merkintä on
SL-5 ja kaavamääräys:
”Alue on tarkoitettu luonnonsuojelulailla suojeltavaksi. Metsiä voidaan hakata Tapion rantametsien
käsittelysuositusten mukaisesti, hakkuilla tai muilla toimenpiteillä ei saa heikentää tai vaarantaa saimaannorpan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa.”
Natura-arvioinnin tarveharkinta on laadittu.
Silmäkivet ja Tyräsaari on osoitettu SL-merkinnäksi.
sr –kohteiden osalta on tehty päivitysinventointi ja kohteet on osoitettu kaavaan sen perusteella. Kaavaan
osoitetut kohteet on luokiteltu kahteen eri luokkaan.
Kaavaluonnoksen jälkeen on tehty lisäselvityksenä arkeologinen inventointi ja kohteet on osoitettu kaavaan
sen perusteella.
Pohjavesialueista on tehty selostuksen liitteeksi erillinen kartta.
Kaava-asiakirjoissa on tuotu esille vapaan yhtenäisen rantaviivan osuuden väheneminen kilometreissä.
Pohjois-Karjalan vesiretkeilyreitistö on osoitettu kaavaan maakuntakaavan 3. vaiheen mukaisesti.
Kaavan liikenteellisiä vaikutuksia on tarkennettu.
Pukkisaaresta muodostuva rakennusoikeus on osoitettu Pakarinlahteen sijoittuvalle Litmoniemi-tilalle 3:89.
Kauniinsaaren osalta RA-merkintä on muutettu RA-1 –merkinnäksi.
Kaavamääräysten VR-1 on muutettu VR -merkinnäksi ja VL-1 VL-merkinnäksi.
Selkä-selli ja Myhkyrät on muutettu SL-alueeksi, kuten Kiteen kaavassa.
Luotosaari Kivisalmen Etelä puolella on muutettu MY-merkinnäksi ja luotosaari Olkisaaren kaakkoispuolella
SL-merkinnäksi.
Jaaman uimarannan kohdalle on osoitettu uimaranta merkintä.
Kaavaluonnoksesta saatujen mielipiteiden perusteella tehdyt muutokset
279:ta mielipiteestä 205 johti jonkinlaiseen muutokseen (LIITE 13). Muutosta ei tehty välttämättä täsmälleen
mielipiteessä esitetyn mukaisesti.
Iso osa (62 kpl) mielipiteistä koski uusien rakennuspaikkojen siirtämistä. Siirtoehdotukset johtivat pääasiassa
kaavan muuttamiseen, mutta kuitenkin siten, että yhtenäinen vapaa rantaviiva ei merkittävästi vähenisi tai
rakennuspaikat eivät sijoittuisi ympäristön kannalta erityisen herkille alueille.
Lisää uusia rakennuspaikkoja toivottiin 56:ssa mielipiteessä. Nämä mielipiteet eivät pääasiassa tuoneet kaavaan muutosta.
Olemassa oleva rakentamistilanne oli osoitettu mielipiteen mukaan virheellisesti 42 mielipiteessä. Näistä suurin osa johti muutokseen.
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7.

RANTAOSAYLEISKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELUT

Rantaosayleiskaavalla on sovitettu yhteen tavoitteiden mukaisesti maanomistajien kohtuullinen uudisrakennusoikeus, luontoarvot, virkistysarvot ja -mahdollisuudet, arvokkaat muinaisjäännökset, rakennuskulttuuri,
maa- ja metsätalous, olemassa oleva asutus ja yhdyskuntarakenne.
Oriveden rantaosayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL), jonka mukaan kaava
perustuu laadittuihin selvityksiin, avoimeen tiedottamiseen ja osallistumiseen lakisääteiseen kaavaprosessiin
ja eri asiantuntijoiden tietämyksen hyväksikäyttöön. Kaavaa on valmisteltu tiiviissä yhteystyössä viranomaisten kanssa.Merkittävin asia, jota oikeusvaikutteisella rantaosayleiskaavalla yleensä muutetaan nykytilanteeseen verrattuna, on uusien rantarakennuspaikkojen osoittaminen. Lähtötilanteessa alueen rakentamistiheys
oli 4,00 rp/muunnettu rantaviivakilometri ja mikäli kaavassa osoitetut rakennuspaikat toteutuvat, rakentamistiheys on 5,58 rp/mrvkm. Liitteessä 8 on esitetty tarkemmat tilastot.
7.1

Rantaosayleiskaavan tarkoitus

Oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava antaa mahdollisuuden useamman rantarakennuspaikan rakentamiseen kuin erillinen poikkeamislupamenettely, jonka perusteella suunnittelualueen rakentaminen tapahtuisi
ilman oikeusvaikutteista rantaosayleiskaavaa. Tämä on myös osasyy miksi oikeusvaikutteisia rantaosayleiskaavoja laaditaan.
Maankäyttö- ja rakennuslaki sanoo ranta-alueiden suunnittelutarpeesta seuraavaa:
”Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan
käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös ranta-aluetta, jolla rakentamisen ja muun käytön suunnitteleminen pääasiassa rantaan tukeutuvan loma-asutuksen järjestämiseksi on tarpeen alueella odotettavissa olevan
rakentamisen vuoksi. (MRL 72 §).”
Maankäyttö- ja rakennuslain ”henki” on se, että suunnittelemalla kokonaisuuksia tarkoituksenmukaisesti,
on mahdollista rakentaa enemmän kuin yksittäisillä poikkeamisluvilla. Yksittäisten poikkeamislupien myötä
rakentaminen saattaisi sijoittua suunnittelemattomasti ja enemmän hajalleen pirstoen vapaan yhtenäisen
rantaviivan. Tällöin myös laaja-alaiset tai yksittäiset luonto- ja muut ympäristöarvot saattaisivat jäädä kokonaan tai osin huomioimatta.
7.2

Rakennusoikeuslaskelma

Rantarakennuspaikkojen tilakohtainen lukumäärä perustuu mitoitusperiaatteiden mukaisesti laadittuun rakennusoikeuslaskelmaan (LIITE 7). Rakennusoikeutta muodostuu sitä enemmän mitä enemmän tilalla on
ns. muunnettua rantaviivaa. Kaavassa osoitettavaa rakennusoikeutta kuluttaa tilalle jo rakennetut ja tilasta
vuoden 1959 jälkeen lohkotut rakennuspaikat. Mikäli tilan rantaviiva on kapeassa niemessä tai lahdessa rantaviivaa muunnetaan mitoitusperiaatteiden mukaisilla pienennyskertoimilla. Lisäksi muunnetussa rantaviivassa
huomioidaan rannan rakennettavuus. Rantojen rakennuskelpoisuuden luokittelua on kuvattu kohdassa 3.2
”Selvitys suunnittelualueen oloista”.
Rakennusoikeuslaskelmassa on esitetty jokaisen mitoitettavalla alueella olevan tilan rantaviivan pituus, muunnetun rantaviivan pituus, alueella käytetty mitoitusluku, rakennusoikeus, käytetty rakennusoikeus, jäljellä
oleva rakennusoikeus sekä kaavakarttaan merkittyjen uusien rakennuspaikkojen lukumäärä.
Mikäli kaavakartta ja rakennusoikeuslaskelman mukainen laskennallinen jäljellä oleva rantarakennusoikeus
poikkeavat, on siitä esitetty perusteet laskelman ”huom”-kentässä. Tällaisia poikkeustapauksia ovat seuraavat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tila on valtion omistama suojelualue tms.
Tilan rakennusoikeus korvattu maanomistajalle aiemmin
Tilalla voimassa oleva ranta-asemakaava
Tilalla muodostunut rakennusoikeus huomioitu muissa kaavoissa
Tilan rakennusoikeutta siirretty tälle tilalle
Tilan rakennusoikeutta siirretty toiselle saman maanomistajan tilalle
Emätilan rakennusoikeus osoitettu kohtuullistamisperiaatteen mukaan
Tila on lohkottu rakennuspaikaksi
Tilan rakennusoikeutta ei merkitä, koska tilan muoto/maasto ei sovellu rakennuspaikaksi
Tila on rakentamaton ja lohkomaton emätila
Tilan rakennusoikeus merkitty korvattaviksi rakennuspaikoiksi
Rakentamaton ja lohkomaton emätila, jolla ei ole rantaviivaa ja joka on pääasiassa
ranta-alueen ulkopuolella siten, että rakennuspaikan osoittaminen ei ole tarkoituksenmukaista
Tila on kaava-alueen ulkopuolella

Huom-kentän numero vastaa yllä esitettyä numerointia.
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7.3

Aluevaraukset

Merkittävä osa suunnittelualueesta säilyy edelleen maa- ja metsätalouskäytössä. Maa-alueesta noin 70 %
on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisena alueena (M). Liitteessä 8 on esitetty tarkemmat aluevarauskohtaiset tilastot.
7.3.1

Loma-asutus

Uusien lomarakennuspaikkojen tilakohtainen lukumäärä perustuu Rääkkylän kunnanvaltuuston (2.6.2014 §
21) hyväksymiin mitoitusperiaatteisiin (LIITE 3). Mitoitusperiaatteet määrittävät samalla myös kaavalla muodostuvien uusien rakennuspaikkojen kokonaislukumäärän lukuun ottamatta korvattaviksi osoitettuja rakennuspaikkoja.
Rantaosayleiskaavalla muodostuu uusia lomarakennuspaikkoja (RA) yhteensä noin 390 kpl. Lisäksi noin 30
uutta rakennuspaikkaa on osoitettu saimaannorpan elinympäristön turvaamiseksi korvattavina rakennuspaikkoina. Yksi korvattavista rakennuspaikoista on osoitettu korvattavaksi valkoselkätikan johdosta.
Korvattavat rakennuspaikat tarkoittavat sitä, että rakennuspaikkoja ei rakenneta vaan valtio korvaa rakennuspaikasta menetetyn kauppahinnan maanomistajille. Korvauksen määrä perustuu vastaavantyyppisellä
alueella aiemmin tehtyihin kauppahintoihin. Kun korvaus perusteena on ollut saimaannorppa, on korvattavien
rakennuspaikkojen ympäristö siltä alueelta, jolta rakennusoikeus on muodostunut osoitettu lisäksi luonnonsuojelualueeksi (SL-5). Tällä alueella metsätalous on sallittu. Uusia rakennuspaikkoja ei ole osoitettu 800
metriä lähemmäksi saimaannorpan pesiä tai 300 metriä lähemmäksi makuupesiä. Kohdassa ”Saimaannorpan
huomioiminen” on esitetty perusteet etäisyyksille.

Kuva 16. Uusien lomarakennuspaikkojen sijainti koko suunnittelualueella

Uudet rakennuspaikat on pyritty sijoittamaan siten, että vapaata rantaviivaa jää mahdollisimman paljon ja
siten, että rakentaminen ei merkittävästi heikennä luonto-, maisema-, kulttuurihistoria- tai muita ympäristöarvoja. Rakennuspaikkojen sijoittamisessa on hyödynnetty karttatarkastelua, viistoilmakuvia sekä tarvittaessa maastokäyntejä. Mitoitusperiaatteiden perusteella rakennusoikeutta muodostuu pääasiassa erittäin
hyvin rakennettavilla alueilla. Joillakin paikoilla rakennuspaikkojen sijoittamista rajoitti alava ranta tai jyrkkä
kallioinen ranta.
Eniten uusia rakennuspaikkoja on osoitettu Varpasalon etelä- ja koillisosaan/puolelle, Hyytsaaren ympäristöön
sekä Haapaniemeen.
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Kuva 17. Viistoilmakuva Niinisaaresta syyskuulta 2010. Niinisaareen on osoitettu yhteensä 3 uutta lomarakennuspaikkaa.

Mitoitusperiaatteet tuottavat rakennusoikeutta laajoille rakentamattomille tiloille, jolloin rakennusoikeutta
muodostuu enemmän sellaisille alueille, joille on tähän mennessä rakennettu vähemmän.
Lomarakennuspaikan maksimirakennusoikeus on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, mutta kuitenkin enintään 250 k-m². Tämä tarkoittaa, että yli 2 500 m² kokoisella rakennuspaikalla rakennusoikeutta on 250 k-m².
Tästä on kuitenkin saatettu poiketa, mikäli luonto- ja maisemaolosuhteet antavat tähän aihetta. Tällaisia
poikkeustapauksia ovat seuraavat:
Poikkeustapaus

Rakennusoikeus

Merkintä

Rakennuspaikka sijoittuu pääasiassa pienehköön saareen tai ka- 120 k-m²
peaan nie-meen, jolloin maisemallisten tekijöiden on katsottu
rajoittavan rakennusoikeuden määrää. Merkinnällä on osoitettu myös suurempien saarien rakennuspaikkoja, jotka sijaitsevat
etäällä mantereesta. Rakennusoikeus on tällöin maksimissaan
120 k-m².

RA-1

Merkinnällä on osoitettu saarien rakennuspaikkoja, jotka sijait- 150 k-m²
sevat siten, että niille kulkeminen edellyttää Saimaannorpan pesäalueiden lähialueella liikkumista

RA-2

Rakennuspaikka sijoittuu alle hehtaarin kokoiseen saareen, jol- olemassa oleva
loin maisemallisten tekijöiden on katsottu merkittävästi rajoitta- (50 k-m²)
van rakennusoikeuden määrää.

RA-3

Lomarakennuspaikka sijoittuu luhtaisella alueella olevalle erilli- 100 k-m²
sille pinta-alaltaan sellaiselle kohoumalle, joka merkittävästi rajoittaa rakentamista. Rakennusoikeus on tällöin kaavamääräyksen mukaan

RA-4

Kaavaan on osoitettu kolme matkailupalvelujen aluetta (RM). Rantaosayleiskaavalla ei oteta kantaa RM-alueiden rakennusoikeuden määrään, mutta aluevarausmerkinnän laajuus kuvastaa jossain määrin rakentamisen
laajuutta. RM-alueiden merkittävä uudisrakentaminen edellyyttä ranta-asemakaavan laatimista.
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Laajin RM-aluevaraus (n. 4,5 ha) sijoittuu Varpasalon luoteisosaan Hiekkalahteen voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaiselle RA-alueelle, johon sijoittuu 4 rakentamatonta lomarakennuspaikkaa. Alue on osoitettu
matkailupalvelujen alueeksi (RM) maanomistajan toivomuksesta. Alueen toteuttaminen edellyttää ranta-asemakaavan muuttamista. Matkailupalvelujen toimintaa on kyseisellä tilalla tarkoitus harjoittaa myös Suursaaressa.
Muut kaksi RM-alueetta ovat pinta-alaltaan kutakuinkin tavanomaisen lomarakennuspaikan kokoisia. Toinen
sijoittuu Mölsänniemeen, johon on rakennettu vuokrausta varten päärakennus, rantamaja, 2 saunaa yms.
Majasaaren tanssilavan ympäristöön on osoitettu RM/s alue, jolla on pyritty siihen, että alueen toimintaa
voitaisiin kehittää siten, että alueen erityispiirteet säilyisivät. Ilman toimenpiteitä ympäristö rapistuu ja arvot
menetetään.
7.3.2

Vakituinen asutus

Rantaosayleiskaavaan on merkitty yhteensä noin 125 asuinrakennuspaikkaa (A) myönnettyjen rakennuslupien/käyttötarkoitusmuutosten mukaisesti. Kaavaan ei varsinaisesti merkitä uusia asuinrakennuspaikkoja
yhtä lukuun ottamatta, jolle kunta on myöntänyt poikkeamisluvan. Sen sijaan kaavaan merkitään yhdyskuntarakenteen kannalta tarkoituksenmukainen vyöhyke, jolla lomarakennuspaikkojen muuttaminen asuinrakennuskäyttöön on yhdyskuntarakenteen kannalta perusteltua. Tällainen vyöhyke on merkitty Rääkkylän
taajaman tuntumaan. Näillä alueilla etäisyydet palveluihin ovat kohtuulliset sekä kunnallisen viemäröinnin
ulottaminen alueelle vielä jokseenkin tarkoituksenmukaista.
Asuinrakennuspaikoilla rakennusoikeus on enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, mutta kuitenkin enintään 400 k-m². Suurimman sallitun rakennusoikeuden saa ylittää maa- tai metsätalouden tuotantorakennuksilla. Tällä on haluttu mahdollistaa maatilojen uudisrakentamismahdollisuudet.
7.3.3

Virkistysalueet ja muut vapaat alueet

Kaavassa on osoitettu varsinaisia virkistysalueita (VR) melko vähän. Tällaisia ovat Haapaniemen tuntumaan
sijoittuvat Varissaari, Laitasaari ja Vonka. Saaret on osoitettu virkistyskäyttöön, koska ne ovat hyvin saavutettavissa, virkistykseen maastoltaan soveltuvia sekä jakokuntien omistamia, eikä niiltä muodostu rakennusoikeutta.
Kaava-alueen Koillisosaan (Jänissaaret ja Laitasaarten ympäristö) on maakuntakaavassa osoitettu alueita
SL-v –merkinnöin. Näiden luonnonsuojelualueiden pääkäyttötarkoituksen ohella tulee huomioida alueiden virkistyksellinen merkitys. Oriveden rantaosayleiskaavassa saaret on osoitettu vastaavalla luonnonsuojelualuemerkinnällä (SL-v). Nämä alueet ovat saimaannorpan pesienkannalta kriittisellä alueella, joten niillä liikkuminen kevään pesintäaikana saattaa aiheuttaa häiriötä pesinnälle.
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Näiden lisäksi on osoitettu joitakin kaava-alueella olemassa olevia uimarantoja sekä venevalkamia/satamia.
Virkistyskäytön kannalta erittäin merkityksellisiä alueita ovat myös laajat vapaana rakentamiselta säilyvät
maa- ja metsätalousalueet (M), joilla liikkuminen on sallittua jokamiehen oikeudella. Merkittävimmät vapaat
yhtenäiset ranta-alueet sijoittuvat kuten lähtötilanteessakin Jänissaariin, Varpasalon kaakkois- ja itäosaan
sekä Oravisalon luoteisosaan.

Kuva 19. Yhtenäiset vapaat rannat kaavassa

Yhtenäisiä yli kilometrin pituisia vapaita ranta-alueita on yhteensä n. 50 kpl. Lähtötilanteeseen verrattuna
vapaa yhtenäinen ranta vähenee eniten Harkonsaaren ympäristön saaristossa, Varpsalon ympäristössä sekä
Haapaniemessä ja Lehtosaaressa. Erityisesti saimaannorpan pesäalueiden lähellä rakennuspaikkoja on osoitettu merkittävä määrä korvattavaksi joka edesauttaa rantojen vapaana säilymistä näillä alueilla.
Määrällisesti vapaayhtenäinen rantaviiva vähenee noin 327 kilometristä noin 285 kilometriin kun laskelma tehdään kappaleessa 3.2.6 esitetyllä tavoin. Liitteessä 4 on esitetty kaavaratkaisun vapaan yhtenäisen rantaviivan
muutokset suhteessa lähtötilanteeseen ja kaavaluonnokseen.
7.3.4

Maa- ja metsätalous

Suurin osa, noin 70 % suunnittelualueen maa-alueista on maa- ja metsätalousaluetta (M). Kaava-alue on
rajattu siten, että se ulottuu 200 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukainen ranta-alueen ulottuvuus on oikeuskäytännön mukaan 200 – 300 metriä. Näin ollen rantayleiaava-alueen
M-alueella sallitaan vain maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. M-merkintä ei rajoita maa- ja metsätalouden harjoittamista.
Tavanomaisen maa- ja metsätalousalueen lisäksi on merkitty muita maa- ja metsätalousalueita, joilla on erityisiä ympäristöllisiä arvoja. Arvokkaat kohteet ovat tulleet esiin luonto- ja maisemaselvityksessä sekä mahdollisesti viranomaisneuvottelujen yhteydessä. Näitä on kuvattu tarkemmin alla kohdassa ”luonto- ja maisema” sekä erillisselvityksissä. Joillakin alueilla on asetettu velvoite maisematyönluvalle puiden kaatamiseksi.
Tällaiset alueet ovat melko pienipiirteisiä ja niille alueilla yleensä olisi rannan läheisyydestä johtuen rajoituksia
puuston käsittelylle.
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7.3.5

Luontoarvot

Arvokkaiden luontokohteiden merkinnät perustuvat kaavan yhteydessä laadittuihin luontoselvityksiin..Selvityksiä on kuvattu lähtökohdat kappaleessa ja ne vat listattuna kaavaselostuksen sisällysluettelon jälkeen.
Selvitykset on luettavissa kunnan internet-sivuilta. Mikäli selvitysten suosituksesta on poikettu, on perusteet
poikkeamiselle esitetty alla.
MY-1-alueiksi on merkitty alueet, joilla on lajistollisia arvoja ja joita kaavalla pyritään turvaamaan. Kaavamääräyksen mukaan alueen metsänhakkuu tulee suorittaa alueen erityisluonteen edellyttämällä tavalla. Pääsääntöisesti MY-1-alueita ovat alueen valkoselkätikkametsät, jolle ei ole ollut riittäviä perusteita osoittaa aluetta
luonnonsuojelualueeksi.
MY-alueet sijoittuvat maisemallisesti aroille alueille kuten kapeisiin niemiin, pieniin saariin, jyrkkäpiirteisille
rannoille yms. Näillä alueilla maisemaa merkittävästi muuttavat toimenpiteet, mm. puiden kaataminen, on
kielletty ilman MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita alueita (luo) on pyritty osoittamaan mahdollisimman vähän
ja alueet on ennemmin osoitettu joko luonnonsuojelualueina SL- tai MY-alueina. Luo-kohteita on osoitettu
kaksi, ja ne ovat pienialaisia lehtoja. Luokan 1 ja 2 pohjavesialueet on osoitettu pohjavesi-alueina.

Kuva 20. MA, MY ja MY-1, luo, ge- ja pv-alueiden sijoittuminen kaavassa

Luonto- ja maisemaselvityksen mukaiset maakunnallisesti ja kansallisesti arvokkaat harju- ja moreenimuodostumat on merkitty kaavaan ge-merkinnällä. MY- ja MY-1 alueita merkittävämmät kohteet on merkitty luotai SL –merkinnöin.
7.3.6

Luonnonsuojelu

Kaikki perustetut luonnonsuojelualueet on merkitty kaavaan suojelualueiksi (SL) ja Natura -2000 verkostoon
kuuluvat alueet Natura-alueiksi. Jänissaarten osalta on käytetty SL-v –merkintää, joka mahdollistaa virkistyskäytön ja sen kehittämisen alueella luonnonsuojelulliset arvot huomioiden. Saimaannorpan huomioinen on
kuvattu jäljempänä.
Perustettujen suojelualueiden lisäksi uusiksi SL-alueiksi on osoitettu seuraavia lähinnä linnustollisesti arvokkaita saaria/luotoja:
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Nmo Kohteen nimi

Peruste

Pinta-ala
(ha)

1

Emännänsaari (poistettu kaavaluonnoksen jälkeen)

Selkävesilinnustoselvitys

3,86

2

Halkosaaren nimetön saari ja luoto

Luonto- ja maisemaselvitys

0,55

3

Harkonsaaren Tirinkallio

Luonto- ja maisemaselvitys

0,05

4

Honkasaari

Selkävesilinnustoselvitys

0,15

5

Kasinlinna

Selkävesilinnustoselvitys

0,42

6

Kolme nimetöntä pikkusaarta Koivusaaren luoteispuolella

Luonto- ja maisemaselvitys

0,09

7

Kusiaiskallio ja kaksi nimetöntä luotoa

Luonto- ja maisemaselvitys

0,13

8

Lehmonkalliot

Selkävesilinnustoselvitys

0,11

9

Lehmosaari

Selkävesilinnustoselvitys/norppa

1,62

10 Lokkiluoto

P-K ELY

0,01

11 Louhisaaret

Selkävesilinnustoselvitys

0,63

12 Majaluoto

Selkävesilinnustoselvitys

0,14

13 Metsosaari

P-K ELY

1,12

14 Munakallio

Luonto- ja maisemaselvitys

0,17

15 Murronselän nimetön pikkuluotojen ryhmä

Luonto- ja maisemaselvitys

0,15

16 Mölliköt, Majasaari

P-K ELY

0,50

17 Mölsänsaari

P-K ELY

0,41

18 Nimettömät, Hyytsaaren pohjoispuolella

P-K ELY

0,08

19 Nimetön

Selkävesilinnustoselvitys

0,02

20 Nimetön luoto Oravisalon länsipuolella

Selkävesilinnustoselvitys

0,16

21 Nimetön, Kumpusaaren eteläpuolella

Selkävesilinnustoselvitys

0,06

22 Nimetön, Lapalion pohjoispuolella

P-K ELY

0,07

23 Pienisaari-Sikiönsaari

P-K ELY

1,21

24 Pitkäsaaren nimetön luoto

Luonto- ja maisemaselvitys

0,04

25 Pukkisaari

Selkävesilinnustoselvitys

2,16

26 Rastiluoto

Selkävesilinnustoselvitys

0,11

27 Samppaanselän nimetön luoto Pötsönlahdella

Luonto- ja maisemaselvitys

0,05

28 Sikiösaaret

P-K ELY

0,79

29 Silmäkivet

Selkävesilinnustoselvitys

0,17

30 Uistinsalmen nimetön luoto

Luonto- ja maisemaselvitys

0,00

31 Vääräluoto

Selkävesilinnustoselvitys

0,12

32 Niemelän tikkametsä

Paksuniemen luontoselvityksen täydennys

4,1

33 Katelmon saaret

Saimaannorppa

1,4

34 Nenäniemi

Saimaannorppa

4,5

35 Tikkasenniemi

Saimaannorppa

12,0

36 Lehmonniemi

Saimaannorppa

54,4

37 Reposaari

Saimaannorppa

4,8

38 Sikiönmäki

Saimaannorppa

15,0

Yhteensä

111,4
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Kuva 21. Luonnonsuojelu ja Natura-alueiden sijoittuminen kaavassa

7.3.7

Palvelut

Kaavaan ei ole merkitty palvelualueita. Palvelut sijoittuvat kaava-alueen ulkopuolelle.
7.4

Liikenne

Rantaosayleiskaavassa on osoitettu olemassa olevat laivaväylät, moottorikelkkareitit, vesiretkeilyreitti, lossi
sekä liikennealueet. Teitä ei ole osoitettu kaavakartassa, koska kaavan tavoitteena ei ole tieyhteksien ratkaiseminen. Kaavan tarkoituksena ei ole suunnitella uusia tieyhteyksiä eikä tehdä muutoksia nykyisiiin yhteyksiin. Tieyhteydet näkyvät kaavan taustalla olevassa pohjakartassa.
7.5

Kulttuuriympäristö ja maisema

Kulttuurihistoriallisesti tärkeät rakennukset ja kohteet on osoitettu kaavaan vuonna 2014 laaditun rakennusinventoinnin tarkistuksen perusteella. Merkittävät kohteet on osoitettu kaavaan sr tai s-merkinnöin.
sr-merkinnällä merkittyjä kohteita ei saa purkaa ja s-merkinnällä merkityt vaativat purkamisluvan. Kohteet
on lueteltu kaavaselostuksen liitteessä 10. Tarkemmat tiedot kohteista löytyy rakennusinventoinnista, joka on
kaavan taustaselvitys nro 5.
Alueelle osittain sijoittuva Voiniemen hovi on valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö ja osoitettu kaavaan vastaavalla merkinnällä ja määräyksillä, jotka turvaavat alueen arvoja. Lisäksi alueella on paikallisesti
arvokkaita peltoalueita, jotka pyritään kaavamääräyksellä säilyttämään avoimena. Alueella on lisäksi yksi
(Päivärinnan laitumet) laidunalue, joka on osoitettu paikallisesti arvokkaana alueena.
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Kaava-alueen rajaus
maisemallisesti arvokaspeltoalue

RÄÄKKYLÄ

paikallisesti arvokasmaisema-alue
valtakunnallisesti arvokasmaisema-alue

Kuva 22. Maiseman kannalta arvokkaat alueet kaavassa

Muinaisjäännöskohteet (SM) perustuvat kaavaa varten laadittuun arkeologiseen inventointiin, joka on selostuksen taustaselvityksenä nro 2. Liitteessä 6 on esitetty kartta- ja luettelo arvokkaista kohteista.
7.6

Saimaannorpan huomioiminen

Rantaosayleiskaavalla on pyritty turvaamaan Saimaannorpan elinmahdollisuuksien säilyminen jättämällä pesimäalueiden lähialueet vapaaksi rakentamiselta. Erityisesti saariin sijoittuville rakennuspaikoille kulku edellyttäisi vesillä tai jäällä liikkumista, jolloin pesiin kohdistuva häiriön määrä kasvaisi.
Rantaosayleiskaavalla aiheutettava häiriön määrä riippuu em. alueille osoitettavien rakennus-paikkojen määrästä. Jossain määrin rakennusoikeutta on ollut mahdollista siirtää näiden alueiden ulkopuolelle saman maanomistajan alueille. Mikäli tämä ei ole ollut mahdollista, on rakennuspaikkoja tarpeen mukaan osoitettu valtion
korvattaksi.
Korvattaviksi osoitettuja rakennuspaikkoja on osoitettu n. 30 kpl, erityisesti Varpasalon kaakkois-osaan, mutta myös Oravisalon luoteisosaan sekä Niemisen alueelle.
Saimaannorpan suojelun toteuttamista seuraamaan on asetettu asiantuntijatyöryhmä. Työryhmä on kokouksessaan laatinut saimaannorpan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen määritelmän sekä ohjeet näiden huomioimisesta uudisrakentamisessa. Työryhmän mukaan:
”Poikaspesien etäisyyden pysyväisluonteisiin häiriölähteisiin (esim. uudisrakennukset), tulisi olla minimissään
800 metriä. Makuupesien etäisyyden tulisi vastaavasti olla minimissään 300 metriä. Etäisyys pysyväisluonteisiin häiriölähteisiin lasketaan pesien maantieteellisestä keskimääräisestä sijainnista painottaen poikaspesiä.”
Kaavaratkaisussa ei ole osoitettu uudisrakentamista työryhmän esittämille em. kriittisille alueille. Näiltäalueilta muodostunut rakennusoikeus on korvattu maanomistajalle ja alueet on osoitettu kaavaan luonnonsuojelualueiksi (SL-5). Näillä alueilla metsätaloutta ei ole katsottu aiheelliseksi rajoittaa, koska norpalle ei aiheudu
siitä häiriötä.
SL-5 alueiden laajuudeksi on osoitettu 200 metrin laajuinen vyöhyke ulottuen kaava-alueen rajaan saakka.
Pesäpaikkatiedot perustuvat Metsähallituksen havaintoihin vuosina 1997 – 2013.
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Kuva 23. Muodostuvat uudet rakennuspaikat, jotka osoitetaan kaavassa valtion korvattavaksi

7.7

Saaret ja luodot

Suuret saaret, joilla ei ole erityisiä luonto- tai maisema-arvoja on osoitettu kaavassa maa- ja metsätalousalueina (M).
Pienten saarten osalta metsätaloudellinen merkitys on yleensä pieni ja maisemalliset tekijät usein tärkeitä,
jonka vuoksi pienet, alle puolen hehtaarin saaret, on osoitettu yleensä MY-merkinnällä.
Alle 500 m² kokoisia saaria/luotoja ei ole merkitty kaavaan, ellei, niillä ei ole erityisiä ympäristöllisiä arvoja.
Tällaiset arvot ovat yleensä lajistollisia, sim. lokkiluotoja. Suojeltaviksi tarkoitetut saaret on osoitettu erikseen SL-alueina.
7.8

Rantaosayleiskaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa (VAT) on listattu koko Suomea koskevia yleisiä tavoitteita alueiden käyttöön liittyen. Tästä on kerrottu tarkemmin kappaleessa 3.1. Oriveden rantaosayleiskaavan kannalta
VAT:sta oleellisia ja huomioituja asioita on kuvattu seuraavassa.
7.8.1

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat

VAT:
Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Valtakunnallisesti arvokkailla kohteilla ja alueilla on alueidenkäytön sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen.
Luonnon monimuotoisuus tulee säilyttää. Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on
mitoitettava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys.
Huomioitu:
Kaavassa on huomioitu RKY-aineisto, muinaisjäännösrekisteri sekä laadittu arkeologinen selvitys ja osoitettu
kaavaan merkittävät kohteet.
Kaava perustuu riittäviin luontoselvityksiin ja luontoarvot on huomioitu kaavassa.
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Saimaannorppa on huomioitu jättämällä pesäalueiden lähialueet vapaaksi rakentamiselta sekä osoittamaan
pesien lähivyöhykkeille vähemmän rakentamista.
Kaavan kokonaismitoitusta on pohdittu tarkkaan ja päädytty kaavassa esitettyyn ratkaisuun.
7.8.2

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu

VAT:
Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja suunnattava mahdollisuuksien mukaan tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuurin hyväksikäyttöä.
Ilmastonmuutos.
Huomioitu:
Kaavaan merkitty at-1 vyöhykkeet kylä- ja taajama-alueiden lähelle, joilla suositaan asuinrakentamista.
Tulvariskit on huomioitu riittävän suurilla rakentamiskorkeuksilla ja etäisyyksillä rantaviivasta.
7.8.3

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet

VAT:
Vuoksen vesistöalueella ohjataan matkailua, vesistöjen virkistyskäyttöä ja vesiliikennettä sekä rakentamista
ja muuta maankäyttöä siten, että järviluonnon, maiseman ja kulttuuriperinnön erityispiirteet säilyvät.
Huomioitu:
Alueelle on jätetty merkittävä määrä rakentamiselta vapaita yhtenäisiä rantaosuuksia sekä osoitettu laiva/
veneväylät sekä vesiretkeilyreitti.
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8.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Vaikutusten arvioinnissa arvioidaan vaikutukset, joita kaavan toteutuminen aiheuttaa. Ranta-osayleiskaavan
vaikutusten arvioinnissa ei ole tarkoituksenmukaista kuvata pelkästään kaavan toteutumisen vaikutuksia nykytilanteeseen nähden vaan on tarpeen myös verrata tilannetta siihen kehitykseen, mikä on noin 20 vuoden
päästä odotettavissa ilman, että rantaosayleiskaavaa olisi laadittu.
8.1

Vaikutukset rakentamisen määrään

Rakennuspaikkojen määrä lisääntyy noin 390 kappaleella, joka on noin 40 prosentin lisäys nykytilanteeseen
nähden.
Mikäli rantaosayleiskaava ei laadittaisi lainkaan, olisi tilanne se, että uusien lomarakennuspaikkojen määrä
ratkaistaisiin tulevaisuudessakin poikkeamislupamenettelyllä, jolloin rakentamisen määrä jäisi pienemmäksi.
Poikkeamisluvin saavutettava rakentamisen määrä on aina alhaisempi kuin rantaosayleiskaavalla saavutettava rakentamisen määrä (ks. kohta 7.1 ”kaavan tarkoitus”).
Todennäköisimmin lomarakennuspaikkoja ryhdytään myös rakentamaan nopeammin kuin ilman rantaosayleiskaavaa. Tämä johtuu siitä, että jokaisen tilan uusien rakennuspaikkojen määrä, sijainti ja rakennusoikeus on
ratkaistu ja tiedossa.
Rakentamisen määrän lisääntyminen sallitaan myös useilla olemassa olevilla rakennuspaikoilla. Maksimirakennusoikeus on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, mutta kuitenkin enintään 250 k-m². Tällöin rakennuspaikat, joilla kyseinen rakennusoikeus ei ole ylittynyt, on mahdollisuus lisärakentamiseen.
8.2

Vaikutukset virkistykseen rakentamisen sijoittumiseen

Rantaosayleiskaavalla on merkittäviä vaikutuksia yhtenäisten vapaiden ranta-alueiden säilymiseen tulevaisuudessa. Poikkeamisluvin tapahtuva rakentaminen saattaisi pikkuhiljaa pirstoa yhtenäisiä vapaita rantaviivan
osuuksia. Rantaosayleiskaavalla on pystytty turvaamaan merkittävä määrä pitkiä yhtenäisiä vapaita rantaviivan osuuksia. Osalla rakentamisesta vapaaksi jäävillä rantaviivoista tosin ei ole merkitystävirkistyskäyttön
kannalta.
Yli kilometrin pituisia yhtenäisiä vapaita rantaviivan osuuksia jää kaavan toteutumisen jälkeen 55 kpl ja tällaisia rantaosuuksia on yhteensä noin 100 km. Merkittävimmät nykyiset vapaat yhtenäiset rannat säilyvät pääosin myös esitetyssä kaavaratkaisussa. Liitteessä 8 on esitetty tilastot vapaan rannan osuuksista ja liitteessä
4 on esitetty kaavaratkaisun myötä tapahtuvan vapaanrantaviivan väheneminen verrattuna lähtötilanteeseen.
Kartassa on esitetty vain yli hehtaarin kokoisten saarten vapaat yhtenäiset rannat. Näiden lisäksi on merkittävä määrä tätä pienempiä saaria, jotka jäävät kokonaan vapaaksi rakentamiselta.
Lisäksi on osoitettu varsinaisia virkistysalueita kohdassa ”7.3.3. virkistys” esitetyille alueille.
Seuraavassa olevia kuvia vertaamalla ilmenee millä alueilla vapaa yhtenäinen rantaviiva vähenee merkittävimmin.

34

ORIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Kuva 24. Yhtenäiset vapaat rannat lähtötilanteessa

Kuva 25. Yhtenäiset vapaat rannat kaavassa

35

ORIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVA

8.3

Vaikutukset merkittäviin lajistollisiin arvoihin

8.3.1

Saimaannorppa

Vesiliikenne ja jäällä liikkumineen oletetaan uuden loma-asutuksen myötä lisääntyvän nykytilanteeseen verrattuna. Erityisesti moottorikelkkailu pesimäalueiden läheisyydessä voi aiheuttaa pesinnälle häiriötä. Kaavalla
ei voida vaikuttaa siihen, millä tavoin lomarakennuspaikkoja käytetään eli kaavallisesti haittojen pienentäminen perustuu lähinnä rakennuspaikkojen sijoittamiseen jamäärään. Haitallisia vaikutuksia saimaannorppaan
on pyritty vähentämään sillä, että saimaannorpan pesimäalueiden läheltä muodostuvia uusia rakennuspaikkoja on siirretty etäämmälle ja pois saarista sekä merkittävä määrä rakennuspaikkoja on osoitettu korvattavaksi.
Kahden kilometrin etäisyydelle norpan poikaspesistä on osoitettu yhteensä noin 80 uutta rakennuspaikkaa,
vaikka mitoitusperiaatteiden mukaista rakennusoikeutta muodostuu näillä alueilla enemmän. Tällä vyöhykkeellä jo olemassa olevia rakennuspaikkoja on kaava-alueella yhteensä noin 62 kpl. Luvussa ei ole mukana
kaava-alueen ulkopuolisia rakennuspaikkoja.
Taulukko 26. Rakennuspaikkojen sijoittuminen saimaannorpan poikaspesien lähialueilla sekä korvattaviksi osoitettujen rakennuspaikkojen määrät kullakin vyöhykkeellä. Korvattavat rakennuspaikat on osoitettu suluissa.

Vyöhyke norpan
poikaspesistä

Nykyisin
Nykyisin saaressa
mantereella ilman tietä

Uusia
mantereella

Uusia saaressa
ilman tietä

2 km

62

2

83 (26)

0

1 km

22

0

2

(19)

0

0,5 km

1

0

0

(7)

0

Kuva 27. Olemassa olevat rakennuspaikat suhteessa saimaannorpan pesäpaikkoihin

Kaavaluonnosvaiheen jälkeen on laadittu Natura-arvioinnin tarveharkinta, joka on selostuksen taustaselvitys
nro 6 ja löytyy kaavan internet-sivustoilta.
Tarveharkinnan kriittisimmäksi alueeksi on todettu Niemisen alueen ympäristö, jonka ympäristössä on vakiintuneita pesäpaikkoja ja jonka läheisyyteen on osoitettu uusia rakennuspaikkoja. Tarveharkinnassa on esitetty
tällä alueella rakennuspaikkojen osoittamista suuremmassa määrin korvattaksi.
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Kuva 28. Uudet rakennuspaikat suhteessa saimaannorpan pesäpaikkoihin

Kokonaisuudessaan kaavaratkaisulla on pyritty edistämään saimaannorpan elinolosuhteita tulevaisuudessa.
Kaavaan ei ole osoitettu uusia rakennuspaikkoja niille kriittisille alueille, jotka saimaannorpan suojelun seurantaryhmän on määrittänyt.
8.3.2

Muut

Kaavan toteuttamisen jälkeen vesiliikenne liisääntyy ja sen seurauksena lintuluodoille ja –saarille rantautuminen lisääntyy. Tällä saattaa olla vaikutusta koloniapesijöiden, kuten lokkien ja tiirojen, viihtymiseen alueella.
Muihin uhanalaisiin tai huomionarvoisiin lajeihin ei arvioida kohdistuvan vaikutuksia, sillä uhanalaisten lajien
elinympäristöt on huomioitu kaavaratkaisussa ja niiden säilyminen on turvattu asianmukaisin kaavamerkinnöin tai jättämällä riittävät suojaetäisyydet rakentamiselle varattuihin alueisiin.
Kalasääsken pesien osalta kriittisimpiä paikkoja ovat Olkisaari, Häikänniemi ja Pitkärannanniemi, joiden lähettyville on osoitettu kuhunkin joitakin uusia rakennuspaikkoja. Toisaalta pesien lähelle on jo rakennettu 2
lomarakennusta.
8.4

Vaikutukset luonnonsuojeluun ja muihin luontoarvoihin

Kaavaan on merkitty kaikki 30.11.2010 tiedossa olleet luonnonsuojelualueet (SL). Uusiksi luonnonsuojelualueiksi ehdotetut alueet perustuvat luonto- ja maisemaselvitykseen sekä kaavaprosessin edetessä käytyihin neuvotteluihin ELY-keskuksen kanssa sekä ELY-keskuksen tekemiin lisäinventointeihin. Näin ollen alueen
suojelullisista arvoista on saatu kokonaiskuva ja kaavamerkinnöillä ja määräyksillä voidaan edistää luonnonsuojelun toteutumista. Mikäli luonnonsuojelualueet sijoittuvat yksityisen maanomistajan alueille, maksaa valtio niistä korvauksen. Näin ollen suojelun toteutuminen on hyvin todennäköistä.
Luonnonsuojelualueiden lisäksi on merkitty vähemmän arvokkaita luontokohteita, jotka eivät täytä luonnonsuojelualueiden kriteerejä. Nämä luontokohteet on otettu kaavassa huomioon merkitsemällä ne joko luo- tai
MY-kohteiksi. MY-kohteita turvaa lisäksi kaavamääräys, jonka mukaan puuston hakkuu näillä kohteilla edellyttää MRL:n 128 §:n mukaista maisematyölupaa. Näillä alueilla maanomistaja ei saa alueen käytön mahdollisesta rajoittamisesta korvausta, joka saattaa vaikuttaa luontoarvojen säilymiseen.
8.5

Maisemalliset vaikutukset

Nykytilanteeseen nähden kaavalla ei merkittävästi muuteta maisemallisia olosuhteita, koska rantarakentaminen ei pääsääntöisesti näy maisemassa. Eniten maisema muuttuu sellaisilla alueilla, joissa ei ole aiemmin
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ollut rakentamista, eikä puustoa tai kasvillisuutta, ja joihin nyt osoitetaan rakentamista. Mitä suurempi uudisrakentamisen määrä on suhteessa kasvillisuuden puuttumiseen sitä suurempi on maisemallinen vaikutus.
Verrattaessa tilannetta 20 vuoden kuluttua vallitsevaan tilanteeseen ilman rantaosayleiskaavaa, voidaan kaavaratkaisua pitää maisema-arvot paremmin turvaavana, koska rakentaminen on pyritty sijoittamaan peitteiseen maastoon ja yhtenäisinä alueina ja jättämällä yhtenäisiä rakentamisesta vapaita ranta-alueita. Rakentamisen soveltuvuudesta maisemaan on annettu erityisiä määräyksiä. Paljaille kallioalueille ja kapeisiin niemiin
ei ole osoitettu uusia rakennuspaikkoja.
8.6

Yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset

Lomarakentamisen määrän lisääntyminen on yleensäkin ottaen ominaisuuksiltaan sellaista, että se hajauttaa
yhdyskuntarakennetta: rakentaminen sijoittuu etäälle taajamista, palveluista, kunnallistekniikasta ja mahdollisesti tiestöstä. Näin ollen näin laajalla alueella tapahtuvan lomarakentamisen lisääntymisen voidaan sanoa
hajauttavan yhdyskuntarakennetta. Kehitys olisi yhdyskuntarakenteen kannalta vielä haitallisempaa, mikäli
sama rakentamisen määrä sijoittuisi alueelle suunnittelemattomasti, vaikkakin poikkeamisluvin tapahtuva
rakentamisen määrä olisi hieman alhaisempi.
Hajallaan oleva asuinrakentaminen on yhdyskuntarakenteen kannalta huonompi vaihtoehto kuin hajallaan
oleva lomarakentaminen. Tämä siksi, että asuinrakennuksia käytetään säännöllisesti ja ympärivuotinen asuminen edellyttää enemmän palveluja. Yhdyskuntarakenteen hajautumista on pyritty ehkäisemään määrittämällä alueet, joilla lomarakennuspaikkojen muuttaminen vakituiseen asuinkäyttöön on yhdyskuntarakenteen
kannalta suotuisaa. Tällaisia alueita ovat taajamien lähialueet.
Verrattaessa toteutunutta kaava nykytilanteeseen nähden, voidaan sanoa yhdyskun-tarakenteen hajautuvan.
Sen sijaan verrattaessa tilannetta 20 vuoden kuluttua vallitsevaan tilanteeseen ilman rantaosayleiskaavaa ja
kokonaisvaltaista suunnittelua, voidaan kaavaratkaisua pitää yhdyskuntarakenteen kannalta parempana.
8.7

Vaikutukset kunnallistalouteen

Lomarakennuspaikkojen luonne on muuttunut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana merkittävästi. Ennen lomarakennukset olivat vaatimattomampia. Nykyisin lomarakennukset täyttävät teknisiltä ominaisuuksiltaan useasti vakituisen asunnon vaatimukset. Lomarakennuspaikalla voidaan viettää enemmän aikaa ympärivuotisesti ja lomarakennuspaikalle muuttamiselle on matalampi kynnys. Lomarakennuspaikkojen muuttuessa
vakituiseen asuinkäyttöön, muodostuu kunnalle kustannuksia kunnan joutuessa järjestämään kunnallisia palveluita tai kuljetuksia niihin (esim. päivähoito, koulu, vanhusten hoito). Mikäli muuttoliike loma-asunnoille on
laajaa ja asutus sijoittuu etäälle palveluista ja infrastruktuurista kustannukset muodostuvat pitkällä aikajänteellä huomattaviksi.
Suomessa vallitsevalla järjestelmällä lomarakennukselle voidaan muuttaa asumaan ilmoittamalla maistraattiin
loma-asunto pysyväksi asuinpaikaksi. Kotikunnassaan asukkaalla on oikeus saada kunnallisia palveluja kuten
koulukuljetuksia ja vanhuspalveluja, josta muodostuu pitkällä aikajänteellä kunnalle kustannuksia. Muuttoilmoitus ei kuitenkaan muuta rakennuksen käyttötarkoitusta. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on mahdollista puuttua rakennuksen luvanvastaiseen käyttöön (Koski 2007).
Vakituisesti alueelle muuttavat asukkaat maksavat ko. kuntaan myös veroja ja tätä kautta tuovat tuloja.
Alkuvaiheessa lieneekin siten, että ilmiöstä seuraa kunnalle enemmän tuloja kuin menoja, kuitenkin pitkällä
aikavälillä tilanne kääntyy useasti toisinpäin.
8.8

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ovat vähäisiä. Kaavaratkaisu ei edellytä olemassa olevien rakennuksien purkamista.
Tiedossa olevat kulttuurihistorian kannalta merkittävät rakennukset on merkitty kaavaan omilla merkinnöillä
(sr ja s), joilla pyritään säilyttämään niiden ominaispiirteet.
Uudisrakentaminen on sijoitettu olemassa olevien rakennuspaikkojen yhteyteen, jolloin rakennetusta ympäristöstä muodostuu yhtenäisempi kuin ilman rantaosayleiskaavaa, jolloin rakentaminen saattaisi sijoittua
enemmän hajalleen.
8.9

Vaikutukset kulttuurihistoriallisiin arvoihin

Selvityksessä on tuotu esiin alueen rakennuskulttuurikohteet sekä muinaisjäännökset ja ne on osoitettu kaavassa omilla kaavamerkinnöillä ja –määräyksillä. Kaavaratkaisulla edistetään merkittävien arvojen ja kohteiden säilymistä. Uudet rakennuspaikat on sijoitettu siten, että arvokkaiden kohteiden säilyminen voidaan
turvata.
8.10

Vaikutukset vesistöihin ja pohjavesiin

Nykyisellään suunnittelualueella on n 960 kpl rakennuspaikkoja ja kaavan myötä uusia tulee noin 390 kpl,
jolloin koko kaava-alueelle muodostuu yhteensä 1350 rakennuspaikkaa.
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Kaavamääräysten mukaan vesikäymälän rakentaminen on kiellettyä ilman umpisäiliötä tai kunnallista viemäröintiä. Tämän johdosta vesistökuormitusta voidaan pitää vähäisenä.
Kaavalla sijoitetaan 4 uutta lomarakennuspaikkaa pohjavesialueille. Kun rakentaminen toteutetaan kaavamääräysten mukaisesti, ei pohjavesiin kohdistu haitallisia vaikutuksia.
Luokitellut pohjavesialueet on osoitettu kaavassa pv-alueina ja kaavamääräyksen mukaan niille on annettu
pohjaveden pilaamiskielto.
8.11

Liikenteelliset vaikutukset

Uudet rakennuspaikat jakaantuvat tasaisesti eri puolille kaava-aluetta, joten liikennettä ruuhkauttavia vaikutuksia ei muodostu. Saariin sijoittuvien uusien rakennuspaikkojen osalta joudutaan varaamaan emätilojen
alueelta tai yleisiltä venesatama-alueilta kulkuyhteys ja paikoitusalueet liikkumista varten. Saariin osoitettuja
uusia rakennuspaikkoja on noin 70 kpl, joten merkittävää ongelmaa kulkuyhteyden järjestämiselle ei tule.
Eniten saariin osoitettuja rakennuspaikkoja on Haapasalmen alueella.
8.12

Oikeudellisia vaikutuksia

8.12.1 Ohjausvaikutus muuhun suunnitteluun
Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin
alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 42 § 1 mom.). Yleiskaava korvaa samaa aluetta koskevan aikaisemmin hyväksytyn yleiskaavan, jollei kaavassa toisin määrätä. Yleiskaava ei ole asemakaava-alueella voimassa
muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun asemakaavan muuttamista koskevan vaikutuksen osalta (MRL 42 § 3
mom.). Yleiskaavan keskeiset periaatteet tulee ottaa huomioon asemakaavaa laadittaessa.
8.12.2 Viranomaisvaikutus

Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista (MRL 42 § 2 mom.). Velvoite koskee
kaikkia kunnan ja valtion viranomaisia, joilla on alueiden käyttöön liittyviä suunnittelu- tai toteuttamistehtäviä.
8.12.3 Yleiskaavamääräykset

Yleiskaavassa voidaan antaa määräyksiä, joita tarvitaan yleiskaava-aluetta suunniteltaessa tai muutoin käytettäessä. Ne voivat koskea maankäytön tai rakentamisen erityistä ohjausta ja haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista (MRL 41 § 1 mom.).
Osayleiskaavaa voidaan käyttää kaikilla A- ja RA- alueilla rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 72 §).
8.12.4 Rakentamisrajoitukset

Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista. Lupa
on kuitenkin myönnettävä, jos yleiskaavasta johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa
haittaa eikä kunta tai, milloin alue on katsottava varatuksi muun julkisyhteisön tarkoituksiin, tämä lunasta
aluetta tai suorita haitasta kohtuullista korvausta (MRL 43 § 1 mom.) (ehdollinen rakentamisrajoitus).
Yleiskaavassa voidaan määrätä, ettei yleiskaava-alueella tai sen osalla saa rakentaa niin, että vaikeutetaan
yleiskaavan toteutumista (rakentamisrajoitus).
8.12.5 Suojelumääräykset

Jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, yleiskaavassa voidaan antaa sitä
koskevia tarpeellisia määräyksiä. (MRL 41 § 2 mom.).
8.12.6 Toimenpiderajoitus

Yleiskaavamääräyksellä voidaan maisemaa muuttava toimenpide määrätä luvanvaraiseksi (MRL 43 § 2 mom.).
Tällöin toimenpiteen edellytyksenä on, että kunta myöntää alueelle maisematyöluvan (MRL 128 § ja 140 §).
Lupaa ei voida myöntää, jos toimenpide vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen.
Jos maanomistaja ei luvan epäämisen takia voi käyttää maataan kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla hyväkseen, hänellä on oikeus saada kunnalta korvaus aiheutuneesta vahingosta (MRL 140 § 3 mom.).
8.12.7 Lunastus

Asianomainen ministeriö voi lisäksi myöntää kunnalle luvan lunastaa alueen, joka on yleiskaavassa osoitettu
liikenneväyläksi, asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään yhdyskuntarakentamiseen ja jota tarvitaan kunnan
suunnitelman mukaiseen yhdyskuntakehitykseen, sekä alueen, joka on tarkoitettu kunnan tai kuntayhtymän
laitokselle tai muihin näiden tarpeisiin. Asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään yhdyskuntarakentamiseen
lunastettavaan alueeseen voi sisältyä myös virkistys- ja suojelualuetta. (MRL 99 § 3 mom.).
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9.

TOTEUTTAMINEN

Kaavan toteuttaminen voidaan aloittaa sen saatua lainvoiman.
Kaavan toteuttaminen riippuu pääasiassa yksityisten maanomistajien halukkuudesta ryhtyä rakentamaan tai
myymään uusia rakennuspaikkoja sekä lomarakennuspaikkojen kysynnästä ja hintatasosta. Kunnat voivat
olla mukana toteuttamassa virkistysalueille sijoittuvaa rakentamista tai hankkimalla alueita itselleen. Rantaosayleiskaavan toteuttaminen ei vaadi kunnalta erityisiä toimenpiteitä.
Rantaosayleiskaavassa ei ole varattuna merkittäviä alueita asemakaavoitettavaksi, joten toteuttaminen ei
vaadi detaljikaavoitusta, kuin kolmen erillisen RM-alueen osalta.

Lahdessa 2.päivänä tammikuuta 2015
RAMBOLL FINLAND OY

Matti Kautto						Markus Hytönen
Johtava asiantuntija					kaavoitusinsinööri, YKS-489
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