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RÄÄKKYLÄ Ukonlahden ranta-asemakaava

Maankäytönsuunnittelu

KAAVASELOSTUS

KAAVAHARJU

1 Perus- ja tunnistetiedot
1.1

Kaavan nimi

Ukonlahden ranta-asemakaava. Kaava koskee tilaa Ukonlahti 707-408-29-0.
Ranta-asemakaava laaditaan alueen maanomistajan toimesta.
1.2

Alueen sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Rääkkylän kunnan Majasaaressa Oriveden ranta-alueella. Alueelta on matkaa Rääkkylän kirkonkylälle noin 6,5 km.

KUVA 1: Suunnittelualueen sijainti

1.3

Liikenneverkko

Tieverkosto
Kaava-alueen lähin yleinen maantie on alueen pohjois-itäpuolelta kulkeva seututie 482,
Tolosenmäki-Liperi-Käsämä (Oravisalontie). Tiet on luokiteltu Liikenneviraston käyttämän toiminnallisen luokituksen mukaan. Tiehallinnon tienimen jäljessä on esitetty myös
tien nimi kunnan osoitekartalla. Seututieltä 482 on yhteys Rääkkylän kirkonkylälle ja Liperiin ja niistä aina mm. Joensuuhun saakka. Kaava-alueelle kääntyy seututieltä 482 yksityistie, joka kulkee Kivisalmen tanssilavan suuntaan kaava-alueen pohjoispuolelle.
Tältä yksityistieltä kääntyy yksityistie kohti kaava-aluetta, rajaten kaava-alueen itäosaa,

Ukonlahti_rak_selostus_22102020.docx

Sivu 1 / 12

Maankäytönsuunnittelu

RÄÄKKYLÄ Ukonlahden ranta-asemakaava

KAAVAHARJU

KAAVASELOSTUS

päättyen Oriveden rannalle kaava-alueen eteläpuolelle. Tältä kaava-alueeseen osittain rajautuvalta yksityistieltä kääntyy polkumainen kulkuyhteys kaava-alueelle, päättyen
kaava-alueen länsiosaan.

KUVA 2: Ote tienumerokartasta Ukonlahden kaava-alueen kohdalta (Väylävirasto 2020)

KUVA 3: Ote maantieverkon liikennemääräkartasta 2019 (Väylävirasto)
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Vesireitit
Kaava-alueen lounais-pohjoispuolella kulkee laivaväylä, hyötyliikenteen matalaväylä
Kuhakivi - Kivisalmi - Tikan-kaivanto – Joensuu. Lounaassa väylältä haarautuu hyötyliikenteen matalaväylä Pyssyselkä - Savonselkä luoteeseen. Kaava-alueelta on vesireittiyhteydet aina merelle saakka. Majasaaren luoteis-koillispuolella sijaitsee puutavaran läjitysalueita.

KUVA 4: Vesiväyläreitistö Ukonlahden kaava-alueen kohdalla. Vesiväylä, vaalean harmaat alueet väyläalue, tumman harmaat alueet - puutavaran läjitysalueet, vaaleanpunainen alue - ruoppausalue.
(Väylävirasto 2020).

2 Kaava-alue, maanomistus ja tavoitteet
Alue on yksityisen maanomistajan omistuksessa, ollen tällä hetkellä pääsääntöisesti metsätalouskäytössä.
Laadittavan ranta-asemakaavan tavoitteena on määritellä tilan 29-0 Ukonlahti alueelle
loma-asumisen ns. rantarakennuspaikat. Lisäksi tavoitteena on osoittaa yksi ns. kuivanmaan asuinrakennuspaikka ranta-alueen ulkopuolelle.
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KUVA 5: Kaava-alueen (pinta-ala noin 10 ha) rajaus (tila 29-0 Ukonlahti).

3 Suunnittelutilanne
3.1

Maakuntakaava

Maakuntakaavan 1. vaihe on vahvistettu valtioneuvostossa 2007, kaavan 2. vaihe ympäristöministeriössä 2010 ja 3. vaihe ympäristöministeriössä vuonna 2014 ja 4. vaihe ympäristöministeriössä 18.8.2016.
Pohjois-Karjalan maakuntahallitus käynnisti 21.12.2015 Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 laatimisen. Maakuntakaavatyö on luonteeltaan kokonaismaakuntakaavan tarkistus eli tavoitteena on saattaa maakuntakaava ajan tasalle. Maakuntakaava 2040 ehdotus
on ollut nähtävänä 23.3.–24.4.2020. Maakuntahallituksen käsittelyssä se on ollut
18.5.2020 ja Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 hyväksyttiin maakuntavaltuuston kokouksessa 7.9.2020.
Maakuntakaavan saatua lainvoiman, se kumoaa kaikki voimassa olevat maakuntakaavat
eli neljä vaihemaakuntakaavaa. Vain kolmannen vaihemaakuntakaavan tuulivoimaloiden
alueet jätetään edelleen voimaan. Kyseessä on siis koko Pohjois-Karjalan kattava ja
kaikki keskeiset maankäytön teemat käsittävä kokonaismaakuntakaava.
Kaavatyö jatkuu vaihemaakuntakaavojen laadinnalla. Maakuntahallitus käynnisti
18.5.2020 vaihe-maakuntakaavan eli Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1.vaihe,
jonka pääteemoina ovat turve, arvokkaat suot ja rakennettu kulttuuriympäristö. Vaihemaakuntakaavan käynnistyspäätöksen yhteydessä maakuntahallitus käsitteli ja hyväksyi
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vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) luonnoksen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos oli nähtävillä ja lausunnoilla 25.5.–26.6.2020.
OAS:sta saatiin kaikkiaan 34 lausuntoa ja 1 mielipide. Palautteisiin laaditut vastineet käsitellään syksyn aikana kaavan eri teemaryhmissä ja viedään sen jälkeen maakuntahallituksen hyväksymiskäsittelyyn.
Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi on aloitettu kesällä 2020 ja siinä keskitytään
moderniin rakennusperintöön.

KUVA 3: Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 -ote, hyväksytty maakuntavaltuustossa 7.9.2020.

Maakuntakaavassa on esitetty yleismääräyksenä rantojen käytön osalta yksi koko maakuntakaava-aluetta koskeva suunnittelumääräys ja suunnittelusuositus:
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Maakuntakaavassa on osoitettu seuraavat merkinnät Ukonlahden kaava-alueen läheisyydessä:

Kaava-alueen pohjois-itäpuolella, Seututie 482, Tolosenmäki-Liperi-Käsämä

Kaava-alueen koillispuolella, Kivisalmi, satama-alue (LS2)

Kaava-alueen lounais-pohjoispuolella, Laivaväylä, Kuhakivi - Kivisalmi - Tikankaivanto – Joensuu

Kaava-alueelta lounaaseen, Saimaannorpan pesimisalueet (alu-2)

Kaava-alueen pohjoispuolella, Huvisalmi, kohde 200. Kivisalmen lava.
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3.2

Yleiskaava

Yleiskaava
Oriveden alueelle on ollut laadittavana rantayleiskaava, mutta prosessi on keskeytetty ItäSuomen hallinto-oikeuden päätökseen (Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut päätöksellään 21.9.2017 kunnanvaltuuston kaavan hyväksymispäätöksen) liittyen.
Luontoarvot
Oriveden rantayleiskaavan yhteydessä tehdyssä luontoselvityksessä on nyt laadittavan
ranta-asemakaava-alueen osalta seuraavat merkinnät:


Ruokosalmi, arvokas luontokohde, uhanalaiset ja harvinaiset lajit: uhanalainen laji, kaulushaikara
(NT), ruskosuohaukka (NT, DIR), luhtahuitti (DIR), laulujoutsen (DIR) ja mehiläishaukka (NT);
maankäyttösuositus: ei rakentamista; arvoluokka: kansallisesti arvokas

KUVA 4: Ote Oriveden rantayleiskaavan luontoselvityskartasta, karttaliite 3.1. Luonto-, kulttuuri- ja
maisema-arvot (FCG 2010).

Muinaisjäännökset
Alueella ei ole muinaisjäännöksiä (Muinaisjäännösinventointi 2014, Mikroliitti Oy).
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3.3

Asemakaava

Alueelle ei ole laadittu asemakaavoja.
3.4

Pohjakartta

Kaavan pohjakarttana toimii maanmittauslaitoksen maastotietokanta ja ajantasainen rajaaineisto.
3.5

Rakennusjärjestys

Rääkkylän kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.12.2019 ja on
tullut voimaan 27.1.2020.

4 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan 1.4.2018. Valtioneuvosto päätti tavoitteiden uudistamisesta 14.12.2017.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden kautta valtioneuvosto linjaa koko maan
kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Tavoitteilla varmistetaan, että valtakunnallisesti merkittävät asiat huomioidaan kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.
Tavoitteiden uudistamisella pyritään vastaamaan alueidenkäytön tulevaisuuden haasteisiin ja edistämään kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa. Uudistetut tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat:
-

toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
tehokas liikennejärjestelmä
terveellinen ja turvallinen elinympäristö
elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja
uusiutumiskykyinen energiahuolto.

Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään
niiden toteuttamista (maankäyttö- ja rakennuslaki 24 §).

5 Tausta-aineisto
Suunnittelun pohjana toimivat osaltaan maakuntakaava ja Oriveden rantayleiskaavan aikaiset selvitykset (mm. luontoselvitys ja muinaismuistoselvitys).
Tässä yhteydessä ei ole tarvetta lisäselvityksille.

6 Ranta-asemakaavan suunnitteluvaiheet
6.1

Ranta-asemakaavan tarve

Maanomistaja haluaa ratkaista ranta-alueidensa rakennusoikeudet ja lähteä hyödyntämään niiden toteuttamista.
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Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 74 § mukaan maanomistajalla on oikeus ranta-asemakaavan laatimiseen.
6.2
6.2.1

Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti asemakaavoituksen ominaisuuksiin kuuluu huolehtia siitä, että eri intressiryhmien (osallisten) mahdollisuus osallistua asioiden käsittelyyn on riittävän laajaa, oikeisiin asioihin kohdistuvaa ja oikein ajoittuvaa.
Suunnitteluun osallistutetaan päättäjät, kuntalaiset ja ne intressiryhmät, joita tarkastelualueen kehittäminen erityisesti koskettaa. Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen,
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Tämän hankkeen osalta keskeiset osalliset:







6.2.2

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö -vastuualue
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo
Metsäkeskus
Rääkkylän kunnan luottamuselimet ja hallintokunnat
Maanomistajat, rajanaapurit

Vireille tulo

Ranta-asemakaavan laadinta käynnistettiin maanomistajan esityksestä. Tässä yhteydessä
laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
6.2.3

Viranomaisyhteistyö

6.2.4

Mielipiteet, lausunnot ja niiden huomioonottaminen (valmisteluvaihe)

6.2.5

Muistutukset, lausunnot ja niiden huomioonottaminen (ehdotusvaihe)

6.2.6

Suunnitteluvaiheen käsittelyt ja päätökset

-

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville x.x.2020 alkaen
Valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos) pidettiin nähtävillä xx.xx. – xx.xx.2020
Ranta-asemakaavaehdotus on pidetty nähtävillä xx.xx. – xx.xx.2021
Rääkkylän kunnanvaltuusto on kokouksessaan xx.xx.2021 § xx hyväksynyt rantaasemakaavan

7 Ranta-asemakaavan kuvaus
7.1

Kaavan rakenne

Alueella on 2 korttelia, joissa on yhteensä 3 rantarakennuspaikkaa ja 1 ranta-alueen ulkopuolinen asuinrakennuspaikka. Kaikki rakennuspaikat ovat ns. uusia ja rakentamattomia.
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Todellista rantaviivaa ko. tilalla on noin 1.2 km ja ns. muunnettua rantaviivaa noin 0.6
km. Rantarakentamisen tehokkuudeksi muodostuu siten 5 rak.paikkaa / muunnettu rvkm. Rantarakentamistehokkuus vastaa kesken jääneen rantaosayleiskaavan mitoitusperustetta 5 rp/muunn.rv-km.
Vapaan rantaviivan osuus noin 0.8 km on noin 67 % koko kaava-alueen rantaviivasta.
Rantarakennuspaikat (RA) on keskitetty tilan luoteisreunalle ja asuinrakennuspaikka
(AO) kaava-alueen keskiosaan, jonne on tieyhteys.
Muilta osin kaava-alue on metsätalousaluetta.
Aluevaraukset
Asuinrakennusten korttelialue (AO)
Uuden rakennuspaikan vähimmäiskoko on 5000 m². Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden kaksiasuntoisen ja enintään kaksikerroksisen asuinrakennuksen sekä tarpeellisia talous-, sauna- ja huoltorakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla 10 %
rakennuspaikan pinta-alasta kuitenkin enintään 400 k-m².
Merkinnällä on osoitettu yksi (1) ns. kuivanmaan asuinrakennuspaikka ranta-alueen ulkopuolelle.
Loma-asuntojen korttelialue (RA)
Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 4000 m² ja rantaviivan vähimmäispituus 50 m. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta
kuitenkin enintään 250 k-m². Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon ja talousrakennuksia. Loma-asunnon tulee sijoittua vähintään 25 m (max 80 k-m2) tai 40 m
(yli 80 k-m2) päähän rantaviivasta. Rantasaunan (max 30 k-m2) tulee sijoittua vähintään
15 m päähän rantaviivasta.
Kaikki rantarakennuspaikat on osoitettu tällä merkinnällä.
Metsätalousalue (M)
Metsänkäsittelyssä tulee välttää rantaan saakka ulottuvia hakkuita.
Linnuston kannalta merkittävä alue (lin)
Alueen maankäytössä tulee ottaa huomioon linnustoon liittyvät luontoarvot.
Kaava-alueen ulkopuoliseen Ruokosalmen linnustollisesti arvokkaaseen alueeseen kytkeytyvä alueen osa on osoitettu ko. katkoviivarajauksella.
Yleismääräykset
Rakennusten tulee sopeutua malliltaan, materiaaliltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään
luonnonmaisemaan. Rakennetun alueen maisemakuva on muutoinkin säilytettävä luonnonmukaisena. Rakennuksen ja rantaviivan väliin on jätettävä suojapuustoa.
Jätevesien käsittelystä säädetään valtioneuvoston asetuksessa jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitoksen ulkopuolisilla alueilla (157-2017). Lisäksi jätevesien käsittelystä määrätään kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä.
Tässä määrittelemättömien asioiden osalta noudatetaan kunnan rakennusjärjestystä.
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7.2

Kaavan vaikutukset

Kaavaratkaisusta aiheutuvien vaikutusten arvioinnin keskeisenä tarkoituksena on tukea
kaavan päätöksentekoprosessia. Toisaalta vaikutustarkastelu ohjaa suunnitteluratkaisuja
ja toimii osaltaan perusteena kaavaan lopullisesti valittaville maankäytöllisille aluevarauksille ja kaavamerkintöjen sisällöille.
Maanomistajien ja eri intressitahojen sekä suunnittelijan välisen osallistuvan suunnittelun
ja edelleen vaikutusten arviointien kautta pyritään välttämään nykyrakennetta huonontavia suunnitteluratkaisuja sekä kehittämään alueen maankäytöllistä ja ympäristöllistä kokonaisuutta.
Suunnittelun yhteydessä arvioidaan tarvittavissa määrin vaikutukset:




7.2.1

rakennettuun ympäristöön
luontoon
palveluihin
liikenneverkostoon

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Ranta-alueen rakennuspaikat on keskitetty rakentamiseen parhaiten soveltuvalle alueelle.
Näin muut ranta-alueet säilyvät yhtenäisesti rakentamiselta vapaina metsätalousalueina.
Ranta-asemakaava mahdollistaa ranta-alueen ulkopuolella yhden ympärivuotisen asuinrakennuksen rakentamisen. Perusteena tälle on määritellä ja osoittaa hajarakentamismahdollisuus myös rannan ulkopuolella.
7.2.2

Vaikutukset luontoon

Todetut luontoarvot (Oriveden royk:n yhteydessä tehdyt selvitykset) on otettu huomioon
jättämällä ko. alueet rakentamiselta vapaiksi.
Kaava-alueen ulkopuoliseen Ruokosalmen linnustollisesti arvokkaaseen alueeseen kytkeytyvä alueen osa on osoitettu lin-katkoviivarajauksella. Alueen maankäytössä tulee ottaa huomioon linnustoon liittyvät luontoarvot.
Orivesi on saimaannorpan pesimäaluetta. Saimaannorppa ei ole esteenä nyt kaavoitettavan alueen rakentamiselle. Saimaannorpan tärkeälle elinalueelle on lähimmillään matkaa
noin 1,5 km ja Natura-alueelle lähimmillään lähes 3 km. Kaavalla ja siinä osoitetulla vähäisellä rakentamisen määrällä ei siten nähdä olevan välittömiä tai välillisiäkään haitallisia vaikutuksia saimaannorpan kannalta. Natura-arvioinnin tarveharkintaa ei em. perusteilla ole tarve tehdä.
Kaavassa osoitettu rakentamisen määrä on maltillinen ottaen siten huomioon alueen ja
myös laajemmin vesistöön liittyviä luontoarvoja. Kaavassa osoitettu rakentaminen ja siitä
aiheutuva vesiliikenne ei aiheuta merkityksellisiä muutoksia alueen luonnonympäristöön.
Alueen vierestä kulkee jo nykyisin merkittävä seudullinen laivaväylä.
7.2.3

Vaikutukset palveluihin

Maanomistaja voi toteuttaa alueeseen liittyvät rakentamishankkeensa kaavan mukaisilla
reunaehdoilla. Uudisrakentaminen on luonteeltaan haja-asutusluonteista, eikä sillä ole
erityistä merkitystä alueelliseen palveluverkostoon.
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KAAVAHARJU

KAAVASELOSTUS

Loma- ja asuinrakentamisen lisääntyminen monipuolistaa kuitenkin lähiympäristön sosiaalista elämää, vaikutuksien ollessa kuitenkin pääosin kausiluonteisia. Laajemmassa
määrin lisärakentaminen voi kuitenkin luoda myös uusia elinkeinollisia mahdollisuuksia
paikallisille asukkaille.
7.2.4

Vaikutukset liikenneverkostoon

Kaavan mahdollistaman lisärakentamisen myötä liikenne jossakin määrin lisääntyy. Laajempaan tieverkostoon tai vesiliikenteeseen kaavaratkaisulla ei juurikaan ole liikenteellisiä vaikutuksia. Alueen vierestä kulkee jo nykyisin merkittävä seudullinen laivaväylä.

8 Ranta-asemakaavan toteutus
Ranta-asemakaavan saatua lainvoimaisuuden rakennusluvat voidaan myöntää kaavassa
osoitetulle rakentamisalueille, kaavassa määritellyillä reunaehdoilla.
Rakentamisen toteuttaminen ja ajankohta ovat maanomistajan päätettävissä.
Kuopiossa 22.10.2020

Jorma Harju
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