KUOPION KAUPUNKI
SUOVU-PALOSEN OSAYLEISKAAVA

KUKA VALMISTELEE JA PÄÄTTÄÄ?
Suunnittelutyöstä vastaa Kuopion Strtegisen maankäytön suunnitteluun, jossa suunnittelutyön vetäjänä on
yleiskaava-arkkitehti Juha Romppanen ja pääsuunnittelijana toimistoinsinööri Heikki Hatakka. Muut suunnitteluun osallistuvat Timo Perätie (ympäristö) ja Pirjo Jokiniemi (tekninen avustaja).
Työtä ohjaa ja osayleiskaavaluonnoksen ja -ehdotuksen hyväksyy nähtäville asetettavaksi kaupunginhallitus.
Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

MISTÄ JA KENELTÄ SAA TIETOA?
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Postiosoite: Kuopion kaupunki, Strateginen maankäytön suunnittelu, PL 1097, 70111 Kuopio.
Suunnitteluun liittyviä lisätietoja antavat:
Heikki Hatakka, toimistoinsinööri		
Juha Romppanen, yleiskaava-arkkitehti
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MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA

ARVIOINTISUUNNITELMA?

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on Maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukainen kaupungin laatima suunnitelma, jossa kerrotaan kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeelliset kaavan valmistelussa ja kaavan
vaikutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja tavat.

MISSÄ JA MITÄ ON SUUNNITTEILLA?
Kaava-alue sijoittuu Kallaveden länsipuolelle Kaislastenlahden ja Lamperilan kylien alueelle. Suunnittelualue
sijaitsee noin 25 km:n etäisyydellä keskustasta.
Suovu-Palosen alueelle laaditaan osayleiskaava. Korkein hallinto-oikeus kumosi vuonna 1996 osan ympäristöministeriön vahvistamasta Kuopion Länsirannan yleiskaavasta. Kumoaminen koski tuolloin A. Ahlströmin
omistamia maa-alueita, joita nyt laaditava osayleiskaava pääasiassa koskee.

MIHIN SUUNNITTELULLA PYRITÄÄN?
Osayleiskaavassa selvitetään alueen tuleva maankäyttö ottaen huomioon rantarakentaminen ja ylikunnalliset
retkeily- ja virkistystarpeet suunnittelualueen länsiosan nykyisin lähes rakentamattomilla metsämailla. Suunnittelualue rajautuu Kaislastenlahden kyläkeskuksen tuntumaan, jossa tarkastellaan myös omakotirakentamisen
mahdollisuuksia.
Suovu-Palosen osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen.

MITEN MUUT KAAVAT OHJAAVAT SUUNNITTELUA?
Maakuntakaavassa on suunnittelualueen läntisellä osalla useita virkistyskäyttöä painottavia merkintöjä. Laajalla
alueella on merkintä, jossa metsätalouden ohella on otettava huomioon ulkoilukäytön tarpeet (MU). Pieni-Palosen
ympäristö on lisäksi luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kannalta merkittävä hiljainen alue. Alueen läpi
menee maakunnallisesti merkittävä retkeilyreitti sekä moottorikelkkareitti. Lisäksi on joitakin pienialaisempia
suojelualueita.
Suunnittelualueella on käynnissä Suovun ranta-asemakaavan muutos ja laajennus. Korpisalon itäpäässä on
voimassa oleva ranta-asemakaava.

MITÄ

VAIKUTUKSIA JA MITEN NIITÄ ARVIOIDAAN?

Kaavatyön eri vaiheissa arvioidaan kaavasuunnitelman seuraavia vaikutuksia:
•
•
•
•
•
•

Valtakunnallisten ja seudullisten tavoitteiden toteutuminen.
Yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset.
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön.
Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan.
Taloudelliset vaikutukset.
Sosiaaliset vaikutukset (elinolot, viihtyvyys, virkistyskäyttö).

Odotettavissa olevien vaikutusten arviointi tapahtuu asiantuntijoiden, viranomaisten, maanomistajien, lähiseudun asukkaiden ja suunnittelijoiden kanssa yhteistyössä. Lähtökohtana ovat aiemmat kaavat, suunnitelmat ja
selvitykset, kartat, ilmakuvat sekä paikan päällä tehdyt luontoselvitykset ja inventoinnit. Vaikutusten arvioinnissa
verrataan kaavan mukaista tilannetta nykytilanteeseen ja asetettuihin tavoitteisiin.

			

KETKÄ OVAT OSALLISIA?

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekä muut, joiden oloihin kaava vaikuttaa. Osallisia ovat myös
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee.
Viranomaiset:
		
• Museovirasto
		
• Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), ympäristön vastuualue
		
• Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), liikenteen vastuualue
		
• Pohjois-Savon liitto
		
Kaupungin hallintokunnat:
		
• Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut
		
• Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut				
		
• Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
		
• Maaomaisuuden hallintapalvelut
		
• Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut
Muut:
		
		
		

		

• Kuopion länsirannan kylät ry		
• Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry.
• Fingrid Oyj

MITEN JA MILLOIN VOI OSALLISTUA?

Maankäyttö- ja rakennuslain hengen mukaisesti suunnitteluun vaikuttaminen painottuu aiempaa enemmän
suunnitelmien valmisteluvaiheeseen.
Tarkistetun lähtöaineiston sekä saadun palautteen pohjalta laaditaan yleiskaavaluonnos, joka tulee nähtäville
alustavan aikataulun mukaisesti alkuvuodesta 2011. Nähtävilläoloaikana luonnokseen on mahdollista esittää
muutoksia. Saatujen mielipiteiden pohjalta kaavaluonnos työstetään ehdotukseksi, joka asetetaan uudelleen
nähtäville. Luonnoksesta ja ehdotuksesta pyydetään lausunnot. Viranomaisneuvottelut järjestetään suunnittelutyön alussa ja ehdotusvaiheessa.
Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen ratkaistaan, onko kaava valmis hyväksyttäväksi vai onko sitä vielä tarpeen
muuttaa. Jos muutoksia tehdään, kuullaan niistä kirjeellä niitä osallisia, joihin muutoksilla on vaikutusta. Jos muutokset
ovat olennaisia, asetetaan kaava uudelleen ehdotuksena nähtäville. Tavoitteeena on saada kaava valmiiksi 2012.
Tähän osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan liittyviä huomautuksia ja mielipiteitä voi jättää työn aikana Strategiseen maakäytön suunniteluun suullisesti tai asiakaspalveluun kirjallisesti.

MITEN SUUNNITTELUSTA TIEDOTETAAN?
Osayleiskaavaluonnoksen sekä -ehdotuksen nähtävilläoloista kuulutetaan Kuopion kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä (Kuopion Kaupunkilehti). Kaava-aineisto on nähtävillä valtuusto virastotalon asiakaspalvelussa
Suokatu 42 ja kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.kuopio.fi
Tieto nähtävilläoloista sekä luonnosvaiheessa että ehdotusvaiheessa lähetetään kirjeellä ulkopaikkakuntalaisille
maanomistajille. Kuopiolaisille maanomistajille ei lähetetä kirjeitä, joten heidän on halutessaan seurattava työn
etenemistä lehtikuulutuksista tai internetistä.
Kaavasta luonnosvaiheessa mielipiteen jättäneille ei lähetetä vastausta mielipiteeseen, vaan asianomaisen on
itse seurattava, miten mielipide näkyy kaavaehdotuksessa. Kaavasta ehdotusvaiheessa muistutuksen tehneille toimitetaan kirjallinen vastaus siitä, miten muistutus otetaan kaavassa huomioon. Kaavan hyväksymisestä
ilmoitetaan vain niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet.
Kaavoituksen etenemistä voi seurata internetissä kaupungin sivuilla.
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