MITEN JA MILLOIN VOI OSALLISTUA?
Tähän osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan liittyviä huomautuksia ja mielipiteitä voi jättää nähtävillä olon (14 vrk) sekä
kaavatyön aikana ehdotusvaiheeseen saakka strategiseen maankäyttöön suullisesti tai valtuustotalon (Suokatu 42) asiakaspalveluun kirjallisesti tai postiosoitteella: Kuopion kaupunki, Strateginen maankäyttö, PL 1097, 70111 KUOPIO.

KUOPION KAUPUNKI
PETÄJÄLAMPI - SIERANIEMI - RUOKOSALMI OSAYLEISKAAVA

Osayleiskaavaluonnos ja mahdolliset luonnosvaihtoehdot asetetaan nähtäville tavoiteaikataulun mukaisesti keväällä 2018.
Nähtävillä oloaikana (30 vrk) luonnokseen/vaihtoehtoihin on mahdollista esittää mielipiteensä kirjallisesti. Kirjalliset mielipiteet
toimitetaan joko valtuustotalon asiakaspalveluun tai edellä mainittuun postiosoitteeseen.
Saadun palautteen ja muun aineiston pohjalta luonnos työstetään ehdotukseksi, joka asetetaan nähtäville (30vrk) tavoiteaikataulun mukaisesti syksyllä 2018. Nähtävilläolon aikana on osallisilla ja kuntalaisilla mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus
kaavaehdotuksesta, joka osoitetaan kaupunginkanslian kirjaamoon tai kirjeitse : Kuopion kaupunki, Kaupunginkanslia, PL
228, 70101 KUOPIO. Kuoreen merkintä ” Petäjälampi-Sieraniemi-Ruokosalmi osayleiskaava”.

			Osallistumis- ja
			arviointisuunnitelma
Kaupunginhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen ja vastineet siitä saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin ja esittää kaavaehdotuksen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa Itä-Suomen
			OAS					
hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Yleisötilaisuudet, joissa esitellään osayleiskaavatyön sisältöä eri vaiheissa, järjestetään suunnittelutyön alussa sekä luonnosvaiheessa, tarvittaessa ehdotusvaiheessa. Luonnoksesta ja ehdotuksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot viranomaisilta
ja yhteisöiltä. Viranomaisneuvottelut järjestetään suunnittelutyön alussa ja ehdotusvaiheessa.

MITEN SUUNNITTELUSTA TIEDOTETAAN?
Osayleiskaavan vireille tulosta on ilmoitettu vuosittain jaettavassa Kuopio suunnittelee ja rakentaa - lehden Kaavoituskatsaus 2017 - osiossa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen sekä kaavaehdotuksen nähtävillä olosta tiedotetaan lehti-ilmoituksella Kuopion kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä (Kuopion Kaupunkilehti), kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin
internet-sivuilla (www.kuopio.fi/web/kaavoitus/ajankohtaiset yleiskaavat). Myös yleisötilaisuuksien aika ja paikka ilmoitetaan
nähtävilläoloilmoituksissa. Osayleiskaavan eri suunnitteluvaiheisiin liittyvä materiaali asetetaan nähtäville Nilsiän asiointipisteeseen (Nilsiäntie 78) ja Kuopion valtuustotalon (Suokatu 42) pääaulaan ja internetiin.

KUKA VALMISTELEE?
Suunnittelutyöstä vastaa Kuopion strateginen maankäyttö, jossa suunnittelutyön vetäjänä on kaupunkisuunnittelujohtaja Juha
Romppanen ja pääsuunnittelijana kaavoitusarkkitehti Heli Laurinen. Keskeisimpiä yhteistyötahoja ovat kaupunkiympäristön
palvelualue ja yritys- ja elinkeinopalvelu.

YHTEYSTIEDOT
Strateginen maankäytön suunnittelu
käyntiosoite: Suokatu 42 A, 2.krs
PL 1097, 70111 Kuopio
Suunnitteluun liittyviä lisätietoja antavat:
Heli Laurinen, kaavoitusarkkitehti				
Juha Romppanen, kaupunkisuunnittelujohtaja

044 718 5430 heli.laurinen[at]kuopio.fi
044 718 5410 juha.romppanen[at]kuopio.fi

OSAYLEISKAAVA-ALUE
luonnos
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MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA

ARVIOINTISUUNNITELMA?

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää suunnitelma osallistumisen ja muun vuorovaikutuksen
järjestämisestä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista (MRL 9 §). Suunnitelman tarkoituksena on kertoa, miksi kaavaa laaditaan,
miten asia etenee ja missä vaiheessa siihen on mahdollista vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa osayleiskaavatyön aikana.

MIHIN JA MITÄ ON SUUNNITTEILLA?
Suunnittelualue sijaitsee Nilsiässä, noin 50 km Kuopion keskustasta koilliseen. Alue käsittää Tahkon ja Nilsiän keskustan väliseltä
alueelta Petäjälammen ja Sieraniemen alueen sekä Sääskiniementien varteen sijoittuvat loma-asuntoalueet, niitä ympäröivät
metsät ja Kalkkisaaren. Lännessä alue rajautuu Sääskiniementiehen ja pohjoisessa Tonttutien varrella olevien kiinteistöjen eteläpuolelle. Idässä aluetta rajaavat Syvärin saarista Sauna- ja Kytösaari sekä Petäjäselkä. Etelässä alue rajautuu Nilsiän keskustan
osayleiskaavan rajauksen mukaisiin kiinteistörajoihin. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 600 hehtaaria. Suunnittelualueen rajausta
tarkennetaan tarvittaessa suunnittelun edetessä.
Petäjälampi-Sieraniemi-Ruokosalmi osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen ja se tulee vahvistuessaan kumoamaan kaavaalueen osalta Nilsiän kaupunginvaltuuston 1.4.2003 hyväksymän Tahkovuoren osayleiskaavan sekä 16.1.2007 hyväksymän
Petäjälammen osayleiskaavan. Laadittavalla osayleiskaavalla ratkaistaan alueen yleispiirteinen maankäyttö ja liittyminen muuhun
aluerakenteeseen. Painoarvo on erityisesti alueen virkistys- ja matkailukäytön mahdollistamisessa. Osayleiskaava ohjaa alueen
mahdollista asemakaavoitusta ja muuta yksityiskohtaista suunnittelua.

MIHIN SUUNNITTELULLA PYRITÄÄN
Alueen suunnittelulla vastataan Kuopion kaupungin strategian mukaisiin tavoitteisiin. Osayleiskaavan laadinta on käynnistetty
kaupungin / alueen toimijoiden aloitteesta. Osayleiskaavan tavoitteena on päivittää ja tarkentaa alueen tavoitteet, selvittää täydennysrakentamisen mahdollisuudet sekä tukea Tahkon matkailukeskuksen kehittämistä jatkossakin toimivana, monipuolisena ja
ympärivuotisesti palvelevana matkailualueena että osaltaan vahvistaa Nilsiän keskustan elinvoimaisuutta. Työssä tutkitaan myös
vakituisen asumisen mahdollisuudet ja alueen liittyminen Tahkon ja Nilsiän keskustan alueiden palvelurakenteisiin. Kaavatyössä
määritellään alueelle sijoittuvan asumisen, majoittamisen, palveluiden ja virkistystoimintojen luonne ja mitoitus sekä alueen liikenne- ja viheralueverkon pääpiirteet.

SUUNNITTELUTILANNE JA SELVITYKSET
Maakuntakaava
Suunnittelualueella on voimassa Pohjois-Savon maakuntakaava
(7.12.2011), jossa alue on matkailupalvelujen aluemerkinnällä (RM).
Merkinnällä osoitetaan alueita matkailu- ja lomakeskuksille, merkittäville
leirintäalueille, lomahotelleille, matkailuun liittyville lomakylille ja muille vastaaville toiminnoille niihin kuuluvine virkistysalueineen. Suunnittelumääräys:
Alueen RM 43.331 (Tahkon matkailualueet, Nilsiä) käytön suunnittelussa
on kiinnitettävä erityistä huomiota alueen yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen, luonnonarvoihin, ympärivuotisen matkailun mahdollistamiseen sekä
yhtenäisiin viher- ja virkistysreitistöihin.
Muita maakuntakaavan merkintöjä:
Sähköasema, ohjeellinen sähkönsiirtolinja ja jännite (z) , päävesijohtolinja
(v), pääviemärilinja (j): Alueilla on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Ulkoilureitti: merkinnällä osoitetaan ohjeellisesti seudullisesti
ja maakunnallisesti merkittävät ulkoilureitit. Suunnittelumääräys: Reitin
yksityiskohtaisempi suunnittelu tulee tehdä yhteistyössä maanomistajien
kanssa. Kuopio-Tahko matkailualueen kehittämiskäytävä: Suunnittelumääräys: Matkailukeskusten ja -alueiden verkottumista tulee kehittää niin,
että muodostuu toimivia palvelukokonaisuuksia. Kehittämiskäytävän suunnittelussa on otettava huomioon erityisesti kehittyvän matkailun tarvitsema
seudullinen liikennejärjestelmä ja sen edellyttämä maankäytön suunnittelu.
Henkilöliikenteen kasvun johdosta tulee ottaa huomioon raideliikenteen
yhteystarve Savon radalta Tahkolle.
Vesimatkailun kehittämisalue: vesimatkailun kehittämisalueina osoitetaan ne seudullisesti tai maakunnallisesti merkittävät matkailun vetovoima-alueet, joiden kehittämistarpeet kohdistuvat ensisijaisesti järviluontoon liittyvien aktiviteettien, kuten järvimatkailun,
veneilyn, melonnan ja kalastuksen edistämiseen.

Yleiskaava
Suunnittelualueella on voimassa sekä Tahkovuoren että Petäjälammen osayleiskaava. Merkittävä osa alueesta on Tahkovuoren
osayleiskaavassa loma-asuntoaluemerkinnöillä RA ja RM. Kuudessa kohdassa on vakituisen asutuksen mahdollista merkintä
AP. Edellä mainittujen alueiden väleissä on viheralueet merkinnöillä VL, VV, VK, M ja MU. Alue rajautuu W-merkinnällä esitettyyn
Syväriin. Alueella on yksi venevalkama (LV). Lisäksi alueella on yhteysteitä, ulkoilureitti, moottorikelkkayhteys.
Merkittävä osa Sieraniemen ja Petäjälammen alueesta on osayleiskaavassa loma-asuntoaluemerkinnöillä RA tai RM, joiden väleissä on viheralueet merkinnöillä VL, VU-1 ja M. Kalkkissaaressa loma-asumisen merkintä on RA-1. Alue rajautuu W-merkinnällä

esitettyyn Syväriin, myös alueen sisäiset vesialueet on esitetty samalla merkinnällä. Alueella on kaksi alueen energiahuoltoon
varattua aluetta (EN, ET). Alueen luoteislaita, Sieranlahden pohjukka ja Kalkkisaari ovat selvitysalue-merkinnällä. Tahkovuoren kaavassa se otettiin käyttöön ns. Tahkonkorotushankkeen käynnistyttyä kaavaprosessin ollessa loppuvaiheessa.
Alueella on myös luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita kohteita (s-1). Alueella on kaksi venevalkamaa (LV).
Lisäksi alueella on yhteysteitä, ulkoilureitti, moottorikelkkayhteys sekä latu.

Asemakaava
Alueella on kahdeksantoista asemakaavaa. Ruokosalmen alueen asemakaavat on laadittu kolmessa vaiheessa: kaksi
1990-luvun alussa, viisi vuosituhannen vaihteessa ja neljä 2010-luvun molemmin puolin.
Petäjälammen alueen kahdeksan asemakaavaa on laadittu kahdessa vaiheessa: yksi 1990-luvun lopussa, neljä vuodesta
2005 lähtien vuosittain, loput kolme 2010-luvun alkupuoliskolla.

Ranta-asemakaavat
Sieraniemen alueella on kuusi ranta-asemakaavaa. Niistä kolme on valmistunut vuodesta 1979 lähtien kymmenen vuoden
välein, loput kolme 2000-luvun alkupuolella.

Selvitykset
Suunnittelutyön tausta-aineistona käytetään seuraavia selvityksiä:
Tahko 2030 kehittämissuunnitelma, FCG Oy, 2011
Tahkon korotushankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus
Tahkonväännön yleissuunnitelma (suunnittelun lähtökohdat ja luontoselvitykset) – kohdistuvat vain pieneltä osalta suunnittelualueella Simunalahden eteläpuolella.
Tahkovuoren osayleiskaava 2003 (luonnosvaihe)
Palveluverkosto vuonna 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen 2025, Kuopion kaupunki 2014
Kasvillisuuskartoitus
Liito-oravakartoitus
Tehtäviä lisäselvityksiä: täydennysrakentamisen ja vakituisen asumisen tarkastelu, liito-oravakartoituksen päivitys ja hulevesiselvitys.

MITÄ

VAIKUTUKSIA JA MITEN NIITÄ ARVIOIDAAN?

Suunnittelulla on ihmisiin, rakennettuun ja luonnonympäristöön sekä talouteen kohdistuvia vaikutuksia. Vaikutusten
arvioinnissa tulevat tämän työn yhteydessä korostumaan etenkin virkistyksen ja rakentamisen välisten suhteiden
tarkastelu osayleiskaavan vaikutusalueella, sekä näiden vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen, maisemaan sekä alue- ja yhdyskuntarakenteeseen.
Odotettavissa olevien vaikutusten arviointi perustuu aluetta koskeviin perustietoihin, jo oleviin ja laadittaviin selvityksiin, maastokäynteihin, osallisilta saatavaan palautteeseen, lausuntoihin ja huomautuksiin. Kaavan vaikutuksia
selvitetään ja arvioidaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa.
Kaavan välittömiä ja välillisiä vaikutuksia arvioidaan:
1)
ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
2)
maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon
3)
kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin
4)
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen
5)
taajamakuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön

KETKÄ OVAT OSALLISIA?
Osallisia ovat kaavoitettavan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
viranomaiset :
Asukkaat ja maanomistajat		
		
• Osayleiskaava-alueeseen liittyvien lähialueiden asukkaat ja maanomistajat sekä -haltijat, Nilsiän 		
		luonnonsuojeluyhdis-tys, teleoperaattorit
Viranomaiset			
		
• Pohjois-Savon liitto
		
• Pohjois-Savon ELY-keskus
Kuopion kaupungin hallintokunat ja liikelaitokset:		
		
• kaupunkiympäristön palvelualue
		
• yritys- ja elinkeinopalvelut
		
• omatoimisen hyvinvoinnin edistämisen palvelut		
		
• Savon Voima Oyj
		
• Kuopion Vesi liikelaitos
		
• Pohjois-Savon pelastuslaitos
Muut: • alueen ja lähialueen yrittäjät ja työntekijät
		
• alueen virkistyskäyttäjät 			
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MITÄ

VAIKUTUKSIA JA MITEN NIITÄ ARVIOIDAAN?

Suunnittelulla on ihmisiin, rakennettuun ja luonnonympäristöön sekä talouteen kohdistuvia vaikutuksia. Vaikutusten
arvioinnissa tulevat tämän työn yhteydessä korostumaan etenkin virkistyksen ja rakentamisen välisten suhteiden
tarkastelu osayleiskaavan vaikutusalueella, sekä näiden vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen, maisemaan sekä alue- ja yhdyskuntarakenteeseen.
Odotettavissa olevien vaikutusten arviointi perustuu aluetta koskeviin perustietoihin, jo oleviin ja laadittaviin selvityksiin, maastokäynteihin, osallisilta saatavaan palautteeseen, lausuntoihin ja huomautuksiin. Kaavan vaikutuksia
selvitetään ja arvioidaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa.
Kaavan välittömiä ja välillisiä vaikutuksia arvioidaan:
1)
ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
2)
maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon
3)
kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin
4)
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen
5)
taajamakuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön

KETKÄ OVAT OSALLISIA?
Osallisia ovat kaavoitettavan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
viranomaiset :
Asukkaat ja maanomistajat		
		
• Osayleiskaava-alueeseen liittyvien lähialueiden asukkaat ja maanomistajat sekä -haltijat, Nilsiän 		
		luonnonsuojeluyhdis-tys, teleoperaattorit
Viranomaiset			
		
• Pohjois-Savon liitto
		
• Pohjois-Savon ELY-keskus
Kuopion kaupungin hallintokunat ja liikelaitokset:		
		
• kaupunkiympäristön palvelualue
		
• yritys- ja elinkeinopalvelut
		
• omatoimisen hyvinvoinnin edistämisen palvelut		
		
• Savon Voima Oyj
		
• Kuopion Vesi liikelaitos
		
• Pohjois-Savon pelastuslaitos
Muut: • alueen ja lähialueen yrittäjät ja työntekijät
		
• alueen virkistyskäyttäjät 			
		

MITEN JA MILLOIN VOI OSALLISTUA?
Tähän osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan liittyviä huomautuksia ja mielipiteitä voi jättää nähtävillä olon (14 vrk) sekä
kaavatyön aikana ehdotusvaiheeseen saakka strategiseen maankäyttöön suullisesti tai valtuustotalon (Suokatu 42) asiakaspalveluun kirjallisesti tai postiosoitteella: Kuopion kaupunki, Strateginen maankäyttö, PL 1097, 70111 KUOPIO.

KUOPION KAUPUNKI
PETÄJÄLAMPI - SIERANIEMI - RUOKOSALMI OSAYLEISKAAVA

Osayleiskaavaluonnos ja mahdolliset luonnosvaihtoehdot asetetaan nähtäville tavoiteaikataulun mukaisesti keväällä 2018.
Nähtävillä oloaikana (30 vrk) luonnokseen/vaihtoehtoihin on mahdollista esittää mielipiteensä kirjallisesti. Kirjalliset mielipiteet
toimitetaan joko valtuustotalon asiakaspalveluun tai edellä mainittuun postiosoitteeseen.
Saadun palautteen ja muun aineiston pohjalta luonnos työstetään ehdotukseksi, joka asetetaan nähtäville (30vrk) tavoiteaikataulun mukaisesti syksyllä 2018. Nähtävilläolon aikana on osallisilla ja kuntalaisilla mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus
kaavaehdotuksesta, joka osoitetaan kaupunginkanslian kirjaamoon tai kirjeitse : Kuopion kaupunki, Kaupunginkanslia, PL
228, 70101 KUOPIO. Kuoreen merkintä ” Petäjälampi-Sieraniemi-Ruokosalmi osayleiskaava”.

			Osallistumis- ja
			arviointisuunnitelma
Kaupunginhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen ja vastineet siitä saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin ja esittää kaavaehdotuksen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa Itä-Suomen
			OAS					
hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Yleisötilaisuudet, joissa esitellään osayleiskaavatyön sisältöä eri vaiheissa, järjestetään suunnittelutyön alussa sekä luonnosvaiheessa, tarvittaessa ehdotusvaiheessa. Luonnoksesta ja ehdotuksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot viranomaisilta
ja yhteisöiltä. Viranomaisneuvottelut järjestetään suunnittelutyön alussa ja ehdotusvaiheessa.

MITEN SUUNNITTELUSTA TIEDOTETAAN?
Osayleiskaavan vireille tulosta on ilmoitettu vuosittain jaettavassa Kuopio suunnittelee ja rakentaa - lehden Kaavoituskatsaus 2017 - osiossa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen sekä kaavaehdotuksen nähtävillä olosta tiedotetaan lehti-ilmoituksella Kuopion kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä (Kuopion Kaupunkilehti), kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin
internet-sivuilla (www.kuopio.fi/web/kaavoitus/ajankohtaiset yleiskaavat). Myös yleisötilaisuuksien aika ja paikka ilmoitetaan
nähtävilläoloilmoituksissa. Osayleiskaavan eri suunnitteluvaiheisiin liittyvä materiaali asetetaan nähtäville Nilsiän asiointipisteeseen (Nilsiäntie 78) ja Kuopion valtuustotalon (Suokatu 42) pääaulaan ja internetiin.

KUKA VALMISTELEE?
Suunnittelutyöstä vastaa Kuopion strateginen maankäyttö, jossa suunnittelutyön vetäjänä on kaupunkisuunnittelujohtaja Juha
Romppanen ja pääsuunnittelijana kaavoitusarkkitehti Heli Laurinen. Keskeisimpiä yhteistyötahoja ovat kaupunkiympäristön
palvelualue ja yritys- ja elinkeinopalvelu.

YHTEYSTIEDOT
Strateginen maankäytön suunnittelu
käyntiosoite: Suokatu 42 A, 2.krs
PL 1097, 70111 Kuopio
Suunnitteluun liittyviä lisätietoja antavat:
Heli Laurinen, kaavoitusarkkitehti				
Juha Romppanen, kaupunkisuunnittelujohtaja

044 718 5430 heli.laurinen[at]kuopio.fi
044 718 5410 juha.romppanen[at]kuopio.fi

OSAYLEISKAAVA-ALUE
luonnos
25.10.2017

