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1 Perustiedot
1.1

Suunnittelualue
Lapinlahden kuntaan Alapitkälle on suunnitteilla rantaosayleiskaava Ala-Pitkä-järven alueelle. Suunnittelualueen koko on noin 386 ha.

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti (punainen ympyrä)
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Kuva 2. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus ja ortokuva alueesta.

1.2

Suunnittelutilanne
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (14.12.2017) koskevat seuraavia asiakokonaisuuksia:
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•
•
•
•
•

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

Maakuntakaava
Suunnittelualueella on voimassa Pohjois-Savon maakuntakaava (vahvistettu 2011,
muutokset 2014, 2016 ja 2018), Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 (vahvistettu 2016, muutokset 2018), Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava (vahvistettu 2014, muutokset 2018) sekä Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 1. vaihe (hyväksytty 2018). Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 2.vaiheen laatiminen on käynnissä ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä syksyllä 2019.
Suunnittelualue sijoittuu maakuntakaavan laajalle Viitostien kehittämisvyöhykkeelle. Alueelle on osoitettu kulttuuriympäristön kannalta maakunnallisesti tärkeäksi alueeksi (MA1). Lisäksi alueella kulkee päävesijohtolinja ja moottorikelkkailureitti ja taajamatoimintojen alueelle (A1).

Kuva 3. Ote Pohjois-Savon maakuntakaavayhdistelmästä. Suunnittelualueen likimääräinen
rajaus punaisella katkoviivalla.
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Suunnittelualuetta koskevat mm. seuraavat maakuntakaavan määräykset:

Yleiskaava
Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa, mutta se rajautuu lännessä Alapitkän
osayleiskaavaan.
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Kuva 4. Kaava-alueen likimääräinen rajaus punaisella ja Alapitkän osayleiskaavan alue
sinisellä.

Asemakaava
Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja tai ranta-asemakaavoja,
mutta alueen länsipuolella on asemakaava-alueita.

Kuva 5. Kaava-alueen likimääräinen rajaus punaisella ja asemakaavoitetut alueet mustalla.
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Rakennusjärjestys
Lapinlahden rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.10.2019 ja se
on tullut voimaan 1.1.2020.

2 Nykyinen maankäyttö
2.1

Ympärivuotinen ja loma-asutus
Suunnittelualueella sijaitsee noin 29 vakituista asuinrakennusta ja noin 10 lomarakennusta. Asutus on jakautunut melko tasaisesti suunnittelualueen eri osiin.

2.2

Maanomistus
Kaava-alue on pääasiassa yksityisessä omistuksessa. Lapinlahden kunnan omistuksessa on mm. alueita kaava-alueen eteläosassa.

2.3

Palvelut
Alapitkän taajama sijaitsee suunnittelualueen länsipuolella. Taajamassa on mm.
alakoulu, päiväkoti, päivittäistavarakauppa ja postin palvelupiste. Lisäksi taajamassa on evankelisluterilainen kirkko ja pieni hautausmaa, ortodoksinen tsasouna
ja Suomen asutusmuseo.
Lapinlahden keskusta palveluille on suunnittelualueelta matkaa noin 20 kilometriä
ja Siilinjärven keskustaan noin 18 kilometriä.

2.4

Liikenne
Valtatie 5 kulkee suunnittelualueen länsipuolella ja kaava-alue rajautuu valtatiehen luoteisosastaan. Suunnittelualueen pohjoispuolelta kulkee itä-länsisuuntaisesti yhdystie 5764 (Pyöreisjärventie). Maanteiden sijainnit ja niiden keskimääräinen vuorokausiliikenne (ajoneuvoa/vrk) ilmenevät seuraavasta kuvista.
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Kuva 6. Liikennemäärät (ajon./vrk) (Liikennevirasto 2018).

2.5

Kunnallistekniikka
Suunnittelualueen pohjoisosassa on Pajujärven vesiosuuskunnan toiminta-aluetta ja
eteläosassa Lapinlahden Vesi Oy:n toiminta-aluetta. Suunnittelualueen vesijohtoverkon toiminta-alueiden rajaukset on esitetty seuraavassa kuvassa.
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Kuva 7. Vesijohtoverkon toiminta-alue.

Suunnittelualue on pääosin sähköverkon piirissä. Sähköverkon päälinjat on esitetty
seuraavassa kuvassa.
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Kuva 8. Sähköverkon päälinjat suunnittelualueella ja sen läheisyydessä.

2.6

Ympäristön häiriötekijät
Pilaantuneet maa-alueet
Suunnittelualueella ei sijaitse maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI) kohteita.
Liikenteen melu
Valtatie 5 on keskeinen melun lähde suunnittelualueella. Valtatien nopeusrajoitus
on suunnittelualuetta sivuavalla kohdalla 100 km/h. Valtatien liikennemäärä on
6618 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen määrä on 759 ajoneuvoa
vuorokaudessa.
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Kaavatyötä varten alueelle on laadittu meluselvitys (FCG 2020). Selvityksessä on
esitetty seuraavat johtopäätökset koskien suunnittelualuetta:
Rantaosayleiskaavan alue asumisalueena: Valtatien itäpuolella päivämelun yli 55
dB:n melualue ulottuu noin 130-230 m:n päähän, ja yömelun yli 45 dB:n melualue
noin 330-470 m:n päähän. Yömelun tuolle vyöhykkeelle ei suositella asuinkortteleiden rakentamista ilman meluntorjuntaa.
Rantaosayleiskaavan alue loma-asutusalueena: Valtatien itäpuolella päivämelun
yli 45 dB:n melualue ulottuu noin 450-650 m:n päähän järven länsirannalla, ja järven itärannalla jopa 800-850 m:n päähän. Yömelun yli 40 dB:n melualue ulottuu
valtatiestä noin 700-800 m:n päähän, ja järven itärannalla jopa 850-950 m:n päähän. Itärannan pohjoisosassa Pyöreisjärventien melualue tulee myös vastaan ja
laajentaa melualuetta. Yömeluvyöhyke on tässäkin tarkastelussa laajempi ja määräävämpi, ja sille ei suositella loma-asuntojen rakentamista. Loma-asuntojen rakentamista suositellaan näin ollen vain Ala-Pitkä -järven eteläpäähän.

Kuva 9. Tie- ja raideliikenteen keskiäänitasot päivällä, ennuste 2040.
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Kuva 10. Tie- ja raideliikenteen keskiäänitasot yöllä, ennuste 2040.
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3 Luonnonympäristö
Kaavoitettavalle alueelle on tehty rantaosayleiskaavoitusta varten luonto- ja maisemaselvitys (FCG 2020). Selvityksen raportti on kaavaselostuksen liitteenä.
3.1

Kallio- ja maaperä sekä pinnanmuodot
Lapinlahti kuuluu laajaa Itä-Suomen graniittigneissialueeseen, jolla on ikää noin 2
700 miljoonaa vuotta. Kallioperän rakenne on ruhjoutunut ja poimuttunut. Selvitysalueen kallioperässä vallitsee tonaliittinen gneissi (pohjagneissi).
Selvitysalueen maaperässä vallitsevat järven molemmin puolin hienoaineksiset maalajit. Järven länsipuolella esiintyy laajalti karkeaa hietaa ja hienoa hietaa. Järven pohjois- ja itäpuolella vallitsevat hienoainesmoreeni sekä hieno hieta ja hiesumaat. Kalliomaata (maanpeitteen paksuus on enintään metri) esiintyy hienoainesmoreenin
ympäröiminä kumpareina selvitysalueen kaakkoisosissa. Viljellyt pellot sijoittuvat
hienojen maa-ainesten alueille, kallio- ja moreenimaat ovat pääosin metsämaita.
Alapitkänjoen molemmin puolin esiintyy saraturvetta, liejua sekä hiesua. Ala-Pitkän
kyläkeskus sijaitsee harjujen hiekka- ja soramailla.
Pinnanmuodoiltaan selvitysalue vaihtelee Ala-Pitkäjärveä ympäröivistä tasaisista
pelto- ja asutusmaastoista kaakkoisosan mäkisiin metsämaihin. Ala-Pitkä järvi, Alapitkänjoki ja Yläpitkänjoki sijaitsevat painanteessa, jota reunustavat paikoin jyrkät
rinteet, paikoin loivasti järveen viettävät peltomaat. Jokien rannat ovat alavat ja tasaiset. Pinnanmuotojen juovikkuus kertoo mannerjään kuluttavasta ja kasaavasta
toiminnasta. Se ilmenee Ala-Pitkä järven suuntautumisessa, harjujaksojen luodekaakko suuntaisuutena sekä mäkikumpujen sijoittumisessa.

3.2

Pohjavedet ja pintavedet
Vesistöjä, vesistöalueita ja pohjavesialueita koskevia tietoja on saatu mm. ympäristöhallinnon lähteistä (www.ymparisto.fi; Vallinkoski ym. 2016; www.iisalmenreitti.fi;
www.jarviwiki.fi). Selvitysalueelle ei sijoitu luokiteltuja pohjavesialueita. Alueelta ei
todettu luonnontilaisia lähteitä. Lähteet on otettu vedenottoon tai ne ovat ojitusten
muuttamia.
Selvitysalueen vesistöt kuuluvat Vuoksen vesistöalueeseen (vesistöaluetunnus 04),
Iisalmen reitin (04.5), Naarvanjoen valuma-alueen (04.59), Ala-Pitkän alueeseen
(04.592). Ala-pitkä järvi (78,8 ha; keskisyvyys 3,1 m; suurin syvyys 9,9 m) on pieni
humusjärvi, jonka ekologinen tila on tyydyttävä (kuva 2). Pitkänomainen järvi on erittäin rehevä ja erittäin humuspitoinen. Arviolta reilu puolet Ala-Pitkään tulevasta fosforista tulee peltoviljelystä ja 10% metsätaloudesta. Myös sisäisellä kuormituksella
on arvioitu olevan kohtalainen merkitys järven tilaan. Pohjois-Savon vuosien 20002027 vesienhoidon toimenpideohjelmaehdotuksen mukaan ulkoisen fosforikuorman vähentämistarve on noin 50 %.
Merkittävimmät jokiuomat ovat järveen laskeva Yläpitkänjoki ja järvestä lähtevä AlaPitkänjoki. Lasku-uomat sijaitsevat järven pohjoispäässä. Yläpitkänjoki (2271 m) on

FCG Finnish Consulting Group Oy
Microkatu 1, 70210 Kuopio
p. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 1940671-3
Kotipaikka Helsinki

FCG Finnish Consulting Group Oy

Kaavaselostus

13 (57)

10.5.2021

verraten kookas ja hyvin tummavetinen. Alapitkän-joen (3373,3 m) vesi on voimakkaasti humuskuormitteinen. Jokiketju laskee Naarvanjoen kautta Onkiveteen.

Kuva 11.Pintavesien ekologinen tila selvitysalueella ja lähialueella (Vesikartta 2020, SYKE).
Ala-Pitkän ja laskujokien tila on tyydyttävä (keltainen rasteri).

3.3

Suojelualueet
Selvitysalueella tai sen läheisyydessä ei ole Natura 2000 –ohjelman kohteita, luonnonsuojelualueita eikä valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelmiin (soiden, lintuvesien, harjujen, lehtojen, rantojen ja vanhojen metsien suojeluohjelmat) kuuluvia
kohteita.

3.4

Maisema
Selvitysalue kuuluu Suomen maisemamaakuntajaossa itäisen Järvi-Suomen PohjoisSavon järviseutuun. Alapitkän kylä on osa vanhaa kulttuurimaisemaa, jolle leimaaantavaa ovat suuret, viljavat peltoaukeat ja peltojen keskellä sijaitsevat maatilat. Peltoaukeat sijaitsevat suurimmaksi osaksi Alapitkäjärven ympärillä.
Pohjois-Savon maisema-alueiden päivitysinventoinnissa (FCG 2019) Ala-Pitkä järveä
ympäröivät edustavat viljelymaisemat on ehdotettu maakunnallisesti arvokkaaksi
maisema-alueeksi (Ala-Pitkän maisema-alue). Nykyisin järven länsipuolella on maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, Ala-Pitkän Hovi.
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Kuva 12. Ala-Pitkän Hovi näkyy valtatien maisemaan (vas) ja Ala-Pitkä järven vesimaisemaan edustavana maisemakohteena.

Selvitysalue koostuu valtaosin järven molemmin puolin sijoittuvasta avoimesta viljelymaisemasta. Ala-Pitkän kulttuurimaisema on arvokas maisema-alue, jolla on sekä
maisemallisia että asutushistoriaan liittyviä arvoja (Pohjois-Savon liitto 2011, FCG
2019). Alueen pinnanmuodoista ja rantavyöhykkeen puustosta johtuen edustavia
järvinäkymiä avautuu selvitysalueen pohjoisosasta, itäosan pelloilta sekä Laatasmäentien sillalta. Tilakeskukset puukujanteineen ovat kauas näkyviä maiseman kiintopisteitä.
Luonnonmaiseman merkittävin osa-alue on Ala-Pitkänjärven vesimaisema. Pitkän ja
kapean järven rannat ovat järven pohjoisosassa alavat ja eteläosassa jyrkkäpiirteiset.
Luonnonmaisemaan kuuluu lisäksi peltoalueisiin rajoittuvia metsiä ja rantasoita sekä
Alapitkänjoen ja Yläpitkänjoen jokimaisemaa. Metsämaisemassa vuorottelevat varttuneet kuusimetsät, koivikot ja lehtipuuvaltaiset rantametsät.

Kuva 13. Ala-Pitkä järvi on pitkä ja kapea. Näkymä Laatasmäentien sillalta etelään (vas) ja
pohjoiseen (oik).
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3.5

Kasvillisuus ja luontotyypit
Lapinlahti sijaitsee eteläboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen Järvi-Suomen kasvimaantieteellisellä alueella (2b). Selvitysalue on laajalti viljeltyä peltomaata. Sen
luonnonympäristöä luonnehtivat tuoreen ja lehtomaisen kankaan metsäkuvioiden, rehevien lehtipuuvaltaisten lehtojen, luhtarantojen, kulttuurivaikutteisten
koivikoiden sekä peltojen mosaiikki. Ala-Pitkän pitkä viljelyhistoria näkyy metsien
lehtipuuvaltaisuutena ja kasvillisuuden kulttuurivaikutteisuutena.
Metsät
Selvitysalueella vaihtelevat mustikkatyypin (MT) tuoreet ja käenkaali-mustikkatyypin (OMT) lehtomaiset kuusikankaat ja nuoret havu-lehtipuusekametsät sekä kulttuurivaikutteiset koivikot. Puustoltaan varttuneita ja uudistuskypsiä kuusikankaita
on lähinnä selvitysalueen itäosissa etenkin Laatasmäentien ympäristössä.
Rehevyyttä, lehtomaisia kankaita ja lehtoja, esiintyy lehtipuuvaltaisina rantalehtoina, purojen ja norojen varsilla, tihkupinnoilla sekä selvitysalueen itäosien metsissä (Rantapellon ja Paloniemen metsät). Rantalehdot ovat tyypillisesti kasvillisuudeltaan kulttuurivaikutteisia. Selvitysalueen itäosien kuusimetsissä lehtomaisia
kuusikankaita ja pienellä alalla myös käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) tuoreita kuusilehtoja, joissa kenttäkerroksen tyypillisiä lajeja ovat nimilajien lisäksi,
metsämansikka, ojakellukka, metsäkorte, metsäimarre ja metsäalvejuuri.
Käenkaali-mesiangervotyypin (OFiT) kosteiden suurruoholehtojen tyypillisiä lajeja
ovat nimilajien lisäksi ojakellukka, nokkonen, vadelma, rönsyleinikki, huopaohdake, karhunputki, metsäkorte ja metsäalvejuuri, metsäimarre, korpi-imarre ja
soreahiirenporras. Vaateliaampaa lajistoa edustavat sudenmarja, suokeltto ja lehtotesma. Tihkupinnoilla lähdevaikutteisuutta ilmentää leskenlehti. Kangasmetsien
lehtolaikut ovat suurruoholehtojen lisäksi saniaistyypin (FT) kosteita lehtoja.
Suot
Selvitysalueen suot ovat pääosin matalien ja alavien rantojen rantaluhtia, joita on
etenkin Ala-Pitkäjärven pohjoisosissa sekä laskuojien suulla. Vuoden 1973 peruskartassa suurin osa näistä rantaluhdista on ollut vesialuetta. Ruoho-saraluhdat
vaihettuvat pajuluhdiksi ja luhtaisiksi koivikoiksi. Alapitkänjoen rannalla on edustavaa koivuluhtaa. Avoluhtien kasvillisuuteen kuuluvat mm. viitakastikka, viiltosara, luhtasara, mesiangervo, kurjenjalka, ranta-alpi ja rönsyleinikki. Pajuluhtien
tyypillistä lajistoa ovat viitakastikka, mesiangervo ja kurjenjalka. Koivuluhtien valtalajeja ovat kastikat ja mesiangervo, muuta lajistoa mm. rentukka, metsäkorte ja
metsäalvejuuri.
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Pienialaisia korpipainanteita esiintyy kangasmetsien soistumina selvitysalueen
pohjoisosan metsissä ja idässä Laatasmäentiehen rajoittuvissa kuusimetsissä. Korpisoistumat ovat muusta metsäympäristöstä selvästi erottuvia metsäkortekorpi- ja
saniaiskorpikuvioita.
Vesi- ja rantakasvillisuus
Rantavyöhyke on monin paikoin leveä, alava ja tiheäpuustoinen, ryteikköinen.
Rannat ovat järven pohjoisosassa hiekkapohjaiset tai luhtaiset, etelässä on myös
kivikkorantoja. Lehtipuuvaltaisen rantapuuston ja -pensaston muodostavat tyypillisimmin tiheässä kasvavat koivu, harmaaleppä, pihlaja, raita, tuomi, korpipaatsama ja pajut. Yksittäiset suuremmat kuuset, männyt ja koivut erottuvat rantamaisemassa.
Rantoja reunustavat järvikortevyöhykkeet ja viiltosaravaltaiset saravyöhykkeet.
Muuta tyypillistä rantakasvillisuutta ovat terttualpi, ranta-alpi, kurjenjalka, rentukka, vehka, ratamosarpio, rönsyleinikki, rantaminttu, rantakukka, tummarusokki, myrkkykeiso, metsäkorte ja luhtasara. Järven pohjoisosissa on yksittäisiä
järviruoko-, järvikaisla- ja leveäosmankäämikasvustoja.
Kelluslehtisistä tyypillisiä ovat ulpukka, rantapalpakko, uistinvita ja vesitatar. Niitä
esiintyy runsaimmin matalien luhtarantojen edustoilla. Näillä kohdin rannatkin
ovat usein alavat ja niille tyypillisiä ovat järvikorte- ja sarakasvustot. Luhtaisia saraikkoja on etenkin Laatasmäentien pohjoispuolella ja järven pohjoisosissa. Niissä
tiheitä kasvustoja muodostavat viiltosara, järvikorte, kurjenjalka, rönsyleinikki ja
luhtamatara.
Kulttuuriympäristöt
Peltoalueisiin rajoittuen sekä rantametsissä alueelle luonteenomaisia ovat entiset
laidunmetsät sekä metsitettyjen peltojen/niittyjen koivikot. Heinäisen kenttäkerroksen valtalajina on yleensä metsäkastikka, muuta lajistoa mm. metsäkurjenpolvi, nurmilauha, metsäalvejuuri, metsäkorte, metsämansikka, puna-ailakki, siankärsämö ja nurmitädyke.
Peltojen ja pihapiirien läheisyydessä sijaitseville lehdoilla on yleensä metsälaidunhistoriaa, mikä näkyy harmaalepän sekä kulttuurivaikutteisen kasvillisuuden runsautena (mm. puna-ailakki, nurmitädyke ja vadelma). Lehdot ovat lehtipuuvaltaisia sekametsiä.
3.6

Linnusto
Selvitysalueelle ei sijoitu valtakunnallisesti (IBA), kansallisesti (FINIBA) tai maakunnallisesti (MAALI) tärkeitä lintualueita (www.birdlife.fi). Linnustolliset arvot keskittyvät Ala-Pitkä järven pohjoisosien luhtarannoille, jossa on uhanalaisten ja harvinaisten lajien pesimäreviirejä.
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Pesimälinnusto
Pääosa pesimälinnustosta on erilaisten biotooppien varpuslinnustoa, johon kuuluu lehti- ja havumetsien lajistoa sekä joitakin avomaalajeja. Tyypillisiä metsälintuja ovat pajulintu, peippo, sirittäjä, hippiäinen, talitiainen, sinitiainen, punatulkku, punarinta, kirjosieppo, mustarastas, räkättirastas, punakylkirastas, laulurastas, tiltaltti, sepelkyyhky, lehtokurppa, käki ja käpytikka. Hömötiainen on alueella voimakkaasti harvinaistunut pesimälajeja, jonka elinympäristöä ovat Leppäharju-Kulmala alueen kuusimetsät selvitysalueen pohjoisosassa. Palokärki kuuluu
selvitysalueen eteläosan metsien linnustoon.
Rantapensastoja ja pensasluhtia pesimäympäristöinä suosivat huomionarvoiset
pajusirkku ja ruokokerttunen. Avomaalintuja ovat keltasirkku sekä huomionarvoinen kiuru, joiden pesimäympäristöä ovat pellot reuna-alueineen. Pihapiirien lähistöllä ja maatalousympäristöissä havaittiin pikkuvarpunen sekä huomionarvoiset
haarapääsky ja västäräkki, jonka elinympäristöjä ovat myös rannat. Varislinnustoon kuuluvat varis, harakka ja närhi.
Vesi- ja lokkilintuja havaittiin vain vähän. Järven pesimälinnustoon kuuluvat mm.
laulujoutsen, sinisorsa, tavi ja telkkä. Yläpitkänjoen luhtaisilla rannoilla havaittiin
lapasorsa. Selvitysalueen pesivään lokkilinnustoon kuuluvat kalatiira, kalalokki ja
järven pohjoisosassa tavattava pikkulokki.
Kahlaajista selvitysalueen tyypillisiä pesimälintuja ovat peltojen töyhtöhyyppä ja
kuovi sekä metsien soistumia ja ojanreunuksia suosiva metsäviklo. Kurjesta on havaintoja yksittäisinä ruokailevina yksilöinä. Muutonaikaan Ala-Pitkäjärven pohjoisosissa ja jokien rantasoilla ruokailevana ja lepäilevänä tavataan mm. suokukko.
Alueelta ei havaittu petolintuja tai niiden pesintöjä. Viirupöllö pesii järven ja Laatasmäentien välisessä rantametsässä selvitysalueen itäosassa (Lajitietokeskus
2020).
Muutonaikaiset lepäily- ja ruokailualueet
Selvitysalueella ei ole merkittäviä lintujen muutonaikaisia kerääntymisalueita.
Muutonaikainen merkitys keskittyy peltoalueille, joita suosivat ruokailu- ja levähdysalueina varhaisista muuttajista töyhtöhyyppä ja kuovi sekä lokkilinnut (mm.
naurulokki ja kalalokki).
3.7

Muu eläimistö
Selvitysalueella esiintyy Pohjois-Savon alueelle tyypillistä havu- ja sekametisen
sekä viljelyseutujen eläinlajistoa. Eläimistöön kuuluvat mm. hirvi, metsäjänis, rusakko, orava sekä pienpedoista kettu, kärppä ja lumikko. Huomionarvoisista lajeista eläimistöön kuuluvat liito-orava ja saukko. Selvitysalueelta ei ole tiedossa
suurpetohavaintoja (www.riistahavainnot.fi).

FCG Finnish Consulting Group Oy
Microkatu 1, 70210 Kuopio
p. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 1940671-3
Kotipaikka Helsinki

FCG Finnish Consulting Group Oy

Kaavaselostus

18 (57)

10.5.2021

Sammakkoeläimistä selvitysalueen eläimistöön kuuluu ruskosammakko. Koko järven alueella tavataan järvisimpukkaa, joka elää pehmeäpohjaisissa, runsasravinteisissa, hitaasti virtaavissa järvissä ja jokien suvannoissa.
Koskikorentoihin kuuluva jokapaikankorri kuuluu Alapitkänjoen hyönteislajistoon
(Lajitietokeskus 2020). Selvitysalueen itäosassa, Laatasmäentien ympäristössä, on
monimuotoinen perhoslajisto, mm. siniritariyökkönen, keisarinviitta, herukkaperhonen, kalvasyökkönen, niitty-yökkönen, petomittari ja isomittari).
3.8

Luonto- ja lintudirektiivilajit sekä uhanalaiset ja harvinaiset lajit
Selvitysalueella esiintyvä uhanalainen ja muutoin huomionarvoinen lajisto on esitetty liitekartassa. Alueelta ei ollut aiempia havaintotietoja uhanalaisista lajeista
(Ympäristöhallinnon Eliölajit -tietojärjestelmä 18.9.2019). Arvolajien esiintymisalueet on huomioitu luonnonsuojelullisesti arvokkaiden alueiden rajauksissa.

3.8.1

Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit
Luontodirektiivin liitteen IV(a) eläinlajien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty (LsL 49 §). Seuraavassa on tarkasteltu lajeja, joista on esiintymistietoja selvitysalueella sekä lajeja, joiden esiintyminen alueella arvioitiin mahdolliseksi tai todennäköiseksi.

Liito-orava (Pteromys volans)
Selvitysalueelta ei ollut aikaisempia havaintoja liito-oravasta. Selvitysalueen läheisyydestä liito-oravahavaintoja on Alapitkän kylältä omakotitalon pihapiiristä sekä
ja Paloniemen alueen metsistä (Ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmä
18.9.2019). Lisäksi lajin lisääntymis- ja levähdyspaikka on 1,1 km selvitysalueesta
lounaaseen rautatiehen rajoittuen (Narvanlahti) sekä 2,5 km selvitysalueesta pohjoiseen (Koukosuo). Selvitysalueella on useita liito-oravalle soveliaita ympäristöjä,
jotka ovat pääosin lehtomaisen kankaan varttuneita kuusimetsiä. Vuoden 2020
inventoinneissa lajia todettiin yhdeltä alueelta selvitysalueen itäosassa. Rantapellon esiintymä on liito-oravan ydinaluetta, josta todettiin myös liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka. Lisäksi siihen rajoittuu ruokailualueeksi soveltuvia lehtipuuvaltaisia pihanreunusmetsiä.
Viitasammakko (Rana arvalis)
Viitasammakon elinympäristöjä ovat suot, vesistöjen rannat, erilaiset pienvedet
(lammikot ja ojat) sekä näiden läheiset maa-alueet kuten kosteikot, rantaluhdat,
kosteat niityt ja metsät (Nieminen & Ahola 2017). Laji liikkuu vedessä ja maalla
olevien elinympäristöjen välillä. Lisääntymispaikkoja ovat vesistöjen rannat sekä
pysyvävetiset ojat ja lammikot. Suomessa viitasammakon levinneisyys painottuu
maan etelä- ja keskiosiin. Selvitysalueelta ei löydetty viitasammakon lisääntymispaikkoja. Lähin tiedossa oleva viitasammakkohavainto on noin 3 km selvitysalueesta koilliseen (Juurikanjärvi).
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Työ ei sisältänyt muita luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien esiintymisselvityksiä.
Alueelta todettiin saukon elinpiiri. Saukko (Lutra lutra) on täysin riippuvainen vesistöistä. Koiraat elävät pääosan vuotta yksikseen, mutta naaras liikkuu poikastensa kanssa kunnes nämä itsenäistyvät yli vuoden ikäisinä. Koiraan elinalueet käsittävät 10–30 km vesireittejä. Naaras ja perheryhmä liikkuvat enintään halkaisijaltaan 10 km laajalla alueella. Pesä on yleensä rantapalteen tai juurakon alla törmässä, toisinaan itse kaivettu. Vesistöstä toiseen siirtyessään saukot saattavat ylittää pitkiäkin metsätaipaleita. Saukko liikkuu laajasti elinpiirinsä alueella muulloin
kuin pesimäkaudella. Elinpiirin on arvioitu käsittävän noin 20-40 kilometriä vesistöreittejä.
Lisäksi selvitysalueen läheisyydestä Alapitkän kylältä, seurojentalon pihapiiristä on
havaittu kirjoverkkoperhonen (Euphydryas maturna). Selvitysalueella saattaa
esiintyä Suomessa yleisesti tavattavia lepakkolajeja. Alueet, joilla esiintyy vanhoja
rakennuksia, kolopuita ja louhikoita, toimivat lepakoiden potentiaalisina elinympäristöinä. Alueet, joissa on kolopuita runsaammin, ovat usein myös luontokohteita (lehtoa, liito-oravan elinympäristöä) ja siten säästyvät myös lepakon elinpiirin osana.
3.8.2

Lintudirektiivilajit
Selvitysalueella on tavattu seuraavat lintudirektiivin liitteen I lajit, jotka kuuluvat
alueen pesimälinnustoon tai ovat tyypillisiä muutonaikaisia levähtäjiä tai kiertelijöitä.
Taulukko 1. Kaava-alueelta havaitut ja tiedossa olevat lintudirektiivin liitteen I lajit. Levähtävät lajit ovat alueella muutonaikaisia levähtäjiä tai kiertelijöitä.

Laji

Pesivä
/talvehtiva

Laulujoutsen (Gygnus cygnus)
Kurki (Grus grus)

x
-

Suokukko (Philomachus pugnax)
Kalatiira (Sterna hirundo)

x

Palokärki (Dryocopus martius)

x

Pikkulokki (Larus minutus)

x

Viirupöllö (Strix uralensis)

x

Pesintä (1 p) todennäköisesti Ala-Pitkä järven pohjoisosassa.
Muutonaikainen levähtäjä pelloilla.
Ruokailevia yksilöitä
Muutonaikainen levähtäjä Ala-Pitkäjärven ja Yläpitkänjoen luhtaisilla rannoilla (5 y).

Selvitysalueen eteläosan metsät, mm. Paloniemen alue
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3.8.3

Uhanalaiset lajit, silmälläpidettävät ja alueellisesti uhanalaiset lajit
Selvitysalueelta havaittiin kuusi valtakunnallisesti uhanalaista lajia ja kuusi valtakunnallisesti silmälläpidettävää (NT) lajia. Tässä kappaleessa esitellään ne selvitysalueelle sijoittuvat uhanalaislajit, joista on uhanalaisrekisterin havaintotieto tai
muu havainto. Uhanalaisten ja huomionarvoisten lajien esiintymisalueet ja -paikat on huomioitu luonnonsuojelullisesti arvokkaiden alueiden rajauksissa.
Taulukko 2. Selvitysalueella havaitut ja tiedossa olevat uhanalaiset ja harvinaiset lajit (CR =
äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, RT = alueellisesti uhanalainen).
Laji

Uhex

Havaintopaikka

Suokukko (Calidris pugnax)

CR

Yläpitkänjoki, muutonaikainen levähtäjä

Hömötiainen (Poecile montanus)

EN

Leppäharju-Kulmala kuusimetsät selvitysalueen
pohjoisosassa

Liito-orava (Pteromys volans)
Haarapääsky (Hirundo rustica)
Naurulokki (Chroicocephalus ridibundus
Pajusirkku (Schoeniclus schoeniclus)

VU

Rantapellon metsät
Pihapiirit
Muutonaikainen ruokailija peltoalueilla
Ala-Pitkä järven pohjoisosan pensasluhdat

Harakka (Pica pica)
Kiuru (Alauda arvensis)
Kuovi (Numenius arquata)
Närhi (Garrulus glandarius)
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)
Västäräkki (Motacilla alba)

NT

Pesimälinnustoa
Peltojen pesimälinnustoa
Peltojen ja luhtaisten rantojen pesimälinnustoa
Pesimälinnustoa
Ala-Pitkä järven luhtarannat
Pihapiirit, rannat

3.9
3.9.1

Luonnonsuojelullisesti arvokkaat alueet ja kohteet
Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien elinalueet
1. Rantapellon liito-oravametsä
Pinta-ala: 0,89 ha
Lakiperusteet: LsL 49 §
Uhanalaiset ja muut huomionarvoiset lajit: liito-orava (VU, DIR)
Arvoluokitus: kansallisesti arvokas
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Kuva 14. Liito-oravan elinalueeseen kuuluu pihaan rajautuvia kuusimetsiä ja sekametsiä.
Puronportintien molemmin puolin on ruokailuun soveltuvia alueita (oik).

2. Saukon elinalue
Lakiperusteet: LsL 49 §
Uhanalaiset ja muut huomionarvoiset lajit: saukko (NT, luontodirektiivi liite IV(a))
Arvoluokitus: muu luonnonsuojelullisesti arvokas alue
3.9.2

Kasvillisuuskohteet, vesilakikohteet ja muut luonnon arvokohteet
3. Alapitkänjoen rantaluhta
Pinta-ala: 2,29 ha
Lakiperusteet: MetsäL 10§
Uhanalaiset ja muut arvokkaat luontotyypit: metsäluhdat (VU)
Uhanalaiset ja huomionarvoiset lajit: pajusirkku (VU), ruokokerttunen (NT)
Arvoluokitus: kansallisesti arvokas

Kuva 15. Alapitkänjoen alavilla rannoilla on luhtaisia koivikoita.
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4. Alapitkänjoen rantasuo
Pinta-ala: 2,15 ha
Uhanalaiset ja huomionarvoiset lajit: laulujoutsen (DIR)
Arvoluokitus: muu luonnonsuojelullisesti arvokas
5. Leppäharjun rantaluhta
Pinta-ala: 0,86 ha
Lakiperusteet: MetsäL 10§
Uhanalaiset ja muut arvokkaat luontotyypit:
Uhanalaiset ja huomionarvoiset lajit: pajusirkku (VU), kuovi (NT)
Arvoluokitus: paikallisesti arvokas
6. Yläpitkänjoen luhtarannat
Pinta-ala: 2,62 ha
Lakiperusteet: MetsäL 10§
Uhanalaiset ja huomionarvoiset lajit: suokukko (EN), pajusirkku (VU), pikkulokki
(DIR)
Arvoluokitus: kansallisesti arvokas

Kuva 16. Yläpitkänjoen rannat ovat alavia luhtarantoja (vas. itärantaa, oik. länsirannan
niemi).

7. Rokuan rantaluhta
Pinta-ala: 1,05 ha
Lakiperusteet: MetsäL 10§
Uhanalaiset ja huomionarvoiset lajit: saukko (DIR)
Arvoluokitus: paikallisesti arvokas
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Kuva 17. Luhtarantainen lahti.

8. Uimarannan lehto
Pinta-ala: 0,12 ha
Lakiperusteet: MetsäL 10§, VL 2 luku 11§
Uhanalaiset ja muut arvokkaat luontotyypit: kosteat keskiravinteiset lehdot (NT)
Arvoluokitus: paikallisesti arvokas

Kuva 18. Puronvarsilehtoa venerannan läheisyydessä.

9. Rantapellon metsät
Pinta-ala: 0,69 ha
Uhanalaiset ja muut arvokkaat luontotyypit: metsäkortekorvet (EN), saniaiskorvet
(VU), kosteat keskiravinteiset lehdot (NT)
Arvoluokitus: muu luonnonsuojelullisesti arvokas
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Kuva 19. Rantapellon kuusimetsissä vaihtelevat rehevät korpipainanteet ja lehtolaikut.

10. Pajupuron rantaluhta
Pinta-ala: 0,31 ha
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: västäräkki (NT)
Arvoluokitus: muu luonnonsuojelullisesti arvokas kohde

11. Kekkolan rantalehdot
Pinta-ala: 0,92 ha
Uhanalaiset ja muut arvokkaat luontotyypit: kosteat runsasravinteiset lehdot (VU)
Arvoluokitus: paikallisesti arvokas

Kuva 20. Harmaaleppävaltainen rantalehto on kosteaa suurruoholehtoa.
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12. Paloniemen lehto
Pinta-ala: 0,21 ha
Lakiperusteet: MetsäL 10§, VL 2 luku 11§
Uhanalaiset ja muut arvokkaat luontotyypit: kosteat runsasravinteiset lehdot (VU)
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit:
Arvoluokitus: paikallisesti arvokas
13. Järvenpään lehdot
Pinta-ala: 0,33 ha
Uhanalaiset ja muut arvokkaat luontotyypit: kosteat runsasravinteiset lehdot
(VU), tuoreet keskiravinteiset lehdot (VU)
Arvoluokitus: muu luonnonsuojelullisesti arvokas kohde
14. Räsälän rantalaidun
Pinta-ala: 1,2 ha
Uhanalaiset ja muut arvokkaat luontotyypit: lehtimetsälaitumet (CR)
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit:
Arvoluokitus: paikallisesti arvokas

Kuva 21. Perinnemaisemakohteen luoteispäässä on kuusivaltaisia metsälaidunmaita.

3.10 Maisemansuojelullisesti arvokkaat alueet
3.10.1

Kulttuurimaisema
Pohjois-Savon maisema-alueiden päivitysinventoinnissa (FCG 2019) Ala-Pitkänjärveä ympäröivät edustavat viljelymaisemat on ehdotettu maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi, Ala-Pitkän maisema-alue, johon sisällytetään järven länsipuolella on maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, Ala-Pitkän
Hovi. Kohteeseen kuuluu Hovin, Uusilehtolan ja Räsälän maatilakeskukset ja niiden väliset peltoalueet. Alueella sijaitsee myös paikallisesti arvokas perinnemaisemakohde, Räsälän rantalaidun (kohde 14).
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Hovin nimellä tunnettu maatilan pihapiiri sijaitsee näkyvällä paikalla valtatien varrella (Pohjois-Savon liitto 2011). Pihaan johtaa komea kuusikuja. Hirsirunkoinen
päärakennus on tehty 1800-luvulla, ja pihapiiriin kuuluvat pikkuaitta, luhtiaitta,
kivinavetta ja työtupa.

Kuva 22. Ala-Pitkän maisema-alue (punainen rajaus) ja perinnemaisemakohde (oranssi
rasteri).

Lisäksi selvitysalueella on useita paikallisesti arvokkaita kulttuurimaisemakokonaisuuksia, jotka tyypillisesti ovat rantaan rajoittuvia tai vesimaisemaan näkyviä,
kumpuilevan maaston viljeltyjä peltoja. Maisemakokonaisuuksiin liittyy tilakeskuksia, vanhoja pihapiirejä, pihapiirien suuria puita ja puukujanteita. Kohteet
muodostavat yhtenäisiä, maisemaltaan merkittäviä peltomaisemia.
•
•
•
•
•
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Kuva 23. Miettilän-Leppäahon kulttuurimaisemaa selvitysalueen eteläosassa luonnehtivat
tasaiset viljelymaat, jossa maiseman kiintopisteitä ovat tilakeskukset ja puukujanteet. Peltomaisemaa halkoo Laatasmäentie.

Kuva 24. Kekkolan tilan kulttuurimaisema näkyy vesimaisemaan korkean rantatörmän takana.
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3.10.2 Jokimaisemat
Luonnonmaisemaltaan edustavimpia kohteita ovat Alapitkänjoen ja Yläpitkänjoen jokimaisemat. Alavarantaiset joet mutkittelevat luontaisesti peltomaisemassa. Rannat ovat pensastoiset.

Kuva 25. Yläpitkänjoki
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4 Kulttuuriympäristö
4.1

Arkeologinen kulttuuriperintö
Alueella on tehty muinaisjäännösinventointi 11.10.2019 Mikroliitti Oy:n toimesta.
Inventoinnin raportti on tämän selostuksen liitteenä.
Alueelta ja sen lähistöltä ei tunnettu muinaisjäännöksiä. Järven laskujoen varrelta
tunnetaan kivikautisia löytöpaikkoja. Alueelta ei löytynyt esihistoriallisia muinaisjäännöksiä. Tutkimusalueella (Alapitkän, Koppolan, Narvanlahden ja Onkiniemen
kylien aluetta) on ollut 1700-luvun lopulla 10 taloa tai torppaa, jotka paikannettiin
isojakokartoilta. Näistä kolme talonpaikkaa on autioitunut ennen 1970 lukua ja yksi
1800-luvulla. Tämä varhain autioitunut talon tai torpan paikka todettiin muinaisjäännökseksi. Alueella on siis yksi kiinteä muinaisjäännös (Humalapuro 100003792

5).
Kuva 26. Vanhat, 1700 luvun talonpaikat. Nro 1 alalaidassa on muinaisjäännös.
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4.2

Rakennettu kulttuuriympäristö
Lapinlahden kunnan rakennettua kulttuuriympäristöä on inventoitu vuonna 1993
(Koponen). Kyseisessä inventoinnissa on tarkasteltu myös Alapitkän kylän rakennuskantaa. Suunnittelualueelle inventoinnin kohteista sijoittuvat seuraavat kohteet:
Asuinrakennukset:
9. Uus-Lehtola
26. Herttala

Maatilat:
34. Alapitkän hovi
35. Räsälä
36. Miettilä

Kaavatyötä varten alueelle laadittiin rakennusinventointi (FCG 2020). Inventoinnin
raportti on kaavaselostuksen liitteenä. Inventoinnissa tarkasteltiin seuraavia kohteita:
1) Uusi-Lehtola
2) Herttala
3) Hovi
4) Räsälä
5) Miettilä
6) Alaranta, (Asutusmuseo)

7) Martikkala
8) Rönkälä
9) Männikkö
10) Rantapelto
11) Leppäharju

Kohteista Hovilla, Räsälällä ja Alarannalla (Asutusmuseo) todettiin olevan vähintään paikallista rakennushistoriallista ja/tai historiallista merkitystä.
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Kuva 27. Rakennetun kulttuuriympäristön Inventoidut kohteet
.
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5 Tavoitteet
5.1

Yleistavoitteet ja suunnitteluperiaatteet
Kaavan laadinta on lähtenyt käyntiin kunnan aloitteesta. Kaavan tavoitteena on pitää Alapitkän kylä elinvoimaisena ja toimivana kylänä. Kaavalla ohjataan ensisijaisesti rantarakentamista sekä ei-omarantaista kuivanmaan rakentamista.
Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia kyläalueen ja ranta-alueen maankäyttöä
ohjaava oikeusvaikutteinen osayleiskaava, rakennuslupien, elinkeinojen kehittämisen sekä ympäristön- ja maisemanhoidon perustaksi. Ei-omarantaisia rakennuspaikkoja osoitetaan tapauskohtaisesti maaomistajien toiveesta.
Ala-Pitkän rantaosayleiskaavan tavoitteena on ranta- ja kylärakentamisen sijoittumisen ja rantarakentamisen määrän määrittely. Osayleiskaava laaditaan siten, että
rantarakentamisen rakennusluvat voidaan myöntää suoraan kunnanvaltuuston hyväksymän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan perusteella. (MRL 72 §)
Osayleiskaavalla ohjataan maankäyttöä, ja siinä osoitetaan ympärivuotiseen asutukseen, loma-asutukseen, maa- ja metsätalouteen, virkistykseen, kulttuuri- ja
luonnonympäristöön sekä maisemaan liittyvät aluevaraukset määräyksineen ja
suosituksineen. (MRL 73 §)
Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain määräysten ja periaatteiden
mukaisesti. Tällöin valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa ja maakunnan rakennetta ohjaavissa vahvistetuissa maakuntakaavoissa annetut maankäyttötavoitteet ovat ohjeena kaavan laadinnalle.
Kaava laaditaan osallistavan suunnittelun periaatteiden mukaisesti tiiviissä yhteistyössä alueen maanomistajien, kylätoimikuntien, kalastuskuntien ja muiden vastaavien yhdistysten sekä viranomaisten kanssa. Maanomistajien mahdollisimman tasapuolinen kohtelu rakentamisalueiden mitoituksessa turvataan sekä maiseman ja
luonnon puolesta arvokkaat rannat pyritään säilyttämään mahdollisimman luonnontilaisina.

5.2

Paikalliset tavoitteet
Kaavaprosessin alkuvaiheessa helmikuussa 2020 järjestettiin Alapitkän kyläläisille
ja muille osallisille infotilaisuus, jonka osallistujat saivat esittää myös omia toiveitaan. Tilaisuudessa esitetyt toiveet olivat hyvin maltillisia. Esitetyt toiveet pyritään
huomioimaan kaavaratkaisussa kaavan tavoitteiden mahdollistamissa rajoissa.
Alapitkän kyläalueella on paljon vapaita asemakaavan rakennuspaikkoja. Kyläalueelle halutaan myös uusia omarantaisia rakennuspaikkoja ja kunnan tavoitteena on
sijoittaa uutta rakentamista rannan tuntumaan.
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5.3

Virkistyskäyttö
Kalastuksen, metsästyksen ja yleisen virkistyskäytön tarpeet huomioidaan osoittamalla tarpeelliset virkistysalueet kuten uimarannat. Kaavassa osoitetaan paikallisten asukkaiden tarvitsemat yleiset venevalkamat, ei kuitenkaan yksittäisiä yksityisiä
venevalkamia.
Alapitkäjärven ekologista tilaa pyritään parantamaan antamalla hulevesien käsittelyyn tarpeelliset määräykset, jotta järven virkistyskäyttömahdollisuudet paranisivat.

5.4

Elinkeinot, palvelut
Kaavan tavoitteena on tukea Alapitkän kyläalueen täydentämistä sekä turvata kyläalueella olevien palveluelinkeinojen olemassaolon ja kehittymisen sekä kehittää
ja turvata maa- ja metsätalouden harjoittamisen edellytykset. Maa- ja metsätalouteen liittyvää rakentamista ei kaavalla ole rajoitettu. Kaavalla pyritään edistämään
ja tukemaan ympäristön- ja maisemanhoidon tavoitteita.

5.5

Liikenne ja infrastruktuuri
Rakennuspaikkoja sijoitettaessa huomioidaan olemassa olevat vesijohtojen, viemäreiden, sähkölinjat, tiestö ja muu infrastruktuuri, jotta kaavan toteuttaminen vaatisi
mahdollisimman vähän uuden rakentamista. Sijoittelussa vältetään alueita, jonne
tien tekeminen edellyttää suuria leikkauksia tai massansiirtoja.

5.6

Rakentaminen
Osayleiskaavan keskeinen tavoite on ohjata rantavyöhykkeen rakentamista. Jotta
maanomistajien tasapuolinen kohtelu on voitu turvata, lasketaan tilojen rakennusoikeus ranta-alueilla yksiselitteisen ja ymmärrettävän periaatteen mukaisesti. Rakennusoikeuden määrä ei voi olla luonnonoloista johtuen kaikilla alueilla yhtä suuri.
Rakennusoikeuden määrä vaihtelee alueittain tai vyöhykkeittäin mm. luonnonolosuhteiden, alueiden kulutuskestävyyden ja palveluiden läheisyyden perusteella.
Kaavalla tuetaan ja elävöitetään kyläaluetta ja pyritään nykyiseen rakenteeseen tukeutuen osoittamaan alueita, joille voidaan sijoittaa uutta vakituista asuinrakentamista.
Kaavalla on tutkittu ja osoitettu alueet, jotka soveltuvat parhaiten ympärivuotiseen
asumiseen. Ympärivuotisen asutuksen sijoitteluun vaikuttavat mm. nykyinen kylärakenne ja muu infrastruktuuri, palveluiden saatavuus, rantojen rakennettavuus
sekä maisemalliset arvot.
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6 Mitoitusperusteet
6.1

Yleistä
Ala-Pitkä-järvi on hyvin kapea jokimainen järvi, missä vastaranta ei ole 350 m kauempana vastarannasta. Järven ranta-alueet ovat osa Alapitkän kyläaluetta.
Osayleiskaava-alueen ranta-alueille on määritetty mitoitusvyöhykkeet, jotta voidaan laskea tilojen laskennallinen rakennusoikeus tasapuolisesti sekä määrittää
luonteeltaan ja luonnonoloiltaan samanlaisille ranta-alueille yhtä suuri rakennusoikeus.
Alueet on jaettu mitoitusvyöhykkeisiin kyläalueen, rakennettavuuden, luonnon- ja
maisemanarvojen, kulutuskestävyyden sekä tiestön ja muun rakennetun infrastruktuurin läheisyyden perusteella. Samanarvoisilla alueilla ja rannoilla käytetään
samaa mitoitusnormia eli samanlaisilla alueilla ja rannoilla eri puolilla kaava-aluetta on sama rakennusoikeus.

6.2
6.2.1

Mitoitusnormit ranta-alueella
Yleistä
Rantarakennuspaikkojen lukumäärää laskettaessa mitoitusnormina käytetään ”rakennuspaikkojen lukumäärä/rantakilometri".
Perusmitoitusluku vaihtelee rannoilla 6–3 rakennuspaikkaa/rantakilometri.
Mitoitusluvun osoittamaa rakennusoikeutta voidaan nostaa merkittävästi alueilla,
jossa uuden rakentamisen edellytys on viemäriverkostoon liittyminen ja alueet eivät ole avoimia peltoalueita. Tilojen rantaviivasta tulee kuitenkin jättää aina vähintään kolmasosa rakentamisen ulkopuolelle ja rakentamaton alue tulee osoittaa
yleiseen virkistyskäyttöön. Alueella voidaan soveltaa MRL:n 44 §:ää.
Viemäröitäville alueille voidaan osoittaa myös ei-omarantaista rakentamista, mikäli
maaomistaja niin haluaa. Rakentamisen tulee sijoittua pääsääntöisesti peltoalueiden ulkopuolelle tai olevien rakennusten läheisyyteen. Avoimet peltoalueet tulee
jättää rakentamisen ulkopuolelle.

6.2.2

Mitoitusvyöhykkeet
Osayleiskaavan rannat on jaettu mitoitusvyöhykkeisiin rakennettavuuden ja kulutuskestävyyden, luonnon- ja maisemanarvojen sekä tiestön ja muun rakennetun
infrastruktuurin läheisyyden perusteella. Samanarvoisilla rannoilla käytetään samaa mitoitusnormia eli samanlaisilla rannoilla eri puolilla kaava-aluetta on sama
rakennusoikeus.
Suunnittelualueen rantojen mitoitusvyöhykejako on esitetty seuraavassa taulukossa ja kartassa.

FCG Finnish Consulting Group Oy
Microkatu 1, 70210 Kuopio
p. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 1940671-3
Kotipaikka Helsinki

FCG Finnish Consulting Group Oy

Kaavaselostus

35 (57)

10.5.2021

Taulukko 3. Suunnittelualueen rantojen mitoitusvyöhykejako.
Alue

Mitoitusluvut

Kuvaus

Kylän alueen lähivaikutusvyöhyke

6 tai < rakennuspaikkaa/
ranta-km

Alueella on valmius liittyä viemäriverkostoon
(vesihuollon kehittämissuunnitelman viemäröitävää aluetta). Alue on puustoista peitteistä
aluetta.

4-6
rakennuspaikkaa/
ranta-km

Alueen rannat ovat suurelta osin peitteisiä,
mutta länsipuolella rannan puustoisen vyöhykkeen takana aukeavat avoimet peltoalueet. Alueeseen ei kohdistu luontoarvoja.

3-4
rakennuspaikkaa/
ranta-km

Ranta-alueet ovat lähes kokonaan avoimia
peltorantoja. Osa rannoista on alavia luhtarantoja ja siten rakentamiseen soveltumattomia. Alue on kokonaisuudessaan maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Alue on
osin rautatien ja tieliikenteen melualueella.

Ala-Pitkän eteläosa

Rakentamisalue
Ala-Pitkän keskiosa

Maisema ja luontoalue
Ala-Pitkän pohjoisosa

6.3 Rakennusoikeuden laskentaperiaatteet
Emätilaperiaate
Tilasta erotetut tontit, tilan alueel¬le myönne¬tyt rakennusten
rakennus¬luvat sekä tilaan kuuluvat loma-asunnot ja ympä¬rivuotiset
asun¬not lasketaan käyte¬tyksi ra¬ken-nusoi¬keudek¬si. Nämä
osoitetaan
kaavassa
ra¬kenta¬misalu¬eiksi.
Maanomistajien
tasapuolinen
kohtelu
varmistetaan
emätilaperiaatteen
mukaan.
Emätilaperiaatteen mukaan rakennusoikeus määritetään jonkin tietyn
leikkausajankohdan mukaisille tiloille, emätiloille.
Tässä osayleiskaavassa emätilan määrittelyn perustana käytetään
ajankohtaa 15.10.1969, jolloin rakennuslain rantakaavaa koskevat
säädökset tulivat voimaan. Emätiloja ovat ne tilat, jotka on merkitty
kiinteistörekisteriin ennen edellä mainittua poikkileikkausajankohtaa.
Tämän
kiinteistöjaotuksen
pohjalta
tarkastetaan,
paljonko
rakennusoikeutta emätilan alueelle kuuluisi ja kuinka paljon
rakennuspaikkoja on jo muodostettu. Emätila selvitetään pääsääntöisesti
rekisteröintipäivämäärän
mukaan,
ellei
maanomistaja
esitä
leikkausajankohtaa vanhempaa muuta dokumenttia, kuten kauppakirjaa.
Samalle
maanomistajalle
yksik¬kö¬nä,
jota
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Maanomis¬tusyk¬sikön sisällä rantarakennuspaikkojen si-joittamista ei
ole sidottu kiinteis¬töyk¬siköi¬hin. Samal¬le maan¬omistajal¬le
kuuluvilla alu-eilla ra¬ken¬nusoi¬keutta voidaan siirtää alu¬eelta
toisel¬le.

Kuva 28. Suunnittelualueen mitoitusvyöhykkeet.
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Kohtuullisuusperiaate
Mitoituslaskelmaa tulee pyrkiä noudattamaan maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi mahdollisimman tarkasti. Mikäli kuitenkin ranta soveltuu erityisen hyvin tai huonosti (suorannat, kalliojyrkänteet) rakentamiseen tai on olemassa
muu erityinen syy, voidaan kohtuullisuustekijät huomioon ottaen rakennusoikeuden määrää lisätä tai vähentää. Jokaiselle emätilalle pyritään osoittamaan vähintään yksi rakennuspaikka, jos alue on rakentamiseen soveltuva.
6.4

Arvokkaiden luontokohteiden ja kulttuurihistoriallisten kohteiden huomioiminen
Rakennusoikeuden määrän vaihtelulla ja rakennuspaikkojen sijoittamisella pyritään
vähentämään rakentamisen vaikutusta kulttuuri- ja luonnonmaisemaan sekä luonnonoloihin.
Rantarakennuspaikkoja sijoitettaessa suositaan peitteisiä ranta-alueita. Pellot, avokalliot sekä riittävää suojapuustoa vailla olevat rannat ja kapeat niemenkärjet pyritään säilyttämään rakentamattomina.
Selvitysten mukaiset erityis- ja arvokohteet pyritään ottamaan rantarakennuspaikkojen sijoittelussa huomioon.
Rantarakennuspaikat pyritään sijoittamaan siten, että nykyinen luonnonmaisema
ja vesilintujen pesimä- ja elinmahdollisuudet säilyvät. Rakentaminen on pyrittävä
ohjaamaan kalojen kutualueiden ja apajapaikkojen ulkopuolelle.
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7 Rantaosayleiskaava ja sen perustelut
7.1

Yleisperustelu ja -kuvaus
Suunnittelun tavoitteena on edistää Alapitkän säilymistä elinvoimaisena ja toimivana kylänä. Kaavalla ohjataan ranta-alueen maankäyttöä ja luodaan perusta elinkeinojen kehittämiselle, ympäristön- ja maisemanhoidolle sekä rakennuslupien
myöntämiselle, jotta poikkeuslupia ei tarvitse tarpeettomasti hakea.
Kaavalla määritellään kyläalueen rantarakentamisen sijoittumista ja määrää. Kaavalla osoitetaan ympärivuotiseen asutukseen, loma-asutukseen, maa- ja metsätalouteen, virkistykseen, kulttuuri- ja luonnonympäristöön sekä maisemaan liittyvät
aluevaraukset määräyksineen ja suosituksineen huomioiden maanomistajien tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu.
Rantaosayleiskaava laaditaan siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan
rantaosayleiskaavan perusteella.
Suunnittelualue sijoittuu Alapitkän taajaman välittömään läheisyyteen ja alue voidaan katsoa kuuluvan pääosin Alapitkän kyläalueeseen. Tällä perusteella kaavaan
osoitetut uudet rakennuspaikat ovat pääosin vakituisen asumisen mahdollistavia
alueita (A) tai loma-/asuinrakennusalueita (ARA). Alueiden valinnassa on huomioitu
mm. olemassa oleva rakennuskanta ja kylärakenne, vesihuollon toiminta-alue sekä
rantojen rakennettavuus ja maisemalliset arvot. ARA-rakennuspaikan käyttötarkoitus määräytyy rakennusluvan yhteydessä rakennuspaikkakohtaisesti.
Uudet asuin- ja lomarakennukset on pyritty sijoittelemaan useampien rakennusten
ryhmiin ja olemassa olevien rakennusten läheisyyteen. Lisäksi rakennuspaikat on
pyritty sijoittamaan peltoalueiden ulkopuolelle ja kyläalueen yhteyteen. Selvitysten
mukaiset suojelu- ja arvoalueet sekä maakunnallisesti arvokas maisema-alue on pyritty huomioimaan rakennuspaikkojen sijoittelussa.
Kaavamääräykset on pyritty laatimaan siten, että kunnan rakennusjärjestyksen
määräykset ja terveys- ja ympäristöviranomaisten voimassa olevat ohjeet ja määräykset ohjaavat rakentamista mahdollisimman pitkälle. Rakennusjärjestyksestä
poikkeavia määräyksiä on pyritty välttämään.

7.2

Rantarakentamisen kokonaismitoitus
Kaava-alueen pinta-ala
Todellista rantaviivaa
(Muunnettua rantaviivaa

386 ha
11,4 km
5,1 km)

Käytetty rakennusoikeus (kaava-alue)
Käytetty rakennusoikeus (omarantaiset)
Uudet rakennuspaikat (kaava-alue)
Uudet rakennuspaikat (omarantaiset)

44 kpl
26 kpl
31 kpl
25 kpl
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Rakennuspaikkoja kaikkiaan
Omarantaiset rakennuspaikat

76 kpl
51 kpl

Rakennettua rantaviivaa
Vapaata rantaviivaa

n. 4,1 km
n. 7,3 km (65 %)

Rakennuspaikkoja/todellinen rantaviiva km
4,47 rakp/km
(Rakennuspaikkoja/muunnettu rantaviiva km 10 rakp/mkm)
Rantaviivaa/rakennuspaikka keskimäärin
7.3
7.3.1

80 m

Aluevarausten pääperustelut
Asuin- ja vapaa-ajanrakentaminen
A/2

Asuntoalue
Alue on tarkoitettu omarantaisten asuinrakennusten rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa asuinrakennuksen lisäksi saunarakennuksen ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 300 k-m2. Numero
osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.
Merkinnällä on osoitettu omarantaiset asuinrakennuspaikat, 24 kpl, joista 15 on
uusia ja loput olemassa olevia rakennuspaikkoja. Suurin osa rakennuspaikoista sijoittuu Ala-Pitkä-järven länsirannalle, kaavan kyläalueelle. Alueella yleiskaavaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena maankäyttö- ja rakennuslain
44 §:n mukaisesti.

A-1/2

Asuntoalue
Alue on tarkoitettu omarantaisten asuinrakennusten rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa asuinrakennuksen lisäksi saunarakennuksen ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 300 k-m2. Numero
kauttaviivan jälkeen osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.
Merkinnällä on osoitettu kaavan osoitetun kyläalueen ulkopuolelle sijoittuvat omarantaiset asuinrakennuspaikat, joista 1 on oleva ja 1 uusi. Alueella yleiskaavaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena maankäyttö- ja rakennuslain
72 §:n mukaisesti.
Uusi rakennuspaikka sijoittuu valtatien 45 dB yömelualueelle. Rakennusten sijoittelulla voidaan vähentää piha-alueen melua siten, etteivät melun ohjearvot ylity.
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ARA/1

Rantarakentamisen alue
Rakennuspaikoille saa rakentaa ympärivuotista asumista palvelevan asuinrakennuksen tai lomarakennuksen lisäksi saunan ja talousrakennuksia. Rakennuspaikan
käyttötarkoitus määräytyy rakennusluvan yhteydessä rakennuspaikkakohtaisesti.
Käyttötarkoitusta ratkaistaessa tulee huomioida ko. käyttötarkoitukselle esitetyt
vaatimukset. Rakennusten suurin sallittu, yhteenlaskettu kerrosala määräytyy rakennusluvan mukaisen käyttötarkoituksen mukaisesti. Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.
Rantarakentamisen alueeksi on merkitty ne omarantaiset rakennuspaikat, joille voi
sijoittua lomarakentamista tai vakituista rakentamista. Uusia rakennuspaikkoja on
osoitettu 7 kpl ja olemassa olevia 6 kpl. Uudet rakennuspaikat sijoittuvat suunnittelualueen keskiosaan ja järven länsirannalle. Alueella yleiskaavaa voidaan käyttää
rakennusluvan myöntämisen perusteena maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n mukaisesti.

AP/1

Pientalovaltainen asuntoalue
Alue on tarkoitettu ei-omarantaisten asuinrakennusten rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa asuinrakennuksen lisäksi saunarakennuksen ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 300 k-m2. Numero
osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.
Merkinnällä on osoitettu olemassa olevia ei-omarantaisia asuinrakennuspaikkoja
10 kpl ja uusia 7 kpl. Rakennuspaikat sijoittuvat suunnittelualueen keski- ja eteläosaan. Alueella yleiskaavaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n mukaisesti.

AM/1

Maatilojen talouskeskusten alue
Alue on tarkoitettu maatilojen talouskeskuksen alueeksi. Alueelle saa sijoittaa maataloutta ja siihen soveltuvia elinkeinoja palvelevaa rakentamista asuin-, tuotantoja talousrakennuksineen. Talouskeskuksen yhteyteen saa sijoittaa kaksi enintään
1½-kerroksista asuinrakennusta sekä rantasaunan. Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.
Suunnittelualueella sijaitsee 10 kpl olemassa olevia maatilojen talouskeskuksia.
Talouskeskusten alueella elinkeinonharjoittamiseen liittyvien talous- ja tuotantorakennusten enimmäismäärää tai –kerrosalaa ei ole kaavassa rajoitettu. Alueella
yleiskaavaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena maankäyttöja rakennuslain 44 §:n mukaisesti.

AM-1/1 Maatilojen talouskeskusten alue
Alue on tarkoitettu maatilojen talouskeskuksen alueeksi. Alueelle saa sijoittaa maataloutta ja siihen soveltuvia elinkeinoja palvelevaa rakentamista asuin-, tuotantoja talousrakennuksineen. Talouskeskuksen yhteyteen saa sijoittaa kaksi enintään
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1½-kerroksista asuinrakennusta sekä rantasaunan. Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.
Merkinnällä on osoitettu 2 kpl olemassa olevia maatilojen talouskeskuksia kyläalueen ulkopuolella. Talouskeskusten alueella elinkeinonharjoittamiseen liittyvien talous- ja tuotantorakennusten enimmäismäärää tai –kerrosalaa ei ole kaavassa rajoitettu. Alueella yleiskaavaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisesti.
RA/1

Loma-asuntoalue
Alue on tarkoitettu omarantaisten lomarakennusten rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 250 k-m2. Lomarakennukset tulee sijoittaa
riittävän suojapuuston suojaan ja rantakasvillisuus on säilytettävä mahdollisimman
luonnonmukaisena. Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.
Merkinnällä on osoitettu olemassa olevia omarantaisia lomarakennuspaikkoja 4
kpl. Alueella yleiskaavaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena
maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n mukaisesti.

RA-1/1

Loma-asuntoalue
Alue on tarkoitettu omarantaisten lomarakennusten rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 250 k-m2. Lomarakennukset tulee sijoittaa
riittävän suojapuuston suojaan ja rantakasvillisuus on säilytettävä mahdollisimman
luonnonmukaisena. Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.
Merkinnällä on osoitettu yksi oleva ja kaksi uutta omarantaista lomarakennuspaikkaa suunnittelualueen pohjoisosassa. Alueella yleiskaavaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisesti.
Uusilla rakennuspaikoilla valtatien melu ylittää valtioneuvoston päätöksen
993/1992 loma-asuinalueiden melun yöohjearvon 40 dB. Rakennuspaikat sijoittuvat kuitenkin olevan rakennuspaikan viereen ja 45 dB melutaso alueella ei ylity.

rs

Ohjeellinen saunan rakennuspaikka
Rakennuspaikalle saa rakentaa saunan, jonka kerrosala on enintään 30 m2.
Merkinnällä on osoitettu maatilaan kuuluva olemassa olevan saunan rakennuspaikka suunnittelualueen keskiosassa järven länsirannalla.

ky

Kyläalue
Kyläalueen MT- ja M-alueella rakennusluvan edellytyksenä on MRL 16 §:n mukainen
suunnittelutarveratkaisu.
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Kyläalueeksi on merkitty suunnittelualueen keski- ja eteläosa, joka kuuluu osaksi
Alapitkän kylän aluetta. Alueella yleiskaavaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n mukaisesti.
7.3.2

Kulttuuri- ja luonnonympäristö
SR

Merkittävä rakennuskohde
Rakennushistoriallisesti, historiallisesti tai maisemakuvan kannalta arvokas rakennus tai rakennusryhmä. Rakennus / rakennukset ympäristöineen tulee säilyttää ja
niiden kunnostuksessa tulee pyrkiä säilyttävään peruskorjaukseen. Uudisrakentaminen tulee sovittaa rakennustyyliltään alueen rakennustapaan.
Arvokkaana rakennuskohteena on osoitettu Räsälä, jolla on paikallista rakennushistoriallista ja/tai historiallista merkitystä. Räsälän pihapiirin rakennuksista arvokkaita
ovat asuinrakennus, luhtiaitta, vanha navetta ja sauna.

SR-1

Rakennussuojelukohde, maakunnallisesti arvokas
Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Kunnostuksessa tulee noudattaa säilyttävää peruskorjaustapaa. Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen suojelukohteita koskevien lupahakemusten ratkaisemista. Kirjain tai numero kauttaviivan jälkeen viittaa
kaavaselostukseen.
Maakunnallisesti arvokkaina rakennussuojelukohteina on osoitettu Hovi ja Alaranta
(Asutusmuseo). Hovin pihapiirin suojeltavia rakennuksia ovat asuinrakennus, luhtiaitta, ruoka-aitta, työtupa ja navetta. Asutusmuseon osalta suojeltavia rakennuksia
ovat asuinrakennus, navetta, sauna ja puimala.

SM

Muinaismuistokohde
Muinaismuistolain (295/63) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Kohteen kaivaminen, peittäminen tai muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty.
Kohdetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on kuultava museoviranomaista.
Suunnittelualueen eteläkärkeen sijoittuva kiinteä muinaisjäännös, varhain autioitunut talon tai torpan paikka, on osoitettu muinaismuistokohteena kaavakartalla
(Humalapuro 1000037925).

ma

Maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema-alue
Rakentamisessa ja maankäytössä tulee ottaa huomioon se, että alue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen ja se, etteivät toimenpiteet heikennä alueen kulttuurimaisema-arvoja.
Suunnittelualueen pohjoisosa on maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisema-aluetta. Kaavakartan rajaus vastaa maakuntakaavan päivitystyössä käytettyä rajausta.
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pe

Perinnemaisema-alue
Paikallisesti arvokas perinnemaisema-alue, joka tulisi säilyttää alkuperäisessä käytössä ja hoitaa erillisen hoitosuunnitelman avulla.
Perinnemaisema-alueeksi on osoitettu Räsälän ranta-alue suunnittelualueen keskiosassa.

luo

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue
Mahdollinen metsälain 10 §:n tai luonnonsuojelulain 29 §:n mukainen kohde tai
joku muu ympäristö-, luonto- tai maisema-arvoiltaan merkityksellinen kohde. Kohteen ominaispiirteitä ei saa heikentää.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä kohteita on osoitettu yhteensä 13
kpl. Alueet sijaitsevat eripuolilla suunnittelualuetta. Kohteet on kuvattu tarkemmin
liitteenä olevassa luontoselvityksessä ja kaavaselostuksen kohdassa 3.

s-1

Suojeltava alueen osa
Alue on liito-oravan esiintymisaluetta, johon sisältyy luonnonsuojelulain 49 §:n mukaisia liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Alueella tehtävien toimenpiteiden yhteydessä on selvitettävä toimenpiteen vaikutukset liito-oravan kannalta. Mikäli toimenpiteellä voi olla vaikutusta alueeseen liito-oravan elinympäristönä, toimenpidettä koskevasta asiasta on pyydettävä alueellisen ELY-keskuksen ympäristövastuualueen lausunto.
Rantapellon liito-oravaesiintymä suunnittelualueen keskiosassa järven itäpuolella
on osoitettu suojeltava alueen osa -merkinnällä.

7.3.3

Palvelut
P

Palvelujen ja hallinnon alue
Merkinnällä on osoitettu Asutusmuseon alue suunnittelualueen keskiosassa.

7.3.4

Liikenne ja infrastruktuuri
VV/LV

Uimaranta- ja venevalkama-alue
Alueelle saa sijoittaa toimintaa palvelevia rakennuksia korkeintaan 100 m2:ä ja rakenteita.
Uimaranta- ja venevalkama-alueeksi on osoitettu alue suunnittelualueen eteläosassa. Alue palvelee erityisesti sen lähelle osoitettuja uusia rakennuspaikkoja.

VV

Uimaranta-alue
Alueelle saa sijoittaa toimintaa palvelevia rakennuksia korkeintaan 100 m2:ä ja rakenteita.
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Asutusmuseon vieressä olemassa oleva uimaranta on osoitettu uimaranta-alueeksi.
VL

Lähivirkistysalue
Virkistysalueeksi on osoitettu alue suunnittelualueen eteläosassa järven länsipuolella.

LV

Venevalkama-alue
Alueelle saa sijoittaa toimintaa palvelevia rakennuksia korkeintaan 100 m2:ä ja rakenteita.
Venevalkamaksi on osoitettu järven itärannalla suunnittelualueen keskiosassa oleva
alue.

et-1

Alueen osa, jolla uudet rakennuspaikat sekä olevat rakennuspaikat käyttötarkoituksen muutosten tai muiden merkittävien muutostöiden yhteydessä tulee liittää
viemäriverkostoon
Suunnittelualueen eteläosaan on osoitettu alue, jolla uudet rakennuspaikat tulee liittää viemäriverkostoon. Alue on vesihuollon kehittämissuunnitelman viemäröitävää aluetta.

7.3.5

Maa- ja metsätalousmaat
MA

Maisemallisesti arvokas peltoalue
Alue on tarkoitettu maatalouden harjoittamiseen. Alueiden säilyminen avoimina ja
viljelykäytössä on maisemakuvan kannalta tärkeää. Maatalouteen liittyvä rakentaminen tulee sijoittaa olemassa olevan rakentamisen läheisyyteen ja siten, että rakennukset eivät sulje avoimia näkymiä.
Maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle sijoittuvat pellot on osoitettu maisemallisesti arvokkaina peltoalueina.

M

Maa- ja metsätalousvaltainen alue
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä haja-asutusluontoiseen rakentamiseen. Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 43.2 §:n
mukainen rakentamisrajoitus. Loma-asutusta tai pysyvä asutusta ei saa sijoittaa
maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaiselle rantavyöhykkeelle. Rantavyöhykkeen rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty AM-, A-, ARA- ja RA-alueille. Rantavyöhykkeen ulkopuolelle rakennusluvan edellytyksistä on määrätty
maankäyttö- ja rakennuslain 136 §:ssä.
Kaava-alue on rakennettuja alueita ja peltoalueita lukuun ottamatta pääosin maaja metsätalousvaltaista aluetta.
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MT

Maatalousalue
Alue on tarkoitettu maatalouden harjoittamiseen sekä haja-asutusluontoiseen rakentamiseen. Uudisrakentaminen alueella tulisi sijoittaa niin, ettei yhtenäisiä peltoalueita pirstota eikä muutoin vaikeuteta alueen viljelyolosuhteita. Uusien rakennusten tulisi sijainniltaan ja tyypiltään liittyä olevaan rakennuskantaa.
Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 43.2 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Loma-asutusta tai pysyvä asutusta ei saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:nmukaiselle rantavyöhykkeelle. Rantavyöhykkeen rakennusoikeus on
maanomistajakohtaisesti siirretty AM-, A-, ARA- ja RA-alueille. Rantavyöhykkeen
ulkopuolelle rakennusluvan edellytyksistä on määrätty maankäyttö- ja rakennuslain
136 §:ssä.
Suunnittelualueen pellot, joilla ei ole erityistä maisemallista arvoa on osoitettu
maatalousalueina.

7.3.6

Ympäristöhäiriöt
me

Melualue (yö 45 dB)
Alueelle ei tule sijoittaa uusia asuntoja tai muita melulle herkkää toimintaa.
Merkinnällä on osoitettu meluselvityksen mukainen yöajan 45 dB:n melualue. Melualue kattaa suunnittelualueen pohjoisosassa suurimman osan järven ja valtatien
välisestä alueesta.

7.3.7

Muut merkinnät
W

Vesialue
Merkinnällä on osoitettu Ala-Pitkä-järven vesialue.

7.3.8

Yleismääräykset
Rakentaminen
Yleiskaavaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena A-, AP-, AM-,
ARA- ja RA-alueilla maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n mukaisesti sekä A-1-, AM-1ja RA-1-alueilla maankäyttö ja rakennuslain 72 §:n mukaisesti.
Rakennuksen kosteudelle alttiit rakenteet (lattia) tulee olla 1 metri ylävesirajaa korkeammalla (HW1/50+1m). Tulvaherkkien tai säännösteltyjen vesistöjen ylävesiraja
tulee selvittää rakennushankkeeseen ryhtyvä ja se on esitettävä hankeen suunnitelmissa.
Rakennukset tulee sijoittaa siten, että ne suojaavat piha-aluetta liikennemelulta.
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Asuinrakennuspaikka tulee olla kooltaan vähintään 5000 m2:ä ja lomarakennuspaikka vähintään 3000 m2:ä, jos rakennuspaikkaa ei liitetä viemäriverkostoon. Jos
rakennuspaikka liitetään viemäriverkostoon vähimmäiskoko on 2000 m2:ä. Alle
2000 m2:n suuruisilla rakennuspaikoilla sallitaan rakennusten korjausrakentaminen
sekä purettavan tai tuhoutuneen rakennuksen korvaava rakentaminen käytetyn
rakennusoikeuden puitteissa.
Rakennuksen etäisyys keskiveden korkeuden määrittämästä rantaviivasta:
• vähintään 50 m, rakennus, jonka kerrosala on yli 150 m2
• vähintään 30 m, rakennus, jonka kerrosala on enintään 150 m2
• vähintään 20 m, rantasauna, jonka kerrosala on enintään 30 m2 (lisäksi sallitaan
katettuja kuisteja 50%
kerrosalasta) ja jonka harjakorkeus on enintään 4,0 m (mitattuna sokkelin yläpinnasta)
• vähintään 20 m, yli 15 m2 suuruiset rakennelmat, kuten kodat, grillimajat tai kesäkeittiöt
• vähintään 10 m, rantasauna, jonka kerrosala on enintään 20 m2 (lisäksi sallitaan
katettuja kuisteja 50%
kerrosalasta) ja jonka harjakorkeus on enintään 3,5 m (mitattuna sokkelin yläpinnasta)
• vähintään 10 m, ilmoitusmenettelystä vapautetut alle 15 m2 suuruiset rakennelmat, kuten grillimajat ja -katokset ottaen huomioon maiseman luonnonmukaisuuden säilyttäminen
Rakennusten sopeutumisesta ympäristöön, sijoittumisesta ja niiden enimmäismäärässä tulee noudattaa rakennusjärjestyksen määräyksiä. Rakennusten sopeutumisessa ympäristöön ja sijoittumisessa rakennuspaikalle tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rakennuspaikoilla tulee rakennusten ja rannan väliin jättää tai istuttaa riittävä suojapuusto. Maisemallisesti merkittäviä puita ei saa poistaa.
Mikäli RA-, AM- tai A-alueilla olevalle rakennuspaikalle on aiemmassa rakennus- tai
poikkeusluvassa asetettu rakennusjärjestyksestä poikkeavia ehtoja rakennusten
määrän, koon tai sijoittelun suhteen, tulee nämä määräykset huomioida uusia rakennuslupia myönnettäessä.
Jätevesien käsittely ja jätehuolto
Toiminta-alueen ulkopuolisilla rakennuspaikoilla jätevedet tulee käsitellä kunnan
rakennusjärjestyksen sekä ympäristönsuojelumääräysten ohjeiden mukaisesti. Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä jätevesien käsittelysuunnitelma tarvittavine
maaperäselvityksineen.
Jätevesien käsittelytapaa valittaessa tulee huomioida rakennuspaikan maaperä
sekä pinta-ala. Rakennusten sijoittamisessa tulee ottaa huomioon jätevesien asianmukaisen esikäsittelyn ja maaperäkäsittelypaikan järjestäminen rakennuspaikalla
riittävän etäällä rantaviivasta.
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Kiinteiden jätteiden keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa kunnan yleisiä jätehuoltomääräyksiä.
Hulevedet
Ranta-alueella suositellaan säilytettäväksi tai istutettavaksi mahdollisimman paljon
kasvillisuutta ja puuston peittämiä alueita. Vesistöön laskevien ojien ja purojen
suulle tulisi rakentaa kiintoainesta ja ravinteita sitovia laskeutusaltaita. Rakennuspaikat tulee toteuttaa siten, että muodostuu mahdollisimman vähän pintoja, jotka
estävät sadevesien imeytymiseen maaperään.
Metsänkäsittely
Ranta-alueen metsänkäsittelyssä tulee noudattaa Metsäkeskus Tapion ranta-alueita koskevia metsänhoitosuosituksia.
Tiestö
Uusien rakennuspaikkojen pääsytiet tulisi johtaa ensisijaisesti olemassa olevien liittymien kautta maantielle. Vierekkäisten rakennuspaikkojen kulku tulisi tapahtua
samasta liittymästä. Ennen rakennusluvan myöntämistä uutta liittymää tai liittymän käyttötarkoituksen muutosta varten on haettava lupa tienpitoviranomaiselta.
7.4

Ympäristöhäiriöt
Valtatie 5 on keskeinen melun lähde suunnittelualueella. Kaavatyötä varten on laadittu meluselvitys ja sen tulokset on huomioitu kaavaratkaisussa. Kaavakartalle on
osoitettu yöajan 45 dB:n melualue, jolle sijoittuu 1 uusi asuinrakennuspaikka. Kyseisen rakennuspaikan osalta rakennusten sijoittelulla voidaan vähentää piha-alueiden melua siten, etteivät melun ohjearvot ylity.
Suunnittelualueen pohjoisosaan osoitetuilla uusilla lomarakennuspaikoilla (RA-1)
valtatien melu ylittää valtioneuvoston päätöksen 993/1992 loma-asuinalueiden
melun yöohjearvon 40 dB. Alueen yöaikainen melu ei kuitenkaan ylitä 45 dB:n tasoa. Rakennuspaikat on osoitettu kaavassa, koska ne sijoittuvat olevan rakennuspaikan viereen ja kyseisen tilan ranta-alueet ovat kokonaan melualuetta, joten tilan
alueella rakennuspaikkoja ei ole mahdollista siirtää melualueen ulkopuolelle.
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8 Toteuttaminen
Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132) ja –asetus (10.9.1999/895) ovat tulleet
voimaan vuoden 2000 alusta. Tässä osayleiskaavassa ja sen toteuttamisessa noudetaan lain (MRL) ja asetuksen (MRA) periaatteita.
8.1

Osayleiskaavan oikeusvaikutukset
Kaavahierarkiassa kaavan oikeusvaikutukset ja sitovuus tiukentuvat kaavan tarkentumisen myötä. Rakennustoimintaa rantavyöhykkeellä ohjaavat oikeudellisen sitovuuden mukaisessa järjestyksessä seuraavat säädökset:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Maankäyttö- ja rakennuslainsäädökset
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen säädökset
Asemakaava tai ranta-asemakaava
Valtuuston hyväksymä oikeusvaikutteinen yleiskaava (MRL 37 §)
Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset
Rakennusjärjestys
Vahvistettu maakuntakaava
Valtuuston hyväksymä oikeusvaikutukseton yleiskaava (MRL 45 §)
Muut suunnitelmat (esim. palstoitussuunnitelmat).

Ala-Pitkä-järven rantaosayleiskaava hyväksytään valtuustossa oikeusvaikutteisena
yleiskaavana.
Oikeusvaikutteisen osayleiskaavan rakentamista ja vesihuoltoa koskevat kaavamääräykset ohittavat rakennusjärjestyksen, mikäli määräykset ovat ristiriidassa (MRL
14.4 §). Muilta osin rakennusjärjestyksen määräykset ovat voimassa osayleiskaavaalueella. Merkittävää on myös se, että maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella (MRL 32.3 §).
Yleiskaavan keskeiset oikeusvaikutukset on esitetty MRL:n 42 ja 43 §:ssä.
Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä
muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 42.1 §).
Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteuttamista (MRL 42.2 §).
Yleiskaavaa antaa mitoitusraamit esimerkiksi matkailualueille laadittaville ranta-asemakaavoille. Mm. maanmittaus-, metsä- sekä tie- ja vesiviranomaisten tulee ottaa
suunnittelussaan ja päätöksenteossaan yleiskaava huomioon.
Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteuttamista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos yleiskaavasta johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai, milloin alue
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on katsottava varatuksi muun julkisyhteisön tarkoituksiin, tämä lunasta aluetta tai
suorita haitasta kohtuullista korvausta. Haittaa arvosteltaessa ei ole otettava huomioon omistussuhteissa yleiskaavan vahvistamisen jälkeen tapahtuneita muutoksia,
ellei niitä ole tehty yleiskaavan toteuttamista varten (MRL 43.1 §).
Maanomistajille on osoitettu ns. perusrakennusoikeus, eikä lunastamisen edellytyksenä olevaa "huomattavaa haittaa" synny tällä osayleiskaavalla.
8.2

Rakennuslupakäsittely osayleiskaava-alueella
Maankäyttö- ja rakennuslain 44.1 §:n mukaan rakennuslupa rakennuksen rakentamiseen voidaan 137 §:n 1 momentissa säädetyn estämättä myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä
rakennusluvan myöntämisen perusteena. Määräys ei voi koskea aluetta, jolla maankäytön ohjaustarve edellyttää asemakaavan laatimista. Edellytyksenä on lisäksi, että
yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta maankäyttöä kyseisellä alueella.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa on myös säädös, joka kieltää rakentamisen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on
erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan tai sen
osan perusteena. (MRL 72.1 §).
Tässä kaavassa kyläalueeksi osoitetulla alueella rakennusluvat voidaan myöntää 44
§:n mukaisesti ja kyläalueen ulkopuolisella alueella 72 §:n mukaisesti.
Ala-Pitkä-järven rantaosayleiskaavassa on annettu mm. seuraavat rakentamista koskevat yleismääräykset:
Rakennuksen kosteudelle alttiit rakenteet (lattia) tulee olla 1 metri ylävesirajaa korkeammalla (HW1/50+1m). Tulvaherkkien tai säännösteltyjen vesistöjen ylävesiraja
tulee selvittää rakennushankkeeseen ryhtyvä ja se on esitettävä hankeen suunnitelmissa.
Asuinrakennuspaikka tulee olla kooltaan vähintään 5000 m2:ä ja lomarakennuspaikka vähintään 3000 m2:ä, jos rakennuspaikkaa ei liitetä viemäriverkostoon. Jos
rakennuspaikka liitetään viemäriverkostoon vähimmäiskoko on 2000 m2:ä. Alle 2000
m2:n suuruisilla rakennuspaikoilla sallitaan rakennusten korjausrakentaminen sekä
purettavan tai tuhoutuneen rakennuksen korvaava rakentaminen käytetyn rakennusoikeuden puitteissa.
Rakennuksen etäisyys keskiveden korkeuden määrittämästä rantaviivasta:
• vähintään 50 m, rakennus, jonka kerrosala on yli 150 m2
• vähintään 30 m, rakennus, jonka kerrosala on enintään 150 m2
• vähintään 20 m, rantasauna, jonka kerrosala on enintään 30 m2 (lisäksi sallitaan
katettuja kuisteja 50% kerrosalasta) ja jonka harjakorkeus on enintään 4,0 m (mitattuna sokkelin yläpinnasta)
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• vähintään 20 m, yli 15 m2 suuruiset rakennelmat, kuten kodat, grillimajat tai kesäkeittiöt
• vähintään 10 m, rantasauna, jonka kerrosala on enintään 20 m2 (lisäksi sallitaan
katettuja kuisteja 50% kerrosalasta) ja jonka harjakorkeus on enintään 3,5 m (mitattuna sokkelin yläpinnasta)
• vähintään 10 m, ilmoitusmenettelystä vapautetut alle 15 m2 suuruiset rakennelmat, kuten grillimajat ja -katokset ottaen huomioon maiseman luonnonmukaisuuden säilyttäminen
Rakennusten sopeutumisesta ympäristöön, sijoittumisesta ja niiden enimmäismäärässä tulee noudattaa rakennusjärjestyksen määräyksiä. Rakennusten sopeutumisessa ympäristöön ja sijoittumisessa rakennuspaikalle tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rakennuspaikoilla tulee rakennusten ja rannan väliin jättää tai istuttaa riittävä suojapuusto. Maisemallisesti merkittäviä puita ei saa poistaa.
Mikäli RA-, AM- tai A-alueilla olevalle rakennuspaikalle on aiemmassa rakennus- tai
poikkeusluvassa asetettu rakennusjärjestyksestä poikkeavia ehtoja rakennusten
määrän, koon tai sijoittelun suhteen, tulee nämä määräykset huomioida uusia rakennuslupia myönnettäessä.
Osayleiskaavasuunnittelun eräänä tavoitteena on ollut rakennuslupaprosessin helpottaminen. Rakennuslautakunta/rakennustarkastaja voi myöntää kaavan mukaiset
sekä loma-asuntojen että pysyvien asuntojen rakennusluvat suoraan ilman nykyisenkaltaista monimutkaista lausuntokierrosta. Suunnittelun pohjaksi on tämän johdosta
laadittu tarkat perusselvitykset, joihin aluevaraukset perustuvat.
Kaavavaraus osoittaa ohjeellisena rakentamisalueen, jolle rakennukset voidaan sijoittaa. Lopullinen paikka määritellään maastokatselmuksessa rakennusluvan hakemisen yhteydessä.
Kaava on laadittu rakennuslupien myöntämisen pohjaksi, jottei alueelle tarvitse tarpeettomasti hakea poikkeuslupia. Osayleiskaavasta on kuitenkin mahdollista poiketa
poikkeusluvalla tai ranta-asemakaavalla, mikäli poikkeaminen ei vaaranna yleiskaavan keskeisiä tavoitteita ja poikkeusluvalle on riittävät perusteet.
8.3

Ohjeet jätevesien käsittelylle ja jätehuollon järjestämiselle
Kaavassa on osoitettu uusia rakennuspaikkoja pääosin vakituiseen asumiseen kyläalueen läheisyyden perusteella, mikä lisää jätevesikuormitusta alueella. Haittojen
vähentämiseksi kaavan on osoitettu alueen osa, jolla uudet rakennuspaikat tulee liittää viemäriverkostoon. Lisäksi yleismääräyksissä jätevesien käsittelystä ja jätehuollosta on määrätty mm. seuraavaa:
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Toiminta-alueen ulkopuolisilla rakennuspaikoilla jätevedet tulee käsitellä kunnan rakennusjärjestyksen sekä ympäristönsuojelumääräysten ohjeiden mukaisesti. Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä jätevesien käsittelysuunnitelma tarvittavine maaperäselvityksineen.
Jätevesien käsittelytapaa valittaessa tulee huomioida rakennuspaikan maaperä sekä
pinta-ala. Rakennusten sijoittamisessa tulee ottaa huomioon jätevesien asianmukaisen esikäsittelyn ja maaperäkäsittelypaikan järjestäminen rakennuspaikalla riittävän
etäällä rantaviivasta.
Kiinteiden jätteiden keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa kunnan yleisiä jätehuoltomääräyksiä.
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9 Vaikutusten arviointi
9.1

Yleistä
Vaikutusarviot on laadittu sen mukaisesti, että kaikki kaavassa osoitetut rakennuspaikat tulevat rakentumaan.
On melko todennäköistä, että kaikki rakennuspaikat, jotka osoitetaan kaavassa, eivät
tule rakentumaan. Vaikutukset luontoon tulevat olemaan todellisuudessa vähäisemmät. Myös positiivinen taloudellinen vaikutus tulee todellisuudessa olemaan pienempi kuin, jos kaikki osoitetut rakennuspaikat rakentuisivat.

9.2

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Huomioiminen kaavassa

Kaava edistää Alapitkän kylän säilymistä elinvoimaisena. Kaavalla tuetaan
alueen kehitystä osoittamalla uusia rakennuspaikkoja, mikä osaltaan tukee
alueen palveluiden kuten koulun säilymistä sekä uusien palveluiden ja työpaikkojen kehittymistä ja uusien asukkaiden muuttoa alueelle.
Toimivat yhdyskunnat ja
kestävä liikkuminen

Kaavalla tuetaan alueen olemassa olevia elinkeinoja osoittamalla alueita
maa- ja metsätalouden sekä palveluiden käyttöön.
Uudet rakennuspaikat täydentävät alueen olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja lisäävät alueen olemassa olevan kunnallistekniikan hyödyntämisastetta.

Tehokas liikennejärjestelmä

Alue on haja-asutusaluetta, jolla yksityisautoilu on pääasiallinen liikkumismuoto.
Uusi rakentaminen on osoitettu mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien teiden varsille ja tieyhteyksin päähän.

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö

Valtatien melualue yltää osin suunnittelualueelle. Kaavaan on osoitettu melualueen raja (yö 45 dB). Uudet rakennuspaikat on pääosin sijoitettu melualueen ulkopuolelle.
Rakentamista ei ole osoitettu tulvaherkille alueille ja määräyksissä on annettu ohjeet rakentamisen etäisyydestä rantaviivasta.

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
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Kaavassa on osoitettu omilla merkinnöillään ja määräyksillään arvokkaat
luontokohteet ja maisema-alueet, suojeltavat rakennukset sekä muinaisjäännökset.
Rakentaminen on osoitettu pääsääntöisesti ryhmiin, ja alueelle on jätetty
vapaata rantaviivaa virkistyskäyttöä varten.

Uusiutumiskykyinen
energiahuolto

9.3

Tavoite ei koske ko. kaavaa.

Maakuntakaavan suunnittelutavoitteiden toteutuminen
Suunnittelualue sijoittuu maakuntakaavan laajalle Viitostien kehittämisvyöhykkeelle. Alueelle on osoitettu kulttuuriympäristön kannalta maakunnallisesti tärkeä
alue (MA1). Lisäksi alueella kulkee päävesijohtolinja ja moottorikelkkailureitti ja taajamatoimintojen alueelle (A1)
Rantaosayleiskaavassa on osoitettu maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisemaalue, maakuntakaavan päivitystyössä käytetyn rajauksen mukaisesti laajempana
kuin voimassa olevassa maakuntakaavassa. Ohjeellisena maakuntakaavaan osoitettu moottorikelkkareitti sivuaa vain pieneltä osin suunnittelualuetta, joten sitä ei
ole otettu mukaan osayleiskaavaan.
Rantaan tukeutuva loma-asutus on mitoitettu siten, että kaava turvaa luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden sekä kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön säilyminen.
Rantaosayleiskaava on maakuntakaavan mukainen.

9.4

Vaikutukset liikenteeseen
Kaavaratkaisu lisää ajoneuvoliikennettä kaava-alueella ja kaava-alueelta Alapitkän
taajamaan ja siitä valtatie 5:lle.
Suunnittelualueelle on osoitettu 32 uutta rakennuspaikkaa, joista suurin osa on
asuinrakennuspaikkoja. Jos kaikki uudet rakennuspaikat toteutuvat, matkatuotokset
henkilöautolla lisääntyvät alueella noin 65-70 matkalla/vuorokausi. Eniten liikennemäärät tulevat lisääntymään Laatasmäentiellä suunnittelualueen eteläosassa, jonne
on osoitettu eniten uusia rakennuspaikkoja.
Rakentamista on pyritty osoittamaan vanhojen rakennuspaikkojen tuntumaan tai läheisyyteen, jolloin useampi rakennuspaikka voi käyttää vanhaa liittymää. Valtatielle
ei tarvitse tehdä uusia liittymiä kaavaan osoitetuille uusille rakennuspaikoille.
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Suunnittelualueella tapahtuva uusi rakentaminen ei lisää alueen liikennemääriä siinä
määrin että alueen liikenneturvallisuus tai liikenteen sujuvuus vaarantuisivat merkittävästi. Alueen liikenteen turvallisuutta voidaan parantaa esimerkiksi valaistuksen ja
alhaisempien nopeusrajoitusten avulla.
9.5

Vaikutuksen luonnonympäristöön
Rakennuspaikkojen määrä ranta-alueilla kasvaa 32:lla rakennuspaikalla. Rakentaminen muuttaa alueen luonnonympäristöä rakennetuksi ympäristöksi.
Uudet rakennuspaikat on pyritty kuitenkin osoittamaan luonnonoloiltaan mahdollisimman kestäville alueille, jotta arvokkaimmat alueet voidaan säästää rakentamattomana. Luontoselvityksessä määritellyt luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet sekä liito-oravan elinalueet on osoitettu asianmukaisesti omilla
merkinnöillään ja huomioitu kaavassa.
Rakentaminen tulee lisäämään jonkin verran Ala-Pitkä-järven vesistön kuormitusta.
Kaavaan on kuitenkin osoitettu haittojen vähentämiseksi alueen osa, jolla uudet rakennuspaikat tulee liittää viemäriverkostoon. Uusista rakennuspaikoista 20 kpl sijoittuu tälle alueelle. Muita alueita koskien kaavaan on annettu yleismääräykset jätevesien käsittelystä, mikä vähentää rakennuspaikkojen vesistövaikutuksia.
Kaava-alue ei sijoitu pohjavesialueelle uuden luokituksen mukaisesti. Kaavan toteuttaminen ei siten vaaranna pohjaveden laatua.

9.6

Vaikutukset maisemaan
Alueen maiseman keskeisenä piirteenä ovat laajat avoimet peltoalueet, jotka on pyritty mahdollisuuksien mukaan jättämään rakentamisen ulkopuolella. Rakentamisen
määrän osalta ranta-alueen omarantaiset rakennuspaikat tuplaantuvat 26:sta
53:een kaavan myötä. Suurin osa uusista rakennuspaikoista sijoittuu kuitenkin suunnittelualueen etelä- ja keskiosaan ja alueen pohjoisosaan, joka on maisema-arvoiltaan arvokkainta aluetta, jää kuitenkin edelleen laajempia rakentamattomia rannanosuuksia.
Kaavassa maisema-arvot on myös huomioitu osoittamalla kaavaan maakunnallisesti
arvokas kulttuurimaisema-alue, perinnemaisema-alue ja maisemallisesti arvokkaita
peltoalueita. Maakunnallisesti arvokas maisema-alue on huomioitu kaavan mitoituksessa ja laajalle alueelle on osoitettu vain 8 uutta rakennuspaikkaa
Maisemaan kohdistuvia haittoja on pyritty lisäksi vähentämään kaavamääräyksillä,
jotka määräävät mm. rakennusten vähimmäisetäisyyden rantaviivasta ja sopeutumisesta ympäristöön.
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9.7

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Vaikutukset nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen
Mahdolliset uudet vakituiset asukkaat ja kesäasukkaat tukevat kylän toimintaa ja peruspalveluiden säilymistä. Kaavalla osoitetaan uimaranta- ja venevalkama-alueita,
jotka palvelevat lähialueen asukkaita.
Nykyinen tieverkko palvelee myös uusien rakennuspaikkojen tarpeita. Muutoksia
yleiseen tieverkkoon ei tarvitse tehdä. Joitakin uusia pääsyteitä joudutaan rakentamaan.
Vaikutukset rakennuskantaan ja kulttuuriperintöön
Kaavalla ei ole vaikutusta olevaan rakennettuun ympäristöön, koska kaava ei edellytä olevien rakennusten purkamista.
Kaavassa on osoitettu tarpeellisine suojelumääräyksineen vähintään paikallisesti arvokkaat merkittävät rakennuskohteet kaavaa varten tehdyn täydennysinventoinnin
perusteella.

9.8

Vaikutukset sosiaaliseen ympäristöön
Kaavaan on jätetty vapaata rantaviivaa yleiseen virkistyskäyttöön. Lisäksi kaavalla on
osoitettu uimaranta- ja venevalkama-alueita, jotka palvelevat lähialueen asukkaita.
Kaava ei heikennä alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Kaava mahdollistaa tietyillä alueilla asuinrakentamisen ranta-alueelle ja lomarakennusten käyttötarkoitusten muutokset, mikä lisää valinnanvapautta asuinympäristön
suhteen ja monipuolistaa alueen sosiaalista rakennetta. Lisääntyvä vakituinen asutus
ja loma-asutus virkistävät ja tukevat kylän toimintaa.

9.9

Taloudelliset vaikutukset
Kaavan toteuttaminen on pitkälti maanomistajien asia. Lisärakentaminen luo paineita yksityistieverkon ja mahdollisesti myös yleisen tieverkon parantamiseen ja kunnossapitoon. Alueen vesijohtoverkoston laajentaminen ja viemäriverkoston rakentaminen tulevat ajankohtaisiksi uuden rakentamisen myötä. Näiltä osin kustannukset
kohdistuvat pitkälti maanomistajiin.
Mikäli kaava-alueelle tulee paljon ympärivuotista asutusta, lisää se liikkumistarvetta
ja siten myös liikkumis- ja kuljetuskustannuksia, jotka ainakin koulukyyditysten osalta
tulevat kunnan maksettaviksi. Mahdolliset uudet alakoululaiset käyvät kuitenkin koulunsa Alapitkän koulussa, jonka kapasiteetti riittää uusien oppilaiden vastaanottamiseen. Koulu sijoittuu niin lähelle uusi rakennuspaikkoja, että osa koulukkaista ei tarvitse välttämättä koulukyytiä.
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Suora taloudellinen vaikutus kaavalla on alueen maanomistajiin, koska ranta-alueen
rakennusoikeus on määritetty. Rakennuspaikkojen olemassaolo lisää tilojen vakuusarvoa ja mahdollistaa myös uudisinvestointien rahoituksen.
Mahdolliset uudet asukkaat käyttävät kunnan palveluita ja tuovat siten toimeentuloa
ja työtä kuntaan. Varsinkin palvelualan elinkeinoharjoittajien toimeentulon kannalta
vakituisten ja loma-asukkaiden lukumäärällä on merkitystä. Asukkaiden paikkakunnalle tuoma lisäostovoima näkyy vähittäis-, maatalous-, tekstiili- ja huoltoasemapalveluiden kaupassa.

10 Suunnitteluvaiheet
Kaavaprosessi käynnistyi syksyllä 2019 Lapinlahden kunnan aloitteesta.
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 18.11.2019.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 13.12.2019–20.1.2020.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta lausunnon antoivat Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Savon ELY-keskus ja ympäristölautakunta. Lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Kaavan aloitusvaiheen infotilaisuus osallisille järjestettiin 25.2.2020.
Kaavaluonnos oli nähtävillä 7.12.2020 – 20.1.2021. Osallisille järjestettiin infotilaisuus kaavaluonnoksesta 12.1.2021.
Kaavaluonnoksesta saatiin viisi mielipidettä ja lausunnon antoivat Pohjois-Savon
liitto, Ympäristölautakunta, Alapitkän kyläyhdistys, Savon Voima Verkko Oy, PohjoisSavon ELY-keskus ja Kuopion kulttuurihistoriallinen museo.
Lausuntojen ja mielipiteiden takia kaavaluonnokseen on tehty mm. seuraavia muutoksia:
- Asutusmuseo ja Ala-Pitkään Hovi on osoitettu kirkonkylän yleiskaavassa käytetyllä
SR-1-merkinnällä ja määräyksellä. Täydennetty kaavaselostusta yksilöimällä ne rakennukset, johon suojelu kohdistuu.
- Lisätty kyläalueen merkintään määräys: ”Kyläalueen MT- ja M-alueella rakennusluvan edellytyksenä on MRL 16 §:n mukainen suunnittelutarveratkaisu.”
- Annettu perinnemaisema-alueen merkinnälle määräys: ”Paikallisesti arvokas perinnemaisema-alue, joka tulisi säilyttää alkuperäisessä käytössä ja hoitaa erillisen
hoitosuunnitelman avulla.”
- Yleismääräyksiin on lisätty määräykset:
- ”Rakennukset tulee sijoittaa siten, että ne suojaavat piha-aluetta liikennemelulta.”
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- ” Rakennuspaikat tulee toteuttaa siten, että muodostuu mahdollisimman vähän
pintoja, jotka estävät sadevesien imeytymiseen maaperään. Ranta-alueilla suositellaan säilytettäväksi tai istutettavaksi mahdollisimman paljon kasvillisuutta ja
puuston peittämiä alueita. Vesistöön laskevien ojien ja purojen suulle tulisi rakentaa kiintoainesta ja ravinteita sitovia laskeutusaltaita.”
M ja MT-alueiden määräystä on muutettu siten, että rakentamisrajoitus koskee
vain rantavyöhykettä.
Muutettu et-1 alueen määräystä muotoon:” Alueen osa, jolla uudet rakennuspaikat sekä olevat rakennuspaikat käyttötarkoituksen muutosten tai muiden merkittävien muutostöiden yhteydessä tulee liittää viemäriverkostoon. ”
Muutettu RA-rakennuspaikkoja ARA-paikoiksi
Osoitettu uusi ARA-rakennuspaikka tarkistetun mitoituksen mukaisesti
Siirretty rakennuspaikkaa maanomistajan toiveesta
Lisätty kaksi uutta ei omarantaista rakennuspaikkaa.

Kaavaehdotus valmistui helmikuussa 2021 ja se oli nähtävillä 8.3. –12.4.2021.
Kaavaluonnoksesta saatiin yksi muistutus ja lausunnon antoivat Pohjois-Savon liitto, Ympäristölautakunta, Savon Voima Verkko Oy, Pohjois-Savon ELYkeskus ja Kuopion kulttuurihistoriallinen museo.
Muistutuksen ja lausuntojen perustella kaavan yleismääräystä ja SM-merkinnän määräystä on muutettu ja kaavaselostusta on täydennetty.

Kuopiossa 10.5.2021
FCG Finnish Consulting Group

Timo Leskinen
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