Vastine
1 (7)
10.5.2021
Leskinen Timo

Lapinlahden kunta
Tekninen lautakunta
Asematie 4
73100 Lapinlahti

Vastine Ala-Pitkä-järven rantaosayleiskaavan luonnoksesta saatuun palautteeseen
Lausunnot
Pohjois-Savon liitolla ei huomautettavaa

Ympäristölautakunnalla ei huomautettavaa

Savon Voima Verkko Oy ei huomautettavaa

Pohjois-Savon ELY-keskus

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

Y-tunnus 1940671-3
Kotipaikka Helsinki

Vastine

2 (7)
Lapinlahden kunta
Ala-Pitkä-järven rantaosayleiskaava

Vastine: Kuten lausunnossa on todettu, kaavalla tuetaan Alapitkän kylän kehitystä. Koska alue on
kyläaluetta, on alueella olevaa asuinrakentamista. Yleiskaavan tavoitteet ja maanomistajien toiveet
eivät toteutuisi, mikäli alueelle ei voisi osoittaa asuinrakentamista. Käytännössä alueella on jo nyt niin
paljon asuinrakentamista, että lomarakentamisen määrän nostaminen asuinrakentamista suuremmaksi ei onnistu ilman, että rakentamisen määrää nostetaan lisälomarakennuspaikojen saamiseksi.
Vaikka kunnan omistuksessa olevalle alueelle laadittaisiin asemakaava, asuinrakentamista olisi yleiskaavalla toteutettavalla alueella enempi kuin lomarakentamista.
Alueelle osoitettu rakentaminen ei ole niin merkittävää, että sen takia asemakaava olisi tarpeen.
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Vastine: Jos valtio ja maanomistaja haluavat suojella alueelle, sen suojelu onnistuu ilman kaavamerkintää. Yleiskaavan merkintä periaatteessa vaikuttaa maanarvoon ja SL-merkintä ei ainakaan nosta
sitä. Koska ei ole tietoa maanomistajan halukkuudesta suojeluun, eikä ELY-keskus ole sitä selvittänyt
alueen toteuttajana ja alue ei kuulu mihinkään suojeluohjelmaan
Tässä tapauksessa kaava-aluetta ei voida laajentaa, koska mentäisiin naapurikunnan puolelle. Kaavaalueen laajentaminen alueelle, jolle ei ole mitään uutta maankäyttöä, ei ole tarkoituksenmukaista
muutoinkaan. Alue tulisi kaavassa osoitettavaksi M-alueeksi, jossa toimitaan metsälain perusteella.
Kaava-alueen laajentaminen ei toisi käytännössä muutosta olevaan tilanteeseen.

Vastine: Perinnemaisemat ovat yksityisten maaomistajien alueilla ja niiden hoito on myös yksityisten
vastuulla. Alueiden hoidosta on tarpeen keskustella omistajien kanssa ja sopia hoidosta. Asiaa ei ole
tarkoituksenmukaista liittää kaavaprosessiin.
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Vastine: Korjataan selostusta lisäämällä puuttuva ”tilaa” sana. Muutetaan yleismääräys lausunnossa
esitettyyn muotoon. Täydennetään selostuksen kohtaa 3.2 esitetyllä tavalla.
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Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahti Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaavaehdotus
Lapinlahden kunnan tekninen lautakunta pyytää lausuntoa otsikon
mukaisesta kaavaehdotuksesta. Pohjois-Savon alueellinen vastuumuseo on lausunut kaavasta sen luonnosvaiheessa 21.1.2021
(497/2020-4). Lausunnossaan museo totesi, että sm-kaavamääräystä tule tarkentaa. Luonnosvaiheen vastineessa todetaan, että
”museoviranomainen on yleispätevä termi, joka sisältää myös vastuumuseon. Nimet ja termit voivat vaihtua sinä aikana, kun kaava on
voimassa, jolloin tieto nimestä voi vanheta”. Sm- kohteen kaavamääräyksenä ehdotuksessa esitetään ”Muinaismuistolain (295/63)
rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen
tai muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty.
Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on kuultava museoviranomaista.”
Vastuumuseo toteaa, että kaavamääräys ei ole riittävä. Museoviraston ohjeessa ”Arkeologinen kulttuuriperintö ja kaavoitus”
(https://www.museovirasto.fi/uploads/Kulttuuriymparisto/arkeologinen_kulttuuriperinto_kaavoitus_2020.pdf ,päivitetty viimeksi 20.2.2020) sivulla 21 on esitetty arkeologisen kulttuuriperinnön merkitseminen yleiskaavatasolla. Museo toistaa, että kaavamääräys tulisi edellä esitetyistä syistä korjata ”Muinaismuistolailla
(295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Kohteen kaivaminen,
peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu
siihen kajoaminen on kielletty. Kohdetta koskevista suunnitelmista
on pyydettävä alueellisen vastuumuseon lausunto.”

Vastine: Muutetaan sm-merkintää koskeva määräys muotoon: ” Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Kohteen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen,
poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Kohdetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä
museoviranomaisen lausunto.”
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Muistutukset
Muistutus 1:

Vastine: Järven pohjoisosa on todettu maakuntaliiton tekemien/teettämien selvitysten pohjalta maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Pohjoisosa on myös osoitettu voimassa olevassa maakuntakaavassa arvokkaaksi maisema-alueeksi. Arvottaminen on tapahtunut Pohjois-Savon liiton toimesta.
Suunnittelualue on Alapitkän kylän aluetta ja kylän ympäristö on lähes kauttaaltaan maatalouskäytössä. Asutus ja maatalous on jo nyt limittäin, joten kaavaratkaisu ei tuo isommassa kuvassa oleellista
muutosta alueen rakenteeseen. Eteläpäässä on ennestään jo olevaa asutusta, joten uusien asuinrakennuspaikojen osoittamiseen ei ole estettä maatilatalouden perusteella.
Muistutuksen perusteella ei ole tarvetta muuttaa kaavaehdotusta.
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