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Kirkonkylän taajaman asemakaava-alueen rajaus

KAAVIN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan päivittäminen

Maankäytönsuunnittelu

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAAVAHARJU

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa
vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma
osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.
Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus
saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja
arviointimenettelystä.

1 Alueen sijainti ja rajaus
Kaavin kirkonkylä sijaitsee Kaavinjärven pohjoisrannalla. Kaavin kirkonkylältä on matkaa Kuopion keskustaan noin 55 km.
Asemakaavan rajaus noudattaa Kaavin kirkonkylän nykyisen ns. ajantasa-asemakaavan
rajausta. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 220 ha.

KUVA 1. Asemakaava-alueen rajaus (pinta-ala noin 220 ha)
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2 Asemakaavan päivittämisen tavoitteet
Kirkonkylän asemakaavapäivityksen tavoitteena on kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen ja päivittäminen kokonaisuudessaan. Kaikki erilliset kirkonkylän asemakaavat
yhtenäistetään kaavamääräysten ja merkintöjen osalta ja viedään numeeriseen muotoon,
sovittaen asemakaava uudelle kirkonkylän alueelle v. 2020 laaditulle pohjakartalle. Tavoitteena on helpottaa voimassa olevien asemakaavojen seurantaa ja hallintaa, jolloin lopputuloksena syntyisi yksi lainvoimainen ja ajantasainen asemakaava.
Tarvittaessa tehdään pienimuotoisia päivityksiä itse asemakaavaratkaisuihin, mikäli ne
osoittautuvat tarpeellisiksi.
Kaavatyön aikana kuullaan alueen maanomistajia muutostarpeiden tiedostamiseksi ja
esille tuomiseksi.

3 Suunnittelutilanne
Maakuntakaava
Voimassa olevat maakuntakaavat:
-

Ympäristöministeriön 7.12.2011 vahvistama
Ympäristöministeriön 15.1.2014 vahvistama
Ympäristöministerin 1.6.2016 vahvistama
Maakuntavaltuuston 19.11.2018 hyväksymä

Pohjois-Savon maakuntakaava 2030
Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava
Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava
Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 1.vaihe

Valmisteilla oleva maakuntakaava:
-

2. vaihe on tullut vireille 26.8.2019.

Keskeiset selvitykset ovat joko valmisteilla tai tehtävänä vuoden 2020 aikana. 2. vaiheen
teemat ovat: aluerakenne, asuminen ja elinkeinojen kehittäminen, liikenne, kulttuuriympäristö, virkistys, luonnonsuojelu- ja luonnonvarat, yhdyskuntatekniikka ja tekninen
huolto sekä muut teemat (vapaa-ajanasuminen, tulvariskialueet, biotalous, tuulivoima, ilmastonmuutos).
Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 1. ja 2.vaiheiden muodostama kaavallinen kokonaisuus tulee aikanaan kumoamaan ennen vuotta 2018 laaditut maakuntakaavat.
Tarkistamisen tavoitteena on saada aikaan voimassaolevista maakuntakaavoista yksi kokonaisuus, samalla nostaa seudullisen maankäytön rajaa ja näin yleispiirteistää maakuntakaavaa. Tavoitteena on myös painottaa ja valita niitä maakuntakaavallisia keinoja, joilla
tuetaan Pohjois-Savon maakuntastrategian toteutumista.
Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 1. vaihe: Maakuntakaavan tarkistamisessa ei kohdennu nyt asemakaavoitettavalle alueelle muutoksia.
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KUVA 2. Ote Pohjois-Savon maakuntakaavojen yhdistelmästä Kaavin kirkonkylän kohdalta

Maakuntakaavassa Kirkonkylän asemakaava-alueelle kohdentuu seuraavat merkinnät:
A1

Taajamatoimintojen alue (A1 001)

ca2

Keskustatoimintojen alakeskus
Kaavilla keskustatoimintojen alakeskuksen alueelle sijoitettavien vähittäiskaupan suuryksiköiden yhteenlaskettu kerrosala saa kussakin alakeskuksessa olla olevat vähittäiskaupan suuryksiköt huomioiden enintään 5000 km2
Kaavin keskustan kulttuuriympäristö (100), (kuvassa 3 kohteet)
Satama-alue, (lv 900, rahti- ja/tai matkustajasatama, Kirkonkylä)

my1 299

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Merkinnällä osoitetaan alueet, joilla on maa-aineslain 3 §:n tarkoittamia maisemaan liittyviä arvoja (Mäkelä, kiillegneissi (lohkare), arvo: V)

pv1 651

Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (Kaavinjärvi, lk 2, pvaluetunnus: 0820401).

Lisäksi maakuntakaavassa on merkinnät seututiestä, rautatiestä, moottorikelkkareitistä,
ulkoilureitistä, vesijohto- ja viemäriverkostoista.
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KUVA 3. Kaavin keskustan kulttuuriympäristö. Maakunnallisesti arvokkaat kohteet: ma1
101-105. (Pohjois-Savon maakuntakaavayhdistelmä 2030, keskustojen kulttuuriympäristöt).
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Yleiskaava
Kirkonkylän voimassa oleva yleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 18.12.2018.

KUVA 4. Ote kirkonkylän yleiskaavasta asemakaavan päivitysalueen kohdalta

Asemakaava
Kaavin kirkonseudun ensimmäinen rakennuskaava on vahvistettu 21.6.1966. Sittemmin
rakennus- ja asemakaavaan on tehty muutoksia ja laajennuksia noin 40 kpl.
Ns. Riekkisen alueen asemakaavan tarkistus ja muutamia muita alueiden (korttelit 57
(osa), 63, 64, 65, 121 (osa) ja 124) koskeva kaava on hyväksytty valtuustossa 27.8.2009.
Alueelle ollaan parhaillaan toteuttamassa kirkonkylän uusinta asuinpientaloaluetta.
Kortteleiden 47, 121 ja 122 ja niihin liittyviä lähivirkistys-, katu- ja liikennealueita, asemakaavan muutos vahvistettiin valtuustossa 25.2.2020.

Kirkonkylä_AK_päivitys_oas_28042021.docx

Sivu 5 / 10

Maankäytönsuunnittelu

KAAVI KUNTA Kirkonkylän asemakaavan päivittäminen

KAAVAHARJU

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KUVA 5. Kaavin kirkonkylän epävirallinen ns. ajantasa-asemakaava.

Pohjakartta
Asemakaavan pohjakarttana käytetään kirkonkylän alueelle laadittua 1:2000 -mittakaavaista vuonna 2020 valmistunutta uutta pohjakarttaa.
Rakennusjärjestys
Kaavin kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty 29.3.2001.

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

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

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

5 Selvitykset
Asemakaavan päivittämisessä tukeudutaan mm. oleviin tietoihin alueen luonnonympäristöstä ja kulttuuriarvoista.
Olevaa aineistoa ovat mm.
-

Pohjois-Savon maakuntakaavaan liittyvät selvitykset
Kirkonkylän alueelle yleiskaavojen (2012-2017) yhteydessä tehdyt selvitykset
 rakennuskulttuuri-inventointi
 muinaismuistoinventointi
 luontoselvitys
 luontoselvityksen tarkistaminen ja päivittäminen 2017
 Liikenneturvallisuussuunnitelma 2019

Asemakaavan päivittämisen yhteydessä tehtävät täydentävät tarkastelut:



Asemakaava-alueen viheraluetarkastelu 2020
Rakennuskulttuurikohteiden nykytila 2020

6 Osalliset
Maankäyttö- ja rakennuslain (1.1.2000) myötä kaavoituksen ominaisuuksiin kuuluu huolehtia siitä, että eri intressiryhmien (osallisten) mahdollisuus osallistua asioiden käsittelyyn on riittävän laajaa, oikeisiin asioihin kohdistuvaa ja oikein ajoittuvaa.
Suunnitteluun osallistutetaan päättäjät, kuntalaiset ja ne intressiryhmät, joita tarkastelualueen kehittäminen erityisesti koskettaa. Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen,
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Keskeiset osalliset:










Pohjois-Savon ELY-keskus ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue
Pohjois-Savon ELY-keskus liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue
Pohjois-Savon liitto
Alueellinen vastuumuseo
Alueen asukkaat ja kiinteistöjen omistajat
Alueen yrittäjät
Kuntalaiset, joiden oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa
Kaavin kunnan luottamuselimet ja hallintokunnat
Yhdistykset ja järjestöt
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7 Arvioitavat vaikutukset
Kaavaratkaisusta aiheutuvien vaikutusten arvioinnin keskeisenä tarkoituksena on tukea
kaavan päätöksentekoprosessia. Vaikutusten arviointien kautta pyritään välttämään nykyrakennetta huonontavia suunnitteluratkaisuja sekä kehittämään alueen maankäytöllistä
ja ympäristöllistä kokonaisuutta.
Kaavan keskeiset vaikutukset arvioidaan suunnittelun aikana ja ne dokumentoidaan tarvittavissa määrin kaavaselostuksessa.

8 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen
Kaikista merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan mm. postitse
maanomistajille, Kaavin kunnan ilmoitustaululla ja internet -sivuilla www.kaavi.fi sekä
Koillis-Savo -paikallislehdessä. Kaava-aineistot pidetään nähtävillä kunnantalolla. Asemakaavan päivittäminen laaditaan keskeisiä osallisia kuullen.
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8.1

Suunnitteluvaiheet ja alustava aikataulu
Kaavamuutoksen valmisteluvaihe
kesä 2020 - kesä 2021
 rakennuskulttuurikohteiden tarkistaminen 2020
 luonto-/viheralueiden tarkastelu ja kuvaus 2020
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja kaavan valmisteluvaihe (MRL 62 § ja 63 §)
 Neuvottelut / osallistumistilaisuudet tarvittavissa määrin keskeisten osallisten kanssa
 Touko-kesäkuussa 2021 maanomistajille ja kuntalaisille suunnatut neuvottelutilaisuudet
Käsittely: OAS:n ja valmisteluvaiheen aineiston (kaavaluonnos) laadinta ja nähtäville asettaminen
Osallistuminen: Mahdollisuus esittää maankäytöllisiä muutostarpeita jo valmisteluvaiheessa ja mielipiteitä kaavaluonnoksesta. Neuvottelut osallisten kanssa tarvittavissa määrin. Kaavamuutoshankkeesta tiedottaminen P-S ELY-keskukselle ja tarvittaessa viranomaisneuvottelu.
Tiedottaminen: OAS:n, kuulemistilaisuuksien ja kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan
tiedottamalla maanomistajia postitse, kuulutuksilla Koillis-Savo -paikallislehdessä, kunnan ilmoitustaululla
ja Internet -sivulla www.kaavi.fi.

Kaavaehdotus
 Kaavaehdotuksen valmistelu

syksy 2021

Käsittely: Kaavaehdotuksen käsittely kunnanhallituksessa ja asettaminen nähtäville (MRA 27 §)
Osallistuminen: Kaavaehdotus asetetaan nähtäville, mahdollisuus jättää muistutuksia
Tiedottaminen: kuten edellä.

Kaavan hyväksymiskäsittely
 Vastineet mahdollisiin muistutuksiin
 Viranomaisneuvottelu tarvittaessa
 Kaavaehdotuksen tarkistaminen tarvittaessa

loppuvuosi 2021

Käsittely: Kaavaehdotuksen käsittely kunnanhallituksessa ja hyväksyminen valtuustossa (MRL 52 §).
Osallistuminen: Mahdollinen valitusprosessi. Kaavan hyväksymispäätöksestä voi valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
Tiedottaminen: Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla ja Internet-sivuilla sekä
Koillis-Savo -paikallislehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa.
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9 Yhteystiedot
9.1

Kaavan hallinnollinen käsittely
Kaavin kunta
Rantatie 1
73600 Kaavi
Kunnaninsinööri Markus Hartikainen
Puh. 044 753 0287
Sähköposti: markus.hartikainen@kaavi.fi
Kunnanjohtaja Ari Sopanen
Puh. 0400 673 351
Sähköposti: ari.sopanen@kaavi.fi

9.2

Kaavanlaadinta
Maankäytönsuunnittelu
Kaavaharju
Leväsentie 23
70780 KUOPIO
Kaavoitusinsinööri Jorma Harju
Puh. 044 596 3111
Sähköposti: jorma.harju@kaavaharju.fi
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