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KAAVIN KUNTA
RIIHINIEMEN RANTAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN

OSALLISTUMIS JA
ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

22.4.2014

MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen ja
sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan
vaikutusten arvioinnista. Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville
mahdollisuus esittää alueelliselle ELY-keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä (MRL 64 §).
MISSÄ JA MITÄ ON SUUNNITTEILLA?
Riihiniemen alueelle on 28.1.1988 hyväksytty ranta-asemakaava. Alueella on voimassa osittain
ranta-asemakaavasta poikkeava oikeusvaikutteinen Kaavinjärvi-Rikkaveden rantaosayleiskaava.
Kaavajärjestelmän selkeyden vuoksi on tarkoituksenmukaista kumota Riihiniemen rantaasemakaava siltä osin kuin se poikkeaa yleiskaavasta.
Suunnittelualue sijoittuu Kaavin kunnan kaakkoisosaan noin 23 kilometrin etäisyydelle Kaavin keskustaajamasta. Kumoamisalue koskee Riihiniemen ranta-asemakaavan Riihilahden pohjoisrantaa.
Kumoamisalue on ranta-asemakaavassa osoitettu maa- ja metsätalouskäyttöön.

Kuva 1:Suunnittelualueen sijainti ympyröity. Pohjakartta: Paikkatietoikkuna.

Kuva 1: Suunnittelualueen sijaintikartta.
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MIHIN SUUNNITTELULLA PYRITÄÄN?
Kaavajärjestelmän selkeyden vuoksi on tarkoituksenmukaista kumota Riihiniemen rantaasemakaava siltä osin kuin se on ristiriidassa oikeusvaikutteisen Kaavinjärvi-Rikkaveden rantaosayleiskaavan kanssa.
MITÄ SUUNNITELMIA TAUSTALLA?
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat seuraavia asiakokonaisuuksia:
 Toimiva aluerakenne
 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
 Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
 Toimiva yhteysverkko ja energiahuolto
 Luonnon- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet
Maakuntakaava
Pohjois-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Savon maakuntakaavan 8.11.2010. Ympäristöministeriö vahvisti sen 7.12.2011.

Kuva 2: Ote maakuntakaavasta.
Maakuntakaavassa on suunnittelualuetta koskeva lv 913 merkintä (venesatama, rantautumispaikka).
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Yleiskaava
Alueella on voimassa Kaavinjärvi-Rikkavesi rantaosayleiskaava, joka on Kaavin kunnanvaltuusto
hyväksynyt 9.1.2007. Riihilahden pohjoisrannalle on osoitettu kolme lomarakennuspaikkaa ja maaja metsätalousaluetta (M).

Kuva 3: Ote Kaavinjärvi-Rikkavesi rantaosayleiskaavasta.
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Rantakaava
Riihiniemen alueelle on 28.1.1988 (§5) hyväksytty Riihiniemen rantakaava.

Kuva 4: Ote Riihiniemen rantakaavasta ja kumottava alue.
Kunnan rakennusjärjestys
Kunnanvaltuusto hyväksyi rakennusjärjestyksen 29.3.2001. Rakennusjärjestys on ollut voimassa
4.5.2001 alkaen.
MITÄ JA MITEN VAIKUTUKSIA ARVIOIDAAN?
Odotettavissa olevien vaikutusten esiintyminen ja arviointi tapahtuu asiantuntijoiden, viranomaisten, maanomistajien, asukkaiden ja suunnittelijoiden kanssa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa.
Lähtökohtana ovat aiemmat suunnitelmat ja selvitykset, kartat, ilmakuvat. Vaikutusten arvioinnissa
verrataan kaavan mukaista tilannetta nykytilanteeseen ja asetettuihin tavoitteisiin.
Arviointikohde
Näkökohta
Valtakunnalliset alueidenkäyttö- - miten kaava toteuttaa tavoitteita
tavoitteet
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti vaikutuksia arvioidaan olemassa olevien rakenteiden hyödyntämistä,
edellytyksiä ilmastonmuutokseen sopeutumiselle, huomioidaan
tulvavaara-alueet ja tulvien aiheuttamat riskit, varautumista
myrskyihin ja rankkasateisiin. Vaikutuksia arvioidaan myös alueen rakentamiseen soveltuvuuden kannalta sekä vesien hyvän
tilan saavuttamista ja ylläpitämistä sekä sen mukaisesti onko
kaavalla turvattu luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden
säilyminen sekä alueiden viihtyisyys.
Yhdyskuntarakenne

-

alueen asema ja liittyminen kuntarakenteeseen
olevien rakenteiden hyödyntäminen
tekninen huolto
palvelut ja asuminen
virkistys
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- maanomistus
Ympäristö

-

kasvillisuus ja eläimistö
pinta- ja pohjavesien tila
maisemakuva
rakennettu ympäristö
erityispiirteet ja –kohteet

Ihmiset

- elinolot ja viihtyisyys

KETKÄ OVAT OSALLISET JA SIDOSRYHMÄT?
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekä muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee.
Maanomistajat, asukkaat
- suunnittelualueella ja lähialueella asuvat ja työskentelevät ihmiset
- maanomistajat
- osakaskunnat
Viranomaiset
- Pohjois-Savon ELY-keskus
- Pohjois-Savon liitto
Kunnan hallintokunnat

- tekninen lautakunta

MITEN JA MILLOIN VOI OSALLISTUA?
MITEN SUUNNITTELUSTA TIEDOTETAAN?
SUUNNITTELUVAIHEET
Talvi 2014
1.Laatimisproses
sin käynnistäminen
Kevät-kesä 2014
2. Luonnosvaihe

TYÖSTÄMINEN

KÄSITTELY

Perusselvitysten
ja
tavoitteiden tarkistaminen
OAS
OAS tarkistus
Luonnoksen laadinta ja vaikutusten arviointi
Luonnos nähtäville

Aloitusvaiheen
neuvottelu

OSALLISTUMINEN

TIEDOTTAMINEN

Luonnos ja OAS
nähtäville

Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan
kunnallisten ilmoitusten tapaan.
Kunnan kotisivut

Lausunnot
Huomautukset
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Syksy 2014
3. Ehdotusvaihe

Kaavaluonnoksesta saatujen
mielipiteiden ja
lausuntojen jälkeen työstetään
kaavaehdotus

Tekninen lautakunta asettaa
nähtäville

Ehdotus nähtäville
Lausunnot
Muistutukset

Viranomaisneuvottelu tarvittaessa
Loppuvuosi 2014 Muistutukset ja
Kaavan hyväk- Kaavan hyväksy4. Hyväksymislausunnot tutkisyminen tekni- mispäätöksen lailvaihe
taan.
nen lautakunlisuudesta voi vaKaavaehdotusta ta> kunnanhal- littaa hallintokorjataan tarvit- litus > kunnan- oikeuteen
taessa
valtuusto
Aikataulu on tavoitteellinen ja se tarkentuu prosessin edetessä.

6 (6)
osittainen

ku-

Ilmoitetaan samoin
kuin luonnos
vaiheessa
Kunnan kotisivut

Hyväksymispäätös
kuulutetaan
virallisesti lehtiilmoituksella.

KUKA VALMISTELEE?
Kunnan kaavoitustyöhön liittyvistä käytännön asioista vastaa Tekninen johtaja Jouko Korhonen.
Rantakaavan kumoamisen laadinnasta vastaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kuopion toimistossa
aluepäällikkö DI Timo Leskinen.
MISTÄ SAA TIETOA?
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Kuopion aluetoimisto
PL 1199 (Microkatu 1)
70211 KUOPIO

Timo Leskinen, DI
040 5089 680
timo.leskinen@fcg.fi

Kaavin kunta
Kaivotie 1
PL 13
73601 KAAVI

Tekninen johtaja, Jouko Korhonen
puh. 017 – 664 1601, 040 148 3808
jouko.korhonen@kaavi.fi

Kaava-aineisto on keskeisimmiltä
osiltaan nähtävillä kaavaprosessin aikana Kaavin kunnan kotisivuilla www.kaavi.fi

