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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

 

Kaavan nimi:   Niemenharjun alueen asemakaavan muutos 

Kaavan päiväys:   4.2.2019 luonnos 

Alueen määrittely: Asemakaavan muutos koskee Pihtiputaan asemakaavan retkeily- ja leiriy-
tymisaluetta (RR), luonnontilassa säilytettävää puistoaluetta (PL), käyttö-
vedenottopaikkaa (EK), loma-asuntoaluetta (RH) ja korttelia 521 (AO/ke) 
sekä niihin liittyviä katualueita. 

 Kaavamuutos koskee voimassa olevan asemakaavan kortteleiden 506 ja 
521 lisäksi kiinteistöjä 601-404-137-34, 601-404-17-28, 601-404-17-29, 
601-404-17-34, 601-404-17-94, 601-404-18-15, 601-404-18-17, 601-404-
18-18, 601-404-18-18, 601-404-18-3, 601-404-29-10, 601-404-29-11, 601-
404-29-12, 601-404-29-33, 601-404-29-41, 601-404-29-42, 601-404-29-43, 
601-404-29-44, 601-404-29-9, 601-404-30-14, 601-404-75-1, 601-404-878-
33, 601-404-878-34, 601-404-878-36, 601-404-878-8 ja 601-895-1-6951 
(Niemenharjuntie). 

Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 506, 521, 524, 526, 527 
ja 528 sekä niihin liittyvät virkistys-, vesi- ja katualueet 

Kaavan laatija:   FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

     Tuomo Järvinen, arkkitehti 

Osoite:    Puistokatu 2A, 40100 Jyväskylä 

Sähköposti:   tuomo.jarvinen@fcg.fi 

Projektinumero:   P29954 

  

 

Kunnan yhteyshenkilö:  Helena Raatikainen, aluearkkitehti YKS-413 

             puh. 044 4597389, helena.raatikainen@pihtipudas.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue koostuu kolmesta osasta; Tason alueesta, entisen leirintäalueen-

tanssilavan alueesta sekä korttelista 521. 
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1.2 Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue koostuu kolmesta osasta; Tason alueesta, entisen leirintäalueen-

tanssilavan alueesta sekä korttelista 521. 

Kaikki osa-alueet sijoittuvat Pihtiputaan kunnan keskustan eteläpuolelle, pääasi-

assa Niemenharjuntien ja Koliman väliselle alueelle.  

Muutoskohteiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 17,4 ha. 

 

Kuva 1 Kaavamuutoskohteiden 
sijainti suhteessa Pihtiputaan 
keskustaan (Kartta: ©Karpalo) 

Kaavamuutos koskee kortte-

leita 506 ja 521 sekä kiinteis-

töjä:  

 601-404-137-34 

 601-404-17-28 

 601-404-17-29 

 601-404-17-34 

 601-404-17-94 

 601-404-18-15 

 601-404-18-17 

 601-404-18-18 

 601-404-18-18 

 601-404-18-3 

 601-404-29-10 

 601-404-29-11 

 601-404-29-12 

 601-404-29-33 

 601-404-29-41 

 601-404-29-42 

 601-404-29-43 

 601-404-29-44 

 601-404-29-9 

 601-404-30-14 

 601-404-75-1 

 601-404-878-33 

 601-404-878-34 

 601-404-878-36 

 601-404-878-8 

 601-895-1-6951  

             (Niemenharjuntie) 

 

  

Niemenharju 

Taso 

Kortteli 521 
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http://www.skjkl.fi/Pihtipudas/Niemenharju_2019/Liite_1_OAS.pdf
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http://www.skjkl.fi/Pihtipudas/Niemenharju_2019/Liite_3_LUONTO.pdf
http://www.skjkl.fi/Pihtipudas/Niemenharju_2019/Liite_4_Liikenne-ehdotukset_2014-2018.pdf
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1.5 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdema-

teriaalista 

 Katuyleissuunnitelma, FCG 2018 

 Kaavoituskatsaus 2017 - 2018, Pihtiputaan kunta 2017 

 Niemenharjun matkailualueen kehittämissuunnitelmat, Arkk.tsto Studio Puisto 

Arkkitehdit Oy 2016 

 Pihtipudas 2015 – taajaman osayleiskaavan arkeologinen inventointi, Keski-

Pohjanmaan ArkeologiPalvelu, 2016 

 Niemenharjun alueen luontoselvitys, FCG 2015 

 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaiku-

tusten arviointi, SITO 2015 

 Pihtiputaan Ilosjoen ja Niemenharjun rakennetun ympäristön selvitys, FCG 

2015 

 Taajaman osayleiskaava – Linnusto-, liito-orava- ja luontotyyppiselvitys, FCG 

2015 

 Kaavoituspäätös, kunnanhallitus 2012 

 Pihtiputaan taajaman kehittämishanke tausta-aineistoineen (maisema, lii-

kenne, kaupalliset palvelut), FCG 2012 

 Pihtiputaan kulttuuriympäristöohjelma. POTKU-hanke, K-S Ympäristökeskus 

2007 

 Pihtiputaan rakennusinventoinnin päivitys, K-S Museo 2007 

  



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 6 (36) 
   
18.2.2019   
   

 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

Kaavaselostus_Niemenharju_010.docx 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

NIEMENHARJUN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavoitustyössä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista vuorovaikut-

teista asemakaavan laatimisprosessia. Prosessin vaiheet ja vaikuttamiskeinot sisäl-

töön on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (selostuksen liite 1). 

Kaavaprosessi Ajankohta 

Kaavoituksen aloituspäätös 01.10.2012 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 21.02.2017 

Vireilletulon kuulutus 09.01.2019 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 09.01. – 31.01.2019 

Valmisteluvaiheen kuuleminen  xx.xx. – xx.xx.2019 

Kaavaehdotuksen nähtävillä olo xx.xx. – xx.xx.2019 

Asemakaavan hyväksyminen  xx.xx.2019 

Lainvoimainen kaava xx.xx.2019 

 

2.2 Asemakaavan tarkoitus 

2.2.1 Tason alue 

Alueen asemakaava on vanhentunut. Tarkoituksena on päivittää loma-asuntotontit 

(RH) vakituiseen asumiseen (AO), koska alueella on valmiina vesijohto ja viemäri 

ja koska se sijaitsee osana taajamaa. Uusia rakennuspaikkoja ei alueelle olla sijoit-

tamassa. 

    

Kuva 2 Tason alueen rakennuskantaa. 

2.2.2 Niemenharjun alue (entinen leirialue+ tanssilavan alue) 

Entisen leirialueen osalta kaavamuutoksen tarkoituksena on luoda puitteet alueen 

kehittämiselle osana Niemenharjun matkailukeskuksen palveluita.  Kaavamuutok-

sen on tarkoitus mahdollistaa tasokkaiden loma-asuntojen ja niihin liittyvien sau-

nojen ja huoltorakennusten rakentaminen alueelle. Tarkoituksena on myös luoda 

puitteet tanssilavan alueen monipuoliselle kehittämiselle ja lisärakentamiselle. 

http://www.skjkl.fi/Pihtipudas/Niemenharju_2019/Liite_1_OAS.pdf
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Kuva 3 Näkymä tanssilavalle sekä entiselle leirintäalueelle 

2.2.3 Kortteli 521 

Tarkoituksena on päivittää korttelin rakennusoikeus siten, että sen rakennusala ja 

rakennusoikeus on rajattu nykyisten rakennusten mukaisena tulevien liikennejär-

jestelyjen ja melusuojausrakenteiden takia. 

2.2.4 Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa sen saatua lainvoiman. Asemakaava 

toteutuu vaiheittain eri maanomistajien toisistaan riippumattomien hankkeiden 

edetessä. Katujen suunnittelua ohjaavat erikseen laadittavat katusuunnitelmat. 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys alueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Tason suunnittelualue on osittain rakennettu. Alue on muutoin normaalissa maa- 

ja metsätalouskäytössä.  Alueelle sijoittuu muutamia omakotitaloja. Alue rajoittuu 

Kolimajärveen. 

Entinen leirintäalue sijoittuu viehättävälle Niemenharjun alueelle. Alueella sijaitsee 

leirintään liittyvää tiestöä ja mökkejä. Metsäpohja on monin paikoin kulunut ja osin 

heinittynyt. Alueen eteläosaan sijoittuu lomarakennuksia sekä käytössä oleva tans-

silava. Tanssilavan läheisyydessä Pakarinniemessä sijaitsee asuinrakennus ulkora-

kennuksineen. 

Kortteli 521 sijoittuu Viitasaarentien ja Harjukadun risteykseen Niemenharjun mat-

kailukeskuksen välittömään tuntumaan. Korttelissa sijaitsee yksi asuinrakennus ta-

lousrakennuksineen. Suurin osa alueesta on viljeltyä peltoa. 

3.1.2 Luonnonympäristö 

Pihtiputaan kunnassa on vireillä keskustaajaman alueen yleiskaavan laatiminen.  

Tulevaa osayleiskaavaa varten on laadittu luontoselvitys (FCG Suunnittelu ja tek-

niikka Oy, 2015). 
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Kuva 4 Selvitysalueen sijainti 

Kolima on Kymijoen vesistön latvaosien suuri järvi. Rannat ovat suhteellisen moni-

puolisia, siellä vallitsevien kivikko- ja louhikkorantojen ohella alueella on myös har-

jujaksoon liittyviä hiekkarantoja. Alueen kallioperän kivilajikoostumus on vaihte-

leva. Länsi- ja lounaisosaa hallitsevat happamat syväkivet, mutta pohjoisessa ja 

idässä on liuskemuodostuma. Maaperä on moreenia. Järven keskisyvyys on 6,2 m. 

Ranta on lähes luonnontilainen lukuun ottamatta pohjoisosaa, jossa Pihtiputaan 

taajaman asutusjätevesien vaikutus ilmenee rehevöitymisenä (ymparisto.fi, Na-

tura-alueen kuvaus).  

Niemenharjun asemakaavan muutosalueet sijoittuvat korttelia 521 lukuun otta-

matta kokonaan Niemenharjun pohjavesialueelle. 

Tason alue on normaalissa maa- ja metsätalouskäytössä. Alueen metsä koostuu 

kuusivaltaisesta kankaasta sekä kuivahkosta kankaasta.  Alueen maaperä on pää-

asiassa karkeaa hietaa (KHt), hiekkaa (Hk) sekä soraa (Sr).  Niemenharju on Koli-

man rannalla oleva harjuselänne ja maisemallisesti merkittävä kohde. Se on osa 

luode-kaakkosuuntaista Pieksämäen-Pihtiputaan-Reisjärven harjujaksoa. Entisen 

leirialueen maaperä harjulla koostuu sorasta ja hiekasta. 

Entisen leirialueen alueella puusto on pääosin varttunutta ja vanhaa mäntyä.  Kas-

vupaikka on kuivahkoa kangasta (VT, puolukkatyyppi). Alueella on leirintään liitty-

vää tiestöä ja mökkejä. Metsäpohja on monin paikoin kulunut ja osin heinittynyt. 

Puusto on iäkästä, mutta lahopuustoa ei juuri esiinny lukuun ottamatta Lylynlam-

men itärantaa, jossa sitä on niukalti. 
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Kuva 5 Näkymä Lepistöntieltä. Alue on tavanomaisessa maa- ja metsätalouskäytössä. 

Kaavoitettavalle alueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu suojelualueita. Koliman Na-

tura-alue (FI0900072) sijoittuu suunnittelualueen pohjois- ja kaakkoispuolelle. 

Asemakaavamuutoksella ei ole vaikutusta Natura-alueeseen. 

Niemenharjun alue on maisemallisesti poikkeuksellisen vaikuttava kokonaisuus.  

Harjun laelle sijoittuvalta Nimenharjuntieltä avautuu paikoin puiden lomasta näky-

miä joko Lylylammelle tai Kolima-järvelle.  Maiseman herkkyys edellyttää erityistä 

huomiota rakennusten massoittelussa ja sijoittamisessa alueelle. 

 

 

Kuva 6 Suunnittelualueen sijainti suhteessa Koliman Natura 2000-alueeseen 

Kaavoitettavan alueen rantavyöhykkeellä on Suomentähtimöesiintymä.  
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Kuva 7: Suomentähtimöesiintymä 

Kaavoitettavalle alueelle ei sijoitu muita sellaisia luontoarvoja (eläin – tai kasvi), 

pohjavesialuetta lukuun ottamatta, jotka olisi tarpeen erityisesti huomioida asema-

kaavan muutostyössä.  

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueelle ei sijoitu suojeltuja tai arvokkaita rakennetun kulttuuriympäris-

tön Tason alueen pohjoispuolelle sijoittuu omakotitaloasutusta. Alueen eteläpuo-

lelle, Ruponrantaan, on rakentunut uusi asuinalue. 

Tason alueella sijaitsee muutamia asuinrakennuksia talousrakennuksineen. Raken-

nusten pihat avautuvat pääsääntöisesti Koliman suuntaan. Asuinrakennukset ovat 

pääsääntöisesti rintamamiestalotyyppisiä, joihin on vuosien saatossa tehty laajen-

nusosia. 

 

Kuva 8 Tason alueen rakennuskantaa 
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Kuva 9 Pakarinniemen rakennuskantaa Tanssilavan läheisyydessä  

Entisen leirintäalueen alueella sijaitsee leirialuetoimintaa palvelevia rakennelmia.  

Kaavoitettavan alueen eteläosaan sijoittuu Niemenharjun tanssilava. Tanssilavara-

kennus on rakennuksena poikkeuksellinen, sillä suurin osa maamme tanssilavoista 

on rakennettu 40–70-luvuilla pyöreään muotoon. Niemenharjun tanssilava on taas 

suorakaiteen muotoinen, hieman hallimainen rakennus. Tanssilavan yhteyteen liit-

tyy lisäksi ulkorakennus. 

 

Kuva 10 Entisen leirintäalueen rakennuksia 

 

Kuva 11 Näkymä Kolimalle entiseltä leirintäalueelta.  
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Kuva 12 Niemenharjun tanssilava 

Korttelissa 521 sijaitsee asuinrakennus talousrakennuksineen. Kortteli sijaitsee 

Niemenharjun matkailukeskuksen tuntumassa. Uusi matkailukeskus käsittää pää-

rakennuksen lisäksi korkeatasoista loma-asumista Lylylammen rannalla. Matkailu-

keskus on avattu vuonna 2016. 

3.1.4 Muinaisjäännökset 

Tulevaa keskustanosayleiskaavaa varten on tehty arkeologinen inventointi, joka 

kattaa asemakaavamuutosalueet (Keski-Pohjanmaan Arkeologia Palvelu, 2015).  

Suunnittelualueelle sijoittuu osittain Niemenharjuntie, joka on kulttuuriperintö-

kohde.  

 
 
Kuva 13  Näkymä Niemenharjulle. Harjun keskelle sijoittuu Niemenharjuntie, joka on luoki-
teltu selvityksessä kulttuuriperintökohteeksi. 
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3.1.5 Maanomistus 

Kaavoitettavalle alueelle sijoittuu sekä kunnan että yksityisten kiinteistöjä. 

3.1.6 Palvelut 

Lähimmät kunnalliset palvelut sijoittuvat Pihtiputaan keskustaan noin 2-3 kilomet-

rin etäisyydelle suunnittelualueista.  Niemenharjun matkailukeskus tarjoaa suun-

nittelualueiden välittömässä tuntumassa matkailu- ja ravintolapalveluista sekä 

huoltoasematoimintaa. 

3.1.7 Yhdyskuntatekninen huolto, ajoyhteydet 

Vesijohto- ja viemäriverkosto kattaa nykyisellään suunnittelualueen ympäristön. 

Suunnittelualue on helposti liitettävissä nykyiseen kunnallistekniseen verkostoon. 

3.1.8 Liikenne 

Suunnittelualue sijoittuu valtatien 4 (Viitasaarentie) itäpuolelle, pääasiassa yhdys-

tien 16951 (Niemenharjuntie) varrelle. Kortteli 521 sijoittuu kuitenkin valtatien 4 

varrelle. Suunnittelualue on hyvin saavutettavissa valtatieltä 4. Valtatie 4 kuuluu 

maanteiden pääväyliin sekä Euroopan laajuiseen TEN-T-ydinverkkoon. Valtatie 4 on 

myös osa suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoa. Niemenharjuntie toimii 

suunnittelualueen kohdalla valtatien 4 rinnakkaistienä ja sillä on kaksi liittymää val-

tatielle, yksi suunnittelualueen eteläpuolelta ja toinen pohjoispuolelta. Niemenhar-

juntie on luokiteltu arkeologisen inventoinnin mukaan kulttuuriperintökohteeksi. 

 

Kuva 14 Suunnittelualueen sijainti suhteessa ympäristön maanteihin. 
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Suunnittelualueen kohdalla valtatien 4 nopeusrajoitus etelästä päin tultaessa on 

100 km/h Rupontien liittymään asti ja siitä pohjoiseen Pihtiputaan keskustan suun-

taan 80 km/h. Niemenharjuntien nopeusrajoitus on 60 km/h. Valtatie 4 on valaistu 

suunnittelualueen kohdalla. Niemenharjuntiellä on valaistus vain lyhyellä matkalla 

valtatien liittymistä. Valtatien 4 ja Niemenharjuntien liittymissä on väistötilakana-

voinnit. Korttelin 521 eteläpuolella olevan Harjukadun liittymä valtatiellä 4 on tie-

merkinnöin kanavoitu liittymä, jossa on valtatiellä kääntymiskaistat. Liittymän 

kautta kulkee Harjukadun eteläpuolella sijaitsevan Niemenharjun matkailukeskuk-

sen liikenne. Liittymä muodostaa porrastetun liittymän läheisen Rupon teollisuus-

alueelle johtavan Rupontien liittymän kanssa valtatielle 4. 

Valtatien 4 varrella on yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä Rupontien liittymästä Pih-

tiputaan keskustaan. Korttelin 521 ja Harjukadun eteläpuolella on kävelyn ja pyö-

räilyn alikulku, jossa Rupon alueelta tuleva valtatien 4 länsipuolella kulkeva yhdis-

tetty pyörätie ja jalkakäytävä siirtyy valtatien itäpuolelle, jossa se kulkee kohti Pih-

tiputaan keskustaa. 

Suunnittelualueen kohdalla on valtatiellä 4 neljä linja-autopysäkkiparia. Etelässä 

lähimmät linja-autopysäkit ovat Niemenharjuntien eteläisessä liittymässä. Korttelia 

521 lähimmät pysäkit ovat Harjukadun ja Rupontien liittymissä. Suunnittelualueen 

pohjoisosaa lähimmät pysäkit ovat Ristiharjun kohdalla sekä Niemenharjuntien poh-

joisessa liittymässä. Pysäkkien kautta liikennöidään Pihtiputaan ja Jyväskylän vä-

listä linja-autoliikennettä arkisin neljä vuoroa suuntaansa. Lähin pikavuoropysäkki, 

jolla esimerkiksi Jyväskylän ja Oulun välinen linja-autoliikenne pysähtyy, on valta-

tien 4 varrella Pihtiputaan keskustan kohdalla. 

Valtatien 4 keskimääräinen vuorokausiliikenne suunnittelualueen kohdalla on 5 900 

ajoneuvoa vuorokaudessa, ja raskaan liikenteen osuus on noin 14 %. Niemenhar-

juntien keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 130 ajoneuvoa vuorokaudessa, 

ja raskaan liikenteen osuus on noin 2 %. 
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Kuva 15 Keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät (KVL) ja raskaan liikenteen osuudet pro-
sentteina. 

Valtakunnalliset liikenne-ennusteet -raportin (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvi-

tyksiä 57/2018) mukaan valtatien 4 liikenteen kasvukertoimet vuodelle 2040 Ää-

nekoski-Pyhäjärvi välillä ovat kevyille ajoneuvoille 1,255 ja raskaille ajoneuvoille 

1,243. Keski-Suomen yhdysteille vastaavat kertoimet ovat kevyille ajoneuvoille 

1,107 ja raskaille ajoneuvoille 1,120. Kertoimiin perustuen vuonna 2040 valtatien 

4 keskimääräisen vuorokausiliikenteen arvioidaan olevan suunnittelualueen koh-

dalla noin 7 400 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on noin 

14 %. Niemenharjuntien keskimääräisen vuorokausiliikenteen vuonna 2040 arvioi-

daan olevan noin 140 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 

noin 2 %. 

Valtatiellä 4 Niemenharjuntien liittymien välisellä osuudella on vuosina 2013–2017 

tapahtunut neljä poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Onnettomuudet oli-

vat omaisuusvahinkoihin johtaneita onnettomuuksia, joista kaksi oli yksittäisonnet-

tomuuksia, yksi risteämisonnettomuus ja yksi eläinonnettomuus. Risteämisonnet-

tomuus tapahtui Rupontien liittymässä ja muut onnettomuudet Ristiharjun koh-

dalla. Niemenharjuntien pohjoispäässä lähellä valtatien 4 liittymää on tapahtunut 

yksi omaisuusvahinkoon johtanut ohitusonnettomuus. 

Valtatien 4 liittymiin Niemenharjun matkailukeskuksen ja Rupon teollisuusalueen 

kohdalla on laadittu useita liikenneverkkoluonnoksia ideatarkastelutasolla (Studio 

Puisto 2014, Sito 2015). Vuonna 2019 Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistä-
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mässä valtatien 4 Äänekoski-Pihtipudas toimenpide-/aluevaraussuunnitelman laa-

timisen, jossa ratkaistaan myös valtatien 4 liittymäjärjestelyt Niemenharjun mat-

kailukeskuksen ja Rupon teollisuusalueen kohdalla aluevaraustarkkuudella. 

Ideatarkastelun perusteella liittymätyyppinä voisi tulla kyseeseen puolirombinen 

eritasoliittymä, jonka idealuonnos on reunustettu alla olevaan kuvaan violetilla ke-

hyksellä. Puolirombisessa eritasoliittymässä valtatien 4 toisella puolella olisi suorat 

rampit molemmissa liittymäneljänneksissä ja toisella puolella suoran rampin ja sil-

mukkarampin yhdistelmä yhdessä neljänneksessä. Liittymässä poikittainen Nie-

menharjuntien ja Rupon teollisuusalueen välinen yhteys alittaisi valtatien 4. Nie-

menharjun matkailukeskukseen olisi liittymä kiertoliittymästä. Nykyinen kävelyn ja 

pyöräilyn alikulku voitaisiin mahdollisesti hyödyntää kävely- ja pyöräilyliikenteelle. 

Liittymätyyppi ratkeaa kuitenkin vasta aluevaraussuunnitelmassa. 

 

Kuva 16 Ideatarkastelutason liikenneverkkoluonnoksia valtatien 4 liittymistä Niemenharjun 
matkailukeskuksen ja Rupon teollisuusalueen kohdalla. 
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3.1.9 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset  

3.1.10 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennus-

lain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Ne on otettava huomioon ja 

niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituk-

sessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Uudet valtioneuvoston hyväksymät val-

takunnalliset alueidenkäyttötavoitteet astuivat voimaan 1.4.2018. 

Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on 

 varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maa-

kuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa,  

 auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnit-

telun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys,  

 toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittä-

vissä alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen johdonmu-

kaisuutta ja yhtenäisyyttä sekä 

 edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa   

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 

 Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

 Tehokas liikennejärjestelmä 

 Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

 Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

 Uusiutumiskykyinen energiahuolto  

 

Lisätietoja valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista löytyy ympäristöministeriön 

kotisivuilta: www.ymparisto.fi/vat. 

 

Tason alueen ja entisen leirintäalueen asemakaavan muutosta koskevat erityisesti 

seuraavat erityistavoitteet: 

 Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset 

tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueiden-

käytön suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alu-

eille. Tästä voidaan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen 
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osoitetaan, että tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on 

kestävän kehityksen mukaista. 

 Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja 

muita vapaa-ajan toimintoja suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja 

kyläverkostoa sekä infrastruktuuria. 

 Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennus-

kannan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajama-kuvalle. 

Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu 

yhtenäisiä kokonaisuuksia. 

 Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien ener-

gialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä. 

 Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on suunni-

teltava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden 

säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys. 
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3.1.11 Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava 

Alueella on voimassa Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava. Maakuntaval-

tuusto hyväksyi kaavan 1.12.2017 ja Keski-Suomen maakuntahallitus päätti ko-

kouksessaan 26.1.2018 (§ 6) maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti 

määrätä sen tulemaan voimaan. 

 

Kuva 17: Ote maakuntakaavan tarkistuksesta, suunnittelualueet rajattu punaisella 

Kaava-alueita koskevat tai sivuavat merkinnät: 

 Matkai lupalvelujen alue, kohde 

Merkinnällä osoitetaan merkittävä matkailupalvelujen alue. 

Rakentamismääräys: Alueella sallitaan matkailupalveluja tukeva rakentaminen. 

Alueen rakentamisen suunnittelussa uusi rakentaminen on sopeutettava ympäris-

töön. 

 Monipuol inen työpaikka-alue 

Merkinnällä osoitetaan monipuolinen teollisuus- ja/tai työpaikka-alue. 

Suunnittelumääräys: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee eri-

tyistä huomiota kiinnittää liikenteellisten olosuhteiden järjestämiseen. Alueiden 

käytön suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnallisesti merkittävien liiken-

neverkkojen toimivuuden turvaamiseksi tarvittavat rinnakkaistie- ja eritasojärjes-

telyt ja turvattava maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympä-

ristöt. 

https://www.keskisuomi.fi/maakuntakaavantarkistus
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 Kulttuuriympäristön vetovoima-alue 

Merkinnällä osoitetaan maakunnan kulttuuriympäristön monimuotoiset aluekeskit-

tymät. 

Suunnittelumääräys: Alueen kehittämisessä tulee hyödyntää kulttuuriympäris-

tön monimuotoisuutta. Alueidenkäytön suunnittelulla edistetään kulttuuriympäris-

töjen kestävää käyttöä ja hoitoa. Alueilla metsien hoito ja käyttö perustuu voimassa 

olevaan metsälainsäädäntöön. 

 Matkai lun ja virkistyksen vetovoima-alue 

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti tärkeät matkailu- ja virkistyskäytössä ole-

vat tai siihen soveltuvat alueet. 

Suunnittelumääräys: Alueidenkäytön suunnittelussa turvataan toimivat reitistöt 
ja virkistysalueet ja niiden maisema- ja ympäristöarvot sekä matkailullinen hyö-
dyntäminen. Alueen käytön suunnittelussa on huolehdittava, ettei hanke tai suun-
nitelma yksinään tai yhdessä muiden hankkeiden kanssa merkittävästi heikennä 
Natura 2000 -verkoston perusteena olevia luonnonarvoja. Metsien hoito ja käyttö 
perustuu voimassa olevaan metsälainsäädäntöön. 

 Ulkoi lureitti  

Merkinnällä osoitetaan Keski-Suomen maakuntaura ja eräitä muita sitä tukevia ul-

koilureittejä ohjeellisina. 

Koko maakuntaa koskevat suunnittelumääräykset 

Koko maakuntaa koskevista maakuntakaavan suunnittelumääräyksistä suunnitte-

lukohdetta koskevat: 

Uusiutuva energia 

Asuin-, kauppa-, teollisuus-, työpaikka- tai vapaa-ajan alueita suunniteltaessa on 

mahdollisuuksien mukaan selvitettävä geoenergian ja puun hyödyntämismahdolli-

suudet. 

Kulttuuriympäristö 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon tunnetut muinais-

jäännökset ja maakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön koh-

teet sekä arvokkaat perinnemaisemat. Ajantasainen tieto on tarkistettava museo-

viranomaiselta ja perinnemaisemien osalta toimivaltaiselta viranomaiselta. Maa- 

kunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet on esitetty maa-

kuntakaavan alueluettelossa. 

Luonnonvarat  

Pohjavesiluokituksen mukaisia alueita koskevat toimenpiteet on suunniteltava si-

ten, että pohjaveden kemiallinen ja määrällinen tila ei niiden vaikutuksesta heik-

kene. Pohjavesiluokituksen alueet on esitetty maakuntakaavan alueluettelossa. 
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3.1.12 Yleiskaava 

Pihtiputaan keskustan osayleiskaava (kv. hyv. 26.8.1991) on oikeusvaikutukseton 

ja sisällöltään osittain vanhentunut.  Yleiskaavassa Tason alueelle on osoitettu mat-

kailupalvelujen - ja lähivirkistysaluetta. Pohjoispuolella on yhdyskuntateknisen 

huollon alue. 

Entiselle leirintäalueelle on yleiskaavassa osoitettu telttailu- ja leirintäalue (RT), lä-

hivirkistysaluetta (VL) sekä loma-asuntoaluetta (RA). 

Tanssilavan alue on osoitettu loma-asuntoalueeksi (RA) ja lähivirkistysalueeksi 

(VL). 

 

Kuva 18: Ote Pihtiputaan yleiskaavasta 1991 (oikeusvaikutukseton). Alustavat suunnittelu-
alueet on rajattu kuvaan punaisella.  

Taso 

Kortteli 521 

Niemenharju 
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3.1.13 Taajaman osayleiskaava 2030 

Pihtiputaan kunta on suunnitellut keskustan osayleiskaavan laatimista. Kaavatyötä 

varten on laadittu selvityksiä, mutta itse kaavaprosessi ei ole vielä käynnistynyt1. 

 

Kuva 19: Taajaman osayleiskaavan 2030 alustava rajaus sinisellä. 

  

                                           
1 Kaavoituskatsaus 2017 - 2018 
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3.1.14 Asemakaava 

Pihtiputaan kirkonseudun asemakaava kattaa Pihtiputaan keskusta-alueen. Kaa-

vaan on tehty vuosien saatossa useita päivityksiä.   

Tason alue 

Tason alueella suunnittelualue käsittää neljä retkeily- ja loma-alue korttelia (RH), 

käyttöveden ottopaikka (EK) sekä luonnontilassa säilytettävää puistoaluetta (PL). 

Suunnittelualueen kaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 9.5.1970. 

 

Kuva 20: Ote Pihtiputaan kirkonseudun asemakaavasta. Tason suunnittelualue on osoitettu 
kuvaan punaisella rajauksella. 
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Kortteli 521 

 
 

Kuva 21 Kortteli 521. Kaavamuutos koskee AO/ke –aluetta. 

 

 
Suunnittelualueen kaava on hyväksytty valtuustossa 3.8.2015 
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Niemenharjun alue 

 

Kuva 22 Ote Pihtiputaan kirkonseudun asemakaavasta. Entisen leirintäalueen ja tanssila-
van alueen kaavamuutosalue on osoitettu likimääräisesti kuvaan punaisella rajauksella. 

Entinen leirintäalue sekä tanssilavan alue on osoitettu kaavassa retkeily- ja leiriy-

tymisalueena (RR) sekä luonnontilassa säilytettävänä puistoalueena (PL). Suunnit-

telualueen kaava on hyväksytty valtuustossa 9.5.1970. 
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3.1.15 Pohjakartta 

Pohjakartta täyttää sille MRL 54 § mukaan asetetut vaatimukset. Pohjakartta on 

hyväksytty x.x.2017, Kaisa Honkakallio. 

3.1.16 Selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 

Täydentävien selvityksiä laaditaan tarpeen vaatiessa.  

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

 Kaavoituspäätös tehtiin kunnanhallituksessa 1.10.2012 

 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 21.2.2017 

4.1.2 Vuorovaikutus kaavaprosessin aikana 

Osalliset sekä osallistumista koskeva menettely on kuvattu selostuksen liitteenä 

olevassa, kaava koskevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.  

Seuraavana kuulemisvaiheena on valmisteluvaiheen kuuleminen. 

4.1.3 Asemakaavaluonnos 

 

Kuva 23: 18.2.2019 päivätty asemakaavaluonnos 

Valmisteluvaiheen kuuleminen toteutetaan asettamalla kaavaluonnos nähtäville, 

jolloin osalliset voivat jättää siitä mielipiteitä. 
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Kaavaluonnos toteuttaa edellä kuvattuja tavoitteita. 

  

Kuva 24: Tason alue. Vasemmalla voimassa oleva kaava, oikealla luonnos. 

  

Kuva 25: Kortteli 521, voimassa oleva kaava ja kaavaluonnos. 
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Kuva 26: Kaavan eteläosa (Niemenharju). 

4.1.4 Asemakaavamuutoksen ehdotusvaihe 

Osiota täydennetään kaavaprosessin aikana. 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Kaavamuutosalueen pinta-ala on yhteensä noin 16,5 hehtaaria. Asemakaavalla 

osoitetaan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (ET-2) 

vedenottamoa varten.  Kaavamuutoksella osoitetaan yhteensä 5 erillispientalojen 

korttelialuetta ja yksi erillispientalojen korttelialue/kehittämisalue. Kerrosluku AO-

kortteleissa on I u ½ tai ½k I u½. Tehokkuuslukuna AO kortteleissa käytetään 0.15 

tai 0.20. AO/ke –korttelissa (521) rakennusoikeus on osoitettu kerrosalaneliömet-

reinä (300). Kyseinen rakennusoikeus ei mahdollista lisärakentamista kortteliin. 

Kerrosluku korttelissa 521 on 2/3 k I u 2/3.  

Kaavalla osoitetaan kaksi matkailua palvelevien / lomarakennusten korttelialuetta 

(RM/RA). Alueelle voidaan rakentaa enintään 100 kem²:n suuruisia lomarakennuk-

sia (ra) sekä niitä palvelevia, enintään 15 kem²:n suuruisia saunarakennuksia (sa). 

Saunat saa sijoittaa alueen aiempien rantasaunojen tapaan rantaviivan tuntumaan. 

Alueelle voidaan rakentaa myös matkailua palvelevia talousrakennuksia ja raken-

teita. Rakennukset tulee julkisivu- ja kattomateriaalien sekä kattomuodon suhteen 

rakentaa yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. Jos alue toteutetaan erillisinä 

loma-asuntojen rakennuspaikkoina, on rakennuslupaa haettaessa esitettävä raken-

nuslupaviranomaiselle koko korttelialuetta koskeva aluesuunnitelma rakennusten 

sijoittumisesta ja rakennustavasta. Rakennustavan on oltava arkkitehtonisesti kor-

keatasoinen ja maisemaan sopeutuva. 

Kaavalla osoitetaan yksi huvi- ja viihdepalvelujen sekä matkailua palvelevien ra-

kennusten korttelialue (PVRM). Alueelle voidaan rakentaa enintään 900 kem2:n 

suuruinen korttelialueen käyttötarkoitusta palveleva päärakennus. Alueelle voidaan 

rakentaa myös erillisiä enintään 100 kem2:n suuruisia majoitusrakennuksia/loma-
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asuntoja ja niitä palvelevia, enintään 30 kem2:n suuruisia saunarakennuksia. Alu-

eelle voidaan rakentaa myös alueen käyttötarkoitusta palvelevia talousrakennuksia 

ja rakenteita. Kerrosluku PVRM –korttelissa on 2/3 k I u 2/3 ja rakennusoikeus on 

osoitettu kerrosalaneliömetreinä. 

Kaavalla osoitetaan myös aluetta palvelevat virkistys- ja lähivirkistysalueet, joille 

ei osoiteta rakentamista sekä aluevarauksiin liittyvät katualueet. 

 

Kuva 27 Näkymä Lepistöntielle 

5.2 Mitoitus 

Aluevaraus Pinta-ala[ha] Kerrosala[k-m2] Tehokkuus[e] 

AO 2,5585 4000 0,16 

AO/ke 0,707 300 0,04 

ET-1 0,0609 0 0 

Katu 0,3757 0 0 

M 0,8653 0 0 

MUUT 2,3992 0 0 

PVRM 1,9441 1400 0,07 

RM/RA 0,8255 1100 0,13 

V 4,943 0 0 

VL 1,099 0 0 

W 8,3284 0 0 

pp 0,1552 0 0 

 24,3 6800 0,03 
Taulukko 1: Asemakaavamuutosalueen rakennusoikeus ja pinta-alat. 

5.3 KAAVAMERKINNÄT JA – MÄÄRÄYKSET 

Seuraavassa on kuvattu perustelut merkittävimmille asemakaavassa käytetyille 

merkinnöille. 

5.3.1 Asuinrakennusten korttelialueet: 

 

Erillispientalojen korttelialueina osoitetaan omakotitaloasumiseen tarkoitetut alueet 

Koliman rannalla. Viitasaarentien varteen osoitetaan kortteliin 521 AO/ke – alue. 
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Kyseisessä korttelissa ei ole osoitettu mahdollisuutta lisärakentamiseen.  AO-kort-

teleiden osoittaminen Koliman rannalle mahdollistaa ympärivuotisen asumisen alu-

eella nykyisen loma-asumisen sijaan. 

5.3.2 Loma- ja matkailualueet: 

 

 

RM/RA - alueen osoittamisella mahdollistetaan korkeatasoinen matkailupalvelujen 

toteutus Nimenharjun maisemallisesti arvokkaalla alueella. Alueen toteutuksessa 

huomioidaan Niemenharjun maiseman herkkä luonne.  

Huvi- ja viihdepalvelujen alueen tarkoituksena on mahdollistaa mm. tanssilavatoi-

minnan jatkuminen alueella sekä mahdollistaa alueelle matkailupalvelujen kehittä-

minen. 

Rakentamista ohjataan alueilla kaavamerkintöjen (kerrosluvut, tehokkuusluvut, 

kerrosalaneliömetrit sekä rakennusalat) lisäksi yleismääräyksin: 

 

5.3.3 Virkistysalueet: 

 

Virkistysalueina on osoitettu ne kortteleiden osat, joille ei osoiteta varsinaista ra-

kentamista. 
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5.3.4 Erityisalueet: 

 

5.3.5 Vesialueet: 

 

Kaavaan on otettu mukaan myös Koliman vesialuetta. Eteläosan vesialueen rajaus 

noudattaa pohjavesialueen rajausta.  

6 KAAVAN VAIKUTUKSET 

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutki-

muksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä 

suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, 

mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutuk-

set. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan 

olennaisia vaikutuksia. 

Vaikutusten arviointi sisältyy kaavaan koko koko laatimisprosessin ajan. Arvioin-

nissa kuvataan, kuinka hyvin lopputulos vastaa MRL:n sisältövaatimuksia sekä niitä 

valtakunnallisia, seudullisia ja paikallisia tavoitteita, jotka kaavalle on työn alussa 

ja sen kuluessa asetettu. 

6.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

VAIKUTUKSET RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN 

Väestön rakenne ja kehitys 
kaava-alueella 

Loma-asutuksen muuttaminen vakituiseksi asumiseksi ei vaikuta väestörakenteeseen. 
RM/RA - alue sekä PVRM – alueet lisäävät alueella tilapäisesti vierailevia matkailijoita sekä 
alueen palveluiden käyttäjiä. Vaikutus on aluetta tukeva. 

Yhdyskuntarakenne Suunnittelualue on osa olevaa yhdyskuntarakennetta. Tason alue täydentää olemassa olevaa 
asunto-aluetta. RM/RA - alue sekä PVRM – alueet täydentävät aluerakennetta Niemenharjun 
alueella hyvin luonnollisesti ja vaikutus on positiivinen. Kaavamuutos mahdollistaa alueen 
erikoistumisen matkailupalveluiden tuottajana.  Kaava mahdollistaa olemassa olevien aluei-
den täydentämisen ja tiivistämisen sekä kehittämisen. 

Yhdyskuntatalous Alue on liitettävissä jo rakennettuun kunnallistekniikkaan, joten merkittäviä kustannuksia ei 
synny. 

Kaavamuutos tukeutuu pääasiassa olemassa oleviin palveluihin ja työpaikkoihin. Näin ollen 
se tukee nykyisten palveluiden olemassa oloa ja saavutettavuutta, mutta mahdollistaa niiden 
kehittämisen. RM/RA ja PVRM-alueiden vaikutukset kohdistuvat erityisesti lähimpänä oleviin 
kilpailijoihin, joiden kanssa Niemenharju kilpailee osittain samoista asiakkaista. 

Taajamakuva Tason alue on rakentunut väljäksi loma-asuntoalueeksi ilman rakentamisen ohjausta. Kaava 
mahdollistaa kohtuullisen lisärakentamisen alueella. Rakentamista ohjataan . RM/RA – sekä 
PVRM-alueita ohjataan täydentämään Nimenharjun matkailukeskuksen tasokasta arkkiteh-
tuuria. 

Asuminen Kaava mahdollistaa pysyvän asumisen alueella. 
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Palvelut ja työpaikat Suunnittelualueen asukaspohjalla ei ole vaikutuksia palveluiden tai työpaikkojen syntymi-
seen, vaan asukkaat tukeutuvat samoihin palveluihin kuin ympäröivä asutus. Monet palvelut 
ovat keskustassa, n. 2 km etäisyydellä, joka on saavutettavissa kevyellä liikenteellä.  

RM/RA - alueen sekä PVRM-alueen toteuttaminen mahdollistaa matkailupalvelujen jatkumi-
sen ja kehittämisen alueella. Loma-asutus tukeutuu Niemenharjun matkailukeskuksen, Pu-
taanportin ja keskustan palveluihin. 

Liikenne Alueet ovat helposti saavutettavissa Viitasaaren tieltä. Tason alueen uuden AO-tontit eivät 
lisää merkittävästi liikennettä alueella. Liikennemäärät vaihtelevat Nimenharjuntien alueella 
riippuen lomasesongin ajankohdasta.  Liikennemäärien osalta alueen vetovoima muotoutu-
nee siitä, minkälaista toimintaa alueelle ensin sijoittuu ja miten se houkuttelee kävijöitä ja 
muita toimijoita. Alue rakentunee muutaman vuoden aikana ja liikenteen kasvu tapahtuu 
vaiheittain.  

Rakennettu kulttuuri-ym-
päristö ja muinaismuistot 

Kaavamuutosalueelle ei sijoitu muinaisjäännöksiä eikä merkittäviä rakennetun kulttuuriym-
päristön kohteita. 

Tekninen huolto Suunnitelma edistää olemassa olevien teknistenverkostojen hyödyntämistä sijoittumalla val-
miiksi rakennettuun ympäristöön, johon mm. johtoliittymät ovat helposti toteutettavissa.  

Virkistys Kaava vähentää entisen leirintäalueen käyttöä virkistykseen, mutta toisaalta koko suunnit-
telualueen kehittyminen lisää koko alueen virkistyskäyttöpotentiaalia palveluineen.  Alueet, 
joille ei ole osoitettu rakentamista, osoitetaan kaavassa virkistysalueiksi. Niemenharjun mat-
kailukeskus mahdollistaa kattavat harrastusmahdollisuudet alueella. Esimerkiksi kalastusta 
voi harjoittaa sekä Lylylammella että Kolimajärvellä. Melojille on suunniteltu reittivaihtoeh-
toja taukopaikkoineen.  Talvella alueella voi harrastaa esimerkiksi perinteisiä talviurheilula-
jeja. 

Ympäristönsuojelu  ja ym-
päristöhäiriöt 

Kaavamuutosalueille ei ole odotettavissa ympäristöhäiriöitä. 

Sosiaalinen ympäristö/asu-
misen olosuhteet 

Vähäinen AO- täydennysrakentaminen ei juuri vaikuta nykyisiin ihmisten elinoloihin Tason 
alueella.  

RM/RA - merkintä mahdollistaa alueen rakentumisen sekä matkailuliiketoiminta-alueena 
että yksittäisinä lomarakennuksina. Kaavamääräys on muotoiltu siten (vaadittava aluesuun-
nitelma), että ulospäin lopputulos on kummallakin tavalla yhtenäinen ja laadukas.  

Matkailutoiminnan ja yksityisen loma-asumisen toteutuminen rinnakkain voi tuottaa ongel-
mia, mikäli matkailutoimintaan liittyen esiintyy meluhäiriöitä. 

 

6.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

VAIKUTUKSET LUONTOON JA LUONNONYMPÄRISTÖÖN 

 

Maisemarakenne,  
luonnonolot  

Alue on pääosin olemassa olevaa loma-asumisen ja matkailupalvelujen aluetta. Sen keskeiset 
maisemaelementit ovat Niemenharjun harjumuodostuma ja erämainen Kolima-järvi. Harjun 
laelta ja Kolima-järven ranta-alueilta avautuu pitkiä näkymiä kauas järvenselälle. Harju- ja 
rantamaiseman arvot pyritään turvaamaan kaavassa erityismääräyksin.  

 Erityisesti RM/RA -alueella on rantamaiseman turvaamiseksi käytetty pieniä kerrosaloja 
(loma-asunnolle 100 kem2 ja rantasaunalle 15 kem2). Pienet saunojen rakennusoikeudet 
ovat perusteltuja myös siksi, että loma-asuntoihin liittyvät saunat saa kaavan mukaisesti ra-
kentaa rantaviivan tuntumaan olemassa olleiden saunojen tapaan. Alueen keskiosan 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 33 (36) 
   
18.2.2019   
   

 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

Kaavaselostus_Niemenharju_010.docx 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

jyrkkä rinne on osoitettu rakentamattomaksi, joten alueen säilyminen koskemattomana to-
teutuu suurimmalta osalta ja turvaa näin myös alueen maisemallisia arvoja.  

  

Harju- ja rantamaiseman arvojen säilyminen turvaamaan kaavan erityismääräyksin.  

Pienilmasto Kaavamuutosalueet ovat rakentamismääriltä pienet ja liittyvät osaksi suurempaa kokonai-
suutta. Ei olennaisia vaikutuksia pienilmastoon. 

Pohjavedet Kaavamuutoskohteet sijoittuvat kokonaisuudessaan Niemenharjun pohjavesialueelle lukuun 
ottamatta korttelia 521.  Aluetta koskee kaavamääräys, jonka mukaan alueella ei saa suorit-
taa toimintaa, joka voi pilata tai alentaa pohjavettä. 

Luonnonsuojelu Kaavamuutosalueet eivät ole luonnontilaisia.  Alueelle on laadittu kattavat luontoselvitykset, 
joiden perusteella nyt laadittavaan asemakaavamuutokseen ei ole tarpeen osoittaa erikseen 
luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita alueita. Kaavamuutos eivät heikennä suo-
jeluarvoja tai muita luontokohteita. 

6.3 Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen 

 

VAIKUTUKSET TERVEELLISYYTEEN JA TURVALLISUUTEEN 

Liikenneturvallisuus Lisääntyvä liikenteen ei arvioida aiheuttavan ongelmia liikenteen toimivuudelle tai sujuvuu-
delle eikä tätä kautta myöskään liikenne turvallisuudelle. 

Ihmisten elinolot ja terveys, 
ympäristön puhtaus 

Alueella on edellytykset rakentua osaksi viihtyisää ja terveellistä asuinympäristöä. Lyhyet vä-
limatkat ja kevyen liikenteen suosiminen ovat omiaan säästämään luonnonympäristöä. 
Olemassa olevien rakennuspaikkojen välittömään läheisyyteen osoitetaan virkistysaluetta. 
Näin olemassa olevien tonttien asumisviihtyvyys ei merkittävästi heikkene uusien rakennus-
ten myötä. Olemassa olevien tonttien pitkät näkymät ja ympäröivän rakentumattoman luon-
non osuus heikkenee kuitenkin paikoitellen. 
   
RM/RA ja PVRM-alueet eivät juuri vaikuta ihmisten elinoloihin, sillä alueella on jo ollut mat-
kailupalvelutoimintaa. 
 

 

6.4  Asemakaavan suhde maakuntakaavaan 

  

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA HUOMIOIMINEN  ASEMAKAAVASSA 

Maakuntakaavassa suunnittelualueet sijoittuvat pohjavesialu-
eelle. Osa suunnittelualueesta sijoittuu matkailupalvelujen alu-
eelle (RM). 

Asemakaavoituksessa huomioidaan pohjavesi-
alueen suojelutarve kaavan yleismääräyksissä. 
Kortteli 521 ei sijoitu pohjavesialueelle. Nie-
menharjun alue sijoittuu matkailupalvelujen 
alueelle. Asemakaavoituksessa alueelle on osoi-
tettu RM/RA ja PVRM – aluevaraukset, jotka tu-
kevat maakuntakaavan tavoitteita. 
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6.5 Kaavan suhde MRL:n mukaisiin sisältövaatimuksiin 

Jos asemakaavaa laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on 

asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös maankäyttö- ja 

rakennuslaissa säädetyt yleiskaavan sisältövaatimukset. Seuraavassa taulukossa 

on esitetty asemakaavan suhde yleis- ja asemakaavojen sisältövaatimuksiin. 

 

ASEMAKAAVAN SUHDE KAAVOJEN SISÄLTÖVAATIMUKSIIN 

Yleiskaavan sisältövaatimukset     
MRL 39 § 

Asemakaavan sisältövaatimukset     
MRL  54 § 

Otettu kaavassa huomioon 

Maakuntakaava otettava huomioon 
siten kuin siitä erikseen säädetään. 

Maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen 
yleiskaava otettava huomioon siten 
kuin siitä erikseen säädetään. 

Kaavan sisältö vastaa maakuntakaa-
vaehdotuksen tavoitteita ja merkin-
töjä. 

 Ei oikeusvaikutteista yleiskaavaa. 

Yhdyskuntarakenteen toimivuus, ta-
loudellisuus ja ekologinen kestävyys 

 Kaava ei heikennä alueen ekologista 
kestävyyttä. Kaava ei heikennä yhdys-
kuntarakenteen toimivuutta. 

Olemassa olevan yhdyskuntaraken-
teen hyväksikäyttö. 

 Kaava liittyy olemassa olevaan raken-
teeseen ja verkostoihin. 

Asumisen tarpeet ja palveluiden saa-
tavuus. 

Palvelujen alueellinen saatavuus. Ei juuri vaikutusta. Kaavalla osoite-
taan RM-1 alue sekä PVRM-alue , joilla 
turvataan alueen jo olemassa olevat 
palvelut sekä mahdollistetaan vähäi-
sessä määrin uusien syntyminen. 

Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti 
joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, 
sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tar-
koituksenmukaiseen järjestämiseen 
ympäristön, luonnonvarojen ja talou-
den kannalta kestävällä tavalla. 

Edellytykset liikenteen jär-
jestämiselle. 

Kaava tukeutuu olemassa olevaan tie-
verkkoon. Energia-, vesi- ja jätehuolto 
tukeutuvat olemassa oleviin rakentei-
siin. 

Turvallinen, terveellinen ja eri väestö-
ryhmien kannalta tasapainoinen 
elinympäristö. 

Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä 
elinympäristö. 

Uudisrakentaminen sovitetaan maise-
maan ja ympäröivään rakennuskan-
taan. 

Kunnan elinkeinoelämän toimintae-
dellytykset. 

  Muutos luo edellytyksiä matkailupal-
veluiden kehittämiseen.  

Ympäristöhaittojen vähentäminen.  Alueella ei ole odotettavissa erityisiä 
ympäristöhaittoja. 

 

Rakennetun ympäristön, maiseman 
ja luonnonarvojen vaaliminen. 

Rakennettua ympäristöä ja luonnon-
ympäristöä tulee vaalia eikä niihin liit-
tyviä erityisiä arvoja saa hävittää. 

Täydennysrakentamisessa otetaan ra-
kennettu ympäristö huomioon sekä 
Niemenharjun alueella maisemalliset 
arvot. Alueella ei ole erityisiä luonto-
arvoja.  
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Virkistykseen soveltuvien alueiden 
riittävyys. 

Kaavoitettavalla alueella tai sen lä-
hiympäristössä on oltava riittävästi 
puistoja tai muita lähivirkistykseen so-
veltuvia alueita. 

Kaavamuutoskohteiden läheisyyteen 
jää paljon rakentamatonta aluetta, 
jota voidaan hyödyntää virkistyskäy-
tössä jokamiehenoikeudella. 

Kaavalla ei saa aiheuttaa maanomis-
tajalle tai muulle oikeuden haltijalle 
kohtuutonta haittaa. 

Kaavalla ei saa asettaa maanomista-
jalle tai muulle oikeuden haltijalle sel-
laista kohtuutonta rajoitusta tai ai-
heuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, 
joka kaavalle asetettavia tavoitteita 
tai vaatimuksia syrjäyttämättä voi-
daan välttää. 

Kaavoitettava alue on sekä kunnan 
että yksityisessä omistuksessa. Kaa-
vaa laaditaan yhteistyössä alueen 
maanomistajien kanssa. 

 
Kaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään 
elinympäristön laadun sellaista merki-
tyksellistä heikkenemistä, joka ei ole 
perusteltua asemakaavan tarkoitus 
huomioon ottaen. 

Asemakaavan muutos ei heikennä 
elinympäristön laatua. Kaava mahdol-
listaa matkailupalveluiden alueen ny-
kyisen käyttömuodon tulevaisuudes-
sakin. Tason alueella elinympäristön 
laatu paranee mahdollistamalla asu-
misen alueella ympärivuotisesti. 

 

6.6 Asemakaavan sisältövaatimukset  

Asemakaavaa laadittaessa on otettava huomioon MRL 54 §:n mukaisesti: 

Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava 

otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään. 

Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalli-

selle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liiken-

teen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia 

eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen 

lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia 

alueita. 

Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merki-

tyksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon 

ottaen. Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeu-

den haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta 

haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan 

välttää. 

Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on 

asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaa-

van sisältövaatimuksista säädetään. 

Niemenharjun alueen asemakaavan muutoksessa on otettu huomioon MRL 54§:n 

mukaiset sisältövaatimukset. 
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7 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

7.1  Toteuttaminen ja ajoitus 

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman.  Kaava-

määräykset huomioidaan rakennus- ym. lupamenettelyjen yhteydessä. 

7.2 Pohjavesialueelle rakennettaessa huomioitavaa 

Ympäristönsuojeluasetuksen 7 § mukaisesti vedenhankintakäyttöön soveltuvalle 

pohjavesialueelle sijoitettavaa toimintaa koskevassa hakemuksessa on oltava, jos 

se on lupaharkinnan kannalta tarpeellista: 

1) hydrogeologinen yleiskuvaus pohjavesialueesta; 

2) selvitys pohjaveden tilasta ja maaperän laadusta; 

3) tiedot pohjaveden pinnankorkeuksista ja virtaussuunnista; 

4) selvitys toimenpiteistä, joilla estetään päästöt maaperään ja pohjaveteen sekä 

muista suunnitelluista pohjaveden suojaustoimenpiteistä; 

5) selvitys kaivoista ja vedenottamoista sekä hankkeen vaikutuksista niihin; 

6) selvitys vesilain (587/2011) 4 luvun 12 §:ssä tarkoitetuista suoja-alueista ja 

suoja-aluemääräyksistä. 
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