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1 Neuvottelun avaus 

Satu Karjalainen ELY-keskuksesta toimii puheenjohtajana ja Susanna 

Paananen konsultin edustajana laatii muistion. 

2 Pihiputaan kunnan puheenvuoro 

Niemenharjun alueen asemakaavamuutos koostuu kolmesta osa-

alueesta, Tason alueesta, Niemenharjun alueesta sekä korttelista 

521. Kaavoituksen tavoitteet alueittain ovat: 

Tason alue: 

Alueen asemakaava on vanhentunut. Tavoitteena on kaavalla 

muuttaa loma-asuntotontit (RH) vakituiseen asumiseen (AO), koska 

alueella on valmiina vesijohto ja viemäri ja koska se sijaitsee osana 

taajamaa. Uusia rakennuspaikkoja ei alueelle olla sijoittamassa. 

Niemenharjun alue (entinen leirialue+ tanssilavan alue): 

Entisen leirialueen osalta kaavamuutoksen tavoitteena on luoda 

puitteet alueen kehittämiselle osana Niemenharjun 

matkailukeskuksen palveluita.  Kaavamuutoksen on tarkoitus 

mahdollistaa tasokkaiden loma-asuntojen ja niihin liittyvien saunojen 

ja huoltorakennusten rakentaminen alueelle. Tavoitteena on myös 

luoda puitteet tanssilavan alueen monipuoliselle kehittämiselle ja 

lisärakentamiselle. 

Kortteli 521: 

Tavoitteena on päivittää korttelin rakennusoikeus siten, että se 

rakennusala ja rakennusoikeus on rajattu nykyisten rakennusten 

mukaisena tulevien liikennejärjestelyjen ja melusuojausrakenteiden 

takia. 
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3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä viranomaisten kommentit 

Susanna Paananen esitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelman. 

Alla on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman otsikot 

sekä niihin liittyvät täydentämistarpeet: 

4.2 Maakuntakaavoitus 

Maakuntakaavan tarkistuksen aikataulu päivitetään. 

4 Muut asiat 

Niemenharju on K-S 4. vmk:ssa osoitettu matkailun ja virkistyksen 

kohdealue, josta koskee suunnittelumääräys: 

 

Alueiden käytön suunnittelussa on erityisesti kiinnitettävä huomiota 

reitistöjen ja virkistysalueiden verkostojen muodostamiseen sekä 

maisema- ja ympäristöarvojen säilymiseen ja kehittämiseen sekä 

matkailulliseen hyödyntämiseen. Alueen rakentamisen suunnittelussa 

uusien matkailukeskusten rakentaminen tulee sopeuttaa 

ympäristöön. 

 

Ely keskus kiinnitti huomiota siihen, sisältyykö jo laadittuihin 

selvityksiin riittävä maisemaselvitys maisemavaikutusten arvioinnin 

pohjaksi. Kaava-asiakirjoissa tulisi myös tuoda selkeästi esiin se, 

mitä Niemenharjuntien osoittaminen kulttuuriperintökohteena 

tarkoittaa Muistionlaatijan täydennyksenä todetaan, että kyse on 

Pihtiputaan taajaman osayleiskaavan arkeologisen inventoinnin 

mukaan 1800-luvun pitäjätiestä, joka on ollut pääosin nykyisellä 

linjauksellaan jo vuoden 1848 pitäjänkartassa. Tie on luokittelu 

kulttuuriperintökohteeksi kulkuväylänä, uuden ajan tienpohjana.     

Todettiin, että riittävä maisemaselvitys (maisemavaikutusten 

arviointi) laaditaan yleiskaavan yhteydessä ja hyödynnetään tähän 

asemakaavaan.  

Kaavoituksessa tulee huomioida mahdollisen valtatiemelun 

leviäminen kaava-alueelle.  Jos melualue ulottuu kaavoitettavalle 

alueelle, esitetään kaavakartalla tarvittavat melua koskevat 

merkinnät ja määräykset.  Valtioneuvoston päätös melun 

ohjearvoista koskee myös virkistysalueita, joten melualueelle 

sijoittuvat virkistysalueet olisi mahdollista osoittaa EV-alueina 

(suojaviher). Hyödynnetään kaavaselostuksessa Niemenharjun 

matkailualueen asemakaavan meluselvityksiä karttoineen.  

Kaavoituksessa tulee huomioida liittymäkieltomerkinnät kadulle niiltä 

osin, kun liittymiä ei sallita Niemenharjuntielle.  

Niemenharjuntie (yhdystie 16951) on valtaosin mukana 

asemakaavoissa ja merkitty katuna. Ely-keskus tiedusteli, voidaanko 

kaava-aluetta laajentaa niin, että Niemenharjuntie otettaisiin 

mukaan valtatielle asti, jolloin koko Niemenharjuntie olisi kaavoitettu 

kaduksi?  Todettiin, että Niemenharjuntie on tarkoitus osoittaa 

kaavassa katualueena, mutta vain asemakaavan suunnittelualueen 

rajalle. Perusteena tälle on pitkä etäisyys kaavan suunnittelualueelta 
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valtatielle (noin kilometri), jolla matkalla ei ole asemakaavan 

laadinnan tarvetta. Muistion laatijan täydennyksenä todetaan vielä, 

että Niemenharjuntie on syytä huomioida valtakunnallisesti tärkeänä 

rinnakkaistiereittinä valtatien onnettomuustilanteissa, kun tarvitaan 

kiertotietä. Kaavoituksella on tärkeää estää entisen leirintäalueen 

myöhempi lohkominen omarantaisiksi tonteiksi ja  pysyvän 

asutuksen muodostuminen em. alueelle.  

Kaavoituksessa tulee huomioida riittävä rakentamisen ohjaus. 

Esimerkiksi pengerryksiä ja leikkauksia tulisi välttää ja rakentamista 

tulisi ohjata tarkemmin RM-alueen sisällä. Rakennustapaohje voidaan 

laatia joko erillisenä tai kirjata kaavan yleismääräyksiin. 

Kaavoituksen tueksi olisi hyvä laatia alueelta havainnekuvia. 

Todetaan, että kaavaa laaditaan mallintamalla maastoa, puustoa ja 

rakennuksia, jolloin mallintaminen on kaavoituksen hienosäädön 

apuvälineenä ja tuottaa samalla havainnemateriaalia 

kaavaselostukseen.  

Tanssilavan läheisyyteen sijoittuvilla kiinteistöillä tulee kaavan 

käyttötarkoituksia määrittäessä huomioida tanssilavatoiminnan 

aiheuttama melu.   Kaavoituksella tulee selvittää myös, voidaanko 

tanssilava osoittaa sr-kohteena. 

Kaavaselostukseen lisätään tiedot laaditusta rakennusinventoinnista. 

Tarkistetaan myös, onko Niemenharju radon-aluetta.  

Kalastuskunnat muutetaan osakaskunniksi kaava-asiakirjoissa. 
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