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Yleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Vanosen rantaosayleiskaavaa.

1

PERUSTIEDOT

1.1

Yleistiedot ja sijainti
Kaavamuutosalue sijaitsee noin 26 kilometrin päässä Mäntyharjun keskustasta etelään, SuuriVarpanen nimisen järven rannalla. Kaavamuutosalue käsittää tilan Niemelän alueen muilta osin,
paitsi tilan pohjoispuolella sijaitseva luoto jää suunnittelualueen ulkopuolelle. Lisäksi kaavamuutosalueeseen on ehdotusvaiheessa liitetty Vasikkaniemen eteläkärjessä oleva tila 507-424-13-27.

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti

1.2

Suunnittelutilanne

1.21

Maakuntakaava
Etelä-Savon maakuntakaava on hyväksytty alun perin vuonna 2010 ja Ympäristöministeriö vahvisti
sen 21.12.2011. 1. vaihemaakuntakaava on vahvistunut vuonna 2016 ja se käsitteli maakunnan tuulivoimakysymyksiä. 2, vaihemaakuntakaava on hyväksytty vuonna 2016 ja siinä on päivitetty vuoden 2010 maakuntakaava kaikkien aluevaraustyyppien osalta.
Maakuntakaavassa nyt suunniteltavalla alueella ei ole osoitettu aluevarauksia tai merkintöjä.

1.22

Yleiskaava
Alueella on voimassa 7.5.2008 § 24 hyväksytty Vanosen rantaosayleiskaava. Yleiskaavan nykytilanne on osoitettu kaavakartan yhteydessä.
Muutosalue on pääosin osoitettu nykyisessä kaavassa merkinnöillä:
YS, Sosiaalitointa ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten alue
Alueelle rakentaminen edellyttää yksityiskohtaisempaa suunnittelua.
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RA, Lomarakennusten alue (Vasikkaniemi)
Numero kauttaviivan jälkeen osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.
M, Maa- ja metsätalousvaltainen alue
Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen.
MRL 72 §:n nojalla alueen rantavyöhykkeellä muu kuin 72§ 3 mom. rakentaminen kielletty. Poikkeuksena on yleiskaavan rantavyöhykkeellä ennen 1.1.1997 olemassa olleeseen asuinrakennukseen
tai maatilaan liittyvän enintään 25 k-m2 suuruisen saunarakennuksen rakentaminen.
Lisäksi alueella tulee huomioida merkinnät;
arv, Arvokas rakentamaton, yhtenäinen rantavyöhyke
Numero/koodi merkinnän yhteydessä viittaa kaavaselostuksen ympäristökohdetaulukkoon.
1.23

Asema- ja ranta-asemakaavat
Alueella ei ole voimassa asemakaavaa.

1.24

Pohjakartta
Pohjakarttana käytetään numeerista maastokarttarasteria mittakaavassa 1:10 000 + kiinteistöt vektorina.

1.3

Maanomistus
Niemelän tilan omistaa Jukola ry, Vasikkaniemen tilan omistaa yksityinen taho.

1.4

Nykyinen maankäyttö
Tilan Vasikkaniemi alueella sijaitsee vanha jo rakennettu lomarakennuspaikka. Siellä sijaitsee tavanomainen loma-asunto sekä talousrakennuksia. Rakennuspaikka sijoittuu niemen eteläkärkeen, ja
on kooltaan pienehkö, noin 2700 m2. Vasikkaniemen maanomistaja sekä Jukola ry ovat neuvotelleet lisämaakaupoista.
Tilan Nieminen kaavamuutosalueen keskiosassa sijaitsee vanha Niemisen tilakeskus, jolle on perustettu aikoinaan pienryhmäkodin yksikkö ja alueella on toiminut myös perhekoti. Pienryhmäkodilla on 90-luvulla valmistunut vajaa 800 k-m2:n päärakennus (Liite 1, kohde 1.). Perhekodin käytössä on ollut remontoitu ja uudistettu Niemisen tilan vanha päärakennus (Liite 1, kohde 2.). Molemmat rakennukset sijaitsevat yli 100 metrin etäisyydellä rannasta, pienen rantaan laskevan peltoalueen takana (kts. kannen kuva).

Pienryhmäkoti ja Niemisen tilan vanha päärakennus
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Tilan päärakennusten kanssa samassa pihapiirissä sijaitsee myös lukuisia muita rakennuksia, jotka
ovat Jukola Ry:n käytössä. Pienryhmäkodin eteläpuolella sijaitsevat vierasmaja (Liite 1, kohde 3.).
ja aitta (Liite 1, kohde 4.). Tilan eteläosassa sijaitsee suurehko tallirakennus (Liite 1, kohde 5.) ja
itäpuolella vanha traktoritalli, joka on remontoitu bändikämpäksi (Liite 1, kohde 6.).

Niemisen tilan vierasmaja ja aitta (yläkuvat) sekä tallirakennus ja bändikämppä
Pieni kylmä varastorakennus (Liite 1, kohde 7.) sijoittuu niin ikään tilan itärannalle. Kun siirrytään
pienryhmäkodin lähiympäristöön, löytyy siitä kesämajoitustilana toimiva luhtiaitta (Liite 1, kohde
8.), matala majoitusaitta (Liite 1, kohde 9.) ja navetta (Liite 1, kohde 10.), jonne on sijoitettu pääasiassa varastotiloja.

Kylmä varastorakennus ja luhtiaittaa länsipuolelta kuvattuna
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Matala majoitusaitta sekä navetta länsipuolelta kuvattuna
Tilan ranta-alueen tuntumasta löytyy harrastetilana toimiva rakennus (Liite 1, kohde 11.), savusauna (Liite 1, kohde 12.), rantasauna (Liite 1, kohde 13.) ja kesäkeittiö (Liite 1, kohde 14.). Tilan rantapeltoa on pidetty avoimena lampaiden avulla.

Harrastetilat sekä ranta-aluetta, jossa rantasauna sekä etualalla lampaiden katos
Pysäköintialue sijaitsee vierasmajan (kohde 3.) takana. Piha-alueen läpi, navettarakennuksen takaa
kiertäen kulkee tieyhteys tilan länsipuolella sijaitsevalle lomarakennuspaikalle. Tämä lomarakennuspaikka ei kuulu Niemisen tilaan, vaan on ulkopuolisessa omistuksessa.

Pysäköintialue ja tieyhteys länsipuolen lomarakennuspaikalle
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1.5

Luonnonympäristö
Alueelle on laadittu luontoselvitys alkuperäisen Vanosen rantaosayleiskaavan laatimisen yhteydessä.
Luontoselvitys (Mikko Siitonen/Ympäristötutkimus Oy Metsätähti 2002)
Selvityksen tavoitteena on tarkastella rantaosayleiskaava-alueen luontosuhteita, maisemaarvoja ja virkistyskäyttömerkitystä rantayleiskaavan perusselvitykseltä vaadittavalla tarkkuudella.
Inventoidut järvet ja lammet - menetelmät
Kuhunkin järveen liittyvät, tässä selvityksessä määritellyt erityiskohteet (luontokohteet, rakentamattoman rannan erityiskohteet, kulttuurihistorialliset kohteet jne.) on numeroitu juoksevasti ja niihin viitataan tekstissä ko. numerokoodilla, esim. järvi 120, kohde 1 = 120.1.
Samaan kohteeseen voi liittyä erityyppisiä arvoja. Kohteet on luokiteltu seuraavasti:
- Varsinaiset luonto- ja maisemakohteet (biotooppeja, habitaatteja, lajien esiintymiä, yksittäisiä maisemakohteita jne.). Usein pienialaisia erikoiskohteita.
- Tärkeät rakentamattomat rantaosuudet, joihin usein sisältyy vaihtelevia luonto-, maisema- ja virkistyskäyttöarvoja. Pitkähköjä vapaita rantoja.
Varsinaiset luontokohteet ja rakentamattomat rantaosuudet on rajattu kartassa 1 ja tiivistetysti selitetty taulukossa 1. Selvityksessä rajattujen kohteiden vaikutus maankäyttöön on tässä vaiheessa suositusluontoista. Suositukset voidaan tiivistää seuraavasti:
- Varsinaiset luonto- ja maisemakohteet. Näille yleensä pienille alueille ei rantarakentamista
tulisi sijoittaa ollenkaan.
- Tärkeät rakentamattomat rantaosuudet. Näillä pitkillä ja yhtenäisillä alueilla noudatetaan
seuraavia periaatteita:
1) Rakentamista yritetään välttää esim. rakennuspaikkoja siirtämällä.
2) Jos osuudelle on välttämätöntä sijoittaa rakennuspaikkoja, ne laitetaan alueen reunoille
olemassa olevien rakennusten tuntumaan.
3) Jos alueen reunoille sijoittelu ei onnistu, keskitetään rakennuspaikat tiiviiksi ryppääksi.
Kun lampi tai järvi on rajattu kokonaan tärkeäksi rakentamattomaksi rantaosuudeksi, on keskeinen arvo juuri järven täydellinen rakentamattomuus (usein luonnehdintana "erämaisuus").
Jos tällaisen kohteen rantaan joudutaan sijoittamaan rakentamista, ei tarkka paikka yleensä
ole tärkeä. Kokonainen lampi on rajattu varsinaiseksi luontokohteeksi vain silloin, kun rantarakentamisen haitta on poikkeuksellisen suuri. Näissä tapauksissa rakennuspaikkojen sijoittelua tulisi ehdottomasti välttää.
Olemassa oleviin suojeluohjelmiin tai kaavoihin merkityt kohteet, lähinnä seutukaavan suojelukohteet ja maakuntayhtymän listaamat paikalliset kohteet on numeroitu niiden virallisilla
koodeilla ja rajaukset on esitetty kartalla olemassa olevan rajauksen mukaisina. Esimerkiksi
järven 120 ranta-alueella sijaitseva arvokohde ls 16.20 saa koodin: 120.ls 16.20.
Usein pitkät rakentamattomat rantaosuudet ovat osittain päällekkäisiä varsinaisten luonto- ja
maisemakohteiden tai seutukaava- ja maakuntayhtymäkohteiden kanssa. Tällöin tietysti noudatetaan vahvinta määräystä tai suositusta.
Yleisellä tasolla rakennuspaikkoja sijoiteltaessa kannattaa vältellä seuraavia alueita myös silloin, kun ko. rantaosuus ei sisälly mihinkään kohderajaukseen:
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- Jokien ja purojen suualueet ja luusuat, noin 50 metrin säteellä.
- Suurehkot rantakalliot.
- soistuneet rannat.
Maastotyön kattavuus
Maastokartoitus tehtiin kattavasti siten, että jokaisen järven ja lammen rannalla käytiin. Pienissä kohteissa koko rantaviiva käytiin läpi, suuremmissa tarkistettiin kartan perusteella
kiinnostavimmat kohteet, kuten purojen suut ja luusuat, rantajyrkänteet, rantasuot ja mahdollisesti havaitut erityisen rehevät tai vanhan metsän luonnehtimat paikat. Käytännössä varsin
suuri osa rantaviivasta kuljettiin silloinkin läpi, sillä monet kohteet sijaitsivat etäällä ajoteistä. Isoilla järvillä (Korpijärvi, Nuija-Nuolinki, Vanosenjärvi, Kukasjärvi ja Vieruvanjärvi)
kartoitus tehtiin osittain vesitse, jolloin kartoittaja rantautui kiinnostaville paikoille.
106. SUURI VARPASENJÄRVI (3114 12, itäosa Mäntyharjulla)
Suuri Varpasenjärvi on suurehko, oligotrofinen ja hyvin karu metsäjärvi. Vesikasvillisuus on
niukkaa, pohjaruusukelajit (nuottaruoho ja tummalahnanruoho) vallitsevat. Poukamissa tapaa
pieniä ja harvoja ruovikkolaikkuja, sekä paikoin saraikkoa ja harvaa kortteikkoa. Rannat ovat
valtaosin moreenipohjaisia ja hyvin kivisiä. Myös kalliorantaa esiintyy järven eteläpäässä.
Järven pohjois- ja eteläpään ympäristö on karua metsämaastoa, pääosin kuivaa ja kuivahkoa
kangasta, yleisesti myös kalliometsää. Puusto on laajalti nuorta, mutta järven rannoilla kasvaa vyöhykkeenä vanhempaa metsää. Valtapuulaji on mänty.
Varpasenjärven keskiosan rannoilla esiintyy rehevämpää kasvillisuutta ja Pumpulilahden
ympäristössä on myös vanhaa asutusta. Niemelän alueella tapaa lehtomaista kangasta ja vanhaa hakamaata (106.1). Puustoa on hoidettu puistomaisesti ja maisemakuva on erikoinen.
Metsä on laajalti koivuvaltaista, mäntyä, harmaaleppää ja rannoilla kookasta tervaleppää
kasvaa sekapuuna. Rehevien laikkujen kasvillisuudessa vallitsevat niittykellukka, hiirenporras, lillukka, vadelma, ahomansikka, niittylauha ja paikoin niittylajit, kuten matarat ja särmäkuisma. Alueella kasvaa mm. punaherukkaa. Alueella on polustoa, leiripaikkoja ja perinnemaisemarakenteita (mm. pitkiä riukuaitoja).
Lähellä järven eteläosaa, Haukilahden itäpuolella, sijaitse saman niminen rakennussuojelukohde (106.rs 16.119). Haukilahti on pystyrimalaudoitettu maatilan asuinrakennus 1900luvun alusta. Nykyisin kesämökkinä käytetty talo on säilynyt rakentamisaikaisessa asussaan.
Vasikkajärven rannoilla on kohtalaisesti kesämökkejä ja harvan sijoittelun takia vapaata rantaviivaa on vähän. Arvokkaimpia rantajaksoja ovat Haukilahden perukan kalliomoreenirannat (106.2) ja Pumpulilahden itäranta (106.3). Järven rantaan mahtuu lisärakentamista.
Paikalliset luontoarvot
Kaavaa edeltäneessä luonto- ja maisemainventoinnissa rajatut paikallisesti merkittävät kohteet on merkitty kaavaan inventoinnin perusteella. Paikallisten ympäristöarvojen osalta merkinnät ovat informatiivisia ympäristön hoitoon tähtääviä suosituksia. Toimenpideohjeet ja
suositukset käyvät ilmi liitteenä olevasta Mäntyharjun rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvityksestä. Tällaisia alueenosa-merkintöjä (pistekatkoviiva) ovat:
- arvokas rakentamaton, yhtenäinen rantavyöhyke (arv)
- kalataloudellisesti arvokas vesialue (kav)
- arvokas luonnonmaisemakokonaisuus (lm)
- ympäristö- tai luonnonarvoja omaava kohde tai alueen osa (sl)
- liito-oravan esiintymispaikka (lii)
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Arv-merkinnällä alkuperäisessä Vanosen rantaosayleiskaavassa on merkitty seuraavat alueenosat:
Vesistö

Merkintä

Kohde

Yleisperustelu

Taustaselvitys

Suuri Varpasenjärvi

arv42

Pumpulilahden
itäranta

Rakentamaton rantavyöhyke

Luonto- ja maisemaselvitys

Maastokäynti 2019
Alueelle tehtiin uusi maastokäynti 1.10.2019. Paikalla olivat kaavan laatijat sekä alueen toimijan
edustajia. Koko kaavamuutosalueen rannat käytiin systemaattisesti läpi jalkaisin.
Alkuperäisessä luontoselvityksessäkin mainittu hakamaa-alue löytyy Niemelän tilan eteläosasta ja
alue jää kapeahkoksi suikaleeksi tilan rajan ja rantaviivan väliin. Alue on edelleen harvahkoa lehtipuuvaltaista aluetta, jossa maapohja on paikoin ruohottunut. Tilan rajalla on nähtävissä vanhaa riukuaitaa. Aluetta on käytetty lähiretkeilyyn ja alueelta löytyy mm. nuotiopaikka.

Vanhaa hakamaata sekä nuotiopaikka
Tilan itäranta Pumpulilahden pohjoispuolella on jyrkän maanajossa muotoutuneen penkan jälkeen
hyvin alavaa ja rakentamiseen soveltumatonta. Alue on puustoltaan harvahkoa, aluskasvillisuudessa on paljon mm. suopursua. Tilan koilliskärjessä on korkeampi kumpare sisämaahan siirryttäessä.

Maanajosta syntynyt jyrkkä rinne tilan itäosassa sekä koilliskulman kumpare.
Tilan pohjoiskärki on maastoltaan kaunista harvahkoa havumetsää, mutta rakentamiseen turhan
alavaa sekä turhan lähellä vastarannan mökkiasutusta. Siirryttäessä pohjoiskärjestä lounaaseen,
kohti vasikkaniemeä, löytyy alueelta rinne, jossa kasvaa nuorta männikköä. Alue soveltuu rakentamiseen ja vastarantaan saadaan sopivasti etäisyyttä sekä puustolta suojaa vastarantavaikutuksen
minimoimiseksi. Lähellä kulkee sähkölinja.
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Rakentamiseen soveltuva rinne tilan pohjoisosassa, pohjoiskärjen lounaispuolella
Vasikkaniemi kokonaisuutena on kaunis ja soveltuu omaehtoiseen virkistäytymiseen. Alueen
länsipuolella on hieno kallioalue.

Vasikkaniemen maisema ja kallioalue
Niemelän tilan eteläpuolella oleva länsiranta soveltuu hyvin rakentamiseen. Se on rantaan loivasti laskeutuvaa rinnettä, jossa kasvaa pääosin varttunutta kuusta ja mäntyä.

Niemelän tilan eteläosan länsirantaa
1.6

Arkeologia ja kulttuuriympäristö
Alueelle on laadittu arkeologinen selvitys rantaosayleiskaavan yhteydessä v. 2006. Alueelta ei löytynyt tuolloin arkeologisia kohteita.
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2

TAVOITTEET
Kaavamuutoksen tavoitteet liittyvät Jukola ry:n toimintojen muutokseen. Jukola ry:llä on toimitilat
myös Valtolan vanhalla koululla ja sen sekä Niemelän tilalla sijaitsevien yksikköjen välimatka on
yli 14 kilometriä. Toimintoja ollaan mm. välimatkan takia jatkossa keskittämässä ja Niemelän tilan
alue tulee mahdollisesti jatkossa siirtymään muuhun käyttöön. Siitä syystä tilan nykyinen yleiskaavamerkintä (YS, Sosiaalitointa ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue) ei tule tulevaisuudessa palvelemaan alueen käyttötarkoitusta. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa
alueen jatkokehittäminen toimintojen poistuttua alueelta.
Alkuperäisen Vanosen yleiskaavan perusselvityksenä on laadittu koko kaavan alueelta mitoituslaskelma, joka osoittaa Niemelän tilan laskennalliseksi rakennusoikeudeksi 5,5 rakennuspaikkaa, joka
pyöristyy 6 rakennuspaikkaan. Tilaa rasittaa yksi rakennettu lohkotila tilan länsipuolella, joka pienentää rakennusoikeuden viiteen (5) rakennuspaikkaan.
Alueen jatkokehittämisen olisi tarkoitus keskittyä kahteen osioon; omarantaisiin rakennuspaikkoihin mitoitusperusteiden antamissa viitekehyksissä sekä tilakeskuksen kehittämiseen omana kokonaisuutenaan. Tilakeskuksen kehittäminen perustuu jo olemassa oleviin rakennuksiin ja niiden
muodostamien tilojen ja kokonaisuuksien hyödyntämiseen. Tästä syystä alueen pääkäyttötarkoitus
olisi luontevaa osoittaa maatilamatkailujen alueena ja toisaalta tilat ja ympäristö mahdollistaisivat
myös hyvinvointi- ja sosiaalipalvelujen tarjoamisen.
Tilan alueella on nykyisen toiminnan peruina tavallaan kaksi päärakennusta. Suurempi, uusi päärakennus jää selkeästi rannan taustalle, eikä sen piha-alueelta ole suoraa näköyhteyttä rantaan itätaikka länsipuolelle. Uusi päärakennus, vanha tilan päärakennus, navetta, vierasaitat ja talli jäävät
100 metrin rantavyöhykkeen ulkopuolelle, eli pääosa rakentamisesta on varsinaisen ranta-alueen
taustalla. Tilan nykyisten rakennusten yhteenlaskettu kerrosneliömetrimäärä on rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen mukaan >2 100 k-m2.

Viereinen kuva: Vesistön 100 metrin viitevyöhyke
(lähde: Mäntyharjun karttapalvelu, ympäristökeskuksen aineisto)
Vasikkaniemen tilan osalta tavoitteena on
kaavalla osoittaa Vasikkaniemen maanomistajan sekä Niemelän tilan välisen lisämaakauppaneuvottelun pohjalta rakentamisalueen laajennus (RA-alueen laajennus). Tämä
mahdollistaa rakennuspaikan tarkoituksenmukaisen käytön, jolloin rakennuspaikan
toimintoja pystyy suunnittelemaan nykyistä
joustavammin sekä ilman poikkeamisluvan
tarvetta (esim. rantaetäisyys). Alla kuva nykyisistä rajoista tilalla Vasikkaniemi ja keltaisella uusi suunniteltu likimääräinen raja.
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2.1

Vastineet kaavaluonnoksesta jätettyyn palautteeseen
Kaavaluonnos oli nähtävillä 28.5.-30.6.2020 välisenä aikana. Kaavaa koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnosasiakirjojen nähtävilläolosta tiedotettiin kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla, nettisivuilla sekä Pitäjänuutiset -lehdissä 28.5.2020.
Kaavaluonnoksesta tiedotettiin kaikkia kaavamuutosalueiden omistajia, tiekuntaa ja lähimpiä naapureita kirjeitse. Kirjeet postitettiin viikkoa ennen nähtävillä olon alkamista. Kaavaluonnoksesta
pyydettiin lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta ja EteläSavon maakuntaliitolta ja Mäntyharjun rakennuslautakunnalta.
Osallisilla on ollut mahdollisuus jättää kaavaluonnoksesta huomautus.
Kaavaluonnoksesta saapui 4 kpl lausuntoja sekä 3 kpl huomautuksia. Lausunnot ja huomautukset
referoituna ennen vastinetta:
Etelä-Savon ELY-keskus 16.6.2020. Ely-keskus esittää lausunnossaan, että OASiin ja kaavaselotukseen tulee tarkentaa lähtöaineiston kuvauksia, erityisesti luontoinventoinnin tietoja. Lisäksi
OASiin olisi syytä tarkentaa erityisesti osallisten kirjallista vaikutusmahdollisuutta.
ELY-keskus näkee RM-alueen mitoitusta tilan kokonaismitoitusta vähentävänä tekijänä ja pitää todennäköisenä, ettei RM-alueella ole asemakaavalla suunniteltavaa alueen valmiin rakennuskannan
takia.
VASTINE: Vanosen alkuperäistä rantayleiskaavaa varten rannat on käyty yleiskaavatasolla systemaattisesti läpi, luontoselvityksen kuvaus täydennetään kaavaselostukseen ja lisätään kaavaselostukseen luontoselvityksen taulukointi/muutetaan viittaus siltä osin, kuin luontoarvot koskevat tätä
kaavamuutosta. Lisätään selostukseen ja OAS:aan tiedot käytettävistä lähtöaineistoista ja osallisten
kirjallinen vaikutusmahdollisuus.
Kaavaehdotuksesta vähennetään tilan uusista rakennuspaikoista 1 kpl (pohjoisin), joka on kaavan
laatijan mielestä kohtuullista. RM-aluetta ei täysin rinnasteta tavanomaisiin rantarakennuspaikkoihin, koska kyseessä on pääosin taustamaalle, yli 100 metriä rannasta, sijoittuva kokonaisuus. Tästä
syystä on kohtuullista, että tilalle osoitetaan kuitenkin osa mitoituksen mukaisesta rakennusoikeudesta.
RM-alueella ei ole käytännössä enää asemakaavalla suunniteltavaa käyttämätöntä rakennusoikeutta, koska kyseessä on jo rakentunut kohde. Luonnoksessa esitetty pieni rakennusoikeuden lisäys toteutuneeseen tilanteeseen verrattuna, antaa mahdollisuuden käytännössä hyvin pienille laajennuksille yms. jo olemassa olevien rakennusten kehittämiselle (ulakkotilojen yms. käyttöönotto). Täsmennetään tätä vielä kaavaselostukseen.
Etelä-Savon maakuntaliitto 26.6.2020. Maakuntaliitto on sähköpostissaan todennut, ettei se ole
katsonut tarpeelliseksi antaa asiasta lausuntoa.
VASTINE: Merkitään tiedoksi.
Mäntyharjun rakennuslautakunta 29.6.2020. Rakennuslautakunta on lausunut seuraavaa:
1. RM- 1 - merkinnän kaavamääräys tulee laajentaa mahdollistamaan myös
asuinrakennus.
2. Suunnitellut RA - paikat/ niiden sijoitus tulee tarkastaa maastossa niin, että niille
rakentaminen onnistuu ilman poikkeuslupia tai vähäisiä poikkeamia rakennusluvan
yhteydessä.
3. Suosittaa miettimään, onko yksittäisten paikkojen kaavamerkintänä RA vai ARA.
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VASTINE: 1. Lisätään kaavamääräyksiin RM-1 alueelle mahdolliseksi myös asuinrakennuksen
rakentaminen. 2. Pohjoisen rakennuspaikoista toinen poistetaan kaavaehdotuksesta. Jäävä rakennuspaikka pohjoisessa on rinteessä, mutta rakennuspaikkaan liittyy myös tasanne, jonne päärakennuksen voi hyvin sijoittaa. Varmistetaan kaavaehdotukseen vielä rakennuspaikan riittävä syvyys
rakennettavuuden varmistamiseksi. 3. rakennuspaikoille 3. ARA -paikoille ei tällä hetkellä ole alueella laajempaa tarvetta.
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut 5.8.2020. Kaavamuutoksessa vapaan rantaviivan määrä pienenee mutta Ympäristöpalvelut pitää hyvänä, että Vasikkaniemi ja tilan Niemelä itäpuolella olevan
kapean lahden ranta on jätetty M-alueeksi. Kaavaselostuksessa ei käy tarkemmin ilmi, millaiset
luontoselvitykset alueelta on käytettävissä ja milloin ne on tehty. Neljän uuden rantarakennuspaikan osalta tulisi tarkemmin kuvata luonnon olosuhteita ja sitä, onko aiempien kaavavalmistelujen
yhteydessä tehdyissä selvityksissä mainintoja nyt rantarakennuspaikoiksi merkityiltä alueilta.
Jätevesien käsittelyä koskevaa yleismääräystä olisi tarpeen täydentää seuraavasti: Rantarakennuspaikoilla jäteveden puhdistuksen osalta noudatetaan valtioneuvoston asetusta 157/2017 ja kunnan
ympäristönsuojelumääräysten mukaista pilaantumiselle herkkien alueiden vaatimustasoa, jolla perusratkaisuna on käymälävesien kokoaminen erillisellä viemäröinnillä tiiviiseen varastosäiliöön.
VASTINE: Lisätään kaavaselostukseen tieto luontoselvityksestä ja havainnointia alueen viimeisimmästä maastokäynnistä. Täydennetään yleismääräystä jätevesien osalta esitetyllä tavalla.
Huomautus 1, 16.6.2020. Huomautuksessa arvellaan pohjoisimpien rakennuspaikkojen toteuttamisen aiheuttavan häiriötä vastarannan rakennuspaikalle. Myös vapaan rannan menetyksestä ollaan
huolissaan.
VASTINE: Alueelle on haluttu tarkoituksella jättää rakentamiselta vapaaksi koko Vasikkaniemen
pohjoisosa sekä niin ikään merkittävä vapaan rannan jakso Niemelän tilan itä- ja pohjoisrannalla.
Sijoittuminen pohjoisosaan liittyy rakennettavuuteen, tielinjan sekä alueelle sijoittuvaan sähkölinjan läheisyyteen. Huomauttajien palaute halutaan kuitenkin huomioida ja poistetaan pohjoisin
paikka. Toinen näistä paikoista säilytetään kaavaehdotukseen, mutta se sijoitetaan ja muotoillaan
siten, että vastarannan häiriötä tulisi mahdollisimman vähän.
Huomautus 1, 17.6.2020. Huomautus on samansisältöinen kuin huomautus 1.
VASTINE; kts. huomautus 1.
Huomautus 3, 29.6.2020. Huomauttajat ilmaisevat vastustavansa kaavaluonnoksessa alueelle osoitettua rakentamisen määrää maanomistajia eriarvoistavana. Huomauttajien käsityksen mukaan
Niemelän tilasta olisi aikoinaan lohkottu 10 rakennuspaikkaa.
VASTINE:
Alkuperäisen Vanosen yleiskaavan 7.5.2008 perusselvityksenä on laadittu koko kaavan alueelta
mitoituslaskelma, joka osoittaa Niemelän tilan laskennalliseksi rakennusoikeudeksi 5,5 rakennuspaikkaa, joka pyöristyy 6 rakennuspaikkaan. Tilaa rasittaa yksi rakennettu lohkotila tilan länsipuolella, joka pienentää rakennusoikeuden viiteen (5) rakennuspaikkaan.
Matkailupalvelujen ja elinkeinotoimintaan liittyvien aluevarausten alueita ei lähtökohtaisesti mitoiteta samalla tavalla, kuin omarantaisia lomarakennuspaikkoja, joten alueen kokonaismitoitus voi
olla omarantaista rakentamista suurempi. Nykyinen rakennuskanta sijoittuu lisäksi rannan taustalle,
joka osaltaan tukee alueelle osoitettua rakentamisen määrää.
Huomauttajien esittämä palaute halutaan kuitenkin huomioida ja alueen pohjoiskärjestä poistetaan
yksi omarantainen rakennuspaikka kompensoimaan Niemelän tilan jo rakennettua kahta päärakennusta (vanha ja uusi), vaikka ne liittyvätkin elinkeinotoiminnan harjoittamiseen. Muut alueen rakennukset ovat talousrakennuskäytössä.
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OSAYLEISKAAVA JA SEN PERUSTELUT
Yleiskaavaratkaisu on edellä mainittujen tavoitteiden mukainen.
Vasikkaniemen tilalle on osoitettu tilan pohjoispuolelle noin 3 500 m2 lisämaa-alue merkinnällä
RA. RA-alueen koko kaavaratkaisussa kasvaa reiluun 6 000 m2:iin ja käsittää jatkossakin yhden
lomarakennuspaikan.
Tilaa Niemelä koskevalle kaavamuutosalueelle Suuri-Varpasen rannalle on osoitettu neljä omarantaista rakennuspaikkaa. Omarantaiset rakennuspaikat sijoittuvat tilan pohjoisosaan, ja eteläosan
länsirannalle, varsinaisen tilakeskuksen ulkopuolelle. Alueen keskiosaan jää tilakeskus rakennuksineen. Tilan itäosa on jätetty rakentamisen ulkopuolelle ja itäosan ranta-alue jää alkuperäisen kaavan tavoitteiden mukaisesti arvokkaaksi rakentamattomaksi rantavyöhykkeeksi. Muilta osin alue
jää maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.
RA, Lomarakennusten alue (2,77 ha)
Numero kauttaviivan jälkeen osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.
RM-1 /2500, Maatilamatkailupalveluiden alue (5,07 ha)
Alue varataan maatilamatkailupalveluiden tarpeisiin, johon voi liittyä myös hyvinvointi- ja sosiaalipalveluiden sekä päämaankäyttöä tukevan ympärivuotisen asumisen toimintoja.
Numero kauttaviivan jälkeen osoittaa alueen rakennusoikeuden enimmäismäärän kerrosneliömetreinä.
Uusi rakennuspaikka
M, Maa- ja metsätalousvaltainen alue (13,61 ha)
Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen.
MRL 72 §:n nojalla alueen rantavyöhykkeellä on muu kuin 72 § 3 mom. rakentaminen kielletty.
ARVOKAS YHTENÄINEN, RAKENTAMATON RANTAVYÖHYKE
Numero merkinnän yhteydessä viittaa kaavaselostuksen ympäristötaulukkoon

Kaavamääräyksissä on lisäksi todettu, että: TÄMÄN YLEISKAAVAN RA JA RM-1ALUEILLA SAA MYÖNTÄÄ RAKENNUSLUVAN YLEISKAAVAN MUKAISEEN
RAKENTAMISEEN ILMAN ASEMAKAAVAA.
Yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan rakentamista ohjataan rakennusjärjestyksellä.
Lisäksi on annettu seuraavia suunnittelumääräyksiä:
Vesi- ja jätehuollon osalta noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä sekä kunnan haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskevia ympäristönsuojelumääräyksiä ja jätehuoltomääräyksiä.
Rantarakennuspaikoilla jäteveden puhdistuksen osalta noudatetaan valtioneuvoston asetusta
157/2017 ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaista pilaantumiselle herkkien alueiden
vaatimustasoa, jolla perusratkaisuna on käymälävesien kokoaminen erillisellä viemäröinnillä tiiviiseen varastosäiliöön.
Metsänhoidossa noudatetaan Tapio Oy:n valtakunnallisia hyvän metsänhoidon suosituksia. Malueilla peltoviljelyä, nurmetusta tai muuta vastaavaa maanpinnan käsittelyä ei saa ulottaa 10
metriä lähemmäksi rantaviivaa. Rantavyöhykkeellä on varmistettava riittävän suojavyöhykkeen
muodostuminen.
4

KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Laadittava yleiskaavan muutos ei muuta Vanosen rantayleiskaavan yleisiä periaatteita, ja esimerkiksi vapaan rannan osuus pysyy edelleen alueella merkittävänä. Alkuperäisen yleiskaavan arvok-
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kaan rakentamattoman rantaviivan (arv) yhtenäisyys on pystytty kaavaratkaisulla säilyttämään. Alkuperäisessä luontoselvityksessä ei ole alueella havaittu erityisiä lajeja tai elinympäristöjä, jotka
olisi tullut kaavamuutoksessa huomioida. Myöskään kaavamuutokseen liittyvällä maastokäynnillä
ei havaittu erityisiä merkittäviä ympäristöjä, varsinkin maankäytön muutosalueet olivat tyypiltään
tavanomaista talousmetsää.
Vasikkaniemen eteläkärjen osalta Vasikkaniemen tilan rakennuspaikan laajennus muuttaa rakennuspaikan tarkoituksenmukaisemmaksi ja rakennettavuudeltaan paremmaksi. Vapaan rannan pituus
toisaalta hiukan tällä alueella pienenee, mutta muutoksella saavutetaan kuitenkin huomattava parannus jo olemassa olevan rakennuspaikan käyttöön.
Rakennusoikeuksien suhteen jäädään kaavaratkaisussa jopa mitoituksen antaman maksimimäärän
alle, kompensoimaan maatilamatkailualueen paikallisesti korkeahkoa rakennusoikeutta. Vaikka
maatilamatkailualueella kerrosala onkin kohtuullisen suuri, on ratkaisussa huomioitu se, että suurikokoinen päärakennus, jossa valtaosa käytetystä rakennusoikeudesta on, jää varsinaisen rantaalueen ulkopuolelle ja se ei käytännössä edes näy vesistölle. RM-alueen rakentaminen keskittyy
pääosin muutoinkin rannan taustalle, joten missään nimessä perinteisestä omarantaisesta rakentamisesta ei ole tällä alueella kysymys. Lisäksi kaavaratkaisu liittyy nimenomaan alueella jatkossakin
harjoitettavaan elinkeinoon, joten rakennusoikeutta voidaan soveltaa alueella sen tarpeisiin soveltuvaksi. Varsinaista nykyistä rantarakentamisen aluetta on käytännössä noin 80 metrin matkalla tilan länsirannalla, jossa sijaitsevat rantasauna, savusauna ja kesäkeittiö.
Uusien omarantaisten rakennuspaikkojen suhteen on pyritty ratkaisuun, jossa vastarannan vaikutukset olisivat mahdollisimman pienet, rakennettavuuden kannalta kuitenkin sijoitettuna paikat tarkoituksenmukaisesti.
Maiseman kannalta kaunein kohde löytyy Niemisen tilan alueelta Vasikkaniemen länsilaidalta, jossa on kaunis kalliokohde maisemallisena kiintopisteenä. Jo kaavoituksen alkuvaiheessa maastokäynnin perusteella päädyttiin kuitenkin ratkaisuun, jossa koko Vasikkaniemen alue pyrittäisi jättämään rantarakentamisen ulkopuolelle, mikäli mahdollista. Niin tässä kaavaratkaisussa on nyt tehtykin ja omarantainen uudisrakentaminen tiivistyy maatilakeskuksen reunamille, vaikkakin selkeästi erilleen omiksi ryhmikseen.
Jatkossa Vasikkaniemen pohjoispuolinen alue jää palvelemaan jälkipolvia parhaiten omaehtoisessa
virkistäytymisessä ja retkeilyssä.

Kotkassa 8.2.2021
Karttaako Oy

Jarmo Mäkelä
DI, YKS 125

Hanna Nirkko
kaavoitusinsinööri, YKS 591

Liitteet:
LIITE 1, Rakennusten inventointi
Kaavaselostuksen yhteydessä ovat:
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Kaavamerkinnät ja kaavamuutoskartta 1:10 000
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Rakennusten inventointi

LIITE 1

1. Päärakennus
2. Vanha päärakennus
3. Vierasmaja
4. Aitta
5. Talli
6. Vanha traktoritalli
7. Vanha varastorakennus

8. Luhtiaitta
9. Vanha mökki (aitta)
10. Navetta
11. Harrastustila
12. Savusauna
13. Rantasauna
14. Kesäkeittiö

8.

1.

9.
10.
11.

7.

2.

6.

3.

12.
4.
13.
14.
5.
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