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Vastine Tuusniemen teollisuusalueen asemakaavan muutos- ja laajennusluonnoksen palautteeseen
Lausunnot
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Ei huomautettavaa

PKS Sähkönsiirto Oy, ENERGE Oy valtakirjalla
Kaava-alueen lopullinen tuleva sähköverkosto selviää mahdollisesti alueelle tulevien uusien sähköliittymien suunnitteluvaiheessa. Kaavassa on varattava riittävästi tilaa sähköjohtojen ja muuntamoiden
rakentamiselle ja ylläpidolle.
Lausunnon liitteenä on kartta alueen nykyisestä 20 kV:n keskijännite ilmajohto- ja maakaapeliverkostosta sekä 0,4kV:n pienjänniteilmajohto -maakaapeliverkosta.
20 kV:n ilmajohdoilla oltava kaavassa aluevaraus 10 metriä ja 20kV:n maakaapelilla 3m ja puistomuuntamoilla suoja-alueen säde 10m.Kaavaluonnoksesta voi poistaa siinä esitetyt 20kV:n ilmajohto
varaukset ja muuttaa ne PKS Sähkönsiirto Oy verkko kartan liitteen mukaiseksi. Alueelle halutaan 2
kpl puistomuuntamon aluevarausta.
Mahdolliset asemakaavan laatimisesta johtuvat PKS Sähkönsiirto Oy:n sähköverkoston johtojen ja
muuntamoiden siirrot tehdään tapauskohtaisesti työntilaajan kustannuksella erillisellä siirtotarjouksella.
Kartta 1 kpl PKS Sähkönsiirto Oy:n verkostosta Valtakirja

FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL
950, 00601 Helsinki
p. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki
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Vastine: Osoitetaan asemakaavaan 20 kV keskijännitekaapelit ja -ilmajohdot siltä osin kuin ne ei ole
jo kaavaluonnoksessa osoitettu.
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Pohjois-Savon ELY-keskus

Vastine: Korttelin luoteispuolelle on osoitettu suojavihervyöhyke ja M-aluetta, jonka leveys on 35 m.
M-alueen leveyteen o vaikuttanut se seikka, että tuleva rakentaminen tulee sijoittumaan korkeustasoltaan noin 10 m alemmaksi kuin vieressä oleva asuinrakentaminen. Em. johdosta tuleva toiminta
ei tule aiheuttamaan suurta haittaa asutukselle. Suurempi häiriö ko. asuinrakennuspaikalle tulee vieressä olevalta valtatieltä. Kaavamerkintää T ei tule muuttaa TY:ksi.
Laji.fi tietojen mukaan harjukeltamaite sijoittuu valtatien varteen. Alueella on tapahtunut maankäyttömuutoksia 2014 jälkeen, koska valtatien varteen on rakennettu kevyenliikenteen väylä. Yleiskaavan
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yhteydessä on tehty luontoselvitys, missä on myös selvitetty paahdeympäristön kasvillisuutta. Selvityksessä ei löytynyt sellaista paahdeympäristöön sijoittuvaa kasvillisuutta (esim. kangasajoruoho),
jonka perusteella alueella voisi olettaa oleva harvinaisia tai uhanalaisia perhoslajeja.
Todettakoon myös se, että kevyenliikenteen väylä toteutettiin ennen yleiskaavan luontoselvityksen
maastotöitä. On mahdollista, että harjukeltamaitteen kasvupaikka on hävinnyt. Kaavaratkaisulla sen
olemassaolo valtatien varrella ei tule vaarantumaan, koska alueelle ei ole osoitettu uutta maankäyttöä.
Muutoinkin vaatimus selvityksen tekemisetä ei ole tarpeen tai ainakaan tarkoituksenmukaista, koska
alueella olevat muut paahdeympäristöt sijoittuvat kaavassa VU-alueeksi osoitetulle alueelle, joka säilyy entisellään. Rakentamiseen osoitetut alueet ovat vanhaa soramontun pohjaa, kuten myös urheilukentän alue, jossa ei ole paahdeympäristölle tyypillistä kasvillisuutta.
Perhosselvityksen tekemiselle ei ole tarvetta.
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Pohjois-Savon liitto

Vastine: Käärmevaarun alue on varattu yleiskaavassa T-alueeksi, joten asemakaavan on vasta päivitetyn Taajaman yleiskaavan mukainen. Alueelta on mahdollista ottaa maa-ainesta pohjaveden yläpuolelta ilman, että se estäisi rakentamisen alueella. Tuusniemen kunta on myös jo investoinut alueelle uuden pääsytien. Mikäli maa-ainesten otossa mentäisiin pohjaveden alapuolelle, tehdyn investoinnin hyöty heikkenisi. Kunnan kannalta on tärkeämpää, että alueelle saadaan uusia yrittäjiä.
Lausunnon perusteella kaavaluonnosta ei ole tarvetta muuttaa.
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Muistutukset
Mielipide 1.

Vastine:
Asemakaavaluonnos on laadittu voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti. Kuten muistutuksessa on
todettu, reittiä on tarkoitus siirtää, jolloin sen vaihtelevuus vähenee ja korkeuserot pienenevät. Reitti
kuitenkin säilyy, joskin muutettuna. Kortteli 106 on kokonaan poistettava, mikä reitti halutaan säilyttää. Mikäli kortteli 106 poistetaan, kaavalle asetettavat tavoitteet eivät täyty.

FCG Finnish Consulting Group Oy

12.2.2021

Vastine

7 (13)

Mielipide 2
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Vastine
Asemakaavaluonnos on laadittu voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti. Kuten muistutuksessa on
todettu, reittiä on tarkoitus siirtää, jolloin sen vaihtelevuus vähenee ja korkeuserot pienenevät. Reitti
kuitenkin säilyy, joskin muutettuna. Reittiä siirrettäessä voidaan hyvällä pohjustuksella ja ojituksella
varmistaa reitin pysyminen käyttökunnossa kaikkina vuoden aikoina.
Kortteli 106 on kokonaan poistettava, mikä reitti halutaan säilyttää nykyisellä paikalla. Mikäli kortteli
106 poistetaan, kaavalle asetetut tavoitteet eivät täyty.
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Mielipide 3:
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Vastine
Asemakaavaluonnos on laadittu voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti. Kuten muistutuksessa on
todettu, reittiä on tarkoitus siirtää, jolloin sen vaihtelevuus vähenee ja korkeuserot pienenevät. Reitti
kuitenkin säilyy, joskin muutettuna. Reittiä siirrettäessä voidaan hyvällä pohjustuksella ja ojituksella
varmistaa reitin pysyminen käyttökunnossa kaikkina vuoden aikoina.
Kortteli 106 on kokonaan poistettava, mikä reitti halutaan säilyttää. Mikäli kortteli 106 poistetaan,
kaavalle asetetut tavoitteet eivät täyty.
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Vastine:
Asemakaavaluonnos on laadittu voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti, kuten MRL edellyttää. Kuten muistutuksessa on todettu, reittiä on tarkoitus siirtää, jolloin sen vaihtelevuus vähenee ja korkeuserot pienenevät. Reitti kuitenkin säilyy, joskin muutettuna. Kaavan toteuttaminen ei vaaranna MRL:n
vaatimusta terveellisestä, turvallisesta ja viihtyisästä elinympäristöstä.
Alueella on laadittu luontoselvitys, jossa alueelta ei löydetty erityisiä luontoarvoja. Alueen pohjaveden
luokitus on muuttunut. Aluetta ei enää luokitella pohjaveden ottamiselle soveltuvaksi pohjavesialueeksi.
Kortteli 106 on kokonaan poistettava, mikä reitti halutaan säilyttää. Mikäli kortteli 106 poistetaan,
kaavalle asetetut tavoitteet eivät täyty.
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Mielipide 5
Perehdyimme kaava-aineistoon, ja tässä muutamia kommentteja:
1. Maa-ainesten otto, murskaus ja seulonta on turvattava nykyisen luvan päätyttyäkin kiinteistöllä
857-417-25-50 Marjaharju.
2. Kiinteistö 857-417-25-50 Marjaharju tulee jatkossakin säilyä EO maa-ainestenottoalueena.
3. Kiinteistöille 857-417-2-61 ja 857-417-2-90 ei tule kaavoittaa VU
Urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta.
4. Miksi kiinteistöille 857-417-2-61 ja 857-417-2-90 on suunniteltu M
maa- ja metsätalousalue?
5. Suunniteltu tievaraus on halliemme kohdalla liian lähellä pihaa.
6. Teollisuustontit 106/1 ja 2 sekä 107/3 ulottuvat eri maanomistajien puolelle.

Vastine:
1. Tila 25-50 ei ole asemakaava-alueella, joten maa-ainesten otolle ei ole kaavalla mitään vaikutusta
tältä osin.
2. Tila ei ole asemakaava-aluetta. voimassa olevassa yleiskaavassa alueelle on osoitettu T-alueeksi.
Merkintä ei estä maa-ainesten ottoa, koska korttelialue pitää kuitenkin tasata, jotta alueelle voi
tulevaisuudessa soran oton jälkeen rakentaa. Eli tällä kaavaprosessilla ei ole mitään vaikutusta
maa-aineisten ottoon tilan 25-50 alueella.
3. Tiloista 2-61 ja 2-90 on osoitettu pienet VU-alueet turvaamaan hiihtolatua voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti. VU-alueen poistolle ei ole edellytyksiä.
4. Tiloista 2-61 ja 2-90 on osoitettu M-aluetta suojavyöhykkeeksi viereiselle rakennuspaikalle sekä
SL-alueelle. Alue on rajattu soramontun luiskan alareunan mukaisesti. Liuskan yläreuna on kiinteistörajassa kiinni. Korttelialialuetta ei voi laajentaa, koska maa-aineksen lisäotto vaikuttaisi jo
naapurikiinteistölle.
5. Kaavatie on sijoitettu likimäärin olevan tien kohdalle tai siitä itään. Tilanne ei alueella heikkene
olemassa olevasta tilanteesta. Katualuetta voidaan siirtää hiukan itään ilman, että vaarannetaan
olevaa ulkoilureittä / -varausta.
6. Katualuetta ja ohjeellisia tonttirajoja siirretään niin, että käytännössä yksi rakennuspaikka jatkossa muodostuu useamman maanomistajan maa-alueita.
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