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Hankasalmen kunta 
Niemisjärven asemakaavan muutos Pienmäen asuinalueella 

Valmisteluvaiheen palaute ja vastineet 
Valmisteluaineisto oli kuulutettuna nähtävillä 5.3.2020 - 19.3.2020. Viranomaisille lähetettiin kommentti-
pyynnöt.  

Valmisteluaineisto: 

− Kaavakartta
− Kaavaselostus
− Liite 1 Oas
− Liite 2 Rakennustapaohjeet 2009

Valmisteluaineistosta jätettiin 3 lausuntoa ja yksi mielipide. Seuraavaan palautteiden oleellinen sisältö ja vas-
tineet.  
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LAUSUNNOT 

Keski-Suomen Liitto 18.3.2020 

Pienmäen vuonna 2009 hyväksytyn asemakaavan tavoitteena on ollut ympäristöön ja maisemaan sopeutuva 
maaseutumainen pientaloalue. Pienmäen talomuseo on kaavassa huomioitu imago- ja identiteettitekijänä ja 
siten, että uusi rakentaminen ei häiritsevästi näy talomuseon maisemassa. Asemakaavamuutoksessa raken-
nuspaikkojen määrää ja sijoittelua ei aiota muuttaa, mutta mm. rakennusaloja ja määräyksiä halutaan väl-
jentää. 

Keski-Suomen maakuntakaava on tullut lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 
28.1.2020. Koska asemakaavamuutosalueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on maakuntakaava 
Maankäyttö- ja rakennuslain 32§:n mukaisesti ohjeena asemakaavaa muutettaessa. 

Koko asemakaava-alue on maakuntakaavan kulttuuriympäristön vetovoima-aluetta. Asemakaavan mahdol-
listama maaseutumainen pientaloasutus tukee maakuntakaavan tavoitetta hyödyntää kulttuuriympäristön 
monimuotoisuutta alueen kehittämisessä. Alueidenkäytön suunnittelulla tulee lisäksi edistää kulttuuriympä-
ristöjen kestävää käyttöä ja hoitoa. 

Asemakaavan muutosalueelle ulottuu Museoviraston kulttuuriympäristön palveluikkunan (www.kyppi.fi) tie-
tojen mukaan Pienmäen talomuseon valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön aluera-
jaus. Se on osoitettu maakuntakaavassa kohdemerkinnällä, jonka suunnittelumääräyksen mukaan alueen 

Liite 2 

http://www.kyppi.fi/
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suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurihistoriallisen rakennetun ympäristön kokonaisuus, ominaispiir-
teet ja identiteetti. Alueen käyttöä on ohjattava siten, ettei näitä arvoja heikennetä. 

Maakuntakaavan suunnittelumääräykset on otettava huomioon yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 
Asemakaavamuutoksen suhde maakuntakaavaan ja sen vaikutukset elinvoimaista luonto- ja kulttuuriympä-
ristöä koskeviin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin on arvioitava. 

Vastine: Alueen voimassa olevassa kaavassa on pyritty ottamaan huomioon kulttuurihistoriallisen rakenne-
tun ympäristön kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti. Asemakaavan muutos ei oleellisesti muuta kaa-
van perusrakennetta, kulttuuriympäristökohteen arvot eivät vaarannu. Asemakaavan muutos edesauttaa 
alueen toteutumista ja sen kautta se tukee maakuntakaavan tavoitetta kulttuuriympäristön monimuotoisuu-
den hyödyntämisestä.  

Asemakaavan suhteen arviointia maakuntakaavaan täydennetään.  

Lisätään arviointi kaavan suhteesta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. 

 
Kuva 1: Näkymä talomuseolle paikoitusalueelta, J. Kärkkäinen 5.5.2020 

Keski-Suomen ELY-keskus 18.3.2020 

Pyydettynä lausuntonaan Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa, että voimassa ole-
vassa kaavassa muodostuvalle ympäristökuvalle on asetettu korkealaatuiset tavoitteet. Kaavaluonnoksen se-
lostuksen perusteella kaavamuutoksen tavoitteet ympäristökuvan suhteen jäävät epäselviksi ja tavoitteeksi 
mainitaan ainoastaan kaavamääräysten väljentäminen, jotta alue lähtisi toteutumaan. 

Vastine: Voimassa olevan kaavan tavoitteena on vuoden 2009 OAS:n mukaan suunnitella:  

maaseutumainen pientaloalue, joka sopeutuu olevaan ympäristöön ja maisemaan. Talo-
museo, Pienmäen henki, pyritään huomioimaan alueen imago- ja identiteettitekijänä ja 
myös siten että uusi rakentaminen ei häiritsevästi näy talomuseon maisemassa. 

Voimassa olevan kaavan selostuksessa kaavan tavoitteita on kuvattu seuraavasti:  

Suunnittelualueelle on ollut paineita rakentaa, ja on jo rakennettukin haja-asutusmai-
sesti. Alueen läheisyydessä sijaitsee Kulttuurihistoriallisesti arvokas Pienmäen talomu-
seo. Hankasalmen kunta katsoi että, Pienmäen alueelle täytyy tehdä kokonaisvaltainen 
suunnitelma ja asemakaava, jossa osoitetaan rakennuspaikat ja tutkitaan uudisrakenta-
misen suhde talomuseoon. Tavoitteena on luoda omaleimaista alueen identiteettiä ta-
lonpoikaisena kulttuuriympäristönä tukevaa ympäristöä. Kunta hakeutui yhteistyöhön 
Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston Puustudion kanssa, jonka projektina alueelle 
tehtiin diplomityönä yleissuunnitelma asemakaavoituksen pohjaksi.  
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Voimassa oleva asemakaava on pyritty laatimaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Käytäntö on osoittanut 
määräykset liian haasteellisiksi alueen rakentumiselle. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on määräysten 
loiventaminen siten, että alue lähtisi rakentumaan. Kaavan perusrakennetta, rakennusoikeutta ja sisältöä ei 
muuteta muilta osin. 

Kaavaluonnoksen ja siinä jäljempänä mainittujen kaavamääräysten sekavuudenkin vuoksi kaavamuutokselle 
tulisi asettaa selkeämmät tavoitteet, joita kaavamääräykset tukevat. Tälle antaa hyvän mahdollisuuden kaa-
vaselostuksen varsin yksityiskohtainen olemassa olevan rakennuskannan analysointi, josta tulisi vetää kort-
telikohtaiset johtopäätökset uudisrakentamista koskevien määräysten suhteen. Tällainen analysointi puuttuu 
kaavaselostuksesta ja tarkastelu olisi syytä suorittaa ainakin päärakennusten harjan suunnan tai rakennusten 
korkeuden vaikutuksesta katunäkymiin. Lintuperspektiivistä esitetyt virtuaalikuvat eivät ole tässä suhteessa 
havainnollisia. 

Vastine: Voimassa oleva asemakaavassa on uusilla tonteilla rajattu rakennusalat tiukasti rakennustapaoh-
jeissa esitetyn mallin mukaisesti ja määritelty mm. aitojen paikat sekä rajoitettu rakennusten runkosyvyyksiä.  
Tiukat määräykset estävät tavanomaisten talomallityyppien rakentamisen. Määräyksiä halutaan asemakaa-
vamuutoksella väljentää siten, että alue voisi rakentua myös tavanomaisemmilla valmistaloilla. Tonttijaotus, 
rakennusoikeus, kattokaltevuus ja mm. julkisivujen korkeusmääräykset jätetään kuitenkin voimaan ja var-
mistetaan näin kokonaisuuden rakentuvan mittasuhteiltaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti alueen 
maisemaan ja mittakaavaan sopivana.  

Kaava-alue on sen verran pieni ja polveileva, että esim. yhtenäisen harjan suunnan määräämistä ei nähdä 
tarkoituksenmukaisena. Halutaan edelleen mahdollistaa myös rakennustapaohjeissa esitetty toteutustapa. 

Kaavamääräykset ovat osittain myös sekavat ja niitä on vaikea tulkita. AO-1 sekä AP-1 korttelialueiden kaa-
vamääräykset eivät eroa toisistaan. Kerrosalan määrittelyssä tulisi käyttää vain joko kerrosalan määrää il-
maisevaa lukua tai tehokkuuslukua. Kaavaluonnoksessa näitä molempia on käytetty jopa saman korttelin 
alueella. Kaavan sisältö ja luettavuus huomioon ottaen ELY-keskus pitäisi parempana käyttää pelkkää kerros-
alan määrää kuvaavaa lukua. Kaavaluonnoksessa on samojen kortteleiden alueella käytetty myös kerrosten 
lukumäärinä Iu ¾ ja Iu½ tai jätetty se ilmoittamatta. Tällöin syntyy epäselvyyttä siitä, mikä määräys koskee 
tonttia. Joissain kortteleissa saattaisi olla perusteltua myös yksikerroksinen rakentaminen ottaen huomioon 
mitä edellä on katunäkymistä esitetty. 

Vastine: Voimassa olevassa kaavassa on jo rakentuneille tonteille annettu sama rakennusoikeus (400 kem²) 
suorana kerrosalana, tontin koosta riippumatta. Rakennusoikeus kohdistuu sille rakennusalalle, jonka koh-
dalle merkintä sijoittuu. 

Asemakaavan tonttijako on ohjeellinen. Uusille tonteille on rakennusoikeus määritelty tehokkuusluvulla 
e=0,12. Tehokkuuslukumerkintä kohdistuu tontteihin sillä korttelin osalla, johon se on merkitty. Rakennus-
alat määrittelevät alueet, joille rakennuksia saa sijoittaa. Tontit ovat kooltaan vaihtelevia. Tonttijako on oh-
jeellinen mutta rakennusalat on määritelty sitovasti. Tehokkuusluku e=0,12 tuo tonteille koosta riippuen 250 
- 450 kem²:n rakennusoikeuksia.   

Asemakaavan muutoksessa on pyritty säilyttämään kaavan oleva rakennusoikeus, sen merkintätapa, tontti-
jako ja kerrosluvut entisellään. Korttelin osat, joita koskevat eri rakennusoikeus- / kerrosluku- ja/tai käyttö-
tarkoitusmerkinnät, erottaa toisistaan tontin rajaa paksumpi viiva (Ympäristöministeriön asetus maankäyttö- 
ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä (2000), merkintä nro 84. 

AO tarkoittaa erillispientaloja, AP sallii myös pari- ja rivitalot. Yksittäinen AP-1 – korttelinosan periytyy voi-
massa olevasta kaavasta. Kyseessä on rakentumaton tontti, jonka viereisillä tonteilla on jo rakentuneet 400 
kem²:n tontit rakennuksineen. AP – tonttia on ajateltu yhtiömuotoisen pihapiirin muodostamista varten.  

Yhtenäisyyden vuoksi vaihdetaan ainoan AP-1 - tontin käyttötarkoitus ja rakennusoikeuden esitystapa vie-
reisten tonttien kaltaiseksi.   
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Asemakaavan muutosluonnoksessa sitovat rakennusalat on esitetty korttelien rajoja myötäillen. Tonttijako 
voi toteutua kaavassa esitetystä ohjeellisesta jaosta poiketen.  

Ellei rakennustapaohjeiden noudattamisesta anneta kaavamääräystä eikä niitä hyväksytä kaavamuutoksen 
yhteydessä ne eivät ohjaa rakentamista. Koska kaavaluonnoksen liitteenä ovat vanhat ohjeet, joilla on tavoi-
teltu ympäristökuvaltaan täysin erilaista lopputulosta, rakennustapaohjeet olisi syytä päivittää tai kumota. 
Mikäli päädytään kumoamiseen, haluttu ohjausvaikutus tulisi ottaa huomioon kaavamääräyksissä. 

Vastine: Rakennustapaohjeissa on huolella suunniteltu ja kuvattu nykyaikainen vastine talonpoikaistalojen 
kolmipihaiselle pihapiirille, jossa on miespiha, siitä aidalla erotettu karjapiha ja erillinen aittapiha.  

Rakennustapaohjeet eivät itsessään ole sitovasti ohjanneet rakentamista tähänkään asti. Rakennustapaoh-
jeisiin viitataan voimassa olevassa kaavassa ainoastaan suosituksina väritykseen liittyen. Voimassa oleva ase-
makaavassa on kuitenkin rajattu rakennusalat tiukasti rakennustapaohjeissa esitetyn mallin mukaisesti ja 
määritelty mm. aitojen paikat sekä rajoitettu rakennusten runkosyvyyksiä.  Tiukat määräykset estävät tavan-
omaisten talomallityyppien rakentamisen.  

Rakennustapaohjeissa kuvattu toteutus loisi mielenkiintoisen nykyaikaisen version talonpoikaispihoista. Ra-
kennustapaohjeissa esitetyn mallin mukainen toteutus halutaan jatkossakin mahdollistaa. Määräyksiä halu-
taan asemakaavamuutoksella kuitenkin väljentää siten, että alue voisi rakentua myös tavanomaisemmilla 
valmistaloilla. Tonttijaotus, rakennusoikeus, kattokaltevuus ja mm. julkisivujen korkeusmääräykset jätetään 
voimaan ja varmistetaan näin kokonaisuuden rakentuvan mittasuhteiltaan alkuperäisen suunnitelman mu-
kaisesti alueen maisemaan ja mittakaavaan sopivana.  

Asemakaavamuutos mahdollistaa edelleen rakennustapaohjeissa kuvattujen ratkaisujen toteuttamisen.  

Rakennustapaohjeet pidetään kaavan liiteaineistona mutta korostetaan niiden ohjeellista merkitystä.  

Kaava-alue sijoittuu VT 9:n lähietäisyydelle, erityisesti sen itäinen osa. Kaavan vaikutusten arvioinnissa tode-
taan ristiriitaisesti, että valtatien melu ei ole alueella ongelma ja toisaalla, että keskeisimmät ympäristön 
häiriötekijät liittyvät liikennemeluun. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman uusia selvityksiä koske-
vaan kohtaan 6.2 tulee lisätä VT 9 meluselvitys. Kaavaselostuksen vaikutusten arviointi tulee tältä osin perus-
tua em. meluselvitykseen ja on tarvittaessa otettava huomioon kaavamerkinnöissä ja määräyksissä. 

Vastine: Melu on alueella merkittävin ympäristön häiriötekijä, mutta se ei ole voimakkuudeltaan merkitse-
vää. Valtatie sijoittuu pääosin maastolliseen syvennykseen, josta ääni ei pääse leviämään suunnittelualueelle 
suoraan. Lähimmillään suora ilmaetäisyys on 150 m ja välissä on myös metsää. Mielekästä tarvetta melusel-
vitykselle ei ole.  

Niemisjärvi-Aseman oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan luontoselvitys, johon kaava-asiakirjoissa viitataan, 
on vanha ja tarkkuudeltaan sellainen, että tätä muutosta varten tulisi laatia oma ajantasainen selvityksensä. 
Alue on pieni, joten tarkistettaessa osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohdassa 6.2 mainitusti luontoar-
vot, työ voitaisiin tehdä alueen luontoselvityksenä ottaen myös liito-oravat huomioon. Ympäristöhallinnon 
paikkatietojärjestelmissä ei ole kaavamuutosalueelta tiedossa olevia luontoarvoja. 

Vastine: Biologi suoritti alueella maastokäynnin 5.5.2020. Selvityksen tulokset raportoidaan suoraan kaava-
selostukseen ja löydetyt luontoarvot huomioidaan kaavaratkaisussa.  
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Keski-Suomen Museo 19.3.2020 

Keski-Suomen museolle on tullut lausuntopyyntö koskien Hankasalmen kunnan Niemisjärven asemakaavan 
muuttamisesta Pienmäen asuntoalueella (luonnosvaihe). 

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Niemisjärventien pohjoispuolella rajautuen lännessä Venekoskentiehen 
ja Pienmäen talomuseon eteläpuolella. 23 hehtaaria käsittävä alue on kylämäistä haja-asutusta ja talous-
metsää. Alueen pohjoispuolella on valtakunnallisesti merkittävä Pienmäen talomuseo ja sen avoimet rinne-
pellot sekä peltoja rajaavat metsät. Pienmäen talomuseon arvoalue ovat maisemallisena taustana asunto-
alueelle. Asuntoalueen rakennettu kulttuuriympäristö koostuu hajanaisesti rakennetusta 1940-2000-luvun 
pientila- ja omakotitalojen rakennusperinnöstä. 

Pienmäen asuinalueen voimassa oleva asemakaava on hyväksytty Hankasalmen kunnanvaltuustossa 
16.12.2009 § 64. Kaavan tavoitteena on ollut mahdollistaa maaseutumainen pientaloalue, joka sopeutuu 
olevaan maisemaan eikä uusi rakentaminen häiritsevästi näy talomuseon pihapiirin maisemassa. Asema-
kaava ei kuitenkaan ole lähtenyt toteutumaan, ja siksi kaavamuutoshankkeessa halutaan muun muassa väl-
jentää rakennusaloja ja määräyksiä. Rakennuspaikkojen määrää ja sijoittelua ei aiota muuttaa. 

Keski-Suomen museon mielestä on valitettavaa, ettei vuoden 2009 asemakaavaa ole pystytty käyttämään 
Pienmäen asuinalueen lisärakentamiseen, sillä asemakaavalla oli vuonna 2009 pystytty hyvin turvaamaan 
Pienmäen talomuseon valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön sisältyvät maisema-arvot. 

Asemakaavan muutosluonnoksessa rakennettavien tonttien rakennusaloja on väljennetty, kuten kaavan ta-
voitteisiin on kirjattu. Rakennuspaikkojen määrä ja sijoittelu on vuoden 2009 asemakaavan mukainen. Keski-
Suomen museon mielestä muutosluonnoksen yleisiin kaavamääräyksiin tulee liittää velvoite noudattaa teh-
tyjä rakennustapaohjeita, jotta niillä on uudisrakentamista ohjaava merkitys. Pienmäen asuntoalueen uusien 
tonttien rakentumisessa uuden asemakaavan ohjaamana tulisi kaavakartan määräyksissä huolehtia siitä, 
että rakennusoikeus eri tonteilla on 400 kerrosalaneliömetriä, kuten on jo vuoden 2009 asemakaavan mukai-
silla 2000-luvulla toteutuneilla omakotitalotonteilla. Rakentamisen määrän tulee olla jatkossakin Niemisjär-
ven kylän rakennettuun kulttuuriympäristöön ja maisemaan sovitettavaa, Kaavaluonnoksessa tulee tarkistaa 
ja lisätä kaavakartalta puuttuvat korttelimerkinnät (kuten esimerkiksi kortteleissa 53, 57, 58, 61, 63,64). 

Keski-Suomen museo pitää lisäksi tärkeänä, että Kaskirauniontien oikealle puolelle osoitetaan kaavassa istu-
tettava VL-alue, jotta tien reuna ei ole suoraan aukeassa peltoalueessa kiinni. Pientalojen uudisrakentamisen 
tulee jäädä metsän tai puiden suojaamaksi myös tonttialueilla, jotta niiden aiheuttama maisemahaitta Pien-
mäen historialliseen talomuseoon on mahdollisimman vähäinen. KeskiSuomen museo pitää erityisen tär-
keänä, etteivät Pienmäen valtakunnalliset kulttuurihistorialliset ja maisemalliset erityisarvot vähene asuin-
alueen tuoreen asemakaavan muutoksen takia. 

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta ei ole huomautettavaa. 

Vastine:  

Rakennustapaohjeet 

Rakennustapaohjeissa on huolella suunniteltu ja kuvattu nykyaikainen vastine talonpoikaistalojen kolmipi-
haiselle pihapiirille, jossa on miespiha, siitä aidalla erotettu karjapiha ja erillinen aittapiha.  

Rakennustapaohjeet eivät itsessään ole sitovasti ohjanneet rakentamista tähänkään asti. Rakennustapaoh-
jeisiin viitataan voimassa olevassa kaavassa ainoastaan suosituksina väritykseen liittyen. Voimassa oleva ase-
makaavassa on kuitenkin rajattu rakennusalat tiukasti rakennustapaohjeissa esitetyn mallin mukaisesti ja 
määritelty mm. aitojen paikat sekä rajoitettu rakennusten runkosyvyyksiä.  Tiukat määräykset estävät tavan-
omaisten talomallityyppien rakentamisen.  

Rakennustapaohjeissa kuvattu toteutus loisi mielenkiintoisen nykyaikaisen version talonpoikaispihoista. Ra-
kennustapaohjeissa esitetyn mallin mukainen toteutus halutaan jatkossakin mahdollistaa. Määräyksiä halu-
taan asemakaavamuutoksella kuitenkin väljentää siten, että alue voisi rakentua myös tavanomaisemmilla 
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valmistaloilla. Tonttijaotus, rakennusoikeus, kattokaltevuus ja mm. julkisivujen korkeusmääräykset jätetään 
voimaan ja varmistetaan näin kokonaisuuden rakentuvan mittasuhteiltaan alkuperäisen suunnitelman mu-
kaisesti alueen maisemaan ja mittakaavaan sopivana.  

Asemakaavamuutos mahdollistaa edelleen rakennustapaohjeissa kuvattujen ratkaisujen toteuttamisen. Ra-
kennustapaohjeet pidetään kaavan liiteaineistona mutta korostetaan niiden ohjeellista merkitystä.  

Rakennusoikeus 

Voimassa olevassa kaavassa on jo rakentuneille tonteille annettu sama rakennusoikeus (400 kem²) suorana 
kerrosalana, tontin koosta riippumatta.  

Asemakaavan tonttijako on ohjeellinen. Uusille tonteille on rakennusoikeus voimassa olevassa kaavassa mää-
ritelty tehokkuusluvulla e=0,12. Tontit ovat kooltaan vaihtelevia. Tonttijako on ohjeellinen mutta rakennus-
alat on määritelty sitovasti. Tehokkuusluku e=0,12 tuo tonteille koosta riippuen 250 - 450 kem²:n rakennus-
oikeuksia.   

Ylisuurten rakennusten ehkäisemiseksi tapauksessa, jossa tonttijaolla toteutuisi kaavassa esitettyjä  huomat-
tavasti suurempi tontti, rajataan yksittäisen tontin suurin sallittu rakennusoikeus 400 kem²:iin. 

Korttelinumerointi 

Korttelinumerointia on järkeistetty. Voimassa olevassa asemakaavassa on samalle korttelille annettu tar-
peettomasti useita korttelinumeroita saman korttelin eri osille.  

Kaskirauniontien varsi 

Kaskirauniontie on jo rakennettu. Voimassa olevassa kaavassa tien pellon puoleiselle reunalle on määrätty 
istutettava puurivi ja kiviaidanne / riukuaita. Rakennetun tiepohjan ja rajan väliin ei mahdu kunnon istutet-
tavaa vyöhykettä. Kaavaluonnoksessa esitetään kadun reunaan voimassa olevan kaavan mukaista istutetta-
vaa puuriviä. Maasto viettää pellolta Kaskirauniontielle, rakennukset jäävät siten suhteellisen matalalle. Puu-
rivistö maisemoi niitä peittoon. 

 
Kuva 2: Virtuaalimallinäkymä museon suunnalta Kaskirauniontielle. 
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Mielipide 5.3.2020 

Hei, esitän mielipiteen uusitusta Niemisjärven Pienmäen asemakaavasta ja lausun seuraavaa: 

Uusitun kaavan tarkoitushan oli helpottaa rakentamista ja sitä kautta lisätä kysyntää tonteilla. Rakennus-
määräysten helpottaminen lisäisi kysyntää, toisi vaihtoehtoja ja sitä kautta laskisi rakennuskustannuksia. 

Otan esimerkiksi ulkovärin ja materiaalin: 

− Samalla tontilla olevat rakennukset nurkkalaudat saman värisiä seinän kanssa. 
− Seinät oltava hirttä tai puuta 
− Vesikate oltava tumma, vesikate suositus huopakate. 
 
Nämä vaatimukset ovat aivan liian vaativia, jotta uusia rakentajia saadaan Pienmäkeen. Aikaisempien kes-
kustelujen perusteella tarkoitushan oli helpottaa kaavaa niin että lähes vapaa rakentaminen olisi mahdollista. 

Vastine: Rakentamista ohjaavia määräyksiä on ollut tavoitteena väljentää siten, että ne eivät olisi liian haas-
tavia mutta ohjaisivat silti rakentamista siten, että asuntoalueesta tulisi yhtenäinen ja valtakunnallisesti ar-
vokkaan rakennetun kulttuuriympäristön läheisyyteen sopiva.  

Materiaaleja ja väritystä koskevat määräykset lievennetään suosituksiksi.  

 

 
Kuva 3: Kaskirauniontien vartta, J. Kärkkäinen 5.5.2020 
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YHTEENVETO 

Keskeinen palaute 

Liitto 

− Asemakaavan suhde maakuntakaavaan arvioitava (arvioitu vain suhteessa oikeusvaikutuksettomaan 
yleiskaavaan ja valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin). 

 
ELY  

− Tavoitteet selkeämmiksi ja kaavamääräykset niitä tukemaan. 
− Rakennuskannan analysoinnista korttelikohtaiset johtopäätökset uudisrakentamiselle (rakennusten 

harjansuunta, korkeus, maantasohavainnekuvia) 
− Kaavamääräykset osittain sekavat, päällekkäisiä ja keskenään ristiriitaisia merkintöjä 
− Rakennustapaohjeet päivitettävä tai kumottava, jolloin ohjausvaikutus kaavamääräyksiin 
− Meluselvitys laadittava ja arvioitava vaikutukset sen pohjalta 
− Luontoselvitys  

 
Museo 

− Kaavamääräyksiin velvoite noudattaa rakennustapaohjeita 
− Rakennusoikeus tonteille 400 kem² 
− Uudisrakentamisen ja talomuseon väliin aina suojaava kasvillisuusvyöhyke 

 
Mielipide 

− Liian tiukat määräykset 

Toimenpiteet 

1. Arvioidaan kaavan suhdetta maakuntakaavaan ja valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 
2. Laaditaan luontoselvitys 
3. Kaavamääräysten ja -merkintöjen tarkistus ja yhtenäistäminen. 
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