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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1

Tunnistetiedot
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Asemakaavan selostus, joka koskee 3.5.2017 päivättyä kaavakarttaa.
Asemakaavan muutos koskee osakortteleita 134 ja 135 sekä niihin liittyviä virkistys- ja katualueita.
Asemakaavan muutoksella muodostuvat osakorttelit 134 ja 135 sekä niihin liittyvät virkistys- ja
katualueet.
1.2

Kaava-alueen sijainti ja laajuus
Kaava-alue sijaitsee noin Vieremän keskustassa, Petterintien ja Härköniementien välisellä alueella. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 1,9 ha.

Kuva 1.

1.3

Alueen sijainti (peruskartan lähde: MML 01/2017)

Kaavan nimi ja tarkoitus
Asemakaavan nimi on SOTKUN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Tavoitteena on muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa siten, että Petterintien varteen mahdollistuu rivitalokohteen toteuttaminen ja vanhan päiväkodin tontti osoitetaan pientalotontiksi. Lisäksi tarkistetaan katualuerajoja sekä viheralueen ja kevyen liikenteen väylän linjauksia.
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TIIVISTELMÄ

2.1

Kaavaprosessin vaiheet
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Vieremän kunnanvaltuusto on päättänyt helmikuussa 2017 asemakaavan laatimisesta alueelle.
Kaavaa varten laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta tiedotettiin ja joka asetettiin
nähtäville yhdessä kaavaluonnoksen kanssa maaliskuussa 2017. Kaavaehdotus asetettiin toukokuussa 2017 valmisteluaineistoineen virallisesti nähtäville. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan ____kuussa ____.
2.2

Asemakaava
Alueelle on osoitettu asuinpientalojen (AP-1, AP-2), rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten (AR) sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueita (AL). Lisäksi alueelle
on osoitettu puisto- (VP) ja katualueita.

2.3

Asemakaavan toteuttaminen
Alue on osittain rakennettua ympäristöä. Rakennushankkeet käynnistyvät tarpeen mukaan
kaavan saatua lainvoiman.
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LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista
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3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Kaavoitettava alue sijaitsee Vieremän keskustassa
Ryhälänmäki) ja Härköniementien välisellä alueella.

Kuva 2.

Petterintien

(yt

5910,

Vieremä–

Ilmakuva alueelta ja suunnittelualueen rajaus (ilmakuvan lähde: MML 04/2012)

3.1.2 Luonnonympäristö
Luonnonolot
Suunnittelualue on puustoista, rakennettua ympäristöä. Maasto viettää alueen eteläosasta keskiosaan, josta maasto alkaa kohota kohti Härköniementietä. Korkeudet vaihtelevat noin välillä
+101,0…+110,0 m. Korkeimmillaan maasto on Härköniementien varressa alueen pohjoisosassa. Alueen keskiosan notko viettää kohti Sotkun lampea.
Luontoselvitys 2008
Osayleiskaavan yhteydessä laaditun luontoselvityksen (2008) mukaan alueella ei ole arvokkaita
luontokohteita.
Maaperä
GTK:n maaperätietojen perusteella alueen maaperä on hiekkaa ja hiesua.
3.1.3 Rakennettu ympäristö
Yhdyskuntarakenne
Alue sijoittuu Vieremän keskustan itäosaan.
Rakennettu ympäristö ja rakennuskanta
Suunnittelualue sijoittuu rakennetun ympäristön keskelle. Suunnittelualueella sijaitsee muutamia asuinrakennuksia sekä vanha päiväkoti. Lähiympäristössä on omakotitaloja.
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Rakennuskulttuuri-inventointi 1992, päivitys 2010
Kirkonseudun vanhaa rakennuskantaa on inventoitu vuonna 1992 ja inventointia on päivitetty
vuonna 2010 osayleiskaavan laatimisen yhteydessä. Inventoinneissa olivat mukana seuraavat
suunnittelualueella sijaitsevat kohteet:
75 Pajala
Talo on rakennettu 1930-luvulla ja se on toiminut sota-aikana sotilassairaalana ja sen jälkeen vanhustentalona. 1970-luvulla talossa asui Gutzeitin työnjohtaja. Luettelointiperuste: Ainoita 1930-luvun asun
säilyttäneistä Vieremän kirkonkylän rakennuksista. Arvo: rakennushistoriallinen, maisemallinen

Kuva 3.

Kuva Pajalasta (2017).

145 Entinen Terveystalo
Arkkitehti Erkki Linnasalon suunnittelema entinen terveystalo on valmistunut vuonna 1949. Vuonna
1983 talo muutettiin kansalaisopiston käyttöön. 1980 lähtien talossa on ollut päiväkotitoimintaa.

Kuva 4.

Kuva entisestä terveystalosta (2017).

Lisäksi kaava-alueen ulkopuolella, sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee yksi inventoitu kohde:
76 Seppälä
Vanha asuinrakennus on rakennettu 1920-30 lukujen tienoilla. Pihapiirissa sijaitseva varastorakennus
on vanha vilja-aitta (ruumisaitta) 1900-luvulta. Luettelointiperuste: Kirkonkylän ensimmäisiä asuinrakennuksia. Arvo: historiallinen, maisemallinen
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Kuva Seppälästä (2017).

Inventoinnin päivityksen (2010) perusteella kohteet eivät ole suojeltuja, eikä niitä ole osoitettu
osayleiskaavassa rakennussuojelukohteina (SR).
Muinaisjäännökset
Osayleiskaavaa varten laaditun muinaismuistoinventoinnin (2008) mukaan alueella ei ole todettu kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Palvelut
Suunnittelualue sijoittuu keskustan palveluiden läheisyyteen. Lähiympäristössä on mm. huoltoasema ja Kirkonkylän koulu.
Asuminen
Suunnittelualue rajautuu pääosin asuntoalueisiin.
Virkistys
Suunnittelualueen lähellä on Sotkun lampi, jonka rannalla on uimaranta ja talvisin avantouintipaikka. Suunnittelualueen vieressä sijaitsevan Kirkonkylän koulun yhteydessä on liikuntahalli ja
kuntosali.
Liikenne
Suunnittelualue sijoittuu Petterintien (yt 5910, Vieremä–Ryhälänmäki) ja Härköniementien väliselle alueelle. Petterintien toisella puolella on kevyen liikenteen väylä.
Tekninen huolto
Alue on kaukolämpö-, vesijohto- ja viemäriverkoston piirissä. Alueen luoteisreunan poikki kulkee 20 kV sähkölinja maakaapelina ja alueen keski- ja itäosan poikki viemärijohto. Itäosassa
kulkee myös kaukolämpöjohtoja ja vesijohto.
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Tekniset verkostot

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Melu
Petterintiellä (yt 5910) keskivuorokausiliikenne oli 2275 ajoneuvoa/vrk vuonna 2016. Liikennemäärät ja nopeusrajoitus 40 km/h huomioiden kaavoitettavalla alueella ei aiheudu erityistä
suojautumisen tarvetta liikennemelulta.
3.1.4 Maanomistus
Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa lukuun ottamatta kahta pientä kunnan omistamaa palstaa.
3.2

Suunnittelutilanne
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaava
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan vuonna
2001. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan
1.3.2009.
Vieremän kunta kuuluu Pohjois-Savon liiton
alueeseen, jolla on voimassa 7.12.2011
vahvistettu maakuntakaava.
Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava
on vahvistettu 15.1.2014.
Kauppaa, keskustatoimintoja ja seudullisesti
merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä käsittelevä kaupan maakuntakaava on vahvistettu 1.6.2016.
Kuva 7.

Ote maakuntakaavasta

Yleiskaava
Kaavoitettavalla alueella on voimassa kunnanvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Vieremän kirkonkylän osayleiskaava.
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Ote osayleiskaavasta KV 17.12.2012

Asemakaava
Suunnittelualueella ovat voimassa seuraavat asemakaavat:
Kirkonmäen ja Sotkun alueen rakennuskaavan muutos ja laajennus
Mäntykankaan ja Sotkun alueen rakennuskaavan muutos ja laajennus

Kuva 9.

Ote asemakaavayhdistelmästä ja suunnittelualueen rajaus.

KV hyv. 8.4.1992
KV hyv. 20.6.1994
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Rakennusjärjestys
Vieremän kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 19.12.2011.
Kaavoituspäätös
Kunnanvaltuusto on tehnyt kaavoituspäätöksen 13.2.2017.
Pohjakartta
Kaavoituksen pohjakartta on ajantasainen ja se täyttää MRL 54a §:n mukaiset vaatimukset.
Pohjakartan on tarkistanut Iisalmen kaupungin vs. mittauspäällikkö Arttu Haanketo.
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4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve
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Kaavoitustyöhön ryhdyttiin tarpeesta osoittaa alueelle rivitaloasumista sekä muuttaa vanhan
päiväkodin tontti pientalotontiksi. Samalla tarkistetaan katualueiden rajoja sekä viheralueen ja
kevyen liikenteen väylän linjauksia.
4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Vieremän kunnanvaltuusto päätti 13.2.2017 asemakaavamuutoksen laatimisesta alueelle. Kaavoitustyö aloitettiin helmikuussa 2017 Ramboll Finland Oy:ssä.

4.3

Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1 Osalliset
Kaavoitustyötä varten laadittiin 23.2.2017 osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa osallisiksi
määriteltiin lähiympäristön kiinteistönomistajat, Vieremän kunnan asukkaat, kunnanvaltuusto
ja kunnanhallitus, tekninen lautakunta, kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta sekä muut lautakunnat, Vieremän Lämpö ja Vesi Oy, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Savon pelastuslaitos-liikelaitos, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Savon Voima Verkko Oy, Sonera Oyj, Vieremän yrittäjät ry, mahdolliset muut yritykset ja
yhteisöt sekä muut osalliset ja osalliseksi ilmoittautuvat.
Liite 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

4.3.2 Vireilletulo
Asemakaavan muutos tuli vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja luonnoksen nähtäville asettamisesta tiedottamisen yhteydessä.
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
−

−
−
−

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut yhdessä kaavaluonnoksen kanssa MRA 30 §:n
mukaisesti laatimisvaiheen materiaaleineen nähtävillä 15.3.-31.3.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos on lähetetty viranomaisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja luonnoksesta saatiin 4 lausuntoa ja 3 mielipidettä.
Kaavaehdotus on ollut MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä __.__.–__.__.____ välisen ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin/ei saatu muistutuksia.
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan __.__.____ esittää asemakaavaa kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi.
Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan __.__.____.

Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot.
4.3.4 Viranomaisyhteistyö
Viranomaisyhteistyö hoidetaan lausuntomenettelyllä.
4.4

Asemakaavan tavoitteet

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Kunnan asettamat tavoitteet
Kunnan tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että mahdollistetaan rivitalojen rakentaminen alueelle. Samalla vanhan päiväkodin tontti osoitetaan pientalotontiksi. Lisäksi tavoitteena on tarkistaa katualueen rajoja, viheraluetta ja kevyen liikenteen väylän linjausta.
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Maakuntakaava
Maakuntakaavassa alue kuuluu Vieremän alakeskuksen alueeseen (Ca-21) sekä taajamatoimintojen alueeseen.
Tuulivoimamaakuntakaavassa ei ole esitetty aluetta koskevia merkintöjä tai määräyksiä.
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Kaupan maakuntakaavassa Vieremän keskusta on osoitettu keskustatoimintojen alakeskuksena
(ca2), jolle sijoitettavien vähittäiskaupan suuryksiköiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla olemassa olevat vähittäiskaupan suuryksiköt huomioiden enintään 5000 k-m2.
Osayleiskaava
Osayleiskaavassa alueelle on osoitettu pientalovaltaista asuntoaluetta (AP), asuin-, liike- ja
toimistorakennusten aluetta (AL) sekä julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY). Petterintie
on osoitettu yhdystienä/kokoojakatuna (yt/kk). Härköniementie on osoitettu kokoojakatuna /
yksityistienä. Lähiympäristöön on osoitettu pientalovaltaista asuntoaluetta (AP), asuin-, liike- ja
toimistorakennusten aluetta (AL), keskustatoimintojen aluetta (C), julkisten palvelujen ja hallinnon alueita (PY) sekä leikkipuisto (VK) ja uimaranta (VV). Petterintien toiselle puolelle on
osoitettu kevyen liikenteen väylä.
Asemakaava
Voimassa olevassa asemakaavassa alueelle on osoitettu erillispientalojen korttelialuetta (AP-1),
asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL) sekä puistoa (VP) ja katualuetta. Lähiympäristöön on osoitettu erillispientalojen korttelialuetta (AP-1), sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS), yleisen tien aluetta (LYT) sekä katualuetta. Yleisen tien alueelle on nuolimerkinnöin osoitettu likimääräiset liittymien paikat.
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Alueella olevat sähkö-, viemäri- ja vesijohtolinjat huomioidaan kaavaratkaisussa. Alueen maastonmuodot huomioidaan suunnittelussa mm. osoittamalla alavin alue puistoalueena, jolloin sitä
voidaan hyödyntää myös hulevesien poisjohtamisen reittinä.
4.5

Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

4.5.1 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Kaavaluonnos 23.2.2017
Alueelta laadittiin lähtötietojen sekä esitettyjen tavoitteiden perusteella kaavaluonnos, joka on
päivätty 23.2.2017. Alueelle on osoitettu asuinpientalojen (AP-1, AP-2), rivitalojen ja muiden
kytkettyjen asuinrakennusten (AR) sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueita
(AO). Lisäksi alueelle on osoitettu puisto- (VP) ja katualueita.
Kaavaluonnos oli yleisesti nähtävillä 15.3.–31.3.2017. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot
viranomaisilta sekä sähköyhtiöltä. Lausunnot saatiin Kuopion kulttuurihistorialliselta museolta,
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Pohjois-Savon liitolta ja PohjoisSavon Pelastuslaitokselta. Kuopion kulttuurihistoriallisella museolla, Pohjois-Savon liitolla ja
Pohjois-Savon Pelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Kaavaluonnoksesta saatiin myös kolme mielipidettä lähialueen kiinteistönomistajilta.
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen mukaan kaavamuutos toteuttaa pääpiirteittäin vuonna 2013 voimaan tulleen yleiskaavan periaatteita. Lausunnon mukaan
osa suunnittelualueesta sijaitsee yleiskaavoituksen yhteydessä vuonna 2010 laaditun kulttuuriinventoinnin mukaan arvokkaalla maisema-alueella (Härköniementien asuinalue) ja kaavaalueella sijaitsevat entinen terveystalo ja Pajala sekä kaava-alueen naapurikiinteistöllä sijaitseva Seppälä on inventoitu paikallisesti arvokkaiksi kohteiksi. ELY-keskuksen mukaan kaava-alue
olisi tarpeen laajentaa koskemaan myös Seppälän kiinteistöä ja inventoidut kohteet tulisi osoittaa asemakaavassa sr-merkinnällä ja suojelumääräyksellä. Rakennusala tulee rajata siten, että
se mahdollistaa inventoitujen kohteiden säilyttämisen. Lisäksi ELY-keskuksen mukaan AP-2 –
korttelialueen kaavamääräystä tulee tarkistaa ympäristövaikutuksia rajoittavalla määräyksellä
ja asemakaavakartalle on tehtävä merkintä pohjakartan hyväksymisestä, mikäli pohjakartta
täyttää sille MRL 54a §:ssä säädetyt vaatimukset yksityiskohtaisuudesta, riittävästä tarkkuudesta ja ajantasaisuudesta.
Lausunnon liitteenä on Arkkitehti Eeva Pehkosen kommentteja inventointikohteisiin liittyen.
Pehkosen mukaan Härköniementie on inventoinnin mukaan kirkonkylän vanhinta asutusta, jonka harvat jäljellä olevat rakennukset tulee säilyttää. Pajala on rakennettu vuonna 1930 ja sen
käyttöön liittyy historiallista merkitystä. Rakennus on toiminut sotasairaalana, vanhusten taloja
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ja Gutzeitin työnjohtajan asuintalona. Pehkosen mukaan rakennus on kaunis jyrkkine kattoineen ja laudoituksen yksityiskohtineen.
Entinen terveystalo on rakennettu vuonna 1949 arkkitehti Erkki Linnasalmen suunnitelmien
mukaan. Linnasalmi on suunnitellut monia sairaanhoitoon liittyviä rakennuksia, mm. vuonna
1946 Helsingin Meilahden lastenklinikan (yhdessä Uno Ullbergin kanssa), joka on RKY-kohde.
Muita kohteita (usein vaimonsa Pirkko Kiianlinnan kanssa) mm. Kuopion Alavan sairaala, Enonkosken neuvola-lääkäritalo v. 1947, Hattelman piirimielisairaala v. 1932, Lahden sairaalan III
vaihe.
Lisäksi Pehkonen toteaa, että jos Härköniementien varrella sijaitseva Seppälän talo nro 76
(1920-1930) olisi kaava-alueella, niin sen säilyminen tulisi turvata suojelumerkinnällä.
Vastine
Entistä terveystaloa, Pajalaa, Seppälää ja Härköniementien asuntoaluetta ei ole merkitty yleiskaavassa suojelumerkinnöillä eikä yleiskaava velvoita niiden säilyttämiseen,
ks. selostuksen kohta 3.1.3. Kohteet on kuitenkin huomioitu asemakaavassa tonttien
käyttötarkoituksissa ja rakennusalojen rajauksissa. Kaavaratkaisu mahdollistaa kohteiden säilymisen.
AP-2 – korttelialueelle lisätään yritystoimintaa rajoittava kaavamääräys, jonka mukaan alueelle ei saa sijoittaa toimintaa, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua,
tärinää tai ilman pilaantumista.
Pohjakartan hyväksyntää koskeva merkintä lisätään kaavakartalle.
Kiinteistön 9:71 omistaja kaava-alueen ulkopuolella ottaa mielipiteessään kantaa kaavassa esitettyyn viheralueeseen ja kevyen liikenteen väylään ja ehdottaa, että kevyen liikenteen
väylän ja viheralueen sijaan olemassa oleva ojan siistittäisiin ja ojan viereen tulisi sorapolku
meijerinmontun ja Sotkun lammen välille.
Vastine
Kaavasta ei aiheudu muutoksia mielipiteen esittäjän kiinteistön kohdalle. Asemakaava
mahdollistaa päällystetyn kevyen liikenteen väylän rakentamisen, mutta ei poissulje
myöskään kevyemmän vaihtoehdon toteuttamista. Kaavaehdotuksessa kevyen liikenteen väylää siirretään hieman etelämmäs viemärilinjan viereen, jolloin se sijoittuu
kauemmas mielipiteen esittäjän tontista.
Kiinteistön 4:62 omistaja esittää Nahkurintien loppupään avaamista autoliikenteelle perusteluinaan muun muassa päiväkodille suuntautuvan aamu- ja iltaruuhkan purkaminen, liikenneturvallisuus ja tien käyttö varapoistumistienä. Hän myös esittää kevyen liikenteen väylän moottoriliikennekäytön estämistä siten, ettei väylän huoltoliikenne ja alkuperäinen käyttötarkoitus
esty. Lisäksi mielipiteessä esitetään Härköniementien virheellisen linjauksen tarkastelua Petterintien risteyksestä alkaen. Mielipiteen esittäjä toivoo myös, ettei viittä metriä lähemmäs hänen
tontin rajaa tehtäisi viheralueelle rakennelmia tai pintavesien valumaa haittaavia maarakenteita.
Vastine
Nahkurintie sijoittuu asemakaava-alueen ulkopuolelle eikä tien avaaminen autoliikenteelle ole tällä asemakaavalla ratkaistava asia. Suunniteltu kevyen liikenteen väylä on
tarkoitettu yleiseen jalankulkuun ja polkupyöräilyyn, ja tämä huomioidaan kevyen liikenteen väylän suunnittelun yhteydessä.
Härköniementien reunan sijainti on tarkistettu pohjakarttaan. Asemakaavan katualueen rajausta tarkistetaan kaavaehdotukseen nykyisen tien sijainnin suhteen siten, että katualueella jää ajoradan viereen tilaa myös kapeille tienvarsiojille tai painanteille
hulevesien poisjohtamiseksi.
Vesien ohjaus viheralueella määritetään lopullisesti kevyen liikenteen väylän suunnittelun yhteydessä. Vedet voidaan ohjata notkoa myöden kohti Sotkun lampea.
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Kuva 10. Ote kaavaluonnoksesta 23.2.2017.

Kaavaehdotus 3.5.2017
Alueelta laadittiin luonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden jälkeen kaavaehdotus
3.5.2017. Kaavasuunnitelmaan on tehty seuraavat muutokset luonnosvaiheen jälkeen:
-

Härköniementien katualuetta on laajennettu tonteille 134–14 ja 135–1 huomioiden tien
nykyinen linja ja tien viereen tarvittava tila ojaa/painannetta varten.

-

Tontilta 134–14 on poistettu liittymäkieltomerkintä tarkistettu rakennusalan rajaa.

-

Tontilla 135–1 on tarkistettu liittymäkieltomerkintöjä.

-

Kevyen liikenteen väylän ohjeellista linjausta on tarkistettu viemärilinjan viereen.

-

AP-2 –korttelialueen kaavamääräyksiin on lisätty määräys, jonka mukaan alueelle ei
saa sijoittaa toimintaa, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, tärinää tai ilman
pilaantumista.

-

Lisäksi asemakaavan pohjakarttaan on tehty tarkistuksia ja kartalle on lisätty merkintä
pohjakartan hyväksymisestä.

Kaavaehdotus oli yleisesti nähtävillä __.__.–__.__.2017. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot viranomaisilta sekä sähköyhtiöiltä.
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Kaava-alueelle muodostuu kolme asuinpientalotonttia, yksi rivitalotontti sekä yksi asuin-, liikeja toimistorakennusten tontti, joista osa on ennestään rakennettuja.
Liitteenä olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa on tarkemmat tiedot alueelle muodostuvista kerrosaloista ja pinta-aloista.
Liite 2.
5.2

Asemakaavan seurantalomake

Palvelut
Alue sijoittuu Vieremän keskustaan.

5.3

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Korttelialueiden reunoille merkityillä istutettavilla alueen osilla sekä alueen keskellä olevan virkistysalueen avulla on mahdollista säilyttää alueen puustoista ilmettä.

5.4

Aluevaraukset
Alueelle on osoitettu asuinpientalojen (AP-1, AP-2), rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten (AR) sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueita (AL). Lisäksi alueelle
on osoitettu virkistys- (VP) ja katualueita.

5.4.1 Korttelialueet
Asuinpientalojen korttelialue AP-1
Osakorttelin 134 tontit 14 ja 15 on varattu asuinpientalojen korttelialueeksi (AP-1).
− Korttelialueelle saa rakentaa erillispientaloja tai enintään 3-asuntoisia rivitaloja.
− Yhden rakennuksen kerrosala ei saa ylittää 250 k-m2.
− Rakennusten on oltava harja- tai lapekattoisia, kattokaltevuus 1:3.
− Rakennuspaikalla tulee säilyttää tai istuttaa vähintään 2 m mittaisia puita siten, että niiden
määrä on vähintään yksi rakennuspaikan 150 m2 kohti.
− Autopaikkoja on rakennettava vähintään yksi asuntoa kohti.
− Tonteilla 14 ja 15 saa rakentaa enintään II-kerroksisia rakennuksia.
− Tonttien 14 ja 15 tehokkuusluku on e = 0.20, jolla tontille 14 muodostuu kerrosalaa noin
508 k-m2 ja tontille 15 noin 610 k-m2.
− Tontin 14 reunalle on määrätty istutettava alueen osa, joka toimii samalla suojavyöhykkeenä katua vasten.
− Tonttien 14 ja 15 eteläosan poikki on merkitty maanalaista johtoa varten varattu alueen
osa viemärille (j).
Asuinpientalojen korttelialue AP-2
Osakorttelin 134 tontti 16 on varattu asuinpientalojen korttelialueeksi (AP-2). Alueelle saa sijoittaa lisäksi pienyritystoimintaa palvelevia tiloja. Alueelle ei saa sijoittaa toimintaa, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, tärinää tai ilman pilaantumista.
− Tontilla 16 saa rakentaa enintään II-kerroksisia rakennuksia.
− Tontin 16 tehokkuusluku on e = 0.40, jolla kerrosalaa muodostuu 530 k-m2.
− Tontin 16 länsireunaan on merkitty maanalaista johtoa varten varattu alueen osa viemärille
(j) ja vesijohdolle (v) ja tontin koilliskulmaan maanalaista johtoa varten varattu alueen osa
lämpöputkelle (l).
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue AR
Osakorttelin 135 tontti 2 on varattu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR).
− Tontilla 2 saa rakentaa enintään II-kerroksisia rakennuksia.
− Tontin 2 tehokkuusluku on e = 0.25, jolla kerrosalaa muodostuu noin 1560 k-m2.
− Tontin 2 reunalle on määrätty istutettava alueen osa, joka toimii samalla suojavyöhykkeenä
tietä vasten.
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Tontin 2 luoteiskulmaan on merkitty maanalaista johtoa varten varattu alueen osa 20 kV:n
maakaapelille (z).
Viereisen alueen asemakaavassa on nuolimerkinnällä osoitettu likimääräiset liittymien sijainnit Petterintielle korttelin tonttien 1 ja 2 rajalle ja tontin 2 keskiosaan.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue AL
Osakorttelin 135 tontti 1 on varattu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL).
− Tontilla 1 saa rakentaa enintään II-kerroksisia rakennuksia.
− Tontin 1 tehokkuusluku on e = 0.40, jolla kerrosalaa muodostuu 433 k-m2.
− Tontin 1 reunalle on määrätty istutettava alueen osa, joka toimii samalla suojavyöhykkeenä
tietä ja katua vasten.
− Tontin 1 länsiosaan on merkitty maanalaista johtoa varten varattu alueen osa 20 kV:n
maakaapelille (z).
− Tontin 14 reunaan Härköniementietä vasten on merkitty katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
− Viereisen alueen asemakaavassa on nuolimerkinnällä osoitettu likimääräinen liittymän sijainti Petterintielle korttelin tonttien 1 ja 2 rajalle.
5.4.2 Muut alueet
Puisto VP
Asuntoalueiden väliselle alueelle on osoitettu puistoa (VP). Puistoalueen poikki on merkitty ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa (pp). Virkistysalueen poikki
on merkitty maanalaista johtoa varten varattu alueen osa viemärille (j).
Katualue
Härköniementien katualuetta on levennetty tonttien 134–14 ja 135–1 ja puistoalueen kohdalla.
5.5

Kaavan vaikutukset

5.5.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Yhdyskuntarakenne
Alueen rakentaminen tukeutuu alueelle toteutuneeseen nykyiseen maankäytölliseen kehitykseen. Lähiympäristössä on omakotitaloja. Asemakaavaratkaisu noudattaa yleiskaavan päälinjoja. Suunnittelualue sijaitsee yhdyskuntarakenteen kannalta edullisesti.
Taajamakuva
Alueen rakentaminen kehittää taajamakuvaa rakennetummaksi.
Asuminen
Kaava lisää toteutuessaan asumisen mahdollisuuksia keskustan palvelujen läheisyydessä.
Palvelut
Alue sijoittuu Vieremän keskustaan.
Virkistys
Ympäristön virkistysalueet ovat alueen asukkaiden käytössä.
Liikenne
Täydennysrakentaminen lisää jonkin verran liikennettä alueella. Petterintien varressa sijaitseva
kevyen liikenteen väylä parantaa liikenneturvallisuutta.
Tekninen huolto
Alue on liitettävissä teknisiin verkostoihin.
Ympäristön häiriötekijät
Kaavan toteutuminen nostaa jonkun verran Petterintien liikennemäärää, mutta liikennemelun
taso jää kuitenkin niin vähäiseksi, että sillä ei ole merkittävää vaikutusta alueen maankäyttöön.
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Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Maisema
Alue sijoittuu rakennettuun ympäristöön. Kaavassa on annettu rakennustapaa ja kasvillisuutta
koskevia määräyksiä.
Luonnonolot
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. Virkistysalueen avulla sekä tonteille varatuilla istutettavilla
reunavyöhykkeillä pyritään turvaamaan asumiseen osoitettujen alueiden mahdollisuus viihtyisään ympäristöön. Kaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta luonnonoloihin.

5.7

Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavassa on annettu määräyksiä, jotka koskevat rakentamistapaa ja kasvillisuuden säilyttämistä ja istuttamista, ks. kohta 5.4.1. Korttelialueet.

5.8

Nimistö
Nimistö on säilytetty ennallaan.
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ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Alue on osittain rakennettua ympäristöä. Rakennushankkeet käynnistyvät tarpeen mukaan
kaavan saatua lainvoiman. Rakennusten mahdollista sijoittelua AR- ja AL-tonteille on esitetty
soveltuvin osin kuvassa 11.

Kuva 11. Havainnekuva 3.5.2017
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