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1 Perus- ja tunnistetiedot 

1.1 Kaavan nimi 

Synsiörannan ranta-asemakaavamuutos (koskettaa koko kaavaa). 

Kaavamuutos koskee Kangasniemen kunnan 213 Tiiholan kylän 433 tiloja 3:18 ja 3:19. 

1.2 Alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Kangasniemen kunnan Tiiholan kylän Synsiö järven eteläosaan 
sijoittuvan Haahkalanselän itärannalla. Alueelta on matkaa Kangasniemen kuntakeskuk-
seen noin 15 km. Kangasniemeltä on matkaa lähikaupunkeihin Pieksämäelle 48 km, Mik-
keliin 52 km ja Jyväskylään 64 km. 

 
KUVA 1: Kaava-alueen sijainti 
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2 Kaava-alue, maanomistus ja tavoitteet 

 
KUVA 2: Kaava-alueen (pinta-ala noin 96 ha) rajaus ja rakennusten käyttötarkoitukset 

Laadittavan ranta-asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa alueen maankäyttö vas-
taamaan tämän hetken lähtökohtia ja tarpeita. Voimassa olevan kaavan mukaiseen mat-
kailualuerakentamiseen ei maanomistajalla ole tarpeita - alueet muutetaan loma-asunto-
jen rakennuspaikoiksi. Samoin vanhassa ranta-asemakaavassa osoitetut virkistysalueva-
raukset Kokkoniemenjoen rannalla eivät ole tarpeen - alueet muutetaan metsätalousalu-
eiksi. Ko.virkistyskaavamerkinnät rajoittavat myös alueen normaalia metsätalouskäyttöä. 
Lisäksi yksi muodostettu loma-asunnon rakennuspaikka (tila 3:18) ei ole kaavan mukai-
sella paikalla - rakennuspaikan sijainti täsmennetään. 
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3 Suunnittelutilanne 

3.1 Maakuntakaava 

Kangasniemi sisältyy Etelä-Savon maakuntakaavaan, jonka Ympäristöministeriö on vah-
vistanut 4.10.2010.  

Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan 9.6.2014 
ja ympäristöministeriö vahvisti kaavan 3.2.2016. 

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan on maakuntavaltuusto hyväksynyt kokouksessaan 
12.12.2016. Maakuntakaava on saanut lainvoimaisuuden 12.12.2017. Käsiteltävinä tee-
moina mm. luonnonvarat, vähittäiskaupan suuryksiköt, arvokkaat maisemat ja kulttuu-
riympäristöt sekä joukko muita voimassa olevan kaavan päivityksiä eri maankäyttötee-
moissa. 

Suunnittelualueelle ei kohdistu maakuntakaavan merkintöjä. 

 
KUVA 3: Ote Etelä-Savon maakuntakaavayhdistelmästä suunnittelualueen kohdalta 
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3.2 Yleiskaava 

Kangasniemen kunnan alueelle on laadittu seuraavat yleiskaavat: 

 Kirkonkylän osayleiskaava, muutoksineen 
 Synsiön ja Kaijanlammen rantayleiskaava 

o Synsiön ranta-asemakaava ei sisälly ko. rantayleiskaavaan 
 Kyyveden rantaosayleiskaava sekä Puulan alueen rantaosayleiskaava, muutoksi-

neen 

3.3 Asemakaava 

Synsiön ranta-asemakaava on vahvistettu19.6.1997 (kts. kuva 4). 

3.4 Pohjakartta 

Kaavan pohjakarttana käytetään maanmittauslaitoksen maastotietokantaa ja ajantasaista 
raja-aineistoa. 

3.5 Rakennusjärjestys 

Kangasniemen kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty valtuustossa 29.5.2017 ja se on 
tullut voimaan 12.1.2018. 

4 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 

Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan 1.4.2018. Val-
tioneuvosto päätti tavoitteiden uudistamisesta 14.12.2017. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden kautta valtioneuvosto linjaa koko maan 
kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Tavoitteilla varmistetaan, että valta-
kunnallisesti merkittävät asiat huomioidaan kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toi-
minnassa. 

Tavoitteiden uudistamisella pyritään vastaamaan alueidenkäytön tulevaisuuden haastei-
siin ja edistämään kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa. Uudistetut ta-
voitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat: 

- toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
- tehokas liikennejärjestelmä 
- terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
- elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja 
- uusiutumiskykyinen energiahuolto. 

Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään 
niiden toteuttamista (maankäyttö- ja rakennuslaki 24 §). 
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Kuva 4. 17.6.1997 vahvistettu Synsiörannan ranta-asemakaava. 
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5 Tausta-aineisto ja laadittavat selvitykset 

Alueelle ei ole maakuntakaavassa tai muissakaan suunnitelmissa osoitettu mitään erityi-
siä aluevarausmerkintöjä. 

Alueelle laadittiin luontoselvitys kesällä 2018 (Synsiörannan rantakaavan muutoshank-
keen luontoselvitys, Kangasniemi. Ympäristökonsultointi Welling Ky, 6.9.2018).  

5.1 Liikenneverkosto 

Seuraavassa listassa on esitetty suunnittelualueen lähialueen tärkeimmät yleiset maantiet. 
Tiet on luokiteltu Liikenneviraston käyttämän toiminnallisen luokituksen mukaan. Tie-
hallinnon tienimen jäljessä on esitetty myös tien nimi kunnan osoitekartalla. 

 Valtatie 13 Kokkola-Nuijamaa  Jyväskyläntie 
 Seututie 447 Kangasniemi-Naarajärvi Pieksämäentie 
 Yhdystie 4421 Pylvänälä-Toivakka Toivakantie 
 Yhdystie 15232 Seppälä  Seppäläntie 

Lisäksi yhdystieltä 15232 (Seppäläntie) kääntyy yksityistie Tiiholantie, joka sivuaa suun-
nittelualuetta länsipuolelta. Tiiholantie yhdistyy etelässä yhdystiehen 4421 (Toivakantie). 

 
KUVA 5: Ote tienumerokartasta kaava-alueen kohdalta. (Liikennevirasto 1.1.2018) 
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5.2 Luontoselvitys 

5.2.1 Selvityksen aineisto ja menetelmät 

Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen maastotyöt tehtiin 29.8.2018. Tarkoituksena oli 
löytää kaava-alueella sijaitsevat metsälain (10 §), luonnonsuojelulain (29 §) ja vesilain 
(2:11 §) mukaiset arvokkaat elinympäristöt sekä uhanalaiset luontotyypit. Lisäksi havain-
noitiin kohteiden kasvillisuutta. Kaava-alueelta valittiin kartta- ja ilmakuvatarkastelun 
perusteella maastossa tarkastettavat kohteet. Maastotyön ulkopuolelle jätettiin luonnonti-
laltaan selvimmin muuttuneet alueet, kuten hakkuuaukeat. Maastotöiden yhteydessä teh-
tiin samalla havaintoja mahdollisista luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien elinympäris-
töistä. 

Maastotöiden lisäksi selvityksessä käytettiin hyväksi kirjallisuusluettelossa mainittujen 
lähteiden lisäksi seuraavia aineistoja ja lähteitä: 

- Ympäristöhallinnon Karpalo-tietojärjestelmä 2018 
- E-Savon ELY-keskuksen uhanalaistiedot 23.8.2018 
- Maanmittauslaitos, kartta- ja ortokuva-aineisto 2018 

5.2.2 Alueen yleiskuvaus 

Selvitysalue käsittää Synsiörannan asemakaava-alueen. Selvitysalueen kokonaispinta-ala 
on noin 110 hehtaaria ja se sijoittuu Kokkoniemenjoen ja Synsiöjärven Haahkalanselän 
väliin. Alue on harvaan asuttua. Synsiörannassa on maatila, jonka peltoalueen käsittävät 
kaava-alueesta lähes kolmanneksen. Kaava-alueella on lisäksi mökkejä Mustalahdessa ja 
Kylmälahdessa. 

Kaava-alue rajautuu itäreunastaan Kokkoniemenjokeen noin 2,7 kilometrin matkalla ja 
Synsiöjärveen noin 2,4 kilometrin matkalla. Kaava-alueen sisällä ei sijaitse vesimuodos-
tumia. Kokkoniemenjoki on kivikkopohjainen, noin 5-7 metriä leveä joki, jossa on suh-
teellisen kirkas vesi. 

Joki on 1990-luvulla tehdyissä selvityksissä todettu kalataloudelliseksi arvokkaaksi (E-
Savon ELY keskus 23.8.2018). 

Kaava-alue kuuluu eteläboreaalisella vyöhykkeellä Järvi-Suomen –alueeseen (2b) ja suo-
kasvillisuutensa puolesta Sisä-Suomen Sphagnum fuscum-keitaiden alueelle. Alueen 
maaperä on soraja hiekkamoreenia. Kallioperä on granodioriittia ja kiillegneissiä (Maan-
mittauslaitoksen Paikkatietoikkuna 2018). 

Alue on pääosin kivennäismaata. Vallitsevina metsäkasvillisuustyyppeinä ovat tuore ja 
lehtomainen kangas. Alueella ei ole avosoita, korpisuutta ja rämeisyyttä tavataan lähinnä 
Kokkoniemenjoen varressa. 

5.2.3 Kasvillisuus ja luontotyyppiselvitys 

Luontoselvityksen kohdekuvaukset on esitetty seuraavassa. 
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KUVA 6. Selvitysalueen rajaus, kuvauskohteiden ja valokuvien ottopaikkojen sijainnit. 
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KUVAT 7 ja 8. Vasemmalla näkymä kaava-alueen läpi menevältä tieltä, oikealla Kokkoniemenjoki. 

Alue A 

Kokkoniemenjokeen laskeutuvan Pekkasenmäen rinteet ovat harvennettuja varttuneita 
mäntykoivu -sekametsiä. Paikoin koillisrinteessä on myös nuorta kuusta. Joen varren 
metsät ovat harvennettuja soistuneita kankaita, joissa mänty on pääpuulajina. Sekapuuna 
on yleisesti koivua. 

Alue B 

Joen varren ojikkoalue on nuorta ja varttunutta harvennettua mänty-kuusi -sekametsää. 
Alue on pääosaltaan soistunutta kangasta. Pienialaisena tavataan myös ojitettua ja har-
vennettua metsäkortekorpimuuttumaa. 

Alue C 

Kokkoniemenjoen varressa on saravaltainen, umpeenkasvava tulvalampare, johon laskee 
oja Synsiöjärven Kylmälahdesta. Lampareen kasvillisuudessa vallitsevat luhtakastikka, 
vesisara, ulpukka, kurjenjalka ja okarahkasammal rantapuuston ollessa lähes varttunutta 
koivua ja pensaskerros kiiltopajua. Lampare on viitasammakon (Rana arvalis) potentiaa-
linen elinympäristö (kuvat 4 ja 5 kartalla). 

 
Kuva 9. Kokkoniemenjoen sarakkoinen lammikko on viitasammakon potentiaalista elinympäristöä. 
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Alue D 

Kokkoniemenjoen yläosien varret ovat lehtomaisia ja tuoreen kankaan varttuneita kasva-
tusmänniköitä, joissa on kuusitaimikkoa alla. Rantapuustona on harmaaleppää. 

Alue E 

Selvitysalueen länsiosan rantametsä on varttunutta ja uudistuskypsää harvennettua kas-
vatusmännikköä, jossa kangassoistumaa on yleisesti. Ranta-alue on luontotyypiltään sa-
ravaltaista kivikkorantaa (kuva 7 kartalla). Muuta lajistoa ovat kurjenjalka, raate, järvi-
korte, suoputki, luhtakastikka, jouhivihvilä, kiiltopaju ja okarahkasammal. 

 
Kuva 10. Kokkoniemenjoki on kivikkopohjainen ja kirkasvetinen joki. Oikealla Synsiön 
kivikkopohjaista ranta-aluetta. 

Alue F 

Synsiön Kylmälahden edustan rantametsät ovat ylempänä harvennettuja kasvatusmänni-
köitä ja rinteen alaosissa harvennettuja kuusikoita. Järven rannassa on noin 50 metriä le-
veä, kapea 

hiekkaranta, jonka edustalla on mökki (kuva 8 kartalla). Lahdenpohjukan rantametsiä on 
vastikään aukkohakattu. 

Alue G ja H 

Mustalahden rantametsät ovat harvennettuja nuoria ja varttuneita kasvatusmänniköitä ja 
kuusikoita (kuva 9 kartalla). 

5.2.4 Suojelualueet ja uhanalaiset lajit 

Selvitysalueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu suojelualueita tai pohjavesialu-
eita. Alueelta ei ole tiedossa huomionarvoisten lajien esiintymätietoja (Etelä-Savon ELY-
keskus 23.8.2018). 

5.2.5 Luontotyypit 

Luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit 

Selvitysalueella ei ole luonnonsuojelulain (LSL 29§) nojalla suojeltuja luontotyyppejä. 

Vesilain mukaiset luontotyypit 

Selvitysalueella ei havaittu vesilain (2:11§) mukaisia vesiluonnon suojelutyyppeihin kuu-
luvia kohteita. 
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Metsälain mukaiset luontotyypit 

Selvitysalueella ei havaittu metsälain (10§) mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. 

Uhanalaiset luontotyypit 

Selvitysalueella ei havaittu uhanalaisiksi luokiteltuja (Raunio ym. 2008) luontotyyppejä. 

 
Kuva 11. Kylmälahden pohjukan hiekkaranta. 

 
Kuva 12. Mustalahden rantametsää. 
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5.2.6 Lajit 

Luontodirektiivin tiukkaa suojelua vaativat lajit 

Selvitysalueella ei tiedetä esiintyvän eikä maastokäynnillä havaittu Luontodirektiivin liit-
teen IV(b) mukaisia lajeja. Alueella havaittiin viitasammakon (Rana arvalis) potentiaali-
nen elinympäristö. 

Erityisesti suojeltavat lajit 

Selvitysalueella ei tiedetä esiintyvän eikä maastokäynnillä havaittu erityisesti suojeltavia 
lajeja. 

Rauhoitetut lajit 

Selvitysalueella ei tiedetä esiintyvän eikä maastokäynnillä havaittu rauhoitettuja lajeja. 

Uhanalaiset lajit 

Selvitysalueella ei tiedetä esiintyvän eikä maastokäynnillä havaittu uhanalaisiksi luoki-
teltuja lajeja. 

Suomen vastuulajit 

Selvitysalueella ei tiedetä esiintyvän eikä maastokäynnillä havaittu Suomen vastuulajeja. 

Silmälläpidettävät ja alueellisesti uhanalaiset lajit 

Selvitysalueella ei tiedetä esiintyvän eikä maastokäynnillä havaittu silmälläpidettäviä tai 
alueellisesti uhanalaisia lajeja. 

5.2.7 Yhteenveto 

Synsiörannan rantakaavan muutosalueen luontoa luonnehtii metsätaloustoimin käsitellyt, 
pääosin nuoret ja varttuneet sekametsät. Alueelta ei löydetty luonnontilaisen kaltaisia, ar-
vokkaiksi elinympäristöiksi luokiteltavia kohteita eikä huomionarvoisia lajiesiintymiä. 

Kokkoniemenjoen varressa on jokeen liittyvä lammikko, joka arvioitiin viitasammakolle 
potentiaaliseksi elinympäristöksi. Lajin esiintyminen tulee varmistaa keväällä lajin kutu-
aikaan tehtävällä kartoituksella, mikäli alueelle suunnitellaan lammikon vesitaloutta olen-
naisesti muuttavia toimenpiteitä. 
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6 Ranta-asemakaavan suunnitteluvaiheet 

6.1  Ranta-asemakaavan laadinnan tarve 

Laadittavan ranta-asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa alueen maankäyttö vas-
taamaan tämän hetken lähtökohtia ja tarpeita. 

Vuonna 1997 hyväksytyn ranta-asemakaavan mukaiseen matkailualuerakentamiseen ei 
maanomistajalla ole ollut eikä jatkossakaan ole tarpeita. 

Samoin vanhassa ranta-asemakaavassa osoitetut virkistysaluevaraukset Kokkoniemen-
joen varrella eivät alueella ole tarpeen. Ko.virkistyskaavamerkinnät ovat tarpeettomasti 
rajoittaneet (edellyttäneet maisematyöluvan saantia) myös alueen normaalia metsätalous-
käyttöä. 

Em. takia ranta-asemakaavaa on tarve muuttaa siten, että matkailupalvelujen alueet muu-
tetaan loma-asuntojen rakennuspaikoiksi ja Kokkoniemenjoen varren alueet osoitetaan 
metsätalousalueiksi. 

6.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

6.2.1 Osalliset 

Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdolli-
sista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja 
niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vai-
kuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osal-
linen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuk-
sia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta (MRL 62 §). 

Tämän hankkeen osalta keskeiset osalliset: 

 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 Etelä-Savon maakuntaliitto 
 Savonlinnan maakuntamuseo (museovirasto) 
 Kangasniemen kunnan luottamuselimet ja hallintokunnat 
 Maanomistajat, rajanaapurit 

6.2.2 Vireille tulo 

Ranta-asemakaavan laadinta käynnistettiin maanomistajan esityksestä. Tässä yhteydessä 
laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 

6.2.3 Viranomaisyhteistyö 

Viranomaisiin on oltu yhteydessä kaavan käynnistysvaiheessa. Varsinaiseen viranomais-
neuvotteluun ei tällöin nähty tarvetta. Viranomaisneuvottelu pidetään tarvittaessa ranta-
asemakaavan ehdotusvaiheessa (MRA 35 §). 

6.2.4 Mielipiteet, lausunnot ja niiden huomioonottaminen (valmisteluvaihe) 

Lausuntojen tiivistelmät ja vastineet niihin on esitetty erillisessä liitteessä. Mielipiteitä 
kaavaluonnoksesta ei jätetty. 
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6.2.5 Muistutukset, lausunnot ja niiden huomioonottaminen (ehdotusvaihe) 

Täydennetään prosessin edetessä 

6.2.6 Suunnitteluvaiheen käsittelyt ja päätökset 

OAS ja kaavaluonnosaineisto pidettiin yleisesti nähtävillä 29.8. – 27.9.2019 

Täydennetään prosessin edetessä 

7 Ranta-asemakaavan kuvaus 

7.1 Kaavan rakenne 

Ranta-asemakaavassa on osoitettu kuusi (6) korttelialuetta, joista kolme (3) on loma-
asuntojen (RA) ja kaksi (2) erillispientalojen (AO) ja yksi (1) maatilakeskusten (AM) 
korttelialue. 

Yhteensä korttelialueilla on 10 rakennuspaikkaa, joista yksi (1) maatilan, kaksi (2) eril-
lispientalojen ja seitsemän (7) loma-asuntojen rantarakennuspaikkaa. Muilta osin kaava-
alue on metsätalousaluetta (M) ja maatalousaluetta (MT). 

Kokkoniemenjoen ranta-alueet jäävät vanhan kaavan mukaisesti kokonaisuudessaan ra-
kentamiselta vapaiksi lukuunottamatta joen suualueelle, olevan asuinrakennuspaikan vie-
reen, vanhan kaavan mukaisesti sijoittuvaa rakentamatonta rakennuspaikkaa. 

Synsiörannan ns. emätilalla on järven rantaviivaa noin 2.7 km ja joen rantaviivaa noin 2.7 
km. Voimassa olevan rantakaavan mitoitusperusteena on käytetty järven rannalla 6 rp/km 
ja joen rannalla 2 rp/km. Laskennalliseksi kokonaisrakennuspaikkamääräksi vanhan kaa-
van mitoitusperusteilla muodostuisi siten 22 rakennuspaikkaa. 

Kaava-alueen ulkopuolella on 6 kpl muodostettua rakennuspaikkaa (5 niistä on raken-
nettu). Nyt laaditussa kaavamuutoksessa on osoitettu yhden olevan maatilan (AM) ja yh-
den olevan loma-asunnon (RA) lisäksi 2 rakentamatonta asuinrakennusten (AO) ja 6 ra-
kentamatonta loma-asunnon (RA) rakennuspaikkaa.  

Kaikkinensa emätilan ranta-alueelle sijoittuu siten yhteensä 16 rakennuspaikkaa. Tämä 
vastaa pelkästään järven rantaviivaan suhteutettuna likimäärin mitoitusta 6 rp/km. Lisäksi 
kun otetaan huomioon, että joen rannalle ei ole rakennuspaikkoja osoitettu, on  rantakaa-
valla osoitettu rakentamisen kokonaismitoitus varsin hyvin hyväksyttävissä oleva. 
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7.2 Aluevaraukset ja kaavamerkinnät 

Ranta-asemakaavassa on käytetty seuraavia kaavamerkintöjä: 

Erillispientalojen korttelialue (AO) 

Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 250 k-m2 suuruisen asuinrakennuksen, 
enintään 35 k-m2 suuruisen saunan ja talousrakennuksia, joiden (saunan ja talousraken-
nusten) yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 80 k-m². Asuinrakennuksen tulee si-
joittua vähintään 25 m, yli 100 k-m2 suuruisen asuinrakennuksen vähintään 40 m, saunan 
ja talousrakennusten vähintään 10 m päähän rantaviivasta. 

Maatilakeskuksen korttelialue (AM) 

Alue on varattu maatilojen talouskeskuksille. Alueelle saa sijoittaa maa- ja metsätaloutta 
sekä maaseutuyrittämistä palvelevia rakennuksia ympäristöön sopivasti. Alueelle saa ra-
kentaa enintään kaksi kaksiasuntoista asuinrakennusta ja erillisen rantasaunan. Rakennus-
paikan rakennusoikeus on 500 k-m2 ja lisäksi tarvittavat maa- ja metsätalouden talousra-
kennukset. 

Loma-asuntojen korttelialue (RA) 

Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 150 k-m2 suuruisen loma-asunnon, enin-
tään 35 k-m2 suuruisen saunan ja talousrakennuksia, joiden (saunan ja talousrakennusten) 
yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 80 k-m². Loma-asunnon tulee sijoittua vähin-
tään 25 m, saunan ja talousrakennusten vähintään 10 m päähän rantaviivasta. 

Metsätalousalue (M) 

Metsien käsittelyssä tulee noudattaa metsänhoito-ohjeita. 

Erityisen tärkeä elinympäristö (Luo). Kohteen luontoarvoja ei saa heikentää. 

Viitasammakon potentiaalinen elinympäristö (Luontodirektiivi). 

Vanha myllyn paikka Kokkoniemenjoen alkupäässä on osoitettu kaavamerkinnällä sk: 
Kulttuurihistoriallisesti merkittävä myllyn paikka. Myllyuoma ja siihen liittyvät rakenteet 
tulisi pyrkiä säilyttämään osana Kokkoniemenjoen kulttuurihistoriaa. 

Yleismääräykset: 

Rakennusten sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmu-
kaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Rakennusten ja rannan väliin tulee jättää tai 
istuttaa riittävä suojapuusto. Maisemallisesti merkittäviä puita ei saa poistaa. 

Synsiö -järven rannalla alin suositeltava rakennuskorkeus on N60+… 

Jätevesien käsittelystä säädetään valtioneuvoston asetuksessa jätevesien käsittelystä ve-
sihuoltolaitoksen ulkopuolisilla alueilla (157/2017). Lisäksi jätevesien käsittelystä mää-
rätään kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä. Rakennuspaikoilla tulee noudattaa jäte-
vesien käsittelyssä pilaantumiselle herkkien alueiden vaatimustasoa. 

Tässä määrittelemättömien asioiden osalta noudatetaan kunnan rakennusjärjestystä. 
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7.3 Kaavan vaikutukset 

Kaavaratkaisusta aiheutuvien vaikutusten arvioinnin keskeisenä tarkoituksena on tukea 
kaavan päätöksentekoprosessia. Toisaalta vaikutustarkastelu ohjaa suunnitteluratkaisuja 
ja toimii osaltaan perusteena kaavaan lopullisesti valittaville maankäytöllisille alueva-
rauksille ja kaavamerkintöjen sisällöille. 

7.3.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Merkittävimmät muutokset suhteessa vuonna 1997 hyväksyttyyn ranta-asemakaavaan 
nähden ovat: 

- Vanhan kaavan mukaisesta matkailurakentamisesta (RM) luovutaan ja alueet on osoi-
tettu pääosin loma-asuntojen (RA) rakentamiseen. Kaksi rakennuspaikkaa on osoi-
tettu asuinrakennuspaikoiksi (AO). RM -korttelialueiden aluevaraukset poistuvat ja 
rakentamisen kerrosneliömäärät pienentyvät muutoksen myötä.  

- Vanhan kaavan virkistysaluevaraukset Kokkoniemenjoen varrella eivät alueella ole 
tarpeen. Ko.virkistyskaavamerkinnät ovat tarpeettomasti rajoittaneet (edellyttäneet 
maisematyöluvan saantia) myös alueen normaalia metsätalouskäyttöä. Ko. alueet 
muutettu metsätalousalueiksi (M). 

- Kaava on täsmennetty korttelin 6 rajauksen osalta vastaamaan toteutunutta loma-
asunnon (RA) rakennuspaikkaa. 

Kaavalla on osoitettu rantarakennuspaikkoja ns. haja-asutusrakentamisen puitteissa. Kaa-
vamuutos muuttaa rakentamattomat matkailualueille osoitetut korttelialueet osin asutus- 
ja pääosin loma-asutuskäyttöön. 

Rakennusluvat kaavassa osoitetuille rakennuspaikoille voidaan myöntää suoraan kaa-
vassa osoitetuilla perusteilla. 

7.3.2 Vaikutukset luontoon 

Viitasammakon potentiaalinen elinympäristö on todettu kaavassa luontodirektiivin mu-
kaisena erityisen tärkeänä elinympäristönä, jonka luontoarvoja ei saa heikentää (Luo). 
Ko. alueeseen ei kohdennu mitään kaavasta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.  

Ranta-asemakaava-alueella ei muutoin ole erityisiä luontoarvoja eikä kaavassa osoitettu 
rakentaminen aiheuta merkityksellisiä muutoksia alueen luonnonympäristöön. 

7.3.3 Vaikutukset palveluihin ja elinkeinoihin 

Maanomistajat voivat toteuttaa alueeseen liittyvät rakentamishankkeensa kaavan mukai-
silla reunaehdoilla. Uudisrakentaminen on luonteeltaan haja-asutusluonteista, eikä sillä 
ole erityistä merkitystä mm. alueelliseen palveluverkostoon. 

Kaavassa osoitetut 2 erillispientalojen asuintonttia sijoittuvat kahden kaava-alueen ulko-
puolisen asunnon läheisyyteen. Nämä ja loma-asuntorakentamisen lisääntyminen moni-
puolistaa lähiympäristön sosiaalista elämää, vaikutuksien ollessa kuitenkin vähäisiä ja 
pääosin kausiluonteisia. Laajemmassa määrin lisärakentaminen voi kuitenkin luoda myös 
uusia elinkeinollisia mahdollisuuksia paikallisille asukkaille.  
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7.3.4 Vaikutukset liikenneverkostoon 

Kaavan mahdollistaman rakentamisen myötä autoliikenne tulee vähäisessä määrin lisään-
tymään. Päätieverkostoon kaavaratkaisulla ei juurikaan ole liikenteellisiä vaikutuksia. 

8 Ranta-asemakaavan toteutus 

Ranta-asemakaavan saatua lainvoimaisuuden rakennusluvat voidaan myöntää kaavassa 
osoitetulle rakentamisalueille, kaavassa määritellyillä reunaehdoilla. 

Rakentamisen toteuttaminen ja ajankohta ovat maanomistajan päätettävissä. 

Kuopiossa 11.10.2019 

 

                                
Jorma Harju 


