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ENONKOSKEN KUNTA Enonhovin asemakaavamuutos

Maankäytönsuunnittelu

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAAVAHARJU

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa
vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma
osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada
tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla.

1 Alueen sijainti ja rajaus
Enonkosken kirkonkylä sijaitsee Etelä-Savon maakunnassa noin 30 km Savonlinnan pohjoispuolella. Enonhovin asemakaavamuutosalue sijaitsee Enonkoskentien itäpuolella Sahalammen rannalla.

KUVA 1. Enonhovin asemakaavamuutosalueen sijainti

2 Kaavamuutoksen tavoitteet
Suunnittelualueen pohjoisosa on tällä hetkellä rakentamatonta metsäaluetta. Alueen itäisellä kulmalla sijaitsee liikerakennusten korttelialue, jossa on vanha Enonhovin ravintola
ja majoitusrakennus. Kalastajantien ja Urheilukentäntien kulmauksessa on pienialainen
yleinen pysäköintialue.
Voimassa oleva asemakaava muutetaan vastaamaan tämän hetken maankäytön muutostarpeita. Alueen käyttöoikeuksissa on tapahtunut muutoksia, jotka puoltavat muutoksia.
Tavoitteena on muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa siten, että alueelle mahdollistuu
ravintola ja hotellitoiminnan kehittämisen ohella rantasaunan rakentaminen sekä pysäköintialueen laajentaminen. Suunnitelmassa otetaan myös kantaa mm. kaava-alueen lähivirkistysalueen kehittämiseen, mm. ulkoilureitteihin ja reitistön yhteyksiin alueen ulkopuolelle sekä Petravuoren potentiaaliin naköalapaikkana.
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KUVA 3. Maankäytöllisiä tavoitteita
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3 Selvitykset
Luontoselvitys
Keskustan asemakaavan ja laajennusalueiden muutoksiin liittyen on laadittu luontoselvitys vuonna 2014. Luontoselvitysten tekijänä oli Ekotoni Ky, Jari Hietaranta. Nyt tarkasteltavalla kaavamuutosalueella ei ole erityisiä luontoarvoja.
Rakennuskulttuuriselvitys
Vuoden 2016 aikana Enonkosken kaava-alueelle on laadittu rakennuskulttuurin tarkastelu
ja inventointi (Arkkitehtuuritoimisto J-P Husso).
Tarkastelussa rakennuskohteet on luokiteltu kohteiden merkittävyyden mukaan seuraavasti:
Luokittelutunnus I
Rakennushistoriallisesti paikkakunnan merkittävimmät rakennukset ja aluekokonaisuudet, joiden säilyminen on syytä turvata esim. yleis- tai asemakaavalla. Luokittelun mukainen väritunnus myös kohdenumerossa¸ esim. E1.
Luokittelutunnus II
Kohteet, joiden säilymisen turvaaminen ei ole välttämätöntä. Kohde on kuitenkin rakentamisaikansa tyypin
hyvä esimerkki ja hyvin tai melko hyvin säilynyt. Luokittelun mukainen väritunnus myös kohdenumerossa¸
esim. E12.

Asemakaavamuutosalueelle sijoittuu kaksi kohdetta tai aluetta:
Enonkosken sahan jäänteet (”Vesisaha”) E46, RKY, luokittelutunnus I

KUVA 4. Vanhan sahan aluetta idästä päin kuvattuna

Enonkosken vesivoiman avulla toiminut sahalaitos rakennettiin vuonna 1774. Usealla
omistajalla ollut saha oli toiminnassa vuodesta 1778 vuoteen 1904. Saharakennus ja sen
yhteydessä olleet mylly ja varastorakennus paloivat vuonna 1910. Rakennuksista jäljellä
on makasiinirakennus, joka on sahatoiminnan lakattua toiminut viereisen osuuskaupan
varastona, makasiini on nykyään näyttelytilana. Muut sahasta säilyneet osat ovat lähinnä
perustuksia, vesikanavia ja patorakenteita, nekin jo eriasteisesti vaurioituneina. (Valokuva J-P Husso).
Hovinmäki, Enonhovi E18, luokittelutunnus II
Monessa käyttötarkoituksessa ollut rakennus on rakennettu v. 1854 Tiehanoffin vesisahan
toimistoksi ja asiakkaiden majoitustiloiksi. Silloinen koristeellinen ns. nikkarityylin ulkoasu ei ole enää tallella, sillä rakennusta on muutettu mm. vuoden 1954 aikoihin, jolloin
kunta osti rakennuksen ja muutti sen vanhainkodiksi. Tämä entinen Hovimäen kartano on
toiminut ennen sitä myös puutavarayhtiön talona, jolta ajalta runsaslajinen puisto on peräisin. Nykyään Enonhovi on tilausravintolana, joka yläkerrassa on majoitustilat.
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KUVA 5. Enonhovi (Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta)

Hovinmäki on osa Enonkosken kirkonkylän maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä (valokuva Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta).
Museoviraston muinaisjäännösrekisteri
Enonkosken vanha saha on paikannettu alueena kiinteäksi muinaisjäännökseksi.

KUVA 6. Enonkosken sahan muinaismuistialueen rajaus (punainen ruudutettu alue)

Tehtävät selvitykset
Kaavan valmisteluvaiheen aikana tehdään seuraavat selvitykset / tarkastelut:
 kulttuuriympäristöselvitys
 maisemaselvitys
 mahdollisen uuden rakentamisen havainnollistaminen
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4 Suunnittelutilanne
Maakuntakaava
Enonkoski sisältyy Etelä-Savon maakuntakaavaan, jonka Ympäristöministeriö on vahvistanut 4.10.2010.
Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan 9. kesäkuuta 2014 ja ympäristöministeriö vahvisti kaavan 3.2.2016.
Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan 12.12.2016. Käsiteltävinä teemoina mm. luonnonvarat, vähittäiskaupan suuryksiköt,
arvokkaat maisemat ja kulttuuriympäristöt sekä joukko muita voimassa olevan kaavan
päivityksiä eri maankäyttöteemoissa.
Seuraavilla sivuilla on ote em. Etelä-Savon maakuntakaavayhdistelmästä ja siihen sisältyvät merkinnät suunnittelualueen osalta.

KUVA 7. Ote Etelä-Savon maakuntakaavayhdistelmästä suunnittelualueen kohdalta

Maakuntayhdistelmäkaavassa on osoitettu seuraavat merkinnät Enonhovin kaava-alueella ja sen läheisyydessä:
a 1.1

ENONKOSKEN
KINTÄ)

PAIKALLISKESKUKSEN

ALUE

(KOHDEMER-

Kaavamerkinnän osalta todetaan mm. seuraavaa: Alueen maankäyttö ja rakentaminen edellyttävät (maakuntakaavaa) yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja vaikutusten arviointia.

maV 1.552 Kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti
merkittävä alue, museosilta, V, rky09
SR 1.619 kivisilta, Enonkoski, V, rky, tiemuseokohde (kaava-alueen välittömässä läheisyydessä)
Enonkosken sahan jäänteet, V, rky09
Suunnittelumääräys
Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen historiallisesti tai ympäristön
kannalta arvokkaat rakennukset, rakennusryhmät, puistot tai maisema-alueet taikka muut
niihin verrattavat erityisarvot.
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Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on osoitettava määräykset maiseman ja rakennetun
kulttuuriympäristön osatekijöiden, kokonaisuuden ja ominaislaadun säilyttämiseksi.

ma 1.550

Kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti
merkittävä alue.
Enonkosken kirkonkylän alue, M, rky 93
Suunnittelumääräys
Alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen historiallisesti tai ympäristön
kannalta arvokkaat rakennukset, rakennusryhmät, puistot tai maisema-alueet taikka muut
niihin verrattavat erityisarvot.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on osoitettava määräykset maiseman ja rakennetun
kulttuuriympäristön osatekijöiden, kokonaisuuden ja ominaislaadun säilyttämiseksi.

KUVA 8. Ote Etelä-Savon maakuntakaavan kulttuuriperintökartasta
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mlr 66

MELONTAREITTI, ohjeellinen, Ulpukkareitti

st 1.150

Savonlinna-Enonkoski-Sappu, tie 471 (rajautuu kaava-alueeseen)
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Yleiskaava
Enonkosken Enonhovin -alueella on voimassa kunnanvaltuuston vuonna 2013 hyväksymä strateginen yleiskaava.

KUVA 9. Enonkosken kirkonkylän strateginen yleiskaava

Yleiskaavassa on esitetty mm. seuraavia Enonhovin aluetta koskevia ja sitä sivuavia
maankäytön kehittämiseen liittyviä merkintöjä:
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Enonkosken kunnan strategisen yleiskaavan muita yleisiä määräyksiä koskien Enonhovin
kaava-aluetta:

Asemakaava
Alueella on voimassa Enonkosken kirkonkylän asemakaava.
Voimassa oleva asemakaava muutetaan Enonhovin kaava-alueen osalta vastaamaan
tämän hetken maankäytön muutostarpeita. Alueen käyttöoikeuksissa on tapahtunut
muutoksia, jotka puoltavat muutoksia.
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KUVA 10. Ote ajantasa-asemakaavasta 2011 suunnittelualueen kohdalta.

Pohjakartta
Koko suunnittelualueelle on laadittu v. 2016 1:2000 mittakaavainen asemakaavan pohjakartta.
Rakennusjärjestys
Enonkosken kunnan rakennusjärjestys, 2017.

5

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Valtioneuvosto päätti uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017.
Päätös on tullut voimaan 1.4.2018. Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston
vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.
Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään
niiden toteuttamista (maankäyttö- ja rakennuslaki 24 §).
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat Enonhovin asemakaavoitusta erityisesti seuraavilta osin:
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
 Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta,
ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja
yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
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 Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa.

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
 Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen
sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin.

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
 Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen
turvaamisesta.
 Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien
säilymistä.
 Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston
jatkuvuudesta.

6 Arvioitavat vaikutukset
Kaavaratkaisusta aiheutuvien vaikutusten arvioinnin keskeisenä tarkoituksena on tukea
kaavan päätöksentekoprosessia. Toisaalta vaikutustarkastelu ohjaa suunnitteluratkaisuja
ja toimii osaltaan perusteena kaavaan lopullisesti valittaville maankäytöllisille aluevarauksille ja kaavamerkintöjen sisällöille.
Maanomistajien ja eri intressitahojen sekä suunnittelijan välisen osallistuvan suunnittelun
ja edelleen vaikutusten arviointien kautta pyritään välttämään nykyrakennetta huonontavia suunnitteluratkaisuja sekä kehittämään alueen maankäytöllistä ja ympäristöllistä kokonaisuutta.
Suunnittelun yhteydessä arvioidaan tarvittavissa määrin vaikutukset:





yhdyskuntarakenteeseen ja talouteen
rakennettuun, kulttuuri- ja luonnonympäristöön
elinkeinoihin
sosiaalisiin oloihin

7 Osalliset
Maankäyttö- ja rakennuslain (1.1.2000) myötä asemakaavoituksen ominaisuuksiin kuuluu huolehtia siitä, että eri intressiryhmien (osallisten) mahdollisuus osallistua asioiden
käsittelyyn on riittävän laajaa, oikeisiin asioihin kohdistuvaa ja oikein ajoittuvaa.
Suunnitteluun osallistutetaan päättäjät, kuntalaiset ja ne intressiryhmät, joita tarkastelualueen kehittäminen erityisesti koskettaa. Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen,
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Keskeiset osalliset:







Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö -vastuualue
Etelä-Savon maakuntaliitto
Savonlinnan maakuntamuseo / Museovirasto
Enonkosken kunnan luottamuselimet ja hallintokunnat
Maanomistajat
Alueen rajanaapurit
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7.1

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen
Kaikista merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan Enonkosken kunnan ilmoitustaululla ja kunnan Internet -sivuilla www.enonkoski.fi sekä Itä-Savo -lehdessä. Kaava-aineistot pidetään nähtävillä kunnan teknisessä toimistossa.
Osallisilla on maankäyttö- ja rakennuslain 64 §:n mukaan ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Jos suunnitelma on ilmeisesti puutteellinen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on viivytyksettä järjestettävä kunnan kanssa neuvottelu suunnitelman täydennystarpeiden selvittämiseksi.

7.2

Suunnitteluvaiheet ja alustava aikataulu
Työn käynnistäminen, kaavaluonnos
syksy 2020
 Viranomaisneuvottelu tarvittaessa
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja kaavaluonnoksen laatiminen (MRL 63 § ja 64 §)
 Valmisteluvaiheessa tarvittavat selvitykset (maisema, kulttuuri)
Käsittely: Kaavaluonnoksen käsittely kunnanhallituksessa ja asettaminen nähtäville.
Osallistuminen: Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyden arviointi. Mahdollisuus esittää mielipiteitä OAS:sta ja kaavaluonnoksesta. Pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta. Neuvottelut osallisten kanssa tarvittaessa.
Tiedottaminen: OAS:n ja kaavaluonnoksen nähtävillä olosta ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla ja Internet -sivulla www.enonkoski.fi ja Itä-Savo -lehdessä.

Kaavaehdotus
talvi 2020-21
 Kaavaehdotuksen laatiminen luonnoksesta saadun palautteen pohjalta: kaavakartta ja kaavaselostus
Käsittely: Kaavaehdotuksen käsittely kunnanhallituksessa ja asettaminen nähtäville (MRA 19 §). Tarvittaessa kaavaehdotuksen asettaminen uudelleen nähtäville tai niiden kuuleminen erikseen, joita muutokset
koskettavat.
Osallistuminen: Kaavaehdotus asetetaan nähtäville ja pyydetään lausunnot. Mahdollisuus jättää muistutuksia. Viranomaisneuvottelu tarvittaessa lausuntojen ja muistutusten saavuttua.
Tiedottaminen: Kuten edellä

Kaavan hyväksymiskäsittely
 Vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin
 Kaavaehdotuksen tarkistaminen tarvittaessa

talvi – kevät 2021

Käsittely: Kaavaehdotuksen käsittely kunnanhallituksessa ja hyväksyminen valtuustossa (MRL 37 §).
Osallistuminen: Mahdollinen valitusprosessi. Kaavan hyväksymispäätöksen laillisuudesta voi valittaa ItäSuomen hallinto-oikeuteen.
Tiedottaminen: Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla ja Internet-sivuilla sekä ItäSavo – lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa.
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8 Yhteystiedot
8.1

Kaavanlaadinta
Maankäytönsuunnittelu
Kaavaharju
Leväsentie 23
70780 KUOPIO
Kaavoitusinsinööri Jorma Harju
Puh. 044 596 3111
Sähköposti: jorma.harju@kaavaharju.fi

8.2

Kaavan hallinnollinen käsittely
Enonkosken kunta
Enonkoskentie 3T
58175 ENONKOSKI
Kunnaninsinööri Keijo Kemppinen
Puh. 044 345 3024
Sähköposti: keijo.kemppinen@enonkoski.fi
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