
VISUVEDEN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA
LAAJENNUS

Yleisötilaisuus Visuvedellä 27.5.2021



KAAVAPROSESSI – Maankäyttö- ja rakennuslaki

Viranomaisneuvottelut, yleisötilaisuudet

Vuorovaikutus – osallistuminen



KAAVAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

• 29.10.2018 § 141 Ruoveden kunnanhallituksen päätös asemakaavoituksen käynnistämisestä

• Asemakaavoituksen tavoitteena ajantasaistaa Visuveden asemakaavatilannetta ja laajentaa
Visuveden keskustan asemakaava-aluetta mahdollistaen alueelle nykyistä asutusta
täydentävä, väljä pientaloalue. Lisäksi tarkoituksena on muuttaa nykyistä asemakaavaa siten,
että mahdollistetaan kevyen liikenteen väylän rakentuminen kantatien varteen Pusuvuolteen
ylitse. Kaavasuunnittelussa otetaan huomioon alueen kulttuurihistorialliset arvot ja
luonnonympäristö.

• Vuolleniemen alueelle on aiemmin laadittu asemakaava (2012), mutta kaava on kumoutunut
hallinto-oikeuden päätöksellä. Tehtävään liittyy siten myös hallinto-oikeuden päätöksen
huomioiminen suunnittelussa. Aiemmin laaditun Vuolleniemen asemakaavan aineistoa
hyödynnetään Visuveden pohjoisosan asemakaavan muutos ja laajennus -kaavan laadinnassa
soveltuvin osin.



SELVITYKSET 2018-2021 JA MUU TAUSTA-AINEISTO
• Visuveden asemakaava - Liito-orava ja kasvillisuusselvitys, 2018

• Vuolleniemen linnustoselvitys,2018

• Maisemaselvitys, 2019

• Vuolleniemen rakennusinventoinnin täydennys, 2020

• Arkeologisen inventoinnin täydennys, 2021

• Yleissuunnitelmat, 2021 (katu- ja vesihuolto)

• Vuolleniemen asemakaavan luontoselvitysaineisto, Sigma konsultit Oy 2008-2011

• Ruoveden rantaosayleiskaavan linnustoselvitys, Sigma konsultit Oy 2008

• Visuvesi Vuolleniemi muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy 2010

• Muinaisjäännösinventoinnin täydennys, Mikroliitti Oy 2011

• Ruoveden kulttuuri- ja maisemaselvitys, Ramboll Finland Oy 2012

• Vuolleniemen kadunrakennuksen yleissuunnitelma, Ramboll Finland Oy 2012

• Visuveden yleiskaavallinen tarkastelu, Ramboll Finland Oy 2012

• Viemäröinnin periaatekuva 1:2000, 30.4.2012

• Kadun rakentamisen periaatteet 1:2000, 30.4.2012



LIITO-ORAVA, VIITASAMMAKKO JA LEPAKKO

EU:n luontodirektiivin liitteen
IV lajeja

Luonnonsuojelulaki

Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla. Tiukka suojelu edellyttää, että
kyseisten lajien lisääntymis- ja levähdyspaikat on aina säilytettävä erilaisten hankkeiden ja toimenpiteiden yhteydessä, ellei niiden hävittämiseen
tai heikentämiseen ole saatu poikkeamislupaa luontodirektiivin artiklan 16 perusteilla.



KASVILLISUUSKOHTEET - LINNUSTOHAVAINNOT

Kohteet:

1.länsipuolen pensaikkoluhta

2.lehtojuotti

3.valtatien 66 sillan itäpuolen
pieni rantalehto

4.Laukkukarin rantalehto

5.Nenäniitynlahden avo- ja
pensaikkoluhta

6. Taskulahden vanha metsä- ja
rantalaidunalue

Linnustoselvityksessä (2018) ei havaittu maankäyttöä tiukasti ohjaavaa pesimälajistoa. Muita alueita
hieman arvokkaammiksi kohteiksi luetaan kuitenkin virkistysreitin metsät ja piensuo sekä Nenänii-
tynlahden pohjukka. Kohteet ovat arvotettavissa paikallisesti arvokkaiksi linnustokohteiksi.



MAISEMA



VAPAAN RANNAN OSUUS

31 %

29 %

40 %



KAAVALUONNOS 27.11.2019



LUONNOSVAIHEEN PALAUTE JA ALUSTAVA EHDOTUS

Viranomaispalaute: Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo

- Selvityksien täydennystarpeet (rakennettu ympäristö, arkeologia)
- Muinaisjäännöskohteiden kaavamerkinnät ja kohteiden huomiointi vaikutusten arvioinnissa
- Maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön ja alueen maisema-arvojen säilyminen
- Yleiskaavatasoisen tarkastelun laatiminen kaavaselostuksen yhteyteen
- Liito-oravan kulkuyhteyksien säilymisen ja huomioimisen tärkeys
- Pusunvuolteen ylittävän sillan korjaus ja kevyen liikenteen yhteydet

Mielipiteet, 3 kpl
- kaavan uudelleen laadinnan lähtökohdat ja perusteet
- kuntataloudelliset näkökulmat
- luontoasiat
- uuden rakentamisen määrä / väljyys /vapaan rannan osuus



VALMISTEILLA OLEVAT SELVITYKSET 2020-2021

Vuolleniemen rakennusinventoinnin
päivitys, 2020

Arkeologisen inventoinnin täydennys, 2021

Yleiskaavallinen tarkastelu (selostuksen
yhteyteen)



ALUSTAVA KAAVAEHDOTUS (27.5.2021)



KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET






