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ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO A-2599 KIVERIÖN KOULU (OKSAK ATU 17) 

 

Olemme tutustuneet luonnosvaiheen kuulemisen aineistoon ja kaavatyötä 

koskeviin selvityksiin. Mielipiteemme asemakaavan muutoksesta A-2599:  
 

Suunnittelualueella sijaitseva yksikerroksinen koulurakennus on 

rakennettu metsäalueelle niin, ettei se erotu häiritsevästi 

luontoympäristöstä. Koulua on korjattu useaan otteeseen ja se olisi 

kunnolla korjattuna toimiva ja sijainniltaan erinomainen paikka koululle. 

Tämä kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi luokiteltu rakennus joudutaan 

kuitenkin purkamaan, sillä yleiskaavassa alue on varattu asuinkäyttöön. 

Tulevassa asuinalueen kaavassa on kunnioitettava alkuperäistä alueen 

käytön ajatusta, jossa rakennukset maastoutuvat ympäristöön. 

Luonnoksessa esitetyt nelikerroksiset rakennukset erottuisivat 

häiritsevästi metsäympäristöstä eikä viisikerroksinen talo Joutjärven 

kirkkoa vastapäätä sovi ympäristöön.  

 

Emme ymmärrä, mitä tarkoittaa rakennusselvityksessä mainitut 

häiriintyneet näytteet. Sen ymmärsimme, että luonnosvaiheeseen liittyvä 

rakennettavuusselvitys on tehty kolmikerroksisille rakennuksille. Myös 

maisemaselvityksessä on kaksi luonnosvaihtoehtoa, joista kumpikaan ei 

ole sama, joka on nähtävillä. 

 

Suunnittelualueella sijaitsevat suositut ulkoilureitit, joiden käyttö lisääntyisi 

entisestään rakentamisen myötä. Ulkoilualueella on merkittyjen reittien 

lisäksi runsaasti polkuja. Lisääntyvä käyttö häiritsee alueen eläimistöä ja 



2(2) 
kasvillisuutta sekä lisää painetta siirtyä ulkoilemaan läheisille LUMO-

alueille. Ulkoilureitille ja metsään pitää edelleen päästä sujuvasti myös 

Hirsimetsäntien puolelta. 

 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen purkaminen ja metsien 

kaavoittaminen (5063) eivät ole strategian A7-kohdan mukaisia 

toimenpiteitä. Alue pitää suunnitella niin, että nykyinen puusto säilyy, sillä 

vanhat puut toimivat hiilinieluina. 

 

Toivomme, että uutta asuinaluetta suunniteltaessa mietitään, miten tämä 

keskeiselle paikalle rakentuva alue voi toimia ekologisen ja 

resurssitehokkaan rakennetun ympäristön edelläkävijäalueena (strategia 

A8). Alueesta voisi tehdä autottoman (ei autopaikkoja tai autopaikat 

alueen ulkopuolella), koska joukkoliikenneyhteydet ovat hyvät ja alue 

sijaitsee kohtalaisen lähellä keskustaa. Alueen energia voidaan tuottaa 

kokonaan tai osittain tuuli- ja aurinkovoimalla. Rakennusmateriaalin 

valinnassa on huomioitava se, että ne kuormittavat elinkaarensa aikana 

ympäristöä mahdollisimman vähän ja että rakennukset sulautuvat 

ympäristöön. 

 

Pyydämme huomioimaan tämän lausunnon kaavatyössä. Pyydämme 

ilmoittamaan kirjallisesti kaavatyön vaiheista. Yksittäisten, 

asiayhteydestään irrotettujen lauseiden lainaaminen tästä lausunnosta on 

kielletty. 

 

Varaamme oikeuden täydentää tätä lausuntoa tarvittaessa. 
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