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HIRVENSALMEN KUNTA 
 
LIEKUNEEN-RYÖKÄSVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, 
TILA 402-33-0 KYHNYLÄ 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
 
1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE 

Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt rantayleiskaavan 25.9.2006 (§ 
30 Liekuneen alue ja § 31 Ryökäsveden alue). 

Kaavamuutos on lähtenyt liikkeelle maanomistajan aloitteesta. 

Tila sijaitsee Kotkatsalon saaressa seututien 431 eteläpuolella, Kotkasvedellä 
linnuntietä noin 4 km Hirvensalmen kirkonkylästä koilliseen. Kaavamuutosalu-
een likimääräinen sijainti ilmenee seuraavasta kuvasta (kuva 1), jossa muu-
tosalue on osoitettu punaisella nuolella. 

 
Kuva 1. Sijaintikartta, suunnittelualue osoitettu punaisella nuolella. 
Pohjakartta © MML 

 
Maakuntakaava 

Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan 29.5.2009. Ympä-
ristöministeriö vahvisti Etelä-Savon maakuntakaavan 4.10.2010 antamallaan 
päätöksellä. Maakuntakaava vahvistettiin lukuun ottamatta neljää vähittäis-
kaupan suuryksikkömerkintää. Maakuntakaava korvaa Etelä-Savon seutukaa-
van lukuun ottamatta ohjeellinen päärata -merkinnällä vahvistetussa seutu-
kaavassa osoitettua Mikkeli – Lahti -rataa, joka on jätetty seutukaavasta voi-
maan. Ympäristöministeriö määräsi maakuntakaavan tulemaan voimaan pää-
töksensä mukaisesti ennen lainvoimaisuutta. 

Maakuntakaavassa ei ole aluevarauksia tai muita merkintöjä kaavamuutos-
alueella. 
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Kuva 2. Ote maakuntakaavasta, muutosalue osoitettu punaisella nuolella 

 
Yleiskaava 

Voimassa olevassa kaavassa tilojen alueelle on osoitettu yksi oleva rakennus-
paikka. Loma-asuntokiinteistöön on 22.12.1993 yhdistetty tilat 5:38 ja 29. Tätä 
ennen pieni saari oli jakokunnan yhteinen, jonka silloiset omistajat ostivat itsel-
leen ja se liitettiin yhteen isomman saaren (Kotkatsalonsaari) kanssa yhdeksi 
tilaksi. Pienellä saarella oli saunamökki, jota on laajennettu 1994 saadun ra-
kennusluvan mukaan. Pieni saari on 1200 m2 ja ison saaren osa 4250 m2 eli 
yhdistämisen jälkeen pinta-alaksi on tullut yhteensä 0,5450 ha. Pieni saari on 
yleiskaavassa merkitty loma-asumisen (RA) alueeksi ja Kotkatsalonsaaressa 
oleva tilan osa on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). 

Muutoksella on tavoitteena muuttaa Kotkatsalonsaaresta maa- ja metsätalous-
valtainen (M) tilan osa loma-asuntoalueeksi (RA). Kotkatsalonsaaren palsta ja 
edustan pieni saari muodostavat yhdessä yhden rakennuspaikan.  

 

 
Kuva 3. Ote voimassa olevasta yleiskaavasta, muutosalue punaisella ympyrällä 

   
Asemakaavat 

 
Alueella ei ole asema- tai ranta-asemakaavoja. 
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2 OSALLISET 

Kaavahankkeessa osallisia ja sidosryhmiä ovat alustavan tarkastelun perus-
teella ainakin seuraavat tahot: 
 
• Suunnittelualueen ja sen lähialueen maanomistajat  
• Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä asuvat ja työskentelevät ihmiset 
• Kunnan luottamuselimet 
• Kunnan eri hallintokunnat 
• Viranomaiset (Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä- Savon maakuntaliitto)  

 
 
3 SUUNNITTELUPROSESSI 

Kaava on tarkoitus laatia seuraavasti: 
• Kaavan laadinta 
• Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 
• Osallisten kuuleminen ts. valmisteluaineiston asettaminen nähtäville  

o tiedottaminen lehdissä ja kirjeitse maanomistajille  
o aineisto nähtävillä 

• Osallisten kuuleminen ts. kaavaehdotuksen asettaminen virallisesti nähtä-
ville  

o tiedottaminen lehdissä ja kirjeitse maanomistajille  
o ehdotus nähtävillä 
o lausuntopyynnöt viranomaisilta 

• Viranomaisneuvottelu (tarvittaessa) 
• Teknisen lautakunnan käsittely 
• Kunnanhallituksen käsittely  
• Kunnanvaltuuston hyväksyminen  
 

4 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Kaavaprosessin kussakin vaiheessa seurataan ja arvioidaan kaavasuunnitel-
man seuraavia ympäristövaikutuksia: 
• Vaikutusta luonnonympäristöön 
• Vaikutusta rakennettuun ympäristöön 
• Vaikutusta liikenteeseen 
• Vaikutusta maisemaan  
• Taloudellisia vaikutuksia sekä  
• Sosiaalisia vaikutuksia 

 

5 YHTEYSTIEDOT 

Hirvensalmen kunnassa asiaa hoitaa: 
 
Tekninen johtaja Asko Viljanen 
puh: 050-3000 444  
Email: asko.viljanen@hirvensalmi.fi 
Keskustie 2, 52550 HIRVENSALMI 
 
 
 
 

mailto:asko.viljanen@hirvensalmi.fi
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Kaavan laatijana toimii: 
 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
 
Timo Leskinen    
Aluepäällikkö, DI 
PL 1199 (Microkatu 1) 70211 Kuopio 
Puhelin 040 508 9680, faksi 010 409 6601 
e-mail: timo.leskinen@fcg.fi 
 
Mirjam Hyvönen 
Suunnittelija, arkkitehti SAFA 
PL 1199 (Microkatu 1) 70211 Kuopio 
Puhelin 044 218 4480 
e-mail: mirjam.hyvonen@fcg.fi 
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