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HIRVENSALMI 
 
LIEKUNEEN-RYÖKÄSVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS,  

TILA 97-402-33-0- KYHNYLÄ 

 
KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 

 
 

 Loma-asuntoalue 
 
Luku RA-merkinnän yläpuolella osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän. 
Yleiskaavalla suunnitellut uudet rakennuspaikat on merkitty punaisella ympyrällä. 
Olemassa olevat rakennuspaikat on merkitty pisteellä.  
Rakennusjärjestyksen mukaisesti uuden rakennuspaikan vähimmäiskoko on 3000 m² ja 
kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen lomarakennuksen. 
Rakennuspaikalle saa lisäksi rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia. 
Rakennusten enimmäismäärä on 5 kpl. 
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla 5 % rakennuspaikan pinta-alasta 
kuitenkin enintään 250 k-m². Rakennuspaikan rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 
50 metriä. 
 
Loma-asutus (ra-o) 
 
ra-o -merkinnällä on osoitettu alueenosat, jotka muodostavat yhdessä yhden 
rakennuspaikan. Yhdellä rakennuspaikalla saa olla yksi lomarakennus 
talousrakennuksineen. 

 
Rannalla sijaitsevan nykyisen asuinrakennuksen, loma-asunnon tai saunarakennuksen 
likimääräinen sijainti. 
 

20 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee. 
 
Ranta-asemakaavan raja. 
 

Alueen raja. 

 

YLEISMÄÄRÄYKSET 
 
Rakentaminen 
 
Tämän yleiskaavan A-, A-2-, RA- ja RM- alueilla saa myöntää rakennusluvan yleiskaavan 
mukaiseen rakentamiseen ilman ranta-asemakaavaa. Rakennuslupaa ei saa myöntää 
ennen kuin rakennuspaikka on merkitty maastoon. Voimassa olleen lainsäädännön 
nojalla myönnetyn rakennusluvan perusteella rakennettua rakennusta saa peruskorjata ja 
tuhoutunut rakennus saadaan korvata vastaavalla uudella rakennuksella. Maasto-
olosuhteista ja pohjakartan tarkkuudesta johtuen rakentamiseen osoitettujen alueiden 
rajoista voidaan poiketa vähäisessä määrin, jos se on tarpeen teiden tai rakennusten 
sijoittamisen kannalta. Poikkeaminen ei saa johtaa kaavaan osoitettujen 
rakennuspaikkojen määrän ylittymiseen. Ranta-alueiden kunnostamisesta ja 
ruoppauksista on oltava yhteydessä ympäristöviranomaisiin. M-, MY-, VR-, VV- ja SL- 
alueilta on rakennusoikeus 200 metrin rantavyöhykkeeltä siirretty 
maanomistajakohtaisesti A-, A-2-, RA- ja RM- alueille.  
 
RAKENTAMISESSA NOUDATETAAN KULLOINKIN VOIMASSA OLEVAA 
RAKENNUSJÄRJESTYSTÄ. RAKENNUSPAIKAN KÄYTTÖÄ JA RAKENTAMISTAPAA 
KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET OVAT VOIMASSA OLEVAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN 
MUKAISESTI: 
 

ra-o 
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Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten 
korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennuspaikalla tulee 
rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää ja vain harventaminen on sallittua. 
Rakennukset ja rakennelmat tulee sijoittaa ja kasvillisuutta säästää sekä istuttaa siten, 
että maisemakuvan luonnonmukaisuus säilyy. 
 
Alueelle sijoitettavien rakennusten vähimmäisetäisyydet ovat keskivedenkorkeuden 
mukaisesta rantaviivasta: 
- Asunnot, etäisyys rantaviivasta 40 metriä 
- Loma-asunnot, kerrosala alle 80 k-m2, etäisyys rantaviivasta 20 metriä 
- Loma-asunnot, kerrosala yli 80 k-m2, etäisyys rantaviivasta 40 metriä 
- Rantasauna / grillikatos, kerrosala enintään 25 k-m2, etäisyys rantaviivasta 10 metriä 
- Muut rakennukset, kerrosala enintään 80 k-m2, etäisyys rantaviivasta 20 metriä 
 
Venevaja ei saa ulottua veden päälle ja sen on sopeuduttava ympäröivään 
rakentamiseen ja maastoon.  
 
Rakennusten korkeusasema tulee sopeutua olemassa olevan ympäristön rakennusten, 
maaston ja katupinnan korkeusasemiin. Vesihuoltolaitosten viemäröityjen alueiden 
ulkopuolisilla alueilla tulee viemäröidyt rakennukset sijoittaa niin että rakennuspaikan 
maanpinta jää vähintään 2 metriä keskiveden mukaista vedenkorkeutta ylemmäs. 
Liekuneen ja Ryökäsveden rannoilla alin rakentamiskorkeus on +95,80 (N60). 
 
Saareen rakennettaessa on rakennuslupaa haettaessa annettava selvitys käytettävästä 
auto- ja venepaikasta mantereella.  
 
Vesi ja jätehuolto 
 
Asuinrakennusta varten tulee olla riittävästi laadultaan soveltuvaa talousvettä. 
Omakaivoisissa uudisrakennuskohteissa talousvedestä tulee otattaa vesinäyte ja 
toimittaa se käyttöönottokatselmuksen yhteydessä. 
 
Jätevesien käsittelyjärjestelmät on suunniteltava ja toteutettava talousvesien käsittelystä 
vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla annetun asetuksen 209/2011 
ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Rakennus-
/toimenpidelupahakemukseen on liitettävä 209/2011 § 6 mukainen suunnitelma 
jätevesien käsittelemiseksi. Suunnitelman tulee sisältää selostus käsittelypaikan 
soveltuvuudesta ja suunnittelijan ehdotus sovellettavasta vaatimustasosta. Jätteiden 
keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa kunnan yleisiä jätehuoltomääräyksiä. 
 
SUOSITUKSET 
Loma-asuntojen rakennuspaikoilla tulee suosia kompostoivia käymälöitä. Useamman 
rakennuspaikan ryhmissä suositellaan jätevesien yhteiskäsittelyä. 
 
Metsänhoito 
 
Metsänhoidossa noudatetaan metsätalouden kehittämiskeskus Tapion antamia 
metsänhoitosuosituksia ja ranta-alueilla erityisesti rantametsiä koskevia 
metsänhoitosuosituksia ja metsälakia. Rantapelloilla peltoviljelyä, nurmetusta tai muuta 
vastaavaa maanpinnan käsittelyä ei saa ulottaa 10 m lähemmäksi rantaviivaa. 
Rantavyöhykkeelle on varmistettava riittävän suojavyöhykkeen muodostuminen. 

 
Kuopiossa 6.9.2016 
 
 
 
 
Timo Leskinen   
aluepäällikkö, DI  


