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1. Perustiedot 

Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Länsiosan rantayleiskaavan 10.4.2012 

Länsiosan rantayleiskaavaa muutetaan siten, että tilan 1:104 uusi siirretään noin 100 metriä 
pohjoisen suuntaan.  

Tilan maanomistaja on pyytänyt rantayleiskaavan muuttamista. Tilan 1:104 kohdalle uusi 
lomarakennuspaikka on voimassa olevassa yleiskaavassa osoitettu tilan etelärajalle. 
Rakennuspaikat on osoitettu voimassa olevassa kaavassa ranta-alueen mitoitusperusteiden 
mukaisesti.  

Rantayleiskaavaa laadittaessa, kyseiset uusi rakennuspaikka on osoitettu mitoitusperusteiden 
mukaisesti. Kaavan laadintaperusteiden mukaan uusi rakennuspaikka on pyritty sijoittamaan 
ryhmiteltynä olemassa olevien paikkojen yhteyteen vapaan rantaviivan pituuden turvaamiseksi. 

Kaavamuutos ei lisää rakennuspaikkojen lukumäärää alueella eikä vaikuta rantayleiskaavan 
alueella käytettyihin mitoitusperusteisiin. Rakennuspaikka ovat mitoitusperusteiden mukainen. 

Tila sijaitsee Pihlajamäellä Vahvajärven Pihlajalahden rannalla. 

1.1. Muutoskohde 

 
Kuva: Kaava-alueen sijainti 
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Kuva: Ote voimassa olevasta kaavasta 

1.2. Lähtökohdat ja tavoitteet 

Rantaosayleiskaavan muutos koskee osaa tilasta 1:104 Noukkala. 

Maanomistaja on pyytänyt tutkimaan mahdollisuutta rakennuspaikan siirtämisestä noin 100 
metriä pohjoisen suuntaan maastollisesti parempaan kohtaan. Rakennuspaikka on osoitettu 
rantaviivan mitoitusperusteiden mukaisesti.  

Alue on tällä hetkellä normaalia talousmetsää. Alueen rinne on länteen loivasti viettävää 
männikköä. Alueen eteläosissa maaperä muuttuu hieman kosteammaksi. 
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Kuva: Ote rantayleiskaavasta muutoksen jälkeen 

2. Yleiskaavan kuvaus 

Yleiskaavalla siirretään uusi lomarakennuspaikka 100 metriä pohjoisen suuntaan. Tilan eteläosan 
alue muuttuu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Rantaosayleiskaavaa laadittaessa, kyseiset 
rakennuspaikat on osoitettu mitoitusperusteiden mukaisesti.  

Kaavamuutos ei lisää rakennuspaikkojen lukumäärää alueella eikä vaikuta rantayleiskaavan 
alueella käytettyihin mitoitusperusteisiin. Rakennuspaikat ovat mitoitusperusteiden mukaisia. 

Voimassa olevaa rantayleiskaavaa  ei ole toteutettu tämän tilan rakennuspaikan osalta. 

Rakennuspaikka on sijoitettu alueelle siten, että rakentaminen on käytännössä mahdollista. 
Maasto on rinteistä ja nousee rakennuspaikan takarajalle mennessä. Lähemmäs rantaa 
rakentaminen on mahdollista pilariperusteisesti. Tilan eteläosassa maasto muuttuu selvästi 
kosteammaksi ja haastavammaksi rakentaa. Tilan keskivaiheille on rakennettu myös tieyhteys jota 
tilan eteläosaan ei olisi ollut mahdollista tehdä. 

Suunnittelualueella on tehty luontoinventointi alkuperäisen yleiskaavan laadinnan yhteydessä. 
Inventoinneissa alueelta ei löytynyt sellaisia luontoarvoja, jotka tulisi huomioida kaavamuutosta 
laadittaessa.  
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2.1. Aluevaraukset 

RA LOMA-ASUNTOALUE 

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. 

M MAA- JA METSÄTALOUSALUE 

Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. MRL 72 §:n nojalla alueella on 200 
metrin syvyisellä keskivedenkorkeuden mukaisella rantavyöhykkeellä muu kuin 72§ 3 mom. 
rakentaminen kielletty. 

Kaavamuutosalueella rakennusalueiden ulkopuoliset alueet on osoitettu maa- ja 
metsätalousvaltaisiksi alueiksi. 

3. Yleiskaavan toteuttaminen 

Kaavahierarkian järjestelmässä yleiskaavan asema on seuraavanlainen 

1. Lait ja asetukset 

2. Detaljikaavat (ranta-asemakaavat, asemakaavat) 

3. Oikeusvaikutteiset yleiskaavat 

4. Maakuntakaava 

5. Valtuuston hyväksymä oikeusvaikutukseton yleiskaava 

6. Muut suunnitelmat 

Rakentamista ohjaavat yleiskaavan määräykset. Alueella on voimassa myös rakennusjärjestyksen 
määräykset niiltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa yleiskaavan määräysten kanssa. 

Maankäyttö ja rakennuslain 42 § on seuraavat määräykset koskien yleiskaavan oikeusvaikutuksia: 

Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin 
toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. 

Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään 
niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista. 
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Yleiskaava korvaa samaa aluetta koskevan aikaisemmin hyväksytyn yleiskaavan, jollei kaavassa 
toisin määrätä. Yleiskaava ei ole asemakaava-alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa 
tarkoitetun asemakaavan muuttamista koskevan vaikutuksen osalta. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:ssä mainitaan rakennusluvan myöntämisestä seuraavaa: 

Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan 
toteutumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos yleiskaavasta johtuvasta luvan epäämisestä 
aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai, milloin alue on katsottava varatuksi muun 
julkisyhteisön tarkoituksiin, tämä lunasta aluetta tai suorita haitasta kohtuullista korvausta 
(ehdollinen rakentamisrajoitus). Haittaa arvosteltaessa ei oteta huomioon omistussuhteissa 
yleiskaavan hyväksymisen jälkeen tapahtuneita muutoksia, ellei niitä ole tehty yleiskaavan 
toteuttamista varten. 

4. Vaikutusten arviointi 

4.1. Vaikutukset luontoon, luonnonympäristöön ja maisemaan 

Rakennuspaikkojen lukumäärä ei nouse voimassa olevaan yleiskaavaan verrattuna. 
Rakennuspaikka ei sijaitse maisemallisesti arvokkailla tai merkittävillä kohdilla. Siirtämällä 
rakennuspaikka helpommin rakennettavaan kohtaan vältytään maisemaa rumentavilta mittavilta 
maansiirtotöiltä. 

Kaavalla siirretään rakennuspaikkaa ns. sijansa verran. Kaavalla ei ole vaikutuksia arvokkaisiin 
kulttuurialueisiin. 

4.2. Taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset 

Kaavamuutoksella ei ole suoranaisia taloudellisia vaikutuksia. 

Kaavamuutosalueella ei ole retkeilyreittejä eikä kaavamuutos vaikeuta vesillä liikkumista 
kaavamuutosalueiden läheisyydessä. 

5. Suunnittelun vaiheet 

Kaavamuutos on lähtenyt liikkeelle maanomistajan aloitteesta. 

Kaavaluonnos oli nähtävillä 1.6. – 15.6. Kaavaluonnoksesta jätettiin neljä lausuntoa ja annettiin 
yksi muistutus. Lausuntojen perusteella kaavamääräyksiä ja selostusta tarkennettiin. 

 

Järvi-Saimaan Palvelut Oy 

 

Sulkavalla 4.9.2017 
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