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LIEKUNEEN-RYÖKÄSVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 

402-33-0 KYHNYLÄ 

1 TIIVISTELMÄ 

1.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt rantayleiskaavan 

25.9.2006 (§ 30 Liekuneen alue ja § 31 Ryökäsveden alue). 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 8.12.2015. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  ja valmisteluaineisto on ollut 

nähtävillä 21.4. – 6.5.2016. 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä pp.kk. – pp.kk.2016. 

TÄYDENNETÄÄN PROSESSIN EDETESSÄ. 

1.2 Osayleiskaavan muutos 

Tällä muutoskaavalla Länsiosan rantayleiskaavaa muutetaan tilan 402-33-

0 Kyhnylä alueella. Kaavamuutos on lähtenyt liikkeelle maanomistajan 

aloitteesta ja kunta on hyväksynyt kaavamuutoksen käynnistämisen. 

Kaavamuutosalueen sijainti ilmenee alla olevasta kuvasta (kuva 1), 

muutosalue on osoitettu punaisella nuolella. 

 

Kuva 1. Sijaintikartta, suunnittelualue osoitettu punaisella nuolella. 

Pohjakartta © MML 
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2 PERUSTIEDOT 

2.1 Suunnittelutilanne 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

 

Kaavoitusta ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joista 

tätä kaavaa koskettavat seuraavat asiakokonaisuudet: 

 

- Toimiva aluerakenne 

- Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

- Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

- Toimiva yhteysverkko ja energiahuolto 

- Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet (VAT 

Vuoksi) 

 

Maakuntakaava 

Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan 29.5.2009. 

Ympäristöministeriö vahvisti Etelä-Savon maakuntakaavan 4.10.2010 

antamallaan päätöksellä. Maakuntakaava vahvistettiin lukuun ottamatta 

neljää vähittäis-kaupan suuryksikkömerkintää. Maakuntakaava korvaa 

Etelä-Savon seutukaavan lukuun ottamatta ohjeellinen päärata -

merkinnällä vahvistetussa seutu-kaavassa osoitettua Mikkeli – Lahti -

rataa, joka on jätetty seutukaavasta voi-maan. Ympäristöministeriö 

määräsi maakuntakaavan tulemaan voimaan päätöksensä mukaisesti 

ennen lainvoimaisuutta. 

Maakuntakaavassa ei ole aluevarauksia tai muita merkintöjä 

kaavamuutosalueella (kuva 2). 

 

Kuva 2. Ote maakuntakaavasta, muutosalue osoitettu punaisella nuolella 
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Yleiskaava 

Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt rantayleiskaavan 

18.9.2006 (§ 30 Liekuneen alue ja § 31 Ryökäsveden alue). 

Pieni saari on yleiskaavassa merkitty loma-asumisen (RA) alueeksi ja 

Kotkatsalonsaaressa oleva tilan osa on merkitty maa- ja 

metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). 

 

 

Kuva 3. Ote osayleiskaavasta, muutosalue osoitettu punaisella ympyrällä 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Asemakaavat 
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Alueella ei ole asema- tai ranta-asemakaavoja. 

 

Rakennusjärjestys 

 

Hirvensalmen kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.5.2010. 

 

Pohjakartta 

 

Osayleiskaavan kartta on mittakaavassa 1:10 000. 

 

2.2 Alueen yleiskuvaus 

Tila sijaitsee Kotkatsalon saaressa seututien 431 eteläpuolella, 

Kotkasvedellä linnuntietä noin 4 km Hirvensalmen kirkonkylästä 

koilliseen.  

 

Voimassa olevassa kaavassa tilojen alueelle on osoitettu yksi oleva, 

rakennettu rakennuspaikka. Loma-asuntokiinteistöön on 22.12.1993 

yhdistetty tilat 5:38 ja 29:0. Tätä ennen pieni saari oli jakokunnan 

yhteinen, jonka silloiset omistajat ostivat itselleen ja se liitettiin yhteen 

isomman saaren (Kotkatsalonsaari) kanssa yhdeksi tilaksi.  

 

Pienellä saarella on saunamökki, jota on laajennettu 1994 saadun 

rakennusluvan mukaan. Pieni saari on 1200 m2 ja ison saaren osa 4250 

m2 eli yhdistämisen jälkeen pinta-alaksi on tullut yhteensä 0,5450 ha.  

 

 
Kuva 4. Ote kiinteistöjaotuksesta, muutosalue punaisella ympyrällä © 
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2.3 Luonto- ja luonnonympäristö 

Luontoarvot on kartoitettu rantayleiskaavatyön yhteydessä. Alueelle ei 

kohdistu erityisiä luontoarvoja. 

2.4 Maanomistus  

Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa. 

2.5 Yhdyskuntarakenne 

Suunnittelualueen lähistöllä olevat naapuritontit ovat omarantaisia  loma-

asuntojen rakennuspaikkoja. 

3 YLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

Kaavamuutosalueen sijainti ilmenee kuvasta (kuva 4), jossa muutosalue 

on osoitettu punaisella ympyrällä.  

3.1 Yleiskaavan muutoksen suunnittelun tarve 

Kaavamuutos on lähtenyt vireille maanomistajan aloitteesta.  

Muutoskohteessa alueelle on osoitettu yksi oleva rakennuspaikka pieneen 

saareen (RA1). Saman tilan (33:0) osa Kotkatsalonsaaressa on merkitty 

M-alueeksi. Tavoitteena on, että tila muodostaisi yhden yhtenäisen 
rakennuspaikan.  

Muutos ei ole Liekune-Ryökäsveden rantayleiskaavan mitoitusperusteiden 

vastainen. 

3.2  Osallistuminen ja yhteistyö 

3.2.1 Osalliset 

Kaavahankkeessa osallisia ja sidosryhmiä ovat alustavan tarkastelun 

perusteella 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)  

 

3.2.2 Vireilletulo 

Vireilletulosta ilmoitettiin samassa yhteydessä, kun osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto asetettiin nähtäville. 
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3.2.3 Viranomaisyhteistyö 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 8.12.2015. 

 

Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot rakennuslautakunnalta, Etelä-

Savon liitolta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta ja Etelä-Savon ELY-

keskukselta. 

 

Rakennuslautakunnalla ja Etelä-Savon maakuntaliitolla ei ollut 

huomautettavaa. ELY-keskus ei ollut itse kaavaselostuksen 

huomautettavaa. ELY-keskuksen esitti lausunnossaan: ”Kaavan 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tulisi olla tietoa mm. siitä, missä 

kaava-aineistot ovat nähtävillä, kuinka kannanotto tapahtuu ja millainen 

on muutoksenhakumenettely kaavan hyväksymispäätöksen jälkeen.” 

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut esitti lausunnossaan, että jätevesiä 

koskeva kaavamääräys tarkennetaan: ”Jätevesien käsittelyjärjestelmät 

on suunniteltava ja toteutettava talousvesien käsittelystä 

vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla annetun 

asetuksen ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. 

Rantarakennuspaikoilla sovelletaan jätevesien käsittelyjärjestelmää 

suunniteltaessa aina ympäristönsuojelumääräyksissä tarkoitettua 

pilaantumiselle herkkien alueiden vaatimustasoa, jossa 

perusvaatimuksena on mustien jätevesien kokoaminen erilliseen 

tiiviiseen varastosäiliöön.” 

Lausuntojen perustella OAS:aa on täydennetty ELY-keskuksen 

lausunnon mukaisesti.  

Jätevesien käsittelyä koskevaa määräystä ei ole muutettu, koska ei ole 

tarkoituksen mukaista, että yhdellä pienellä osalla Liekunan kaavaa on 

erilainen määräys kuin muilla osilla. Jätevedet on joka tapauksessa 

hoidettava voimassa olevan lainsäädännön ja ympäristösuojeluohjeiden 

mukaisesti.  

Ehdotuksesta pyydetään viranomaisilta lausunnot. 

Viranomaisneuvotteluita järjestetään tarvittaessa. 

 

3.3 Tavoitteet 

Yleiskaavan muutoksella on tarkoitus osoittaa tilalle yksi yhtenäinen 

kaavamerkintä ja mahdollistaa koko tilan käyttö loma-asumiseen. 
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Kuva 5. Ennen kaavamuutosta Kuva 6. Kaavamuutoksen jälkeen 

4 YLEISKAAVA JA SEN PERUSTEET 

4.1 Aluevaraukset 

4.1.1 Loma-asutus (RA) 

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 rakennuspaikalla 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. 

Tila 33:0 on kokonaisuudessa osoitettu lomarakennuspaikaksi. 

Rakennuspaikan kooksi muodostuu 0,545 ha.  

4.1.2 Loma-asutus (ra-o) 

Merkinnällä on osoitettu alueenosat, jotka muodostavat yhdessä yhden 

rakennuspaikan. Yhdellä rakennuspaikalla saa olla yksi lomarakennus 

talousrakennuksineen. 

Merkinnällä on osoitettu alueen osat, jotka muodostavat yhden 

rakennuspaikan. Rakennuspaikka ei voi jakaa kahdeksi, vaikka sen osat 

sijoittuvat eri saariin.  
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4.2 Yleismääräykset  

Yleismääräyksiä ei ole muutettu voimassa olevaan kaavaan nähden. 

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 

rakennusjärjestyksen määräysten täyttyessä.  

 

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 -

alueille.  

 

RAKENNUSPAIKAN KÄYTTÖÄ JA RAKENTAMISTAPAA KOSKEVAT 

MÄÄRÄYKSET OVAT VOIMASSA OLEVAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN 

MUKAISESTI: 

 

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 

 

Rakennuslupaviranomainen voi myöntää etäisyyttä koskevasta 

määräyksestä poikkeuksen, jos se on maasto-olosuhteiden johdosta 

välttämätöntä ja rakennus sopeutuu maastoon ja maisemaan.  

 

Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää 

rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja 

väritykseen. 

 

Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää ja 

vain harventaminen on sallittua.  

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus, ehdotus 9 (11) 
 Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden 

nimi. 
 

6.9.2016 Liekuneen-Ryökäsveden rantayleiskaavan muutos, 
tila 402-33-0 Kyhnylä 

 

   

 

 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Microkatu 1, PL 1199, 70211 Kuopio 
Puh. 010 4090, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

Venevaja ei saa ulottua veden päälle ja sen on sopeuduttava 

ympäröivään rakentamiseen ja maastoon.  

 

Asuinrakennuksen alimman lattiatason tulee olla vähintään yhden 

metrin pitkäaikaisen ylävesipinnan (HW50) yläpuolella.  

 

Saareen rakennettaessa on rakennuslupaa haettaessa annettava selvitys 

käytettävästä auto- ja venepaikasta mantereella.  

 

Uusilta rakennuspaikoilta tulee käyttää olemassa olevia päästyteitä ja 

liittymiä yleisille teille. Jos uusia liittymiä on tarpeen tehdä, tulee 

tarvittavien toimenpiteiden selvittämiseksi olla tiehallintoon. 

 

Vesi- ja jätehuoltoa koskevat määräykset 

 

Rakennuslupahakemuksissa on osoitettava, että puhdasta vettä on 

saatavissa ja että jätevesistä huolehditaan siten, ettei pohjavesiä ja 

pintavesiä saastuteta.  

 

Jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta 

talousjätevesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla 

(542/2003) ja voimassa olevia ympäristönsuojelumääräyksiä. 

 

Jätevesien käsittelytapa on tutkittava erikseen joka rakennushankkeen 

yhteydessä. 

 

Vesihuoltosuunnitelma on esitettävä rakennusluvan yhteydessä erikseen 

hyväksyttäväksi. 

 

Käymälät ja kompostit on hoidettava niin, ettei hajua tai muita haittoja 

synny. Kuivakäymälää ei saa sijoittaa 30 m lähemmäs rantaviivaa. 

Kuivakäymälä on varustettava tiiviillä jätesäiliöllä, joka on tyhjennettävä 

riittävän usein hoidettuun kompostiin. 

 

Kompostit ja kompostoivat käymälät on sijoitettava vähintään 20 metrin 

päähän rantaviivasta läpäisemättömälle maapohjalle. 

 

Suositukset 

 

Loma-asuntojen rakennuspaikoilla tulee suosia kompostoivia käymälöitä. 

 

Useamman rakennuspaikan ryhmissä suositellaan jätevesien 

yhteiskäsittelyä. 

 

Metsänhoitoa ja maataloutta koskevat määräykset ja suositukset 

 

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. 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus, ehdotus 10 (11) 
 Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden 

nimi. 
 

6.9.2016 Liekuneen-Ryökäsveden rantayleiskaavan muutos, 
tila 402-33-0 Kyhnylä 

 

   

 

 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Microkatu 1, PL 1199, 70211 Kuopio 
Puh. 010 4090, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

Rantavyöhykkeelle on varmistettava riittävän suojavyöhykkeen 
muodostuminen. 

 

5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

5.1 Yleistä 

Kaavan vaikutukset ovat yleisesti ottaen vähäisiä, sillä kaavalla 

ainoastaan muutetaan yhden tilan kaavamääräys yhtenäiseksi. 

Muutoksella mahdollistetaan koko tilan muuttaminen omarantaiseksi 

asuinrakennuspaikaksi. 

5.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Kaavamääräys muuttuu yhtenäiseksi koko kaavamuutosalueella, mutta 

rakentamisen määrä ei lisäänny. Olevaan rakennuskantaan ei kohdistu 

vaikutuksia.  

5.3 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön  

Ei vaikutusta, alueet ovat rakennettuja. 

Vaikutukset pohjavesiin 

Kaava-alue ei sijoitu pohjavesialueelle. 

5.4 Vaikutukset maisemaan  

Kaavamuutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta maisemaan, alueet ovat 

jo rakennettuja. Rakentamisen määrä ei lisäänny. 

5.5 Taloudelliset vaikutukset 

Kaavamuutoksella on taloudellisia vaikutuksia ainoastaan 

maanomistajille. 

5.6 Sosiaaliset vaikutukset 

Kaavamuutos ei vaikuta yleiseen virkistyskäyttöön. Kaavalla ei ole 

vaikutusta virkistysalueisiin eikä ulkoilureitteihin. Kaava ei 

toteutuessaan heikennä alueen sosiaalisen ympäristön turvallisuutta. 

5.7 Vaikutukset liikenteeseen 

Kaavamuutoksella ei ole liikenteellisiä vaikutuksia. 

5.8 Muut vaikutukset  

Kaavamuutoksella ei toteutuessaan ole kunnan kannalta suoranaisia 

taloudellisia tai sosiaalisia vaikutuksia. Maanomistajille muutoksella on 

positiivisia vaikutuksia, sillä muutoksen myötä kaavatilanne tuo 

varmuuden rakennuspaikasta. 
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6 KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET 

Kaavamääräykset ovat liitteenä. Yleismääräyksissä on ohjeet jäte- ja 

vesihuollosta ja metsänkäsittelystä sekä yleisiä ohjeita rakentamiseen 

vaikuttavista seikoista.  

 

7 TOTEUTTAMINEN 

Kaavaa voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. 

 

8 SUUNNITTELUVAIHEET JA OSALLISTUMINEN 

Rantayleiskaavan muutos on lähtenyt liikkeelle maanomistajan 

aloitteesta. 

Osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä kaavaprosessin aikana 

nähtävilläoloaikojen puitteissa. 

Kaavamuutoksen valmisteluaineisto ja kaavaluonnos ovat olleet 

nähtävillä 21.4. - 6.5.2016. 

Kaavaehdotus oli nähtävillä pp.kk. - pp.kk.2016. 

 

Kuopiossa 6.9.2016 
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Timo Leskinen     

Aluepäällikkö, DI     


