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Yleiskaavan muutos on käynnistetty tilan Timo Suutarisen Yhteismetsä 97-874-4-1 omista-
jan aloitteesta. Aloite on käsitelty Hirvensalmen virkamiestyöryhmässä 20.11.2017. Ryhmän 
tekemän päätöksen mukaan Hirvensalmen kunta käynnistää Itäosan rantayleiskaavamuu-
toksen tilan alueella. 
 

1. Suunnittelualue 
Yleiskaavamuutos koskee osaa tilasta Timo Suutarisen Yhteismetsä 97-874-4-1 Hirvensal-
men kunnan Iso-Niemistö ja Kaihlanen-nimisten järvien rannalla. Alla yleissilmäyskartta 
alueen sijainnista, jossa sijainti merkitty violetilla soikiolla. 
 

 
 

2. Kaavoitustilanne 
Alueelle on voimassa 15.6.2015 § 23 hyväksytty Hirvensalmen Itäosan rantayleiskaava.   
 

 3. Hankkeen tarkoitus 
Alueelle on tarkoitus laatia rantayleiskaavan muutos. 
 
Hakijan nykyinen kiinteistö on kaavan laatimisen aikana ollut kahtena erillisenä kiinteistönä, 
jotka yhteismetsän perustamisen yhteydessä on liitetty samaksi tilaksi. Kiinteistöt ovat si-
jainneet Iso-Niemistön ranta-alueella ja toinen Kaihlasen puolella. Molemmille on kaavassa 
osoitettu yksi rakennuspaikka merkinnällä ARA/1. Iso-Niemistön rakennuspaikka on todettu 
kuitenkin maastokäynnillä erittäin jyrkkärantaiseksi ja lisäksi koko Iso-Niemistön vesistöllä 
on todettu olevan luontoarvoa (luo). Näistä syistä on todettu, että ARA/1 rakennuspaikka 
Iso-Niemistöltä olisi hyvä siirtää Kaihlasen puolelle. Siirtoa tukee erityisesti vielä Kaihlasen 
puolella tilan läpi kulkeva keskitetty kunnallistekniikka (vesijohto) sekä muiden ARA-
rakennuspaikkojen sijoittuminen samalle rantaosuudelle (keskittäminen).  
 
Kaihlasen puolella olevan tilan 97-874-4-1 ARA-rakennuspaikan rajauksia on tarkoitus tar-
kentaa siten, että rantaan sijoittuisi kaksi ARA-rakennuspaikkaa. Iso-Niemistön puoli jäisi 
maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. 
 
 
 



4. Osalliset 
Osallisia ovat kaikki ne, jotka katsovat olevansa osallisia. Hanke koskee erityisesti kaava-
muutosalueiden (Iso-Niemistö ja Kaihlanen) lähimpiä naapureita jotka ovat erityisesti mainit-
tavia osallisia. 

 
5. Kaavatyön vaiheet ja osallistumisen järjestäminen 

Kaavamuutos laaditaan niiden periaatteiden mukaisesti, jotka yhteistyössä kunnan viran-
haltijoiden kanssa on sovittu. 
 
Kaavan muutosta koskeva luonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan 
nähtäville kunnantalolle (MRL 62§ ja 63§).  Nähtävillä olosta tiedotetaan Hirvensalmen kun-
nan virallisella ilmoitustaululla ja nettisivuilla sekä paikallislehdessä julkaistavalla kuulutuk-
sella. Lausunnot pyydetään viranomaisilta: Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-
keskus, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut ja Etelä-Savon maakuntaliitto. Lisäksi lausunto 
voidaan pyytää Hintikan vesiosuuskunnalta ja tarpeen mukaan muiltakin viranomaisilta ja 
yhteisöiltä. 
 
Tekninen lautakunta ja kunnanhallitus voivat antaa myös lausuntonsa osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta.  
 
Kaavaehdotus laaditaan saadun palautteen perusteella ja asetetaan vielä nähtäville (MRL 
65§ ja MRA 19§) sekä pyydetään tarpeelliset lausunnot. 
 
Kunnanvaltuuston on tarkoitus hyväksyä kaavamuutos (arviolta kesä 2018). 
 

 6. Suunnittelija ja yhteystiedot 
Suunnittelija on Karttaako Oy DI Jarmo Mäkelä (os. Heikinkatu 7, 48100 Kotka, p. 0400-
220082, sähköposti jarmo.makela@karttaako.fi). 

 
Kunnan yhteyshenkilö on tekninen johtaja Asko Viljanen (p. 050-300 0444,  
asko.viljanen@hirvensalmi.fi).  


