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Yleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Hirvensalmen Itäosan rantayleiskaavaa. 

 

 

1  PERUSTIEDOT 

 

1.1 Suunnittelutilanne 

 

1.11 Maakuntakaava 

 

Vahvistetussa Maakuntakaavassa lähialueelle on osoitettu merkinnät vt 4.150 Helsinki-Sodankylä (tie5) ja pro 

9.255 Lahti-Heinola-Mikkeli oikorata. 

 

1.12 Yleiskaava 

 

Alueella on voimassa 15.6.2015 § 23 hyväksytty Hirvensalmen Itäosan rantayleiskaava. Ote yleiskaavasta on 

esitetty liitteenä. 

 

Muutosalue on pääosin osoitettu nykyisessä kaavassa merkinnöillä: 

 

ARA/1, Rantarakennusalue 

Rakennuspaikoille saa rakentaa ympärivuotista asumista palvelevan asuinrakennuksen tai lomarakennuksen 

lisäksi saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten enimmäismäärä on 5 kpl. Rakennuspaikan käyttötarkoitus 

määräytyy rakennusluvan yhteydessä rakennuspaikkakohtaisesti. Käyttötarkoitusta ratkaistaessa tulee huomi-

oida ko. käyttötarkoitukselle esitetyt vaatimukset. Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus määräytyy käyttö-

tarkoituksen mukaisesti. Numero kauttaviivan jälkeen osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella. 

 

M, Maa- ja metsätalousalue 

Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. 

MRL 72 §:n nojalla alueella on noin 200 metrin syvyisellä keskivedenkorkeuden mukaisella rantavyöhykkeellä 

muu kuin 72§ 3 mom. rakentaminen kielletty. 

 

Lisäksi alueella tulee huomioida merkinnät; 

 

luo, Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue. 

Alueella ei saa rakentaa rakennuksia tai suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka heikentäisivät alueen luontoar-

voja. 

 

me, Melualue (55dB, päivämelu) 

Alueelle ei tule sijoittaa uusia asuntoja tai muuta melulle herkkää toimintaa ilman suojaamistoimenpiteitä tai 

tarkempia meluselvityksiä. Alueella olevia asuinrakennuksia saa peruskorjata, laajentaa ja korvata uusilla. 

 

Ohjeellinen runkovesijohto. 

 

1.13 Asema- ja ranta-asemakaavat 

 

Alueella ei ole voimassa asemakaavaa. 

 

1.14 Pohjakartta 

 

Pohjakarttana käytetään numeerista maastokarttarasteria mittakaavassa 1:15 000 + kiinteistöt vektorina.  

 

1.2 Maanomistus 

 

Kaavamuutosalueen omistaa on yksityinen maanomistaja. 
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1.3 Nykyinen maankäyttö 

 

Iso-Niemistön kaavamuutosalue on metsämaata. Siellä ei ole olemassa olevia rakennuksia. Alueella on juuri 

suoritettu hakkuu, mutta rantaan on jätetty reilu koskematon metsäkaistale. Rantaosuus sisämaan suuntaan on 

erittäin jyrkkä ja vesistön ranta on ruovikkoinen ja matala. 

 

  
KUVA 1 ja 2. Iso-Niemistön rantaa 

 

Kaavamuutosalue Kaihlasen rannalla on tavanomaista metsämaata, alue on havupuuvaltainen. Alueen keskellä 

sijaitsee alavahko kohta, jossa sijaitsee Metsälän tilan vanha rantasauna, venekatos ja puucee. Alueella on 

rannalla pari kalliosta kohtaa, mutta sisämaahan päin mentäessä maasto nousee terassimaiseksi tasanteeksi. 

 

  
KUVA 3 ja 4. Kaihlasen rantasauna ja muut rakennukset 

 

Kaihlaselle sijoittuvalla kaavamuutosalueella ei ole luokiteltu ympäristökohteita. Iso-Niemistön alueelle on 

yleiskaavalla osoitettu merkintä luo, joka viittaa luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeään alueeseen. 

Alkuperäisen yleiskaavan yhteydessä laaditun luontoselvityksen mukaan Iso- ja Pieni-Niemistö muodostavat 

yhdessä kasvillisuuskohteen. Alla kursiivilla lainaus Itäosan rantayleiskaavan luonto- ja maisemaselvityksestä: 

”Kohde on rakentamattomana säilynyt, suon, pienvesien ja harjun muodostama kokonaisuus. Alu-

een pohjoispään hiekkaisella niemellä on muinaismuistoalue, kivikautinen asuinpaikka. Lisäksi 

pohjois-eteläsuuntaisella harjulla on useita umpeutuneita kuoppia, jotka ovat mahdollisesti pyyn-

tikuoppia.  

Kohde on rämeiden, nevojen, rantaluhtakaistaleiden, mäntykangasniemien ja kangasmetsäsaarek-

keiden muodostama luontokokonaisuus. Iso-Niemistön itärannalla on tuoreita kuusikankaita, muu-

ten rantametsät ovat kuivia ja kuivahkoja mäntykankaita. Rantoja reunustavat isovarpurämeet. 

Tyypillisiä kohteelle ovat luhtaiset rantarämeet, joissa kasvaa juolukan, suopursun, puolukan ja 

isokarpalon lisäksi jouhisaraa, kastikoita, suoputkea, raatetta ja järviruokoa. 
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Lampien välinen salmi on lähes umpeenkasvanut. Keskiosan vetisiä ruovikoita reunustavat jouhi-

saravaltaiset saranevat. Muuta lajistoa mm. pullosara, kurjenjalka, järviruoko ja suomyrtti. Pieni-

Niemistöä ympäröivät luhtaiset saranevat, sararämeet ja isovarpurämeet. Monin paikoin järviruo-

ko ja jouhisara vallitsevat kasvillisuudessa. Muuta lajistoa mm. suomyrtti, suopursu, juolukka, 

vaivero, suokukka, lakka ja pullosara. Pieni-Niemistön itärannalla on paikallisesti arvokas, sani-

aistyypin (FT) kostea puronvarsilehto. Kenttäkerroksen valtalaji on soreahiirenporras, muuta la-

jistoa mm. metsäimarre, korpi-imarre, mesiangervo, käenkaali, vadelma, nokkonen ja terttualpi. 

Kohteen luonnontila on heikentynyt. 

 

Kaihlasen rannalla tilan alueelle, itäisen rajan tuntumaan on kaivettu vesisosuuskunnan runkovesijohto, jonka 

sijaintia ei yleiskaavakartalla ole esitetty tai kaavakartalla runkovesijohdon sijoittamisessa on tältä osin virhe. 

Alkuperäisen rantayleiskaava kaavaselostuksesta (3.5 Kunnallistekniikka, s. 15, kuva) löytyvän Hirvensalmen 

vesihuollon kehittämissuunnitelman (FCG 2011) karttaotteen mukaan vesijohtolinja kulkee nimenomaan nyt 

muutoksen kohteena olevan tilan rajalla. Maastokäynnillä lokakuussa 2017 havaittiin linjan vesijohtosulku 

rajan pinnassa Kaihlasella. 

 

Tilojen rekisterinumerot ovat muuttuneet maanomistajan yhdistettyä tilansa yhteismetsäksi. Rekisteröinti ta-

pahtui 26.6.2017, jolloin saman maanomistajan tiloja yhdistettiin yhdeksi laajaksi kokonaisuudeksi. Tiloista 

muodostettiin Timo Suutarisen Yhteismetsä 97-874-4-1. 

 

Kaavamuutoksen kohteena oleva alue kuuluu valtatien 5 laskennalliseen melualuevyöhykkeeseen. 

 

 

2  TAVOITTEET 

 

Alkuperäisessä yleiskaavassa nykyisen Timo Suutarisen yhteismetsä 97-874-4-1 alueelle jää kaksi rantaraken-

nuspaikkaa merkinnällä ARA/1. Toinen rakennuspaikoista (rakentamaton) jää Iso-Niemistön puolelle, entisen 

tilan RN:o 3:11 alueelle. Toinen rantarakennuspaikka sijaitsee Kaihlasen rannalla, entisen tilan RN:o 3:34 

alueella ja siellä sijaitsee vanha saunarakennus pihapiireineen. 

 

Tavoitteena on siirtää ARA/1 rakennuspaikka Iso-Niemistöltä Kaihlaselle siten, että Kaihlasen rannalle muo-

dostuisi kaksi vierekkäistä ARA-rantarakennuspaikkaa, merkinnällä ARA/2. Toisen rakennuspaikan sisään 

jäisi nykyinen rantasaunan alue. Rakennuspaikkojen sijoittelussa olisi huomioitava rajalla kulkeva runkovesi-

johto. Runkovesijohdon likimääräinen sijainti esitetään kaavakartalla kaavamuutosalueella. 

 

Kaihlasen rannalle sijoitetuissa rakennuspaikoille valtatien 5 meluvaikutukset tulee huomioida kaavaratkaisus-

sa räätälöidyn kaavamerkinnän avulla. 

 

Iso-Niemistön rannalle osoitettaisi siirretyn ARA/1-rakennuspaikan sijasta maa- ja metsätalousaluetta (M) 

ympäröivän maankäytön mukaisesti. 

 

3  OSAYLEISKAAVA JA SEN PERUSTELUT 

 

Yleiskaavaratkaisu on edellä mainittujen tavoitteiden mukainen. 

 

Kaavamuutosalueelle Kaihlasen rannalle on osoitettu kaksi omarantaista rakennuspaikkaa, joista toisen lähei-

syyteen on osoitettu runkovesijohdon likimääräinen sijainti siten, kuin se maastossa ja Hirvensalmen vesihuol-

tosuunnitelmassa on havaittu. Kaavamääräyksessä on huomioitu valtatien 5 melualue lisäämällä kaavamää-

räys rakenteiden ääneneristävyydestä: 
 

ARA-1/2, Rantarakennusalue, joka sijaitsee valtatien melualueella (1,74 ha) 
Rakennuspaikoille saa rakentaa ympärivuotista asumista palvelevan asuinrakennuksen tai lomara-
kennuksen lisäksi saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten enimmäismäärä on 5 kpl. Raken-
nuspaikan käyttötarkoitus määräytyy rakennusluvan yhteydessä rakennuspaikkakohtaisesti. Käyt-
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tötarkoitusta ratkaistaessa tulee huomioida ko. käyttötarkoitukselle esitetyt vaatimukset. Raken-
nuspaikan kokonaisrakennusoikeus määräytyy käyttötarkoituksen mukaisesti.  
 
Rakennuksen valtatien puoleisten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristä-
vyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dBA. 
 
Numero kauttaviivan jälkeen osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella. 
 

Rannalla sijaitsevan nykyisen asuinrakennuksen, loma-asunnon tai saunarakennuksen li-
kimääräinen sijainti 
 

Ohjeellinen uuden loma-asunnon tai asuinrakennuksen sijainti. 
 
Ohjeellinen runkovesijohto 
 

Iso-Niemistön rannalle kuin myös Kaihlasen rakennuspaikkojen reuna-alueille on jätetty maa- ja metsätalous-

aluetta. Iso-Niemistön kaava-alue on aikaisempaa kaavaratkaisua mukailleen edelleen luonnon monimuotoi-

suuden kannalta tärkeää aluetta. 
 
M, Maa- ja metsätalousalue (1,45 ha) 
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. 
MRL 72 §:n nojalla alueella on noin 200 metrin syvyisellä keskivedenkorkeuden mukaisella ranta-
vyöhykkeellä muu kuin 72§ 3 mom. rakentaminen kielletty. 
 

luo, Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue 
Alueella ei saa rakentaa rakennuksia tai suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka heikentäisivät alueen 
luontoarvoja. 

  

Kaavamääräyksissä on lisäksi todettu, että tämän yleiskaavan alueella saa myöntää rakennusluvan yleiskaa-

van mukaiseen rakentamiseen ilman ranta-asemakaavaa. 

 

Lisäksi on annettu seuraavia suunnittelumääräyksiä:  
 

Rakentamisessa tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää rakennuspaikkojen puustoa ja arvokkaat 

kasvillisuuden reunavyöhykkeet, merkittävät luonnon kauneusarvot sekä luonnonmuodostumat. 

 

Rakennettaessa ranta-alueelle tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten korkeusasemaan, 

muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus 

pääosin säilyttää ja vain harventaminen on sallittua.  

 

Alin rakentamiskorkeus on 1,0 metriä vesistön keskimääräisen vedenpinnan yläpuolella (N60). 

 

Ranta-alueen metsien käsittelyssä tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä 

ranta-alueita koskevia metsänkäsittelysuosituksia. 

 

Rakennuspaikan jätevesien käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä kunnan 

määräyksiä. 

 

Rakennuspaikkojen piha-aluetta suunnitellessa ja toteuttaessa tulee huolehtia siitä, että ennen ra-

kennuksen käyttöönottoa on toteutettu riittävät meluntorjuntatoimet, joilla varmistetaan, että me-

lulta suojattuja piha-alueita muodostuu riittävästi rakennuksen ympärille.  

 

Rakennukset on sopeutettava ympäristöönsä sijainnin, mittakaavan, tyylin, materiaalin ja värityk-

sen osalta. 

 

Kaavamääräyksiin on otettu tarvittavat ohjeet myös alueen vesi- ja jätehuollosta. 
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4 KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

 

Laadittava yleiskaavan muutos ei muuta Hirvensalmen itäosan rantayleiskaavan yleisiä periaatteita, vaan pa-

rantaa olemassa olevaa tilannetta ainakin rakennettavuuden ja luontoarvojen säilyttämisen näkökulmasta. Li-

säksi muutoksen myötä rakennuspaikat tulevat sijoittumaan kaavalaatimisperiaatteiden mukaisesti ryhmään, 

jolloin vapaan rannan osuus kasvaa Iso-Niemistön itärannan jäädessä kokonaan rakentamiselta vapaaksi. Li-

säksi osoitettaville ARA-rakennuspaikoilla on mahdollisuus liittyä keskitettyyn vesihuoltoon, mikä Iso-

Niemistön puolella ei olisi ollut mahdollista. 

 

Tulevien rakennuspaikkojen sijoittuminen valtatie 5:n läheisyyteen aiheuttaa sen, että Kaihlasen rakennuspai-

kat tulevat jäämään nykyisessä yleiskaavassa osoitetun teoreettisen 55 dB:n päivämelualueen sisään (Liiken-

teestä aiheutuva melu). Laskentatapa on ollut teoreettinen.  

 

”Melualue on laskettu valtatie 5:n ympäristöön. Laskenta on teoreettinen tarkastelu, joka pohjau-

tuu yhteispohjoismaiseen tieliikenteen laskentamalliin. Laskennassa melualueen laajuutta määrit-

tävät muuttujat ovat tien liikennemäärä ja nopeusrajoitus. Lisäksi on oletettu maanpinta pehmeäk-

si ja vaimentavaksi valtatien lähistöllä. Oletus pitää paikkaansa suurimmalla osalla vt 5:n lähi-

alueesta, mutta esimerkiksi vesistön ylityskohdissa melualue ulottuu todellisuudessa laajemmalle, 

kuin merkintä osoittaa. Myös esimerkiksi puusto ja korkeuserot vaikuttavat melun leviämiseen, 

mutta niitä ei tässä tarkastelussa ole voitu huomioida. Tämä tarkastelu on kuitenkin tehty tarkoi-

tuksenmukaisella tavalla yleiskaavatyötä ajatellen, sillä uutta rakentamista ei ole osoitettu valtatie 

5:n läheisyyteen.” 

 

Vaikka nyt Iso-Niemistöltä siirrettävä rakennuspaikka sijoittuukin Kaihlasen rannalle ns. uutena rakennus-

paikkana, on kaavamuutoksella huomioitu tämä lisäämällä kaavamääräyksiin vaatimus melulle alttiiden raken-

teiden ääneneristävyydestä. Tämä määräys koskee kumpaakin rakennuspaikkaa. Lisäksi yleisiin määräyksiin 

on tehty lisäys piha-alueiden suunnittelemisesta ja toteuttamisesta siten, että syntyy melulta suojattuja ulkotilo-

ja. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi talousrakennusten sijoittamista valtatien puolen tonttirajalle 

siten, että suojaisia ulkotiloja muodostuisi. Lisäksi mahdollista on esim. istutuksin, maamassojen ja aitaraken-

teiden lisäksi suojata piha-aluetta. Kyseisten määräysten lisäämisellä on voitu päästä sellaiseen kaavaratkai-

suun, että rakennuspaikan siirto Iso-Niemistöltä Kaihlaselle ei vaaranna alkuperäisen kaavan tavoitteita me-

lunkaan suhteen. 

 

Kotkassa 24.11.2017 

 

Karttaako Oy 

 

 
 

 

Jarmo Mäkelä      Hanna Nirkko 

DI, YKS       maanmittausins. (AMK), YKS 591 

 

 

Liitteet:  

LIITE 1, Ote yleiskaavasta 

 

Kaavaselostuksen yhteydessä ovat: 

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

- Kaavamerkinnät ja kaavamuutoskartta 1:15 000 

satu.myyrylainen
Korostus

satu.myyrylainen
Korostus

satu.myyrylainen
Korostus

satu.myyrylainen
Korostus

satu.myyrylainen
Korostus

satu.myyrylainen
Korostus

satu.myyrylainen
Korostus

satu.myyrylainen
Korostus

satu.myyrylainen
Korostus

satu.myyrylainen
Korostus

satu.myyrylainen
Korostus

satu.myyrylainen
Korostus

satu.myyrylainen
Korostus




