
 

 

 

 

 

  Hirvensalmen kunta 
 
  RANTALAN JA SAUNASAAREN RANTA-

ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JA LAAJENNUS 
2020 

 
  97-405-6-105 Aatila  
  97-405-6-106 Maikkula 
  97-405-6-107 Ahvenranta 
  97-405-6-108 Köpälä 
  97-405-6-109 Teerilehto (osa) 
  97-410-2-170 Petroniemi 
  97-410-2-220 Kesäpesä (osa)   

 

 

  Kaavaselostus Kaavaehdotus 22.4.2020 
 

 

 
        Saunasaaren kaavamuutosalueen rantaa 
          
 

   



Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 22. huhtikuuta 2020 

päivättyä asemakaavakarttaa. 
 

1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 

 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

 

 

 

Kaavamuutosalue muodostuu Ryökäsveden Läskisenselän eteläosan manner-

rannoista Hirvensalmen kunnan Kilkin kylän alueella. Alue sijaitsee vain n. 7 

kilometrin etäisyydellä kuntakeskuksesta kaakkoon lähes seututien 429 

Hirvensalmi-Uutela varrella. Lisäksi kaavamuutosalueena on Malvaniemen 

alueella Puulan ranta-aluetta Pääskynselän länsiosassa. Tämä alue sijaitsee noin 

10 kilometrin päässä keskustasta.  

 

Suunnittelualue muodostuu Hirvensalmen kunnan Kilkinkylän alueella tiloista 

Aatila 97-405-6-105, Maikkula 97-405-6-106, Ahvenranta 97-405-6-107 ja 

Köpälä 97-405-6-108. Pieneltä osalta ranta-asemakaava muuttuu myös tilan 

Teerilehto 97-405-6-109 osalta, eli rajausta tarkistetaan kiinteistörajojen 

mukaiseksi. Em. tilojen osalta kyseessä on Rantalan ranta-asemakaavan muutos 

ja laajennus.  

 

Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu Malvaniemestä tilat 97-410-2-170 

Petroniemi ja 97-410-2-220 Kesäpesä (osa), joiden osalta kyseessä on 

Saunasaaren ranta-asemakaavan muutos.  



1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

 

Kaavan nimi on ”RANTALAN JA SAUNASAAREN RANTA-

ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2020”. Kaavan 

tarkoituksena on saneerata noin viiden hehtaarin kokoinen osa-alue voimassa 

olevasta Rantalan ranta-asemakaavasta vastaamaan tuoretta vuonna 2019 

vahvistettua kiinteistöjaotusta (viiden rakennuspaikan kokonaisuudesta neljäksi 

rakennuspaikaksi) sekä siirtää alueelta yksi rakennuspaikka Malvaniemeen 

Saunasaaren ranta-asemakaava-alueelle, tilalle Petroniemi 97-410-2-170. 

Samalla tilan Petroniemi maa- ja metsätalousalue käsitellään kaavassa 

uudestaan (MRL 128 § velvoitteen poistaminen).  

 

1.5 Luettelo selostuksen liittyvistä asiakirjoista 

      

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 

- Tilastolomake (hyväksymisvaiheessa) 

  

 - Ranta-asemakaavan merkinnät ja määräykset 

  - Ranta-asemakaavakartta 1:4 000, 1 kpl 

  muutosalue 1 Rantalan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus 

  muutosalue 2 Saunasaaren ranta-asemakaavan muutos  



3 LÄHTÖKOHDAT 

 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 

Kaavamuutosalue muodostuu Ryökäsveden Läskisenselän eteläosan manner-

rannoista Hirvensalmen kunnan Kilkin kyläalueella. Alue sijaitsee reilun 7 

kilometrin etäisyydellä kuntakeskuksesta kaakkoon lähes seututien 429 

Hirvensalmi-Uutela varrella. Saunasaaren ranta-asemakaavan muutos sijoittuu 

Puulan Pääskyselän länsiosaan, noin 10 kilometrin päähän Hirvensalmen 

kuntakeskuksesta. Yleissilmäyskartta alueiden sijainnista on selostusosan alussa.  

 

3.1.2 Luonnonympäristö 

 

Kaavamuutosalueen Ryökäsveden mannerrannan ympäristölle tyypillistä on 

harvennushakattu sekametsä ja hyvin tasalaatuinen, loivapiirteinen kangas-

maasto. Ryökäsveden kaavamuutosalueen rannalla on vesijättömaata 

(keskimäärin noin 20 metrin leveydeltä). Kyseiset alueet on tosin lunastettu 

kantatilaan jo alkuperäisen kaavan laadinnan jälkeen. 

 
Yleiskaavatyön (ks. seuraava kohta) yhteydessä tehdyssä luontoselvityksessä ei 

ole nyt kyseessä olevalle kaava-alueelle todettu erityisiä luonnonarvoja. 

Lähimmät luontoarvot sijoittuvat oikeastaan Häyrysen saareen sekä saaren ja 

mantereen väliseen Virostimensalmeen. 
 

   
Häyrysen saaren viistokuvia lounaasta ja koillisesta päin kuvattuna 

 
Yleiskaavan varsinaiset arvokohteet (avosuot, kalasääsken pesä) jäävät nyt 

kaavoitettavan alueen ulkopuolelle (kts. viistokuvat). 

 

Malvaniemessä, Puulan rannalla olevaa kaavamuutosaluetta ympäröi osin 

suopohjainen mäntyvaltainen metsä. Kaavamuutosalueella on muuta aluetta 

korkeampi kallioinen kumpare, jonka juurelle tuleva rakennuspaikka sijoittuu. 

 



  
Malvaniemen kaavamuutosaluetta ja tiepohjaa 

 

 3.1.3 Rakennettu ympäristö 

 

Saunasaaren ranta-asemakaavan kaavamuutosalueella Malvaniemessä ei ole 

aikaisemmin rakennettuja rakennuksia. Alueelle on rakennettu tiepohja, joka 

näkyy kuvissa kohdassa 3.1.2. Rantalan ranta-asemakaavan mukaiset 

korttelialueet 4A ja 4B ovat rakennettuja. Korttelin 4A tontin 2 alueelle ollaan 

rakentamassa parhaillaan asuinrakennusta. Muilta tonteilta rakennukset tullaan 

pääosin purkamaan. Suunnittelualueen lähiympäristö on pääosin harvaan 

asuttua maa- ja metsätalousvaltaista aluetta.  

 

    
 

   
Rantalan kaava-alueen nykyistä rakennuskantaa pohjoisesta etelään kuvattuna.  

 

 

3.1.4 Maanomistus 

 

Kaavamuutosalue on kokonaan yksityisten maanomistajien omistuksessa.  

 

3.2 Suunnittelutilanne 

 

Maakuntakaava 

 

Maakuntakaavassa ei ole merkintöjä kummallekaan suunnittelualueelle.  

 



  
Otteet maakuntakaavasta, punaisella rajatut likimääräiset kaava-alueet 

 

Yleiskaava 

 

Kilkinkylään, Ryökäsveden ranta-alueelle on hyväksytty kunnanvaltuustossa 

25.9.2006 Liekuneen ja Ryökäsveden alueen rantaosayleiskaava, jossa ranta-

asemakaavat on osoitettu pääosin vain informatiivisina: 

 

 
Liekune-Ryökäsveden rantayleiskaava 

 

Malvaniemeen, Puulan rannalle on hyväksytty Puulan rantaosayleiskaava 

12.11.2001, jossa Saunasaaren ranta-asemakaava on osoitettu informatiivisena. 

Alueelle on laadittu yleiskaavaan muutokset vuosina 2007 tilan Kesäpesä (ent. 

Käenpesä) alueelle ja 2013 Saunasaaren alueelle. Yleiskaavassa Saunasaaren 

kaava-alueelle on osoitettu pohjavesialuetta merkinnällä pv. 

 



  
Puulan rantaosayleiskaava  

 

Ranta-asemakaava 

Ryökäsveden alueelle on laadittu alunperin Rantalan ja Huovilan tilojen ranta-

asemakaava, joka on vahvistettu 8.12.1980. Nykyisin voimassa oleva kaava on 

käsiteltävällä alueella Rantalan ranta-asemakaavan muutos, joka on hyväksytty 

Hirvensalmen kunnanhallituksessa 4.2.2013 § 23. 

 

 
Rantalan ranta-asemakaavan muutos (v. 2013) 

 

 

Ranta-asemakaavan muutoksella käsitellään edellä olevan hyväksytyn kaavan 

RA-korttelialueita 4A (4 tonttia) ja 4B (1 tontti) sekä niitä ympäröiviä maa- ja 

metsätalousalueita (M). Likimääräinen muutosalue punaisella rajattu edellä. 

Hyväksyttyä ranta-asemakaavaa ei käsitellä kokonaan uudelleen, mutta alue 

laajenee hiukan tonttien taustamaastoon.  

 



Malvaniemessä Puulan vesistöalueella tilalla Petroniemi ja Kesäpesä (osa) on 

voimassa Saunasaaren ranta-asemakaava. Se on vahvistettu 7.6.1995.  

 

 
Saunasaaren kaavamuutosalue on likimääräisesti rajattu oheiseen kuvaan punaisella.  

Rakennusjärjestys 

Kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 13.1.2019 (kValt. 12.11.2018 § 

35). 

Alin rakentamiskorkeus (N60) Ryökäsveden ja Puulan vesistöjen rannoilla on 

+95,80. 

Pohjakartta 

Rantalan alueen ranta-asemakaavan muutoksen pohjakarttana käytetään 

alkuperäistä karttaa (hyv. 22.4.1977) rakennuksilla ja nykyisillä 

kiinteistörajoilla täydennettynä. Saunasaaren kaavamuutosalueella 

pohjakarttana käytetään alkuperäistä kaavoituksen pohjakarttaa (hyv. 

2.5.1994). 

 



4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET  

 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

 

Aloite kaavan laatimiseen on tullut tilojen maanomistajalta. Kaavoituksen 

vireillepanosta on tiedotettu osallistumis- ja arviointosuunnitelman ja 

kaavaluonnoksen kanssa yhtäaikaisesti.  

 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

 

Osallistumista ja vuorovaikutusta on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Viranomaisneuvottelu pidetään, mikäli 

prosessin aikana siihen ilmenee tarvetta. Kaavaluonnosvaiheessa neuvottelua ei 

ole nähty tarpeelliseksi. 

 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

 

Rantalan ranta-asemakaavan kaavamuutosalue on vuoden 2019 aikana 

vaihtanut omistajaa, ja aikaisempi kaava ei palvele uuden maanomistajan 

tavoitteita. Nykyisen maanomistajan tavoitteena on siirtää alueelta yksi tontti 

alueen rakennettavuuden kannalta parempaan paikkaan Malvaniemeen, jolloin 

alueelle jää viiden rakennuspaikan sijasta neljä. Samalla tarkoitus on muotoilla 

Rantalan kaava-alueen tontteja nykyisten kiinteistörajojen mukaisiksi.  

 

Rantalan kaava-alueella korttelialueella 4A sijoittuvalle kiinteistölle 6:105 

Aatila ollaan parhaillaan rakentamassa uudisrakennusta vanhan tilalle ja sen 

käyttötarkoituksena tulee olemaan asuinrakentaminen. Kiinteistön uusi 

käyttötarkoitus tullaan huomioimaan kaavassa.  

 

Rantalan kaava-alueelta siirrettävän tontin käyttötarkoitus pysyy loma-

asumisessa (RA), mutta siirtyisi saman maanomistajan tilalle Malvaniemeen 

Saunasaaren ranta-asemakaavan alueelle.  

 

Rakennusoikeudet Rantalan tilalla pysyvät samana kuin aiemmassa kaavassa, 

lukumäärä vähenisi. Myös Malvaniemessä rakennusoikeus pysyy samana, kuin 

mitä siirtoa edeltävä määrä on, mutta alueelle siirtyy siis muutoksella yksi 

lisärakennuspaikka. 

 

Yleiskaavan mukainen Malvaniemen pohjavesialue ei löydy enää yleisistä 

rekistereistä, eikä maakuntakaavasta. Pohjavesialueen rajaus on 

todennäköisesti vanhentunut eikä sitä ole tarpeen ottaa mukaan 

kaavamuutokseen. 

 



Nykyisen rakennusjärjestyksen mukaiset rakennusoikeudet ovat 5% pinta-

alasta, max. 250 ja 350 k-m2 (RA/AO).  
 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

 

Kaavoittaja toimitti osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä ranta-

asemakaavaluonnoksen kuntaan tammikuussa 2020. Vireilletulo ja 

asemakaavaluonnos on kuulutettu 18.3.2020 ja kaava-aineisto on ollut yleisesti 

nähtävillä 18.3.-1.4.2020 (MRL 62 § ja 63 §). 

 

Luonnosvaiheessa kaava-aineistosta on pyydetty lausunnot Etelä-Savon ELY-

keskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Mikkelin seudun 

ympäristöpalveluilta ja rakennuslautakunnalta. Annetuissa lausunnoissa ei 

tuotu esiin mitään sellaista, joka olisi muuttanut kaavaluonnosratkaisun 

perusperiaatteita. Kaavoittaja on muilta osin ottanut annetut lausunnot 

huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. 

 

Lausunnot: 

 

Etelä-Savon ELY-Keskus 9.4.2020 

ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa OASin eikä kaavaluonnosratkaisun 

sisältöön, eikä ELY-keskuksella ole tiedossa alueella erityisiä luonnon- tai 

muitakaan ympäristön erityisarvoja, jotka kaavaratkaisulla tulisi huomioida. 

Rantalan kaavamuutosalueella tilojen kiinteistötunnuksissa on virheellinen 

kylänumero. 

 

Vastine: Merkitään ELY-keskuksen lausunto tiedoksi ja korjataan virheelliset 

kiinteistötunnukset. 

 

Etelä-Savon maakuntaliitto 17.4.2020 

Maakuntaliitto on ilmoittanut, ettei se katso tarpeelliseksi lausua Rantalan ja 

Saunasaaren ranta-asemakaavamuutoksista. 

 

Vastine: Merkitään tiedoksi maakuntaliiton viesti 

 

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut 21.4.2020 

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on ilmoittanut kuntaan, ettei se anna 

lausuntoa kaavaluonnosvaiheessa ja kaavaluonnoksen käsittelyä voi jatkaa 

ehdotusvaiheeseen. 

 

Vastine: Merkitään tiedoksi ympäristöpalvelujen viesti. 

 

Rakennuslautakunta ei ole antanut lausuntoa kaavaluonnosvaiheessa (ei 

kokoonnu). 

 

Vastine: Merkitään tiedoksi. 

 



 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

 

5.1.1 Mitoitus 

 

 Kaavaratkaisulla muodostuu Rantalan ranta-asemakaavan kortteli 4, joka 

muodostuu loma-asuntojen korttelialueesta (RA, 3 tonttia) sekä 

erillispientalojen korttelialueesta (AO, yksi tontti) ja Saunasaaren ranta-

asemakaavan kortteli 6, joka muodostuu loma-asuntojen korttelialueesta (RA, 1 

tontti). Loma-asuntojen korttelialueella rakennusoikeuden määrä on kullakin 

tontilla 100 + t60, eli 100 k-m2 päärakennukselle ja 60 k-m2 

talousrakennuksille. Erillispientalojen korttelialueella rakennusoikeudeksi on 

osoitettu 280 + t70 eli 280 k-m2 päärakennukselle ja 70 k-m2 

talousrakennuksille kullakin tontilla. Rakennusoikeuden määrä vastaa 

rakennusjärjestyksen määräystä kokonaisrakennusoikeuden määrästä 350 k-

m2.  

 

 Kaavamuutosalueeseen kuuluu lisäksi kaavamuutosalueeseen taustamaan maa- 

ja metsätalousaluetta molempien kaavamuutosalueiden osalta. Saunasaaren 

kaava-alueella maa- ja metsätalousalueella on osoitettu olemassa olevien 

varasto/-hallirakennusten alueelle talousrakennusten rakennusoikeutta 

merkinnällä t500 k-m2.  

 

 Kaavamuutoksella ei osoiteta uutta rakennusoikeutta eli rakennuspaikkojen 

lukumäärä kokonaisuutena säilyy ennallaan viidessä kappaleessa ja 

rakennusoikeuden määrä rakennuspaikkakohtaisesti samana. Vapaan 

rantaviivan osuus jää muutamia kymmeniä metrejä lyhyemmäksi kuin 

aikaisemmin, koska Rantalan tilan rakennuspaikat muutetaan lohkomisten 

mukaisesti entisestä viidestä neljäksi toisissaan kiinni olevaksi 

rakennuspaikaksi ja välistä jää muutaman metrin levyinen maa- ja 

metsätalousalue pois. Lisäksi Saunasaaren kaavassa vapaan rannan osuus 

lyhenee yhden rakennuspaikan verran, kun yksi rakennuspaikka siirretään 

Rantalan ranta-asemakaavasta saman maanomistajan tilojen sisällä 

Saunasaaren ranta-asemakaavaan. 

 

 Rantalan ranta-asemakaava-alueella rakennuspaikkoja on kaavaratkaisussa 

syvennetty rannasta sisämaahan päin nykyisten kiinteistörajojen mukaisiksi. 

Sen johdosta kaava-alue on myös tällä alueella hiukan laajentunut. 
 

 Kaavamuutosalueella kullekin RA-tontille saa rakentaa yhden yksiasuntoisen 

lomarakennuksen. Erillisten talousrakennusten enimmäismäärä on neljä. 

Kaavamääräyksin on osoitettu rakentamisen etäisyys rannasta sekä rakentami-

sen määrä. Suunnittelualueen vesi- ja jätehuollosta on otettu ranta-

asemakaavaan omat erityismääräykset. Pääperiaatteena on, että vesi- ja 

jätehuolto voidaan hoitaa kiinteistökohtaisesti. 

  

5.4 Kaavan vaikutukset  



 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

 

Kaavaratkaisu tukee lähialueen yleisintä maankäyttömuotoa (omarantainen 

loma-asutus). Liikennejärjestelyihin kaavalla ei ole vaikutuksia, kulkuyhteydet 

pystytään hoitamaan olemassa olevien teiden ja urien kautta. Tontit on aseteltu 

niin, että ne eivät aiheuta tarpeetonta häiriötä naapurikiinteistöille. Rakenteilla 

oleva rakennus Rantalan kaava-alueella on otettu huomioon uuden 

käyttötarkoituksen mukaisesti. 
  

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön  

 

 Paikalliset olosuhteet on kaavaratkaisussa pyritty ottamaan huomioon. Alueilla 

ei ole todettu erityisiä luonnonarvoja, jotka kaavamuutoksella olisi tarpeen 

huomioida. Lähimmät erityiset luontoarvot sijoittuvat voimassa olevan 

Rantalan kaavan alueella Häyrysensaareen ja saaren ja mantereen väliselle 

alueelle, eli nyt käsiteltävän alueen ulkopuolelle. 

 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

 

Maanomistajat toteuttavat kaavamuutoksen rakentamalla tontteja oman 

harkintansa mukaan. Kunta seuraa kaavan toteuttamista rakennuslupa-

menettelyn yhteydessä rakennusvalvonnan avulla. 


