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HIRVENSALMEN KUNTA 

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 

TILAT 1:69 SYVÄSKALLIO, 1:49 UUSITALO JA 1:50 KOTILO. 

 

1 TIIVISTELMÄ 

1.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Puulan rantaosayleiskaavan 

12.11.2001.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto nähtävillä 10.4.–

26.4.2019. 

Kaavaehdotus nähtävillä __.__–__.__.2019 

TÄYDENNETÄÄN PROSESSIN EDETESSÄ 

1.2 Osayleiskaavan muutos 

Kaavamuutos koskee kahden ei-omarantaisen AO-rakennuspaikan muutta-

mista omarantaisiksi tiloilla 1:49 Uusitalo ja 1:50 Kotilo. Kyseisten tilojen 

omistajat ovat ostaneet määräalat kunnan omistamasta tilasta 1:69 Syväskal-

lio liittääkseen ne omistamiinsa tiloihin.  Tilan 1:69 alue on voimassa olevassa 

kaavassa M-aluetta.  

Kaavamuutos on käynnistynyt maanomistajan aloitteesta. Hirvensalmen 

kunta on kunnanvaltuuston päätöksellä 17.12.2018 § 46 hyväksynyt määrä-

alojen myynnin tilojen 1:49 ja 1:50 omistajille.  

Kaavamuutosalueen sijainti ja rajaus ilmenevät seuraavista kuvista. 
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Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti. Alue on osoitettu punaisella nuolella. 

Kuva 2. Suunnittelualueen rajaus (keltaisella), kiinteistörajat (punaisella) 
 ja ortokuva alueesta. 
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2 PERUSTIEDOT 

2.1 Suunnittelutilanne 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (14.12.2017) koskevat seuraavia 

asiakokonaisuuksia: 

- toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

- tehokas liikennejärjestelmä 

- terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

- elinvoimainen luonto-ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

- uusiutumiskykyinen energiahuolto 

 

Maakuntakaava 

Alueella on voimassa Etelä-Savon maakuntakaava (2010), Etelä-Savon 1. vaihe-

maakuntakaava (2016) ja Etelä-Savon 2. vaihe maakuntakaava (2016). 

Suunnittelualueelle ei kohdistu maakuntakaavan varauksia. 

 

Kuva 3. Ote Etelä-Savon yhdistelmämaakuntakaavasta. Muutosalue on osoitettu 

punaisella nuolella. 

 

Yleiskaava 

Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Puulan rantaosayleiskaavan 

12.11.2001. Kaavaan hyväksymisen jälkeen kaavaan on hyväksytty useita 

muutoksia.  

Voimassa olevassa rantaosayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu pientalo-

valtaiseksi asuntoalueeksi (AO) ja maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). 
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Kuva 4. Ote voimassa olevasta rantaosayleiskaavasta. 

 

Asemakaavat 

 

Alueella ei ole asema- tai ranta-asemakaavoja. 

 

Rakennusjärjestys 

 

Hirvensalmen kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 

12.11.2018 § 35. 

 

 

2.2 Alueen yleiskuvaus 

Kaavamuutosalue sijaitsee Enolahden itärannalla noin 14 kilometriä Hirvensal-

men keskustasta itään. Suunnittelualueella on kaksi olemassa olevaa asuinra-

kennusta, jotka sijoittuvat noin 40 metrin päähän rannasta. Rannan ja raken-

nusten välissä on rakentamaton metsäalue.  

 

2.3 Luonto- ja luonnonympäristö 

Luontoarvot on kartoitettu rantayleiskaavatyön yhteydessä. Alueelle ei koh-

distu erityisiä luontoarvoja. 
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2.4 Maanomistus  

Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa. Hirvensalmen kunta on kunnanval-

tuuston päätöksellä 17.12.2018 § 45 ja 46 hyväksynyt tilasta 1:69 erotettujen 

määräalojen myynnin tilojen 1:49 ja 1:50 omistajille. 

2.5 Yhdyskuntarakenne 

Suunnittelualueen vieressä alueen itäpuolella on kolme olemassa olevaa asun-

rakennusta. Alueen länsipuolella alueen vastarannalla on olemassa olevia lo-

marakennuksia. 

Voimassa olevassa Puulan rantaosayleiskaavassa suunnittelualueen pohjois-

puolelle on osoitettu kaksi rantarakennuspaikkaa, joita ei ole vielä kuitenkaan 

rakennettu.  

 

3 SUUNNITTELUN VAIHEET 

3.1 Yleiskaavan muutoksen suunnittelun tarve 

Puulan rantaosayleiskaavan muutos koskee Hirvensalmella seuraavia tiloja: 1:69 

Syväskallio, 1:49 Uusitalo ja 1:50 Kotilo. 

Kaavamuutos koskee kahden ei-omarantaisen AO-rakennuspaikan muuttamista 

omarantaisiksi tiloilla 1:49 Uusitalo ja 1:50 Kotilo. Kyseisten tilojen omistajat 

ovat ostaneet määräalat kunnan omistamasta tilasta 1:69 Syväskallio liittääk-

seen ne omistamiinsa tiloihin.  Tilan 1:69 alue on voimassa olevassa kaavassa 

M-aluetta.  

 

3.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

3.2.1 Osalliset 

Kaavahankkeessa osallisia ja sidosryhmiä ovat alustavan tarkastelun perus-

teella ainakin seuraavat tahot: 

 

 Suunnittelualueen ja sen lähialueen maanomistajat  

 Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä asuvat ja työskentelevät ihmiset 

 Kunnan luottamuselimet ja eri hallintokunnat 

 Viranomaiset (Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto) 

 

3.2.2 Vireilletulo 

Vireilletulosta ilmoitetaan samassa yhteydessä, kun osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto asetetaan nähtäville. 

3.2.3 Viranomaisyhteistyö 

Kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta pyydetään viranomaisilta lausunnot. Vi-

ranomaisneuvotteluja järjestetään tarvittaessa. 
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3.3 Tavoitteet 

Yleiskaavan muutoksella on tarkoitus muuttaa kaksi ei-omarantaista rakennus-

paikkaa omarantaisiksi tiloilla 1:49 ja 1:50. 

 

4 YLEISKAAVAN MUUTOS JA SEN PERUSTEET 

Kaavamuutoksella muodostuu asuinalue (A/2). Alla olevassa kuvassa on esi-

tetty tilanne ennen ja jälkeen muutoksen.  

Kuva 4. Ennen kaavamuutosta (vas.) ja kaavamuutoksen jälkeen (oik.) 

 

Olevat rakennuspaikat ovat tosiallisesti ranta-alueella ja rantavyöhykkeellä, jo-

ten tosiasiallisesti oleva tilanne ei muutu nykyisestä.  

4.1 Aluevaraukset 

Kaavamerkintöjä ja -määräyksiä ei ole muutettu. 

A/2  Asuinalue 

Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspai-

kalle saa rakentaa asuinrakennukset lisäksi saunanrakennuksen ja talousraken-

nuksia. Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella. 

 

M Maa- ja metsätalousalue 

Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä haja-asutus-

luonteiseen rakentamiseen. 

Loma-asutusta tai pysyvää asutusta ei saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennus-

lain 72 §:n mukaiselle n. 200 metrin rantavyöhykkeelle. Rantavyöhykkeen ra-

kennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty A-, AM-, RM-, MA- ja RA-

alueille ja rantasaunan rakennuspaikoille sekä rantojensuojeluohjelman alu-

eella SL-alueella korvattaviksi rakennuspaikoiksi. Rantavyöhykkeen ulkopuo-

lelle rakennusluvan edellytyksistä on määrätty maankäyttö- ja rakennuslain 

136 §:ssä. 

Kapea niemenkärki on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi.  
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4.2 Yleismääräykset 

Yleismääräyksiin ei ole tehty muutoksia. 

Rakentaminen 

Yleiskaavan perusteella voidaan myöntää rakennusluvat rantavyöhykkeellä ole-

ville rakennusalueille (A-, AM-, RA-, MA- tai RM-alueet) sekä rantasaunan ra-

kennuspaikoille, ellei aluetta koskevassa kaavamääräyksessä ole toisin mää-

rätty. 

Mikäli RA-, MA-, RM-, A- tai AO-alueilla olevilla rakennuspaikoilla tai rantasau-

nojen rakennuspaikoilla on aiemmassa rakennusluvassa, poikkeusluvassa tai 

vahvistetussa ranta-asemakaavassa asetettu rakennusjärjestyksestä poik-

keavia ehtoja rakennusten määrän, koon, sijoittelun tai ulkoasun suhteen, tulee 

nämä määräykset huomioida uusia rakennuslupia myönnettäessä. 

Rakennuspaikan suuruus tulee olla rakennusjärjestyksen mukainen.  

Rakennusten minimirantaviivaetäisyydessä, yhteenlasketussa enimmäisker-

rosalassa, sopeutumisessa ympäristöön, sijoittelussa ja rakennusten enim-

mäismäärässä tulee noudattaa rakennusjärjestyksen määräyksiä.  

Alle 2000 m²:n suuruisilla rakennuspaikoilla sallitaan rakennusten korjausra-

kentaminen sekä purettavan tai tuhoutuneen rakennuksen korvaava rakenta-

minen käytetyn rakennusoikeuden puitteissa. 

Rantojensuojeluohjelman alueella on rakennuslupahakemuksesta pyydettävä 

lausunto alueelliselta ympäristökeskukselta. 

Rantojensuojeluohjelman alueella rakennusten muodon ja värityksen valin-

nassa sekä koosta ja sijoittamisesta päätettäessä tule erityisesti huomioida 

maiseman- ja luonnonsuojelun näkökohdat. 

Jätevesien käsittely ja jätehuolto 

Jätevedet tulee käsitellä kunnan rakennusjärjestyksen sekä terveys- ja ympä-

ristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitet-

tävä jätevesien käsittelysuunnitelma tarvittavine maaperäselvityksineen. 

Jätevesien käsittelytapaa valittaessa tulee huomioida rakennuspaikan maaperä 

sekä pinta-ala. Rakennusten sijoittamisessa tulee ottaa huomioon jätevesien 

asianmukaisen esikäsittelyn ja maaperäkäsittelypaikan järjestäminen raken-

nuspaikalla riittävän etäällä rantaviivasta. 

Rantarakennusalueilla (MA) suositellaan käytettäväksi useamman rakennuspai-

kan yhteistä jätevesien käsittelytapaa.   

Kiinteiden jätteiden keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa kunnan yleisiä 

jätehuoltomääräyksiä.  

Metsänkäsittely 
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Ranta-alueen metsänkäsittelyssä tulee noudattaa Metsätalouden kehittämis-

keskus Tapion ranta-alueita koskevia metsänhoitosuosituksia. Erityisesti pie-

nissä (< noin 3 ha) saarissa tulee metsänhoidossa huomioida luonto- ja mai-

sema-arvot. 

Tiestö 

Uusien rakennuspaikkojen pääsytiet tulisi johtaa ensisijaisesti olemassa olevien 

liittymien kautta yleiselle tielle. Vierekkäisten rakennuspaikkojen kulku tulisi 

tapahtua samasta liittymästä. Tiehallinnon kanssa tulee neuvotella hyvissä 

ajoin uuden liittymän sijainnista tai liittymän käyttötarkoituksen muutoksesta. 

 

Nykyisten ohjeiden mukaisesti rantarakennuspaikoilla sovelletaan VNa 

157/2017 ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaista pilaantumiselle 

herkkien alueiden vaatimustasoa, joilla perusratkaisuna on käymälävesien ko-

koaminen erillisellä viemäröinnillä tiiviiseen varastosäiliöön. 

5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

5.1 Yleistä 

Kaavan vaikutukset ovat melko vähäisiä, sillä kaavalla ainoastaan muutetaan 

kaksi ei-omarantaista rakennuspaikkaa omarantaisiksi. Kaavamuutoksesta ai-

heutuvat vaikutukset koskevat lähinnä lähimaiseman muutosta.  

5.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Alueen kaavallinen rakennusoikeus ei kasva eikä toteuttaminen edellytä raken-

nusten purkamista. 

5.3 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön  

Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta luonnonympäristöön. Pieni rantakaistale 

metsää osoitetaan rakentamiseen, kun rakennuspaikat muutetaan omarantai-

siksi. 

Kaava-alue ei sijoitu pohjavesialueelle. 

5.4 Vaikutukset maisemaan  

Kaavamuutoksella muodostuvat kaksi omarantaista rakennuspaikkaa vaikutta-

vat alueen lähimaisemaan, kun rannan rakentamaton luonnonmaisema muut-

tuu rakennetuksi ympäristöksi. Muutos maisemassa näkyy erityisesti Rainiolah-

den vastarannalle, jonne on matkaa noin 80-130 metriä. 

5.5 Taloudelliset vaikutukset 

Kaavamuutoksella on taloudellisia vaikutuksia ainoastaan maanomistajille. 

5.6 Sosiaaliset vaikutukset 

Kaavamuutos ei vaikuta yleiseen virkistyskäyttöön. Vapaan rannan määrä alu-

eella vähenee vain hieman.  Kaavalla ei ole vaikutusta virkistysalueisiin eikä 



FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kaavaselostus 9 (10) 
 Hirvensalmen kunta 

28.5.2019 Puulan rantaosayleiskaavan muutos 

 

 

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

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

ulkoilureitteihin. Kaava ei toteutuessaan heikennä alueen sosiaalisen ympäris-

tön turvallisuutta. 

5.7 Vaikutukset liikenteeseen 

Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta liikenteeseen. Alueella on olemassa olevat 

tieyhteydet eikä liikenteen määrä lisäänny kaavamuutoksen johdosta.  

 

6 KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET 

Kaavamääräykset ovat liitteenä. Yleismääräyksissä on ohjeet jäte- ja vesi-

huollosta ja metsänkäsittelystä sekä yleisiä ohjeita rakentamiseen vaikutta-

vista seikoista.  

 

7 TOTEUTTAMINEN 

Kaavaa voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. 

 

8 SUUNNITTELUN VAIHEET JA OSALLISTUMINEN 

Rantaosayleiskaavan muutos on lähtenyt liikkeelle maanomistajien aloitteesta. 

Osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä kaavaprosessin aikana nähtävillä-

oloaikojen puitteissa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto olivat nähtävillä 

10.4.–26.4.2019. Kaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. Lausunnon antoi-

vat Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakun-

taliitto, rakennuslautakunta ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelut. 

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut totesi lausunnossaan seuraavaa: 

Jätevesien käsittelyä koskeva kaavamääräys tulisi muuttaa seuraa-

vaan muotoon molemmissa kaavamuutosluonnoksissa (Ahola ja Sy-

väskallio): 

Rantarakennuspaikoilla sovelletaan VNa 157/2017 ja kunnan ympä-

ristönsuojelumääräysten mukaista pilaantumiselle herkkien aluei-

den vaatimustasoa, joilla perusratkaisuna on käymälävesien kokoa-

minen erillisellä viemäröinnillä tiiviiseen varastosäiliöön. 

Vastineeksi lausuntoon todettakoon, että yleismääräyksissä on annettu mää-

räys, että jätevedet tulee käsitellä kunnan rakennusjärjestyksen sekä terveys- 

ja ympäristöviranomaiseen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi jätevesien käsittelyta-

paa valittaessa tulee huomioida rakennuspaikan maaperä sekä pinta-ala. Yleis-

määräyksiä ei ole tarpeen muuttaa, mutta lisätään ehdotettu jätevesien käsit-

telyä koskeva ohje kaavaselostukseen.  

Rakennuslautakunta lausui seuraavaa: 
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Rakennusjärjestyksen ja voimassa olevan Puulan rantayleiskaavan 

mukaan rakennusten ja rakennelmien kuten esim. <25 kem2 sau-

narakennukset, huvimajat, grillikatokset tms. minimietäisyys ran-

taan on 10 m. Käytännössä niemekkeet joiden läpimitta on ~25 m, 

ei voi sijoittua rakentamista. Rakennuslautakunta esittää, että ka-

pea niemenkärki jätetään M-alueeksi. Lisäksi kaavassa on ennen 

muutosta ollut rakennuspaikkojen merkintä AO/5, muutoksen jäl-

keen merkinnät tulisi kaavassa olla A/2 ja AO/3. Muutoin rakennus-

lautakunnalla ei ole huomauttamista kaavaluonnoksesta ja 

OAS:ista. 

Lausunnon johdosta niemenkärki muutetaan M-alueeksi ja muutetaan 

selvyyden vuoksi AO/5 merkintä AO/3:ksi, tosin merkintä koskee aluetta, 

joka sijoittuu kaavamuutosalueen ulkopuolelle.  

Muilla lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa kaavaluonnoksesta.  

Kaavaehdotus nähtävillä __.__–__.__.2019 
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