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1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 § edellyttää, että kaavatyön yhteydessä, riittävän varhaisessa 
vaiheessa laaditaan suunnitelma osallistumis- ja arviointimenettelystä sekä kaavan vaikutusten 
arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitellään seuraavat asiat: 
1. Mihin ja mitä suunnitellaan? 
2. Mitä vaikutuksia kaavalla saattaa olla ja miten vaikutuksia arvioidaan? 
3. Miten ja missä vaiheessa voi vaikuttaa kaavan valmisteluun ja sisältöön sekä mistä saa tietoa 
kaavoituksesta? 

 
 

1.1 Suunnittelualue ja työn tavoite 
Suunnittelukohteena on tilan Ahola 97-418-2-17 ranta-alue. Kohde sijaitsee Puulaveden etelärannalla, noin 
8,5 km Hirvensalmen kirkonkylältä pohjoiseen. Rantayleiskaavan muutoksen tarkoituksena on tarkentaa 
lomarakennusten korttelialueen rajausta ottamalla huomioon kiinteistörekisterin mukainen valkama. 
 

 

 
  

Kuva: Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu karttaan punaisella pisteellä (www.paikkatietoikkuna.fi / 19.11.2018). 

http://www.paikkatietoikkuna.fi/
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1.2 Kaavan vaikutusten arviointi ja selvitykset 
Tässä kaavatyössä käytettävissä olevat selvitykset: 
• Voimassa olevan Puulan rantayleiskaavan tiedot ja selvitykset (mm. Puulan luonto- ja 
maisemaselvitys 1998) 

 
Tässä kaavatyössä vaikutusten arvioinnissa erityistä huomiota kiinnitetään: 

 Alueen liittyminen olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen 

 Rantojen käytön ja luonnonympäristön suhde 

 Maanomistajien tasapuolinen kohtelu 
 

1.3 Osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet kaavan valmisteluun 
Henkilöitä ja yhteisöjä, jotka voivat osallistua kaavaprosessiin, kutsutaan osallisiksi. Osalliset 
voivat esittää mielipiteitä ja toivomuksia kaavoittajalle koko kaavoitusprosessin ajan. Lisäksi kaava 
asetetaan julkisesti nähtäville luonnos- ja ehdotusvaiheissa, jolloin osallisille on varattu erityinen 
mahdollisuus kommentoida kaavaa. Osallisia ovat kaikki ne joiden asumiseen, työntekoon tai 
muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, kuten: 

 Suunnittelualueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat ja asukkaat 

 Hirvensalmen kunnan hallintokunnat ja luottamuselimet 

 Etelä-Savon ELY-keskus 
 
 

1.4 Kaavaprosessin vaiheet ja suunnittelut eteneminen 
1. Kaavoitushankkeen aloitusvaihe (syksy 2018) 

 Kaavahanke vireille 19.3.2018. 

 Kaavoittaja keräsi kaavoituksen perustietoaineiston ja tutustui kohteeseen maastokäynnillä 

2. Kaavoitushankkeen luonnosvaihe (talvi 2018 - 2019) 

 Kaavoittaja laatii Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja kaavaluonnoksen 
(kaavakartta, määräykset ja kaavaselostus) 

 Kaavaluonnos asetetaan julkisesti nähtävillä talvella 2019. Nähtävillä olosta tiedotetaan 
Hirvensalmen kunnan internet-sivuilla, ilmoitustaululla sekä paikallisessa lehdessä.  

 Kaavaluonnoksesta pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta.  

 Osallisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen huomautus kaavaluonnoksesta. 

 Kaavoittaja laati vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin. 

3. Kaavoitushankkeen ehdotusvaihe (kevät 2019) 

 Kaavaluonnoksen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella työstetään kaavaehdotus  

 Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtävillä. Nähtävillä olosta tiedotetaan kuten 
luonnosvaiheessa ja samoin on mahdollisuus antaa palautetta. 

 Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavaehdotuksesta. 

4. Kaavan hyväksymisvaihe (kesä 2019) 

 Kaavoittaja kokoaa kaavaehdotuksesta tulleet lausunnot ja kirjoittaa vastineet. 
Tarvittaessa asiakirjoja täydennetään. 

 Rantayleiskaavan muutoksen hyväksymisestä päättää Hirvensalmen kunnanvaltuusto.  

 Hyväksymispäätös kuulutetaan virallisesti. 

 Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen on mahdollista hakea muutosta valitusteitse 
(Itä-Suomen hallinto-oikeus / KHO). 
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1.5 YHTEYSTIEDOT 
Kaavan laatija 
Järvi-Saimaan Palvelut Oy / Maankäyttömestarin työhuone, Kauppatie 1, 58700 Sulkava 
Kaavoitusinsinööri Henna Arkko, p. 044 417 5242, henna.arkko@jarvisaimaanpalvelut.fi  

 
Hirvensalmen kunnan yhteystiedot 
Keskustie 2, 52550 Hirvensalmi, Tekninen johtaja Asko Viljanen 
puhelin: 050 300 0444, sähköposti: asko.viljanen@hirvensalmi.fi 

 
 

 
2. Lähtökohdat 

2.1 Voimassa olevat kaavat ja muut suunnitelmat  
 

Maakuntakaava 
Etelä-Savossa on voimassa kolme maakuntakaavaa. Etelä-Savon maakuntavaltuuston 12.12.2016 
hyväksymä Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava päivittää vuoden 2010 maakuntakaavaa (hyväksytty 
29.5.2009) kaikkien aluevaraustyyppien osalta. Lisäksi on voimassa tuulivoimaa käsittelevä 
1.vaihemaakuntakaava (voimaantulo 3.6.2016).  
 
Maakuntakaavassa ei ole merkintöjä suunnittelualueelle. Kaavakarttaotteella näkyy sinisenä alueena 
Puulan Natura- ja luonnonsuojelualue (Nat 3.400, SL 3.420). Sinisillä renkailla on osoitettu Naarajoen 
melontareitti (mlr 11.68). 
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Yleiskaava 
Alueella on voimassa Puulan rantayleiskaava, hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.11.2001. 
Muutoksessa tarkasteltavalla alueella on merkintä RA/4, lomarakennusten alue. Muutosalue 
rajautuu pohjoispuolella järveen, muutoin maa- ja metsätalousvaltaiseen alueeseen (M). 
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Rakennusjärjestys 
Rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.5.2010. Rakennusjärjestystä ollaan päivittämässä, ja sen 
ehdotus on ollut nähtävillä 5.4.–4.5.2018. 
 
Pohjakartta 
Kaavan pohjakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen peruskarttarasteria ja kiinteistö-
rekisteriaineistoa, joka on ladattu vuonna 2018.  

Maanomistus 
Alueella maanomistaja on yksityinen. 

 
2.2 Suunnittelualueen nykytilanne  
 
Suunnittelukohteena on Aholan tilan (97-418-2-17) ranta-alue. Tilan rantaan on osoitettu voimassa 
olevassa yleiskaavassa neljän (4) lomarakennuspaikan korttelialue (RA). Yksikään rakennuspaikoista 
ei ole rakentunut. Yleiskaavan mukaisen lomarakennusten korttelialueen läpi kulkee tie rantaan, 
jossa on kiinteistörekisterin mukainen, käytössä oleva venevalkama.  Rakennuspaikat tulee kaavassa 
osoittaa siten, etteivät ne ole valkama-alueen päällä.  
 
Kohteen lähiympäristössä on olemassa lomarakennuksia ja vakituisia asuntoja. Alueelle johtaa 
olemassa oleva yksityistie, Leväntie. 
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Venevalkaman itäpuolella maastossa on 
aivan pintakasvillisuuden alla kallio. Itään 
päin siirrettävälle rakennuspaikalle hyvä 
paikka on kalliorinteen jälkeen, jossa maasto 
on vähemmän kivistä ja kulku rantaan 
mökkipihalle sopivammin kuljettava. 

Itään päin siirrettävälle rakennuspaikalle soveltuvan paikan päältä avautuu komeat näkymät 
järvelle. Rannassa on runsaasti kivenlohkareita. Kaavamuutoksen alue on osoitettu karttaan 
violetilla rajauksella. 
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3. Yleiskaavan muutoksen kuvaus 

Muutoksessa lomarakentamisen alueen (RA) rajausta päivitetään vastaamaan maastossa olevaa 
tilannetta ja kaavan toteuttamista paremmin palvelevaksi. Muutoksessa yksi rakennuspaikoista 
siirtyy idän suuntaan kiinteistöllä. Kolme rakennuspaikkaa säilyvät paikoillaan. Muu osa 
muutosalueesta osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaisena alueena (M). 
 
 

4. Vaikutusten arviointi 
Vaikutusten arviointi on laadittu siten, että kaavassa osoitetut alueet tulevat toteutumaan.  

 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen 

Rakentamisen määrä ja sijoittuminen yhdyskuntarakenteessa pysyvät  
alueella hyvin nykyisen kaltaisena. 

 
Taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset 
 Kaavamuutoksella ei ole mainittavia taloudellisia, eikä sosiaalisia vaikutuksia. 
 
 
 

Ylempi kuva on ote voimassa olevasta 
Puulan rantaosayleiskaavasta 
(hyväksytty 12.11.2001). Siinä ei ole RA-
rakennuspaikkojen sijoittelussa 
huomioitu kiinteistörekisteriin merkittyä 
venevalkamaa. 
 
Valkaman sijainti on esitetty alemmassa 
kuvassa vihreällä aluerajauksella. 
Valkamaan johtaa myös kiinteistö-
rekisteriin merkitty tieoikeus. 
 
Kaavamuutos tehdään, jotta RA-
rakennuspaikat eivät sijoitu 
venevalkaman alueelle. 
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Rantojen käytön ja luonnonympäristön suhde 
Kaavamuutoksella todetaan olemassa olevaa ja kiinteistötietoihin perustuvaa rantojen 
käyttöä. Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia rantojen käytön ja luonnonympäristön 
suhteeseen.  
 

Maanomistajien tasapuolinen kohtelu 
Kaavamuutos toteuttaa maanomistajan oikeutta osoittaa mitoituksen mukaiset 
rakennuspaikat rakentamiseen soveltuville paikoilla. Lisäksi kaavamuutos vahvistaa 
rasitusoikeuteen perustuvan maankäytön toteutumista, kun kiinteistörekisterin mukainen 
valkama-alue ei sijoitu lomarakennuskortteliin. 

 
 

5. Yleiskaavan toteuttaminen 
Yleiskaavan muutos laaditaan oikeusvaikutteisena.  

 
 

6. Suunnitteluvaiheet 
täydentyy prosessin edetessä…  
 
6.1 Luonnosvaiheen lausunnot ja vastineet 
6.2 Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastineet 
 
 
 
Järvi-Saimaan Palvelut Oy 
Sulkavalla 5.12.2018 
 
Henna Arkko  Miia Blom 
kaavoitusinsinööri, YKS 599 maankäyttömestari 


