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Malvaniemen ranta-asemakaavan muutos 

1 TIIVISTELMÄ 

1.1 Kaavaprosessin vaiheet  

Ranta-asemakaavamuutos on lähtenyt vireille kaava-alueen maanomistajan aloitteesta. 
 
Ranta-asemakaavan valmisteluaineisto nähtävillä 19.5.- 20.6.2022. 
 
Kaavaehdotus nähtävillä ___.__.- __.__.2022. 

1.2 Ranta-asemakaavan muutos 

Ranta-asemakaavan muutoksella on siirretty korttelin 2 rakennuspaikka 2 rakennettavuudeltaan paremmalle 
paikalle korttelin eteläreunalle. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2,8 ha. 
 
Suunnittelualue sijoittuu Puulan Pääskynselän rannalla noin 8 km päässä Hirvensalmen keskustasta(linnun-
tietä).   
 
Ranta-asemakaavamuutos koskee korttelia 2 (osa) ja maa- ja metsätalousaluetta (kiinteistöä 97-410-2-209).  
 
Ranta-asemakaavamuutoksella muodostetaan kortteli 4 ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta.  
 

 

Kuva 2. Suunnittelualueen  likimääräinen sijainti. 
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1.3 Ranta-asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavaa voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. 
 
 

2 LÄHTÖKOHDAT  

2.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue on rakentamatonta metsäistä aluetta.  
 

 
Kuva 1. Suunnittelualueiden sijainti (punaiset ympyrät).  
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Kuva 2. Korttelin 5 suunnittelualueen likimääräinen rajaus (musta) ja kiinteistörajat (punaisella).  
 
 
 
 

2.2 Luonnonympäristö 

 

Puulavesi sijoittuu svekofennisen liuskejakson reunalle. Kallioperä on kaava-alueella migmatiittista gneissiä.  
Maaperä on pinnaltaan suurimmaksi osaksi epätasaista pohjamoreenia ja kalliopaljastumia.  
 
Puula kuuluva Kymijoen vesistöalueeseen. Puula on karu järvi, jonka veden laatu on erinomainen.  
 
Suunnittelu-alue ympäristöineen on vaihtelevaa ja melko pienipiirteistä. Korkeimmillaan maasto on noin 15 
m Puulan pinnan yläpuolella. Maisemallisesti näkyvin kohden on koilliskulmassa oleva em. 15 m Puulan pin-
taa korkeammalla oleva kalliomäki, joka erottuu Pääskynselälle. Muutos alueen pohjoispuolella olevat kalli-
oniemekkeet ovat maisemallisesti herkkiä. Niillä kasvaa harvaa mäntykangas- ja kalliometsä. 
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Kuva 3: Kuvapari järveltä päin katsottuna.  

 
Alue, jonne rakennuspaikka on tarkoitus siirtää, on lähes pelkästään mäntyä kasvavaa kuivaa-kuivahkoa kan-
gasta, jossa puolukka ja mustikka ovat pääasialliset kasvit.  

 
Kuva 4. Kuvapari uuden rakennuspaikan alueelta.  

 

Linnusto  

Karulle vesistölle ominaisesti Puulan vesi- ja rantalinnusto on vähälajinen ja parimäärät ovat alhaiset.  

 

Kasvillisuus 

Metsä ovat kuusi- tai mäntykankaita. Ranta-alueet ovat verrattain kivisiä osin kallioisia. Vesi- ja rantakasvilli-
suutta on kaikkiaan niukasti. Vesi- ja rantakasvillisuutta on hieman runsaammin lahden pohjukoissa, missä 
kasvaa hieman mm. järviruokoa, heinävitaa, ahvenvitaa, uistinvitaa ja ulpukkaa. 
 
Suunnittelualueen on pääsänntöisesti kuiva- tai kuivahkoa kangasta. Pää puulaji uuden rakennuspaikan 
alueella on mänty ja keski-ikä on noin 50 vuotta. Alueella kasvaa muutamia muutamia kuusia ja koivuja sekä 
katajaa.  
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Voimassa olevan kaavan rakenneuspaikan on sekametsää. Alueen pää puulaji on koivu ja joukossa on mäntyä 
sekä kuusia. Alue on osin melko alavaa ja rehevämpää tuoretta kangasta jolla mustikka on valtalajina mutta 
puolukkaa esiinty laikuttain. 
 
Alueella kasvaa mustukkaa, puolukkaa, kivien päällä jäkälää ja paikoin kanervaa.  
 

2.2.1 Rakennettu ympäristö 

Korttelin 2 rakennuspaikat 1 ja 3 ovat rakentuneet. Rakennuspaikoilla on lomarakennukset sekä talousraken-
nuksia. Ranta-asemakaavan alueella on yksi asuinrakennuspaikka. Muutoin alue on loma-asuntokäytössä 
 

2.2.2 Maanomistus  

Suunnittelualue yksityisen omistuksessa.  

2.2.3 Tekninen huolto 

Viereisellä rakennuspaikalla on kiinteistökohtainen kaivo sekä panospuhdistamo.   

2.2.4 Ympäristöhäiriöt 

Alueeseen ei kohdistu ympäristöhäiriötä.  

 

2.3 Suunnittelutilanne 

2.3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (hyv. 14.12.2017, voim. 1.4.2018) koskevat seuraavia asiakokonai-
suuksia: 
- toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
- tehokas liikennejärjestelmä 
- terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
- elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
- uusiutumiskykyinen energiahuolto 

2.3.2 Maakuntakaava  

Alueella on voimassa Etelä-Savon maakuntakaava (2010), Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava (2016) ja 
Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava (2016). Suunnittelualueelle ei kohdistu maa-kuntakaavan merkintöjä. 
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Kuva 5. Ote Etelä-Savon yhdistelmämaakuntakaavasta. 
 

2.3.3 Yleiskaava 

Alueella on voimassa Puulan rantaosayleiskaavan. Suunnittelualue on yleiskaavassa asuinaluetta ja maa- ja 
metsätalousalue.   

 

Kuva 6. Ote osayleiskaavasta. 
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2.3.4 Asemakaava 

Ranta-asemakaavassa alueelle on osoitettu asuinerillispientalojen korttelialueeksi (AO-1) ja maa- ja metsäta-
lousalueeksi (M-1). 

Erillispientalojen korttelialue (AO-1) 
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asunnon sekä erillisen (korkeitaan 25 m²) saunan. Osoitetun 
rakennusoikeuden lisäksi alueelle saa rakentaa korkein-taa 30 k-m² talousrakennuksen. Rakentami-
nen tulee sopeutua malliltaan, väritykseltään ja mittasuhteiltaan olemassa olevaan rakennuskantaan 
ja ympäristöön. 
 
Maa- ja metsätalousalue (M-1). 
Alueelle saa rakentaa ainoastaan maa- ja metsätalouden harjoittamisen kannalta välttämättömiä ra-
kenteita ja laitteita. 

 
 

 

Kuva 7. Ote Malvanimen ranta-asemakaavasta. 
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2.3.5 Rakennusjärjestys 

Hirvensalmen rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.11.2018. 
 

3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

3.1 Suunnittelun tarve ja tavoitteet 

Asemakaavamuutos on lähtenyt vireille maanomistajan aloitteesta. Kaavan tavoitteena on siirtää korttelin 2 
rakennuspaikka 2 rakennettavuudeltaan paremmalle paikalle korttelin 2 eteläpuolelle.  Rakennuspaikan 2 
halki kulkee oja ja rakennuspaikka on muutoinkin alavaa.  
 

3.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

3.2.1 Osalliset 

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekä muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vai-
kuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee. 
 
Kaavahankkeessa osallisia ja sidosryhmiä ovat 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 

Kaavan vireilletulo on yhdistetty samaan valmisteluaineiston nähtävillö olon kanssa.  

3.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Osallisten on mahdollista kertoa mielipiteensä kaavasta valmisteluaineiston ja kaavaehdotuksen ollessa näh-
tävillä.  
 
Valmisteluaineisto oli nähtävillä 19.5.- 20.6.2022. Mielipiteitä ei esitetty.  
 
TÄYDENNETÄÄN PROSESSIN EDETESSÄ 
 
Kaavaehdotus oli nähtävillä ___.__.- __.__.2022. 
 

3.2.4 Viranomaisyhteistyö 

OAS:stä ja kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon maakun-
taliitolta, rakennuslautakunnalta ja Etelä-Savon ELY-keskukselta. Kolmella ensimmäisellä ei ollut huomautet-
tavaa. Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnot perusteella saunalle varattavaa rakennusalaa on pienennetty ja 
kaavaselostukseen lisätty kaksi valokuvaa järveltä päin katsottuna.  
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Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavaehdotuksesta. Neuvotteluja järjestetään tarpeen mukaan.  
 

4 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 

4.1 Kaavan rakenne ja mitoitus 

Ranta-asemakaavan muutoksella on siirretty korttelin 2 rakennuspaikka 2 korttelin eteläpuolelle rakennet-
tavuudeltaan paremmalle paikalle. Uusi rakennuspaikka on rajattu siten, että alueen korkein kohta jää ra-
kentamisen ulkopuolelle, jolloin vähennetään maisemaan tulevia muutoksia. Myös sauna rakennusalaa on 
muutettu siten, että rakentaminen tulee olemassa olevan rakennuspaikan läheisyydessä olevaan notkel-
maan.  
 
Rakentamisen mitoitukseen ei ole tullut muutoksia.  
 

4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. Vaikutukset ovat pääsääntöisesti maisemalliset. 
uusi rakennuspaikka sijoittuu maisemallisesti näkyvämmälle alueelle, mutta kuitenkin peitteisen mastoon ja 
maisemallisesti näkyvin alue jää rakentamisen ulkopuolelle. rakentamiseen käytettävä rantaviiva vähän pite-
nee. Istutettavalla ja luonnontilaisena säilytettävällä alueen osalta maisemaa muuttavia seikkoja on voitu 
pienentää.   

4.3 Aluevaraukset 

Erillispientalojen korttelialue (AO-1) 
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asunnon sekä erillisen (korkeitaan 25 m²) saunan. Osoitetun 
rakennusoikeuden lisäksi alueelle saa rakentaa korkeintaa 30 k-m² talousrakennuksen. Rakentami-
nen tulee sopeutua malliltaan, väritykseltään ja mittasuhteiltaan olemassa olevaan rakennuskan-
taan ja ympäristöön. 
 
Käymälän jätevedet tulee johtaa umpisäiliöön. Pesuvedet tulee puhdistaa keskitetysti pienpuhdista-
mossa tai vastaavassa. 
 

Siirretyn rakennuspaikan kaavamääräys on sama kuin voimassa olevassa kaavassa. Osoitetut rakennuspaikan 
koko on noin 0,7 ha. Ajo rakennuspaikalle on osoitettu olevalta yksityistieltä. Yli 25 m² lomarakennus on 
sijoitettava vähintään 25   
 
Rakentamisen sopeutumisesta ympäristöön on annettu seuraava yleismääräys: 

Rakennuksissa on käytettävä harjakattoa ja katteen tulee olla väriltään tumma. Rakennuspaikan ra-
kentamaton osa on säilytettävä luonnonmukaisessa huolitellussa kunnossa. 
 
Maa- ja metsätalousalue (M-1). 
Alueelle saa rakentaa ainoastaan maa- ja metsätalouden harjoittamisen kannalta välttämättömiä 
rakenteita ja laitteita. 
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Rakentamisen ulkopuolelle jäävä alue sekä voimassa olevassa kaavassa rakennuspaikaksi osoitettu alue on 
osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. Alueiden pinta-ala on yhteensä noin 2,1 ha.  
 

4.4 Kunnallistekniikka 

Alueen vesihuolto hoidetaan kiinteistökohtaisesti. Yleismääräykissä on edellytetty: Rakennuslupahakemuk-
seen tulee liittää kaikkien tonttien osalta selvitys puhtaan talousveden saannista ja jäteveden käsittelymene-
telmästä. 
 
Yleismääräyksissä on myös todettu: Jätteiden käsittelyssä ja keräyksessä tulee noudattaa kunnan yleisiä jä-
tehuoltomääräyksiä. 

5 KAAVAN VAIKUTUKSET 

5.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Koska rakentamaton rakennuspaikka siirretään olemassa olevan loma-asunnon toiselle puolelle, kaavamuu-
toksella ei ole vaikutusta rakennettuun ympäristöön.  

5.2 Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan 

Kaava-alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. Rakennuspaikan siirto ei vaaranna luonnon monimuotoisuutta.  
 
Kaavamuutoksen vaikutukset kohdistuvat maisemaan, koska rakennuspaikka siirretään alavalta alueelta mai-
semallisesti näkyvämmälle alueelle. Muutoksen johdosta tuleva rakentaminen tulee lähtökohtaisesti näky-
mään laajemmalle alueelle päärakennuksen sijoittuessa noin 10 m Puulan vedenpintaa korkeammalle. Mai-
semallista vaikutusta vähentää rakennuspaikalla oleva puusto.  Muutos maisemassa ei voida katsoa olevan 
merkittävä, koska välittömässä läheisyydessä on jo olemassa olevaa rakentamista ja uudisrakentaminen ei 
siten muuta maiseman yleiskuvaa.   

5.3 Vaikutukset liikenteeseen 

Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta liikennemäärään, koska rakennuspaikkojen lukumäärä tai käyttötarkoitus 
ei muutu.  

5.4 Taloudelliset vaikutukset 

Kaavamuutoksen taloudelliset vaikutukset kohdistuvat kiinteistön omistajaa ja rakennuspaikan toteuttajaan. 
Rakennuspaikan arvo nousee, kun se on sijoitettu rakentamiseen paremmin soveltuvalle alueelle. Toisaalta 
uusi sijainti kasvattaa ainakin tonttitie pituutta, mikä kasvattaa siltä osin toteutuskustannuksia.  

5.5 Sosiaaliset vaikutukset 

Kaava ei toteutuessaan heikennä alueen turvallisuutta eikä elinympäristön laatua. rakennuspaikan siirtämi-
nen olevan rakennuspaikan toiselle puolelle ei aiheuta myöskään elinympäristön heikkenemistä.  
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Vähäinen rakentamattoman rantaviivan väheneminen ei ole myöskään vähennä alueen viihtyisyyttä.  
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Ranta-asemakaavaa voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. 
 
 

Kuopiossa 29.6.2022 
 
FCG Finnish Consulting Group Oy 
 

   
 
Timo Leskinen     
DI    

   


