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Länsiosan rantaosayleiskaava, tilat 97-416-2-79 ja 97-416-3-63 
1 Esipuhe 

Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Länsiosan rantayleiskaavan 10.4.2012. 

Yleiskaavamuutoksen tavoitteena on siirtää yksi rakennuspaikka rakentamiseen paremmin soveltu-
valle alueelle sekä alueelle, minne kulku voidaan osoittaa muualta kuin talouskeskuksen kautta.  

Suunnittelualue sijoittuu Kuitulan kylän alueelle.  

 

 

Kuva 1. Muutosalueen likimääräinen sijainti sinisellä. Pohjakartta © MML   

1.1 Sijainti ja suunnittelutilanne 

Suunnittelualue sijaitsee Kuitulan kylällä Suonteen Terhinselän itärannalla. Sijainti ilmenee yllä ole-
vasta kuvasta.  

 

Maakuntakaava  

Etelä-Savoon on laadittu kaikkiaan kolme maakuntakaavaa:  

- Etelä-Savon maakuntakaava vuodelta 2010 

- Tuulivoimaa käsitellyt Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava vuodelta 2016 sekä 

- Edellisten päivittämiseksi laadittu Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava vuodelta 2016  
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Maakuntakaavassa ei ole aluevarauksia tai muita merkintöjä kaavamuutosalueella. Suunnittelualu-
een läheisyyteen sijoittuu maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimi-
sen kannalta arvokas alue (ma  3.602 Kuitulan Palsi ja Lepola (museo)).  

 

 

Kuva 2. Ote maakuntakaavayhdistelmästä. 
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Yleiskaava 

Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Länsiosan rantayleiskaavan 10.4.2012. Kaavamuutok-
sen alueella on yksi ARA-rakennuspaikka (Rantarakennusalue) sekä maa- ja metsätalousaluetta (M). 

ARA Rantarakennusalue 

Rakennuspaikoille saa rakentaa ympärivuotista asumista palvelevan asuinrakennuksen tai lo-
marakennuksen lisäksi saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten enimmäismäärä on 5 kpl. 
Rakennuspaikan käyttötarkoitus määräytyy rakennusluvan yhteydessä rakennuspaikkakohtai-
sesti. Käyttötarkoitusta ratkaistaessa tulee huomioida ko. käyttötarkoitukselle esitetyt vaati-
mukset. Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus määräytyy käyttötarkoituksen mukaisesti. 
Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella. 

 

M Maa- ja metsätalousalue  

Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. 

MRL 72 §:n nojalla alueella on 200 metrin syvyisellä keskivedenkorkeuden mukaisella ranta-
vyöhykkeellä muu kuin 72§ 3 mom. rakentaminen kielletty. 

 

 

Kuva 3. Ote voimassa olevasta Länsiosan rantaosayleiskaavasta 
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Asemakaavat 

 

Alueella ei ole asema- tai ranta-asemakaavoja. 

 

Selvitykset 

Länsiosan yleiskaavatyön yhteydessä on laadittu erillisselvityksinä luontoselvitys (2007) ja muinais-
jäännösinventointi (2010) myös tämän yleiskaavan alueelle.  

 

2 Luonnonympäristö 

Alue, minne rakennuspaikka on tarkoitus siirtää, on nuorta noin 15 vuotiasta taimikkoa. Alue on pää-
sääntöisesti tuoretta kangasta, joskin aivan ranta-alueella on kuivahkoa kangasta.  

Siirrettävän rakennuspaikan alue on peltoa, jonka rantavyöhykkeellä on puustoinen noin 25 m leveä 
suojakaistale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Ilmakuva suunnittelualueesta. 
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3 Tavoitteet 

Yleiskaavamuutoksen tavoitteena on siirtää yksi rakennuspaikka rakentamiseen paremmin soveltu-
valle alueelle sekä alueelle, minne kulku voidaan osoittaa muualta kuin talouskeskuksen kautta. 

 

4 Mitoitus 

Mitoitusperusteet ovat länsiosan yleiskaavan mukaiset, eli rantaosayleiskaavan muutoksella siirre-
tään voimassa olevan kaavan rakennuspaikka. Uusia rakennuspaikkoja ei osoiteta, eikä mitoitusta si-
ten muuteta.  

 

5 Kaavamerkinnät ja määräykset 

Kaavamerkintöjä ja –määräyksiä ei ole muutettu voimassa olevaan kaavaan nähden. 

5.1 Aluevaraukset 

5.1.1 Rantarakennusalue (ARA) 

ARA Rantarakennusalue 

Rakennuspaikoille saa rakentaa ympärivuotista asumista palvelevan asuinrakennuksen tai lo-
marakennuksen lisäksi saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten enimmäismäärä on 5 kpl. 
Rakennuspaikan käyttötarkoitus määräytyy rakennusluvan yhteydessä rakennuspaikkakohtai-
sesti. Käyttötarkoitusta ratkaistaessa tulee huomioida ko. käyttötarkoitukselle esitetyt vaati-
mukset. Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus määräytyy käyttötarkoituksen mukaisesti. 
Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella. 

Rantarakennuspaikalle on mahdollista rakentaa joko lomarakennus tai asuinrakennus.  

Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla 5 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 
350 k-m2, mikäli rakennetaan asuinrakennus. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla 5 % ra-
kennuspaikan pinta-alasta kuitenkin enintään 250 k-m2, mikäli rakennuspaikalle rakennetaan loma-
rakennus. 

5.1.2 Maa- ja metsätalousvaltaiset alueet (M) 

M Maa- ja metsätalousalue  

Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. MRL 72 §:n nojalla alueella on 200 
metrin syvyisellä keskivedenkorkeuden mukaisella rantavyöhykkeellä muu kuin 72§ 3 mom. 
rakentaminen kielletty. 

Voimassa olevan kaavan rakennuspaikan alue on osoitettu M-alueeksi.  

5.2 Yleismääräykset 

Yleismääräyksiin ei ole tehty muutoksia.  
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Rakentaminen 

Yleiskaavan perusteella voidaan myöntää rakennusluvat rantavyöhykkeellä oleville rakennus-
alueille (A-, AM-, RA-, RM- ja ARA-alueet), ellei aluetta koskevassa kaavamääräyksessä ole toi-
sin määrätty. 

Rakennuslupaa ei saa myöntää ennen kuin rakennuspaikat on merkitty maastoon. 

Mikäli RA-, ARA-, RM-, A- tai AM-alueilla olevilla rakennuspaikoilla tai rantasaunojen raken-
nuspaikoilla on aiemmassa rakennusluvassa, poikkeusluvassa tai vahvistetussa ranta-asema-
kaavassa asetettu rakennusjärjestyksestä poikkeavia ehtoja rakennusten määrän, koon, sijoit-
telun tai ulkoasun suhteen, tulee nämä määräykset huomioida uusia rakennuslupia myönnet-
täessä. 

M-, MY-, VR- ja SL alueilta on rakennusoikeus 200 metrin rantavyöhykkeeltä siirretty maan-
omistajakohtaisesti RA-, ARA-, RM-, A- tai AM alueille. 

Alle 2000 m²:n suuruisilla rakennuspaikoilla sallitaan rakennusten korjausrakentaminen sekä 
purettavan tai tuhoutuneen rakennuksen korvaava rakentaminen käytetyn rakennusoikeuden 
puitteissa. 

Rantojensuojeluohjelman alueella on rakennuslupahakemuksesta pyydettävä lausunto alueel-
liselta ELY-keskukselta. 

Rantojensuojeluohjelman alueella rakennusten muodon ja värityksen valinnassa sekä koosta 
ja sijoittamisesta päätettäessä tule erityisesti huomioida maiseman- ja luonnonsuojelun näkö-
kohdat. 

Alueelle sijoitettavien rakennusten vähimmäisetäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta 
rantaviivasta ovat: 
- Asunnot, etäisyys 40 m 
- Loma-asunnot, kerrosala alle 80 k-m2 etäisyys rantaviivasta 20 m 
- Loma-asunnot, kerrosala yli 80 k-m2 etäisyys rantaviivasta 40 m 
- Rantasauna / grillikatos, kerrosala enintään 25 k-m2 etäisyys rantaviivasta 10 
m 
- Muut rakennukset, kerrosala enintään 80 k-m2 etäisyys rantaviivasta 20 m. 
 
Rakennuslupaviranomainen voi myöntää etäisyyttä koskevasta määräyksestä poikkeuksen, jos 
se on maasto-olosuhteiden johdosta välttämätöntä ja rakennus sopeutuu maastoon ja maise-
maan. 

Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten korkeusase-
maan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. 

Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää ja vain harventaminen 
on sallittua. 

Venevaja ei saa ulottua veden päälle ja sen on sopeuduttava ympäröivään rakentamiseen ja 
maastoon. 
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Alin rakentamiskorkeus Suonteella on 95,10 ja Vahvajärvellä 90,10. Muilla järvillä ja lammilla 
1,0 metriä keskimääräisen vedenpinnan yläpuolella (N60). Muilla järvillä ja lammilla 1,0 m kes-
kimääräisen vedenpinnan yläpuolella. 

Saareen rakennettaessa on rakennuslupaa haettaessa annettava selvitys käytettävästä auto- 
ja venepaikasta mantereella. 

 

Jätevesien käsittely ja jätehuolto 

Kaava-alueen rakennuspaikoilla sovelletaan jätevesien käsittelyssä 4.3.2011 muutetun ympä-
ristönsuojelulain nojalla 10.3.2011 annetun jätevesiasetuksen 4 § mukaista pilaantumiselle 
herkkien alueiden vaatimustasoa. Suunnittelualueen rakennuspaikoilla perusratkaisuna tulee 
pääsääntöisesti olla mahdollisten käymäläjätteiden kokoaminen ja varastointi tiiviiseen varas-
tosäiliöön. Harmaiden jätevesien käsittely ja imeyttäminen maaperään kiinteistön alueella on 
pääsääntöisesti mahdollista tarkoitukseen soveltuvalla laitteistolla. Loma-asutusrakennuspai-
koilla tulee myös suosia kuiva/kompostikäymälätyyppisiä ratkaisuja. 

Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä jätevesien käsittelysuunnitelma tarvittavine maape-
räselvityksineen. 

Rantarakennusalueilla (ARA) suositellaan käytettäväksi useamman rakennuspaikan yhteistä 
jätevesien käsittelytapaa. 

Kiinteiden jätteiden keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa kunnan yleisiä jätehuoltomää-
räyksiä. 

 

Metsänkäsittely 

Ranta-alueen metsänkäsittelyssä tulee noudattaa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion 
ranta-alueita koskevia metsänhoitosuosituksia. Erityisesti pienissä (< noin 3 ha) saarissa tulee 
metsänhoidossa huomioida luonto- ja maisema-arvot. 

 

Tiestö 

Uusien rakennuspaikkojen pääsytiet tulisi johtaa ensisijaisesti olemassa olevien liittymien 
kautta maanteille. Vierekkäisten rakennuspaikkojen kulku tulisi tapahtua samasta liittymästä. 
Tienpitoviranomaisen kanssa tulee neuvotella hyvissä ajoin uuden liittymän sijainnista tai liit-
tymän käyttötarkoituksen muutoksesta. 

 

6 Vaikutukset 

6.1 Vaikutukset luonnonarvoihin ja luonnon monimuotoisuuteen 

Luonnon monimuotoisuus ei kaavan myötä vähene. Rakennuspaikka on sijoitettu alueelle, jossa ei 
ole erityisiä luontoarvoja noin 15 vuotta sitten tehdyn avohakkuun johdosta. Maapohjaltaan alue on 
tyypillistä tuoretta / kuivaa kangasta, joka on kulutuskestävyydeltään hyvää.  
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6.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Ei vaikutusta. 

6.3 Vaikutukset liikenteeseen 

Liikennetuotos ei kasva ja rakennuspaikkaa kulku tulee tapahtumaan jo olevan liittymän kautta. Kaa-
vamuutoksella ei ole vaikutusta liikenneturvallisuuteen tai liikenteen määrään.  

6.4 Vaikutukset maisemaan  

Rakennuspaikka on siirretty peltoalueelta metsäiselle alueelle. Siirrolla vältetään maisemallisesti 
aremmalle pellolle rakentaminen.  

Siirretty rakennuspaikka sijoittuu voimassa olevan kaavan rakentamattomalle rantajaksolle, mikä rik-
koo yhtenäisen metsäisen luonnonmaiseman. Maisemavaikutukset ovat kuitenkin paikallisia, raken-
nuspaikan edessä olevat pienet saaret estävän näkemän laajemmalle alueelle Terhiselän suuntaan.  

 

6.5 Muut vaikutukset  

Kaavalla ei toteutuessaan ole kunnan kannalta suoranaisia taloudellisia tai sosiaalisia vaikutuksia. 
Maanomistajalle kaavalla positiivisia vaikutus on se, että tilakeskuksen läpi ei tule lisää liikennettä.  

 

7 Suunnitteluvaiheet 

Rantaosayleiskaavan muutoksen laatiminen on tullut vireille maanomistajan aloitteesta.  

Osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä kaavaprosessin aikana nähtävilläoloaikojen puitteissa. 

Viranomaisilta pyydetään lausunnot luonnos- ja ehdotusvaiheessa.  

 

Kuopiossa 10.8.2022 

FCG Finnish Consulting Group Oy 

 

 

Timo Leskinen, DI 

 

 


