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HIRVENSALMI 
ITÄOSAN RANTAYLEISKAAVA 
 

MERKINNÄT: 
 
Maatilan talouskeskusten alue. 
Alue on tarkoitettu maatilojen talouskeskuksen alueeksi.  
Alueelle saa sijoittaa maataloutta ja siihen soveltuvia elinkeinoja palvelevaa rakentamista 
asuin-, tuotanto- ja talousrakennuksineen. Talouskeskuksen yhteyteen saa sijoittaa kaksi 
enintään 1½-kerroksista asuinrakennusta. Luku kauttaviivan jälkeen osoittaa 
talouskeskusten lukumäärän alueella. 

 
 
Asuinalue. 
Luku kauttaviivan jälkeen osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän. 
Rakennusjärjestyksen mukaisesti uuden rakennuspaikan vähimmäiskoko on 5000 m

2
 ja 

kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen asuinrakennuksen. 
 
Rakennuspaikalle saa lisäksi rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia. 
Rakennusten enimmäismäärä on 5 kpl. 
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla 5 % rakennuspaikan pinta-alasta, 
kuitenkin enintään 350 k-m

2
. Rakennuspaikan rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 

50 metriä. 

 
Rantarakennusalue. 
Rakennuspaikoille saa rakentaa ympärivuotista asumista palvelevan asuinrakennuksen 
tai lomarakennuksen lisäksi saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten enimmäismäärä 
on 5 kpl. Rakennuspaikan käyttötarkoitus määräytyy rakennusluvan yhteydessä 
rakennuspaikkakohtaisesti. Käyttötarkoitusta ratkaistaessa tulee huomioida ko. 
käyttötarkoitukselle esitetyt vaatimukset. Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus 
määräytyy käyttötarkoituksen mukaisesti. Numero kauttaviivan jälkeen osoittaa 
rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella. 

 
Loma-asuntoalue.  
Luku RA-merkinnän kauttaviivan jälkeen osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän. 
Rakennusjärjestyksen mukaisesti uuden rakennuspaikan vähimmäiskoko on 3000 m

2
 ja 

kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen lomarakennuksen. 
Rakennuspaikalle saa lisäksi rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia. 
Rakennusten enimmäismäärä on 5 kpl. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla 5 
% rakennuspaikan pinta-alasta kuitenkin enintään 250 k-m

2
. Rakennuspaikan rantaviivan 

pituuden tulee olla vähintään 50 metriä. 
 

Loma-asuntoalue.  
 
Luku RA-1-merkinnän kauttaviivan jälkeen osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän. 
Rakennusjärjestyksen mukaisesti uuden rakennuspaikan vähimmäiskoko on 3000 m2 ja 
kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen lomarakennuksen. 
Rakennuspaikalle saa lisäksi rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia. 
Rakennusten enimmäismäärä on 5 kpl. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla 5 
% rakennuspaikan pinta-alasta kuitenkin enintään 250 k-m2. Rakennuspaikan rantaviivan 
pituuden tulee olla vähintään 50 metriä. 
 
Alueella tulee huomioida raideliikenteestä aiheutuva melu. Uudisrakennusten 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon valtioneuvoston antamat (993/1992) melutasoja 
koskevat ohjearvot. Alueelle tulee rakentaa siten, että rakennukset suojaavat asuntojen 
ulko-oleskelutiloja melulta. 
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Matkailupalvelualue. 
Alue varataan lomailun, matkailun, leiri- ja kurssikeskusten yms. tarpeisiin. 
Uuden RM-alueen rakentaminen, RM-alueella tapahtuva merkittävä lisärakentaminen tai 
alueen muuttaminen omarantaisiksi rakennuspaikoiksi edellyttää ranta-asemakaavan 
laatimista alueelle. 

 
Luku osoittaa alueen suurimman sallitun kokonaisrakennusoikeuden 
 

 
Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue. 

 
Luonnonsuojelualue. 
Luonnonsuojelulain nojalla valtion toimesta toteutettu tai toteutettava alue. 
Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alueen 
suojeluarvoja. 

 
 
Maa-ainesten ottoon soveltuva alue. 
Maa-ainesten ottamisen tulee perustua maa-aineslain mukaiseen ottamissuunnitelmaan 
ja maa-aineslupaan, jossa määrätään myös alueen jälkihoidosta. Oton päätyttyä alueella 
noudatetaan M-alueen kaavamääräyksiä.  
 

 
Yhdyskuntateknisen huollon alue. 
 

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

 
 
Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. 
Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Ympäristöarvot 
tulee huomioida toimenpiteitä suoritettaessa. 
MRL 72 §:n nojalla alueella on noin 200 metrin syvyisellä keskivedenkorkeuden 
mukaisella rantavyöhykkeellä muu kuin 72§ 3 mom. rakentaminen kielletty. 

 
 
Vesialue. 
 
 
 
Rannalla sijaitsevan nykyisen asuinrakennuksen, loma-asunnon tai saunarakennuksen 
likimääräinen sijainti. 
 
 
Ohjeellinen uuden loma-asunnon tai asuinrakennuksen sijainti. 
 

30 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee. 
 
Oikeusvaikutteisen yleiskaavan raja, noin 200 metrin syvyinen rantavyöhyke. 
 
 

Alueen raja. 
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Valtatie. 
 
Ohjeellinen uuden valtatien linjaus. 
 
Seututie. 
 
Yhdystie. 
 
Päärata 
 
Ohjeellinen päärata. 
Ratalinjaan vaikuttavista suunnitelmista tulee pyytää lausunto radanpitäjältä. 
 
Ohjeellinen runkovesijohto ja runkoviemäri. 
 
Ohjeellinen runkovesijohto. 

 
 
Rantakaava-alue. 
Alueelle on vahvistettu rantakaava. Tämä yleiskaava ei ole ranta-

asemakaavoitetuilla alueilla voimassa. 

 
 
Loma-asuntoalue ranta-asemakaavoitetulla alueella.  
 
 
 
Muinaismuistoalue tai -kohde. 
Muinaismuistolain (295/63) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Aluetta koskevissa 
maankäyttösuunnitelmissa tulee pyytää Museoviraston lausunto. Suluissa oleva numero 
viittaa kaavaselostukseen. 
 

Paikallisesti arvokas suojelukohde 
Rakennukset tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan alkuperäisessä muodossaan. 
Rakennusten purkamiseen ilman lupaa on kielletty. 
Numerointi kauttaviivan jälkeen viittaa kaavaselostukseen. 
 

Maakunnallisesti arvokas suojelukohde 
Rakennusta tai rakennetta ei saa purkaa. Kunnostuksessa ja korjauksen yhteydessä 
tulee noudattaa säilyttävää korjaustapaa. Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus 
lausunnon antamiseen ennen suojelukohteita koskevien lupahakemusten ratkaisemista. 
Numerointi kauttaviivan jälkeen viittaa kaavaselostukseen. 
 

Ohjeellinen perinnemaisema. 
 

Suositus: Alue pidetään avoimena ja sitä hoidetaan niittämällä tai 

laiduntamalla. 

 

Kulttuuriympäristön ja / tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti 
merkittävä alue 
 
Alueen perinteistä rakennettua ympäristöä tulee huoltaa ja korjata kulttuurihistorialliset 
arvot huomioivalla tavalla ja maisemien ominaispiirteet säilyttäen. Uudisrakentaminen ja 
pihapiirin täydentäminen tulee sovittaa alueen rakennustapaan mukautuvaan 
rakennustyyliin. Alueen rakentamisperinnettä tulee noudattaa ja alueen kylätiet ja raitit 
säilyttää alueelle luonteenomaisina. Alueen peltoaukeat tulee säilyttää avoimina ja niitä 
rajaavat reunavyöhykkeet, kiviaidat, puurivit ja saarekkeet ehyinä. 
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Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue. 
 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue. 
Alueella ei saa rakentaa rakennuksia tai suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka 
heikentäisivät alueen luontoarvoja. 

Liito-oravan esiintymisalue. 
Alueen puustoa tulee hoitaa siten, että liito-oravan pesäpuut sekä niitä suojaavat puut 
sekä liikkumisen, että ravinnon hankinnan kannalta riittävä puusto säilytetään. 

Melualue (55dB, päivämelu) 

Alueelle ei tule sijoittaa uusia asuntoja tai muuta melulle herkkää toimintaa ilman 
suojaamistoimenpiteitä tai tarkempia meluselvityksiä. Alueella olevia asuinrakennuksia 
saa peruskorjata, laajentaa ja korvata uusilla. 

 
Arvokas pienvesistö. 
 

Ohjeellinen asumisen täydennysalue. 

Alueelle voi sijoittaa kyläaluetta täydentävää asuinrakentamista. 

 

 

YLEISMÄÄRÄYKSET 
 
Rakentaminen 
 
Yleiskaavan perusteella voidaan myöntää rakennusluvat rantavyöhykkeellä oleville 
rakennusalueille (A-, AM-, RA-, RM- ja ARA -alueet), ellei aluetta koskevassa 
kaavamääräyksessä ole toisin määrätty. 
 
Rakennuslupaa ei saa myöntää ennen kuin rakennuspaikat on merkitty maastoon. 
 
Mikäli RA-, ARA-, RM-, A- tai AM-alueilla olevilla rakennuspaikoilla tai rantasaunojen 
rakennuspaikoilla on aiemmassa rakennusluvassa, poikkeusluvassa tai vahvistetussa 
ranta-asemakaavassa asetettu rakennusjärjestyksestä poikkeavia ehtoja rakennusten 
määrän, koon, sijoittelun tai ulkoasun suhteen, tulee nämä määräykset huomioida uusia 
rakennuslupia myönnettäessä. 
 
M- ja MY-alueilta on rakennusoikeus noin 200 metrin rantavyöhykkeeltä siirretty 
maanomistajakohtaisesti 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. 
 
Alueelle sijoitettavien rakennusten vähimmäisetäisyyden keskivedenkorkeuden 
mukaisesta rantaviivasta ovat: 

- Asunnot, etäisyys 40 m 
- Loma-asunnot, kerrosala alle 80 k-m

2
 etäisyys rantaviivasta 20 m 

- Loma-asunnot, kerrosala  yli 80 k-m
2
 etäisyys rantaviivasta 40 m 

- Rantasauna / grillikatos, kerrosala enintään 25 k-m
2
 etäisyys rantaviivasta 10 m 

- Muut rakennukset, kerrosala enintään 80 k-m
2
 etäisyys rantaviivasta 20 m. 

 
Rakennuslupaviranomainen voi myöntää etäisyyttä koskevasta määräyksestä 
poikkeuksen, jos se on maasto-olosuhteiden johdosta välttämätöntä ja rakennus 
sopeutuu maastoon ja maisemaan. 
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Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten 
korkeusasemaan, 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. 
 
Alin rakentamiskorkeus on 1,0 metriä vesistön keskimääräisen vedenpinnan yläpuolella 
(N60). 
 
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 
ympäristönsuojelulain nojalla 10.3.2011 annetun jätevesiasetuksen 4 § mukaista 
pilaantumiselle herkkien alueiden vaatimustasoa. Suunnittelualueen rakennuspaikoilla 
perusratkaisuna tulee pääsääntöisesti olla mahdollisten käymäläjätteiden kokoaminen ja 
varastointi tiiviiseen varastosäiliöön. Harmaiden jätevesien käsittely ja imeyttäminen 
maaperään kiinteistön alueella on pääsääntöisesti mahdollista tarkoitukseen soveltuvalla 
laitteistolla. Loma-asutusrakennuspaikoilla tulee myös suosia 
kuiva/kompostikäymälätyyppisiä ratkaisuja. 
 
Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä jätevesien käsittelysuunnitelma tarvittavine 
maaperäselvityksineen. 
 
Rantarakennusalueilla (ARA) suositellaan käytettäväksi useamman rakennuspaikan 
yhteistä jätevesien käsittelytapaa. 
   
Kiinteiden jätteiden keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa kunnan yleisiä jätehuolto-
määräyksiä.  

 
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 liittymän käyttötarkoituksen muutoksesta. 

 
 
Kuopiossa 23.4.2014 
 
 
 
 
 
Timo Leskinen  Pasi Ronkainen 
aluepäällikkö, DI suunnittelija, LuK 


