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1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 § edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa vaiheessa 
tulee laatia suunnitelma osallistumis- ja arviointimenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.  

1.1 Suunnittelualue ja työn tavoitteet 

Länsiosan rantayleiskaavan muutos on käynnistynyt maanomistajan aloitteesta ja sen tarkoituksena on 
tutkia rakennuspaikan siirtomahdollisuus tilalla toiseen paikkaan. Rantayleiskaavan muutos koskee 
Hämeenmäen Kalhosaaren tilaa Kaihoranta 97-404-2-122.  

Kuva: Kohteen sijainti on merkitty kartalle punaisella ympyrällä. 

1.2 Kaavan vaikutusten arviointi ja selvitykset 

Yleiskaavamuutoksen vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään alueella jo laadittuja selvityksiä ja 
aineistoja. Muutoksen pienialaisuudesta johtuen lisäselvitystarvetta ei ole. 

Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla ei ole välittömiä oikeudellisia vaikutuksia yksittäisen 
rakennusluvan, poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun myöntämisedellytyksiin. Vaikutukset 
yksittäiseen rakennushankkeeseen ja maankäyttöön muutoin välittyvät kaavoituksen kautta kaavoille 
laissa säädettyjen sisältövaatimusten rajoissa. 

Tässä kaavatyössä vaikutusten arvioinnissa erityistä huomiota kiinnitetään alueen liittymiseen olemassa 
olevaan yhdyskuntarakenteeseen, ympäristöön ja viihtyvyyteen. 

1.3 Osallistuminen ja suunnittelun eteneminen 

Henkilöitä ja yhteisöjä, jotka voivat osallistua kaavaprosessiin, kutsutaan osallisiksi. Kaavamuutos 
asetetaan julkisesti nähtäville luonnos- ja ehdotusvaiheessa, jolloin osallisille on varattu erityinen 
mahdollisuus kommentoida kaavaa. Osallisia ovat kaikki ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin 
oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, kuten: 
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• Suunnittelualueen ja lähialueen maanomistajat 

• Hirvensalmen kunnan hallintokunnat ja luottamuselimet 

• Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin 

seudun ympäristöpalvelut  

1. Kaavoitushankkeen aloitusvaihe (kesä 2019) 

• Maanomistaja on ollut yhteydessä Hirvensalmen kuntaan kaavamuutoksen käynnistämiseksi 
kesällä 2019. 

2. Kaavoitushankkeen luonnosvaihe (syksy 2019) 

• Kaavoittaja teki kohteessa maastotarkastelun ja laati kaavaluonnoksen 
• Kaavaluonnos asetetaan julkisesti nähtäville. Nähtävilläolosta tiedotetaan Hirvensalmen kunnan 

internet-sivuilla, ilmoitustaululla sekä Hirvensalmelainen-lehdessä. Aineisto on nähtävillä 
Hirvensalmen kunnan internet-sivuilla ja teknisessä toimessa. 

• Kaavaluonnoksesta pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta.   

• Osallisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta. 
3. Kaavoitushankkeen ehdotusvaihe (kevät 2020) 

• Kaavaluonnoksen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella työstetään kaavaehdotus  
• Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Nähtävillä olosta tiedotetaan kuten 

luonnosvaiheessa ja samoin on mahdollisuus antaa palautetta. Nähtävillä olosta tiedotetaan 
tarvittaessa kaavoitettavan alueen ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia kirjeitse. 

• Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavaehdotuksesta. 
4. Kaavan hyväksymisvaihe (kesä 2020) 

• Kaavoittaja kokoaa kaavaehdotuksesta tulleet lausunnot ja kirjoittaa vastineet 

• Asemakaavan hyväksymisestä päättää Hirvensalmen kunnanvaltuusto. Hyväksymispäätöksestä 
tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 94 § mukaan. 

• Kunnanvaltuuston päätöksestä voi tarvittaessa valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. 
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

• Oikeudesta valittaa kaavan hyväksymispäätöksestä säädetään MRL 191 §:ssä. 

• Kaavan voimaantulo: Jos kaavan hyväksymispäätöksestä ei valiteta, siitä kuulutetaan valitusajan 
jälkeen Hirvensalmelainen-lehdessä ja kaava tulee voimaan esitetyn aikataulun mukaan. 

 

1.4 Yhteystiedot 

Kaavan laatija 

Järvi-Saimaan Palvelut Oy, Kauppatie 1, 58700 Sulkava 

Maankäyttömestari Miia Blom, p. 044 417 5849, miia.blom@jarvisaimaanpalvelut.fi 

Kaavoitusinsinööri Henna Arkko, p. 044 417 5242, henna.arkko@jarvisaimaanpalvelut.fi 

Hirvensalmen kunta 

Tekniset palvelut, Keskustie 2, 52550 Hirvensalmi 

Tekninen johtaja Asko Viljanen, p. 050 300 0444, asko.viljanen@hirvensalmi.fi 
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2. Perustiedot 

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa Länsiosan rantaosayleiskaavaa yhden kiinteistön sisällä 
siten, että rakentumaton rakennuspaikka siirretään tilalla toiseen kohtaan. 

1.1 Sijainti  

Muutoksessa tarkastellaan yksittäistä aluetta Hirvensalmen kunnan länsiosassa, Suonteen 
Kalhosaaressa. 

Kuva: Kohteen sijainti on osoitettu punaisella nuolella. (Paikkatietoikkuna 2019) 

Kuva: Kaavamuutoksen likimääräinen rajaus on osoitettu kartalle punaisella rasterilla ja katkoviivalla. 
(Paikkatietoikkuna 2019) 
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1.2 Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

Etelä-Savon maakuntaliitto hyväksyi Etelä-Savon maakuntakaavan 29.5.2009. Ympäristöministeriö 
vahvisti kaavan 4.10.2010. Maakuntakaavassa tai vaihemaakuntakaavoissa ei ole merkintöjä alueella. 

Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee veneväylä (vv 3.201) Suonteen venereitti, joka kulkee 
kuntarajan suuntaisesti. 

Yleiskaava 

Alueella on voimassa Länsiosan rantayleiskaava, hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.4.2012 § 10. 

Alueella on merkintä RA/2, loma-asuntoalue. Korttelialueen pohjoisempi rakennuspaikka ja saaren 
lounaisranta ovat muutostarkastelun kohteena. Venereitti on osoitettu kaavassa sinisellä 
pallokuvioisella viivalla, ja se jatkuu kuntarajaa myöten etelään. Mittakaavainen ote voimassa olevasta 
kaavasta on erillisenä liitteenä. 

Kuva: Ote voimassa olevasta Länsiosan rantayleiskaavasta suunnittelualueella. 

Rakennusjärjestys 

Hirvensalmen kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.11.2018 § 35. 
Rakennusjärjestys on kuulutettu voimaan 13.1.2019. 

Pohjakartta 

Kaavan pohjakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen peruskarttarasteriaineistoa, sekä 
kiinteistörekisteriaineistoa (2017). 

Muut suunnitelmat ja aineistot 

Yleiskaavamuutoksen laadinnassa hyödynnetään alueella jo laadittuja selvityksiä ja aineistoja.  

1.3 Maanomistus 

Alueen maanomistaja on yksityinen. 
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1.4. Nykyinen maankäyttö 

Tarkasteltavana on kiinteistö 97-404-2-122 Kaihoranta Suonteen Kalhosaaren eteläosassa. Tilalla 
kaavaan osoitetuista rakennuspaikoista molemmat ovat muutoksen valmisteluvaiheessa rakentuneet. 
Pohjoisemmalla rakennuspaikalla on vanha noin 20 k-m2 suuruinen hirsirakennus, joka on tarkoitus 
purkaa. Se on toiminut viime vuodet varastorakennuksena ja on kunnan rekisterissä ’talousrakennus’.  

Veneranta sijaitsee Hämeenmäessä, jonne on yhteys yksityistieverkon kautta yhdystieltä 15091 
Hämeenmäki. Suunnittelualueen länsipuolella sijaitseva pohjois-eteläsuuntainen Suonteen venereitti 
(Kämpinselkä-Kuitula) kulkee 150–200 metrin etäisyydellä suunnitellusta rakennuspaikan sijainnista. 

Kuva: Nykyiset rakennuspaikat RA/2-alueella kuvattuna kaakosta luoteeseen. Vasemmalla paikalleen 
jäävä rakentunut mökkipihapiiri talousrakennuksineen. Taustalla oikealla erottuu purettava 
hirsirakennus etäällä rannasta. 

Kuva: Voimassa olevan kaavan mukaisen rakennuspaikan edustalla on siirtolohkarekenttä, ja 
lahdenpohja on hyvin matala. Maasto kohoaa hyvin loivasti ja purettavaksi tarkoitettu rakennus 
sijaitsee etäällä rantaviivasta. 
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Kuva: Suunnitellun rakennuspaikan 
eteläosaa, josta on kuvattu 
maisemaa kaakkoon. Taustalla 
Säkäkivi ja Jänissaari. 

Kuva: Suunniteltu rakennuspaikka 
kuvattuna rannan tuntumassa. 
Vesialueen poikki kulkee Suonteen 
venereitti. 

Kuva: Suunnitellulla 
rakennuspaikalla maasto on 
paremmin rakentamiseen 
soveltuva ja rannan 
käyttömahdollisuudet paremmat 
kuin nykyisessä kaavaan 
osoitetussa sijainnissa. 
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3. Tavoitteet 

Rantayleiskaavan muutoksen tarkoituksena on siirtää rakentumaton rakennuspaikka saaren 
länsirannalle. Muutoksessa rakennuspaikkojen lukumäärä tilalla säilyy ennallaan. 

4. Yleiskaavamuutoksen kuvaus 

Rantayleiskaavan muutos koskee Hämeenmäen Kalhosaaren tilaa Kaihoranta 2:122. Kiinteistöllä 
sijaitseva yksi toteutunut lomarakennuspaikka säilyy paikoillaan ja toinen siirretään siitä erilleen saaren 
länsipuolelle. Muutoksessa rakennuspaikkojen lukumäärä tilalla säilyy ennallaan. 

Rakentamisen osalta tilanne tulee muuttumaan siten, että nykyisellä rakennuspaikalla sijaitseva 
hirsirunkoinen rakennus tulee purkaa, jotta kaavamuutos voidaan hyväksyä. Purkutyö on tilalla 
käynnissä ja kunnan rakennusvalvonta tarkistaa tilanteen ennen kaavamuutoksen hyväksymistä. Muut 
kiinteistöllä olemassa olevat rakennukset säilyvät ennallaan itärannan rakennuspaikalla (RA). 

Muutoksella rakennuspaikka sijoittuu tilalla sellaiseen kohtaan, jossa on paremmat edellytykset rannan 
käyttöön ja rakennusten sijoittamiseen tontille. Rakennuspaikka merkitään kaavaan rannan 
suuntaisesti 70 metriä leveänä. Pohjoispuolella sijaitsevan naapurikiinteistön ja muutoksessa 
osoitettavan rakennuspaikan välille jää leveä metsäalue.  

Aluevaraukset ja merkinnät 

Länsirantaan osoitetaan kaavassa lomarakennuspaikka RA/1 – merkinnällä, keltainen aluerajaus 
kaavassa osoittaa rakennusalueen laajuuden. Punainen ympyrämerkintä osoittaa minkä tilan alueelle 
rantarakennusoikeus kuuluu.  

Loma-asuntoalueelle (RA) kohdistuvat määräykset: 

Luku RA-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. 

Alue josta rakennuspaikka siirretään, osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaisena alueena (M), jolla on 
muu kuin 72 § 3 mom. rakentaminen kielletty maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisella 200 
metrin syvyisellä rantavyöhykkeellä. 

 

5. Vaikutusten arviointi 

Rakentamisen määrä ja sijoittuminen yhdyskuntarakenteessa pysyvät alueella nykyisen kaltaisena. 
Luonnonympäristön osalta vaikutukset eivät mainittavasti muutu, sillä rakennuspaikan sijainti siirtyy 
muutoksessa pienen alueen sisällä. Kohdealueella ei ole todettu viitteitä huomioitavista 
luonnonarvoista. Kaavamuutoksella ei ole mainittavia taloudellisia tai sosiaalisia vaikutuksia. Ratkaisulla 
ei ole vaikutusta alueen väestömäärään tai yleisiin virkistysmahdollisuuksiin. 

 

6. Yleiskaavan toteuttaminen 

Rantayleiskaavamuutos laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 42 § tarkoittamana oikeusvaikutteisena 
yleiskaavana. Yleiskaavan perusteella voidaan myöntää rakennusluvat rantavyöhykkeellä oleville 
rakennusalueille. 
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7. Suunnitteluvaiheet 

Kaavamuutoksen käynnistämistä koskien maanomistaja on ollut yhteydessä kuntaan kesällä 2019 ja 
valinnut konsultin laatimaan kaavamuutoksen asiakirjat. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavamuutoksen luonnosaineisto oli yleisesti nähtävillä MRA 30 
§ mukaisesti ajalla 18.3. – 1.4.2020. Lähialueen maanomistajat kuultiin kirjeitse. Muistutuksia ei saatu. 
Etelä-Savon ELY-keskuksella ei ollut lausunnossaan huomautettavaa kaavaluonnoksessa esitetyn 
maankäytön johdosta. 
 
Kaavamuutoksen ehdotusaineisto oli yleisesti nähtävillä MRL 65 § ja MRA 19 § mukaisesti ajalla 27.5. -
26.6.2020. Lausunnot pyydettiin MRA 20 § mukaisesti. Hirvensalmen rakennuslautakunnalla, Mikkelin 
seudun ympäristöpalveluilla ja Etelä-Savon ELY-keskuksella ei huomautettavaa kaavaehdotukseen. 
 
 
 
 
 

Järvi-Saimaan Palvelut Oy 

Sulkavalla 5.8.2020 

 

Miia Blom   Henna Arkko 

 maankäyttömestari (ins. amk) kaavoitusinsinööri (ins. amk, YKS/599) 


