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HIRVENSALMEN KUNTA 

 

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 

 

1 HANKEKUVAUS  

Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Puulan rantaosayleiskaavan 

12.11.2001.  

Nyt suunnitteilla oleva kaavamuutos koskee kahden ei-omarantaisen AO-ra-

kennuspaikan muuttamista omarantaisiksi tiloilla 1:49 Uusitalo ja 1:50 Kotilo. 

Kyseisten tilojen omistajat ovat ostaneet määräalat kunnan omistamasta tilasta 

1:69 Syväskallio liittääkseen ne omistamiinsa tiloihin.  Tilan 1:69 alue on voi-

massa olevassa kaavassa M-aluetta.  

Kaavamuutosalue sijaitsee noin 14 kilometriä Hirvensalmen keskustasta itään.  

Kaavamuutosalueen sijainti ja rajaus ilmenevät seuraavista kuvista.  

 

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti. Alue on osoitettu punaisella nuolella. 
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Kuva 2. Suunnittelualueen rajaus (keltaisella), kiinteistörajat (punaisella) ja ortokuva 
alueesta. 

 

2 SUUNNITTELUTILANNE 

Maakuntakaava 

Alueella on voimassa Etelä-Savon maakuntakaava (2010), Etelä-Savon 1. vai-

hemaakuntakaava (2016) ja Etelä-Savon 2. vaihe maakuntakaava (2016).  

Suunnittelualueelle ei kohdistu maakuntakaavan varauksia.  

Kuva 3. Ote Etelä-Savon yhdistelmämaakuntakaavasta. Muutosalue on osoitettu 

punaisella nuolella. 
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Yleiskaava 

Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Puulan rantaosayleiskaavan 

12.11.2001. Kaavaan hyväksymisen jälkeen kaavaan on hyväksytty useita muu-

toksia.  

Voimassa olevassa rantaosayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu pientalo-

valtaiseksi asuntoalueeksi (AO) ja maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). 

Kuva 4. Ote voimassa olevasta rantaosayleiskaavasta 

 

Asemakaava 

Alueella ei ole asema- ranta-asemakaavoja.   

 

 

3 OSALLISET 

Kaavahankkeessa osallisia ja sidosryhmiä ovat alustavan tarkastelun perus-

teella 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)  
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4 SUUNNITTELUPROSESSI 

Kaava on tarkoitus laatia seuraavasti: 

 

 Kaavaluonnos / kevät 2019 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu tarvittaessa 

Osallisten kuuleminen ts. valmisteluaineiston asettaminen nähtäville  

 tiedottaminen lehdissä ja kirjeitse maanomistajille  

 lausuntopyynnöt viranomaisilta 

 

 Kaavaehdotus / kesä 2019 

Osallisten kuuleminen ts. kaavaehdotuksen asettaminen virallisesti nähtäville  

 tiedottaminen lehdissä ja kirjeitse maanomistajille  

 lausuntopyynnöt viranomaisilta  

 

 Viranomaisneuvottelu tarvittaessa 

 Kaavan hyväksyminen /syksy 2019 

Tekninen lautakunta > Kunnanhallitus > Kunnanvaltuusto 

 

Aikataulu on tavoitteellinen ja tarkentuu prosessin edetessä.  

 

 

5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Kaavaprosessin kussakin vaiheessa seurataan ja arvioidaan kaavasuunnitel-

man seuraavia ympäristövaikutuksia: 

 Vaikutusta luonnonympäristöön 

 Vaikutusta rakennettuun ympäristöön 

 Vaikutusta maisemaan  

 Taloudellisia vaikutuksia sekä  

 Sosiaalisia vaikutuksia 

 

6 YHTEYSTIEDOT 

Hirvensalmen kunnassa asiaa hoitaa: 

 

Tekninen johtaja Asko Viljanen 

p. 050 300 0444  

asko.viljanen@hirvensalmi.fi 

Keskustie 2, 52550 HIRVENSALMI 

 

Kaavan laatijana toimii: 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

PL 1199 (Microkatu 1), 70211 Kuopio 

 

Timo Leskinen  

aluepäällikkö, DI 

p. 040 508 9680 

timo.leskinen@fcg.fi 
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