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Aloite, hakija 

Yleiskaavan muutos on käynnistetty maanomistajien aloitteesta. 

 

1. Suunnittelualue 

Yleiskaavan muutos koskee Hirvensalmen Ryökäsveden alueella olevaa tilan Rauhala 97-405-3-59 

osaa. Ohessa on kartta, josta selviää alueiden likimääräinen sijainti Merrasmäen länsipuolella, Läski-

senselän itärannalla Pohjoisniemen kärjessä ja Paununlahden pohjukassa. 

 

 
Suunnittelualueen likimääräinen sijainti 

 

Suunnittelualue jakautuu kahteen osaan. 

 

 
Suunnittelualueen tarkempi sijainti 

 

 



2. Kaavoitustilanne 

 

 

Alueella on voimassa Hirvensalmen kunnanvaltuuston 25.9.2006 hyväksymä Liekune-Ryökäsvesi 

rantayleiskaava. Tilan Rauhala 97-405-3-59 ja Rantakallio 97-405-3-58 (nyk. 97-405-3-150)  alueelle 

on tehty kaavamuutos (olemassa olevan rakennuspaikan lisämaa/ rakennuspaikan laajennus). 

 

 
 

Etelä-Savon maakuntakaavan yhdistelmässä alueelle ei ole osoitettu varauksia tai merkintöjä. Suun-

nitellun rakennuspaikan edustalle on osoitettu venereitti. 

 

 
Ote maakuntakaavasta 

 

 3. Hankkeen tarkoitus 

Alueelle on tarkoitus laatia osayleiskaavan muutos. 

 

Kahden lomarakennuspaikan (RA) sijaintia pyritään muuttamaan saman maanomistajan tilan sisällä 

rakennettavuudeltaan ja houkuttelevuudeltaan parempaan paikkaan. Rakennuspaikat muodostaisivat 

jatkossa paremmin rakennuspaikkojen kokonaisuuden ja yhtenäisen rakentamattoman rantaviivan 



pituus kasvaisi hiukan. Rakennuspaikat sijoittuvat nykyisessä kaavaratkaisussa lahden pohjukkaan, 

joka on myös veneilyä silmällä pitäen hankala ratkaisu.  

 

Nyt tavoiteltava muutos on sopusoinnussa alkuperäisen yleiskaavan tavoitteiden ja mitoitusperustei-

den kanssa. 

 

4. Osalliset 

Osallisia ovat kaikki ne, jotka katsovat olevansa osallisia. Hanke koskee varsinkin lähialueen muita 

asukkaita ja maanomistajia, jotka ovat erityisesti mainittavia osallisia. 

 

Viranomaisista osallisia ovat Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto ja Mikkelin seu-

dun ympäristöpalvelut. Kunnassa osallisia ovat kaikki hallintokunnat, erityisesti kunnan rakennusval-

vonta/ rakennuslautakunta ja tekninen lautakunta. Kunnanvaltuusto hyväksyy yleiskaavan. 

 

5. Kaavatyön vaiheet ja osallistumisen järjestäminen 

Kaavamuutoksen käynnistämisestä on neuvoteltu kunnan edustajan Asko Viljasen kanssa helmi-

kuussa 2021. Kunta ja maanomistaja ovat sopineet osaltaan kaavatyön kustannuksista. Kunta on anta-

nut Karttaako Oy:n tehtäväksi kaavan muuttamisen.  

 

Viranomaisneuvottelu järjestetään tarpeen mukaan, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi hankkeen ede-

tessä. 

 

Kaavan muutosta koskeva luonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 

kunnanvirastolle arviolta maaliskuussa 2021 (MRL 62§ ja 63§).  Nähtävillä olosta tiedotetaan kun-

nan ilmoitustaululla julkaistavalla ja osallisille postitettavalla kuulutuksella (mahdollisuus huomau-

tukseen).  

 

Kaavaehdotus asetetaan vielä nähtäville arviolta toukokuussa 2021 (MRL 65§ ja MRA 19§) ja siitä 

pyydetään tarpeelliset lausunnot. Myös muilla osallisilla on mahdollisuus jättää muistutus asiasta. 

 

Kunnanvaltuuston kaavamuutosta koskeva hyväksymiskäsittely on arviolta alkusyksyllä 2021. 

 

Kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus tehdä valitus Itä-Suomen hallinto-oikeu-

teen. 

 

6. Vaikutusten arviointi 

Kaavahankkeen kussakin vaiheessa seurataan ja arvioidaan seuraavia vaikutuksia: luonnonympäristö, 

rakennettu ympäristö, maisema, taloudelliset seuraukset ja sosiaaliset kysymykset. 

 

Kaavahankkeen myötä ei ole tarpeen laatia uusia selvityksiä. Selvitysten osalta tukeudutaan alkupe-

räsiin Liekune- Ryökäsvesi rantayleiskaavan selvityksiin, kuten luontoselvitys. 

 

Alueelle tehdään maastokäynti luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen, arviolta huhtikuussa 2021 heti 

lumien sulettua. 

 

 7. Suunnittelija ja yhteystiedot 

− Suunnittelija on Karttaako Oy (os. Heikinkatu 7, 48100 Kotka). Käytännön suunnittelusta vastaa 

Kaavoitusinsinööri Hanna Nirkko, (p.045 253 3454, hanna.nirkko@karttaako.fi). Projektipäällik-

könä toimii DI Jarmo Mäkelä (p. 0400 220082, sähköposti jarmo.makela@karttaako.fi). 

−  Kunnan yhteyshenkilö on tekninen johtaja Asko Viljanen (p. 050 300 0444, asko.viljanen@hir-

vensalmi.fi). 


