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HIRVENSALMEN KUNTA 

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA, TILAT 97-416-2-79 JA 97-416-3-63  

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 

 

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE 

Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Länsiosan rantayleiskaavan 

10.4.2012. 

Tavoitteena on siirtää yksi rakennuspaikka rakentamiseen paremmin soveltu-

valle alueelle sekä alueelle, minne kulku voidaan osoittaa muualta kuin ta-

louskeskuksen kautta.  

Suunnittelualue sijoittuu Kuitulan kylän alueelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Muutosalueen likimääräinen sijainti sinisellä. Pohjakartta © MML 

 

Maakuntakaava 

Etelä-Savoon on laadittu kaikkiaan kolme maakuntakaavaa:  

- Etelä-Savon maakuntakaava vuodelta 2010 

- Tuulivoimaa käsitellyt Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava vuodelta 2016 

sekä 

- Edellisten päivittämikseksi laadittu Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava 

vuodelta 2016  

Maakuntakaavassa ei ole aluevarauksia tai muita merkintöjä kaavamuutos-

alueella. Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuu maakunnallisesti merkittävä 

kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta arvokas alue (ma  

3.602 Kuitulan Palsi ja Lepola (museo)).  
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Kuva 2. Ote maakuntakaavayhdistelmästä. 

 

Yleiskaava 

Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Länsiosan rantayleiskaavan 

10.4.2012. Kaavamuutoksen alueella on yksi ARA-rakennuspaikka (Rantara-

kennusalue) sekä maa- ja metsätalousaluetta (M). 

ARA Rantarakennusalue 

Rakennuspaikoille saa rakentaa ympärivuotista asumista palvelevan asuinra-

kennuksen tai lomarakennuksen lisäksi saunan ja talousrakennuksia. Raken-
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nusten enimmäismäärä on 5 kpl. Rakennuspaikan käyttötarkoitus määräytyy 

rakennusluvan yhteydessä rakennuspaikkakohtaisesti. Käyttötarkoitusta rat-

kaistaessa tulee huomioida ko. käyttötarkoitukselle esitetyt vaatimukset. Ra-

kennuspaikan kokonaisrakennusoikeus määräytyy käyttötarkoituksen mukai-

sesti. 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 rantavyöhykkeellä muu kuin 72§ 3 mom. rakentaminen kielletty. 

 

Kuva 3. Ote voimassa olevasta Länsiosan rantaosayleiskaavasta (Suunnittelu-

alue osoitettu violetilla katkoviivalla) 

Asemakaavat 

 

Alueella ei ole asema- tai ranta-asemakaavoja. 
 

2 SELVITYKSET 

Länsiosan yleiskaava-alueelle on laadittu erillisselvityksinä luontoselvitys 

(2007) ja muinaisjäännösinventointi (2010), sekä tarkennettu luontoinven-

tointi kesällä 2013. 

3 OSALLISET 

Kaavahankkeessa osallisia ja sidosryhmiä ovat alustavan tarkastelun perus-

teella ainakin seuraavat tahot: 
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• Suunnittelualueen ja sen lähialueen maanomistajat  

• Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä asuvat ja työskentelevät ihmiset 

• Kunnan luottamuselimet 

• Kunnan eri hallintokunnat 

• Viranomaiset (Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä- Savon maakuntaliitto, Sa-

vonlinnan museo)  

 

4 SUUNNITTELUPROSESSI 

Kaava on tarkoitus laatia seuraavasti: 

• Kaavan laadinta 

• Osallisten kuuleminen ts. valmisteluaineiston asettaminen nähtäville  

-tiedottaminen lehdissä ja kirjeitse maanomistajille  

-aineisto nähtävillä 

• Osallisten kuuleminen ts. kaavaehdotuksen asettaminen virallisesti nähtä-

ville  

-tiedottaminen lehdissä ja kirjeitse maanomistajille  

-ehdotus nähtävillä 

-lausuntopyynnöt viranomaisilta 

• Viranomaisneuvottelu (tarvittaessa) 

• Kunnanhallituksen käsittely  

• Kunnanvaltuuston hyväksyminen  

 

5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Kaavaprosessin kussakin vaiheessa seurataan ja arvioidaan kaavasuunnitel-

man seuraavia ympäristövaikutuksia: 

• Vaikutusta luonnonympäristöön 

• Vaikutusta rakennettuun ympäristöön 

• Vaikutusta liikenteeseen 

• Vaikutusta maisemaan  

• Taloudellisia vaikutuksia sekä  

• Sosiaalisia vaikutuksia 

 

6 YHTEYSTIEDOT 

Hirvensalmen kunnassa asiaa hoitaa: 

Tekninen johtaja Asko Viljanen 

puh: 050-3000 444  

Email: asko.viljanen@hirvensalmi.fi 

Keskustie 2, 52550 HIRVENSALMI 

 

Kaavan laatijana toimii: 

 

FCG Finnish Consulting Group Oy 

 

Timo Leskinen    

DI 

Pl 1199 (Microkatu 1) 70211 Kuopio 

Puhelin 040 508 9680, faksi 010 409 6601 

e-mail: timo.leskinen@fcg.fi 
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