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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 

Puulan rantaosayleiskaavan muutos on käynnistynyt maanomistajan aloitteesta ja sen tarkoituksena on 
tutkia rakennuspaikan siirtomahdollisuus paremmin rantarakentamiseen soveltuvaan paikkaan. 
Kaavamuutoksen kohteena ovat kiinteistöt 97-418-1-26 Erkkilä ja 97-418-2-66 Erkkilä II. Kiinteistöt 
rajautuvat toisiinsa ja niillä on yhtenevä maanomistus. 

Kuva: Kohteen sijainti on merkitty kartalle punaisella ympyrällä. (Paikkatietoikkuna 5-2020) 

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. 
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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: 

 Suunnittelualueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat ja asukkaat 
 Hirvensalmen kunnan hallintokunnat ja luottamuselimet 
 Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut  

1. Kaavoitushankkeen aloitusvaihe (kevät 2020) 
 Hakemus yleiskaavamuutoksen käynnistämiseksi 

2. Kaavoitushankkeen luonnosvaihe (kesä 2020–2021) 
 Kaavoittaja teki maastotarkastelun kohteessa ja laati kaavaluonnoksen kesällä 2020 
 Kaavaluonnos kuulutettiin julkisesti nähtäville 2.6.2021. Nähtävillä olosta tiedotettiin Hirvensalmen 

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

 Kaavaluonnoksesta pyydettiin tarvittavat lausunnot viranomaisilta.   
 Osallisilla oli mahdollisuus jättää kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta. 

3. Kaavoitushankkeen ehdotusvaihe (syksy 2021) 
 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 (talvi 2022) 

 Kaavoittaja kokoaa kaavaehdotuksesta tulleet lausunnot ja kirjoittaa vastineet 
 Yleiskaavan 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 kuluttua 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 Puulan rantaosayleiskaavaa siten, että rakentumaton 
rakennuspaikka siirretään tilalta toiselle. Tilat rajoittuvat toisiinsa ja ovat saman maanomistajan. 

1.1 Sijainti  

Muutoksessa tarkastellaan yksittäistä aluetta Puulan eteläosassa, Varasniemessä. Suunnittelualue sijaitsee 
noin kahdeksan kilometrin etäisyydellä Hirvensalmen keskustan palveluista. 

Kuva: Kohteen sijainti on osoitettu punaisella nuolella. (Paikkatietoikkuna 5-2020) 

Kuva: Kaavamuutoksen likimääräinen rajaus on osoitettu kartalle punaisella rasterilla ja katkoviivalla. 
(Paikkatietoikkuna 5-2020) 
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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 pohjoispuolella sijaitsevat saaret ympäröivine vesialueineen ovat osa Puulaveden 
luonnonsuojelu- ja Natura-aluekokonaisuutta. 

Yleiskaava 
Alueella on osin voimassa Puulan rantaosayleiskaava, hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.11.2001 sekä 
muutos, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.11.2019 § 35. Tarkastelualueelle kohdistuu merkinnät 
RA/3 lomarakennusten alue sekä maa- ja metsätalousvaltainen alue (M). RA/3-korttelialueen kaksi 
läntisintä rakentumatonta rakennuspaikkaa sekä siihen rajautuva niemen M-alue kuuluvat 
suunnittelualueeseen. 

Kuva: Voimassa oleva Puulan rantaosayleiskaava, ajantasakaavaote 28.5.2020 (ei mittakaavassa). Punainen 
pistekatkoviiva osoittaa 4.11.2019 hyväksytyn kaavamuutoksen alueen. Viiva on 20 metriä vahvistusalueen 
ulkopuolella. Oranssilla nuolella on merkitty siirrettävä rantarakennuspaikka (RA) korttelista RA/3 
korttelialueiden väliselle M-alueelle. 

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 (28.5.2020). 

Muut suunnitelmat ja aineistot 
Yleiskaavamuutoksen laadinnassa hyödynnetään alueella jo laadittuja selvityksiä ja aineistoja.  
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1.3 Maanomistus 

Alueen maanomistaja on yksityinen. 

1.4. Nykyinen maankäyttö 

Suunnittelualueen länsiosassa sijaitsee rakentunut lomarakennuspaikka, itäosassa rakentumattomat 
rakennuspaikat ja niiden välissä tasainen kangasmetsä. Rakennuspaikan nykyinen sijainti on luonnontilaista 
metsää, jossa maa on runsaskivistä moreenia. Uusi paikka sijoittuu jo rakentuneen pihapiirin läheisyyteen, 
johon on luonteva rakentaa. Kivikkoinen ja kapea niemenkärki ei sovellu rakentamiseen. Kohteeseen on 
olemassa ajoyhteys yksityistien kautta. 

 

3. Tavoitteet 
Rantayleiskaavan muutoksen tarkoituksena on siirtää toteutumaton rantarakennuspaikka 
maanomistusyksikön sisällä. Muutoksessa rakennuspaikkojen lukumäärä säilyy ennallaan, uutta 
rakennusoikeutta ei muodostu. 

4. Yleiskaavamuutoksen kuvaus 
Suunnittelualue käsittää kaksi saman maanomistajan tilaa, jotka sijaitsevat vierekkäin. Muutoksessa yksi 
rakennuspaikka siirretään ja ympärillä olevat kaavassa osoitetut rakennuspaikat säilyvät ennallaan. Siirretyn 
rakennuspaikan merkintä kaavassa on jatkossakin lomarakennuspaikka (RA) ja kaavakartalla keltainen 
aluerajaus osoittaa rakennusalueen laajuuden. Punainen ympyrämerkintä osoittaa minkä tilan alueelle 
rantarakennusoikeus kuuluu. 

Alue josta rakennuspaikka siirretään, osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaisena alueena (M), jolla 
rantarakentaminen on kielletty maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n nojalla. Rakennuspaikkojen lukumäärä 
ei muutu, vaikka rakennusoikeus siirtyy tilalta toiselle maanomistusyksikön sisällä. 

Muutoksella rakennuspaikka sijoittuu tilalla sellaiseen kohtaan, jossa on paremmat edellytykset rannan 
käyttöön ja rakennusten sijoittamiseen tontille. Luonnontilaiset alueet säilyvät ennallaan, kun 
rakennusoikeus voidaan sijoittaa toiseen paikkaan, jo käytössä olevalle alueelle. 

Kuva: Uusi sijainti niemen 
itäpuolella kuvattuna tien 
suunnasta kohti pohjoista. 
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5. Vaikutusten arviointi 
Rakentamisen määrä ja sijoittuminen yhdyskuntarakenteessa pysyvät alueella nykyisen kaltaisena. 
Luonnonympäristön osalta vaikutukset eivät mainittavasti muutu, sillä rakennuspaikan sijainti siirtyy 
muutoksessa vain muutamilla kymmenillä metreillä. Kaavamuutoksella ei ole mainittavia taloudellisia tai 
sosiaalisia vaikutuksia. Ratkaisulla ei ole mainittavaa vaikutusta alueen väestömäärään tai 
virkistysmahdollisuuksiin. 

6. Yleiskaavan toteuttaminen 
Rantayleiskaavamuutos laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana oikeusvaikutteisena 
yleiskaavana. Yleiskaavan perusteella voidaan myöntää rakennusluvat rantavyöhykkeellä oleville 
rakennusalueille. 

7. Suunnitteluvaiheet 
Kaavamuutoksen valmistelu on käynnistynyt huhtikuussa 2020 maanomistajan aloitteesta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavamuutoksen luonnosaineisto asetettiin yleisesti nähtäville MRA 
30 § mukaisesti kuulutuksella 2.6.2021. Nähtävillä olo aika oli 2.6.-16.6.2021. Nähtävillä olon aikana 
kuntaan ei toimitettu yhtään osallisten mielipidettä. Etelä-Savon ELY-keskus totesi 8.6.2021 lausunnossaan 
(ESAELY/657/2021), ettei sillä ole lausuttavaa. Etelä-Savon maakuntaliitto totesi 26.5.2021 ettei sillä ole 
tarvetta antaa lausuntoa kaavaluonnoksesta. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut ja Hirvensalmen 
rakennuslautakunta eivät vastanneet lausuntopyyntöön. 
 
 

 

Järvi-Saimaan Palvelut Oy 

Sulkavalla 3.9.2021 

  

Miia Blom   Henna Arkko 
 maankäyttömestari (ins. amk) kaavoitusinsinööri (ins. amk YKS/599) 


