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HIRVENSALMEN KUNTA 
PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 
TILA 97-407-1-49 NIEMIKAUPPI 
 
 

1 TIIVISTELMÄ 

1.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Puulan rantaosayleiskaavan 
12.11.2001.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto nähtävillä 25.3.–26.4.2021. 

Kaavaehdotus nähtävillä 3.11.–3.12.2021. 

1.2 Osayleiskaavan muutos 

Tällä kaavamuutoksella Puulan rantaosayleiskaavaa muutetaan Mainiemen alueella 
yhden rakennuspaikan osalta. Kaavamuutos on lähtenyt liikkeelle maanomistajan 
aloitteesta, ja kunta on hyväksynyt kaavamuutoksen käynnistämisen. Kaavamuutos-
alueen likimääräinen sijainti ilmenee seuraavasta kuvasta (kuva 1). Muutosalue on 
osoitettu punaisella nuolella. 
  

 
Kuva 1. Sijaintikartta, suunnittelualue osoitettu punaisella nuolella. Pohjakartta © 
MML 
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2 PERUSTIEDOT 

2.1 Suunnittelutilanne 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (14.12.2017) koskevat seuraavia asiako-
konaisuuksia: 

• toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

• tehokas liikennejärjestelmä 

• terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

• elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• uusiutumiskykyinen energiahuolto 
 

Maakuntakaava 

Alueella on voimassa Etelä-Savon maakuntakaava (2010), Etelä-Savon 1. vaihemaa-
kuntakaava (2016) ja Etelä-Savon 2. vaihe maakuntakaava (2016). Suunnittelualueelle 
ei kohdistu maakuntakaavan varauksia. 

Kuva 2. Ote Etelä-Savon yhdistelmämaakuntakaavasta. Muutosalue on osoitettu 
punaisella nuolella. 
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Yleiskaava 

Hirvensalmen kunnanvaltuusto on 12.11.2001 hyväksynyt maankäyttö- ja rakennus-
lain 37 §:n mukaisesti Puulan rantaosayleiskaavan maankäyttö- ja rakennuslain 72.1 
§:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana. 

 

Kuva 3. Ote voimassa olevasta rantayleiskaavasta 

Rantayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu loma-asumisen (RA) alueeksi ja maa- 
ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). 

 

 Loma-asuntoalue.  
 
Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle 
saa rakentaa loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksia. 
Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella. 
 

 Maa- ja metsätalousalue. 
 
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä haja-asutusluontei-
seen rakentamiseen. 
 
Loma-asutusta tai pysyvää asutusta ei saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 
mukaiselle n. 200 metrin rantavyöhykkeelle. Rantavyöhykkeen rakennusoikeus on 
maanomistajakohtaisesti siirretty A-, AM-, RM-, MA- ja RA-alueille ja rantasaunan ra-
kennuspaikoille sekä rantojensuojeluohjelman alueella SL-alueella korvattaviksi raken-
nuspaikoiksi. Rantavyöhykkeen ulkopuolelle rakennusluvan edellytyksistä on määrätty 
maankäyttö- ja rakennuslain 136 §:ssä. 
 

 
Rannalla sijaitsevan nykyisen asuinrakennuksen, loma-asunnon tai saunarakennuksen 
likimääräinen sijainti. 
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Asemakaavat 
 

Alueella ei ole asema- tai ranta-asemakaavoja. 
 
Rakennusjärjestys 
 
Hirvensalmen kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 13.1.2019. 
 

2.2 Alueen yleiskuvaus 

Tila sijaitsee Puualajärven rannalla Mainiemessä Kaivannonlahden itärannalla, linnun-
tietä noin 22,5 km Hirvensalmen kirkonkylästä luoteeseen.  

Voimassa olevassa kaavassa kaavamuutosalueelle on osoitettu kaksi rakennuspaik-
kaa, joista toinen on rakennettu. Tilalle johtaa yksityistie. 
 

2.3 Luonto- ja luonnonympäristö 

Luontoarvot on kartoitettu rantayleiskaavatyön yhteydessä. Alueelle ei kohdistu 
erityisiä luontoarvoja. Alueen puusto on hakattu.  

  

Kuva 4. Ortoilmakuva suunnittelualueesta. Kiinteistörajat punaisella.  
 

2.4 Maanomistus  

Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa. 
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2.5 Yhdyskuntarakenne 

Suunnittelualueen lähistöllä olevat naapuritontit ovat omarantaisia ja loma-asunto-
jen rakennuspaikkoja. 
 

3 RANTAOSAYLEISKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 

3.1 Muutoksen suunnittelun tarve 

Puulan rantaosayleiskaavan muutos koskee Hirvensalmella tilaa 97-407-1-49 Niemi-
kauppi. Kaavamuutosalueeseen on otettu mukaan myös viereisille tiloille 97-407-1-48 
ja 97-407-1-23 osoitetut olemassa olevat rakennuspaikat kaavateknisistä syistä.  

Nyt suunnitteilla oleva kaavamuutos koskee lomarakennuspaikan siirtämistä raken-
nettavuudeltaan parempaan kohtaan. Kaavamuutos ei vaaranna maanomistajien ta-
sapuolista kohtelua alueella eikä ole Puulan rantaosayleiskaavan vastainen. 

Tilalla on tarkoitus siirtää yksi lomarakennuspaikka (RA) noin 100 metriä pohjoiseen 
maastollisesti ja maisemallisesti paremmin rakentamiselle soveltuvaan paikkaan.  

Muutoksella muodostuvat loma-asuntoalueen korttelit RA/1 ja RA/2 sekä maa- ja 
metsätalousvaltainen alue (M).  

 

   

Kuva 4. Ennen kaavamuutosta  Kuva 5. Kaavamuutoksen jälkeen 
 

3.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

3.2.1 Osalliset 

Kaavahankkeessa osallisia ja sidosryhmiä ovat alustavan tarkastelun perusteella ai-
nakin seuraavat tahot: 
 

• 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) 
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3.2.2 Vireilletulo 

Vireilletulosta ilmoitettiin samassa yhteydessä, kun osallistumis- ja arviointisuunni-
telma ja kaavan valmisteluaineisto asetettiin nähtäville. 

3.2.3 Viranomaisyhteistyö 

Kaavaluonnoksesta lausunnon antoivat Etelä-Savon ELY-keskus ja Etelä-Savon maa-
kuntaliitto. Lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa kaavaluonnoksesta.  
 
Kaavaehdotuksesta lausunnon antoivat Pohjois-Savon ELY-keskus, 
rakennuslautakunta, Etelä-Savon ELY-keskus ja Etelä-Savon maakuntaliitto. 
 
Pohjos-Savon ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa: Kaava-aineistosta ei käy 
aivan yksiselitteisesti ilmi, aiotaanko siirrettävälle lomarakennuspaikalle käyttää jo 
olevaa lomakiinteistön liittymää. Mikäli kulkuyhteytenä aiotaan käyttää kiinteistön 
97-407-1-49 maa- ja metsätalousliittymää, edellyyttää se liittymän 
käyttötarkoituksen muutoslupaa Pirkanmaan ELY-keskuksen keskitetyistä 
lupapalveluista.  
 
Vastine: Todennäköisesti kulkuyhteytenä tullaan käyttämään tilan 1-49  maa- ja 
metsätalousliittymää. Kirjataan tieto liittymän käyttötarkoituksen muutosluvan 
tarpeesta kaavaselostuksen liikennevaikutuksiin.  
 
Muilla lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta. 

3.3 Tavoitteet 

Yleiskaavan muutoksella on tarkoitus siirtää yksi rakennuspaikka tilalla 97-407-1-49 
paremmin rakentamiseen sopivaan paikkaan.  
 

4 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA SEN PERUSTEET 

4.1 Kaavan rakenne ja mitoitus 

Kaavamuutoksella on siirretty yksi rakennuspaikka tilalla 97-407-1-49 paremmin rakenta-
miseen sopivaan paikkaan huomioiden vastarannan rakentaminen. Voimassa olevan ran-
taosayleiskaavan mitoitustaulukon mukaisesti tilojen 97-407-1-49 ja 1-48 laskennallinen 
rakennusoikeus on yhteensä 2,2.  Voimassa olevassa kaavassa tilojen 1:49 ja 1:48 alueelle 
on osoitettu 1 oleva rakennuspaikka ja sen viereen rakentamisaluetta, muttei uuden ra-
kennusoikeuden pallomerkintään. Voimassa olevan kaavan mitoituksen mukaisesti tilalla 
1:49 on kuitenkin yksi rakennusoikeus ja se voidaan kaavamuutoksella osoittaa/siirtää.   

4.2 Aluevaraukset 

Kaavamerkintöjä ja -määräyksiä ei ole muutettu. 

Loma-asuntoalue.  

Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle 
saa rakentaa loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksia.  

RA/1 
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Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella. 
 

Maa- ja metsätalousalue. 

Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä haja-asutusluontei-
seen rakentamiseen. 

Loma-asutusta tai pysyvää asutusta ei saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 72 
§:n mukaiselle n.200 metrin rantavyöhykkeelle. Rantavyöhykkeen rakennusoikeus on 
maanomistajakohtaisesti siirretty A-, AM-, RM-, MA- ja RA-alueille ja rantasaunan 
rakennuspaikoille sekä rantojensuojeluohjelman alueella SL-alueella korvattaviksi ra-
kennuspaikoiksi. Rantavyöhykkeen ulkopuolelle rakennusluvan edellytyksistä on 
määrätty maankäyttö- ja rakennuslain 136 §:ssä. 

Rannalla sijaitsevan nykyisen asuinrakennuksen, loma-asunnon tai saunarakennuk-
sen likimääräinen sijainti. 

Ohjeellinen uuden loma-asunnon tai asuinrakennuksen sijainti. 

10 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee. 

Alueen raja. 

 

4.3 Yleismääräykset 

Yleismääräyksiin ei ole tehty muutoksia. 

Rakentaminen 

Yleiskaavan perusteella voidaan myöntää rakennusluvat rantavyöhykkeellä oleville 
rakennusalueille (A-, AM-, RA-, MA- tai RM-alueet) sekä rantasaunan rakennuspai-
koille, ellei aluetta koskevassa kaavamääräyksessä ole toisin määrätty. 

Mikäli RA-, MA-, RM-, A- tai AO-alueilla olevilla rakennuspaikoilla tai rantasaunojen 
rakennuspaikoilla on aiemmassa rakennusluvassa, poikkeusluvassa tai vahvistetussa 
ranta-asemakaavassa asetettu rakennusjärjestyksestä poikkeavia ehtoja rakennus-
ten määrän, koon, sijoittelun tai ulkoasun suhteen, tulee nämä määräykset huomi-
oida uusia rakennuslupia myönnettäessä. 

Rakennuspaikan suuruus tulee olla rakennusjärjestyksen mukainen.  

Rakennusten minimirantaviivaetäisyydessä, yhteenlasketussa enimmäisker-
rosalassa, sopeutumisessa ympäristöön, sijoittelussa ja rakennusten enimmäismää-
rässä tulee noudattaa rakennusjärjestyksen määräyksiä.  

Alle 2000 m²:n suuruisilla rakennuspaikoilla sallitaan rakennusten korjausrakentami-
nen sekä purettavan tai tuhoutuneen rakennuksen korvaava rakentaminen käytetyn 
rakennusoikeuden puitteissa. 

M 
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Rantojensuojeluohjelman alueella on rakennuslupahakemuksesta pyydettävä lau-
sunto alueelliselta ympäristökeskukselta. 

Rantojensuojeluohjelman alueella rakennusten muodon ja värityksen valinnassa sekä 
koosta ja sijoittamisesta päätettäessä tule erityisesti huomioida maiseman- ja luon-
nonsuojelun näkökohdat. 

Jätevesien käsittely ja jätehuolto 

Jätevedet tulee käsitellä kunnan rakennusjärjestyksen sekä terveys- ja ympäristövi-
ranomaisten ohjeiden mukaisesti. Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä jätevesien 
käsittelysuunnitelma tarvittavine maaperäselvityksineen. 

Jätevesien käsittelytapaa valittaessa tulee huomioida rakennuspaikan maaperä sekä 
pinta-ala. Rakennusten sijoittamisessa tulee ottaa huomioon jätevesien asianmukai-
sen esikäsittelyn ja maaperäkäsittelypaikan järjestäminen rakennuspaikalla riittävän 
etäällä rantaviivasta. 

Rantarakennusalueilla (MA) suositellaan käytettäväksi useamman rakennuspaikan 
yhteistä jätevesien käsittelytapaa.   

Kiinteiden jätteiden keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa kunnan yleisiä jäte-
huoltomääräyksiä.  

Metsänkäsittely 

Ranta-alueen metsänkäsittelyssä tulee noudattaa Metsätalouden kehittämiskeskus 
Tapion ranta-alueita koskevia metsänhoitosuosituksia. Erityisesti pienissä (< noin 3 
ha) saarissa tulee metsänhoidossa huomioida luonto- ja maisema-arvot. 

Tiestö 

Uusien rakennuspaikkojen pääsytiet tulisi johtaa ensisijaisesti olemassa olevien liitty-
mien kautta yleiselle tielle. Vierekkäisten rakennuspaikkojen kulku tulisi tapahtua sa-
masta liittymästä. Tiehallinnon kanssa tulee neuvotella hyvissä ajoin uuden liittymän 
sijainnista tai liittymän käyttötarkoituksen muutoksesta. 
 

5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

5.1 Yleistä 

Kaavan vaikutukset ovat yleisesti ottaen vähäisiä, sillä kaavalla ainoastaan siirretään 
yhtä rakennuspaikkaa. 

5.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Alueen kaavallinen rakennusoikeus ei kasva. Kaavamuutos ei vaadi olemassa olevien 
rakennusten purkamista.  
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5.3 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön  

Ei merkittävää vaikutusta. Yhtä rakennuspaikkaa siirretään paremmin rakentamiseen 
soveltuvaan paikkaan.  

Vaikutukset pohjavesiin 

Kaava-alue ei sijoitu pohjavesialueelle. 

5.4 Vaikutukset maisemaan  

Kaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta maisemaan, koska uutta rakenta-
mista ei osoiteta. Vain yksi rakennuspaikka siirtyy pohjoisemmaksi, kauemmas vas-
tarannalla olevasta rakennuspaikasta.  

5.5 Taloudelliset vaikutukset 

Kaavamuutoksella on taloudellisia vaikutuksia ainoastaan maanomistajille. 

5.6 Muut vaikutukset  

Kaavamuutoksella ei toteutuessaan ole kunnan kannalta suoranaisia taloudellisia tai 
sosiaalisia vaikutuksia.  

5.7 Sosiaaliset vaikutukset 

Kaavamuutos ei vaikuta yleiseen virkistyskäyttöön. Kaavalla ei ole vaikutusta virkis-
tysalueisiin eikä ulkoilureitteihin. Kaava ei toteutuessaan heikennä alueen sosiaalisen 
ympäristön turvallisuutta. 

5.8 Vaikutukset liikenteeseen 

Ei vaikutusta, rakentamisen tai liikenteen määrä ei lisäänny. Mikäli kulkuyhteytenä 
aiotaan käyttää kiinteistön 97-407-1-49 olevaa maa- ja metsätalousliittymää maan-
tielle, edellyttää se liittymän käyttötarkoituksen muutoslupaa Pirkanmaan ELY-kes-
kukselta.  

 

6 KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET 

Kaavamääräykset ovat liitteenä. Yleismääräyksissä on ohjeet jäte- ja vesihuollosta ja 
metsänkäsittelystä sekä yleisiä ohjeita rakentamiseen vaikuttavista seikoista.  
 

7 TOTEUTTAMINEN 

Kaavaa voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. 
 

8 SUUNNITTELUN VAIHEET JA OSALLISTUMINEN 

Rantaosayleiskaavan muutos on lähtenyt liikkeelle kunnan ja maanomistajien aloit-
teesta. 
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Osallisilla oli tilaisuus esittää mielipiteensä kaavaprosessin aikana nähtävilläoloaiko-
jen puitteissa. 

Kaavamuutoksen OAS ja kaavaluonnos olivat nähtävillä 25.3–26.4.2021. 

Kaavaehdotus oli nähtävillä 3.11.–3.12.2021. 

Kaava-aineistosta ei jätetty huomautuksia tai muistutuksia kaavaprosessin aikana.  

 
 
Kuopiossa 7.12.2021 

FCG Finnish Consulting Group Oy 

Timo Leskinen     
DI     


