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1. SUUNNITTELUALUEEN MÄÄRITYS  
 

Suunnittelualueena on osa Kärkkäiskylässä sijaitsevan kiinteistön Lotakko 077-409-29-19 ran-
ta-alueesta. 
 
 

2. SUUNNITTELUTILANNE 

2.1 Maakuntakaava 

 
Kaavamuutosalueilla on voimassa Keski-
Suomen maakuntakaava, joka on vahvistettu 
14.4.2009 Ympäristöministeriössä. Kaava sai 
lainvoiman 10.12.2009. 
Muutosalueelle ei kohdistu alue- tai kohdeva-
rauksia. 
 
Keski-Suomen 2. vaihemaakuntakaavan on 
ympäristöministeriö vahvistanut 11.5.2011 ja 
kaava sai lainvoiman 20.11.2012.  
Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaavan on 
ympäristöministeriö vahvistanut 5.12.2014. 
Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan on 
ympäristöministeriö vahvistanut 24.9.2014 ja 
kaava sai lainvoiman 25.10.2014.  
Vaihemaakuntakaavoissa ei ole muutosalu-
eelle alue- tai kohdevarauksia. 
 

2.2 Yleiskaava 

 
Alueella on voimassa Kynsiveden alueen 
rantaosayleiskaava, jonka Keski-Suomen 
ympäristökeskus on vahvistanut 17.6.1999.   
 

2.3 Asema- ja ranta-asemakaavat 

 
Suunnittelualueella ei ole asemakaava-
aluetta  
 

2.4 Rakennusjärjestys 

 
Hankasalmen kunnanvaltuusto on hyväksy-
nyt kunnan rakennusjärjestyksen 25.3.2002. 

 

2.5 Rakennuskiellot 

  
Alueella ei ole voimassa erityisiä rakennus-
kieltoja 
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2.6 Pohjakartta  

 
Rantayleiskaavan pohjakarttana käytetään numeerista maastokarttaa. Kiinteistöjaon osalta 
käytetään numeerista kiinteistörajakarttaa. Yleiskaavakartta laaditaan kartastokoordinaattijär-
jestelmässä mittakaavaan 1:10 000.         

 

2.7 Selvitykset  
 

Hankasalmen kunta teetti luontoselvityksen kunnan ranta-alueista vuonna 1994. Selvityksen 
laativat pääosin LuK. Pekka Sulkava ja Luk Anneli Keskitalo.  
 

 

3. MAANOMISTUS 

 
Kaavamuutosalueen tila on yksityisomistuksessa 

 

4. NYKYINEN MAANKÄYTTÖ 

 
Kaavamuutoskohde on rakentamaton. Uusi rakennuspaikka on pääosin peltoa. 
 

 

5.  YLEISKAAVAMUUTOKSEN TAVOITTEET JA MITOITUS 
 

Yleiskaavamuutoksen tavoitteena on maanomistajan toiveiden mukaisesti siirtää loma-
asunnon rakennuspaikkaa paremmin rakentamiseen soveltuvalle alueelle.  
 
Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta kantatiloille osoitettujen rakennuspaikkojen lukumäärään. 
Rakennusoikeuden määrissä noudatetaan voimassa olevan yleiskaavan mitoitusta. Mitoi-
tusarvoina Kynsiveden alueen vahvistetussa rantaosayleiskaavassa on muutoskohteella käy-
tetty 5 loma-asuntoyksikköä / km. 

 
Rantaviivan muuntaminen on rantayleiskaavassa tehty seuraavia periaatteita 
noudattaen: 

 
Kun niemen tai kannaksen leveys on alle 50 metriä, lasketaan rantaviivaan vain 
niemen tai kannaksen kanta. 

 
Kun niemen tai kannaksen leveys on 50-100 metriä, rantaviivan pituudesta lue-
taan mitoitusrantaviivaan 50%. 

 
Alle 50 metriä leveän vesistön osalla (lahti tai salmi) rantaviivan pituudesta lue-
taan mitoitusrantaviivaan 50%. 

 
Kun vesistön leveys on 50-150 metriä, rantaviivan pituudesta luetaan mitoitus-
rantaviivaan 75%. 
 

Tila RN:o Tilan nimi rek. Pv. Rantaviiva Mitoit. Rakennusoikeus 

 Huom    

  

tod. muunn. yk/km yht. käytt.     jälj. 

077-409-29-5 Heinäniemi 29.8.1941 0,78 5 4 2 2   

077-409-29-8 Järvelä 13.3.1961     1   

077-409-29-9 Heinäniemi 13.3.1961     1 2  
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Alla olevassa taulukossa on päivitetty kantatilaselvitys Heinäniemi kiinteistön osalta 
 

Tila RN:o Tilan nimi rek. Pv. Rantaviiva Mitoit. Rakennusoikeus 

 Huom    

  

tod. muunn. yk/km yht. käytt.     jälj. 

077-409-29-5 Heinäniemi 29.8.1941 0,78 5 4 2 2   

077-409-29-8 Järvelä 13.3.1961     1   

077-409-29-16 Heinäranta 22.6.2000       * 

077-409-29-19 Lotakko 26.11.2004      1  

077-409-29-20 Heinähattu 10.12.2008      1  

077-409-29-17 Heinäniemi 22.6.2000      1  

 
* Voimassa olevassa rantaosayleiskaavassa ei ole huomioitu nykyisin kiinteistöllä Heinäranta 
409-29-16 sijaitsevaa saunamökkiä. Kantatilatarkastelun ja kartan suhteen on eroavaisuutta 
rakennuspaikkojen suhteen. Kantatilatarkastelun mukaan Heinäniemen kiinteistöllä on kaksi 
vanhaa rakennuspaikkaa, mutta kartalle on merkitty vain yksi vanha rakennuspaikka ja kolme 
uutta rakennuspaikkaa. Tällä kaavamuutoksella ei oteta kantaa Heinäranta kiinteistön raken-
nusoikeuteen. 
  
 

6. RANTAYLEISKAAVAN YLEISPERUSTELU JA -KUVAUS 
 

Rantayleiskaavamuutoksen mitoitus perustuu vahvistetun rantayleiskaavan kantatilakohtai-
seen mitoitukseen. Kaavamuutoksella ei muodosteta uusia rakennuspaikkoja, ainoastaan siir-
retään yksi rakennuspaikka maanomistajan toiveiden mukaisesti paremmin rakentamiseen 
soveltuvalle alueelle. Voimassa olevan kaavanmukainen rakennuspaikka on märkää ja lisäksi 
sen alueella kulkee Kärkkäälän vesiosuuskunnan verkosto niin, että rakentamista tontille ei voi 
sijoittaa niin, että kaavan määräämät rakennusten etäisyydet rantaviivasta täyttyisivät. 
 
Loma-asuntoalueita koskevat kaavamääräykset säilytetään vahvistetun kaavan mukaisina 
Lomarakennuspaikan rakennusten yhteen laskettu kerrosala saa olla enintään 150 m2. 
 
Uusi rakennuspaikka sijaitsee pääosin viljelyskäytössä olleella pellolla.  
  

 

7. YLEISKAAVAMUUTOSEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 

Kaavamuutoksen vaikutukset valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 
 

Kaavamuutoksella tehtävä rakennuspaikan siirtäminen ja käyttötarkoituksien muuttaminen ei 
ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. 
 
Kaavamuutoksen vaikutukset luontoon, maisemaan ja vesistöön 
 
Luonnonympäristöön, maisemaan tai vesistöön kaavamuutoksella ei ole erityisiä vaikutuksia 
verrattuna voimassa olevaan rantaosayleiskaavaan. Kaavamuutos kohteilla ei ole erityisiä 
luonto- tai maisema-arvoja. Rakennuspaikkojen määrä ei lisäänny. Laadittava yleiskaavan 
muutos ei muuta Kynsiveden alueen rantaosayleiskaavan yleisiä periaatteita. Noudattamalla 
huolellisesti jätevesien käsittelystä annettuja ohjeita ja määräyksiä minimoidaan niistä aiheu-
tuvat haitat ympäristöön.  
 
Sosiaaliset vaikutukset 
 
Kaavamuutos tiivistää perheen sisäisiä sosiaalisia vaikutuksia mahdollistamalla pysyvän 
asuinrakennuksen rakentamisen perheen käyttöön kotitilalle. 
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Vaikutukset kulttuuriperintöön 
 
Kaavamuutosalueella ei sijaitse kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita, joten kaavamuutok-
sella ei ole erityisiä kulttuurivaikutuksia verrattuna voimassa olevaan rantaosayleiskaavaan.  
 
Kaavamuutos vähentää hieman vapaan rantaviivan osuutta.  
 
 

8. TOTEUTTAMINEN 
 

Maanomistaja toteuttaa yleiskaavassa osoitettua rakennusoikeutta oman tarpeensa mukaan.  
 

9. SUUNNITTELUVAIHEET 
 

AIKA SUUNNITTELUVAIHE 

02/ 2015 Kaavamuutoksen vireilletulo 
 

27.1.2015 Viranomaisneuvottelu Keski-Suomen ELY-keskuksessa 
 

X.2.2015 Kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä 
olosta kuuluttaminen 
 

xx.xx. – xx.xx.2015
  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 
 
 

xx.xx.2015 Kaavamuutoksen käsittely ja hyväksyminen ympäristölautakunnassa. 
 

xx.xx.2015 Kaavamuutoksen hyväksyminen kunnanhallituksessa ja päätös virallisesti 
nähtäville asettamisesta. 
 

xx.x. – xx.xx.2015 Kaavaehdotus nähtävillä. Kaavaehdotuksesta pyydetään viranomaisten 
lausunnot. 
 
 

xx.xx.2015 Rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen käsittely Hankasalmen 
kunnanhallituksessa. 
 

xx.xx.2015 Hankasalmen kunnanvaltuusto hyväksyy rantaosayleiskaavan muutoksen. 
 
 
  Hankasalmella 15.2.2015 
 
 
  Tiina Pellinen     
  maanmittausins. amk 
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Suunnittelualue ja tavoitteet 
 
Suunnittelualueena on osa Kärkkäiskylässä 
sijaitsevan kiinteistön Lotakko  
077-409-29-19 ranta-alueesta. 
 
Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää 
kiinteistön loma-asunnon rakennuspaikka  
maanomistajan toiveiden mukaisesti  
paremmin rakentamiseen soveltuvalle  
paikalle. Lisäksi voimassa olevan kaavan 
mukaisen rakennuspaikan alueella kulkee  
vesiosuuskunnan verkosto niin, että  
rakentaminen ei onnistu noudattamalla 
kaavassa määrättyjä etäisyyksiä  
rantaviivaan. 
 
Yleiskaavan muutoksella ei ole  
vaikutusta kantatilalle osoitettujen  
rakennuspaikkojen lukumäärään.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aiemmat suunnitelmat:  

 
• Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista aluei-
denkäytön suunnittelujärjestelmää. 26.11.2001 voimaan tulleet valtakunnalliset alueidenkäyttö-
tavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 
1. toimiva aluerakenne 
2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valta-
kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden to-
teutumista.  

 
Valtakunnallisista alueiden käyttötavoitteista tähän kaavamuutokseen kohdistuu lähinnä seuraa-
vat erityistavoitteet: 
Eheytyvän yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laadun erityistavoite: 

-  Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-
ajan toimintoja suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infra-
struktuuria. 

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarojen erityistavoitteet: 
-  Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulva-vaara-

alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta 
rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille.  

- Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on suunniteltava siten, että 
turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen 
viihtyisyys. 
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• Keski-Suomen maakuntakaava, vahvistettu 
14.4.2009 ympäristöministeriössä 

 
Muutosalueelle ei kohdistu alue- tai kohdevarauksia 
maakuntakaavassa. Myöskään Keski-Suomen vai-
hemaakuntakaavoissa (1-4) ei ole kohdemerkintöjä 
muutosalueelle. 

 
• Kynsiveden alueen rantaosayleiskaava, Keski-

Suomen ympäristökeskus vahvistanut 17.6.1999 
 

• Muutosalueelle ei ole laadittu asema- tai ranta-
asemakaavoja 

 
• Emätilaselvitys 

Tehdyt ympäristöselvitykset 
 

• Keski-Suomen museon rakennusinventointi 1988 ja 1996 
• Hankasalmen kulttuuriympäristöohjelma 1997 
• Hankasalmen ranta-alueiden maisema ja luontoselvitys 1994 
• Hankasalmen pienvesien perusselvitys 1993 
• Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Keski-Suomen läänissä 1997 
• Hankasalmen vesistöjen vedenlaatuselvitys 1990. 

Tehtävät selvitykset 
 

• Selvitys alueen luonto-oloista. 
• Kaavamuutoskohteen läheisyydessä olevien lähteiden luonnontilaisuus ja luontoarvot 

 

Arvioitavat vaikutukset: 
 

• Kaavan vaikutusten arviointi tapahtuu viranomaisten, maanomistajien, asukkaiden ja suunnitteli-
joiden kanssa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa.  

• Rantayleiskaavoitukseen sisällytetään sen eri vaiheissa maankäyttö- ja rakennuslain mukainen 
vaikutusten selvittäminen. Selvitettäviä vaikutuksia ovat vaikutukset luontoon, maisemaan, kult-
tuurilliset ja sosiaaliset vaikutukset sekä vaikutukset lähteisiin ja vapaaseen rantaviivaan. 

Vaikutusalue 
 

• Yleiskaavan vaikutusalueeseen kuuluvat kaavamuutoksen alaiset kiinteistöt sekä niihin rajoittuvat 
kiinteistöt ja lähiympäristö. 

Osalliset 
 

• Vaikutusalueen maanomistajat sekä ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava 
saattaa huomattavasti vaikuttaa. 

• Viranomaiset: 
- Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen museo ja Keski-Suomen ELY-keskus 
- Hankasalmen kunnan hallintokunnat 

• Yritykset, yhteisöt, yhdistykset ja järjestöt, joiden toimintaan kaava saattaa vaikuttaa. 
- Kärkkäälän vesiosuuskunta 

Kaavoituksen kulku:  
 
Vireilletulovaihe: 

• Vireilletulovaiheessa järjestetään MRL 66 §:n ja MRA 26 §:n mukainen viranomaisneuvottelu. 
• Kaavan vireilletulosta kuuluttaminen. 
• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville Hankasalmen kunnan ilmoitustaululle. 
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Kaavan valmistelu (luonnosvaihe): 
• Kaavaluonnos asetetaan 14 vrk:n ajaksi nähtäville Hankasalmen kunnan ilmoitustaululle. Kaava-

luonnos voidaan asettaa nähtäville myös yhtä aikaa OAS:n kanssa. 
• Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta kirjallisesti nähtävilläoloajan 

kuluessa. 
• Kaavaluonnoksesta pyydetään Keski-Suomen liiton Keski-Suomen museon ja Keski-Suomen 

ELY-keskuksen alustavat kommentit sähköpostitse. 
 
Kaavaehdotus: 

• Yleiskaavaehdotus asetetaan 30 vrk:n ajaksi nähtäville Hankasalmen kunnan ilmoitustaululle. 
• Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotukses-

ta nähtävillä oloajan kuluessa ja muistutukset osoitetaan kunnanhallitukselle. 
• Kaavaehdotuksesta pyydetään kunnan hallintokuntien, Keski-Suomen liiton, Keski-Suomen Mu-

seon ja Keski-Suomen ELY-keskuksen sekä muiden mahdollisesti tarpeellisten tahojen lausunnot. 
• Kunnanhallitus käsittelee muistutukset ja lausunnot kaavoittajan vastineiden pohjalta. 
• Tarvittaessa järjestetään 2. viranomaisneuvottelu. 

 
Kaavan hyväksyminen: 

• Kunnanhallitus esittää kaavan hyväksymistä valtuustolle 
• Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan. 
• Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla Hä-

meenlinnan hallinto-oikeuteen.  
• Hallinto-oikeuden ratkaisusta on mahdollisuus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

 
Tiedottaminen: 
 

• Osallistumisen ja mielipiteen ilmaisun kannalta keskeisistä työvaiheista (vireilletulo, kaavaluon-
nos, kaava-ehdotus) tiedotetaan kuulutuksella Hankasalmen sanomissa ja Hankasalmen kunnan 
ilmoitustaululla ja internetsivuilla. 

• Vaikutusalueen ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille lähetetään tiedotuskirje kaavoituksen vi-
reilletulon yhteydessä. 

Alustava aikataulu 
 

VAIHE TAVOITEAIKA  
Vireille tulo, viranomaisneuvottelu 27.1.2015 
Kaavaluonnos nähtäville 02.2015 
Kaavaehdotus nähtäville 04.2015 
Kaavan hyväksyminen 06/2015 

 
Yhteystiedot ja palaute: 
 
Yleiskaavan suunnittelutyöstä vastaa Tiina Pellinen. 
 
Kaavoittaja on osallisten ja kaavahankkeesta kiinnostuneiden tavattavissa sopimuksen mukaan. 
 
Hankasalmen kunnan yhteyshenkilönä toimii tekninen päällikkö Reijo Pokela.  
 
Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, m ielipiteet kaavan valmisteluvaiheessa ja muis-
tutukset kaavaehdotuksesta tulee osoittaa Hankasalm en kunnanhallitukselle.  
 
 
Hankasalmen kunta   Kaavoittaja: 
Reijo Pokela    Tiina Pellinen 
Keskustie 41    Kovalanmäentie 267 
41520 Hankasalmi   41500 Hankasalmi as. 
puh. (014) 267 1229   puh. 040 842 8582 
sähköposti: reijo.pokela@hankasalmi.fi   sähköposti: tiina_pellinen@hotmail.com 
 
 
OAS 21.1.2015, 15.2.2015 



MUISTIO 
 
    27.1.2015 
 
 
KYNSIVEDEN ALUEEN RANTAYLEISKAAVAN  MUUTOSTA KOSKEVA  
VIRANOMAISNEUVOTTELU 
 
 
Paikka ja aika: Keski-Suomen ELY-keskus 27.1.2015, klo 13.00 
 
Läsnä: Keski-Suomen ELY-keskus: Ritva Schiestl ja Kari Huntus 
 Hankasalmen kunta: Reijo Pokela ja Pekka Veijalainen 
  Kaavanlaatija: Tiina Pellinen  
 
 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 
 
Ritva Schiestl avasi kokouksen. 

 Sovittiin, että Schiestl toimii puheenjohtajana ja Tiina Pellinen laatii muistion 
 
 
2.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelman käsittely ja keskustelu 

 
Pekka Veijalainen kertoi taustoja, jotka ovat johtaneet kaavamuutoksen vireilletuloon. 

 
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tehdään seuraavat tarkennukset: 
 
Suunnitelma ja tavoitteet 

• Täydennetään kaavamuutoksen perusteluita 
 
Aiemmat suunnitelmat 

• Valtakunnallisia alueiden käyttötavoitteita täydennetään erityistavoitteilla 

• Lisätään 1. ja 4. vaihemaakuntakaaava. 
 

Tehtävät selvitykset 

• Kaavamuutoskohteen läheisyydessä olevat lähteiden luonnontilaisuus ja 
luontoarvot tulee selvittää. 
 

Arvioitavat vaikutukset 

• lisätään vaikutukset lähteisiin ja vapaaseen rantaviivaan 
 

Osalliset 

• Lisätään osallisiin vesiosuuskunta 
 

Miikka Kumpulainen ilmoitti sähköpostitse (26.1.2015), että Keski-Suomen museolla 
ei ole huomautettavaa OAS:siin rakennetun kulttuuriympäristön tai arkeologisen 
kulttuuriperinnön osalta. 
 

 
3. Kokouksen päättäminen 

 
Ritva Schiestl päätti kokouksen.  

 
 

 
Tiina Pellinen  
 

 
Jakelu:  Osallistujat 



 


