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KANGASNIEMEN KUNTA 
 

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVOJEN MUUTOKSET 2020  

 
 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.11.2020 
 

Kangasniemen kunta on käynnistänyt Puulan rantaosayleiskaavan muutostyön kolmen osa-alueen osalta  

(kaavoituskatsaus 2019 - 2020 luku II, kohta 1. ”Vireillä olevat yleiskaavamuutokset”). Vuoden aikana osa-

alueet ovat nousseet kymmeneen. Aloite muutoksiin on tullut yksityisiltä maanomistajilta. 

 

 
1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 
 

Suunnittelualue muodostuu 10 eri pienialaisesta kohteesta. Kaava-alueet sijaitsevat pääosin kunnan 

lounaisosissa Puulan rannoilla. Selostusosan alkuosassa on yleissilmäyskartta sekä tilaluettelo, joista 

kaavoitettavat alueet selviävät.  

 

Maakuntakaava 
 
Etelä-Savon maakuntakaavayhdistelmässä kaavamuutosalueilla ei ole merkintöjä. Yksi Puulan vilkkaista 

veneväylistä kulkee Puulansalmessa osa-alueen 7 välittömässä läheisyydessä. 

 

Yleiskaava 
 
Suunnittelualueilla on voimassa seuraavat yleiskaavat: 

• Puulan alueen rantaosayleiskaava (hyväksytty 26.5.2003 § 36, viimeisimmät muutokset v. 2019) 

• Kirkonkylän osayleiskaava (hyväksytty 22.1.2007, viimeisimmät muutokset v. 2019) 

 

 
2. OSAYLEISKAAVAN LAATIMISEN TAVOITTEET 
 

Osa-alueilla 1, 4, 5, 6, 7, 9 ja 10 rakennuspaikkojen siirto 

Osa-alueella 2 kaavamerkinnän korjaaminen 

Osa-alueella 3 uuden RA-rakennuspaikan osoittaminen (mitoituksen tarkastelun jälkeen) 

Osa-alueella 8 rantasaunan rakennusoikeuden osoittaminen poikkeamisluvan mukaisesti 

 

Osa-aluekohtaiset tavoitteet on tarkemmin esitelty selostusosassa. 

 

Kaavamuutoksien tavoitteet ovat sopusoinnussa alkuperäisten yleiskaavojen tavoitteiden ja mitoitus-

perusteiden kanssa. Kyseessä olevat muutokset ovat pääosin teknisluonteisia. Kaavamerkinnöissä on 

päätetty käyttää kaavamuutoksen yhtenäisyyden vuoksi Puulan rantayleiskaavan merkintöjä ja mitoitusta. 
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3. SUUNNITTELUVAIHEET  
 

Vuoden 2017 aikana on tapahtunut kunnan maankäytön suunnittelun kannalta tärkeitä 

lainsäädännöllisiä ja kunnan hallinnollisia muutoksia, jotka vaikuttavat yksittäisen kaavan 

valmisteluun. 

 
MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOKSET 
Maankäyttö- ja rakennuslakiin tuli keväällä 2017 muutoksia (21.4.2017/230, voimaan 1.5.2017). 
MRL 66 § muutoksen ja 77 § kumoamisen myötä kunnan ei enää tarvitse järjestää viranomaisneuvotteluja kaavoista, 
joilla on ainoastaan paikallisia vaikutuksia. Rantojen yleiskaavamuutokset ovat pääosin tällaisia paikallisia kaavoja. 
 
KANGASNIEMEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTUS 
Kangasniemen kunnan uusi hallintosääntö on tullut voimaan 1.6.2017 (hyväksytty kunnanvaltuustossa 27.3.2017 § 13). 
Uuden hallintosäännön 25 §:n mukaan kaavaluonnoksen valmistelutyöt (nähtäville asettaminen, lausuntojen pyyntö) 
kuuluvat vastedes tekniselle lautakunnalle kunnanhallituksen sijaan. Hallintosäännön muutoksella pyritään 
nopeuttamaan ja joustavoittamaan kunnan kaavoitusta. Ehdotusvaiheessa kaavan käsittelee myös kunnanhallitus. 

 

Säännölliset yleiskaavojen muutoskierrokset ovat kunnalta hyvää palvelua maanomistajia kohtaan. 
Täydentävät maastotyöt kaavamuutosalueilla on tehty kesällä 2020.  

 

Kaavamuutoksia koskeva luonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 

kunnantalon tekniselle osastolle ja kunnan kotisivuille vuoden vaihteessa 2020-21 (MRL 62 ja 63§). 

Nähtävillä olosta tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla sekä paikallislehdessä julkaistavalla kuulutuksella. 

Kaavamuutosten luonnoksesta pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta. Lausuntojen ja 

huomautusten perusteella tehdään tarvittavat muutokset kaavaehdotukseen. 

 

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville talven-kevään 2021 aikana ja osallisilla on mahdollista jättää siitä 

muistutus. Myös viranomaislausunnot pyydetään uudelleen tässä vaiheessa. Tavoitteena on hyväksyä 

kaava alkukesän 2021 aikana. Päätöksestä voi valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. 

 

 

4. YMPÄRISTÖSELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 

Suunnittelutyön aikana turvaudutaan pääosin olemassa oleviin tietoihin sekä ympäristöselvityksiin, jotka 

laadittiin alkuperäisiä kaavoja varten. Maastokäynneillä on päivitetty vanhoja selvityksiä lähinnä osa-

alueilla, joilla rakentamista osoitetaan uuteen ympäristöön. 

 

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 
 

• Ympäristö- ja kulttuurivaikutukset (ympäristöselvityksen vaikutus, ympäristön muutokset, 

vesihuolto) 

• Taloudelliset vaikutukset (yhdyskuntarakenne, maanomistajien taloudelliset intressit) 

• Sosiaaliset vaikutukset (ympäristön elinvoimaisuus/vetovoimaisuus, virkistyskäyttö, palvelut) 

• Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
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5. OSALLISET  
 

Osallisia ovat kaikki, jotka kokevat kuuluvansa kyseisten muutoskohteiden vaikutuspiiriin. 

 
KAAVA-ALUEIDEN SEKÄ LÄHIALUEIDEN ASUKKAAT JA MAANOMISTAJAT OVAT ERITYISESTI 
MAINITTAVIA OSALLISIA ! 

 

ALUEIDEN YRITTÄJÄT, YHDISTYKSET JA KYLÄTOIMIKUNNAT 
 

KANGASNIEMEN KUNTA: 

  Tekninen lautakunta 

  Kunnanhallitus 

  Kunnanvaltuusto 

 
MIKKELIN YMPÄRISTÖPALVELUT 

 Hanna Pasonen 

 Sähköposti: hanna.pasonen@mikkeli.fi 
 

ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS (ELY-KESKUS) 
  Satu Karjalainen 

  Sähköposti: satu.maarit.karjalainen@ely-keskus.fi 
 

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 

  xx  

  Sähköposti: kirjaamo@esavo.fi 

 

POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS (ELY-KESKUS) 
  Katri Mattelmäki (liikennevastuualue) 

  Sähköposti: katri.mattelmaki@ely-keskus.fi 

 

 

6.   SUUNNITTELIJA JA YHTEYSTIEDOT 
 

Suunnittelija on KARTTAAKO OY (os. Heikinkatu 7, 48100 Kotka).  

Käytännön suunnittelusta vastaavat: 

• DI Jarmo Mäkelä  

p. 0400 220082, sähköposti jarmo.makela@karttaako.fi 

• Kaavoitusinsinööri Hanna Nirkko 

 

Kunnan yhteyshenkilö on maankäyttöteknikko Jouko Romo  

os. Otto Mannisen tie 2, 51200 Kangasniemi, p. 015-78011,  

sähköposti jouko.romo@kangasniemi.fi 

 


