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Aloite, hakija 

Yleiskaavan muutos on käynnistetty maanomistajien aloitteesta. Maanomistaja on neuvotellut käyn-

nistämisestä kunnan kanssa. 

 

1. Suunnittelualue 

Yleiskaavan muutos koskee Pertunmaan Suonteen lounaisosassa oleva tilojen Vänkkä 588-412-1-199 

ja Leppäranta 588-412-1-213 osia. Ohessa on kartta, josta selviää alueiden likimääräinen sijainti Per-

tunmaan taajaman pohjoispuolella, lähellä Joutsan rajaa. Taajamasta alueelle on noin 15 kilometriä. 

 

 
Suunnittelualueen likimääräinen sijainti 

 

Suunnittelualue jakautuu kahteen osaan. 

 

 
Suunnittelualueen tarkempi sijainti punaisella, tila Vänkkä pohjoisempana 



 

2. Kaavoitustilanne 

Alueella on voimassa Pertunmaan kunnanvaltuuston 16.10.2006 hyväksymä Pertunmaan ranta-

osayleiskaava. Siinä tilan Vänkkä alueella on voimassa merkintä AP, pientalovaltainen asuinalue, 

tilan Leppäranta alueella on voimassa merkintä RA, loma-asuntoalue. Tilan Vänkkä alkuperäisen 

päärakennuksen alueelle on osoitettu merkintä s, kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde, jonka ympä-

ristö säilytetään. Tilojen rakennuspaikkojen ympäristö on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M). 

 

 
Ote yleiskaavasta 

 

Etelä-Savon maakuntakaavan yhdistelmässä alueelle ei ole osoitettu varauksia tai merkintöjä. Suun-

nittelualueen taustalla on merkintä SL 10.420 ja nat 10.401 (Isosuo). Natura- ja suojelualue jää kui-

tenkin selkeästi suunnittelualueen ulkopuolelle. 

 

 
Ote maakuntakaavasta, punaisella suunnittelualue 

 

 3. Hankkeen tarkoitus 

Alueelle on tarkoitus laatia osayleiskaavan muutos. 



 

Rakentamaton lomarakennuspaikka halutaan muuttaa uuteen sijaintiin kahden vierekkäisen tilan vä-

lillä. Tiloilla on sama maanomistus.  

 

Tilalla Vänkkä on rannan taus-

talla rakennettu pihapiiri (noin 80 

metrin etäisyydellä rantavii-

vasta), jossa sijaitsee vanha kult-

tuuriarvoja omaava tilan päära-

kennus ja uudempi nykyinen pää-

rakennus. Tämän tilan ranta-alu-

eelle siirretään viereisen tilan ra-

kentamaton rakennuspaikka, 

jonka alueella maanomistajalla 

on toive säästää vanhaa metsää. 

Tuleva rakennuspaikka on myös 

rakennettavuudeltaan parempi 

kuin alkuperäisen kaavan mukai-

nen paikka. 

 

KUVA. Vänkän tila (Toivola) pi-

hapiiriä 

 

 

Muutos tulee toteutuessaan säästämään rakentamatonta rantaviivaa. 

 

Nyt tavoiteltava muutos on sopusoinnussa alkuperäisen yleiskaavan tavoitteiden ja mitoitusperustei-

den kanssa. 

 

4. Osalliset 

Osallisia ovat kaikki ne, jotka katsovat olevansa osallisia. Hanke koskee varsinkin lähialueen muita 

asukkaita ja maanomistajia, jotka ovat erityisesti mainittavia osallisia. 

 

Viranomaisista osallisia ovat Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto ja Mikkelin seu-

dun ympäristöpalvelut ja Riihisaari – Savonlinnan museo. Kunnassa osallisia ovat kaikki hallintokun-

nat, erityisesti kunnan rakennusvalvonta ja tekninen lautakunta. Kunnanvaltuusto hyväksyy yleiskaa-

van. 

 

5. Kaavatyön vaiheet ja osallistumisen järjestäminen 

Kaavamuutoksen käynnistämisestä on neuvoteltu kunnan teknisen johtajan kanssa kesällä 2021. 

Kunta ja maanomista ovat sopineet työn teettämisestä. Kunnalla ei ole tällä hetkellä tarkoitusta laatia 

yleiskaavan ns. yleistä muutoskierrosta. 

 

Alueelle tehtiin maastokäynti syksyllä 2021, jossa oli paikalla kunnan tekninen johtaja, maanomistaja 

ja kaavan laatija. 

 

Viranomaisneuvottelu järjestetään tarpeen mukaan, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi hankkeen ede-

tessä. Hankkeen käynnistymisestä on tiedotettu ELY-keskuksen vastaavia viranhaltijoita syksyllä 

2021. Silloin alustavasti todettiin, ettei varsinainen MRL:n mukainen viranomaisneuvottelu ole tar-

peellinen tässä vaiheessa. ELY-keskus lausuu virallisesti asiasta kuulemisien yhteydessä. 

 

Kaavan muutosta koskeva luonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 

kunnanvirastolle maaliskuussa 2022 (MRL 62§ ja 63§).  Nähtävillä olosta tiedotettiin kunnan ilmoi-

tustaululla julkaistulla ja osallisille postitetulla kuulutuksella (mahdollisuus huomautukseen). Lisäksi 

kuulutettiin Pitäjänuutisissa. Osallisilla oli mahdollisuus jättää asiasta huomautus. 



 

Kaavaehdotus asetetaan vielä nähtäville arviolta toukokuussa 2022 (MRL 65§ ja MRA 19§) ja siitä 

pyydetään tarpeelliset lausunnot. Nähtävillä olosta kuulutetaan ja tiedotetaan kuten ehdotusvaiheessa. 

Osallisilla on mahdollisuus jättää muistutus asiasta. 

 

Kunnanvaltuuston kaavamuutosta koskeva hyväksymiskäsittely on arviolta kesällä 2022. 

 

Kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus tehdä valitus Itä-Suomen hallinto-oikeu-

teen. 

 

6. Vaikutusten arviointi ja selvitykset 

Kaavahankkeen kussakin vaiheessa seurataan ja arvioidaan ainakin seuraavia vaikutuksia:  

- luonnonympäristö 

- kulttuuriympäristö 

- maisema 

- taloudelliset vaikutukset  

- sosiaaliset kysymykset. 

 

Kaavahankkeen myötä ei ole tarpeen laatia uusia selvityksiä vaan tukeudutaan alkuperäisen kaavan 

selvityksiin ja Etelä-Savon kulttuuriympäristörekisterin tietoihin. 

 

 

 7. Suunnittelija ja yhteystiedot 

− Suunnittelija on Karttaako Oy, Yliopistokeskus, Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli (Mikkelin toi-

mipiste). 

 

Käytännön suunnittelusta vastaa Kaavoitusinsinööri Hanna Nirkko, p. 045 253 3454, etunimi.su-

kunimi@karttaako.fi 

 

Pertunmaan kunnan yhteyshenkilö on tekninen johtaja Jouni Huusari p. 040 672 7556, etu-

nimi.sukunimi@pertunmaa.fi 


