
  

Pertunmaan kunta 
  

RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 
 

Tiloilla Vänkkä 588-412-1-199 (OSA) ja Leppäranta 588-412-1-213 (OSA) 
   

 

Kaavaehdotus 20.4.2022 
 

 

 

          

 
 

 

       
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yliopistokeskus 

Lönnrotinkatu 7 

50100 Mikkeli 
 

 



 

www.karttaako.fi  

1 

1 

 
Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pertunmaan rantaosayleiskaavan muutosta tiloilla Vänkkä 
588-412-1-199 (OSA) ja Leppäranta 588-412-1-213 (OSA). 
 
1  PERUSTIEDOT 
 
1.1 Suunnittelutilanne 
 
1.11 Maakuntakaava 
 
Etelä-Savon maakuntakaavan yhdistelmässä alueelle ei ole osoitettu varauksia tai merkintöjä. Suunnittelualu-
een taustalla on merkintä SL 10.420 ja nat 10.401 (Isosuo). Alue jää kuitenkin selkeästi suunnittelualueen ulko-
puolelle. 
 

 
Ote Etelä-Savon maakuntakaavojen yhdistelmästä 
 
1.12 Yleiskaava 
 
Alueella on voimassa Pertunmaan kunnanvaltuuston 16.10.2006 hyväksymä Pertunmaan rantaosayleis-
kaava. 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 ympäristö säilytetään. Tilojen rakennus-
paikkojen ympäristö on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M). 
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Ote Pertunmaan rantaosayleiskaavasta. Tila Vänkkä alueella voimassa AP sekä S -merkinnät, tilalla Leppä-
ranta voimassa merkintä RA (vihreä pallo). 
 
1.13 Asema- ja ranta-asemakaavat 
 
Alueella ei ole voimassa asemakaavaa.  
 
1.14 Pohjakartta 
 
Pohjakarttana käytetään maastokarttaa mittakaavassa 1:10 000 sekä numeerista kiinteistörajakarttaa 
(NKRK).  
 
1.2 Maanomistus 
 
Kaavamuutosalueen omistaa yksityiset maanomistajat. 
 
1.3 Alueen sijainti ja nykyinen maankäyttö 
 

Yleiskaavan muutos koskee Pertunmaan kun-
nan alueella sijaitsevien tilojen Vänkkä 588-
412-1-199 ja Leppäranta 588-412-1-213 osia. 
Yleiskaavan muutoksella on tarkoitus siirtää 
rakentamaton rakennuspaikka tilalta Leppä-
ranta tilalle Vänkkä. Ohessa on kartta, josta 
selviää alueiden tarkempi sijainti Suonteen 
järven länsipuolella. Yleissijainti n. 15 kilomet-
riä keskusta-alueelta on esitetty kannessa. 
 
Kaavamuutosalue on tilan Leppäranta-alueella 
iäkkäämpää metsää, jonne ei ole lähiaikoina 
tehty metsäkäsittelyä. Alueelle ei ole raken-
nettu. Tilan ranta on alava eikä rakentamisen 
kannalta kovin houkutteleva.  

 
Vänkän tilan muutosalueelle on käytännössä valmis tieyh-
teys, jota voi hyödyntää uuden rakennuspaikan tieyhtey-
tenä. Mikäli rakentaminen sijoittuisi Leppärannan tilalle, 
tulisi sinne tehdä uusi ja melko pitkäkin uusi tieyhteys.  
 
Vänkän tilalla sijaitsee vanha tilan päärakennus pihapiirei-
neen. Rakennukset on kunnostettu kauniisti alkuperäistä 
kunnioittaen. Vanhat rakennukset eivät ole varsinaisesti 
talvikäytössä, vaan niissä on esimerkiksi kesänukkumati-
laa. Maanomistajien kertoman mukaan vanhat rakennuk-
set on kunnostettu alkuperää kunnioittaen.  
 
Vanhan pihapiirin yhteyteen on rakennettu uudehko lo-
marakennus siten, että se on tavallaan osana vanhaa piha-
piiriä. Tilalla on vanha savusauna erillään pihapiiristä sekä 
aitta. Pihapiirin rakennusten sijoittelusta kartta alla. 
 
Tila Leppäranta on rakentamaton. 
 

Kuva. Alueen rakennuskanta 
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1.4  Rakennushistorialliset arvot 
 
Toivolan tila löytyy Etelä-Savon kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet-rekisteristä. Sen mukaan tila on 
paikkakunnalle perinteinen pientila 1800 -luvun lopusta, joka on säilyttänyt alkuperäisen asunsa. Kohteen 
arvioinnin mukaan tilan rakennuksilla on rakennushistoriallista ja maisemallista arvoa.  
 
Rekisterin mukaan tilan riihi on saanut vuonna 2006 rakennusperinnön hoitoavustusta sen kunnostami-
seen. Riihi onkin hyväkuntoinen. 
 
Rekisteritiedoissa Toivolasta kerrotaan seuraavaa: 
 
Toivola 

 

 

 
Kuvat Etelä-Savon kulttuuriympäristörekisteristä, jossa kuvattu rakennusten ulkoasu rekisteröintihetkellä 
 
Rekisteritiedoissa savusaunasta sanotaan seuraavaa: 
 
Toivolan savusauna 
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 Kuva. Savusauna (Etelä-Savon kulttuuriympäristörekisteri) 
 
Rekisteritietojen lisäksi kohde on inventoitu myös Pertunmaan rantaosayleiskaavaan liittyvässä kulttuu-
riympäristöselvityksessä (2004). 
 
1.5. Havainnot maastokäynnillä 
 
Alueella käytiin maastossa 18.10.2021. Maastokäynnillä mukana olivat maanomistajien edustajia, Pertun-
maan kunnan tekninen johtaja sekä kaavan laatija. Maastokäynnillä käytiin jalkaisin läpi suunnittelualue 
sekä havainnointiin myös Vänkän tilan (Toivolan) vanhaa pihapiiriä, joka olikin ehyt kokonaisuus ja raken-
nukset kunnostettu erittäin hienokuntoiseksi. 
 

Leppärannan tila 
Maasto Leppärannan tilalla on hiu-
kan kivikkoista ja ranta alavaa. Alu-
eella ei ole tehty hakkuita lähiaikoina 
ja rannan metsä alkaa olla kohtuulli-
sen luonnontilaista, rannan tuntu-
massa on jäämassojen aikoinaan 
muodostama matalahko penkere. 
Maanomistajan toiveena on säilyttää 
kohtuullisen pienialainen metsä aina-
kin ranta-alueella käsittelemättö-
mänä.  
 
  
 

Kuvat. Tilan Leppäranta rannan metsäaluetta 
 
 
Vänkän tila 
Vänkän tilan eteläisempi ranta-alue on harvapuustoinen ja rannassa sijaitsee päätilan sauna sekä vaja. Tilan 
pohjoisempi rannan osa, eli juuri se osa jonne rakennuspaikan siirtoa suunnitellaan, on puustoltaan peittei-
sempää havupuuvaltaista. Metsä vaikuttaa tavanomaiselta talousmetsältä. Rannan tuntumassa on selkeä 
penger. Muutoin alue vaikuttaa tavanomaiselta ranta-alueelta, joka nousee loivasti länteen, kohti Vänkän 
tilan (Toivolan) pihapiiriä. Rannan ja pihapiirin väliin jää savusauna.  
 
Vänkän tilalla sijaitsee Toivolan tilan pihapiiri, joka on entisöity. Tilan pihapiiri jää pääosin varsinaisen kaa-
vamuutosalueen takaosaan, eikä sinne tarkoitus ole varsinaisesti tehdä mitään muutoksia. Piha-alueen ra-
kennuskanta on inventoitu alkuperäisen rantayleiskaavan yhteydessä ja tiedot on viety Etelä-Savon kulttuu-
riympäristörekisteriin. 
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KUVAT. Vänkän tilan ranta-aluetta 

 

  
KUVAT. Vänkän tilalla olevaa rakennuskantaa.  
Vasemmalla: Tilan uusi päärakennus (loma-asunto) 
Oikealla: Tilan vanha kunnostettu päärakennus sekä taustalla aitta. 
 
 

  
KUVAT. Vänkän tilalla olevaa rakennuskantaa.  
Vasemmalla: riihi pihaliittymän varrella 
Oikealla: kunnostettu savusauna pihapiirin ja rannan välissä. 
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KUVAT. Vänkän tilalla olevaa rakennuskantaa.  
Vasemmalla: Pihapiiri kuvattu vanhan päärakennuksen nurkalta 
Oikealla: Aitan kulmalta kuvattu savusaunalle kulkeva polku. Savusauna erillään pihapiiristä. 
 
2  TAVOITTEET 
 

Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää saman maanomistajan omista-
mien tilojen välillä käyttömätön rakennusoikeus parempaan ja tiiviimpään 
sijaintiin olemassa olevan tieyhteyden piiriin. Siirtoalue jäisi maa- ja met-
sätalousalueeksi. Molemmat rakennusoikeudet sijoittuisivat jatkossa ns. 
sisäkkäin saman tilan (Vänkkä) alueelle. Siirto säästäisi vapaan rakenta-
mattoman rantaviivan jakson tilalla Leppäranta. 
 
Nyt tavoiteltava muutos on sopusoinnussa alkuperäisen yleiskaavan ta-
voitteiden ja mitoitusperusteiden kanssa. Uusia rakennuspaikkoja ei muo-
dosteta, vaan olemassa oleva käyttämätön rakennusoikeus siirretään to-
teuttamisen kannalta parempaan paikkaan.  
 
Savusauna jää irralleen pihapiiristä. Se jää kaavamuutoksella osoitettavan 
lomarakennuspaikan takarajalle. 

 
Vänkän tilan vanha päärakennus pihapiireineen sekä toisen rakennuspaikan alueelle jäävä savusauna osoi-
tetaan edelleen (paikallisesti) merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi kohteeksi.  
 
2.1. Valmisteluvaiheen nähtävilläolo ja tavoitteiden tarkentuminen 
  
Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 3.3.-3.4.2022 kunnan internetsivuilla www.pertunmaa.fi. Asiakirjat olivat 

lisäksi vapaasti selailtavissa kunnan teknisellä osastolla kunnantalon aukioloaikoina.  

Kaavan nähtävilläolosta tiedotettiin julkisella kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla, nettisivuilla ja Pitä-

jänuutisissa ja siitä oli osallisen mahdollisuus jättää huomautus. 

Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselta, Mikkelin seudun ympäristöpalve-

luilta, Etelä-Savon maakuntaliitolta ja Riihisaari -Savonlinnan museolta. Lausunnot saatiin ELY-keskukselta ja 

Riihisaari – Savonlinnan museolta. Yhtään huomautusta ei tullut. 

ELY-keskus 30.3.2022 Rantaosayleiskaavan muutoksen luonnos noudattaa alkuperäisen rantaosayleiskaa-

van suunnittelu- ja ratkaisuperiaatteita; voimassa olevan yleiskaavan rakennuspaikkojen määrä pysyy en-

nallaan, rakentamiseen käytetty alue tiivistyy eivätkä voimassa olevassa yleiskaavassa osoitetut rakennet-

tuun kulttuuriympäristöön liittyvät arvot lähtökohtaisesti vaarannu. 
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Tähän liittyen ELY-keskus kuitenkin esittää, että myös vanhan talouskeskuksen käytössä ollut kunnostettu 

savusauna joko rajataan AP-alueelle kuuluvaksi tai lisätään RA-alueen kaavamääräyksiin sen säilymisen tur-

vaava määräys. S-merkinnän määräystä voisi harkita täsmennettäväksi esim. maininnalla `alueen arvoja ei 

saa heikentää` ja lisäämällä kaavamääräykseen kohteen mahdollisiin rakentamis- /purkamishankkeisiin liit-

tyvä lausuntopyyntövelvoite museoviranomaiselta. 

ELY-keskuksella ei ole muuta huomautettavaa kaavamuutoksenluonnoksen takia. 

VASTINE: Savusauna halutaan rajata uuden muodostettavan rakennuspaikan alueelle, sillä savusaunalla on 

rakennuspaikan tulevalle omistajalle erityinen merkitys ja hän haluaa edelleen ylläpitää vanhaa savusaunaa 

perinteitä kunnioittaen. Fyysisesti saunan rakennuspaikka ei tietenkään muutu.  

RA-kaavamääräykseen tullaan lisäämään ELY-keskuksen esittämä maininta alueen/ savusaunan arvojen 

heikentämiskiellosta ja s-merkintään lausuntopyyntövelvoite museoviranomaiselta. Merkintöihin lisätään 

indeksit, jotta ne erottuvat alkuperäisen kaavan merkinnöistä. 

Riihisaari – Savonlinnan museo 14.3.2022 Kaavaluonnoksessa vanhan pihapiirin s-merkintä ja kaavamää-

räys eivät muutu. AP-alueen koillisosaan siirretään RA-alue, jonka sisään savusauna jää. Entinen RA-alue 

tilalla Leppäranta muutetaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Savusauna on osa vanhaa pihapii-

riä vaikka (todennäköisesti palovaaran vuoksi) hieman kauempana muista rakennuksista sijaitseekin. Mu-

seo ehdottaa savusaunan sisällyttämistä AP-alueelle, jolloin ei tule epäselvyyttä siitä, käsittäisikö s-merkintä 

myös toisella rakennusalueella olevan rantasaunan. 

VASTINE: KTS. Edellinen kohta; ELY-keskuksen vastine. 

 
3  OSAYLEISKAAVA JA SEN PERUSTELUT 
 
Voimassa olevan yleiskaavan mukainen tilan Leppäranta alueella oleva rakentamaton lomarakennuspaikka 
siirretään tarkoituksenmukaisemmalle paikalle Vänkän tilan alueelle. Siirron kohteena oleva entinen kah-
den rakennuspaikan RA-kortteli osoitetaan maa- ja metsätalousalueena. Muutos säästää vapaata yhte-
näistä rantaviivaa. 
 
Kaavamuutoksella osoitetaan seuraavat kaavamerkinnät ja -määräykset: 
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Kaavamuutoksen yleiset määräykset ovat alkuperäisen yleiskaavan mukaiset. 

 
 
 4 KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 
Vaikutukset alkuperäisen kaavan tavoitteisiin ja yhdyskuntarakenteeseen 
Laadittava yleiskaavan muutos on sopusoinnussa kaavan alkuperäisen tavoiteasettelun kanssa, sillä raken-
nuspaikkojen lukumäärä ei tilan alueella muutu, vaan vaihtaa ainoastaan paikkaa.  
 
Vapaan rantaviivan määrä lisääntyy ja alue tulee rakenteellisesti tiivistymään, kun siirto tehdään jo ennes-
tään rakentamiseen osoitetun alueen sisään. 
 
Vaikutukset luontoon ja luontoarvoihin 
Rakennuspaikkojen siirrosta ei aiheudu haittaa ympäristölle tai ympäröivälle luonnolle. Siirtoalue on tavan-
omaista metsätalousaluetta. Leppärannan tilalla oleva metsä on ollut jonkin aikaa käsittelemättä. Maan-
omistaja on harkinnut tilan metsäalueen jättämistä luonnontilaan monimuotoisuuden edistämiseksi. 
 
Vaikutukset kulttuuriympäristöön 
Alueella on Toivolan vanha pihapiiri, jonka rakennukset on entisöity. Tilalle on rakennettu uusi päärakennus 
(loma-asunto), joka on saman pihapiirin yhteydessä. Pihapiiriin ei ole tarpeen tehdä kaavaratkaisulla muu-
toksia ja siellä määräykset pysyvät alkuperäisen kaltaisena. Kaavan määräys (S) turvaa Toivolan pihapiirin 
olemassa olevat rakennushistorialliset arvot. 
 
Uusi rakennuspaikka tulee siirtymään Vänkän tilan ranta-alueelle. Toivolan pihapiiri on kuitenkin rannan 
taustalla ja jää selkeästi erilliseksi rakentamisalueeksi. Vanha savusauna jätettiin rajauksessa uuden muo-
dostettavan rakennusalueen sisään. Se ikään kuin muodostaa rannasta käsin ns. siirtymäalueen uudesta 
vanhaan pihapiiriin kuljettaessa.  
 
Kaavamääräyksissä on todettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaan savusaunan liittyvän lomarakennuspaikan 
pihapiiriin, jotta sen arvot tulee kaavalla selkeästi turvatuksi. Lisäksi kaavamääräyksiin on kirjattu vaatimus 
rakennushankkeiden yhteydessä pyydettävistä lausunnoista kun ne koskevat kulttuurihistoriallisia arvoja 
omaavia kohteita (Toivolan pihapiiri ja savusauna). 
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Nyt muodostettava rakennuspaikka on puustoltaan peitteistä, ja toki rakentamisen yhteydessä avautuu 
enemmän näkymiä rannan uudisrakentamisen ja vanhan pihapiirin välille. Välimatka rakentamisalueiden 
välillä on kuitenkin pitkä ja korkeuseroakin sen verran, ettei varsinaista selkeää yhteyttä alueiden välillä 
syntyne. Kaavan yleiset määräykset kuitenkin edellyttävät sopeuttamaan uudisrakentamisen olemassa ole-
vaan ympäristöön sopivaksi, joten se turvaa tarvittaessa vanhan ja uuden pihapiirin rakennuskantojen soin-
tuvuuden. Määräys on voimassa myös alkuperäisen yleiskaavan alueella.  Edellä mainituin perustein kaava-
muutos ei heikennä alueen kulttuuriarvoja.  
 
Vaikutukset maisemaan 
Alueella ei ole erityisiä maisemallisia arvoja. Toivolan pihapiirin yhteydessä on mainittu maisemallinen mer-
kitys, mutta pihapiirin jäädessä kauas rannasta on maisemallinen merkitys hyvin paikallinen ja rajoittuu tii-
viiseen pihapiiriin. Vänkän tilan ranta-alueen puustoa on harvennettu, ja pihapiirin uudiskohteelta on siten 
saatu näkymiä järvimaisemaan. 
 
Sosiaaliset vaikutukset 
Naapureille vaikutukset jäävät pieniksi. Tieyhteys siirtokohteelle on valmiina ja sitä käyttää myös Vänkän 
tilan pohjoisempi naapuri.  
 
Kaavaluonnoksen ja ehdotuksen nähtävillä olon yhteydessä naapureilla ym. osallisilla on mahdollisuus pa-
lautteen antamiseen. 
 
Taloudelliset vaikutukset 
Maanomistajalle tulee kustannuksia rakennuspaikan rakentamisesta. Kunnalle ei aiheudu kaavamuutoksen 
johdosta erityisiä kustannuksia infran rakentamisen suhteen, koska esimerkiksi jätevesijärjestelmät raken-
netaan kiinteistökohtaisena tai naapurien yhteisenä. Kunnalla ei ole alueella keskitettyä verkostoa eikä laa-
jentaminen alueelle ole tarpeen. 
 
 
 
 
 
 
Kaavoitusinsinööri Hanna Nirkko   DI Jarmo Mäkelä 
YKS 591      YKS 125 
 
Liitteet: 

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
Selostusosan yhteydessä ovat: 

- Ote nykyisestä yleiskaavasta (ajantasakaava) ja kaavamuutoskartta 1:5 000 sisältäen kaavamerkin-
nät ja määräykset 


