
 

 

SAVONLINNAN KAUPUNKI 

LAATTAANSAAREN RANTAKAAVAN OSITTAINEN  

KUMOAMINEN 

 

Kaavaselostus 

Ehdotusvaihe 18.5.2018 

Rantakaavan osittainen kumoaminen Savonlinnan kaupungissa koskee tilaa Viholansaari (740-542-2-11) 

sekä osittain tiloja Laattaansaari (740-542-13-4) ja Korpivuori (740-542-12-11). Tiloilla olevien 

lomarakennuspaikkojen likimäärinen sijainti on osoitettu alla olevassa kartassa.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Kaavan vireilletulo:  
Tekninen lautakunta 19.8.2014 § 244 
 
Kaavaehdotuksen nähtävillä olo: 
7.6. – 10.7.2018 
 
Kaavan hyväksyminen: 
Kaupunginvaltuusto pp.kk. 201x  § ___ 
 
Kaava on saanut lainvoiman 
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Laattaansaaren rantakaava sijaitsee Savonlinnan 

kaupungissa, Savonlinnan Pihlajavedellä. Matkaa 

Savonlinnan keskustasta suunnittelualueille on tietä pitkin 

noin 32 – 36 km ja vesitse 15 – 21 km. Suunnittelualueiden 

sijainti on osoitettu viereisessä kartassa sinisillä 

ympyröinneillä.  

Voimassa olevassa rantakaavassa alueelle on osoitettu 46 
lomarakennuspaikkaa, maa- ja metsätalousalue sekä 
venevalkama-alue. Rantakaava kumotaan kokonaan tilan 
Viholansaari ja osittain tilan Laattaansaari alueilta. Tilan 
Korpivuori lomarakennuspaikkoja ei kumota. Rantakaava-
alueella on yksityinen maanomistaja.  
 

 
 

 
1. PERUSTIEDOT 

 
Etelä-Savossa on voimassa kolme maakuntakaavaa. Etelä-Savon maakuntavaltuuston 12.12.2016 hyväksymä 
Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava päivittää vuoden 2010 maakuntakaavaa (hyväksytty 29.5.2009) kaikkien 
aluevaraustyyppien osalta. Lisäksi on voimassa tuulivoimaa käsittelevä 1.vaihemaakuntakaava (voimaantulo 
3.6.2016).  
 
Vuoden 2010 maakuntakaavassa suunnittelualueille on osoitettu kaksi arvokkaiden geologisten 
muodostumien merkintää Korpivuori - Vaatevuori, ge1 16.504 ja Jussijärvenniemi – Kaksperänniemi, ge1 
16.511. Lisäksi suunnittelualueet ovat osittain maakuntakaavan merkintöjen Pihlajaveden Natura-alue, nat 
16.400 ja Pihlajaveden luonnonsuojelualue SL 16.420 alueilla. Suunnittelualueiden läheisyydessä on myös 
merkintä Pihlajaveden veneväylät, vv 16 206. 

 
 
 
 

Kuva: Ote Etelä-Savon maakuntakaavayhdistelmästä. Suunnittelukohteet on osoitettu karttaan sinisin ympyröinnein. 
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Suunnittelualueella on voimassa Savonlinnan Pihlajaveden osayleiskaava, joka on hyväksytty 10.7.1989 ja 

vahvistettu 21.6.1990 sekä Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistus, joka on hyväksytty kaupunginvaltuus-

tossa 13.11.2017 § 148. 

Ylimmässä kuvassa on ote Savonlinnan Pihlajaveden osayleiskaavasta niin, että kaikki Laattaansaaren 
rantakaavan osa-alueet näkymät samassa kuvassa. Alempi ja seuraavan sivun kuvat esittävät tarkemmin 
osa-alueiden kaavamerkintöjä. Osa-alueilla on Savonlinnan Pihlajaveden osayleiskaavassa osoitettu 
merkinnät: 

 RA, loma-asuntoalue 

 RA-4, Indeksi RA-merkinnän yhteydessä osoittaa sallitun lomarakennuspaikkojen enimmäismäärän 
alueella, vanhat jo rakennetut rakennuspaikat mukaan luettuna. 

 M, maa- ja metsätalousvaltainen alue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistus ei muuta 
yleiskaavatilannetta tilan Laattaansaari osalta 
osa-alueella 1. ”Siikalahti”. Rakennuspaikat 
säilyvät täällä kuten ennenkin. Myöskään 
Laattaansaaren rantakaavaa ei muuteta tällä 
osa-alueella. 
 
 
 
 
 
 

1. 
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Osa-alueella 2., tilan Laattaansaari, Lipakonlahdella Pihlajaveden osayleiskaavan tarkastus muuttaa 
yleiskaavan tilannetta. Laattaansaarelle ei yleiskaavaan jää lainkaan rakennuspaikkoja, vaan ne muuttuvat 
SL, luonnonsuojelualueiksi tai M, maa- ja metsätalousalueiksi. Kaikki rakennuspaikat kumotaan täten myös 
Laattaansaaren rantakaavasta. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Osa-alueella 3., tilalla Korpivuori yleiskaava-tilanne säilyy ennallaan tilan pohjoisrannalla. Sen sijaan tilan 
etelärannalle osoitetaan uusi ra-korttelialue, jonka rakennusoikeus perustuu Viholansaaresta siirtyviin 
rakennuspaikkoihin. Laattaansaaren rantakaavaa muutetaan (kumotaan osittain) vastaavasti. 
 
Osa-alueella 4., tilalla Viholansaari yleiskaava-tilanne muuttuu, sillä saareen ei jää yhtään rakennuspaikkaa, 
vaan ne muuttuvat SL, luonnonsuojelualueiksi tai M, maa- ja metsätalousalueiksi. Laattaansaaren 
rantakaavaa muutetaan (kumotaan) vastaavasti. 
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Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistuksen merkinnät: 
 

  
RA, loma-asuntoalue 
 

 
 RA-4, Indeksi RA-merkinnän yhteydessä osoittaa sallitun lomarakennuspaikkojen 
enimmäismäärän alueella, vanhat jo rakennetut rakennuspaikat mukaan luettuna. 

 
  
M, maa- ja metsätalousvaltainen alue 
 

 
 SL, luonnonsuojelualue 

 
 
 

Alueella sijaitseva laskennallinen rakennuspaikka, joka on tarkoitettu valtion hankinta- tai 
korvauspäätösten perustaksi. Rakennuspaikalle rakentaminen on kielletty viiden vuoden ajan 
kaavan vahvistamisesta lukien. 

 
MRL 43.2 §:n nojalla alueella kielletään rakentaminen rantavyöhykkeellä. Rantavyöhykkeen 
syvyys on 200 metriä mitattuna keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. 

 
SL-alueilta rantarakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti, laskennallisia rakennuspaikkoja 
lukuunottamatta, siirretty AM-, AP- tai RA-alueille. 
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Alueelle on voimassa Laattaansaaren rantakaava. Se on hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 
27.8.1990 § 89.  Rantakaava on vahvistettu silloisessa Mikkelin lääninhallituksessa 2.3.1993 (päätös N:o 
N.143).  
 
Rantakaavassa on suunnittelualuille osoitettu merkinnät ja niihin liittyvät määräykset: 
 
RA, Loma-asuntojen korttelialue. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 80 k-m² suuruisen 
yksikerroksisen loma-asunnon sekä sen yhteydessä olevan tai erillisen enintään 20 k-m² suuruisen 
saunarakennuksen. Lisäksi saa kullekin rakennuspaikalle rakentaa yhden varasto-/huoltorakennuksen ja 
käymälän, joiden pinta-ala on yhteensä enintään 20 k-m². 
 
RA-1, Loma-asuntojen korttelialue. (Korttelit 1 ja 13). Korttelialueelle saa rakentaa yhden enintään 200 k-
m² suuruisen yksikerroksisen lomarakennuksen. Lisäksi saa alueelle rakentaa majoitus-, sauna- ja 
talousrakennuksia yhteensä enintään 160k-m². RA-1 – korttelialuetta ei saa lohkoa erillisiksi 
rakennuspaikoiksi.   
 
Rakennukset on rakennettava rakennusalalle vähintään 25 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Tämä ei koske 
yksikerroksista kerrosalaltaan enintään 20 m²:n suuruista saunaa, joka on rakennettava rakennusalalle 
vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Rakentamisessa on huomioitava, että varsin turvalliseksi 
katsottava alin rakentamistaso on kerran 50 vuodessa esiintyvä tulvakorkeus, joka on ympäristöministeriön 
yleiskirjaan 4430/501/84 perusteella N60 + 77,80. 
 
LV-Y, Venevalkama. Alue on tarkoitettu muiden rantakaava-alueiden venevalkama-alueeksi. 
 
LV, Yhteiskäyttöön tarkoitettu venevalkama-alue. Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden 
yhteiskäyttöön venevalkama-alue on tarkoitettu. 
 
M, Maa- ja metsätalousalue. Alueella ei ole rakennusoikeutta. Alueelle saa rakentaa maa- ja metsätalouden 
harjoittamisen kannalta välttämättömiä rakenteita ja laitteita. 
 
Laattaansaaren rantakaavakarttaa on muokattu kaavan laatimisen prosessin aikana useasti. Osa 
Viholansaaren aluevarauksista ja yksi Lipakonlahden alueen RA-kortteleista on jätetty vahvistamatta. Mutta 
myöhemmässä vaiheessa tämä vahvistamatta jättäminen on kumottu Viholansaaren osalta poistamalla 
vahvistamatta jättämistä osoittavat merkinnät. Alla on ote asiaan liittyvistä kaavakartan merkinnöistä. 
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Kuvat: Otteet Laattaansaaren rantakaavasta. Yllä vasemmalla osa-alue 1. Laattaansaari, Siikalahti ja vieressä (yllä 

oikealla) osa-alue 2. Laattaansaari, Lipakonlahti. 

Kuva: Ote Laattaansaaren rantakaavasta. 

Alakuvassa on osa-alueet 3. Korpivuori ja osa-alue 4. 

Viholansaari. (Korpivuori on esitetty vain ranta-

alueiden osalta, välissä on karttaan jätetty tyhjää 

valkoista aluetta). 
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Pohjakartta 
Rantakaavan osittaista kumoamista varten laadittavaan kaavakarttaan on otettu pohja-aineisto 
Maanmittauslaitoksen peruskarttarasteri-aineistosta 03/2018. 
 

2. TAVOITTEET 
 
Tavoitteena on kumota Laattaansaaren rantakaava osittain. Kaavasta kumotaan 31 lomarakennuspaikkaa. 

Alla olevassa kuvassa on esitetty kaava-alueen kaikki kolme kiinteistöä ja niillä voimassa olevan rantakaavan 

mukaiset RA-lomarakennuspaikat.  

Kumottavat rakennuspaikat osoitettu violetilla ympyröinnillä. Voimaan jäävät rakennuspaikat sijoittuvat 

kiinteistön Laattaansaari luoteiskulmaan ja kiinteistölle Korpivuori. Kaavamuutoksen jälkeen 

Viholansaareen ei jää yhtään rakennuspaikkaa.  Alla oleva kartta on digitointi, jossa vihreällä esitetään tilat 

niiden rajojen mukaan. Vihreä väri tässä kartassa ei siis ole sama kuin rantakaavan M-alueet. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laattaansaaren rantakaava osittainen kumoaminen on osa laajempaa kaavamuutosten prosessia. Etelä-

Savon ELY-keskuksen tehtäviin kuuluu tarkastella kaavoitettujen rantarakennuspaikkojen vaikutusta 

saimaannorpan suojeluun. Tarvittaessa ELY-keskus esittää sellaisten (rakentamattomien) 

rantarakennuspaikkojen siirtoa, joiden rakentuminen olisi erityisen haitallista norpan kannalta. Koska 

kaavojen ajantasaistaminen on kuntien ja kaupunkien tehtävä, lähestyi ELY-keskus Savonlinnan kaupunkia, 

joka puolestaan toimitti 11.1.2013 Laattaansaaren rantakaavan alueiden maanomistajalle lähetteen, jossa 

esiteltiin Etelä-Savon ELY-keskuksen sen hetkisten norppatietojen perusteella siirrettäviksi esitettyjä 

rakennuspaikkoja. Lähetteessä todettiin, että ELY-keskuksen kanssa on sovittu ensisijaisesti 

rakennuspaikkojen siirrosta ja jos siirto ei ole mahdollista, harkitaan korvaamista. 
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Laattaansaaren rantakaavan osittaista kumoamista on siis edeltänyt rakennuspaikkojen siirtoja 

Laattaansaaren rantakaavan alueelta toiselle vesialueelle, Etu- ja Perä-Lampareille. Nämä siirrot on 

toteutettu Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutoksella, joka on hyväksytty Savonlinnan 

kaupunginvaltuustossa 13.11.2017 § 151 ja kaavamuutos on tullut voimaan 19.12.2017.  

Laattaansaaren rantakaavan alueelta siirrettiin Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutoksessa 

yleiskaavan alueelle 14 RA-rakennuspaikkaa. Lisäksi ELY-keskus korvasi 9 rakennuspaikkaa, joille ei löytynyt 

uutta sijaintia, mutta tuli poistaa Laattaansaaren ranta-asemakaavan alueelta norpan suojelun vuoksi. 

 
3. LAATTAANSAAREN RANTAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN JA SEN PERUSTELUT 

 
Kumottava alue on rajattu liitekarttaan punaisella pistekatkoviivalla (5m kumottavan alueen ulkopuolella) 

sekä punaisilla rasteilla.  

Nyt tällä Laattaansaaren rantakaavan osittaisella kumoamisella jatketaan edellisessä kohdassa 2. Tavoitteet 

esiteltyä prosessia ja päivitetään edellä mainittujen osayleiskaavojen muutosten vaikutukset 

Laattaansaaren rantakaavaan. 

Kaavaluonnos oli nähtävillä 12.3.–26.3.2018. Nähtävillä olon aikana saatiin yksi lausunto Etelä-Savon ELY-

keskukselta (ESAELY/203/2018). Sama lausunto koski Laattaansaaren rantakaavan osittaisen kumoamisen 

lisäksi Jokiniemi- Kurkiniemi sekä Uitonsalon rantakaavojen osittaisia kumoamisia. Laattaansaaren 

rantakaavan kumoamisen osalta ELY-keskus huomautti, että luonnosvaiheen selostuksessa ja liitekartoissa 

on ristiriitaisuuksia tilojen Viholansaari ja Korpivuori kumottavien alueiden osalta. Kaavoittaja on korjannut 

nämä ristiriitaisuudet tässä ehdotusvaiheen selostuksessa ja nyt ehdotusvaiheessa tarkemmin laaditussa 

kaavakartassa. Viholansaaren osalta kumotaan rantakaava kokonaan, sekä RA, lomarakennuspaikat kuin 

myös M, maa- ja metsätalousalueet. Korpivuoren osalta eteläosasta kumotaan RA, lomarakennuspaikat 

sekä M, maa- ja metsätalousalueet. Korpivuoren pohjoisrannalla rantakaavassa olevat RA, 

lomarakennuspaikat säilytetään, mutta M, maa- ja metsätalousvaltaiset alueet kumotaan. 

 

 
 
 

Kuva: Koko Laattaansaaren rantakaava esitettynä kartalla, johon on 

merkitty kumottavat alueet punaisin rajauksin ja rastein. 
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4. KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 
Kumoaminen vähentää uutta rakentamista suunnittelualueella, jolloin kaavan vaikutukset jäävät voimassa 

olevaa ranta-asemakaavaa pienemmiksi. Kumoamisella on oleellinen vaikutus saimaannorpan suojelun 

edistämisessä. M, maa- ja metsätalousvaltainen alue – aluevarausten kumoaminen rantakaavasta 

sujuvoittaa metsänhoidollisten töiden toteuttamista, koska kun alueella ei ole voimassa 

ranta(asema)kaavaa, ei metsänhoidollisiin toimiin tarvitse hakea maisematyölupaa. 

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutosta laadittaessa tarkasteltiin maankäyttöratkaisujen 

kokonaisvaikutuksia norpan suojeluun Pihlajavedellä. Tavoitteena oli siirtää rakennuspaikkoja saimaannorpan 

suojelun kannalta vähemmän haitallisiin paikoihin. Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutoksella on 

taattu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maanomistajien yhdenvertainen kohtelu mahdollistamalla 

maanomistajalle rakennusoikeuden osoittamisen omistamilleen ranta-alueille. 

Lausunto, joka on annettu Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan kaavaluonnoksesta 

Metsähallitus (29.4.2016) 

”Metsähallitus toteaa, ettei sillä kaavaluonnoksessa esitettyihin ratkaisuihin norpansuojelun näkökulmasta 

huomauttamista.  Metsähallitus katsoo esitetyn kaavaratkaisun parantavan merkittävästi saimaannorpan 

suojelun tilannetta Pihlajaveden lisääntymisalueella. Kaavaratkaisulla ei katsota olevan heikentäviä vaikutuksia 

Pihlajaveden Natura 2000 – alueeseen. 

 

Metsähallitus ilmoittaa lausuntonsa perustuvan ajantasaisiin ja kattaviin saimaannorpan pesälaskentatietoihin, 

kevät 2016 mukaan lukien. Metsähallituksen mukaan kaavamuutos parantaa merkittävästi saimaannorpan 

lisääntymisrauhaa Pihlajaveden lisääntymisalueella. Metsähallituksen tiedossa on Etu- ja Perälampareiden 

norppahavainnot, mutta nykytiedolla näitä alueita ei voida pitää lisääntymisalueina tai vakiintuneita 

pesimäalueina.” 
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