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Kanttorilanrannan asemakaavamuutoksen luonnos

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa voimassa olevan asemakaavan
puisto- ja venevalkama-alueelle tontteja omakoti- ja rivitaloasumiseen. Puumalan
seurakunnan omistama suunnittelualue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen
Puumalan kirkonkylän alueeseen.

Maakuntakaava
2016 päivitetyssä Etelä-Savon maakuntakaavassa suunnittelualueelle kohdistuu
Puumalan keskustaa osoittava kohdemerkintä a Paikalliskeskuksen alue sekä
Puumalan kirkonkylän ma Kulttuuriympäristön ja maisema vaalimisen kannalta
maakunnallisesti merkittävä alue -rajaus. Paikalliskeskus -merkinnän
suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
kiinnitettävä erityistä huomiota alueen oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin, joista
puheena olevaa suunnittelualuetta koskevat mm. seuraavat kohdat:
- taajamien rakentamattomiin ranta-alueisiin, yhteyksiin luontoon, rantaan ja veteen
- luonnon, erityisesti järvi- ja rantaluonnon sekä alueella sijaitsevien
kulttuuriympäristön ja/tai maiseman kannalta tärkeiden alueiden ja kohteiden
kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen vaalimiseen ja säilymiseen sekä kestävään
aluetaloudelliseen hyödyntämiseen
Suunnittelualueen edustan vesialue kuuluu lisäksi Lietveden Natura 2000
-alueeseen.

Kaavaluonnos
Puumalan kirkonkylän alue oli aiemmin arvotettu valtakunnallisesti merkittäväksi
rakennetun kulttuuriympäristön kohteeksi (RKY 93, Museovirasto), mutta vuoden
2009 RKY-päivityksessä aluerajausta pienennettiin kattamaan ainoastaan kirkko
ympäristöineen, jolloin muu osa alueesta ”pudotettiin” maakunnalliseksi kohteeksi.
Kaavaselostuksessa on tältä osin vanhentunutta tietoa: kohteen merkitys on
maakunnallinen ja sen kohdetunnus ma 13.564. Sähköisessä Etelä-Savon
kulttuuriperintötietokannassa todetaan Puumalan kirkonkylän alueesta mm.
seuraavaa:
Reunemmalla vehreä puusto pehmentää maisemia ja vesille päin näkyvät vain aivan
rantaviivalla olevat rakennukset. Tärkeitä alueen kulttuurimaiseman ominaisluonteen
kannalta ovat vielä säilyneet ranta- ja venevajat, jotka ovat harvinaistuneet
kalastuksen välinekehityksen ja ammattimaisen kalastuksen vähenemisen myötä.
Maakunnallisesti merkittävällä alueella on kulttuurihistoriallisia, historiallisia ja
maisemallisia arvoja.

Alue on myös Puumalan tuoreessa taajamayleiskaavassa osoitettu arvokkaaksi
maisema-alueeksi.
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Kaavaselostuksessa tulisi tunnistaa ne alueen ominaispiirteet ja erityisluonne, jotka
tekevät siitä maakunnallisesti merkittävän alueen (kaavaselostuksen liitteeksi
mainittu kulttuuriympäristöselvitys puuttuu nähtävänä olleesta kaava-aineistosta).
Maakuntaliitto katsoo, että kyseiset piirteet tulee huomioida kaavamääräyksissä,
jotka nähtävillä olevassa kaavaluonnoksessa ovat vielä kovin yleisellä tasolla eivätkä
alueen arvot huomioiden ohjaa riittävästi rakentamista yms. ympäristön käsittelyä.

Valittu käyttötarkoitus on kyseiselle suunnittelualueelle hyvä ratkaisu,
erillispientalorakentaminen jatkaa alueen perinteistä pienimittakaavaista
rakentamista niin käyttötarkoitukseltaan kuin rakeisuudellaankin. Jyrkimpien
rantatonttien rinneratkaisun mahdollistavat kaavamerkinnät edistävät myös
rakentamisen sopeuttamista maastoon. Määräysten osalta on jatkosuunnittelussa
syytä pohtia millaisin kaavallisin keinoin alueen rantamaisema- ja
kulttuuriympäristöarvoja voidaan vahvistaa.

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO

Jarmo Vauhkonen Satu Karjalainen
Aluesuunnittelujohtaja va. kaavoituspäällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu maakuntaliiton asianhallintajärjestelmässä.
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Lausuntopyyntö 14.10.2019

Kanttorilanrannan asemakaavan muutos, Puumala

Puumalan kunta on pyytänyt lausuntoa Kanttorilanrannan asemakaavamuutoksen 
kaavaluonnoksesta.

Väylävirasto on tutustunut kaavaluonnokseen. Kaavaan merkityn uimaranta-alueen (VV)
koilliskulmassa sijaitsee Saimaan syväväylän linjan ylätaulu. Linjan alataulu sijaitsee 
vesialueella kaava-alueen ulkopuolella. Linjataulujen vaatima näkemäalue on merkitty 
kaavaluonnokseen, ja kaavamääräyksissä on alueen käyttörajoituksesta maininta: 
"Uimarannalla oleva syväväylän turvamerkkien välinen näkymäalue on pidettävä 
avoimena ja vapaana rakentamisesta. Myöskään turvamerkkien taustalle ei saa sijoittaa 
sellaista rakentamista tai rakenteita, joiden väritys tai valaistus voi haitata 
turvamerkkien näkyvyyttä järveltä."

Väylävirastolla ei ole tässä vaiheessa huomauttamista kaavaluonnokseen.

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Asian on esitellyt Asiantuntija, vesiväylänpito Kirsti Loponen ja ratkaissut Osastonjohtaja
Päivi Nuutinen.

Tiedoksi Juha Tiainen
Olli Holm
Tero Sikiö
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Faksi 0295 34 3700 kirjaamo@vayla.fi
www.vayla.fi



Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu
Asian VÄYLÄ/6576/03.01.02/2019 asiakirja

Lista allekirjoittajista

Allekirjoittaja Todennus




