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VIITE:  Taipalsaaren kunnan lausuntopyyntö Suur-Saimaan osayleiskaavan ajantasaistamisen 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta  

 

METSÄHALLITUKSEN LAUSUNTO SUUR-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN AJANTASAISTAMISEN 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA 

 

Yleiskaava-alue sijaitsee Etelä-Karjalan maakunnassa Taipalsaarella Suur-Saimaan 

puolella kattaen mm. Kyläniemen ja Venäjänsaarten alueen. Suurin osa alueesta on 

Saimaan vesistöä. Suunnittelualueella on suurelta osin voimassa 5.4.1994 

Ympäristöministeriön vahvistama yleiskaava. Kaavaan on tehty muutamia muutoksia 

vuosina 2009 ja 2014. Suunnittelualueella on voimassa neljä ranta-asemakaavaa. 

Yleiskaavan laatimisen tavoitteena on modernisoida koko kaava sekä siihen liittyvät 

merkinnät ja määräykset vastaamaan nykylainsäädäntöjä. Kaavamuutos koskee 

kaikkia rakennuspaikkoja ja alueen maanomistajia. Kaavamuutoksilla ei muuteta 

alkuperäisen yleiskaavan tavoitteita ja mitoitusperiaatteita. Norppatilanteen 

muutosten takia joitakin rakentamattomia rakennuspaikkoja saatetaan joutua 

osoittamaan valtion korvattavaksi. 

 

 

Metsähallitus on tutustunut osayleiskaavan osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmaan ja toteaa kaava-alueelle sijoittuvien Ilkonselkä 

(FI0422001) ja Lietvesi (FI0500024) Natura-alueiden yhtenä 

haltijaviranomaisena, Suur-Saimaan ja Lietveden saarien luonnonsuojelualueen 

haltijana sekä erittäin uhanalaisen saimaannorpan kannan seurannasta ja 

suojelun edistämisestä vastaavana seuraavaa:  

 

Metsähallitus on lisätty osalliseksi Suur-Saimaan osayleiskaavan kaavaprosessiin. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyvin valmisteltu ja antaa siten hyvät 

lähtökohdat kaavaprosessille.  
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Metsähallitus pyytää huomioimaan kaava-alueelle sijoittuvan, Valtioneuvoston 

asetuksella (Valtioneuvoston asetus Saimaan luonnonsuojelualueista 

441/2014) perustetun Suur-Saimaan ja Lietveden saarien luonnonsuojelualueen. 

Perustamisasetusten myötä alueilla on voimassa luonnonsuojelulain 13-15 § mukaiset 

rauhoitusmääräykset. Kyseiset alueet tulee merkitä kaavaan SL-alueina. Tarvittaessa 

voimme toimittaa kaavoittajalle alueiden geometriat shape-muodossa. 

 

Ilkonselän ja Lietveden Natura 2000 -alueiden osalta Metsähallituksen Luontopalvelut 

toimii yhtenä haltijaviranomaisena. Luontopalvelut vastaa erittäin uhanalaisen 

saimaannorpan kannan seurannasta ja suojelun edistämisestä. Yleiskaavan 

valmistelussa tarvittavat aineistopyynnöt saimaannorpan osalta voi osoittaa 

Metsähallituksen kirjaamoon.   

 

Kaavalausunnon laatimiseen ovat osallistuneet ylitarkastaja Tero Sipilä, 

erikoissuunnittelija Susanna Lahdensalo ja erikoissuunnittelija Anni Rautio. 

  

 

Jyväskylässä 29.6.2021 
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