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Varpalan ranta-asemakaava tilalle Metsäkoulu 740-551-12-132, Savonlinna 

LUONNOSVAIHEEN LAUSUNNOT JA VASTINEET 
 

1. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 

Ranta-asemakaavalla on tarkoitus muuttaa entisen metsäkoulun alue matkailupalvelujen alueeksi. 

Kaavaa varten on laadittu selvitys Rakennuskanta 2020. Selvitys on suppea ja rakennuskannan 

selostusta on syytä täydentää merkittävästi. Asemakaavaehdotusvaiheeseen on syytä tehdä parempi 

esitys alueen rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Selvityksestä tulee käydä ilmi rakennusten sijainti 

alueella, suunnittelijatiedot sekä valmistumisvuodet ja rakennuksista tulee olla kunnolliset valokuvat.  

Asemakaavassa ranta-alueen varaamista lähivirkistysalueeksi ja yhteiskäyttöalueeksi ELY –keskus pitää 

erittäin hyvänä kaavaratkaisuna. Kaavaehdotukseen tulee lisätä VL –alueella oleville rakennusten 

rakennusaloille rakennusoikeudet. 

Vastine: 

Rakennuskanta 2020 selvitystä täydennetään esitettyjen vaatimusten mukaisesti niin, että sen 

perusteella voidaan ottaa kantaa rakennusten mahdollisiin suojeluarvoihin. 

VL-alueella olemassa olevien rakennusten rakennusalat ja kerrosalat säilytetään. Rakennusoikeudet 

sisältyvät korttelin yksi maksimirakennusoikeuteen. 

 

2. Metsähallitus 
 

Savonlinnan kaupungin päätöksen mukaan Haukiveden-Haapaveden osayleiskaavaa muutetaan 

Varpalan osalta ja alueelle laaditaan ranta-asemakaava.  Varpalan ranta-asemakaavalla muodostuu RM 

rakennuspaikkoja, VL ja MU alueita. Ranta-asemakaavaluonnos näyttäisi olevan yleiskaavaehdotuksen 

mukainen.  

Matkailukohteen vaikutuksia saimaannorppaan on selvitetty arvioimalla jäällä liikkuvien ihmisten 

määrää eri käyttöasteilla. Vaikutusten arviointi on tehty kaavan mahdollistaman maksimaalisen 

toiminnan mukaan, mutta saatuja tuloksia ei ole kuitenkaan tarkasteltu tai analysoitu syvemmin. 

Toiminnan ohjaamista tulisi tehdä niin, että matkailijoista ei aiheudu hylkeille haittaa 

karvanvaihtoaikaan. 



Vastine: 

Vaikutusten arviointia tarkastellaan ja analysoidaan tarkemmin, toiminnan ohjaamista 

kaavaselostuksessa täydennetään. 

 

3. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri – vastuualue on edellyttänyt kaavojen 

aiemmissa vaiheissa arvioimaan mahdollisia lisääntyviä kevyen liikenteen liikkumistarpeita seututien 

468 varrella ja lähialueella, liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Kaava-aineistojen perusteella alueelta 

ei ilmeisesti tunnisteta tarpeita liikkua seututien vartta pitkin tai ylittää sitä, jolla voisi olla vaikutusta 

alueen liikenneturvallisuuteen. Tämä on syytä tuoda esiin arvioitaessa toimintojen vaikutuksia 

liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Kaava-aineistossa ei ole käsitelty liikennemelua lainkaan. 

Vastine: 

Lausunnossa mainittuja kevyen liikenteen liikkumistarpeita, liikenneturvallisuutta ja liikennemelua 

arvioidaan tarkemmin ranta-asemakaavassa. 

 

4. Savonlinnan maakuntamuseo / Etelä-Savon alueellinen vastuumuseo 
 

Varpalan metsäkoulun vaiheet on esitelty Rakennuskanta 2020 –liitteessä pääpiirteissään, mutta 

tarkempi ote olisi ollut toivottavaa. Rakennetun kulttuuriympäristön tai arkeologisen kulttuuriperinnön 

osalta ei muuta huomautettavaa. 

Vastine: 

Rakennuskanta 2020 –liitettä täydennetään asemakaavan ehdotusvaiheessa mm. rakennusten 

valmistumisvuosien osalta. 

 

5. Savonlinnan kaupunki, Rakennus- ja ympäristölautakunta 
 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 8.2. – 10.3.2021 välisen ajan. Rakennus- ja ympäristölautakunnan 

osalta lausunnon antoon on pyynnöstä saatu lisäaikaa lautakunnan kokouksen ajankohdan vuoksi 

19.3.2021 saakka. Suunnittelualue on rakennettua ympäristöä. Alueella ei sijaitse muinaisjäännöksiä 

eikä arvokkaita luontokohteita. Suunnittelualueella ei ole vaikutuksia Natura-alueisiin. Alueen 

ympäristö säilyy entisen laajuisena ja vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön eivät muutu. 

Alueella on oma tekninen huolto, vedenottamo ja jätevedenpuhdistamo. 

Ympäristönsuojelun osalta lautakunta toteaa, että jätevedenpuhdistamon asianmukainen toiminta 

vaatii verrattain tasaista jätevesikuormaa. Alueen edustalla olevan Särkilahden tila on jätevesien purun 



seurauksena yksi Saimaan alueen huonoimmista Savonlinnassa. Kaavamääräyksiin olisi perusteltua 

kirjata jätevedenpuhdistamon osalta, että puhdistamon toiminta tulee mitoittaa tarpeen vaatimalle 

tasolle. 

Rakennus- ja ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa rakennusvalvonnan eikä 

ympäristönsuojelun osalta. Lautakunta toteaa ympäristönsuojelun osalta, että jätevedenpuhdistamo ja 

talousrakennus tulisi merkitä lähivirkistysalueesta kortteliin 1. Lisäksi lähivirkistysalue tulisi merkitä 

korttelin 1 sijasta kaikkien korttelien yhteiseksi käyttöalueeksi. 

Vastine: 

Jätevedenkäsittelyn kaavamääräys tarkistetaan. ELY –keskuksen erittäin hyvänä kaavaratkaisuna 

pitämää ranta-alueen varaamista lähivirkistysalueeksi ja yhteiskäyttöalueeksi arvioidaan uudelleen  

lausunnon perusteella. Savonlinnan kaupungin rakennustarkastajan kanssa on todettu, että VL-alueen 

rakennusoikeudet sisältyvät korttelin yksi maksimaaliseen rakennusoikeuteen ja rakennusala osoittaa 

rakentamisen sijoittumisen ja määrän. Tärkeää on osoittaa vähintään olemassa olevan 

rakennuskannan mukainen rakennusoikeus, jotta vältetään rakennuslupavaiheen vähäiset ongelmat. 

Lähivirkistysalue VL on koko korttelin 1 yhteiskäyttöalue, kortteli muodostuu tonteista 1-3. 

 

Kaavahuomautus (mielipide), Juhani Pulkkinen 
  

Arvo Pulkkisen kuolinpesä on vuokrannut Savonlinnan kaupungilta mökkitontin. Tontin rajalta on 

matkaa Metsäkoulu-tilan rajalle n. 200 m.  

Tieyhteys kesämökkimme tontille tulee säilyttää nykyisellään. Majoitustoiminnan harjoittamisesta ei 

saa aiheutua meluhaittaa ympäristölle. Majoitus- ja muun toiminnan harjoittajan on järjestettävä 

toimintansa siten, että toiminta rajoittuu Metsäkoulu-tilan alueelle. Veneily ja vesiurheilutoiminta on 

järjestettävä siten, että luonnonrauha ei häiriinny. Luonnonsuojelu ja luontoarvot on otettava 

huomioon kaavassa. Särkilahden rannalla, Metsäkoulu-tilan läheisyydessä, pesii rauhoitettu härkälintu. 

Juvolantien varressa kasvaa lehtoneidonvaippaa 

Vastine: 

Kaava-alueen ulkopuolisen kiinteistön kulkuoikeuksista huolehtii maanmittauslaitos ja niiden 

aluevarauksia ei ranta-asemakaavassa voida esittää. Kulkuyhteydet otetaan kaavan laatimisessa 

huomioon ja niihin ei kaavalla tule muutoksia.  Meluhaitoista ja luonnonrauhasta sekä 

luonnonsuojelusta on kaavassa tehty tarvittavat arvioinnit, joita edelleen ehdotusvaiheeseen 

tarkennetaan. Kun Varpalan ranta-asemakaavaehdotus tulee nähtäville, on siihen vaikutusalueen 

maanomistajalla mahdollisuus antaa kirjallinen muistutus. 

 



 

 

Mielipide, Miika Soini 
 

Valkamatie 35 asuva henkilö käyttää ulkoilupolkua Valkamatien ranta – metsäkoulu – 

kunto/hiihtoreitti. Jos kaava estää Varpalan piha-alueen tiestön käyttämisen siirtymiseen kuntoladulle, 

niin kaavaan tulisi laatia korvaava väylä ohi Varpalan vapaaseen liikkumiseen kuntoradalle Juvolantien 

toisella puolella. 

Vastine: 

Kaavaan on merkitty Ohjeellinen ulkoilureitti. 

 

Seuraavilla lausunnon jättäneillä ei ollut huomautettavaa 
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