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1. Perus- ja tunnistetiedot 

1.1. Tunnistetiedot 

Asemakaavan selostus, joka koskee 6.11.2017 päivättyä asemakaavakarttaa. 

Asemakaava koskee Hirvensalmen Kirkonkylän asemakaavan kortteleita 103 ja 

104, puisto- ja katualuetta. 

1.2. Kaava-alueen sijainti 

Hirvensalmen keskustaajama eli Kirkonkylä sijaitsee Liekuneen ja Ryökäsveden 

välisellä kannaksella. Kirkonkylän etäisyys alueen seudulliseen keskukseen Mikkeliin 

on noin 30 kilometriä. Nykyiset korttelit 103 ja 104 muodostavat taajaman 

keskeisimmän alueen toimintoineen. 

 

 
Suunnittelualueen sijainti 

 

1.3. Kaavan nimi ja tarkoitus 

Kaavamuutosten tavoitteena on päivittää asemakaava vastaamaan alueen 

nykyistä maankäyttöä. Kaavamuutoksilla selkiytetään korttelien ja toimintojen 

välistä jakoa.  

Yhdyskuntarakenteen tiivistämisellä pyritään hakemaan täydennysrakentamisen 

vaihtoehtoja. Kevyen liikenteen tarpeet sekä järjestäytyneen pysäköinnin 

sijoittaminen ovat myös tavoitteena. 
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Asemakaavalla tullaan myös varmistamaan alueen kulttuurihistoriallisten ja 

kyläkuvallisten arvojen säilyminen. Kaavassa on mahdollista antaa määräyksiä 

korttelien ja pihojen rakentamiseen ja istuttamiseen..  

 

2. Tiivistelmä 

2.1. Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavaprosessi on lähtenyt liikkeelle Hirvensalmen kunnan toimesta.  

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laitetaan nähtäville yhtä aikaa 

kaavaluonnoksen kanssa.  

Nähtävilläolon aikana viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausunnot. 

 

Kaavaluonnosaineisto oli nähtävillä 24.8 – 25.9.2017 välisenä aikana. 

Kaavaluonnoksesta annettiin 5 lausuntoa. Lausuntojen perusteella kaavakarttaa 

ja –määräyksiä tarkennettiin. 

 

TÄYDENNETÄÄN PROSESSIN EDETESSÄ 

 

2.2. Asemakaava 

Kaavamuutoksella ajantasaistetaan nykyistä asemakaavaa vastaamaan 

paremmin nykyistä maankäyttöä. Yleiskaavan ohjausvaikutus otetaan huomioon 

asemakaavamuutoksissa. Kaavassa osoitetaan alueita lähipalveluille, asumiseen, 

palvelulasumiseen ja liiketoimintaan. 

Asemakaavan pinta-ala on n. 2,8 ha. 

 

2.3. Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavamuutosta voidaan alkaa toteuttaa heti sen saatua lainvoiman. 

 

3. Lähtökohdat 

3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1. Alueen yleiskuvaus 

Hirvensalmen Kirkonkylän taajama on rakentunut pohjoisesta työntyvän niemen 

eteläosaan. Taajaman länsipuolella avautuu Liekune ja itäpuolella Ryökäsvesi.  

Tämä suunnittelualue on taajaman keskeisin kortteli johon on sijoittunut paljon 

sekä kunnallisia että yksityisiä palveluita. 
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3.1.2. Luonnonympäristö 

 

Kaavamuutosalueet ovat jo ihmisten rakentamia. Rakentamattomat alueet ovat 

istutettuja tai hoidettuja nurmikoita. 

 

3.1.3. Rakennettu ympäristö 

 

Suunnittelualueet kuuluvat Hirvensalmen kirkonkylän ydinkeskustaan  

 

 
Hirvensalmen kunnantalo. 

 

 
Päiväkoti. 
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Hirvensalmentien ja Pitäjäntien liittymäalue  

 

 

3.1.4 Muinaisjäännökset 

Suunnittelualueella ei ole muinaismuistolain tarkoittamia muinaisjäännöksiä.  

3.1.5 Virkistyskäyttö 

Suunnittelualueella ei ole tavanomaista virkistyskäyttöä, mutta rakentamattomia 

alueita käytetään jonkin verran normaaliin ulkoiluun. 

 

3.1.6 Tekninen huolto 

 

Alue kuuluu kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. 

 

3.1.7 Maanomistus 

 

Suunnittelualueen maanomistajana on Hirvensalmen kunta. 

 

3.2 Suunnittelutilanne 

 

Alueella on voimassa Etelä-Savon maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö on 

hyväksynyt 4.10.2010. Maakuntakaavan suunnittelualuetta koskevia varauksia ovat: 

 Paikalliskeskuksen alue (a 3.1 Hirvensalmi)  

 Kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti 

merkittävä alue (maV 3.552 Hirvensalmen kirkonkylän seutu).  

 Hirvensalmen seurantalo 
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Kuva: Ote Etelä-Savon maakuntakaavasta  

(YM 4.10.2010) © Etelä-Savon maakuntaliitto. 

 
Suunnittelualueella on voimassa kunnanvaltuuston 2.5.2016 hyväksymä oikeusvaikutteinen 
yleiskaava. 

 

 
Yleiskaava 
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Voimassa olevissa yleiskaavassa suunnittelualueille on osoitettu: 

 

 C Keskustatoimintojen alue 

 SR Rakennussuojelualue 

 

Kaavamuutosalueen voimassa olevat asemakaavat 

 

Suunnittelualueella on voimassa useita rakennuslain aikaisia asemakaavoja eli 

ennen vuotta 2000 vahvistettuja rakennuskaavoja. Voimassa oleva kaavaote on 

esillä samassa tulosteessa kuin muutettu kaava. 

 

Kaavamuutos tullaan laatimaan 1:2 000 mittakaavaiselle pohjakartalle.  

 

 

4. Suunnittelun vaiheet 
 

4.1. Asemakaavan tarve ja päätökset 

 

Asemakaavan tavoitteena on ajantasaistaa voimassa olevan kaavan 

vanhentuneita osia sekä tutkia täydennysrakentamisen vaihtoehtoja.  

 

Kaavamuutosten tavoitteena on päivittää asemakaava vastaamaan alueen 

nykyistä maankäyttöä. Kaavamuutoksilla selkiytetään korttelien ja toimintojen 

välistä jakoa.  

Yhdyskuntarakenteen tiivistämisellä pyritään hakemaan täydennysrakentamisen 

vaihtoehtoja. Kevyen liikenteen tarpeet sekä järjestäytyneen pysäköinnin 

sijoittaminen ovat myös tavoitteena. 

Asemakaavalla tullaan myös varmistamaan alueen kulttuurihistoriallisten ja 

kyläkuvallisten arvojen säilyminen.  

 

Hirvensalmen kunta on päättänyt kaavamuutoksen tarpeellisuudesta ja vireille 

tulosta. Kaavan laatijana toimivat DI Simo Kaksonen Järvi-Saimaan Palvelut Oy:stä 

ja Antti Hirvikallio; Hirvikallio Consulting yhtiöstä. 

  

 

4.2. Osallistuminen 

 

4.2.1. Osalliset ja yhteistyötahot 

Osallisia ja yhteystyötahoja kaavahankkeessa ovat ainakin seuraavat tahot: 

- Suunnittelualueen ja sen lähialueen maanomistajat 

- Suunnittelualueen ja sen lähialueen asukkaat, vapaa-ajan asukkaat ja näillä 

alueilla työskentelevät 

- Kunnan luottamuselimet ja hallintokunnat 

- Etelä-Savon Ely-keskus 
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- Etelä-Savon maakuntaliitto 

- Museovirasto 

- Maakuntamuseo 

 

4.2.2. Vireilletulo 

Kaavamuutos on tullut vireille vahvistuneen taajaman yleiskaavan jatkotyönä. 

 

 

4.2.3. Osallistaminen ja vuorovaikutus 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä yhdessä kaavaluonnoksen 

kanssa. Nähtävillä olosta tiedotetaan paikallislehdessä. Aineisto on tutustuttavissa 

myös kunnan internet-sivuilla http://www.hirvensalmi.fi 

 

Kaavaluonnosaineisto oli nähtävillä 24.8 – 25.9.2017 välisenä aikana. 

Kaavaluonnoksesta annettiin 5 lausuntoa. Lausuntojen perusteella kaavakarttaa 

ja –määräyksiä tarkennettiin 

 

Kaavaehdotus on nähtävillä pp.kk. -  pp.kk.2017. 

 

TÄYDENNETÄÄN PROSESSIN EDETESSÄ 

 

4.2.4. Viranomaisyhteistyö 

Ehdotusvaiheessa viranomaisilta tullaan pyytämään tarvittavat lausunnot.  

 

4.2.5. Hankkeen tavoitteet 

Kaavan tavoitteet on mainittu kohdassa 4.1. 

 

 

5. Asemakaavan kuvaus 

 

 

5.1. Kaavan rakenne 

 

Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 2,8.ha. 

Rakennusoikeutta kaava-alueelle on osoitettu yhteensä 11 700k-m2. 

Yksityiskohtaisemmat aluevaraukset ja varausten muutokset ilmenevät 

kaavaehdotusvaiheessa laaditusta tilastolomakkeesta. 

 

 

5.2. Kaavamuutokset perusteluittain 

 

 

Asemakaavalla ajantasaistetaan ja monipuolistetaan keskusta-alueen 

palvelutarjontaa ja asumista. Alueella toimivan päiväkodin toimintaedellytykset 

pyritään turvaamaan. 

Pidempiaikaisen pysäköinnin tarve osoitetaan omalla alueellaan. 

Sosiaalisen asumisen tarpeet huomioidaan omalla siihen varatuilla tonteilla. 

Arvokkaille ja rakennussuojeltaviksi tarkoitetuille rakennuksille osoitetaan riittävät 

suojelumerkinnät. 

 

http://www.hirvensalmi.fi/
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Asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialue 

Tähän käyttötarkoitukseen varataan kaksi tonttia pinta-alaltaan yhteensä noin 

1,64 ha. 

Rakennusoikeutta osoitetaan yhteensä 8 250 k-m2. 

Rakentaminen voi olla II kerroksista. 

Alueella voi sijaita myös palveluasumista. 

 

Lähipalvelurakennusten korttelialue. 

Tähän käyttötarkoitukseen varataan kaksi tonttia pinta-alaltaan yhteensä noin 1,0 

ha. 

Rakennusoikeutta osoitetaan yhteensä 3 400 k-m2. 

PL-sr tontilla on täydennysrakentamisessa huomioitava olemassa olevien 

kulttuuriarvojen säilyttäminen. 

 

Autopaikkojen korttelialue. 

Tähän tarkoitukseen varataan noin 2 000 m2 suuruinen jo tässä käytössä oleva 

alue. 

Alueelle voi sijoittaa korttelin 103 tonttien 2-4 ja autopaikkoja. 

 

Ramboll Oy on laatinut Pitäjäntiehen liittyvän parannussuunnitelman, jossa kadun 

eteläpuolelle rakennetaan kevyen liikenteen väylä. 

Uusi väylä tarvitsee hieman enemmän katualuetta nykyiseen verrattuna, joten 

katurajausta on hieman levennetty etelän suuntaan. 

 

 

5.3. Kaavan vaikutukset 

 

5.3.1. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

 

5.3.1.1. Toimiva aluerakenne 

Asemakaavamuutoksella edistetään alueen rakenteen toimivuutta.  

 

5.3.1.2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

Kaavamuutoksella selkiytetään yhdyskuntarakennetta 

 

5.3.1.3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

Asemakaavalla ei käsitellä otsikon mukaisia asioita. 

 

5.3.2. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Kaavamuutoksen vaikutukset rakennettuun ympäristöön ovat neutraaleja. 

Asemakaavaan on osoitettu suojeltavaksi tarkoitetut rakennukset ja arvokkaat 

kulttuuriympäristöt. 

 

5.3.3. Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Kaavan luontovaikutukset ovat vähäisiä, sillä suunnittelualue on jo ihmistoiminnan 

vaikutuksen alaista, eikä luonnontilaista luonnonympäristöä juurikaan alueella ole.  

 

5.3.4. Vaikutukset maisemaan 
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Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia maiseman kannalta. Rakentaminen sallitaan 

toteuttaa II-kerroksisena, joka vastaa jo alueen rakennettua rakennuskantaa. 

 

5.3.5. Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin 

Asemakaavamuutoksilla on vähän vaikutuksia pohjavesiin, koska rakennettavaksi 

tarkoitetut alueet liitetään keskitettyyn kunnallistekniikkaan. 

Kaavaan liitetyillä hulevesimääräyksillä pyritään minimoimaan kaavan vaikutukset 

pintavesiin. 

 

5.3.6. Liikenteelliset vaikutukset 

Asemakaavamuutoksen liikenteelliset vaikutukset jäävät vähäisiksi. Uusien 

rakentamiseen osoitettujen tonttien vaikutuksesta liikenne voi hieman lisääntyä. 

 

5.3.7. Sosiaaliset vaikutukset 

Asemakaavamuutoksella on vähän sosiaalisia vaikutuksia. 

 

5.3.8. Taloudelliset vaikutukset 

Uudet rakennuspaikat tuovat toteutuessaan kunnalle lisää verotuloja. 

 

 

5.4. Kaavamerkinnät ja – määräykset 

Kaavamerkinnät ja määräykset ovat liitteenä. 

 

 

 

6. Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavan toteuttamista ohjaa kaavakartan ja – määräysten ohella tämä 

selostus.  

Aluetta voidaan alkaa toteuttamaan heti kun kaava on saanut lainvoiman. 

Hirvensalmen kunta valvoo kaavan toteuttamista. 

 

 

 

 

 

 

Järvi-Saimaan Palvelut Oy  Hirvikallio Consulting 

Sulkavalla 6.11.2017 

 

Kaavoitusinsinööri   Maankäyttöinsinööri 

Simo Kaksonen, DI  Antti Hirvikallio, YKS 371 


