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Maakuntakaava on yleispiirtei-
nen maankäytön suunnitel-
ma, joka kattaa usean kunnan 
alueen. Maakuntakaavan laa-
dinnasta vastaa Etelä-Savon 
maakuntaliitto. Maakuntakaava 
esittää alueidenkäytön ja yh-
dyskuntarakenteen periaatteet 
ja osoittaa maakunnan kehit-
tämiselle tarpeellisia alueita. 
Maakuntakaavan aikatähtäin on 
10–20 vuotta.

Maakuntakaava ei ole voimassa 
oikeusvaikutteisen yleiskaavan 
eikä asemakaavan alueella. Se 
on kuitenkin ohjeena laadittaes-
sa ja muutettaessa yleiskaavoja 
ja asemakaavoja sekä ryhdyt-
täessä muutoin toimenpiteisiin 
alueiden käytön järjestämiseksi. 
Viranomaisten on suunnitelles-
saan alueiden käyttöä koskevia 
toimenpiteitä ja päättäessään 
niiden toteuttamisesta otetta-
va maakuntakaava huomioon, 
pyrittävä edistämään kaavan 
toteuttamista ja katsottava, ettei 
toimenpiteillä vaikeuteta kaavan 
toteuttamista.

Etelä-Savossa on voimassa kol-
me maakuntakaavaa, 
Ympäristöministeriön 4. 
lokakuuta 2010 vahvistama ko-
konaiskaava, 3. helmikuuta 2016 
Ympäristöministeriön 
vahvistama tuulivoimaa 
käsitelevä 1. vaihemaakunta-
kaava sekä maakuntavaltuuston 
12. joulukuuta 2016 hyväksymä 
edellisiä täydentävä 2. vaihe-
maakuntakaavan. 

Vanhat seutukaavat on 
kumottu muilta osin paitsi 
ohjeellisen oikoratavarauksen 
osalta välillä Lahti-Heinola-
Mikkeli. Maakuntakaavat on 
luettavissa ja ladattavissa maa-
kuntaliiton internetsivuilla 
osoitteessa 

www.esavo.fi/maakuntakaava
 

MAAKUNTAKAAVA

Asemakaavan muutoksia 
on vireillä kortteleissa 103 ja 
104. Kaavaehdotus on ollut 
nähtävillä. Kaava hyväksymisa-
ikataulu olisi kevään 2018 
aikana.

Näiden lisäksi Hirvensalmen 
keskustan asemakaava päivi-
tetään vastaamaan yleiskaavan 
tavoitteita. Asemaavan muutos 
tulee vireille tässä kaavoitus-
katsauksessa. Kaavaluonnos on 
tarkoitus valmistua kevättalven 
2018 aikana. Kaavan olisi 
tarkoitus saada lainvoiman 
syksyn 2018 aikana

hirvensalmi.fi
- ELÄMÄÄ JA ENEMMÄN -

Yleiskaavojen muutoksia on vireillä 
vuonna 2018:
Kirkonkylän seudun ja Vilkonharjun-

Liukonniemen osayleiskaavan muutos 

tilalla 097-418-5-27 (Einola) ja 097-418-

3-111 (Vilkko, koskee osaa tilasta)

Länsiosan rantayleiskaavan 

muutos tilalla 097-419-1-30 (Rynkä)

Liekune – Ryökäsveden rantayleiskaa-

van muutos tilalla 097-412-5-112 (Niro)

Itäosan rantayleiskaavan muutos tilalla 

097-874-4-1 (Yhteismetsä)

Vuonna 2017 käynnistyneet 
yleiskaavamuutokset ovat 
nähtävillä keväällä 2018 ja 
etenevät hyväksymiskäsittelyyn 
loppuvuodesta. 

YLEISKAAVAT

ASEMAKAAVA

“Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus 
kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja 
lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät 
ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). 

Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden 
käsittelyvaiheet, sekä sellaiset päätökset ja muut 
toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen 
lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.“
- Määnkäyttö- ja rakennuslaki 7 §

Suomeksi tämä laki tarkoittaa sitä, että ihmisten on 
tiedettävä mitä heidän kunnassaan ja lähialueillaan 
tapahtuu eritoten maakäytön ja sitä kautta rakentamisen 
saralla. Kaikki toimet alueella vaikuttavat kuntalaisen 
elämänlaatuun ja hyvinvointiin. 

Tässä katsauksessa esittelemme lyhyesti tärkeimmät 
Hirvensalmen maankäytön tapahtumat. Lisätietoa 
löydät Hirvensalmen kunnan kotisivuilta osoitteesta
hirvensalmi.fi
- Lakitekstin suomentanut Muutosmuotoilija

Hirvensalmen kunnan yleis- ja 
asemakaavaan pääsee 
tutustumaan Hirvensalmen 
kunnan karttapalvelussa 
kartta.hirvensalmi.fi/

Lisätietoja kaavoitushankkeista antavat:
Hirvensalmen kunta
Tekninen johtaja Asko Viljanen
050 300 0444
Rakennustarkastaja Petri Luukkonen
050 380 6889

Tästä QR- koodista suoraan 
karttapalveluihin mobiililaitteellasi 


