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 HIRVENSALMEN KUNTA 

Kirkonkylän asemakaavan muutokset 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 § edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän 
varhaisessa vaiheessa tulee laatia suunnitelma osallistumis- ja arviointimenettelystä sekä 
kaavan vaikutusten arvioinnista.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitellään seuraavat asiat: 

- Mihin suunnitellaan 

- Mitä suunnitellaan 

- Mitä vaikutuksia kaavalla saattaa olla 

- Miten vaikutuksia arvioidaan 

- Miten ja missä vaiheessa voi vaikuttaa kaavan valmisteluun ja sisältöön 

- Mistä saa tietoa kaavoituksesta 
 
2. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 

 
Suunnittelualue käsittävää nykyisen Kirkonkylän asemakaavan mukaista alueesta osan 
kortteleista 103, 104 sekä osan puisto- ja katualuetta.  
 
Suunnittelualue sijaitsee Hirvensalmen taajaman alueella  
 
Ympäristöministeriö on vahvistanut 4.10.2010 Etelä-Savon maakuntakaavan. 
Maakuntakaavassa asemakaavamuutosten suunnittelualuetta koskevat seuraavat 
aluevaraukset: 
 

 Paikalliskeskuksen alue (a 3.1 Hirvensalmi)  
 Kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti 

merkittävä alue (maV 3.552 Hirvensalmen kirkonkylän seutu).  
 Hirvensalmen seurantalo 

Suunnittelualueella on voimassa kunnanvaltuuston 2.5.2016 hyväksymä  
oikeusvaikutteinen yleiskaava.  
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Kuva: Suunnittelualueen sijainti 
 

 
Kuva: Ote Etelä-Savon maakuntakaavasta 
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Kuva: Maakuntakaavasta kulttuuriperinnön osalta 
 

 
Kuva: Yleiskaava 
 
Voimassa olevassa yleiskaavassa suunnittelualueille on osoitettu: 
 

- AO Erillispientalojen alue 

- A-1 Asemakaavalla suunniteltava pientalovaltainen alue 

- AL Asuin-, liike- ja toimistorakennusten alue 

- PY Julkisten palveluiden ja hallinnon alue 

- EH Hautausmaa-alue 

- VP Puistoalue 
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Voimassa oleva asemakaava ja kaavamuutosrajaus 
 
 

3. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET 

Kaavamuutosten tavoitteena on päivittää asemakaava vastaamaan alueen nykyistä 
maankäyttöä. Keskuskorttelin pysäköinnin ja uuden kevyen liikenteen väylän 
toteuttaminen huomioidaan kaavaratkaisuissa. Taajaman keskeisimmän korttelin 
monipuolinen palvelutarjonta ja monimuotoiset asumisratkaisut pyritään huomioimaan 
kaavaratkaisuissa. 

Asemakaavalla tullaan myös varmistamaan alueen kulttuurihistoriallisten ja 
kyläkuvallisten arvojen säilyminen. Kaavassa on mahdollista antaa määräyksiä korttelien 
ja pihojen rakentamiseen ja istuttamiseen. 

 
4. YMPÄRISTÖSELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

 

Arvioinnin lähtökohtana ovat voimassa olevat suunnitelmat, teetettävät inventoinnit  
sekä karttamateriaalit ja ilmakuvat. Muutostyössä huomioidaan voimassa olevan kaavan 
yhteydessä teetetyt selvitykset.  

Odotettavissa olevia vaikutuksia arvioidaan yhdessä asiantuntijoiden viranomaisten, 
maanomistajien, asukkaiden sekä suunnittelijoiden kanssa yhteistyössä ja 
vuorovaikutuksessa. Lähtökohtana vaikutusten arvioinnissa on aiemmin tehdyt 
selvitykset ja suunnitelmat sekä kaavatyön yhteydessä laadittavat selvitykset. 
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Kaavatyön yhteydessä tullaan arvioimaan seuraavia vaikutuksia: 
 
Arviointikohde  Näkökanta 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet - Miten kaava toteuttaa tavoitteet 
  

Yhdyskuntarakenne 
 
 
 
 
 
 
 

- Alueiden asema ja liittyminen 
yhdyskuntarakenteeseen 

- Olevien rakenteiden hyödyntäminen 

- Tekninen huolto 

- Elinkeinot 

- Matkailu 

- Palvelut ja asuminen 

- Virkistys 

- Maanomistus 

- Ympäristövaikutukset 

Ympäristö - Kasvillisuus ja eläimistö 

- Maisemakuva 

- Rakennettuympäristö 

- Kulttuuriympäristö 

- Melu ja päästöt 

- Erityispiirteet ja kohteet 

Liikenne - Liikenneverkko 
 

Ihmiset - Elinolot ja viihtyisyys 

Talous - Yksityistaloudelliset kustannukset 

 
5. OSALLISET JA SIDOSRYHMÄT 

 
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekä alueelle työskentelevät. Osallisia 
ovat myös kaikki muut joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia 
ovat myös viranomaiset ja yhteisöt joiden toimialaa kaavoitus käsittelee 
 

Maanomistajat ja asukkaat - Asukkaat 

- Yritykset 

- Maanomistajat 

Viranomaiset - Etelä-Savon Ely-keskus (ympäristö ja 
luonnonvarat –vastuualue) 

- Pohjois-Savon Ely-keskus (liikenne ja 
infrastruktuuri –vastuualue) 

- Etelä-Savon maakuntaliitto 

- Savonlinnan maakuntamuseo 

- Museovirasto 

- Mikkelin seudun ympäristöpalvelut  

- Etelä-Savon pelastuslaitos 
 

Kunnan luottamuselimet - Kunnanvaltuusto 

- Kunnanhallitus 
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- Tekninen lautakunta 

- Ympäristölautakunta 
 

Kunnan hallintokunnat - Hallintotoimi  

- Sosiaali- ja peruspalvelut  

- Rakennusvalvonta  

- Tekninentoimi 

Kunnan muut osalliset  - Maaseutuasiamies 

- Vapaa-aikasihteeri 

- Sivistystoimi 
 

Muut yhteisöt - Suur-Savon Sähkö 

- Metsänhoitoyhdistys 

- MTK 

- Luonnonsuojelujärjestöt 
 

 
6. VUOROVAIKUTUS JA KAAVOITUKSEEN OSALLISTUMINEN 

 

SUUNNITTELUV
AIHEET 

TYÖSTÄMINEN KÄSITTELY OSALLISTUMINE
N 

TIEDOTTAMIN
EN 

Syksy 2016 

 Käynnistäminen 

Osallistumis- ja 
arviointisuun-
nitelma 
 

Aloitus ja 
viranomais-  
neuvottelut. 
 
Kaavoituksen 
aloittamisesta 
tiedottaminen  

Osallistumis- ja 
arviointisuun-  
nitelman 
riittävyyden 
arviointi 

Kuulutukset 
 
Tiedottaminen 
paikallislehdes
sä ja kunnan 
internet 
kotisivuilla 

Kesä 2017 

 Luonnosvaihe 
 

Kaavaluon-  
noksen laadinta 
ja vaikutusten 
arviointi. 
 
Luonnos 
nähtäville  
 
 

Tekninen 
lautakunta 
 
Työneuvottelu 

Kaavaluonnos 
nähtäville. 
 
Lausunnot 
 
Mahdollisuus 
muutosesitys- 
ten jättämiseen 
 
 

Nähtäville 
asettamisesta 
tiedotetaan 
kunnallisten 
ilmoitusten 
tapaan. 
 
Tiedotus myös 
kunnan 
internet 
kotisivuilla 
 

Loppuvuosi 
2017 

 Ehdotusvaihe 
 

Kaavaluonnokse
sta saatujen 
mielipiteiden ja 
lausuntojen 
jälkeen 
työstetään 
kaavaehdotus 

Tekninen 
lautakunta 
 
Työneuvottelu 

Kaavaehdotus 
nähtäville. 
 
Lausunnot 
 
Mahdollisuus 
muutosesityste
n jättämiseen. 

Ilmoitetaan 
samalla tavalla 
kuin 
luonnosvaihee
ssa. 
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Kevät 2018 

 Hyväksymis- 
vaihe 
 

Muistutukset ja 
lausunnot 
tutkitaan. 
 
Kaavaehdotusta 
muutetaan 
tarvittaessa 

Kaavan 
hyväksyminen 
 
Kunnanhallitus 
 
Kunnanvaltuu-
sto 

Kaavan 
hyväksymis-
päätöksen 
laillisuudesta voi 
valittaa Itä-
Suomen 
hallinto-
oikeuteen 

Hyväksymis-
päätökset 
kuulutetaan 
virallisesti. 

 
Aikataulu on ohjeellinen ja se tarkentuu kaavoitustyön edetessä. 

 
 

7. YHTEYSTIEDOT 
 

Kaavoitustyötä Hirvensalmen kunnassa ohjaa tekninen lautakunta.  

Hirvensalmen kunnassa kaavoitustyöhön liittyvistä asioista vastaa tekninen johtaja Asko 
Viljanen sekä rakennustarkastaja Petri Luukkonen. 

Tekninenjohtaja  
Asko Viljanen  
Keskustie 2  
52550 HIRVENSALMI  
puh. 050-300 0444  
email. asko.viljanen@hirvensalmi.fi 

Rakennustarkastaja  
Petri Luukkonen  
Keskustie 2  
52550 HIRVENSALMI  
puh. 050-380 6889  
email. petri.luukkonen@hirvensalmi.fi 

Käytännön suunnittelutyöstä vastaa Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ssä kaavoitusinsinööri 
Simo Kaksonen. 

Järvi-Saimaan Palvelut Oy 
Kauppatie 1 
58700 Sulkava 
Puh. 044-417 5243 

email: simo.kaksonen@jarvisamaanpalvelut.fi 
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