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1. 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: 
1. Mihin ja mitä suunnitellaan? 
2. Mitä vaikutuksia kaavalla saattaa olla ja miten vaikutuksia arvioidaan? 
3. Miten ja missä vaiheessa voi vaikuttaa kaavan valmisteluun ja sisältöön sekä mistä saa tietoa 
kaavoituksesta? 

1.1 Suunnittelualue ja työn tavoite 
Kirkonkylän asemakaavan muutoksen ”Aaltola” suunnittelualue rajautuu Hirvensalmentiehen, 
viheralueisiin ja Liekune-järveen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5480 m². 

Kaavamuutoksen kohteena on osittain kiinteistö 97-402-37-0 ”Venevalkama”, joka on 
Hirvensalmen kunnan omistuksessa. Asemakaavassa kiinteistölle on osoitettu puistoalueita, yleinen 
pysäköintialue ja venevalkama. Kuitenkin suunnittelualueella, johon kaavamuutosta ollaan 
laatimassa, sijaitsee yksityisen omistuksessa oleva Aaltola-niminen talo piharakennuksineen. 
Rakennus on suojelukohde, eikä siinä pidä muuttaa mitään. Yksityisen rakennuksen omistajan ja 
Hirvensalmen kunnan välillä on voimassa oleva sopimus maanvuokrauksesta. Aloite 
kaavamuutokseen on tullut yksityiseltä. Heidän tavoitteenaan on selvittää, voidaanko Aaltola 
osoittaa asemakaavassa A-alueena (asuinrakennusten korttelialue) VP-alueen (puisto) sijaan. 

Hirvensalmen kunnan tavoitteet asemakaavoitukselle ovat yleiskaavan tavoitteenasettelun ja 
yleiskaavan mukaisuus. Lisäksi asemakaavoituksessa tulee huomioida, ettei kunta velvoita Aaltolaa 
liittymään kunnallistekniikkaan. Kaavamuutoksella tulee tutkia, voiko Hirvensalmentietä (seututie 
429) siirtää kauemman Aaltola-rakennuksesta. Tien linjausta on tarpeen tutkia myös hieman 
laajemmalti muun muassa linja-autojen päätepysäkkien sijoittelemiseksi. Tieasioiden osalta 
kaavamuutoksessa on mukana myös kiinteistöt 97-402-7-409 sekä osittain kiinteistöt 97-402-7-331 
ja 97-402-7-409. 

  

Kuva: Suunnittelualue on osoitettu 
likimääräisesti kartalle punaisella katkoviivalla. 
(Paikkatietoikkuna 2019) 
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1.2 Kaavan vaikutusten arviointi ja selvitykset 
Asemakaavan muutoksen vaikutusten arvioinnissa käytetään alueella voimassa olevan yleiskaavan 
selvityksiä, sekä muita tietoon saatuja, aluetta koskevia selvityksiä. Kaavan vaikutuksia arvioidaan 
yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. 

 Tiehallinto. Maantie 429 parantaminen Hirvensalmen keskustan kohdalla. Tarveselvitys. 2005. 

 Hirvensalmen keskusta-alueen kevyen liikenteen ja ulkoilureitistöjen selvitysraportti. Kesäkuu 2012. Sulkavan 

Palvelut Oy, Arkko Henna. 

 Kulttuuriympäristöselvitys. Hirvensalmen kirkonkylän seudun osayleiskaavan muutos ja laajennus. Raportti 

17.1.2014. Selvitystyö Ahola, FM Ahola Teija. 

 Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta. https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/es/es_default.aspx 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet konkretisoituvat pääasiassa kaavoituksen kautta. Valtakunnallisilla 
alueidenkäyttötavoitteilla ei ole välittömiä oikeudellisia vaikutuksia yksittäisen rakennusluvan, 
poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun myöntämisedellytyksiin maaseudulla tai muualla. Vaikutukset 
yksittäiseen rakennushankkeeseen ja maankäyttöön muutoin välittyvät kaavoituksen kautta kaavoille laissa 
säädettyjen sisältövaatimusten rajoissa. Uudistetut alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. 
Valtioneuvoksen päätöksessä uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista todetaan mm. seuraavaa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat: 
• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
• Tehokas liikennejärjestelmä 
• Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
• Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

 
Tässä kaavatyössä vaikutusten arvioinnissa erityistä huomiota kiinnitetään: 

Yhdyskuntarakenne, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset 
- Alueen liittyminen olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja tekniikkaan 

- Liikenteelliset vaikutukset, myös melu 

Ympäristö ja ihmiset 
- Rakennettu ympäristö, turvallisuus ja viihtyisyys 

- Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja käytön edistäminen 

1.3 Osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet kaavan valmisteluun 
Henkilöitä ja yhteisöjä, jotka voivat osallistua kaavaprosessiin, kutsutaan osallisiksi. Osalliset voivat 
esittää mielipiteitä ja toivomuksia kaavoittajalle koko kaavoitusprosessin ajan. Lisäksi kaava 
asetetaan julkisesti nähtäville luonnos- ja ehdotusvaiheessa, jolloin osallisille on varattu erityinen 
mahdollisuus kommentoida kaavaa. Osallisia ovat kaikki ne joiden asumiseen, työntekoon tai 
muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, kuten: 
 Suunnittelualueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat ja asukkaat 

 Muut yhteisöt 

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/es/es_default.aspx
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 Hirvensalmen kunnan hallintokunnat ja luottamuselimet 

 Etelä-Savon ELY-keskus 

 Pohjois-Savon ELY-keskus 

 Liikennevirasto 

 Etelä-Savon maakuntaliitto 

 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut 

 Savonlinnan maakuntamuseo 

 Museovirasto  

1.4 Kaavaprosessin vaiheet ja suunnittelut eteneminen 
 

1. Kaavoitushankkeen aloitusvaihe (syksy 2018) 

 Asemakaavan käynnistämissopimus 4.10.2018 

 Kaavoittaja keräsi kaavoituksen perustietoaineiston 

2. Kaavoitushankkeen luonnosvaihe (kesä 2019) 

 Kaavoittaja laati kaavaluonnoksen (kaavakartta, määräykset ja kaavaselostus) 

 Kaavaluonnos asetetaan julkisesti nähtäville. Nähtävillä olosta tiedotetaan Hirvensalmen kunnan 
internet-sivuilla, ilmoitustaululla sekä Hirvensalmelainen-lehdessä. Nähtävillä olosta tiedotetaan 
kaavoitettavan alueen ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia kirjeitse. Aineisto on nähtävillä 
Hirvensalmen kunnan internet-sivuilla ja teknisessä toimessa. 

 Kaavaluonnoksesta pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta.   

 Osallisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta. 

 Kaavoittaja laatii vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin. 
3. Kaavoitushankkeen ehdotusvaihe (syksy 2019) 

 Kaavaluonnoksen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella työstetään kaavaehdotus  

 Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä. Nähtävillä olosta tiedotetaan kuten luonnosvaiheessa ja 
samoin on mahdollisuus antaa palautetta. Nähtävillä olosta tiedotetaan kaavoitettavan alueen 
ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia kirjeitse. 

 Viranomaisneuvotteluja järjestetään tarvittaessa. 

 Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavaehdotuksesta. 

4. Kaavan hyväksymisvaihe (talvi 2019) 

 Kaavoittaja kokoaa kaavaehdotuksesta tulleet lausunnot ja kirjoittaa vastineet 

 Asemakaavan hyväksymisestä päättää Hirvensalmen kunnanvaltuusto. Hyväksymispäätöksestä 
tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 94 § mukaan. 

 Kunnanvaltuuston päätöksestä voi tarvittaessa valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. 
Kunnallisvalitus on tehtävä 37 päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä 
tietoverkossa. 

 Oikeudesta valittaa kaavan hyväksymispäätöksestä säädetään MRL 191 §:ssä. 

 Kaavan voimaantulo: Jos kaavan hyväksymispäätöksestä ei valiteta, siitä kuulutetaan valitusajan 
jälkeen Hirvensalmelainen-lehdessä ja kaava tulee voimaan esitetyn aikataulun mukaan. 

 

1.5 yhteystiedot 
 
Kaavan laatija 
Järvi-Saimaan Palvelut Oy / Maankäyttömestarin työhuone, Kauppatie 1, 58700 Sulkava 
Kaavoitusinsinööri Henna Arkko, p. 044 417 5242, henna.arkko@jarvisaimaanpalvelut.fi 
 
Hirvensalmen kunta 
Tekniset palvelut, Keskustie 2, 52550 Hirvensalmi 
Tekninen johtaja Asko Viljanen, p. 050 300 0444, asko.viljanen@hirvensalmi.fi 

mailto:henna.arkko@jarvisaimaanpalvelut.fi
mailto:asko.viljanen@hirvensalmi.fi
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2. Lähtökohdat 

 

2.1 Asemakaavamuutoksen suunnittelun tarve ja päätökset 

Kaavamuutoksen tavoitteita on jo kuvattu melko kattavasti Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
kohdassa 1.1 Suunnittelualue ja työn tavoite.  Kaavan laatijana toimii kaavoitusinsinööri Henna 
Arkko Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n Maankäyttömestarin työhuoneelta. Asemakaava laaditaan 
mittakaavassa 1:1000. 
 
Aaltola – talon osalta osoitetaan rakennukseen liittyvät rakennushistorialliset arvot 
suojelumääräyksellä sekä rakennuspaikka asuinrakentamisen korttelina nykyisen viheralue-
varauksen sijaan. Lisäksi rakennuspaikan osoittamista tutkitaan niin, että rakennustekninen 
säilyvyys taataan, muun muassa siirtämällä tielinjaa kauemmas rakennuksesta. Aaltolan 
rakennuspaikalla tutkitaan myös, miten rakennuksen nykytilan suojeleminen huomioidaan taajama-
alueella vallitsevan kunnallistekniikkaan liittymisvelvoitteen osalta. 
 
Hirvensalmentien (st 429) osalta tutkitaan mahdollisuutta muuttaa tien linjausta hyödyntämällä 
Aaltolan talon vastapäätä olevaa, rakentamatonta korttelialuetta. Samoin tutkitaan linja-
autoliikenteen päätepysäkkien sijoittelua suunnittelualueella. Tiesuunnittelun osalta on tärkeää 
tehdä tiivistä yhteistyötä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa, joka vastaa Hirvensalmentien 
ylläpidosta. 
 

Luettelo selostukseen liittyvistä asiakirjoista 

 Kaavakartta 1:1000 ja kaavamääräykset 

 Asemakaavan seurantalomake (täydennetään ehdotusvaiheessa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva: Ote Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju – Liukonniemen osayleiskaavan muutoksesta. 
Asemakaavan suunnittelualue on osoitettu karttaotteelle likimääräisesti keltaisella rajauksella.  
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2.2 Suunnittelualueen kaavat ja muu maankäytön ohjaus 
 
Maakuntakaava 

Etelä-Savossa on voimassa kolme maakuntakaavaa. Etelä-
Savon maakuntavaltuuston 12.12.2016 hyväksymä Etelä-
Savon 2. vaihemaakuntakaava päivittää vuoden 2010 
maakuntakaavaa (hyväksytty 29.5.2009) kaikkien 
aluevaraustyyppien osalta. Lisäksi on voimassa 
tuulivoimaa käsittelevä 1.vaihemaakuntakaava 
(voimaantulo 3.6.2016).  
Voimassa olevassa maakuntakaavassa on osoitettu 
suunnittelualueelle seuraavat merkinnät: 
 
a 3.1, Hirvensalmen kirkonkylä, paikalliskeskuksen alue 
(kohdemerkintä, ruskea rengas) 
 
st 3.150, seututie 429 Uutela – Hirvensalmi 
 
ma 3.615, Aaltola, maakunnallisesti arvokas 
asuinrakentamisen kohde 
 
Lisäksi suunnittelualueen ohitse vesistössä kulkee 
veneväylä ja melontareitti. 
 

Kuva: Ote Etelä-Savon maakuntakaavayhdistelmästä (22.5.2019). Asemakaavamuutosalueen sijainti on osoitettu kuvaan 
mustalla nuolella. 

 
Yleiskaava 
Suunnittelualueella on voimassa Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju – Liukonniemen osayleiskaavan 
muutos, joka on hyväksytty Hirvensalmen kunnanvaltuustossa 2.5.2016. 
 
Yleiskaavassa suunnittelualueelle kohdistuvat seuraavat merkinnät: 
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Asemakaavat 

Suunnittelualueella on voimassa Rakennuskaavan muutos korttelissa 1, 2, 15 ja 38 sekä niihin liittyvillä 
virkistys-, liikenne-, maa- ja metsätalous-ja rakennuskaavatiealueilla. Kaava on vahvistettu 16.7.1992. 

 Aaltolan pihapiirin alue on osoitettu kaavassa merkinnällä VP, Puisto. 

 Tiealue on ositettu merkinnällä LYT, Yleinen tie vierialueineen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hirvensalmentie on osoitettu taajaman 
yleiskaavassa maisemallisesti arvokkaana 
alueena (sininen katkoviiva). Asemakaavan 
suunnittelualue sijoittuu em. aluerajauksen 
sisälle. 
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Lisäksi suunnittelualueella on voimassa Kirkonkylän asemakaava ja asemakaavan muutos, jolla on 
muodostettu korttelit 38, 38A, 118 (osa) ja 119 (osa), sekä puisto- ja venevalkama-alueet, sekä W-alue. 
Kaava on tullut voimaan 19.12.2005. 

 LT, Yleisen tien alue 

 AR-1, Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Alueelle voidaan 

rakentaa myös vanhusten ja vammaisten palvelutaloja. 

 AL, Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ote ajantasa-asemakaavasta 
Kaavamuutosalueen keskeinen kohde, Aaltolan talon pihapiiri, on osoitettu kaavaotteelle mustalla 
nuolella. 
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Rakennusjärjestys 
Hirvensalmen kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.11.2018 § 35. 
Rakennusjärjestys on kuulutettu voimaan 13.1.2019 
Rakennusjärjestykseen voi tutustua internetissä osoitteessa: https://www.hirvensalmi.fi/wp-
content/uploads/2015/05/rakennusj%C3%A4rjestys2019_hyv%C3%A4ksytty.pdf 
 
Pohjakartan hyväksyminen 
Asemakaava-alueen osalta pohjakartta täyttää Maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset. 
 

2.3 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

Luonnonympäristö 
Suunnittelualue on Hirvensalmen taajaman ydinkeskustaa ja ollut rakennettua ympäristöä 
vuosikymmeniä. Suunnittelualueella on säilynyt runsaasti kookkaita tervaleppiä, jotka on suojeltu 
kaavoissa. Suunnittelualue rajautuu välittömästi järveen, ja ranta-alue on toki rakennettu, mutta aivan 
rantaviiva on melko luonnontilainen. Kaavamuutos ei aiheuta luonnonympäristön muuttumista, vaan 
edelleen säilyttää alueen arvokkaan puuston. 

 
 
 

Rakennettu ympäristö  
Suunnittelualueelle sijoittuu Hirvensalmen taajaman keskustaan, Hirvensalmentien varteen. 
Rakennetun ympäristön muodostaa 1910-luvulta peräisin oleva, maakunnallisesti arvokas, 
rakennushistoriallinen puurakennus hyvin säilyneessä pihapiirissään. Toisen osan suunnittelualueen 
rakennettua ympäristöä muodostaa Hirvensalmentie. 

 
  

Kuva: Aaltolan pihapiiri rajautuu aivan Liekuneen rantaan. Rannassa kasvaa runsaasti puustoa, erityisesti suojeltuja 
tervaleppiä. 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2015/05/rakennusj%C3%A4rjestys2019_hyv%C3%A4ksytty.pdf
https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2015/05/rakennusj%C3%A4rjestys2019_hyv%C3%A4ksytty.pdf
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AALTOLA, ENTINEN KELLOSEPPÄ PIPPURIN TALO 
 
Aaltola on inventoitu Etelä-Savon kulttuuriperintötietokantaan (ESKU, kohde id: 20418 Aaltola). 
Aaltola edustaa asuinrakentamista ja se on maakunnallisesti arvokas kohde. Kohteen arvot ovat 
rakennushistoriallisia sekä maisemallisia. Aaltolan pihapiirissä on edustettuna käsityövaltainen 
puurakentaminen ja käsityöläisen asumismuoto 1900-luvun alusta. Aaltolan asuntopuoli on rakennettu 1906 
ja siinä on asunut kelloseppä Tuomas Pippuri vaimonsa Elin Lindqvistin kanssa, joka toimi kunnankätilönä 
vuosina 1899 – 1934. Elinin ja Tuomaksen poika Olavi Pippuri (myöhemmin Aaltola) vietti kesälomiaan 
Aaltolassa 1980-luvulle asti. Rakennukset ovat säilyneet ulko- ja sisätiloiltaan alkuperäisessä asussaan. 
 
Aaltola on saanut päärakennuksen kunnostukseen Rakennusperinnön hoitoavustusta 28.5.2012. 
  
Aaltola on nostettu Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju – Liukonniemen osayleiskaavan muutoksessa 
suojelukohteeksi (SR). Yleiskaavan selostuksessa Aaltolaa on luonnehdittu kulttuuriympäristöselvityksen 
pohjalta seuraavasti: 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
  

Yläkuva vasemmalla on Etelä-Savon 
kulttuuriperintötietokannasta otettu poiminto, 
josta on nähtävissä Aaltolan päärakennuksen 
sisäpihan puoleisia julkisivuja. 
 
Yläkuvassa oikealla on kiinteistöllä sijaitseva 
rantasauna (Arkko/JSP/2018). 
 
Alakuva on näkymää Aaltolan päärakennuksen 
ohitse piharakennuksen päätyyn 
Hirvensalmentien yli kuvattuna (Arkko/JSP/2018). 
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Tekninen huolto 
Hirvensalmen taajamassa on kunnallinen vesi- ja viemäriverkosto sekä katuverkosto. Aaltolan taloa 
ei kuitenkaan edellytetä liittymään vesi- ja viemäriverkostoon, koska kohde on maakunnallisesti 
arvokas rakennushistoriallinen kohde, joka tulee säilyttää alkuperäisessä asussaan. Arvojen 
säilyttämiseksi kohteeseen ei tule rakentaa nykyaikaisia viemäröintejä. Vesi- ja 
viemäröintiverkostoon liittymisen velvollisuudesta poikkeamista käsitellään tarkemmin seuraavissa 
kappaleissa. 
 
Maanomistus 
Kaavamuutosalueella VP-alueen kiinteistön 097-402-37-0 omistaa Hirvensalmen kunta. 
Hirvensalmentiehen kuuluvan kiinteistön 97-895-0-429 omistaa valtio / hallinnoi Pohjois-Savon 
ELY-keskus. Osuuspankki omistaa kiinteistöt 97-402-7-331 ja 97-402-7-30. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kuva: Aaltolan pihapiiri etelän suunnasta kuvattuna, jossa pihapiiri rajautuu voimassa olevan kaavan 
mukaiseen yleiseen pysäköintialueeseen (LP). 
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3. Asemakaavamuutoksen kuvaus 

3.1 Kaavoitettavan alueen maankäyttösuunnitelmia ja rakentamisen ohjausta 
 

LIIKENNEJÄRJESTELYT JA -SUUNNITELMAT 
ELY-keskuksen edeltäjä, tiehallinto, on tehnyt vuonna 2005 tarveselvityksen maantien 429 (Hirvensalmentie) 
parantamisesta Hirvensalmen keskustan kohdalla. Siinä on esitetty ajoradan sivusiirtymää Aaltolan talon 
kohdalla. Samaisessa tarveselvityksessä on osoitettu rantaan tehtäväksi kevyen liikenteen raittia, joka kulkisi 
Aaltolan pihapiirin poikki. Tätä raittia ei ole toteutettu, eikä sille nykyisellään ole mitään edellytyksiä. 
Tarveselvityksen mukaisesti on kuitenkin tehty suojatien sijoitteluja ja suojatien maalausmerkintöjä tiehen, joten 
lopputuloksena on hassunkurinen suojatie, joka vie rannan puolella ojaan.  

 

 
 
 
 
  

Kuva: Kaavoittaja on merkinnyt asemakaavamuutoksessa tarkasteltavan Aaltolan talon pihapiirin 
likimääräisesti kuvaan keltaisella värillä ja punaisella katkoviivarajauksella. 
(Tiehallinto. Maantie 429 parantaminen Hirvensalmen keskustan kohdalla. Tarveselvitys. 2005.) 

Kuva: Ote Hirvensalmen taajamaan tehdystä selvityksestä, jossa kiinnitetty huomiota suojatiehen, joka ei johda 
minnekään.  Suojatie on todennäköisesti merkitty tiehen Tiehallinnon laatiman suunnitelman pohjalta, vaikka 
kevyenliikenteen reittiä ranta-alueelle ei olekaan toteutettu. (Hirvensalmen keskusta-alueen kevyenliikenteen ja 
ulkoilureitistöjen selvitysraportti. Kesäkuu 2012. Sulkavan Palvelut Oy. Arkko Henna.) 

 



 
Hirvensalmen kunta: Asemakaavan muutos ”Aaltola” 
Kirkonkylän asemakaava 
Kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnos 29.5.2019 

 

12(15) 
 

KUNNALLISEEN VESI- JA VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMINEN 

Kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti liittyä kunnan tai kuntayhtymän vesihuoltolaitoksen vesi- ja 
viemäriverkkoihin. Velvoite koskee erityisesti asemakaava-alueen kiinteistöjä. Kunnan 
ympäristöviranomainen voi hakemuksesta myöntää rakennettavalle kiinteistölle vapautuksen 
liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon. 
 
Vapautus voidaan myöntää, jos liittyminen verkostoon muodostuisi kohtuuttoman kalliiksi tai 
vaikeaksi, jos palveluiden tarve on erittäin vähäinen tai vapautukseen on muuten erityinen syy. 
Vapauttaminen ei saa vaarantaa alueen asianmukaista vesihuoltoa. Kiinteistöllä pitää olla myös 
käytettävissään riittävästi asianmukaista talousvettä. 
 
Vapautuksen saajan on huolehdittava, että kiinteistön jätevedet johdetaan pois ja käsitellään 
ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti. Yleensä kiinteistöllä pitää olla oma saostus- tai 
umpisäiliö tai muu ratkaisu, joka täyttää lain vaatimukset. Vapautuksen saajan on huolehdittava, että 
kiinteistön jätevedet käsitellään ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti 
 

3.2 Kaavamerkinnät ja määräykset 
 

A-1/s Asuinrakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään 
VP Puisto 
LT Yleisen tien alue 
sr suojeltava rakennus 
 
Kaavamerkinnät ja – määräykset ovat kokonaisuudessaan kaavakartan yhteydessä erillisellä asiakirjalla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kuva: Ote kaavaluonnoksesta 29.5.2019 
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3.3 Mitoitus ja aluevaraukset 
 

voimassa oleva muutosluonnos 

aluemerk. p-ala e-luku rak.oikeus aluemerk. p-ala e-luku rak.oikeus 

AL   158 m² 0,40  63,2 k-m² AL    

    A-1/s  984 m² ---  250 k-m² 

VP   2922 m² --- --- VP  1944m² ---  

LT   2400 m² --- --- LT  2552 m²   

            

 
Yhteensä: 

 
  5 545 m² 

  
 63,2 k-m² 

 
Yhteensä: 

    
 5 480m² 

  
 250 k-m² 

Taulukko: Suunnittelualueen pinta-alat ja rakennusoikeudet käyttötarkoituksittain. Tarkistetaan työn edetessä. 
 
 
 

4. Asemakaavamuutoksen vaiheet 

4.1 Luonnosvaiheen lausunnot ja vastineet 
Täydennetään prosessin edetessä nähtävilläolon jälkeen 

4.2 Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastineet 
Täydennetään prosessin edetessä nähtävilläolon jälkeen 

 
 
 

5. Asemakaavamuutoksen vaikutukset 

5.1 Yhdyskuntarakenne ja rakennettu ympäristö 
Kaavamuutos edistää rakennetun ympäristön toimivuutta ja käytettävyyttä. Kaavamuutos myös 
vahvistaa Hirvensalmen kirkonkylän yhdyskuntarakenteen säilymistä maakunnallisesti arvokkaan 
rakennuskohteen säilyttämisellä ja osittaista uusiutumista tiealueen muutosten myötä. 

5.2 Liikenteelliset vaikutukset, myös melu 
Kaavamuutoksen liikenteellisiä vaikutukset liittyvät Hirvensalmentien linjaamiseen kauemmas Aaltolan 
talosta. Tien uusi linjaus voi vaikuttaa taajaman läpi kulkevan tien liikenteen nopeuksiin hillitsevästi 
tien saadessa uutta kurvikkuutta. Lisäksi liikenteellisiä vaikutuksia ovat linja-autojen päätepysäkkien 
sijoittelun ja koon tarkistaminen. Myös olemassa olevien suojateiden sijoitteluun kaavan myötä 
tehdään tarkistuksia.  Suojateiden sijoittelun lähtökohtana olevien rantaan suunniteltujen kevyen 
liikenteen raitista luovutaan, sillä toteutuessaan se kulkisi Aaltolan pihapiirin läpi, joka tietenkään ei ole 
soveliasta. 

5.3 Vaikutukset kulttuuriympäristön säilymiseen 
Kaavamuutos edistää huomattavasti maakunnallisesti arvokkaan rakennuskulttuurikohteen säilymistä, 
kun vanha, arvokas pihapiiri osoitetaan asuinrakennusten korttelialueena, jolla ympäristö säilytetään, 
sekä päärakennus osoitetaan suojeltavana rakennuksena. Myös Hirvensalmentien linjaaminen 
kauemmas Aaltolan talosta edistää rakennuksen säilymistä. 

5.4 Vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön 
Luonnonympäristöön kohdistuvat vaikutukset eivät ole mainittavia. Kaavamuutos säilyttää ranta-
alueelle osoitetut s-1 – alueet, joilla säilytetään tervaleppien kasvupaikat. 
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5.5 Taloudelliset vaikutukset  
Kaavan toteutuksesta vastaa osittain kunta. Aaltolan talon rakennuspaikaksi osoittamisen osalta 
Hirvensalmen kunta ja Aaltolan omistaja (maan vuokralainen) ovat tehneet kaavoitussopimuksen 
4.10.2018. 
Aaltolan talon rakennuspaikan osoittaminen asuinrakennusten korttelialueena parantaa kiinteistön 
arvoa. 
Hirvensalmentien uudelleen linjaamisesta ja sen kustannuksista vastaa tien ylläpitäjä. 

 
 
 

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 viranomaistoiminnallaan alueen rakentamista. 
 

 
 
 
Järvi-Saimaan Palvelut Oy 
 
Kangasniemellä 29.5.2019 
 

 
 
Henna Arkko 
Kaavoitusinsinööri, ins. amk, YKS 599 
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p. 044 417 5242 
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