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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 
 
Suunnittelualue sijaitsee Hirvensalmen taajaman koillispuolella, Otavantien (seututie 431) varrella. 
Tietä pitkin alueelle on matkaa keskustaajamasta noin 5 km, Mikkeliin matkaa on noin 30 km. 
Kaava-alueen pinta-ala on noin 13,71 ha. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Otavantiehen, ja muilta 
osin ympäröiviin metsäalueisiin. 
 
Asemakaavalla tutkitaan ympäristöhaittoja aiheuttamattoman teollisuusalueen sijoittamista hyvien 
kulkuyhteyksien varrelle, lähelle taajamaa. Laadittavan asemakaavan avulla pyritään luomaan uusia 
teollisuus- ja yritystontteja Hirvensalmelle. Alueella on kaavanlaadinnan hetkellä kaksi yritystoimijaa. 

 
 
 

Kuva: Suunnittelualue on osoitettu likimääräisesti kartalle mustalla katkoviivalla. (Paikkatietoikkuna 2019) 
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1.2 Kaavan vaikutusten arviointi ja selvitykset 
 
Asemakaavan laajennuksen vaikutusten arvioinnissa huomioidaan alueella voimassa olevan 
yleiskaavan ohjausvaikutus, sekä asemakaavan laadintaa varten teetettyjä selvityksiä, joita ovat:  

 Luontoinventointi, Tmi Jouko Sipari, 11.10.2018 

 Otavantien asemakaava-alueen mallinnus, 3Dee Oy, Kastinen Esko, maaliskuu 2019 

 
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. Valtioneuvoston 
päätöksessä 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 

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 ehdotusvaiheissa, 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 

 Hirvensalmen kunnan hallintokunnat ja luottamuselimet 

 Etelä-Savon ELY-keskus 

 Pohjois-Savon ELY-keskus 

 Etelä-Savon maakuntaliitto 

 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut 
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1.4 Kaavaprosessin vaiheet ja suunnittelut eteneminen 
 

1. Kaavoitushankkeen aloitusvaihe (2018) 

 Kaavatyö on käynnistynyt Hirvensalmen kunnan toimesta 

 Aloituskokous kunnassa, lähtötietoaineiston kokoaminen, selvitykset ja pohjakartan laadinta 

2. Kaavoitushankkeen luonnosvaihe (2018-2019) 

 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 (www.hirvensalmi.fi/kaavoitus/) ja teknisessä toimessa (Keskustie 2). 

 Kaavaluonnoksesta pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta.   

 Osallisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta. 

 Kaavoittaja laatii vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin. 
3. Kaavoitushankkeen ehdotusvaihe (talvi 2020) 

 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 (kesä 2020) 

 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 
Rakennustarkastaja  Petri Luukkonen, p. 050 380 6889, petri.luukkonen@hirvensalmi.fi 

http://www.hirvensalmi.fi/kaavoitus/
mailto:henna.arkko@jarvisaimaanpalvelut.fi
mailto:asko.viljanen@hirvensalmi.fi
file:///E:/Skydrive/Asiakirjat/HKC%20projektit/Hirvensalmi/Tekstit/petri.luukkonen@hirvensalmi.fi
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2. Lähtökohdat 

 

2.1 Asemakaavamuutoksen suunnittelun tarve ja päätökset 

 
Suunnittelualueella on voimassa Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju – Liukonniemen osayleiskaavan 
muutos ja yleiskaava edellyttää, että alueen toteuttaminen ja suunnittelu tulee perustua 
asemakaavaan. Asemakaavalla tutkitaan ympäristöhaittoja aiheuttamattoman teollisuusalueen 
sijoittamista hyvien kulkuyhteyksien varrelle, lähelle taajamaa. Laadittavan asemakaavan avulla 
pyritään luomaan uusia teollisuus- ja yritystontteja Hirvensalmelle.  

 
Hirvensalmen alueella on teollisuustonttikysyntää ja Hirvensalmen kunta on myynyt 24.10.2017 
päivätyllä kaupalla asemakaavan suunnittelualueelta määräalan metsäkoneyritykselle. 
Suunnittelualueella on kaavanlaadinnan hetkellä kaksi yritystoimijaa. 
 
Kaavan laatijana toimii kaavoitusinsinööri Henna Arkko Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n 
Maankäyttömestarin työhuoneelta. Asemakaava laaditaan mittakaavassa 1:2000. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Luettelo selostukseen liittyvistä asiakirjoista 

 Kaavakartta 1:2000 ja kaavamääräykset 

 Asemakaavan seurantalomake 

  

Kuva: Suunnittelualue on osoitettu karttaotteelle likimääräisesti mustalla katkoviivalla. (Paikkatietoikkuna 2019) 
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2.2 Suunnittelualueen kaavat ja muu maankäytön ohjaus 
 
Maakuntakaava 
Etelä-Savossa on voimassa kolme maakuntakaavaa. EteläSavon maakuntavaltuuston 12.12.2016 
hyväksymä EteläSavon 2. vaihemaakuntakaava päivittää vuoden 2010 maakuntakaavaa (hyväksytty 
29.5.2009) kaikkien aluevaraustyyppien osalta. Lisäksi on voimassa tuulivoimaa käsittelevä 
1.vaihemaakuntakaava (voimaantulo 3.6.2016). 
 
Maakuntakaavassa suunnittelualueelle ei kohdistu merkintöjä. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa 
seututiehen 431 Otava-Hirvensalmi-Leivonmäki (st 3.151). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva: Ote Etelä-Savon maakuntakaavayhdistelmästä (2016). Asemakaava-alue on osoitettu kartalle punaiselle rajauksella.. 

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

T, Teollisuusrakennusten alue 
vihreä nuolimerkintä, Ekologinen yhteys 
kaariviiva, Melualue 
 
Yleismääräyksissä todetaan, että T-alueiden 
toteuttaminen vaatii asemakaavan laatimista. 
Yleismääräyksissä todetaan myös, että 
laadittaessa asemakaavaa liikenneväylän tai muun 
melulähteen tuntumaan on tarkistettava melutaso 
ja tarvittaessa edellytettävä riittävää etäisyyttä 
melulähteestä. Mikäli joudutaan kuitenkin 
rakentamaan melualueelle, on luvissa 
edellytettävä sellaisten meluntorjuntatoimen-

piteiden toteuttamista, että ohjearvot eivät ylity.  
 

 

Kuva: Ote yleiskaavakartasta, johon suunnittelualue on osoitettu 
violetilla rajauksella. 
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Asemakaavat 
Suunnittelualueella ei ole voimassa asemakaavaa. Alla oleva karttakuva on ote ajantasa-
asemakaavasta, johon suunnittelualue on osoitettu violetilla rajauksella. 

 
 
 
 
 

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 
Pohjakartan on laatinut Suuntakartta Oy. Pohjakartan maastomittaustyöt on tehty kesäkuussa 2018 ja 
Työkertomus asemakaavan pohjakartan laatimisesta on päivätty 3.7.2018. 
Pohjakartan on hyväksynyt Kangasniemen maankäyttöteknikko viranhaltijan yleispäätöksellä 4.6.2019 
§ 7. Pohjakartta täyttää Maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset.  

  

Kuva: Ote Hirvensalmen kunnan karttapalvelusta. Otteelta on nähtävissä asemakaavoitetut alueet suunnittelualueen 
ympäristössä. (Ilmakuva ©Maanmittauslaitos, Asemakaavakartta ©Hirvensalmen kunta)  

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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2.3 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

Luonnonympäristö 
Suunnittelualueelle on laadittu luontoinventointi, jonka maastotyöt on tehty loppukesällä 2018 ja 
raportti päivätty 11.10.2018. Luontoinventoinnin on tehnyt biologi, FM Jouko Sipari, 

Suunnittelualue on suureksi osaksi rakentamatonta. Alueella kasvaa vaihtelevan ikäistä sekapuustoa. 
Luontoselvityksessä kerrotaan, että suunnittelualue on moreenipeitteinen kalliolaakio, jonka lakialue 
on ollut mäntyvaltaista, tuoretta kangasmetsää. Muilta osiltaan suunnittelualue on ollut kuusivaltainen 
tuore kangas. Puusto on harvennettua, korkeintaan keski-ikäistä ja lisäksi alueella on tehty 
avohakkuita. Länsiosan kangaskorpi on ojitettu ja itäosan mäkialueen metsiä on raivattu 
rakentamiseen. Suunnittelualueen luontotyypit biologi totesi tavanomaisiksi boreaalisen havumetsän 
luontotyypeiksi, eikä alueella todettu merkittäviä muita luontoarvoja. Luonnontilaisia biotooppeja ei 
todettu. 

Biologin laatimassa suosituksessa sanotaan, ettei alueella todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia 
kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai uhanalaisille lajeille soveltuvia elinympäristöjä, muita 
luonnonarvoja tai sellaisia luontotekijöitä, jotka olisi erityisesti huomioitava maankäytön 
suunnittelussa. Liito-oravaa, merkkejä sen oleskelusta alueella tai liito-oravalle soveliaita 
elinympäristöjä alueella ei todettu. Lintulajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien lajistoksi. 
(Luontoinventointi, Tmi Jouko Sipari, 11.10.2018) 

 
  
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva: Liittymä ja siitä lähtevä tieura suunnittelualueelle Otavantieltä  



 
Hirvensalmen kunta 
Kirkonkylän asemakaava-alueen laajennus, Otavantien teollisuusalue 
Kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnos 18.9.2019 

 

8(15) 
 

Rakennettu ympäristö  
Suunnittelualueella on yksi teollisuushalli ja puutavaran varastoalue. Nämä toiminnot sijoittuvat 
lohkotuille kiinteistöille 97-418-7-171 ja 97-418-7-136. Teollisuushalli on Hirvensalmen kunnan 
omistuksessa ja siinä toimii vuokralainen. Lisäksi suunnittelualueelle on rakennettu katuverkostoa. 
Muu suunnittelualue on vielä kiinteistönmuodostuksellisesti yhtä, Hirvensalmen kunnan omistamaa 
kiinteistöä. 
 
Hirvensalmen kunnanhallitus on myöntänyt 3.4.2018 suunnittelutarveratkaisun rakennuspaikalle (97-
418-7-171), jolle on tarkoitus rakentaa konehalli, varastorakennus sekä polttoaineen jakelurakennus. 
Rakennusten yhteispinta-ala on 830 kem². Suunnittelutarveratkaisussa määrätään, että 
uudisrakennukset, joihin sijoitetaan vesi- ja viemäripisteitä, tulee liittää alueella olevaan vesi- ja 
viemäriverkkoon. Samoin määrätään, että rakennuspaikalla rakentamisen määrä saa olla 1/10 tontin 
pinta-alasta. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tekninen huolto 
Suunnittelualueelle läheisyyteen, Otavantien suuntaisesti, ulottuu kunnallinen runkovesilinja 
(Hirvensalmen Vesi Oy). Kahdelle jo lohkotulle kiinteistölle on rakennettu omat vesi- ja 
viemäriverkostot. 
 
Maanomistus 
Suunnittelualueen maanomistajana on Hirvensalmen kunta ja yksi yksityinen maanomistaja. 
Kunta omistaa kiinteistön, joka osittain on suunnittelualueena. Lisäksi kunta omistaa 13.8.1990 
lohkotun kiinteistön (1,8990 ha). Yksityisen maanomistajan tila on lohkottu 19.6.2018 (1,0 ha).  
 

 
 
 

Kuva: Suunnittelualueella olemassa oleva teollisuushalli, jossa toimii Karting- keskus. Kuva on 
vuodelta 2017. Otavantie näkyy kuvassa vasemmassa reunassa. 
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3. Asemakaavamuutoksen kuvaus 

3.1 Kaavoitettavan alueen maankäyttösuunnitelmia ja rakentamisen ohjaus 
Kaavoittaja laati asemakaavan suunnittelualueelle tontitussuunnitelman osittain jo toteutuneen 
kiinteistönmuodostuksen ja tiestön mukaisesti. Tontitussuunnitelmaan määriteltiin yksi mahdollinen 
asemakaavan toteuttamistapa, tonttien erilaisine pintamateriaaleineen ja rakennusten sijoitteluineen. 
Kaavoittajan tontitussuunnitelman pohjalta laadittiin myös 3D-mallinnus (3Dee Oy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva: Suunnittelualueen 3D-mallinnus, jossa esitetään yksi mahdollinen alueen tontitus- ja rakentamistapa. 
Näkymä on Otavantien suuntaisesti kohti itää, eli Mikkelin suuntaan. (Mallinnus 3Dee Oy) 
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Kuva: Suunnittelualueen 3D-mallinnus, jossa esitetään yksi mahdollinen alueen tontitus- ja rakentamistapa. 
Näkymä on Otavantien suuntaisesti länteen päin, eli Hirvensalmen kirkonkylän suuntaan. (Mallinnus 3Dee Oy) 
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3.2 Kaavan kuvaus  
Yleiskaavan mukaiselle teollisuusalueelle laadintaan asemakaava, jossa osoitetaan ympäristöhaittoja 
aiheuttamattomalle teollisuudelle korttelialueita (TY-1) sekä kaavatiealuetta. Muu kaavaan kuuluva 
alue osoitetaan metsätalousalueena (M). Asemakaavan laadinnassa huomioidaan alueelle jo tehty, 
yhtä kiinteistöä koskeva suunnittelutarveratkaisu, jossa rakentamisen tehokkuudeksi on määrätty 1/10 
tontin pinta-alasta.  Asemakaava kuitenkin osoittaa rakentamisen määräksi tonttikohtaisesti 
tehokkuuden e=0,30. Kaavamääräyksissä huomioidaan yleiskaavan mukainen ekologisen yhteyden 
säilyttäminen, joka käytännössä toteutuu asemakaava-alueen eteläosaan jäävän M-alueen myötä. 

Kaavamerkinnät ja määräykset 
TY-1 Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue 
M Maa- ja metsätalousalue 
 
Kaavamerkinnät ja – määräykset ovat kokonaisuudessaan kaavakartan yhteydessä erillisellä asiakirjalla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.3 Mitoitus ja aluevaraukset 
 

Asemakaavaluonnos 

Merkintä p-ala (m2) e-luku rakennusoikeus (k-m2) 

TY-1  86 060 m² 0,30  25 818 k-m² 

M  45 302 m²   

katualue  5 764 m²   

 
Yhteensä: 

    
 137 129m² 

  
  25 818 k-m² 

Taulukko: Suunnittelualueen pinta-alat ja rakennusoikeudet käyttötarkoituksittain.  
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4. Asemakaavamuutoksen vaiheet 

4.1 Luonnosvaiheen lausunnot ja vastineet 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnosaineisto laitetaan nähtäville syksyllä 2019. 
Nähtävilläolon aikana viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausunnot. 

4.2 Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastineet 
Täydennetään prosessin edetessä nähtävilläolon jälkeen 

 
 
 

5. Asemakaavamuutoksen vaikutukset 

5.1 Yhdyskuntarakenne ja rakennettu ympäristö 
Uusi asemakaava-alue liittyy välittömästi olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja hyödyntää jo 
olemassa olevia liikenneyhteyksiä. Samoin uusi asemakaava-alue on kunnallistekniikan ja 
sähköverkoston välittömässä läheisyydessä. 

5.2 Liikenteelliset vaikutukset, melu  
Liikennemäärät varsinkin raskaan liikenteen kohdalla tulevat kasvamaan, mutta kasvun lopullista 
määrää on vielä tässä vaiheessa vaikea ennakoida. Liikennemäärien kehitykseen vaikuttaa pitkälti se, 
miten yritysalueen tontit käyvät kaupaksi ja millaista toimintaa alueelle sijoittuu. Liikenteellisesti uusi 
asemakaava-alue on hyvin saavutettavissa ja liittymä seututielle (Otavantie) näkymiltään sujuvalla 
paikalla. Uusi asemakaava-alue on osittain yleiskaavan mukaisella melualueelle, mutta toimintana 
teollisuus (TY) soveltuu melualueelle hyvin.  

5.3 Vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön  
Alueella ei ole todettu sellaisia erityisiä luonnonarvoja, suojeltavia tai erityisesti huomioitavia eläin- tai 
kasvilajeja, jotka vaarantuisivat asemakaavamuutoksilla tai jotka kaavoituksessa tulisi erityisesti 
huomioida. Asemakaava ei merkittävästi muuta alueen luonto-olosuhteita, koska uusi asemakaava-
alue on jo ennestään kokonaan ihmisen toiminnan vaikutuksen alainen talousmetsänä ja seututien 
viereisenä ympäristönä.  
 
Asemakaava-alue ei sijoitu pohjavesialueille. Alueen rakentuessa maanpinnan luonnollinen peitteisyys 
ja kasvillisuus vähenevät oleellisesti, joka lisää myös hulevesien määrää. Hulevedet kulkeutuvat 
nopeammin alapuolisiin ojiin imeyttävien pintojen vähetessä. Maaperän ollessa pinnaltaan tiivistä 
moreenia, sen kyky imeä pintavesiä on heikko. Hulevesien käsittelystä on annettu omat määräykset, 
joilla pyritään lieventämään haitallisia vaikutuksia. 

5.4 Taloudelliset vaikutukset  
Uusi asemakaava muodostaa yhteensä 7 uutta tonttia teollisuudelle. Uusien tonttien avulla 
Hirvensalmen kunta pystyy paremmin houkuttelemaan potentiaalisia yrityksiä alueelleen ja tällä 
tavalla elävöittämään kunnan elinkeinoelämää. Uudet yritykset tuovat mukanaan myös uusia 
työpaikkoja. 
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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. 
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