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JOROISTEN KUNTA 
 

KIRVESNIEMEN ASEMAKAAVA  

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

   

1. HANKEKUVAUS 

 

Asemakaava koskee Joroisten kunnan Kuvansin taajaman koillisosassa si-

jaitsevaa Kirvesniemen aluetta. Suunnittelualue sijaitsee linnuntietä noin 4 

km Varkauden keskustasta etelään ja 12 km Joroisten kirkonkylältä 

pohjoiseen. Suunnittelualue on merkitty alla olevaan kuvaan (kuva 1). 

Tarkka suunnittelualueen rajaus on esitetty kuvassa 2. Asemakaavoitetta-

van alueen pinta-ala on noin 20 ha. 

 

Alueen pääosan omistaa kunta, Kirvesniemen koillisrannalla sijaitsevat yksi-

tyisten omistamat tontit sisällytetään kaavaan. 

 

Joroisten kunnan tavoitteena on osoittaa kunnan alueelle vetovoimaisia 

asuinalueita. Tarkoituksenaon osoittaa alueelle uutta asumista ja samalla 

laajentaa olemassa olevia tontteja sopivammaksi pysyvään asutukseen. 

Alueen asuntotarjontaa monipuolistetaan osoittamalla alueelle kerrostalo-

asumista. Kaavalla osoitetaan alueelle myös tarvittavat viheralueet. Suun-

nittelussa huomioidaan olemassa oleva asutus.   

   

 
 
Kuva1: Suunnittelualue merkitty punaisella               
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Kuva 2: Suunnittelualueen rajaus punaisella 
     
 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

 

- Toimiva aluerakenne  

- Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

- Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö- ja luonnonvarat 
- Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

Maakuntakaava 

 

Ympäristöministeriö on 4. lokakuuta 2010 antamallaan päätöksellä vah-

vistanut Etelä-Savon maakuntakaavan (kuva 3).  

 

Kuvansin taajama on osoitettu paikalliskeskuksen kohdemerkinnällä. 

Merkintää koskeva kaavamääräys:  

Aluevarausmerkinnällä osoitetaan maakuntakeskuksen ja seutukeskus-

ten taajamatoimintojen alueet. Kohdemerkinnällä osoitetaan maakun-

nan keskusverkon perusrakenteen kannalta tärkeät paikalliskeskukset. 

 

Merkintä sisältää asumisen, kaupan, matkailun, palvelujen, hallin-

non, teollisuus- ja muiden työpaikka- ym. taajamatoimintojen alu-

eita. Samoin siihen sisältyy virkistys-, puisto- ja erityisalueita sekä 

pääväyliä pienempiä liikennealueita. Lisäksi merkintä sisältää erik-

seen luetellut arvokkaat luonnon- ja kulttuuriympäristökohteet. Mer-

kintä ei estä maa- ja metsätalouskäytössä olevien alueiden säilyt-

tämistä nykyisessä käytös- sään. Alueen maankäyttö ja rakentami-
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nen edellyttävät yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja vaikutusten ar-

viointia. 

 
Suunnittelumääräys 

Maakuntakaavan keskusverkon (maakuntakeskus, seutukeskukset ja 

paikalliskeskukset) yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinni-

tettävä erityistä huomiota alueen oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin: 

- kilpailukykyisen tonttitarjonnan varmistamiseen hyödyntämällä 

ja eheyttämällä olemassa olevaa kaupunki- ja yhdyskuntara-

kennetta 

- seudullisten asiointi- ja palvelualueiden toiminnallisen vuoro-

vaikutuksen kehittämiseen ja tukemiseen 

- seudullisten ja paikallisten palvelu-, työpaikka-, teollisuus- ja 

matkailualueiden mitoitukseen ja toimintojen yhteensovittami-

seen kestävän kehityksen periaatteet huomioiden. 

- palvelujen ja työpaikkojen saavutettavuuteen julkisella kulku-

välineellä ja kevyen liikenteen avulla 

- vapaa-ajan asumisen ja matkailun kytkemiseen kiinteäksi 

osaksi muuta palvelu- ja yhdyskuntarakennetta 

- riittävien virkistysalueiden varaamiseen, virkistysalueiden ja 

ulkoilureittien seudulliseen jatkuvuuteen sekä yhteyksiin taaja-

makeskukseen ja palveluihin 
- taajamien rakentamattomiin ranta-alueisiin, yhteyksiin luontoon, 

rantaan ja veteen 

- alkutuotannon ja maiseman kannalta merkittävien yhtenäisten 

peltoalueiden säilyttämiseen tuotannossa 

- luonnon, erityisesti järvi- ja rantaluonnon sekä alueella sijait-

sevien kulttuuriympäristön ja/tai maiseman kannalta tärkeiden 

alueiden ja kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen vaa-

limiseen ja säilymiseen sekä kestävään aluetaloudelliseen 

hyödyntämiseen 

- Ilmastonmuutoksen ehkäisyyn ja ilmastonmuutoksesta aiheu-

tuvien haittojen, kuten tulvavaaran lisääntymisen, huomioimi-

seen. 

 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava maakunta-

kaavan kohdeluettelossa yksilöidyt valtakunnallisesti ja/tai maakun-

nallisesti arvokkaat kulttuuriympäristön kohteet ja alueet sekä mui-

naisjäännökset. 
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Kuva 3: Ote hyväksytystä Etelä-Savon maakuntakaavasta. Suunnittelualue merkitty punai-

sella soikiolla. 

Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon 1. vaihemaa-

kuntakaavan 9. kesäkuuta 2014 ja ympäristöministeriö vahvisti kaavan 

3.2.2016. Vaihemaakuntakaavassa tutkittiin tuulivoimatuotantoon sovel-

tuvia alueita.  

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavassa ei ole aluevarauksia Kuvansin 

alueella.  

 

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan Maakuntavaltuusto on hyväk-

synyt 12.12.2016. Kaavaprosessissa on päivitetty ja täydennetty nykyistä 

maakuntakaavaa useiden maankäyttömuotojen osalta.  Keskeisin päivit-

tämisen kohde on luonnonvarojen kestävä käyttö. Kaavaprosessissa tut-

kittiin mm. turvetuotannon ja vesistöjen virkistyskäytön yhteensovitta-

mista. Maakuntakaavaa on päivitetty kulttuuriympäristöjen ja maisemien 

merkinnöissä, luonnonsuojelualueiden toteuttamistilanteessa, kehittämis-

periaatemerkinnöissä sekä mm. yksittäisissä matkailu- ja virkistysmer-

kinnöissä. 

 

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualuetta koskee yksi 

aluevaraus:  

svl2  SUOJAVYÖHYKE,  VARALASKUPAIKKOJEN YMPÄ- 

RISTÖ 

 

Merkinnällä osoitetaan kantatiellä 72 Hiirolassa ja valta- tiellä 5 Joroisissa 

ja Heinolassa sijaitsevien varalaskupaikkojen suojavyöhykkeet, joiden 

säde on 12 km.  

 

Suunnittelumääräys 

Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon lentoliikenteen varalaskupai-

kasta johtuvat maankäytön rajoitukset. Alueelle sijoittuvista rakennus-

hankkeista, joissa rakennuksen tai rakenteen korkeus on suurempi kuin 

30 metriä, on pyydettävä puolustusvoimien lausunto sekä ilmailulain mu-

kainen lausunto Trafilta ennen rakennusluvan myöntämistä. 
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Yleiskaava 

 

Kuvansin osayleiskaavan valtuusto on hyväksynyt 7.11.2016.  

 

 

Kuva 4: Ote hyväksytystä osayleiskaavasta (ei mittakaavassa) 

 

Asemakaava 

Alueella ei ole voimassaolevaa asemakaavaa. 

Joroisten kunnanvaltuusto hyväksyi Kirvesniemen asemakaavan kokouk-

sessaan 4.5.2009 § 42. Päätöksestä tehtiin Kuopion Hallinto-oikeudelle 

valitus, jonka on allekirjoittanut 5.6.2009 18 Kirvesniemen alueella asu-

vaa asukasta. Valitukset etenivät korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka, 
joka kumosi kaavan 1.12.2010.  

Joroisten kunnanhallitus on 11.5.2015 §110 päättänyt käynnistää uudel-
leen Kirvesniemen asemakaavan laatimisen. 

 
Rakennuskiellot 

Alueella on voimassa rakennuskielto.  

Joroisten kunnanhallitus on 11.5.2015 § 110 päättänyt määrätä MRL 53§ 

mukaisesti rakennuskiellon Kirvesniemen alueelle Kirvesniemen asema-
kaavan laatimisen ajaksi. 
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3. OSALLISET 

 

Kaavahankkeessa osallisia ja sidosryhmiä ovat alustavan tarkastelun pe-

rusteella ainakin seuraavat tahot: 

- Suunnittelualueen ja sen lähialueen maanomistajat ja kiinteistöyh-

tiöt  

- Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä asuvat ja työskentelevät 

ihmiset ja muut kuntalaiset 

- Kunnan luottamuselimet 

- Kunnan eri hallintokunnat 

- Muut yhteisöt  

- Paikalliset järjestöt ja yhdistykset 

- Viranomaiset:  

o Etelä-Savon Ympäristökeskus 

o Pohjois-Savon liitto  

o Museovirasto 

o Savonlinnan maakuntamuseo 

o Varkauden kaupunki 

 

4. SUUNNITTELUPROSESSI 

 

Kaavatyö on tarkoitus laatia seuraavan rungon muotoisesti: 

 

 Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 

 OAS ja valmisteluaineisto / kaavaluonnos nähtävillä (Alkuvuosi 2017) 

 Osallisten 1. kuuleminen  

-   tiedottaminen lehdissä ja kirjeitse alueen sisällä ja rajanaa-

pureina oleville maanomistajille 

- osallisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä suunnitel-

masta kirjallisesti 

 Kaavaehdotuksen valmistelua 

 Teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen käsittely 

 Osallisten 2. kuuleminen ts. kaavaehdotus nähtävillä (Kevät 2017) 

-   tiedottaminen lehdissä ja kirjeitse niille jotka ovat luonnos-

vaiheessa tehneet huomauksia kaavasta 

-   ehdotus nähtävillä 

- osallisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä suunnitel-

masta kirjallisesti 

-   lausuntopyynnöt viranomaisilta 

-   Viranomaisneuvottelu (tarvittaessa) 

 Teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen käsittely 

 Kunnanvaltuuston hyväksyminen (Suksy  2017) 

 Kaavan hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja nähtävillä 30 päivän 

ajan. Nähtäville asettamisesta alkaa valitusaika. Osallisilla on valitus-

oikeus valitusaikana. 

 

5. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

 

Prosessin kussakin vaiheessa seurataan ja arvioidaan kaavasuunnitelman 

seuraavia ympäristövaikutuksia: 
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 Vaikutusta valtakunnallisiin alueidenkäyttö tavoitteisiin 

 Vaikutusta rakennettuun ympäristöön 

 Vaikutusta luonnonympäristöön 

 Yhdyskuntavaikutukset ja sosiaalisia vaikutuksia 

 Taloudelliset vaikutukset  

 Vaikutukset liikenteeseen 

 

6. YHTEYSTIEDOT 

 

Joroisten kunnassa asiaa hoitaa: 

tekninen johtaja Petri Miettinen 

040-661 4342 

e-mail: petri.miettinen@joroinen.fi 

Joroisten kunta 

Lentoasemantie 130 

79600 JOROINEN 

 

Kaavan laatijoina toimivat: 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Timo Leskinen 

aluepäällikkö, DI 

Microkatu 1, PL 1199, 70211 Kuopio 

puh. 040-508 9680 

e-mail: timo.leskinen@fcg.fi 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa proses-

sin edetessä. 
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