
 
 

 JOROISTEN KUNTA  

  

 Kirvesniemen asemakaava 

 
Kaavaselostus, luonnos 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavan hyväksyminen: KVALT 

 

 

 

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.2.2017 P27623 

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A



 

Kaavaselostus   

Joroisten kunta   

   

    

Timo Leskinen  16.2.2017   

 

 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Mikrokatu 1, PL 1199, 70211 Kuopio  
Puh. 010 4090, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

Sisällysluettelo 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ............................................................................................ 3 

1.1 Tunnistetiedot ......................................................................................................... 3 

1.2 Kaava-alueen sijainti ................................................................................................ 3 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ........................................................................................... 4 

2 TIIVISTELMÄ ................................................................................................................... 4 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet ............................................................................................ 4 

2.2 Asemakaava ........................................................................................................... 5 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen ..................................................................................... 5 

3 LÄHTÖKOHDAT ................................................................................................................ 5 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista .............................................................................. 5 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus ........................................................................................ 5 

3.1.2 Maanomistus ................................................................................................ 7 

3.1.3 Luonnonympäristö ........................................................................................ 7 

3.1.4 Maisema ...................................................................................................... 7 

3.1.5 Vesiluonto .................................................................................................... 8 

3.1.6 Kasvillisuus .................................................................................................. 8 

3.1.7 Eläimistö .................................................................................................... 10 

3.1.8 Luonto- ja lintudirektiivilajit sekä uhanalaiset ja harvinaiset lajit ....................... 11 

3.1.9 Arvokkaat luontokohteet .............................................................................. 12 

3.1.10 Rakennettu ympäristö ................................................................................ 16 

3.1.11 Väestömäärä, väestökehitys ja väestöennusteet ............................................ 17 

3.1.12 Muut palvelut ............................................................................................ 17 

3.1.13 Liikenne ................................................................................................... 17 

3.1.14 Tekninen huolto ........................................................................................ 18 

3.1.15 Ympäristöhäiriöt ........................................................................................ 18 

3.2 Suunnittelutilanne ................................................................................................. 19 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET.......................................................................... 23 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet ........................................................... 23 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset ............................................ 23 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö ..................................................................................... 23 

4.3.1 Osalliset ..................................................................................................... 23 

4.3.2 Vireille tulo ................................................................................................. 24 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely ..................................................... 24 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö .................................................................................... 24 

4.4 Asemakaavan tavoitteet ......................................................................................... 24 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS ................................................................................................. 24 



 

Kaavaselostus   

Joroisten kunta   

   

    

Timo Leskinen  16.2.2017   

 

 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Mikrokatu 1, PL 1199, 70211 Kuopio  
Puh. 010 4090, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

5.1 Kaavan rakenne .................................................................................................... 24 

5.1.1 Mitoitus ..................................................................................................... 25 

5.1.2 Palvelut ..................................................................................................... 25 

5.1.3 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen ................................... 25 

5.1.4 Maanomistus .............................................................................................. 25 

5.1.5 Aluevaraukset............................................................................................. 25 

5.1.6 Korttelialueet .............................................................................................. 26 

5.1.7 Yleismääräykset .......................................................................................... 28 

5.2 Vaikutusten arviointi .............................................................................................. 28 

5.2.1 Valtakunnallisten suunnittelutavoitteiden toteutuminen ................................... 28 

5.2.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön .......................................................... 29 

5.2.3 Liikenne ..................................................................................................... 31 

5.2.4 Tekninen huolto .......................................................................................... 31 

5.2.5 Ympäristöhäiriöt ......................................................................................... 32 

5.2.6 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön .................................................. 32 

5.2.7 Taloudelliset vaikutukset .............................................................................. 32 

5.2.8 Vaikutukset ihmisiin .................................................................................... 32 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS .............................................................................................. 33 

6.1 Toteutusta ohjaava ja havainnollistavat suunnitelmat ................................................. 33 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus ......................................................................................... 33 

6.3 Toteutuksen seuranta............................................................................................. 33 

 

 

 

LIITTEET 

 

- Tilastolomake (lisätään prosessin edetessä) 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

- Kaavakartta ja -määräykset 
 

 

 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus  3 (29) 

 Joroisten kunta   
16.2.2017   P27623 
    

 

 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Mikrokatu 1, PL 1199, 70211 Kuopio  
Puh. 010 4090, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

JOROISTEN KUNTA 
 

KIRVESNIEMEN ASEMAKAAVA 

 
1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot  

Tämä on asemakaavan selostus, joka koskee 16.2.2017 päivättyä asemakaavakarttaa. 

 

Asemakaava koskee Joroisten kunnan Kuvansin taajaman koillisosassa sijaitsevaa Sii-

tinselän rantaan rajoittuvaa Kirvesniemen aluetta. 

 

Asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 20 ha. Asemakaavalla muodostuvat 

korttelit 418 - 425, pienvenesatama, uimaranta sekä puisto-, maa- ja metsätalous- se-

kä liikennealueet. 

 

 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee linnuntietä noin 4 km Varkauden keskustasta etelään ja 12 km 

Joroisten kirkonkylältä pohjoiseen.  

Suunnittelualue on merkitty alla olevan kuvaan 1. Tarkka suunnittelualueen rajaus on 

esitetty kuvassa 2.  

 

 

Kuva 1. Kaava-alueen sijainti, suunnittelualue merkitty punaisella ympyrällä. 
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Kuva 2. Suunnittelualueen rajaus punaisella.  

 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Kaavan nimi tulee kaava-alueen sijainnista. Tarkoitus on kaavoittaa alue, jolla ei vielä 

ole voimassaolevaa asemakaavaa.  

Joroisten kunnan tavoitteena on osoittaa kunnan alueelle vetovoimaisia asuinalueita. 

Tarkoituksena on osoittaa alueelle uutta asumista ja samalla laajentaa olemassa olevia 

tontteja sopivammaksi pysyvään asutukseen. Alueen asuntotarjontaa monipuolistetaan 

osoittamalla alueelle kerrostaloasumista. Kaavalla osoitetaan alueelle myös tarvittavat 

viheralueet. Suunnittelussa huomioidaan olemassa oleva asutus.   

Alueen pääosan omistaa kunta, Kirvesniemen koillisrannalla sijaitsevat yksityisten 

omistamat tontit sisällytetään kaavaan. 

Asemakaavalla alueelle osoitetaan asuinrakentamista, venesatama sekä viheralueita. 

 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Joroisten kunnanvaltuusto hyväksyi Kirvesniemen asemakaavan kokouksessaan 

4.5.2009 § 42. Päätöksestä tehtiin Kuopion Hallinto-oikeudelle valitus, jonka on allekir-

joittanut 5.6.2009 18 Kirvesniementien vaikutusalueella asuvaa asukasta. Valitukset 

etenivät korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka, joka kumosi kaavan 1.12.2010.  
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Joroisten kunnanhallitus on 11.5.2015 §110 päättänyt käynnistää uudelleen Kirvesnie-

men asemakaavan laatimisen. 

Ennen kaavan kumoamista kunnan omistamat tontit pyykitettiin ja uusien liikenneväyli-

en kohdalta poistettiin puusto. Muille kaava-alueen osin tehtiin harvennushakkuut 

2010. Kunnallistekniikkaa ei alueelle rakennettu. Kunta on myöhemmin alueella toimi-

essaan ja maankäyttöä suunnitellessaan noudattanut kumotun asemakaavan aluevara-

uksia mm. lisämaan myynnissä loma-asuntotonteille. 

Joroisten kunnanhallitus on päättänyt määrätä MRL 53 § mukaisesti rakennuskiellon 

Kirvesniemen alueella Kirvesniemen asemakaavan laatimisen ajaksi. 

Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä pp.kk. – pp.kk.201x 

välisen ajan.  

Kaavaehdotus nähtävillä pp.kk. - pp.kk.201v välisen ajan.  

TÄYDENNETÄN PROSESSIN EDETESSÄ 

 

2.2 Asemakaava 

Joroisten kunnan tavoitteena on osoittaa alueelle järvenrannan läheisyyteen palvelui-

den saavutettavuuden, tehokkaan yhdyskuntateknisen verkoston ja huollon sekä te-

hokkaiden tietoteknisten yhteyksien päässä olevia ympärivuotisia asuinpaikkoja.  Kaa-

valla osoitetaan alueelle myös tarvittavat viheralueet. Suunnittelussa huomioidaan ole-

massa oleva asutus.   

Uudet sisämaan rakennuspaikat sijaitsevat uusien teiden välissä ja läheisyydessä. Uusia 

omakotitontteja alueelle on sijoitettu 30 kpl olemassa olevien 13 rakennuspaikan lisäk-

si. Lisäksi alueelle on osoitettu 2 kerrostalo-/rivitalotonttia. Alueelle on merkitty myös 

venesatama-alue sekä uimaranta. 

 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavaa voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. 

 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Kaava-alue käsittää Joroisten Kuvansin taajaman koillisosassa sijaitsevan Kirvesniemen 

alueen. Alue rajautuu lännessä metsäalueisiin ja muualla Haukiveden Siitinselkään.  

Kaavoitettava alue on noin 20 hehtaarin suuruinen. Kaavoitettava alue on rajattu kiin-

teistörajojen mukaisesti. Suunnittelualue sijaitsee linnuntietä noin 4 km Varkauden 

keskusta etelään ja 12 km Joroisten kirkonkylältä pohjoiseen. 

Suunnittelualue on miljööltään vehreä, niemen halkaisee luoteesta kaakkoon suuntau-

tuva tie. Loma-asutus sijoittuu Siitinselän rannalle. Pohjois- ja itäosat ovat muuta alu-

etta korkeammalla. 
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Koillisrannalla sijaitsevat 13 lomarakennusta on rakennettu 1950- ja 60-luvuilla. Ra-

kennukset ovat tyylillisesti yhtenäisiä. Kirvesniementien varteen kaava-alueen ulkopuo-

lelle on rakennettu uudehkoja yksikerroksisia omakotitaloja. 

 

Kuva 3. Ilmakuva Kirvesniemestä 

 

Kuva 4. Ilmakuva Kirvesniemestä 
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3.1.2 Maanomistus 

Kaava-alueen omistaa Joroisten kunta rakentamattomilta osilta. Olevat rakennuspaikat 

ovat yksityisessä omistuksessa. 

3.1.3 Luonnonympäristö 

Asemakaava-alueen luonnonympäristön nykytila selvitettiin edellisen kaavoituksen yh-

teydessä maastokäynnillä 3.8.2007. Inventoinnin on tehnyt biologi, FM Minna Eskeli-

nen. Alueelta selvitettiin kasvillisuuden ja maiseman yleiskuva sekä luonnon monimuo-

toisuuden kannalta arvokkaat kohteet. Lisäksi liito-oravan osalta selvitettiin lajille sove-

liaat metsät. Selvitysajankohta oli myöhäinen kattavan liito-oravaselvityksen tekemi-

seen. 

Luonnonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimpia kohteita ovat 

liito-oravan elinalue, rantaluhdat sekä pienialaiset lehtokohteet. Valtakunnallisesti 

uhanalaisista lajeista selvitysalueella elää liito-orava. Alueelta ei ole tiedossa muita 

uhanalaisia tai harvinaisia lajeja. 

 

 

Kuva 3. Kuva asemakaavoitettavalta alueelta. 
 

 

3.1.4 Maisema 

Selvitysalue sijoittuu Haukiveden rannalle ja rajoittuu lännessä Kirvesniementien tun-

tumaan. Kirvesniemen pohjoisosassa on selvitysalueen korkein kohta, jota reunustavat 

rinnemetsät. Pinnanmuodot tasoittuvat etelään, jossa on alavia rantamaita.  

Pääosa alueesta on metsämaata. Pohjoisosan metsät ovat vaihtelevasti mänty- ja kuu-

sivaltaisia. Paikoin puusto on järeää. Keski- ja eteläosan metsät ovat puustoltaan nuo-

ria ja kuusivaltaisia. Lehtipuuvaltaisia alueita on rantametsissä ja peltojen reunamilla. 

Selvitysalueella on kapeita hiekkateitä.  

Rakennetut alueet sijoittuvat pääosin rantavyöhykkeelle. Loma-asutus sijoittuu Kirves-

niemen itärannalle. Selvitysalueen pohjoisosassa on entistä pihapiiriä sekä venelaituri 

ja veneenlaskupaikka, uimaranta ja pysäköintialue. Rannassa suurten mäntyjen, kuus-

ten ja koivujen muodostamat puuryhmät elävöittävät rantamaisemaa. Kirvesniemen 

pohjoisrannoilta avautuu näkymiä Haukiveden vesimaisemaan aina Varkauden kaupun-

kiin ja tehtaille saakka. Entisen pihapiirin rakennukset on purettu vanhaa aittaraken-

nusta lukuun ottamatta. Maisemallista arvoa on piha-alueen järeillä kuusilla, jotka si-

joittuvat pääosin teiden varteen. 
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Kuva 4. Pihapiirin järeillä kuusilla on maisemallista arvoa.  

 

3.1.5 Vesiluonto 

Selvitysalueelle ei sijoitu luokiteltuja pohjavesialueita.1 

Selvitysalueen vesistöt kuuluvat Vuoksen vesistöön, Haukiveden vesistöalueeseen 

(04.211). Vesistöjä ja vesistöalueita koskevia tietoja on saatu Etelä-Savon ympäristö-

keskuksen kotisivuilta sekä ympäristöhallinnon Hertta-ympäristötieto-järjestelmästä. 2  

Kirvesniemi sijaitsee Haukiveden (500 km2) rannalla. Haukivesi sijaitsee Varkauden ja 

Savonlinnan välisellä vesistöosuudella. Se on todellinen Saimaan alueen keskusallas, 

joka jakautuu salmien ja saarten pilkkomana järvialtaisiin. Selvitysalue sijoittuu Siitin-

selän osa-alueelle.  

Haukivesi on keskeisen Saimaan suhteellisesti kuormitetuin allas. Veden laatu vaihtelee 

suuresti järven eri osa-alueilla. Pohjoisesta, Varkauden suunnalta, tulevat ravinnepitoi-

set vedet sekoittuvat idästä tulevilla kirkkailla, vähäravinteisimmilla vesillä. Suomen 

ympäristökeskuksen vesistöjen käyttökelpoisuusluokituksen (käyttökelpoisuus virkis-

tyskäyttöön, kalastukseen yms.) mukaan Varkauden Kinkamonselkä on luokiteltu luok-

kaan hyvä ja Varkauden alapuolinen alue Siitinselältä Saviluotoon luokkaan tyydyttävä. 

Suurimmat pistekuormittajat ovat Varkauden metsäteollisuus ja Varkauden kaupunki. 

3.1.6 Kasvillisuus 

Selvitysalue sijaitsee eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä, Järvi-Suomen kasvi-

maantieteellisellä alueella.  

                                           
1 Hertta-ympäristötietojärjestelmä 
2 www.ymparisto.fi, Hertta-ympäristötietojärjestelmä 

http://www.ymparisto.fi/
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Selvitysalueen pohjoisosan metsät ovat pääosin puustoltaan varttuneita mänty-, kuusi 

tai havu-lehtipuukankaita. Mäntykankailla tiheän alikasvoksen muodostavat pihlaja, 

koivu ja kuusi.  Metsätyypeistä vallitsevat käenkaali-mustikkatyypin (OMT) lehtomaiset 

kankaat. Kenttäkerroksen tyypillisiä lajeja ovat metsäkastikka, mustikka, sananjalka, 

käenkaali, metsälauha, kielo, lillukka, metsämansikka ja metsäalvejuuri. Rantametsät 

ovat pääosin mustikkatyypin (MT) tuoreita kankaita. Aivan pohjoisosan kallioiset metsät 

ovat puolukkatyypin (VT) kuivahkoa mäntykangasta.   

Selvitysalueen keski- ja eteläosissa vallitsevat nuoret metsät, jotka ovat pääosin ti-

heäpuustoisia istutettuja kuusikoita. Taimikoissa on tehty harvennushakkuut vuonna 

2010. Metsätyypit vaihtelevat lehtomaisista kankaista tuoreisiin lehtoihin. Kasvillisuus 

on monin paikoin kulttuurivaikutteista, ja siinä on piirteitä laidunnuksesta. Alueella on 

myös koivu- ja harmaaleppävaltaisia metsittyneitä peltoja.  Lisäksi pellonreunusmetsinä 

on varttuneita kuusikankaita.  

 

 

Kuva 5. Kirvesniemen pohjoisosassa vallitsevat mäntyvaltaiset metsät. 
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Kuva 6. Selvitysalueen keskiosassa on tiheäpuustoisia kuusikoita. 

 

Rehevät metsätyypit, lehtomaiset kankaat ja lehdot ovat alueelle tyypillisiä. Useimmat 

käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) tuoreet kuusilehdot ovat talousmetsää. Saniais-

tyypin (FT) kosteat lehdot ovat vaihtelevasti kuusi- ja lehtipuuvaltaisia. Kenttäkerrok-

sen valtalajina on soreahiirenporras. Tyypillisiä lehtojen lajeja ovat mm. käenkaali, 

metsämansikka, rönsyleinikki, lillukka, vadelma, ojakellukka, metsäkurjenpolvi, kar-

hunputki, suokeltto, nurmilauha, metsäimarre, metsäalvejuuri ja punaherukka. Vaateli-

aampaa lehtolajistoa edustavat sudenmarja, lehtopähkämö ja lehtotesma.  

Soita on selvitysalueen eteläosassa. Lähinnä ne ovat talousmetsiin sijoittuvia kosteita 

painanteita, jotka eivät juuri eroa kasvillisuudeltaan lähiympäristöstä. Litmalahden ran-

ta-alueilla on koivu- ja pajuluhtaa sekä ruoho- ja saraluhtaa.  

Vesikasvillisuus on rehevää selvitysalueen pohjoisosan lahdessa sekä eteläosan Litma-

lahdessa. Pohjoisosan Kassarniemeen rajoittuva matala lahti on ulpukkavaltainen, järvi-

ruoko ja järvikorte muodostavat laajoja kasvustoja. Muualla rannat vaihtelevat kivikko- 

ja hiekkarannoista rantaluhtiin. Hiekkapohjaiset rannat ovat matalia. Rantakasvillisuu-

teen kuuluvat mm. rantakukka, terttualpi, rantaminttu, rantalemmikki, suoputki, kelta-

kurjenmiekka, siperiansinivalvatti, ratamosarpio sekä harvahkoja kasvustoja muodos-

tava järviruoko. Rantapuuston ja -pensaston muodostavat tervaleppä, koivu ja pajut. 

3.1.7 Eläimistö 

Selvitysalueen nisäkäslajistoon kuuluvat mm. orava ja liito-orava, josta tehtiin havain-

toja alueen pohjoisosan metsistä.  
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Alueen linnusto on tavanomaista metsälinnustoa. Varsinaista linnustoselvitystä ei tehty 

selvitysajankohdasta johtuen. Maastotöiden yhteydessä havaittiin mm. sinitiainen, pu-

nakylkirastas sekä lehtipuusekametsissä viihtyvä lehtokurppa. Laulujoutsenpari havait-

tiin Kassarniemen rannalla selvitysalueen ulkopuolella. Kassarniemi-venevalkama alue 

sekä Litmalahden ruovikkoiset ranta-alueet ovat vesilinnuille soveliaita ruokailu- ja pe-

simäalueita. Vesilinnuston tyypillisiä lajeja ovat kalalokki, kalatiira, silkkiuikku ja härkä-

lintu.  Rantapensastoissa viihtyy pajusirkku ja ruovikoissa ruokokerttunen. 

3.1.8 Luonto- ja lintudirektiivilajit sekä uhanalaiset ja harvinaiset lajit 

Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista Kirvesniemen eläimistöön kuuluu liito-orava, joka 

on valtakunnallisesti uhanalainen, vaarantunut laji. Liito-oravan luontaisia elinympäris-

töjä ovat vanhat kuusivaltaiset sekametsät, joissa kasvaa järeitä haapoja, leppää ja 

koivua. Liito-oravametsissä on tyypillisesti eri-ikäistä puustoa ja useita eri latvusker-

roksia. Liito-oravan elinympäristövaatimuksia ovat sopiva pesäkolo, muutama pesää 

suojaava kuusi sekä lähellä kasvavat lehtipuut. Lisääntymisalueet ovat usein kallioiden 

alla, rinteissä ja pienvesistöjen varsilla. Liito-oravat pystyvät käyttämään nuoria met-

siä, siemenpuuasentoon hakattuja ja varttuneita taimikoita ruokailuun ja liikkumiseen 

kuusimetsiköstä toiseen. Aikuiset liito-oravat elävät samassa metsässä vuosia. Naaraal-

la vakituinen asuinpaikka on vähintään 3,5 ha kokoinen, koirailla alue on suurempi.  

Selvitysalueelta löytyi yksi liito-oravan elinalue, joka on rajattu kartalle lähinnä puustol-

listen ominaisuuksien perusteella. Elinalueella ja lähiympäristössä on lehtipuuvaltaisia 

ruokailualueita. Selvitysalueella on myös muita lajille soveliaita varttuneita, kuusivaltai-

sia metsiä, jotka ilmenevät oheisesta kartasta.  

 

Kuva 6. Liito-oravan elinalue, lehtipuuvaltaiset ruokailualueet sekä lajille soveliaat 

metsäalueet. 

 

Lintudirektiivilajeista alueen pohjoisosassa, Kassarniemen edustalla, tavattiin laulujout-

sen. Lisäksi kalatiira kuuluu alueelle tyypilliseen pesimälinnustoon. 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus  12 (29) 

 Joroisten kunta   
16.2.2017   P27623 
    

 

 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Mikrokatu 1, PL 1199, 70211 Kuopio  
Puh. 010 4090, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

3.1.9 Arvokkaat luontokohteet 

Selvitysalueen luonnonsuojelullisesti arvokkain alue on liito-oravan elinalue. Liito-orava 

on EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikan hävit-

täminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulaissa kielletty (LsL 49 §3). Alueen maan-

käytön suunnittelussa tulisi huomioida, että liito-orava tarvitsee lisääntyäkseen noin 3-

4 ha suuruisen yhtenäisen metsäalueen4. Ainoastaan pienten lisääntymisalueiden sääs-

täminen ei turvaa lajin olemassaoloa. Liito-oravan elinalueet koostuvat lisääntymis-, 

ruokailu- ja liikkumisalueista. Lajille on osoitettava kaavassa myös liikkumiseen sopivia 

kulkuväyliä, latvusyhteyksiä, joita pitkin liito-orava pystyy liikkumaan alueelta toiselle 

ravinnonhaussa ja lisääntymisaikana. Liito-oravan kulkuväyliksi soveltuvat esimerkiksi 

pellonreunus- ja tienvarsimetsät. Liito-orava-alueille tulisi jättää liikkumiseen ja suojau-

tumiseen soveltuvia puita sekä ravintoa tarjoavia lehtipuita.  

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä ovat lisäksi lehtokohteet, rantaluhta ja 

tervaleppäkorpi, jotka ovat pienialaisia, paikallisesti arvokkaita metsälain (MetsäL 10 

§5) mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Nämä kohteet lähiympäristöineen suo-

sitetaan jätettäväksi rakentamisen ulkopuolelle.  

Maisemallista merkitystä on alueen pohjoisosassa teiden varressa kasvavilla järeillä 

kuusilla, joiden läpimitta 1,3 metrin korkeudella vaihtelee 55-75 cm välillä. Puut tulisi 

huomioida mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi tiestöä suunniteltaessa ja rakennetta-

essa. 

  

Kuva 7. Selvitysalueen luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kohteet sekä 

uhanalaiset lajit. 

 

                                           
3 Luonnonsuojelulaki (20.12.1996/1096); Luonnonsuojeluasetus (14.2.1997/160) 
4 Liito-oravan huomioon ottaminen kaavoituksessa. Ympäristöministeriö 9.11.2005. 
5 Metsälaki (12.12.1996/1093); Metsäasetus (20.12.1996/1200) 
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1. Liito-oravan elinalue 

Pinta-ala: 1,2 ha 

Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: liito-orava (VU) 

Eläimistö- ja kasvillisuuskohde. 

Elinalue sijaitsee teiden ja loma-asutuksen rajaamalla alueella. Metsät ovat 

vaihtelevasti uudistuskypsää mäntyvaltaista havu-lehtipuukangasta, varttu-

nutta kuusilehtoa ja kuusikangasta. Vallitsevan latvuskerroksen muodostavat 

mänty, kuusi ja koivu, alikasvoksen koivu, harmaaleppä ja pihlaja. Tyypillisiä 

ovat yksittäiset järeät kuuset ja kuusiryhmät, joita ympäröivät lehtipuulaikut. 

Elinalueeseen on rajattu myös entistä pihapiiriä, jossa kasvaa järeitä kuusia. 

Alueen keskiosasta todettiin kaksi (2) liito-oravan merkitsemää puuta, jotka 

ovat kuusia. Kartalle elinaluerajaus tehtiin puustollisten ominaisuuksien pe-

rusteella.  

Alueella on lehtolaikkuja, joiden kasvillisuus vaihtelee saniaistyypin (FT) kos-

teasta lehdosta (kohde 2) käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) tuoreisiin leh-

toihin.  

 

Kuva 8. Järeitä kuusia ympäröivät lehtipuulaikut, joilla on merkitystä liito-

oravan ruokailualueina. 
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2. Lehto 1 

Pinta-ala: 0,04 ha 

Kasvillisuuskohde 

Mäntykankaiden ympäröimä lehtopainanne on kosteaa saniaislehtoa (FT). 

Varttuneen puuston vallitsevan latvuskerroksen muodostavat kuusi ja mänty, 

alikasvoksen pihlaja, koivu ja harmaaleppä. Kenttäkerroksen valtalajina on 

soreahiirenporras, muuta lajistoa mm. metsäalvejuuri, metsäimarre, sanan-

jalka, käenkaali, oravanmarja ja metsäkastikka. Vaateliaampaa lehtolajistoa 

edustavat sudenmarja ja lehtotesma.    

 

Kuva 9. Hiirenporrasvaltainen saniaislehto.  

 

 

3. Litmalahden rantaluhta 

Pinta-ala: 1,3 ha 

Kasvillisuuskohde 

Kaakkoisosan rantaa reunustaa leveä luhtaisen kasvillisuuden vyöhyke, joka 

vaihettuu metsäluhdasta pajuluhdaksi sekä ruoho- ja saraluhdaksi. Uloinna on 

järviruovikkoa. Metsäluhdat ovat koivuluhtaa, jossa seassa kasvaa mäntyä ja 

tervaleppää. Pensaskerroksen muodostavat kataja, korpipaatsama, kuusi ja 

pihlaja. Kenttäkerroksen valtalajina on kangasmaitikka. Muuta lajistoa mm. 

nurmilauha, korpikastikka, metsäalvejuuri, metsätähti, mesimarja, riidenlieko 

ja mustikka. 

Pajuluhta sekä ruoho- ja saraluhdat ovat vetisiä ja viitakastikkavaltaisia. Paju-

luhtaa on kapeana kaistaleena metsäluhdan ja avoimen luhdan välissä. Tyy-

pillistä lajistoa ovat lisäksi mm. kurjenjalka, suoputki, rantakukka, järviruoko, 
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jouhivihvilä, luhtasara, luhtatähtimö, ranta-alpi, terttualpi, pikkumatara, kel-

takurjenmiekka ja jokileinikki. 

 

 

Kuva 10. Rantaluhdat ovat viitakastikkavaltaiset ja vaihettuvat järviruovikoiksi.  

 

4. Tervaleppäkorpi 

Pinta-ala: 0,1 ha 

Kasvillisuuskohde 

Puuston vallitsevan latvuskerroksen muodostavat valtalajina kasvava terva-

leppä, sekä koivu ja mänty. Alikasvoksena kasvaa pihlajaa ja koivua, pensas-

kerroksessa pajuja, korpipaatsamaa ja katajaa. Pienialaisella kohteella vuo-

rottelevat mätäspinnat ja painanteiset välipinnat. Mättäillä valtalajina on mus-

tikka, muuta lajistoa metsäalvejuuri, käenkaali, metsätähti ja maitikat. Väli-

pintojen rehevän kasvillisuuden muodostavat rentukka, vehka, keltakurjen-

miekka, metsäalvejuuri, rönsyleinikki, suoputki, rantaminttu ja nurmilauha. 

Korpea reunustavat koivu-tervaleppäluhdat sekä lehtipuulehdot.    

Kohde on rehevänä korpityyppinä metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä 

elinympäristö. Se ei täytä luonnonsuojelulain (LSL 29 §, LSA 10 §) mukaisen 

tervaleppäkorven kriteereitä. 

5. Lehto 2 

Pinta-ala: 0,5 ha 

Kasvillisuuskohde 

Pohjoinen osa-alue on käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) tuoretta lehtoa. 

Varttuneen puuston vallitsevan latvuskerroksen muodostavat kuusi, mänty, 

koivu ja tervaleppä, alikasvoksen harmaaleppä, tervaleppä ja pihlaja. Pensas-

kerroksessa kasvaa punaherukkaa. Kenttäkerroksen lajistoa ovat mm. käen-

kaali, metsämansikka, rönsyleinikki, lillukka, vadelma, ojakellukka, nurmi-

lauha, soreahiirenporras, metsäimarre, metsäalvejuuri ja korpi-imarre. Vaate-
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liaampaa lehtolajistoa edustavat sudenmarja ja lehtotesma. Kohde vaihettuu 

rantaluhdaksi.  

Eteläinen osa-alue on kosteaa saniaistyypin (FT) lehtipuulehtoa. Varttuneen 

puuston valtalajeja ovat harmaaleppä ja tervaleppä, seassa kasvaa koivua ja 

mäntyä. Alikasvoksen muodostavat harmaaleppä, pihlaja ja kuusi, pensasker-

roksen punaherukka ja kuusi. Kenttäkerroksen valtalajina on soreahiirenpor-

ras. Muuta lajistoa mm. metsäalvejuuri, käenkaali, oravanmarja, vadelma, 

lehtotesma ja nurmilauha. Kasvillisuus on kulttuurivaikutteista, sillä lehto on 

ollut metsälaitumena. 

 

Kuva 11. Harmaaleppävaltaista lehtipuulehtoa. 

 

3.1.10 Rakennettu ympäristö 

3.1.10.3 Yhdyskuntarakenne 

Joroisten kunnassa on kaksi päätaajamaa, kirkonkylä ja Kuvansi.  Kaava-alue 

sijoittuu Kuvansin taajaman koillisosaan. Kuvansin taajaman asutus sijoittuu 

vt 5 itäpuolelle. Kuvansin koulukeskus, päiväkoti ja kauppa sijaitsevat reilun 

kolmen kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta.  

3.1.10.4 Rakennukset  

Alueella on 13 olevaa omarantaista lomarakennusta. Rakennukset sijoittuvat 

Siitinselän rannalle. Kirvesniemen korkeimmalla kohdalla sijaitsi jugendtyyli-

nen rakennus, jonka maakellaria rakennettaessa löytyi kivikautinen asuin-

paikka. Rakennus ja maakellari ovat sittemmin tuhoutuneet eikä asuinpaikkaa 
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enää katsota muinaismuistolain (295/63) suojaamaksi kiinteäksi muinaisjään-

nökseksi (Savonlinnan maakuntamuseon lausunto 25.7.2008).  

 

Kuvat 12 -13. Lomarakennuksia järven rannassa. 

 

3.1.11 Väestömäärä, väestökehitys ja väestöennusteet 

Jorosten kunnan väkiluku vuoden 2013 lopussa oli 5213, joista Kuvansin taa-

jamassa asui noin 1000 henkilöä. Väkiluvun muutos vuosien 2013 ja 2016 vä-

lillä oli -1,8 %. Alle 15-vuotiaita oli 14,9 %, 15-64 -vuotiaita 60,6 % ja yli 65 

vuotiaita 24,4 % asukkaista. 

Joroisten kunnan väestökehitys: 

1980 1985 1990 1995 2000 2003 2006 2008 2012 2013 2016 

6239 6270 6407 6223 5880 5723 5596 5476 5314 5213 5120 
 

Lähde: Tilastokeskus, väestötilasto. 

3.1.12 Muut palvelut 

Kuvansin taajamasta löytyvät kolmen kilometrin etäisyydeltä koulu, urheilu-

keskus, päiväkoti, kauppa ja ravintola. Muut palvelut haetaan joko Joroisten 

kirkonkylältä tai Varkaudesta. 

3.1.13 Liikenne 

Kulku alueelle tulee tapahtumaan Kirvesniementietä pitkin. Kirvesniementien 

on yksityistie, joka liittyy Kuvansintiehen ja edelleen Kuopiontiehen.  

Joukkoliikenne alueelle ei ole tällä hetkellä. Suunnitelmissa on, että Kuvansin 

tulee paikallisliikenteen piiriin seuraavan joukkoliikenteen kilpailutuksen yh-

teydessä. 
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Kuva 14. Nykyiset tiet 

 

3.1.14 Tekninen huolto 

Kunnallinen vesi- ja viemäriverkosto ei ulotu vielä alueelle. Alueella on ve-

siosuuskunnan vesijohto.  

Alueen keskitetty jätevesihuolto on mahdollista järjestää Kuvansi – Varkaus 

siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä. 

3.1.15 Ympäristöhäiriöt 

Kirvesniemi on liikenteen kannalta umpipohjukka, joten maantieliikenteestä ei 

tule aiheutumaan häiriöitä. 

Syväväylä sijaitsee suunnittelualueen kaakkoispuolella noin kilometrin etäi-

syydellä. 

 

Haukiveteen rajoittuvien rantojen osalta tulee huomioida Varkauden Hurus-

lahdelta ja sen alapuoliselta Haukivedeltä löydetyt korkeat TBT -pitoisuudet. 
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Maaliskuussa 2012 alkaneessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on 

tarkoituksena löytää keinoja, joiden avulla Huruslahdelta löydettyjen haitta-

aineiden kulkeutumista voitaisiin hallita ja vähentää.  

 

3.2 Suunnittelutilanne 

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 vahvista-

nut Etelä-Savon maakuntakaavan (kuva 15). 

 

Kuvansin taajama on osoitettu paikalliskeskuksen kohdemerkinnällä. 

Merkintää koskeva kaavamääräys: 

  

Aluevarausmerkinnällä osoitetaan maakuntakeskuksen ja seutukeskusten 

taajamatoimintojen alueet. Kohdemerkinnällä osoitetaan maakunnan kes-

kusverkon perusrakenteen kannalta tärkeät paikalliskeskukset. 

Merkintä sisältää asumisen, kaupan, matkailun, palvelujen, hallinnon, teol-

lisuus- ja muiden työpaikka- ym. taajamatoimintojen alueita. Samoin siihen 

sisältyy virkistys-, puisto- ja erityisalueita sekä pääväyliä pienempiä liiken-

nealueita. Lisäksi merkintä sisältää erikseen luetellut arvokkaat luonnon- ja 

kulttuuriympäristökohteet. Merkintä ei estä maa- ja metsätalouskäytössä 

olevien alueiden säilyttämistä nykyisessä käytös- sään. Alueen maankäyttö 

ja rakentaminen edellyttävät yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja vaikutus-

ten arviointia. 

 
Suunnittelumääräys 

Maakuntakaavan keskusverkon (maakuntakeskus, seutukeskukset ja pai-

kalliskeskukset) yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä 

erityistä huomiota alueen oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin: 

- kilpailukykyisen tonttitarjonnan varmistamiseen hyödyntämällä ja 

eheyttämällä olemassa olevaa kaupunki- ja yhdyskuntarakennetta 

- seudullisten asiointi- ja palvelualueiden toiminnallisen vuorovaiku-

tuksen kehittämiseen ja tukemiseen 

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

kailualueiden mitoitukseen ja toimintojen yhteensovittamiseen kes-

tävän kehityksen periaatteet huomioiden. 

- palvelujen ja työpaikkojen saavutettavuuteen julkisella kulkuväli-

neellä ja kevyen liikenteen avulla 

- vapaa-ajan asumisen ja matkailun kytkemiseen kiinteäksi osaksi 

muuta palvelu- ja yhdyskuntarakennetta 
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- riittävien virkistysalueiden varaamiseen, virkistysalueiden ja ulkoi-

lureittien seudulliseen jatkuvuuteen sekä yhteyksiin taajamakeskuk-

seen ja palveluihin 
- taajamien rakentamattomiin ranta-alueisiin, yhteyksiin luontoon, ran-

taan ja veteen 

- alkutuotannon ja maiseman kannalta merkittävien yhtenäisten pel-

toalueiden säilyttämiseen tuotannossa 

- luonnon, erityisesti järvi- ja rantaluonnon sekä alueella sijaitsevien 

kulttuuriympäristön ja/tai maiseman kannalta tärkeiden alueiden ja 

kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen vaalimiseen ja säily-

miseen sekä kestävään aluetaloudelliseen hyödyntämiseen 

- Ilmastonmuutoksen ehkäisyyn ja ilmastonmuutoksesta aiheutuvien 

haittojen, kuten tulvavaaran lisääntymisen, huomioimiseen. 

 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava maakuntakaavan 

kohdeluettelossa yksilöidyt valtakunnallisesti ja/tai maakunnallisesti ar-

vokkaat kulttuuriympäristön kohteet ja alueet sekä muinaisjäännökset. 

 

 

Kuva 15. Ote hyväksytystä Etelä-Savon maakuntakaavasta. 

Suunnittelualue merkitty punaisella soikiolla. 

 

Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon 1. vaihemaakunta-

kaavan 9. kesäkuuta 2014 ja ympäristöministeriö vahvisti kaavan 3.2.2016. 

Vaihemaakuntakaavassa tutkittiin tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita.  

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavassa ei ole aluevarauksia Kuvansin alueel-

la.  

 

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan maakuntavaltuusto on hyväksynyt 

12.12.2016. Kaavaprosessissa on päivitetty ja täydennetty nykyistä maakun-

takaavaa useiden maankäyttömuotojen osalta.  Keskeisin päivittämisen kohde 

on luonnonvarojen kestävä käyttö. Kaavaprosessissa tutkittiin mm. turvetuo-

tannon ja vesistöjen virkistyskäytön yhteensovittamista. Maakuntakaavaa on 

päivitetty kulttuuriympäristöjen ja maisemien merkinnöissä, luonnonsuojelu-

alueiden toteuttamistilanteessa, kehittämis-periaatemerkinnöissä sekä mm. 

yksittäisissä matkailu- ja virkistysmerkinnöissä. 
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Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualuetta koskee yksi alue-

varaus:  

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 varalaskupaikasta 

johtuvat maankäytön rajoitukset. Alueelle sijoittuvista rakennushankkeista, 

joissa rakennuksen tai rakenteen korkeus on suurempi kuin 30 metriä, on 

pyydettävä puolustusvoimien lausunto sekä ilmailulain mukainen lausunto 

Trafilta ennen rakennusluvan myöntämistä. 

 

 

Yleiskaava 

Kuvansin osayleiskaavan valtuusto on hyväksynyt 7.11.2016. 

Yleiskaavassa alueelle on osoitettu asuinpientalojen alue, venevalkama-alue 

sekä uimaranta. Ajoyhteys alueelle on osoitettu Kirvesniemen yksityistien 

kautta.  
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Kuva 4: Ote hyväksytystä yleiskaavasta (ei mittakaavassa) 

Asemakaava 

Alueella ei ole voimassaolevaa asemakaavaa. 

 

Joroisten kunnanvaltuusto hyväksyi Kirvesniemen asemakaavan kokoukses-

saan 4.5.2009 § 42. Päätöksestä tehtiin Kuopion Hallinto-oikeudelle valitus, 

jonka on allekirjoittanut 5.6.2009 18 Kirvesniemen alueella asuvaa asukasta. 

Valitukset etenivät korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka, joka kumosi kaa-

van 1.12.2010.  

 

Joroisten kunnanhallitus on 11.5.2015 §110 päättänyt käynnistää uudelleen 

Kirvesniemen asemakaavan laatimisen. 

 

Rakennusjärjestys 

 

Alueella on voimassa 27.4.2015 kunnanvaltuustossa hyväksytty rakennusjär-

jestys. 
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Rakennuskiellot 

 

Alueella on voimassa rakennuskielto.  

Joroisten kunnanhallitus on 11.5.2015 §110 päättänyt määrätä MRL 53§ mu-

kaisesti rakennuskiellon Kirvesniemen alueelle Kirvesniemen asema-kaavan 

laatimisen ajaksi. 

 

Muut suunnitelmat 

 

Kirvesniementielle on laadittu peruskorjaussuunnitelma sekä Kirvesniemen 

kunnallistekninen suunnitelma. Kuvansin jätevedenpuhdistamon esiselvitys on 

laadittu vuonna 2009. Esiselvityksessä on tutkittu jätevesien johtamista Var-

kauden kaupungin jätevedenpuhdistamolle.  

 

Yleiskaavan yhteydessä on selvitetty alueen kulttuuriympäristön arvot sekä 

arkeologiset arvot.  

 

 

 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet 

 

Kunta haluaa monipuolistaa Kuvansin tonttitarjontaa tarjoamalla uusia ranta-

tontteja kuntaan tuleville uusille asukkaille. Uudet asukkaat turvaavat alueelle 

asettuessaan olemassa olevien koulu- yms. palvelujen säilymisen. Alueella on 

ollut jo pidempään paineita uudis- ja kunnostusrakentamiseen. Kaava-alueen 

ympäristöön on jo tullut pysyvää asutusta ja asemakaavalla mukaudutaan 

laajemman alueen kehitykseen. 

 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

 

Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen asemakaavan uudelleenlaatimisesta 

11.5.2015 §110. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 

Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin valmisteilla ole-

va kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Kaavahankkeessa osallisia ja si-

dosryhmiä ovat alustavan tarkastelun perusteella ainakin seuraavat tahot: 

- Suunnittelualueen ja sen lähialueen maanomistajat ja kiinteistöyhtiöt  

- Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä asuvat ja työskentelevät ihmi-

set ja muut kuntalaiset 

- Kunnan luottamuselimet 

- Kunnan eri hallintokunnat 

- Muut yhteisöt  

o Tiekunta 

- Paikalliset järjestöt ja yhdistykset 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus  24 (29) 

 Joroisten kunta   
16.2.2017   P27623 
    

 

 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Mikrokatu 1, PL 1199, 70211 Kuopio  
Puh. 010 4090, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

- Viranomaiset:  

o Etelä-Savon ELY-keskus 

o Pohjois-Savon ELY-keskus 

o Etelä-Savon maakuntaliitto  

o Museovirasto 

o Savonlinnan maakuntamuseo 

o Varkauden kaupunki 

4.3.2 Vireille tulo  

Joroisten kunnanhallitus on 11.5.2015 §110 päättänyt käynnistää uudelleen 

Kirvesniemen asemakaavan laatimisen. 

 

Kaavan laatimisesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan 

paikallislehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Lisäksi asiasta tiedotetaan Jorois-

ten kunnan kotisivuilla www.joroinen.fi. 

 
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 

 

Osallisilla on mahdollista ottaa kantaa kaavaluonnokseen ja ehdotukseen nii-

den ollessa nähtävillä. Tarpeen mukaan järjestetään neuvotteluja ja pyyde-

tään lausuntoja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan yhtä aikaa 

kaavan valmisteluaineiston kanssa nähtäville. 

 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

 

Asemakaavaluonnoksesta ja –ehdotuksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot.  

 

TÄYDENNETÄÄN PROSESSIN EDETESSÄ 

 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

Kunnan tavoitteena on osoittaa alueelle omarantaista asuinrakentamista ja 

muita pysyvään asutukseen soveltuvia rakennuspaikkoja, pientaloasumista 

sekä matalia kerrostaloja. 

 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Kaava-alueen luoteiskärki on osoitettu pienvenesatamaksi (LV). Tämän mo-

lemmin puolin rannoille ja taakse sisämaahan on osoitettu uusia erillispienta-

lojen korttelialueita (AO). Kirvesniemen itärannalla ovat olemassa olevat lo-

ma-asunnot osoitettu (AO). Rantaan jätetään viherkaista (VP) mihin kuuluu 

uimaranta ja leikkipaikka. Viherkaista liittyy alueen keskelle säilytettäviin 

metsäsaarekkeisiin (M). Uusia asuinpientalojen (AP) kortteleita on osoitettu 

Kirvesniemen keski- ja eteläosaan. Kirvesniemen keskiosan luoteiskulmaan on 

osoitettu asuinkerrostalojen korttelialue (AK-1). Alueen lounaiskulmasta on 

kevyenliikenteenyhteys Kirvesniemen eteläpuolelle. 

 

http://www.joroinen.fi/
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5.1.1 Mitoitus 

Rakennusoikeutta on osoitettu yhteensä 20850 k-m2, joka vastaa e=0,11 

alueen käytön tehokkuutta.  

 

5.1.2 Palvelut  

Alueelle ei rakenneta palveluja. Alue tukeutuu Kuvansin taajaman ja  Jorois-

ten kirkonkylän sekä Varkauden kaupungin palveluihin. Kuvansissa on päivä-

koti, koulu, kauppa ja kahvila.  

5.1.3 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Asuinrakennuspaikat ovat melko kookkaita, keskimäärin hiukan yli 2000 m². 

Kaavalla täydennetään olevaa asutusta. Alueet joilla on luonnonarvoja, säily-

tetään yhtenäisenä viheralueena. 

 

Maanomistuksella on ollut vaikutusta kaavaratkaisuun. Kunta omistaa koko 

alueen lukuun ottamatta olemassa olevia tontteja. 

 

5.1.4 Maanomistus 

Maanomistuksella on ollut vaikutusta kaavaratkaisuun. Kunta omistaa kaava- 

alueen lukuun ottamatta olemassa olevia tontteja. 

5.1.5 Aluevaraukset 

Kaava-alueen laajuus on noin 19,78 ha. Aluevaraukset ilmenevät seuraavasta 

taulukosta: 

Yksittäiset alueet: 

      

   Korttelin numero Aluevaraus P-ala[m2] K-ala[m2] e 

418 AO 7725,5 1600 0,207 

419 AKR-1 7175 2870 0,4 

420 AO 13356,8 2300 0,172 

421 AO 30732,7 5200 0,169 

422 AP 18408,1 3681,6 0,2 

423 AP 6663,9 1200 0,18 

424 AP 5518 800 0,145 

425 AP 15659,1 3200 0,204 

 

LV 4059,7   

 

VP 2197,3   

 

M 20123,4   

 

pp 482,6   

 

pp/t 294,6   

 

pp/t 693,6   

 

Katu. 18002,1   

 

M 28659,7   

 

VL 13856,4   

 

VV 1538,8   
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VL 1080,3   

 

pp 753,8   

 

pp 882   

     

     

        Aluevaraukset yhteensä: 

Aluevaraus Kerrosala[k-m2] Tehokkuus[e] 

AKR-1 2870 0,4 

AO 9100 0,18 

AP 8882 0,19 

Katu. 0 0 

LV 0 0 

M 0 0 

VL 0 0 

VP 0 0 

VV 0 0 

pp 0 0 

pp/t 0 0 

   Kaikki 20852 0,11 
 

5.1.6 Korttelialueet 

5.1.6.3 Asuinrakentamisalueet 

Alueelle on osoitettu 30 uutta asuinrakennuspaikkaa uuden kaavatien var-

teen. Näistä 19 on asuinpientalojen korttelialueella (AP) ja 12 erillispientalojen 

korttelialueella (AO) sekä yksi kortteli on varattu asuinkerrostaloille (AKR-1). 

Alueella on 13 olemassa olevaa erillispientalojen korttelialuetta (AO). Ranta-

tontteja on suurennettu siirtämällä niiden takarajaa sisämaahan päin tien uu-

teen linjaukseen. 

Uudet asuinrakennukset tulee sijoittaa vähintään 5 m etäisyydelle tiestä ja 25 

m etäisyydelle rantaviivasta, sauna vähintään 10 m etäisyydelle rantaviivasta. 

Poikkeuksena rakennuspaikoilla 421/11-12 asuinrakennukset tulee sijoittaa 

vähintään 40 m etäisyydelle rantaviivasta ja sauna vähintään 15m etäisyydel-

le. 

Sauna saa käyttää 10 % rakennusalan rakennusoikeudesta. Saunan jätevedet 

on johdettava tarvittaessa kiinteistökohtaisilla pumppaamoilla kunnan verkos-

toon.  

Rakennusten alin kostumisesta ja / tai vettymisestä vahingoittuva rakenne-

korkeus tulee olla rakennuspaikoilla korkeustasoa + 78,25 m ylempänä 

(N2000-korkeusjärjestelmä). 
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AO 

Erillispientalojen korttelialueet sijoittuvat Kirvesniemen rannoille. Tonteilla on 

rakennusoikeutta 300 tai 400 kerrosalaneliömetriä. Suurin sallittu kerrosluku 

on kaksi. Kirvesniemen pohjoisosan rinnetonteille on lisäksi määrätty että 2/3 

rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää ker-

rosalaan luettavaksi tilaksi. 

 

AP 

Alueen keskiosiin osoitettujen asuinpientalojen korttelialueiden rakennusoike-

us on 400 kerrosalaneliömetriä tai tehokkuuslukuna e=0.20. Kerroskorkeus 

on kaksi, puolitoista tai yksi.  

 

AKR-1 

Alueen keskiosan luoteiskulmaan osoitetun kerrostalojen, rivitalojen ja mui-

den kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueen rakennusoikeus on 1450 ker-

rosalaneliömetriä / tontti tai tehokkuuslukuna e=0.40. Kerroskorkeus on kol-

me.  

Rakennukset tulee rakentaa puurakenteisina. Rakennuspaikkaa varten varat-

tava autopaikkoja seuraava määrät: asunnot: 1 autopaikka asuntokerrosalan 

50 m2 kohden tai 1 autopaikkaa / asunto. 

 

5.1.6.4 Venesatama ja palvelut 

Kirvesniemen luoteiskärkeen on osoitettu olemassa oleva venesatama (LV). 

Satamassa on nykyisin laituri, vesillelaskupaikka ja pysäköintitilaa. Satama 

pysyy yleisessä käytössä ja palvelee myös saarissa sijaitsevien joroislaisten 

loma-asuntojen liikennettä. Korttelin pinta-ala on 0,415 ha. 
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Sataman viereen on osoitettu uimaranta (VV), johon sisältyy leikkipaikka 

(VK). Toinen uimaranta ja leikkipaikka on osoitettu Kirvesniemen itärannalle 

puistoon (VP). 

5.1.6.5 Viheralueet 

Maa- ja metsätalousaluetta (M) on yhteensä 6,38 ha. Kaava-alueen kaikki ar-

vokkaat luontokohteet on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. Kirvesnie-

men itärannalla on olemassa olevien rantatonttien väliin osoitettu 0,21 ha 

kaista puistoa (VP).  

Maa- ja metsätalousalueelle on osoitettu liito-oravan elinalueet. Em. alueita 

koskee määräys: Alue, jolla ympäristö säilytetään. Alue on liito-oravan esiin-

tymisaluetta, johon sisältyy luonnonsuojelulain 49 §:n mukaisia liito-oravan 

lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Aluetta koskevaa lupahakemusta käsiteltä-

essä on selvitettävä toimenpiteen vaikutukset liito-oravan kannalta. Mikäli 

toimenpiteellä voi olla vaikutusta alueeseen liito-oravan elinympäristönä, toi-

menpidettä koskevasta lupahakemuksesta on pyydettävä alueellisen ELY- 

keskuksen lausunto.  

5.1.6.6 Liikennejärjestelyt 

Kirvesniemen vanha tie on linjattu kokonaan uudestaan kaava-alueella. Uusi 

linjaus kiertää alueen ympäri rantatonttien takaa. Suurin osa uusista asuinra-

kennuspaikoista on osoitettu lenkkitien sisäpuolelle. Kirvesniemen pohjois-

osassa sekä länsiosalla Vesuritietä on sallittu vain tonteille ajo (pp/t). Muuten 

kevyt liikenne kulkee Kirvesniementiellä. 

Kaava-alueen lounaisosasta on linjattu uusi tieyhteys alueelle johtavaan Kir-

vesniementiehen. Alueen lounaiskulmasta on kevyenliikenteenyhteys Kirves-

niementielle. 

5.1.7 Yleismääräykset 

Uudet asuinrakennukset tulee sijoittaa vähintään 5 m etäisyydelle tiestä ja 25 

m etäisyydelle rantaviivasta, sauna vähintään 10 m etäisyydelle rantaviivasta. 

Rakennuspaikoilla 421/11-12 asuinrakennukset tulee sijoittaa vähintään 40 m 

etäisyydelle rantaviivasta ja sauna vähintään 15m etäisyydelle.  

Sauna saa käyttää 10% rakennusalan rakennusoikeudesta. Saunan jätevedet 

johdettava tarvittaessa kiinteistökohtaisilla pumppaamoilla kunnan verkos-

toon. 

 

5.2 Vaikutusten arviointi 

5.2.1 Valtakunnallisten suunnittelutavoitteiden toteutuminen  

Toimiva aluerakenne:  

Kirvesniemi sijaitsee lähellä Kuvansin ja Varkauden keskuksia ja on ympäris-

tönä sopiva asuinalueeksi. 
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Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu:  

Kirvesniemen ympäristössä pysyvä asutus on jo lisääntynyt ja asemakaava 

tukee laajemman alueen yhteyksien, tekniikan ja palveluiden kehittämistä. 

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat:  

Asemakaava säilyttää merkittävät luonnonympäristöt. Kirvesniemen merkittä-

vimmät kulttuuriperintökohteet ovat tuhoutuneet ennen kaavoitusta. Asema-

kaavan toteutuminen elävöittää aluetta ja mahdollistaa kestävän rakennus-

ympäristön toteuttamisen. Kaavassa on osoitettu viheralueita virkistyskäyt-

töön ja julkinen venevalkama joka palvelee myös muiden alueiden asukkaita. 

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto:  

Asemakaavalla osoitetut uudet liikenneyhteydet lyhentävät matkoja Kirves-

niemen tonteille. Kaikki rakennuspaikat ovat hyvien liikenneyhteyksien var-

ressa. Samoilla reiteillä voidaan toteuttaa kestävää kehitystä tukeva kunnal-

listekniikka. 

5.2.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

5.2.2.3 Olemassa olevat kiinteistöt 

Suurin osa Kirvesniemen olemassa olevista vapaa-ajan asunnoista ei täytä 

pysyvän asumisen vaatimuksia. Nämä kiinteistöt tulee rakentaa uudestaan 

siinä tapauksessa että niitä käytetään pysyvään asumiseen. 

5.2.2.4 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

Asuinrakentaminen on seutukaavan ja yleiskaavan aluevarausten mukaista. 

Asemakaava ei poikkea yleispiirteisistä kaavoista. Kaava tukee muutoinkin 

Kuvansin kehittämistä ja palvelujen säilymistä. 

5.2.2.5 Kaupunkikuva 

Asuinrakentaminen laajenee Kirvesniemen rannoilla ja alueen keskellä. Alueen 

yleisilme muuttuu rakennetummaksi. Yksityisen tilan osuus kasvaa. Tiet kier-

tävät koko alueella selkeällä lenkillä. Orientoituminen helpottuu 

Kirvesniemen keskialueella luoteisosassa kerrostalorakentaminen muuttaa 

alueen mittakaavaa korkeammaksi. Kolmekerroksiset kerrostalot kuitenkin 

sopivat alueelle hillittyjen materiaalien ja puurakentamisen ansiosta. Kerros-

talorakentamisen sijoittelua ja mittakaavaa on tutkittu alueelta tehdyssä vir-

tuaalimallissa. 
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Lisärakentamisen myötä yleisen pienvenesataman voidaan odottaa kehittyvän 

eläväksi paikaksi.  
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5.2.3 Liikenne 

Kirvesniemi tukeutuu käytännössä yksityisautoilun varaan. Lähimmät palvelut 

ovat Kuvansin keskustassa, jonne matkaa tullee 2,5 – 3,5 km.  

Liikenne Kirvesniemelle ja Kirvesniemellä lisääntyy. Kirvesniementie on yksi-

tyistie ja sen rakennus- ja ylläpitokustannukset jakautuvat osuuksien mukaan 

osakkaille, joista suurin on kunta. Kirvesniementien vaikutusalueella on noin 

60 rakennuspaikkaa vireillä olevan kaavan ulkopuolella sekä kunnan ylläpitä-

mä venevalkama-alue. Asemakaava-alueelle tule 32 uutta rakennuspaikkaa 

sekä 13 olemassa olevaa rakennuspaikkaa. Kun huomioidaan AKR-

korttelialue,  Kirvesniemen liikennemäärä lisääntyy noin 60 %.  

Kirvesniementien vaatii peruskorjausta lisääntyvän liikenteen johdosta. Yleis-

kaavan mukaisesti Kirvesniementielle tulisi rakentaa samalla kevyenliikenteen 

väylä / jalkakäytävä. Kevyenliikenteen liikenneturvallisuuden varmistamiseksi 

vähintään valaistus tulisi rakentaa Kirvesnimentien varteen.  

Liikennemäärän lisääntymisellä ei heikennä liikenteen sujuvuutta Kirvesnie-

mentiellä.  

5.2.4 Tekninen huolto 

Kaava-alueen rakennuspaikat liitetään kunnan rakentamaan kunnallistekniik-

kaan. Kaava-alueen ulkopuoliset tontit voivat liittyä kunnallistekniikkaan eril-

listen sopimusten kautta. Kunnallistekniikan rakentaminen parantaa olevien 

tonttien jätevesiratkaisuja sekä vähentää ympäristöhaittoja. 
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Alueen keskitetty jätevesihuolto on mahdollista järjestää Kuvansi – Varkaus 

siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä tai erikseen toteutettuna. 

5.2.5 Ympäristöhäiriöt 

Liikenne lisääntyy alueella. Liikenteen ja asumisen aiheuttaman melun lisäksi 

muita ympäristöhäiriöitä kaavaratkaisu ei aiheuta. Tuloliikenne siirtyy uudelle 

tielle kaava-alueen lounaisosaan. Tämä vähentää liikennettä nykyisen reitin 

varrella kaava-alueen länsipuolella. 

5.2.6 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Rakentamisen seurauksena häviää kangasmetsää sekä rantaluhtaa. Metsät 

ovat puustoltaan ja iältään vaihtelevia. Valtaosa rakentamisesta sijoittuu nuo-

reen istutettuun kuusikkoon.  

Liito-oravan elinalueet ja ruokailualueet säilyvät yhtenäisenä ja kokonaisuu-

dessaan. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kohteet jäävät 

rakentamisen ulkopuolelle lukuun ottamatta rantaluhdan koillisreunaa, minne 

on osoitettu kaksi uutta erillispientalojen korttelia olemassa olevien rantatont-

tien jatkoksi. Asemakaavassa suurin osa rantaluhdasta kuuluu maa- ja metsä-

talousalueeseen. 

5.2.7 Taloudelliset vaikutukset 

Alueen kunnallistekniikan toteutuksesta aiheutuu kunnalle välittömiä kuluja. 

Toteuttaminen sitoo kunnan varoja, mutta liittymämaksuilla ja tontinmyynnil-

lä osa toteutuksen kustannuksista saadaan takaisin.  

Kaava-alueen sisäiset toteuttamiskustannukset katujen 400 000 ja vesihuol-

lon osalta noin 150 000 €. 

Kytkentäkustannukset on laskettu olettamuksella, että siirtoviemäri Kuvansin 

puhdistamolta Varkauden puhdistamolle on toteutettu, jolloin viemäriverkosto 

voidaan yhdistää siirtoviemäriin.  

Merkittävimmät kytkentäkustannukset syntyvät Kirvesniementien korjaami-

sesta ja parantamisesta. Noin 1,6 km kunnostamisen kustannukset ovat noin 

700 000 € (alv. 0 % ) (Ilman kevyenliikenteen väylää).  

5.2.8 Vaikutukset ihmisiin 

Lisärakentamisen myötä alue vilkastuu. Valtaosa uusista tonteista sijaitsee 

Kirvesniemen keskiosassa, joten sosiaaliset kontaktit lisääntyvät varsinkin 

teillä ja pienvenesatamassa. Alueen lapset tutustuvat toisiinsa leikkipuistois-

sa. 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

 

6.1 Toteutusta ohjaava ja havainnollistavat suunnitelmat 

Asemakaavan toteutumista ohjaavat asemakaavakartan lisäksi tämä asema-

kaavaselostus. 

Kaavamerkinnät ja asemakaavamääräykset ovat liitteenä. 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen voi toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman.  

6.3 Toteutuksen seuranta 

 

Joroisten kunta valvoo normaalina viranomaisvalvonnalla alueen jatkosuunnit-

telua sekä rakentamista. 
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