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KAAVOITUSKATSAUS 2013 
 

Kaavoituskatsaus laaditaan Hankasalmen kunnassa vuosittain. Kaavoituskatsauksessa esitellään 

kunnassa ja Keski-Suomen liitossa vireillä olevat sekä lähiaikoina vireille tulevat kaavahankkeet. 

 

Kaavoituskatsauksen tavoitteena on parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa 

kaavoitukseen sekä tehdä kaavoitusta tutuksi kuntalaisille. 

 

Hankasalmen kunnan kaavoituskatsauksesta tiedotetaan ilmoitustaululla ja se on nähtävänä kunnan 

kotisivuilla http://www.hankasalmi.fi. 

 

 

Kaavoitukseen osallistuminen ja vuorovaikutus 
 

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen tavoitteena on lisätä osallisien vaikutusmahdollisuuksia kaavan 

sisältöön jo kaavan laatimisvaiheen aikana. 

 

Laadittavasta kaavasta tehdään osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kerrotaan 

kaavahankkeen sijainti, tavoitteet, keskeiset arvioitavat vaikutukset, kaavan eteneminen sekä 

kaavahankkeen osalliset ja miten heillä on mahdollisuus vaikuttaa kaavaan. Vaikutuksiltaan 

pienialaisissa ja merkitykseltään vähäisissä kaavoissa, joissa osallisia on vain muutama, ei 

välttämättä laadita erillistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, vaan vuorovaikutus voidaan 

turvata olemalla suoraan yhteydessä osallisiin. 

 

Kaavahankkeissa osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava 

saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt (esimerkiksi asukasyhdistykset ja 

muut kansalaisjärjestöt), joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

 

Hankasalmella kaavoitushankkeiden käynnistämisestä ja kaavaehdotusten nähtävillä oloista päättää 

kunnanhallitus. Kaavoitushankkeet valmistelee ympäristölautakunta. 

 

Kaavojen vireille tuloista ja valmisteluvaiheen nähtävillä olosta (MRL 62 §, 63 §, 65 § ja MRA 19 

§, 27 § ja 30 §) kuulutetaan Hankasalmen Sanomissa, ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla 

(www.hankasalmi.fi). Valmisteluvaiheen nähtävillä oloajan pituus on yleensä 2-4 viikkoa. Pienissä 

kaavahankkeissa valmisteluvaiheen kuuleminen voidaan järjestää henkilökohtaisella 

kuulemismenettelyllä. Kaavan vireille tulosta voidaan tiedottaa myös kaavoituskatsauksesta 

tiedottamisen yhteydessä. Kaavaluonnoksesta voi osallinen jättää kirjallisen mielipiteensä nähtävillä 

oloajan kuluessa. 

 

Ehdotusvaiheessa kaava pidetään julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan (MRL 65 §, MRA 

19 § ja 27 §). Vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos pidetään nähtävillä vähintään 14 

päivää. Kaavaehdotuksesta voi osallinen tehdä kirjallisen muistutuksen. Kirjallinen muistutus tulee 

toimittaa kunnanhallitukselle ennen virallisen nähtävillä oloajan päättymistä. 

 

Kaavojen hyväksymisestä päättää kunnanhallitus (vähäiset kaavamuutokset) tai kunnanvaltuusto. 

Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on valitusmahdollisuus Hämeenlinnan hallinto-

oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaava tulee voimaan, kun sen hyväksyminen 

on saatettu yleisesti tiedoksi kuuluttamalla. 

 

http://www.hankasalmi.fi/
http://www.hankasalmi.fi/
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Kaavoituksen yhteydessä pidetään kaavahankkeen osallisille tiedoitustilaisuuksia tarpeen mukaan 

huomioiden kaavoitettavan alueen laajuus tai kaavan vaikutukset ympäristöön.  

  

 

Keski-Suomen maakuntakaava 
 

Keski-Suomen maakuntakaava on yleispiirteinen maakunnan alueidenkäytön suunnitelma, jonka 

lähtökohtana ovat maakuntasuunnitelman tavoitteet ja strategiat. Siinä esitetään alueidenkäytön ja 

yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. 

Maakuntakaavassa käsitellään vain koko maakuntaa, seutukuntia tai useampia kuntia koskevia 

vaikutuksia ja tarpeita. Maakuntakaavan aikatähtäys on 10-20 vuotta. 

 

Maakuntasuunnitelmassa linjataan maakunnan kehityksen keskeiset tavoitteet 20-30 vuodeksi 

eteenpäin. Maakuntasuunnitelmaa toteutetaan maakuntakaavalla ja maakuntaohjelmalla. 

 

Maakuntaohjelmalla sovitetaan ja suunnataan yhteen maakunnan lähivuosien (3-5 vuotta) 

kehittämistoimia. 

 

Maakunta painottaa valtakunnallista ja maakunnallista alueidenkäyttöä ja yhdyskuntarakennetta. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät kunnan kaavoitukseen pääosin maakuntakaavan 

kautta. 

 

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavoja ja asemakaavoja sekä 

ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on 

suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päätettäessä niiden toteuttamisesta 

otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei 

toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista. 

 

Keski-Suomen maakuntakaavan laatijana on Keski-Suomen liitto ja kaava-aineisto on nähtävillä 

liiton internet-sivuilla www.keskisuomi.fi/maakuntakaava. 

 

Keski-Suomen maakuntakaava tuli lainvoimaiseksi 10.12.2009. 

 

http://www.keskisuomi.fi/maakuntakaava
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Keski-Suomen maakuntakaava Hankasalmen osalta 

 

Keski-Suomen 1. vaihemaakuntakaava 

 

Vaihemaakuntakaavan tarkoituksena oli varata Jyväskylän seudun uudelle 

jätteenkäsittelykeskukselle tarpeellinen maa-alue. Keskuksen paikaksi kaavassa on merkitty  

Laukaan Mörkökorpi.  

Vaihemaakuntakaava on saanut lainvoiman 04.02.2011.  

 

Keski-Suomen 2. vaihemaakuntakaava 

 

2. vaihemaakuntakaavan tavoitteena on turvata Keski-Suomessa laadukkaiden kiviainesten (sora, 

hiekka, moreeni sekä kallio- ja rakennuskiviainekset) saanti yhdyskunta- ym. rakentamiseen sekä 

turvata suojelullisesti arvokkaiden harju-, kallio- ja moreenialueiden arvot sekä hyvän ja turvallisen 

pohjaveden saanti yhdyskuntien vesihuoltoon. 
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Ympäristöministerö on vahvistanut toisen vaihekaavan 11.5.2011. Päätöksestä on valitettu 

korkeimpaan hanllinto-oikeuteen. 

 

Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaava 

 

3. vaihemaakuntakaavan tavoitteena on turvata Keski-Suomen maakunnassa turvetuotannon tarpeet 

sekä turvata suojelullisesti arvokkaat suoluonnon kohteet. Kaavassa tullaan osoittamaan 

turvetuotantoon soveltuvat suot energiaturpeen raaka-ainetarpeen tyydyttämiseksi. Tavoitteena on 

myös selvittää turvetuotantoon soveltuvien soiden luontoarvot ja täydentää merkitykseltään 

maakuntakaavatasoisia suoluonnon kohteita. 

 

Kaavassa esitetään myös potentiaaliset tuulivoimapuistojen alueet. 

 

3. vaihekaava oli kaavaehdotuksena nähtävillä 14.11. – 30.12.2011. 

 

Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava 

 

4. vaihemaakuntakaava osoittaa melualueet Keuruun pioneerirykmentin lähialueen ja Vuorisjärven 

räjäytyspaikan tarpeisiin, muuttaa Pirkanmaan maakuntakaavaa Längelmäen kunnasta Jämsän 

kaupunkiin siirtyneillä alueilla 4. vaihemaakuntakaavan teemojen osalta, päivittää lainvoimaisen 

maakuntakaavan kaupallista palveluverkkoa ( vähittäiskaupan suuryksiköt ) ja siihen liittyvää alue- 

ja yhdyskuntarakennetta ( asuminen, liikenne, tekninen huolto, suojelu, virkistys, palvelut, 

teollisuus ja yritystoiminta ) sekä tarkistaa virkistystoimintojen alueita ( kokonaisuudet, reitistöt ). 

 

4. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty 7.3.2011.  

 

 

Yleiskaavat 
 

 

Kunnassa yleiskaava on keskeinen kaavataso valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja 

maakuntakaavan konkretisoinnissa. 

 

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön 

yleispiirteinen ohjaaminen ja toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös 

maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella (osayleiskaava). Yleiskaava voi olla 

rakennusluvan perusteena ranta-alueilla, kyläalueilla ja muilla maaseutualueilla.  

 

Rakennuslain nojalla voimaan tullut vahvistettu yleiskaava on voimassa maankäyttö- ja 

rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana ja vahvistamaton yleiskaava 

oikeusvaikutuksettomana yleiskaavana. 

 

Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin 

toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä 

koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä 

vaikeuteta yleiskaavan toteutumista. 

 

Yleiskaava korvaa samaa aluetta koskevan aikaisemman hyväksytyn yleiskaavan, jollei kaavassa 

toisin määrätä. Yleiskaava ei ole asemakaava-alueella voimassa muutoin kuin asemakaavan 

muuttamista koskevan vaikutuksen osalta.  
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Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. 

 

Hankasalmen kunnan alueita koskevat seuraavat yleiskaavat: 

 

Oikeusvaikutuksettomat yleiskaavat: 

 

Kirkonkylän osayleiskaava, valtuuston hyväksymä 1992 

Aseman osayleiskaava, valtuuston hyväksymä 1992 

 

Oikeusvaikutuksettomat yleiskaavat ovat monelta osin vanhentuneita. 

 

Oikeusvaikutteiset yleiskaavat: 
 

Sauvomäen ja ympäristön osayleiskaava on vahvistettu 12.8.1996. Yleiskaavan kaavanmuutos on 

hyväksytty 11.6.2007. Alueelle on seuraava kaavanmuutosehdotus vireillä. 

 

Kynsiveden rantaosayleiskaava on vahvistettu 17.6.1999. Yleiskaavan kaavanmuutos on hyväksytty 

11.6.2007.  Alueelle on seuraava kaavanmuutosehdotus vireillä. 

 

Armisveden ja ympäristön rantaosayleiskaava on hyväksytty 16.3.2002. Yleiskaavan kaavanmuutos 

on hyväksytty 11.6.2007. Alueelle on seuraava kaavanmuutosehdotus vireillä. 

 

Hankaveden – Kuuhankaveden rantaosayleiskaava on hyväksytty 17.12.2001. Yleiskaavan 

kaavanmuutos on hyväksytty 11.6.2007. 

 

Niemisjärven rantaosayleiskaava on hyväksytty 31.3.2003. 

 

Laadittavana olevat yleiskaavat 

 

Aseman taajaman ja Niemisjärven taajaman välinen yleiskaava. 

 

Aseman ja Niemisjärven taajaman välisen alueen yleiskaavoituksella pyritään kartoittamaan 

mahdolliset rakennuspaikat ja osoittamaan ne siten, että rakentaminen voidaan toteuttaa 

vahvistetulla yleiskaavalla. 

Ratahallinto ja Tiehallinto sekä alueen maanomistajat ovat sovitelleet yhteistä näkemystä 

Jyväskylä- Pieksämäki rautatien alitusväylien osalta, tasoylikäytävien poistamisen yhteydessä. 

Nämä liikenneyhteydet merkitään yleiskaavaan. 

Keski-Suomen tiepiiri on saanut selvitettyä ysitien yksityistieliittymäjärjestelyt poistettavien 

liittymien osalta Kovalanmäellä. Liittymäjärjestelyihin liittyen Pienmäentie niminen yksityistie on 

rakennettu tiehallinnon toimesta korvaamaan poistuvia valtatien yksityisteiden liittymiä.  

 

Kirkonkylän osayleiskaavoitus 

 

 

Kirkonkylän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatiminen käynnistettiin vuoden 2008 aikana. 

Kaavalla korvataan vuonna 1992 kunnanvaltuuston hyväksymä kirkonkylän osayleiskaava jolla ei 

ole ollut oikeusvaikutuksia. 

Osayleiskaavan alue on pääosin sama kuin aikaisemmassa kunnanvaltuuston hyväksymässä 

kaavassa. 
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Kaava-alueesta laadittiin mm luontoselvitys ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli 

nähtävillä 18.11- 8.12.2008 välisellä ajalla.  

Luontoselvitystä täydennettiin vielä mm liito-oravaselvityksellä kevättalvella 2009.  

Kuntalaisille pidettiin kaksi tiedotustilaisuutta kaava-alueen laajuudesta ja kaavan tavoitteista. 

Yleiskaava-alueelta laadittiin nykyisen rakennuskannan täydennysinventointi, koska 

kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennuskanta on inventoitu vuonna 1980. Inventointitiedot ovat 

lähes 30 vuotta vanhat ja muutoksia rakennetussa ympäristössä on tällä välin tapahtunut. 

Rakennettu ympäristön tutkiminen laajennetaan toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta 1970- 

luvulle saakka.  

Varsinainen kaava-ehdotus oli nähtävillä 10.8-10.9.2011 välisellä ajalla. 

Kaupan suuryksikkö merkinnän sijoittamista keskustaan neuvoteltiin Keski-Suomen liiton ja Keski-

Suomen ELY- keskuksen kanssa.  

Kirkonkylän osayleiskaavan on kunnanvaltuusto vahvistanut 12.3.2012. Kirkonkylän 

osayleiskaavasta on jätetty yksi valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.   

 

Asemakaavat 
 

Rakennuslain nojalla voimaan tullut rakennuskaava on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaisena asemakaavana, jossa ei ole sitovaa tonttijakoa. 

 

Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä 

varten. Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys tai 

maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. 

Alueelle jolle asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä, voi kunta määrätä 

rakennuskiellon. 

 

Asemakaavan ohjaa rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kunnan- ja 

maisemakuvan, hyvän rakentamistavan sekä olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen 

edellyttämällä tavalla. 

 

Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä 

heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. 

Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. 

 

Hankasalmen kunnassa ovat voimassa seuraavat asemakaavat: 
 

Kirkonseudun taajama-alueen asemakaava 

Asemanseudun taajama-alueen asemakaava 

Niemisjärven taajama-alueen asemakaava  

 

Taajamien ajantasa-asemakaavat löytyvät Hankasalmen kunnan sivuilta: http://www.hankasalmi.fi 
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Kirkonseudun taajama-alueen asemakaava 
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Laadittavana olevat asemakaavat 

 

Kirkonkylän asemakaavan muutos kortteleissa 17 ja 18 

 

Kirkonkylän asemakaavan muutos kortteleissa 17 ja 18 käynnistettiin talvella 2013 ja suunnittelu on 

edennyt siten että asemakaavan muutos on ollut ehdotuksena nähtävillä. Kaavanmuutoksella 

mahdollistetaan vähittäiskaupan sijoittuminen kyseisten kortteleiden alueelle. Nähtävilläolon aikana 

saaduista muistutuksesta ja lausunnoista valmistellaan vastineet ja kaavan muutos menee 

seuraavaan kunnanvaltuuston kokouksen vahvistettavaksi.   

 

 

Kirkonkylän eteläosan asemakaavan muutos 

 

Kirkonkylän eteläosan kaavanmuutosta jatketaan kun kirkonkylän osayleiskaava saa lainvoiman. 

Kaavaluonnos on ollut aikanaan nähtävillä mutta se on asetettava tarkennusten jälkeen uudelleen 

nähtäville. 

Kaavan muutosalueelle saadaan yleiskaavan laadinnan yhteydessä täydennysselvitykset mm 

rakennusinventoinnista ja luontoselvityksestä.  

 

 

Olkkolan alueen asemakaava 

 

Yksityinen maanomistaja on käynnistänyt asemakaavan laatimisen Olkkolan tilan osalla ja 

kaavoitettava tilan alue rajoittuu osittain Hankaveden rantaan. 

Kunta tekee maanomistajan kanssa maankäyttösopimuksen kun varsinainen kaavaehdotus tulee 

käsittelyyn osayleiskaavan vahvistamisen jälkeen. 

Olkkolan tilan osalta asemakaavatyö jatkuu kun kirkonkylän osayleiskaava saadaan 

lainvoimaiseksi. Yleiskaavatyössä käsitellään myös tämän tilan alueen maankäyttöä.  

 

 

Muiden taajamien tilanne 

 

Aseman taajama 

 

Aseman taajamassa ei ollut vireillä vuoden 2011 aikana asemakaavahankkeita. Muutostarvetta 

aseman kaava-alueella on, koska kaava tulee tietyiltä osiltaan tarkentaa ja päivittää mm 

rakennussuojelukysymyksien osalta.  

 

Niemisjärven taajama 

 

Niemisjärven taajamassa ei ole ollut vuoden 2011 aikana vireillä asemakaavahankkeita. Viimeisin 

kaavahanke oli Pienmäen alueelle asemakaavan laajennus joka on vahvistunut 16.12.2009.  

Niemisjärvellä on asemakaavan muutostarvetta kaavatiekysymysten ja tonttikokojen osalta.   

 

Ranta-asemakaavat 

 

Ranta-asemakaavoituksen toteuttaminen on maanomistajan asia. Ranta-asemakaavoituksen tarve on 

vähentynyt Hankasalmen kunnan alueella, koska kaikki suurimmat järvialueet ovat yleiskaavan 

piirissä.  
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Hankasalmen kunnan alueella on ranta-asemakaavoja 11 kappaletta. 

 

 

Muut maankäyttöön liittyvät selvitykset ja hankkeet 

 

Hankasalmen alueen matkailun kokonaissuunnitelma, Master Plan. 

 

Matkailun kehittäminen on yksi Hankasalmen kunnan erikoistumisvalinnoista. Kunnan alueella 

valtatie yhdeksän varrella toimii neljä merkittävää matkailualan yritystä. 

Näiden yritysten kanssa on yhteisesti laadittu alueen matkailutoimialan yksityiskohtainen 

kokonaissuunnitelma.  

Suunnitelman tehtävänä on konkretisoida alueen kehittämisen tavoitteet ja reunaehdot, toimia 

työvälineenä eri toimijoille, ohjata kaavoitusta sekä aktivoida yrityksiä sijoittumaan alueelle. 

 

Hankasalmen kirkonkylän rakennuskannan täydennysinventointi 

 

Keski-Suomen Museon toimesta kirkonkylän alueelle on laadittu rakennuskannan 

täydennysinventointi vuonna 2009. Kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennuskanta on inventoitu 

viimeksi vuonna 1980. 

 

Hankasalmen kulttuuriympäristöohjelma 

 

Hankasalmen kulttuuriympäristöohjelma valmistui vuonna1997. Ohjelma oli ensimmäinen Keski-

Suomessa. Kulttuuriympäristöohjelman jatko-osa valmistui vuonna 2005. Jatko-osassa 

painopistealueena oli Aseman kylä, jossa tehtiin maiseman ja rakennetun ympäristön selvitystyötä 

sekä yleisökyselyä. 

Aseman kulttuuriympäristön parantamisen suunnitteluun etsittiin uusia ideoita yhteistyössä 

Teknillisen korkeakoulun maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman kanssa. 

Aseman kulttuuriympäristöohjelman työssä tarkastelualueeksi rajattiin vuoden 1992 osayleiskaava-

alue. 

 

Rakennemalli 20X0 

 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettu laki edellyttää nimettyjen kaupunkiseutujen kuntia 

laatimaan yhdessä kaupunkiseutusuunnitelman. Laissa on määritelty että kaupunkiseutusuunnitelma 

tulee Jyväskylän kaupungin laatia yhdessä Jyväskylän maalaiskunnan, Muuramen, Korpilahden, 

Petäjäveden , Laukaan ja Toivakan kanssa. Myöhemmin tähän ryhmään ovat liittyneet 

Hankasalmen ja Uuraisten kunnat. 

 

Jyväskylän seutu on hyväksynyt kaupunkiseutusuunnitelman jossa päätettiin laatia seudullinen 

maankäytön rakennemalli. Kuntien yhteinen rakennemalli ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 

mukainen kaavataso, mutta se sisältää seudulliset yhdyskuntarakenteen kehittämisperiaatteet.  

 

Rakennemallin tavoitteena on vastata pitkällä aikajänteellä seudun tärkeisiin yhdyskuntarakenteen 

kehitysteemoihin kuten 

- asunto- ja työpaikka-alueiden laajentumissuuntien määrittelyyn 

- yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja suunnitelmalliseen yhdyskuntarakenteen kehittämiseen 

- tieliikenneverkon kehittämiseen 

- joukkoliikenteen toimintaedellytysten turvaamiseen 

- viheralueiden ja virkistysreittien jatkuvuuden turvaamiseen 
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Jyväskylän seudun 20X0 rakennemallityö on pitkälle tulevaisuuteen tähtäävä hanke, jossa kuvataan 

kuntien muodostaman seudun tulevaa yhdyskuntarakennetta. Tavoitteena on ohjata seudun 

väestönkasvua ja siihen liittyvää uutta maankäyttöä hallitusti niin, että 200 000 asukkaan 

väestömäärä mahdollistuu. 

 

Rakennemalli 20X0 hyväksyttiin Jyväskylän seudun kunnissa keväällä 2011. 

 

Muut laadittavana olevat suunnitelmat 

 

Hankasalmen kunnassa on laadittu vesihuollon kehittämissuunnitelma. Suunnitelman on 

valmistunut vuoden 2013 aikana. Edellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma oli vuodelta 2004. 

Tämän aikaisemman suunnitelman jälkeen uusia vesiosuuskuntia on perustettu ja 

vesihuoltoverkostoja rakennettu niin vesiosuuskuntien kuin kunnankin toimesta. 

 

 

 

 

Yhteystiedot 

 

 

Hankasalmen kunta 

Ympäristötoimi 

Keskustie 41 

41520 Hankasalmi 

 

 

 


