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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Asemakaavan muutos koskee Hankasalmen kirkonkylän asemakaava-alueen korttelin 14 tontteja 5
ja 6 sekä korttelin 129 tonttia 5, lähivirkistys- ja puistoalueita ja katualuetta. Kaavaselostus koskee
4.7.2014 päivättyä asemakaavakarttaa.
Asemakaava koskee Hankasalmen kunnan (77) seuraavia kiinteistöjä:
403-26-33 Nurkkala
404-4-52 Suopelto
404-4-161 Joentörmä (osa tilasta)

1.1 Sijainti ja vaikutusalue

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,8 ha.

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty kuvassa 1 ja rajaus on esitetty kuvassa 2.

Toinen tämän asemakaavan muutoskohteista sijaitsee keskeisellä paikalla kyläraitin varrella. Kaa-
van vaikutukset ulottuvat koskemaan lähinnä kaava-alueen maanomistajia ja toimijoita, mutta
myös Hankasalmen kunnan asukkaita. Korttelin 129 muutosalue rajautuu etelässä Pappilantiehen
ja lännessä yleisen tien alueeseen. Pappilantien kautta kuljetaan Hankasalmen seurakunnan omis-
tamalle maa-alueelle, jossa on seurakunnan toimintaa. Kulku korttelin 129 tontille 5 tullaan ohjaa-
maan Pappilantien kautta.

Keskustasta lännen suuntaan olevan korttelin 14 kaavamuutoksen vaikutukset kohdistuvat lähinnä
alueen asukkaisiin. Suunnittelualue on peltoa, jonka läheisyyteen on rakentunut yksikerroksisia ri-
vitaloja.  Voimassa olevassa asemakaavassa alueelle on osoitettu julkisten lähipalvelurakennusten
korttelialuetta (YL), asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL) sekä lähivirkistysalu-
etta (VL). Kaavamuutoksen seurauksena alue osoitetaan rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinra-
kennusten korttelialueeksi (AR), jolloin alue kokonaisuudessaan rakentunee helpommin. Hankasal-
men kunnassa palvelut ovat muodostuneet toisaalle, joten muutosalue on taloudellista osoittaa
muuhun käyttöön.
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Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti.

Kuva 2. Suunnittelualueen rajaus pohjakartalla.

1.2 Yhteystiedot

KAAVOITTAJA:
Hankasalmen kunta

Hankasalmen kunta
Keskustie 41, 41520  HANKASALMI
Puh. (014) 2671 229
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Projektipäällikkö, Kimmo Kautto, arkkitehti SAFA
Suunnittelija Nina Marjoniemi, ins. AMK

Ylistönmäentie 26
40500 JYVÄSKYLÄ
Puh. 020 755 611

Hankkeen vastuuhenkilö: Suunnittelijan yhteystiedot:
Kimmo Kautto Nina Marjoniemi
Puh. 040 867 8584 Puh. 040 631 5771
Sähköposti: kimmo.kautto@ramboll.fi Sähköposti: nina.marjoniemi@ramboll.fi

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

Kortteleiden 14 ja 129 muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa III-kerroksisen asuinrakennuksen
rakentaminen korttelin 129 tontille 5 sekä rivitaloalueen laajentaminen korttelissa 14 tonteille 5 ja
6. Tavoitteena on myös järkevän ja taloudellisen asuntoalueen muodostaminen lähivirkistysalue
huomioiden.

2. LÄHTÖTIEDOT

2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

2.1.1 Alueen yleiskuvaus ja luonnonympäristö

Kortteli 129 alueella on vanha puurakenteinen kaupparakennus sekä talousrakennuksia. Muutos-
alue on keskeinen osa Hankasalmen kirkonkylän raittia. Topografialtaan alue on hyvin tasaista.
Alueen etelä- ja länsiosa rajoittuu Hankasalmen kirkon ja museokylän alueisiin.  Pohjoisessa vierei-
sellä tontilla on kaupparakennus paikoitusalueineen. Yleisen tien toisella puolella on lounaskahvila
ja kaupan aluetta paikoitusalueineen. Kaupan alueelle on tehty asemakaavamuutos, jonka tarkoi-
tuksena oli mahdollistaa uuden vähittäiskaupan suuryksikön sijoittaminen alueelle sekä torin ympä-
ristön toimintojen yhteensovittaminen.
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Kuva 3. Ilmakuva suunnittelualueen korttelista 129. ©Maanmittauslaitos. Valkoinen viiva kuvaa suunnitte-
lualueen likimääräistä rajausta.

Korttelin 14 alue on kokonaisuudessaan avointa peltoa ja täysin rakentumaton. Suunnittelualue ra-
jautuu kahdelta sivultaan katuun. Länsipuolella on rakentunut rivitaloalue ja pohjoispuolelle on ra-
kentunut sekä pientaloja että rivitaloja. Topografialtaan maasto on ensin tasaisempaa, mutta las-
kee länsiosassa jyrkemmin länteen päin.

Kuva 4. Ilmakuva suunnittelualueen korttelista 14. ©Maanmittauslaitos. Valkoinen viiva kuvaa suunnitte-
lualueen likimääräistä rajausta.
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Hankasalmen kunnan alueelle on laadittu luonto- ja maisemaselvitys sekä liito-oravainventointi
Pöyry Finland Oy:n toimesta kirkonkylän osayleiskaavoitustyön yhteydessä.

Asemakaava-alue on pääosin rakennettua aluetta. Alueen keskiosassa on hoitamatonta nurmialu-
etta ja muutamia varttuneita koivuja. Selvitysalueella tai sen läheisyydessä ei ole Natura 2000-
alueita, valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita tai muita tiedossa olevia valtakunnalli-
sesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaita luontokohteita.

Alueelta ei ole todettu kohteita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain (29 §) kriteerit suojelluista
luontotyypeistä tai olisivat vesilain (1 luku, 15a § ja 17a §) tarkoittamia luonnontilaisia säilytettäviä
pienvesiä tai metsälain (10 §) erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Alueella ei tässä tarkastelussa to-
dettu kohteita, joilla voisi olla erityistä merkitystä uhanalaisille lajeille tai luonto- tai lintudirektiivi-
lajeille.

Pohjavesialueet

Alueelle ei sijoitu pohjavesialueita.

2.1.2 Rakennettu ympäristö ja taajamakuva

Korttelissa 129 sijaitsee yksi vanha puurakenteinen liikerakennus ja samassa pihapiirissä kaksi ta-
lousrakennusta. Liikerakennuksessa on kirpputoritoimintaa kuin myös asumista. Tontin rakennukset
puretaan pois mahdollisen uuden kerrostalorakentamisen tieltä.

Keskustan ja aivan suunnittelualueen ympärillä oleva rakennuskanta ilmentää hyvin suomalaisen
pienen kunnan taajaman rakennettua ympäristöä.  Alueella on rakennuksia lähes sadan vuoden
ajalta rinta rinnan ja kerroksellisuus on hyvin havaittavissa. Vanhemmat rakennukset ovat kooltaan
suhteellisen pieniä ja harjakattoisia. Myöhemmin kuusikymmenluvun jälkeen rakennetut rakennuk-
set ovat hieman kookkaampia ja monet tasakattoisia. Myös kunnantalo edustaa aikansa arkkiteh-
tuuria hyvin. Suunnitteilla oleva rakennushanke tulee antamaan oman lisänsä tähän rakennusten ja
kerroksellisuuden kirjoon.

Kuva 5. Suunnittelualueella oleva vanha liikerakennus.

Suunnittelualueen eteläpuolelle sijoittuu Hankasalmen kirkon ja museokylän alue, joka on maakun-
takaavan alaluettelossa osoitettu maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.
Hankasalmen nykyisen, järjestyksessään kolmannen kirkon suunnitteli arkkitehti Josef Stenbäck ja
rakennusmestarina oli E. J. Holopainen. Suuri uusgoottilainen hirsikirkko valmistui vuonna 1892.
Kirkko on päätytornillinen pitkäkirkko, jossa on runkohuonetta matalammat poikkisakarat. Verti-
kaalisuutta korostavat suuret kaksiosaiset ja vinoruutuiset ikkunat sekä korkea kellotorni. (Maa-
kunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt maakuntakaavassa, Keski-Suomen liitto
2009, julkaisu A27)

Hankasalmen kirkkoa ympäröi puistomainen kirkkotarha sekä kiviaidalla ympäröity vanha hauta-
usmaa. Kirkkotarha ja hautausmaa rajoittuvat idässä Keskustiehen. Kirkon eteläpuolella on lisäksi
sankarihautausmaa, joka välittömästi liittyy kirkon alueeseen. (Hankasalmen kirkonkylän osayleis-
kaava-alueen täydennysinventointi, 2009, Keski-Suomen museo, Äijälä)
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Kuva 6. Talvinen katunäkymä korttelin 129 kohdalta. Oikealla oleva ruskea rakennus on purettu ja tilalle
ollaan kaavaa laadittaessa toteuttamassa uutta vähittäiskaupan suuryksikköä.

Kirkonmäki on Hankasalmen kirkonkylän merkittävimpiä alueita. Hankasalmen kirkko on kirkko-
lailla suojeltu ja vuonna 2009 hyväksytyssä maakuntakaavassa merkitty maakunnallisesti arvok-
kaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Sen viereinen museokylä on niin ikään maakunnallises-
ti arvokas rakennettu kohde.   (Hankasalmen kirkonkylän osayleiskaava-alueen täydennysinven-
tointi, 2009, Keski-Suomen museo, Äijälä)

Hankasalmen kirkon ympäristö ja museokylän alue on voimassa olevaan yleiskaavaan merkitty pis-
tekatkoviivalla ja sk-1 merkinnällä.

Kaavamääräys: Alueella tulee varmistaa kyläkuvallisten arvojen ja suojeltavan rakennuskannan
säilyminen. Uudis- ja korjausrakentaminen tulee sopeuttaa kyläkuvaan ja rakennusperinteeseen.
Rakennuksien rakennustavan, julkisivumateriaalien, tyypin, kattokaltevuuden, kerroskorkeuden,
värityksen ja sijoituksen valinnassa on huomioitava näiden sopivuus ympäröivään kulttuurimaise-
maan. Rakennuslupaa haettaessa on pihapiiristä esitettävä kokonaissuunnitelma, jonka perusteella
voidaan arvioida uusien rakennusten sopivuutta alueen ympäristöön.

Suunnittelualueen taajamakuva on tyypillinen pienen kuntataajaman keskustalle. Se on hyvin säi-
lyttänyt viehättävän pienipiirteisyytensä ja ajallisen kerroksellisuuden. Rakennukset sijaitsevat lä-
hes samassa linjassa Keskustien molemmin puolin ja harjakattoiset rakennukset on rakennettu har-
ja kadun suuntaisesti. Katutila on kohtalaisen selkeä ja yhtenäinen. Laajoja pysäköintikenttiä ei
taajamassa ole. Markettien edustalla on pysäköintialueet, joita täydentävät torin pysäköintipaikat.

Taajaman keskipiste hahmottuu hyvin selkeästi torin alueelle. Keskustan porttikohtana on Hanka-
mäentien risteys ja kirkon edusta. Keskusta rajautuu selkeästi alkaen tältä porttikohdalta jatkuen
Pellisensalmelle, johon yhtenäinen taajama-alue päättyy.

Kuva 7. Kuvassa Hankasalmen keskustan rakennuksia.  Kuvasta käy hyvin ilmi alueen rakentamisen ker-
roksellisuus. Vasemmanpuoleisin rakennus on torin kulmassa 90-luvun lopulta oleva uudisrakennus, joka
on rakennettu perinteistä rakennustapaa noudattaen ja sopeutuu hyvin ympäristöön. Rakennuksella on
merkittävä rooli Hankasalmen keskustan ilmettä luovana ja pienimittakaavaista rakentamista keskustaan
tuovana elementtinä.
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Kuva 8. Kirkonmäen maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Lähde: Hankasalmen
kirkonkylän osayleiskaava-alueen täydennysinventointi, 2009, Keski-Suomen museo, Äijälä.

Kuva 9. Korttelin 14 lähialueen yksikerroksisia rivitaloja.
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2.1.3 Muinaisjäännökset

Suunnittelualueilla tai niiden läheisyydessä ei sijaitse muinaisjäännöksiä. Hankasalmella inventoitu-
ja muinaisjäännöksiä, kivikautisia asuinpaikkoja, löytyy Pellisensalmen pohjoispuolelta salmen mo-
lemmin puolin.

2.1.4 Väestö

Hankasalmella on kolme taajamaa; Kirkonkylä, Asema ja Niemisjärvi. Hankasalmen kirkonkylän
taajamassa väestö lisääntyy hyvin maltillisesti ja ikääntyy samaan aikaan. Hankasalmen asukaslu-
ku 31.12.2011 oli 5492 henkeä. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Hankasalmella olisi v.
2020 asukkaita 5634 henkeä ja v. 2030 5750 henkeä. Väestöennusteen mukaan väkiluku kasvaisi
aina vuoteen 2040 saakka.

2.1.5 Palvelut

Kaava-alue sijoittuu aivan kirkonkylän keskustaan, josta löytyvät pääosin kunnalliset palvelut kuin
myös yksityisetkin. Alueella olevia palveluita on mm. Kuuhankaveden koulu (luokat 1-9), Han-
kasalmen lukio, kirjasto, vanhusten palvelutalo, päiväkoti, kunnanvirasto, monitoimitalo, urheilu-
kenttä, uimaranta, pankki, paloasema, posti, apteekki, eläinlääkäri, terveyskeskus, hammashoitola
ja päivittäistavarakaupat sekä erikoisliikkeet.

2.1.6 Työpaikat

Hankasalmen kunnan elinkeinorakenne poikkeaa jonkin verran muiden Jyväskylän seudun kuntien
elinkeinorakenteesta.  Alkutuotannon vahva osuus ja selkeä matkailuosaaminen korostuvat verrat-
taessa Hankasalmea muihin Jyväskylän seudun kuntiin. Uusien työpaikkojen syntyminen vahvistaisi
ennestään positiivista muuttoliikettä.
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2.1.7 Virkistys

Ydinkeskustan alueella on jalankululle omat väylänsä. Korttelin 129 vierestä lähtee polkuja eri
suuntiin, mm. museokylän suuntaan Pappilantien varresta. Rivitalokorttelialueen, korttelin 14, poh-
joisosaan on muodostunut ihmisten polkema polku, joka jatkuu Amiraalinkadun yli rakennettuna ja-
lankulku- ja pyöräilytienä.

Kuva 10. Jalankululle ja pyöräilylle rakennettu ja osoitettu reitti.

2.1.8 Liikenne

Hankasalmen kirkonkylän halki kulkee seututie (tienro 641). Toinen suunnittelualueista sijaitsee ai-
van seututien vieressä. Kirkonkylän yleiskaavan yhteydessä on laadittu laskennallinen melutarkas-
telu, jossa on selvitetty Keskustien melualueen leveyttä. Laskelmissa on huomioitu tien liikenne-
määrät ja nopeusrajoitus. Korttelin 129 kohdalla päiväajan ulkomelun 55 dB:n melualue ulottuu
noin 16 m:n etäisyydelle ja yöajan 45 dB:n alue 24 m:n etäisyydelle ajoradan keskeltä mitattuna.
Sisämelutasot jäävät yleisesti alle päiväajan 35 dB:n ja yöajan 30 dB:n ohjearvojen. Melutarkaste-
lun johtopäätöksessä on todettu meluvaikutusten olevan vähäiset keskustan alueella. Jos rakenne-
taan lähelle tietä, voidaan ulkomelutason haittavaikutuksia vähentää sijoittamalla piha-alueet ra-
kennuksen taakse melulta suojaan. (Lähde: Melutarkastelu, Pöyry Finland Oy, 2011)

2.1.9 Tekninen huolto

Kirkonkylän asemakaavoitettu alue kuuluu kokonaisuudessaan kunnan vesihuoltoverkoston piiriin ja
asemakaavoitettu alue on vesihuoltolaitoksen toiminta-alue.  Jätevesien käsittely on keskitetty uu-
delle jätevedenpuhdistamolle.

Kirkonkylällä on toimiva kaukolämpöverkosto.

Suunnittelualueet eivät sijaitse pohjavesialueella.

2.1.10 Maanomistus

Alueella maata omistavat yksityiset maanomistajat ja Hankasalmen kunta.

3. SUUNNITTELUTILANNE

3.1 Maakuntakaava

Maakuntakaavan tehtävä on määrittää alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja
osoittaa aluevarauksia alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoittei-
den taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamisen kannalta tarpeelli-
sessa laajuudessa ja tarkkuudella. Maakuntakaavaa laadittaessa on erityistä huomiota kiinnitettävä
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mm. vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön, maakunnan elinkeinoelämän toimintaedelly-
tyksiin; maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen sekä virkistykseen soveltuvien
alueiden riittävyyteen (MRL 28 §).

Hankasalmen kunta kuuluu Keski-Suomen liiton alueeseen.

Kokonaismaakuntakaava sai lainvoiman vuonna 2009 (KHO:n päätös 10.12.2009).
Kokonaismaakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi (A).

Kuva 11. Ote kokonaismaakuntakaavasta.

1 vaihemaakuntakaavalla ei ole vaikutuksia suunnittelualueeseen.

2 vaihemaakuntakaavan sisältämiä harju-, kallio-, moreeni- ja pohjavesialueita ei sijaitse suunnit-
telualueella.

3 vaihemaakuntakaavan turvetuotanto ja arvokkaita suoluonnon kohteita ei sijaitse suunnittelualu-
eella.

4 vaihemaakuntakaava päivittää kaupan palveluverkon ja taajamat. Kaavaehdotus on hyväksytty
maakuntavaltuustossa 3.5.2013. Vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa
3.5.2013 ja vahvistettu ympäristöministeriössä 24.9.2014 ja se on saanut lainvoiman.

Kuva 12. Ote 4. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta.
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Suunnittelussa huomioitavia maakuntakaavan merkintöjä ovat:

3.2 Yleiskaava
Kirkonkylän oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa suunnittelualuetta on osoitettu keskustatoimintojen
alueeksi (C) ja asuntoalueeksi (A). Amiraalintie on osoitettu uutena ohjeellisena tielinjana.

Yleiskaavamerkintä C, Keskustatoimintojen alue: Alueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.
Alueelle ei kuitenkaan saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 71 b § 2 mom. mukaista merkityk-
seltään seudullista suuryksikköä ellei vähittäiskaupan sijoituspaikaksi tarkoitettu alue ole maakun-
takaavassa erityisesti osoitettu tähän tarkoitukseen.

Yleiskaavamerkintä A, Asuntoalue: Uudisrakentaminen edellyttää asemakaavaa. Vähäinen kunnos-
tus- ja korjausrakentaminen tapahtuu rakennus- tai toimenpideluvalla.
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Kuva 13. Ote voimassa olevasta yleiskaavasta.

Uudisrakentaminen pyritään sijoittamaan siten, että se sopeutuu alueen kulttuuriympäristöön ja
taajamakuvaa. Rakentamisella pyritään säilyttämään myös alueen hyvin rajautuva katutila ja
eheyttämään taajaman keskustaa. Uudisrakentaminen vahvistaa taloudellisesti yhdyskuntaraken-
netta. Toiminnallisesti suunnittelussa on tavoitteena elävöittää ja uudistaa Hankasalmen keskustaa.

3.3 Asemakaava

Suunnittelualueen kaavamuutoksen osalla on voimassa kirkonkylän asemakaava. Voimassa olevas-
sa asemakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu AL korttelialuetta (Asuin-, liike- ja toimistora-
kennusten korttelialue) kortteleissa 14 ja 129. Korttelissa 14 on muutosalueelle osoitettu myös YL
korttelialuetta (Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue) sekä lähivirkistysaluetta.

Korttelin 129 AL korttelialueen pinta-ala on 1837 m2, tehokkuusluvuksi on merkitty e=0.40 ja ker-
rosluvuksi II. Merkintä oikeuttaa 735 k-m2 rakentamiseen.

Korttelin 14 AL korttelialueen pinta-ala on 4997 m2, tehokkuusluvuksi on merkitty e=0.40 ja ker-
rosluvuksi I. Merkintä oikeuttaa 1999 k-m2 rakentamiseen, mikäli tontin pinta-ala on kaavan mu-
kainen.

Korttelin 14 YL korttelialueen pinta-ala on 6927 m2, tehokkuusluvuksi on merkitty e=0.30 ja ker-
rosluvuksi I. Merkintä oikeuttaa 2078 k-m2 rakentamiseen, mikäli tontin pinta-ala on kaavan mu-
kainen.

Korttelissa 14 rakennusoikeutta on yhteensä 4077 k-m2.

Korttelin 14 VL alueen pinta-ala on 4192 m2.

Kaavamuutos ulottuu korttelin 14 vieressä olevalle lähivirkistysalueelle.
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Kuva 14. Suunnittelualueella voimassa oleva asemakaava.

Kirkonkylän asemakaavan muutos kortteleissa 17 ja 18

Korttelin 129 välittömässä läheisyydessä on tehty asemakaavamuutos, joka on hyväksytty kunnan-
hallituksessa 24.3.2014 § 61 ja kunnanvaltuustossa 27.3.2014 § 10. Kaava on kuulutettu voimaan
22.5.2014.

Kuva 15. Kirkonkylän asemakaavan muutos kortteleissa 17 ja 18, ote lainvoimaisesta kaavakartasta.
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Lainvoimaisen kaavan asemakaavamääräykset otetaan huomioon vireillä olevassa kaavahankkees-
sa. Lainvoimaisen asemakaavan määräykset:

3.4 Pohjakartta

Asemakaavan pohjakarttana käytetään voimassa olevan kaavan pohjakarttaa. Pohjakartta on laa-
dittu kaavoitusmittausasetuksen mukaan.

3.5 Rakennusjärjestys

Hankasalmen kunnassa on voimassa kunnanvaltuuston 25.3.2002 hyväksymä rakennusjärjestys.

3.6 Osalliset

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta
mielipiteensä. Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin
oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa
suunnittelussa käsitellään (MRL 62 §). Tässä asemakaavassa osallisia ovat:

Kaikki, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti
vaikuttaa:

· Kaikki kuntalaiset, joita asia koskee.

· Kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maanomistajat, asukkaat ja yrittäjät.

Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:

· Hankasalmen kunnan eri hallintokunnat; Keskustie 41, 41520 Hankasalmi

· Keski-Suomen ELY-keskus; Cygnaeuksenkatu 1, PL 250, 40101 Jyväskylä

· Keski-Suomen liitto; Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä

· Keski-Suomen museo, Vapaudenkatu 28, PL 634, 40101  Jyväskylä

Maanomistajat ja yhteisöt:

· Suunnittelualueen maanomistajat ja haltijat.

· Hankasalmen seurakunta
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
· Asemakaavan laadinta käynnistettiin maanomistajien aloitteesta keväällä 2014.

· Aloitusneuvottelu pidettiin 10.6.2014 Keski-Suomen ELY-keskuksessa.

· Kaavan vireilletulosta kuulutettiin 31.7.2014 ja samanaikaisesti kaavaluonnos ja osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 31.7. - 1.9.2014 väliseksi ajaksi.

· Kaavaluonnoksen palaute: Kaavaluonnoksesta saapui kolme lausuntoa, joihin laadittiin vas-
tine. Lausunnon antoi Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen museo ja Keski-Suomen liitto.
Kaavaluonnosaineistosta ei saapunut yhtään mielipidettä. Lausuntojen pohjalta kaava-aineistoa
täydennettiin havainne piirustuksin. Kaavamerkintöjä ja –määräyksiä täydennettiin rakentamis-
ta ohjaavilla merkinnöillä.

· Kaavaehdotusasiakirjat olivat nähtävillä __._. – __.__.20__ välisen ajan.

· Kaavaehdotuksen palaute:

· Hyväksymiskäsittelyt:
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
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5. KAAVAN VALMISTELU

5.1 Valmisteluvaihe

Korttelin 129 tontille 5 tehtiin vaihtoehtoisia suunnitelmia asuinkerrostalon, talousrakennuksen,
paikoituksen ja oleskelutilan sijoittelussa. Vaihtoehdoissa kerrostalon sijainti vaihteli nykyisen, pu-
rettavan rakennuksen linjasta viereisen kauppakiinteistön kanssa samaan linjaan. Lopullinen kaava-
ratkaisu toteutettiin vaihtoehtojen vertailun pohjalta. Kaavaratkaisuun vaikutti myös alueelle tehty
taajamatarkastelu rakennusmassan sijoittelussa. Maanomistajan teettämiä asuinkerrostalon ja ta-
lousrakennuksen arkkitehtisuunnitelmia käytettiin myös kaavasuunnittelun lähtöaineistona.

Kuva 16. AK –korttelialueelle tehtyjä rakennusmassojen sijoitteluvaihtoehtoja.

Kuva 17. Kirkon rakennusmassan suhde kaavamuutoksen alaisen korttelin 129 kerrostaloon ja ym-
päröivään puustoon.
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Kuva 18. Ote keskustan alueen taajamakuvallinen tarkastelusta. Tarkastelussa mukana torin alueen
asemakaavamuutoksen aluesuunnitelmaa.

Taajamakuvallisessa tarkastelussa tuotiin suunnitelmaan mukaan torinseudun asemakaavamuutok-
sen aluesuunnitelma, rakennusten ja paikoitusalueiden sijainti. Torinseudun asemakaava on lähte-
nyt toteutumaan vanhan rakennuksen purkamisella kesällä 2014.

Tarkastelun perusteella kaavaluonnoksessa päädyttiin ratkaisuun, jossa uuden asuinkerrostalon
massa sijoitetaan viereisen kauppakiinteistön ja nykyisen purettavan rakennuksen seinälinjan puo-
liväliin. Kauppakiinteistön seinälinjalla asuinkerrostalo siirtyisi liiaksi pois katutilasta ja toisaalta ny-
kyisen purettavan rakennuksen linjalla asuinkerrostalo olisi liian lähellä katutilaa. Mahdolliset jul-
kisivuissa ulokkeena olevat parvekkeet tulisivat pieninä elementteinä osaltaan korostamaan katulin-
jaa.

Pappilantien varteen risteyksen tuntumaan tulee jättää väljyyttä viheralueella. Tontin muoto on
haasteellinen talousrakennusten sijoittelussa. Myös vesijohtoverkoston linja rajoittaa talousraken-
nuksen sijoittelua tontin läntisellä osalla.

Katunäkymiä kortteliin 129 Pappilantien varteen sekä Pappilantien ja Keskustien kulmaukseen ei
tulisi sulkea vaan liike- asuinkerrostalon päädyn tulisi näkyä esteettä Keskustielle. Korkeaa raken-
teellista aitaa ei suositella. Matala, ympäristön henkeen sopiva rakenteellinen aita tai kasvillisuudel-
la muodostettava aita on mahdollinen muualla kuin Pappilantien varressa.



KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS; OSA KORTTELEISTA 14 JA 129 31.3.2015

HANKASALMEN KUNTA 20 Ramboll Finland

Korttelin 14 suunnittelussa tehtiin yksi havainnollistava suunnitelma. Suunnitelma pohjautuu maas-
tokäyntiin ja siellä tehtyihin havaintoihin. Riukulantietä ajettaessa maasto on aluksi tasaista, mutta
tien päässä maasto laskee Amiraalintielle tultaessa. Pohjoisessa olevien paritalojen pihaliittymä on
Amiraalintien suunnalta.

Lähivirkistysalueen kohdalle on muodostunut asukkaiden kulkureitiksi polku pusikoituneen pel-
lonosan kohdalle. Kulku jatkuu Amiraalintien yli hyvin hoidetulle jalankulku- ja pyöräilyreitille. Riu-
kulantien eteläpuolelle on rakennettu nykyaikainen ja viihtyisä leikkipuisto lapsille. Tästä alkaa
myös omakotitaloalue.

Kuva 19. AR –korttelialueen havainnekuva mahdollisesta uudisrakennusten sijoittelusta sekä valo-
kuvia alueelta.
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5.2 Luonnos

Kaavassa korttelin 129 alueelle osoitettiin AK –korttelialuetta, kerrosluvuksi III ja sallituksi koko-
naisrakennusoikeudeksi 1000 k-m2. Korttelin 14 alueelle osoitettiin AR –korttelialuetta ja VL –
aluetta. AR korttelialueen kerrosluvuksi osoitettiin I ja sallituksi rakennusoikeudeksi yhteensä 3500
k-m2.
Alla otteet kaavaluonnoksessa olleista korttelialueista.

5.3 Kaavaehdotus

Kaavaluonnosta täydennettiin saadun viranomaispalautteen pohjalta. Kaavamääräyksiin lisättiin
tarkempia rakentamista ohjaavia määräyksiä mm. materiaaleista ja aitaamisesta.

Aitaaminen

Asemakaavan tonttien aitaaminen on sallittua kaavamääräysten mukaisesti. Määräyksissä on
enimmäiskorkeudeksi annettu 1,2 metriä. Tämä ei kuitenkaan koske korttelin 14 AR tonttien asun-
tojen takapihojen välisiä aitoja, jotka voivat olla edellä mainittua korkeammat.

Aitojen materiaalina tulee käyttää pääasiassa puuta, mutta aitaa voidaan elävöittää myös muuta
materiaalia käyttäen. Maaston muodot tulee huomioida ja tehdä tarvittavat pykälät tasapainoisen
ilmeen saavuttamiseksi. Aidan tulee väritykseltään sopia asuinrakennuksen väritykseen.

Kuva 20. Aitamalleja.
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6. ASEMAKAAVAN KUVAUS

6.1 Yleiskuvaus

Asemakaava perustuu alueiden sijoittelun osalta nykyiseen asemakaavaan. Uutta aluetta ei asema-
kaavalla osoiteta. Keskeinen muutos on korttelin 14 muuttaminen rivitalojen ja muiden kytkettyjen
asuinrakennusten korttelialueeksi. Korttelin 129 osalta on tehty monipuolista tutkimista korkean
rakennusmassa sijoittumisesta vahingoittamatta katunäkymää ja alueen viihtyisyyttä.  Suunnitte-
lussa on hyödynnetty torinseudun asemakaavamuutoksen vahvistettua kaavaa ja sen laatimisen
yhteydessä tehtyjä tarkasteluja.

6.2 Kaavan rakenne

Kaavalla osoitetaan asumista kahdelle korttelialueelle. Kaavalla muodostuu sekä asuinkerrostalojen
korttelialuetta että rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta. Kaikki raken-
taminen tukeutuu olemassa olevaan liikenne- ja kunnallistekniikkaverkkoon.

6.2.1 Korttelialueet

Kortteliin 129 osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK). Kerrosluvuksi osoitetaan III ja sal-
lituksi rakennusoikeudeksi 1000 kem2.  Kortteliin 14 osoitetaan rivitalojen ja muiden kytkettyjen
asuinrakennusten korttelialuetta (AR). Kerrosluvuksi osoitetaan II ja sallituksi rakennusoikeudeksi
2500 kem2.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Alimman kerroksen kerrosalasta saa käyttää 30 % liiketilan rakentamiseen.

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

6.2.2 Muut alueet

Virkistys ja ulkoilu

Ulkoilureitti on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

Alueelle saa rakentaa urheilu- ja virkistyspalveluihin liittyviä rakennuksia, ra-
kennelmia ja laitteita.

Ulkoilureitti.

Liikenne ja melu

Liikenteen aiheuttama melu on huomioitu korttelissa 129 omalla merkinnällään ja yleismääräyksel-
lä. Korttelissa 14 ei esiinny meluhaittaa.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivu, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseini-
en sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua
vastaan on oltava vähintään 50 dBA.
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Luonnonympäristö

Kaavalla ei osoiteta suojeltavia luontokohteita.

6.2.3 Kaavamääräykset

Rakennuksissa tulee olla harjakatto. Kattokaltevuuden tulee olla jyrkempi kuin 1:3,5.

Rakennusten kattokaltevuuden, pintamateriaalien ja värityksen tulee olla kortteleittain yhteneväi-
set.

Rakennusten pääjulkisivumateriaalina ei saa käyttää metallipintaisia materiaaleja. Niiden osuus jul-
kisivupinnasta saa olla enintään 20 %.

Tonteille rakennettava aita saa olla enintään 1,2 m korkea ja sen päämateriaalina tulee käyttää
puuta. AR –tonttien rivitaloasuntojen pihojen väliset aidat voivat olla edellä mainittua korkeammat.

Pappilantien varteen ei saa sijoittaa aitaa.

Suunniteltaessa rakentamista melualueen vaikutusalueelle, tulee sisämeluntorjunta ottaa huomioon
julkisivun rakenteellisissa ratkaisuissa ja ulkomeluntorjunta rakennusten sijoittelussa. Melusuojaus
tulee toteuttaa kiinteistön omistajien toimesta. Tienpitoviranomainen ei vastaa melusuojauksesta
rakennettaessa jo olemassa olevalle melualueelle.

Autopaikkojen vähimmäismäärä on 1 ap 80 kerrosneliömetriä kohti, kuitenkin vähintään 1 ap asun-
toa kohti. Lisäksi on rakennettava vähintään 1 vieraspaikka kuutta asuntoa kohti.

6.3 Nimistö

Kaavalla ei muodostu uusia nimettäviä kohteita ja alueita.

6.4 Laajuustiedot

Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 1,8 hehtaaria. Asemakaavan muutoksella muodostuu
seuraavia alueita:
AK 1904 m2 1000 k-m2

AR 14299 m2 3500 k-m2

VL 1822 m2

Rakennusoikeuden määrä ja laatu muuttuvat tällä asemakaavan muutoksella. Kokonaisrakennusoi-
keuden määrä pienenee n. 300 k-m2.

Lähivirkistysalueen pinta-ala pienenee 2375 m2.

Pinta-alamuutokset ja rakennusoikeuden muutokset on kirjattu asemakaavan seurantalomakkee-
seen, joka on tämän kaavaselostuksen liitteenä (Liite 5).

7. KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Kaavaa laadittaessa selvitetään suunnitelman toteutumisen aiheuttamia vaikutuksia. Erityisesti tar-
kastellaan kaavan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön, luonnonym-
päristöön ja maisemaan sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

7.1.1 Meluhaitat

Asemakaavan muutoksen myötä korttelissa 129 otetaan huomioon seututien aiheuttamat meluhai-
tat. Meluhaitta on huomioitu kaavaratkaisussa erillisellä määräyksellä, jossa sisämelu tulee ottaa
huomioon julkisivun rakenteellisilla ratkaisuilla. Vastuu melunsuojauksesta on kiinteistön omistajal-
la. Korttelissa 14 ei ole liikenteen aiheuttamaa meluhaittaa.
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7.1.2 Yhdyskuntarakenne ja ihmisten elinolot

Kaava-alue sijaitsee Hankasalmen kirkonkylän keskustassa, joka on kunnan hallinnollinen, kaupal-
linen ja kunnallisten palveluiden keskus.  Kaavan myötä yhdyskuntarakenne tiivistyy kun nykyinen
rakentumaton ja vajaalla käytöllä oleva alue muuttuu rakennetuksi. Kaavamuutos tukee ikääntyvän
väestörakenteen tuomaa asuntotarvetta lähitulevaisuudessa.

Laadukas arkkitehtisuunnittelu ja toteutus yhdessä palveluiden saatavuuden, lähiympäristön viih-
tyisyyden parantamisen kanssa lisäävät alueen kiinnostavuutta.

7.1.3 Luonnonympäristö

Suunnittelualueella on avointa ja pusikoitunutta peltoa rajautuen kahden kadun ja asuntoalueiden
väliin. Tämä alue muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. Alue jäsentyy ja saa ryhtiä rakennusten ja
tonteille tehtävien viheristutusten myötä. Alueelta ei yleiskaavan luontoselvitysten yhteydessä ole
löydetty sellaisia luontoarvoja, jotka tulisi ottaa huomioon alueen käyttöä suunniteltaessa. Olemas-
sa olevaan tilanteeseen ja voimassa olevaan kaavaan nähden kaavamuutoksella ei ole merkittäviä
vaikutuksia luonnonarvoihin.

7.1.4 Liikenne

Vaikka kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta keskusta-alueen liikennemääriin, tulee liikenne kaa-
va-alueella lisääntymään uuden rivitaloalueen toteutumisen myötä. Liikenne on lähinnä henkilöau-
toliikennettä eikä lisääntyvä liikenne tarvitse uusia järjestelyjä alueella vaan katuverkko liittymi-
neen välittää ja toimii kasvavillakin liikennemäärillä hyvin. Pappilantien kautta ohjattava kulku
asuinkerrostalokorttelialueelle lisää kadun käyttöä. Kadun perusparannus ja levennys saatetaan
joutua tekemään jollakin aikavälillä, mikä toisaalta tuo turvallisuutta myös tuolle kadun osalle.

Kasvihuonepäästöjä alueella aiheuttaa lähinnä henkilöautoliikenne. Suunnittelualueet sijaitse Han-
kasalmen keskustan alueella eikä pitkiä ajomatkoja alueella lisäänny. Kaavalla ei muodostu uusia
katuja ja suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä olevat voimassa olevan asemakaavan mu-
kaiset kadut on jo rakennettu. Kaavaratkaisulla ei ole merkittävää vaikutusta kasvihuonepäästöihin.

7.1.5 Kulttuuriympäristö ja taajamakuva

Uudisrakentaminen tulee muuttamaan keskustan kulttuuriympäristöä ja taajamakuvaa. Uusi asuin-
kerrostalo kirkon historiallisen ja arvokkaan rakennetun ympäristön läheisyydessä vaikuttaa siihen
mutta on sen verran kaukana ja hautausmaan sankan kuusimetsän toisella puolen, että sen merki-
tys kirkon ympäristöön on vähäinen. Toisaalta uusi asuinkerrostalo toteutuessaan tulee olemaan
korkein rakennus keskustan alueella ja näin jonkin verran poikkeaa nykytilanteesta. Hautausmaan
sankka metsä tuo oman osansa korkeussuhteisiin, joten hyvällä suunnittelulla kerrostalo istuu taa-
jamakuvaan hyvin. Uusi rakennus tuo tarvittavaa piristystä hieman seisahtaneeseen ja vanhaltakin
vaikuttavaan taajamakuvaan.

Pappilantien varsi on kaavassa osoitettu avoimeksi, eikä rakenteellista aitaa saa tien varteen sijoit-
taa. Näin katunäkymä pysyy avoimena ja väljänä. Kaavamääräykseen on kerrostalokortteliin mah-
dollistettu 30 % liikerakentamista, jolloin kivijalkaliikkeet toisivat katukuvaan omaa tunnelmaansa.

Korttelin 14 uudet rivitalotontit tulevat olevien rivitalojen välittömään läheisyyteen ja näin täyden-
tävät keskustaajaman rakennettua ympäristöä ja nykyisellään tyhjää ja osin hoitamatonta aluetta.

Kokonaisuutena kaavan vaikutusten taajamakuvaan voidaan arvella olevan positiivisia.

Kuva 21. Panoraamakuvaan sijoitettuna korttelin 129 ajateltu pienkerrostalo. Kuvan keskellä oleva
vaaleanruskea rakennus on kaavaa laadittaessa purettu ja sen tilalle on toteutumassa vähittäiskau-
pan suuryksikkö. Kuvasta ilmenee uudisrakentamisen tavoiteltu sopeutuminen harjakattoisena ja
mittakaavaltaan Hankasalmen olevaan rakennuskantaan.
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Kuva 22. Edellistä kuvaa hieman kauempaa kirkon suunasta tehty havainnekuva, jossa on korttelin
129 toiselle puolen tietä sijoitettuna suunniteltu kaupan yksikkö sekä polttoaineen jakelupiste.

Kuva 23. Alla olevista kolmiulotteisista kuvista ilmenee asemakaavan uudisrakentamisen sijoittumi-
nen Hankasalmen olevaan rakennuskantaan. Kuviin on sijoitettu myös hautausmaan puusto vihreä-
nä elementtinä, koska sen merkitys on suuri tilaa rajaavana elementtinä Hankasalmen katukuvassa.
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7.2 Oikeusvaikutukset

Asemakaavaa laadittaessa otetaan huomioon maankäyttö- ja rakennuslaki sekä maankäyttö- ja ra-
kennusasetus.

Ohjausvaikutus suunnitteluun

Asemakaava korvaa samaa aluetta koskevan aikaisemmin hyväksytyn asemakaavan.

Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa
määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaiku-
tukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvi-
tykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia
(MRL 9 §).

7.3 Vaikutus maakuntakaavaan

Kaavaratkaisu on maakuntakaavan mukainen. Maakuntakaava ja vaihemaakuntakaavat on huomi-
oitu asemakaavassa.

7.4 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen

Valtion ja kuntien viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyt-
tötavoitteet (Valtioneuvoston päätös 30.11.2008, tarkistetut tavoitteet voimaan 1.3.2009) ja edis-
tää niiden toteutumista. Seuraavassa on esitetty ne osa-alueet, jotka erityisesti koskevat Jämsän
risteysalueen kaava-aluetta.

1 Toimiva aluerakenne: Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä
elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdolli-
simman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja
luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä.  Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen pe-
rustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin.

Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehit-
tämistä. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla kiinnitetään alueidenkäytös-
sä huomiota jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan ja muun
toimintapohjan monipuolistamiseen. Alueidenkäytössä otetaan huomioon haja-asutukseen ja yksit-
täistoimintoihin perustuvat elinkeinot sekä maaseudun tarve saada uusia pysyviä asukkaita.

Toteutuminen hankkeessa: Suunnittelualueet liittyvät tiiviisti olemassa olevaan yhdyskun-
tarakenteeseen ja tukevat sitä. Alueiden rakentuminen turvaa palveluiden saatavuuden ja
kehittämisen. Alueelle tulee uutta liikettä myös kävely- ja pyöräteille.

2 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu: Alueiden käytöllä  edistetään  yhdyskuntien
ja elinympäristöjen  ekologista,  taloudellista,  sosiaalista  ja  kulttuurista  kestävyyttä.  Olemassa
olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia. Taajamia
eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua.

Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien
saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöauto-
liikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn
ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan.

Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle
riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti
henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskunta-
rakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle.

Kaupunkiseutujen työssäkäyntialueilla varmistetaan alueiden käytölliset edellytykset asuntoraken-
tamiselle ja sen tarkoituksen mukaiselle sijoittumiselle sekä hyvälle elinympäristölle.

Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa ole-
viin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen,
asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina.
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Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riski-
en ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen.

Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikke-
ukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään. Alueidenkäytössä luodaan
edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.

ERITYISTAVOITTEET:

Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita
ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksiköt si-
joitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. Näistä tavoitteista voidaan poiketa, jos tarve- ja vaiku-
tusselvityksiin perustuen pystytään osoittamaan, että alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen
mukaista.

Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan toimin-
toja suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria.

Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä se-
kä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että
viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia.

Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edis-
tettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua.

Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajama-
tulviin.

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suun-
niteltuun käyttöön. Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve on selvitettävä ennen ryhtymistä kaa-
van toteuttamistoimiin.

Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja
se, että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi alueidenkäytön suunnit-
telussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy.

Toteutuminen hankkeessa: Peltoalueen rakentuminen asuinkäyttöön tiivistää yhdyskunta-
rakennetta ja tontit nurmialueineen tuovat viihtyisyyttä myös katukuvaan. Asemakaavalla
osoitettavat korttelialueet tukeutuvat olemassa olevaan asuntokantaan, katuverkostoon ja
kevyen liikenteen linjoihin. Pyöräilyverkoston jatkuvuus on huomioitu kaavaratkaisussa.

Keskustan työpaikat ovat hyvin saavutettavissa. Keskustassa on suunnittelussa huomioitu
taajamakuva ja sen kehittäminen uudella rakentamisella. Vesijohtoverkosto kulkee molempi-
en korttelialueiden vieressä, joten uudet kiinteistöt on hyvin liitettävissä olemassa oleviin
verkostoihin.

3 Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat: Alueidenkäytöllä edistetään kansal-
lisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säily-
mistä.

Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien aluei-
den monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen
mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään.

Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamal-
la moninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti
kestävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden lähialuei-
den matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta. Alueidenkäytössä edistetään kysei-
seen tarkoitukseen osoitettujen hiljaisten alueiden säilymistä.

Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnon-
varojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa otetaan
huomioon luonnonvarojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet.

Alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä.

ERITYISTAVOITTEET:

Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja
luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huo-
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mioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakun-
nallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava
niiden historialliseen kehitykseen.

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta mer-
kittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonai-
suuksia tarpeettomasti pirstota.

Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Pohja-
vesien pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän
etäälle niistä pohjavesialueista, jotka ovat vedenhankinnan kannalta tärkeitä ja soveltuvat veden-
hankintaan.

Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön
eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla maankäytöllä.

Toteutuminen hankkeessa: Asemakaava ei vaaranna Hankasalmen kirkon ja museokylän
maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön säilymistä. Yksi kirkonkylän vir-
kistyskäyttöön tarkoitetusta alueesta jonkin verran pienenee. Virkistyskäyttöön jäävä osa
kuitenkin siistiytyy ja toivottavasti myös rakentuu jalankulun ja pyöräilyn mahdollistavaksi
yhteydeksi.

4 Toimivat yhteysverkot ja energiahuolto: Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonai-
suuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toi-
mintaedellytyksiä. Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten, että vähennetään
henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen
käyttöedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen.

Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliiken-
neyhteyksiä ja -verkostoja.

Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien ener-
gialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.

Toteutuminen hankkeessa: Alue on joukkoliikenneyhteyksien varrella ja alueelta kulkee
päivittäin linja-autovuoroja mm. Jyväskylään. Suunnittelualueet ovat myös vesilaitoksen toi-
minta-alueella ja liitettävissä kunnallistekniikan verkostoihin.

5 Helsingin seudun erityiskysymykset: Ei merkityksellinen tämän kaavan osalta.

6 Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet: Ei merkityksellinen tämän kaavan
osalta.

8. KAAVAMERKINNÄT- JA MÄÄRÄYKSET
Kaavamerkintöinä ja -määräyksinä on käytetty asetuksen 2000 mukaisia merkintöjä, jotka on esi-
tetty kaavakartalla. Melusuojausmerkintä on sovellettu asemakaavamerkinnät ja – määräykset op-
paan merkinnöistä.

9. ALUEEN TOTEUTTAMINEN
Asemakaavan toteuttamien voidaan aloittaa sen lainvoimaiseksi kuuluttamisen jälkeen.

Jyväskylässä __.__.2015
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