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VASTINERAPORTTI
Kaavoittajan vastineet 4.7.2014 päivätystä 31.7.-1.9.2014 nähtävillä olleesta kaavaluonnoksesta annet-
tuihin lausuntoihin. Mielipiteitä ei kaava-aineistosta jätetty.

LAUSUNNOT:

1. ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS; 2.8.2014 ANNETUN LAUSUNNON PÄÄSISÄLTÖ

Pyydettynä lausuntonaan Keski-Suomen ELY-keskus toteaa, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma se-
kä kaavaselostuksen asemakaavaa koskevaa kohtaa 3.3. tulisi täydentää kortteleita 17 ja 18 koskevalla
kunnanvaltuuston 14.4.2014 hyväksymällä kaavamuutoksella ja määräyksillä sekä tiedolla muutoksen
lainvoimaisuudesta. Po. muutoksen mukaista tilannetta on käytetty mm. tämän kaavaluonnoksen taaja-
makuvallisissa tarkasteluissa. Kaavaehdotuksen tarkasteluissa sekä arvioinneissa tulee käyttää ympäris-
tön lainvoimaisen kaavan tilannetta tai molempia, mikäli muutos ei ennen tämän kaavan ehdotusvaihetta
saa lainvoimaa.

Kaavaselostuksen kohdassa 5.1. todetaan mm. että korttelia 129 koskevassa ratkaisussa on todellisen
näkymän ja valokuvien perusteella päädytty esitettyyn ratkaisuun. Kuitenkin raitin maiseman ja kyläku-
van kannalta oleellisimmat kuvasovitteet, jotka esittävät tilannetta lähestyttäessä korttelia etelän tai
pohjoisen suunnista, puuttuvat kaavaselostuksesta ja ne tulisi lisätä. Mitä tarkastelussa on todettu kort-
telin aitaamista ja sen korkeudesta Keskustien ja Pappilantien kulmauksessa, olisi sen keskeisen sijainnin
vuoksi syytä lisätä kaavamääräyksiin.

ELY-keskus toteaa myös tämän yksittäisen asemakaavamuutoksen yhteydessä, että pääraitin näkymiä ja
mahdollisia kehittämistarpeita tulisi tarkastella laajempana kokonaisuutena ottaen myös huomioon alu-
een asemakaavojen ikä.

Kaavaselostukseen tulee lisätä oikeassa mittakaavassa oleva karttaote voimassa olevasta asemakaavas-
ta, johon kumottavat alueet tulee rajata ja myöhemmin todistaa kunnanvaltuuston päätöksen mukaisek-
si. Kaavaselostuksesta puuttuu asemakaavan seurantalomake.

Kaavanlaatijan vastine:
- Täydennetään osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaselostus kortteleita 17 ja 18 koskeval-

la kunnanvaltuuston hyväksymällä kaavamuutoksella ja määräyksillä sekä tiedolla muutoksen lain-
voimaisuudesta.

- Lisätään kaavaselostukseen kuvasovitteet etelän ja pohjoisen suunnasta lähestyttäessä.
- Tarkennetaan kaavamääräyksiä aitaamista koskevilla määräyksillä.
- Lisätään tarkastelua pääraitin kehittämistarpeilla laajempana kokonaisuutena huomioiden asema-

kaavojen ikä.
- Asemakaavamuutoksessa ei ole kumottavia asemakaavan alueita.
- Valmistellaan asemakaavan seurantalomake ehdotusaineiston liitteeksi.

2. KESKI-SUOMEN MUSEO, 27.8.2014 ANNETUN LAUSUNNON PÄÄSISÄLTÖ

Keski-Suomen museolle on tullut lausuntopyyntö asemakaavan muutoksesta koskien Hankasalmen kir-
konmäen lähiympäristöön suunniteltua uudisrakentamista, jossa raitin varren vanhan liikerakennuksen
paikalle rakennettaisiin kolmikerroksinen asuinkerrostalo paikoitusalueineen korttelissa 129. Lisäksi ase-
makaavan muutosluonnokseen sisältyy keskustan laidalla olevien rivitaloalueiden täydennysrakentamista
yksikerroksisilla asuinrivitaloilla korttelissa 14.

Keski-Suomen museo on vuonna 2009 selvittänyt Hankasalmen kirkonkylän keskustan osayleiskaavaa
varten kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Korttelissa 129 sijaitsevalla 1920- ja 1940-luvun
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Suopellon liikekiinteistöllä on paikallista maisemallista ja kylähistoriallista arvoa, mutta rakennushistorial-
liset arvot ovat heikentyneet rakennukselle tehtyjen muutoskorjausten vuoksi. Keski-Suomen museo pi-
tää valitettavana että raitin paikallishistoriallista ilmettä muutetaan 1900-luvun alkupuolen rakennuskan-
taa purkamalla. Asemakaavaluonnos rakentuu kuitenkin toisille lähtökohdille taajamakuvan kehityksessä.

Suopellon kiinteistön korvaaminen uudella kerrostalolla vaikuttaa Hankasalmen 1800- ja 1900-luvuilla
rakentuneen raitin maisemakuvaan ja kulttuurihistorialliseen arvoon. Asemakaavaluonnoksessa kaa-
vaselostuksessa on hiukan aineistoa uuden kerrostalomassan soveltuvuudesta Hankasalmen kirkonmäen
arvoympäristöön, mutta lisähahmottelua tarvittaisiin uudisrakentamisen soveltuvuudesta erityisesti Pel-
lisensalmen raittikokonaisuuden suuntaan. Kaavakartalle tulee lisäksi lisätä uudisrakentamiselle edellytet-
tävät rakennusmateriaaleja koskevat määräykset. Uudisrakentamista tulee ohjata tarkemmin raitin ole-
massa olevan kerroksellisen rakennusperinnön ominaispiirteet huomioivaan suuntaan. Kulttuuriympäris-
tön kokonaisuus ja arkkitehtoninen eheys tulee turvata kaavamääräyksin, jotta rakentamisella ei heiken-
netä Hankasalmen kirkonkylän taajamakuvallisia arvoja.

Korttelin 14 kaava-alueen täydennysrakentamisessa tulee ottaa huomioon olemassa oleva läheinen rivi-
taloyhteisö sekä muu kyläyhteisö myös Hankamäen maisemalähtökohdista. Lisärakentamisella ei tule
heikentää merkittäviä maisema-arvoja korkeusvaihteluille herkällä alueella.

Kaava-alueilta ei tunneta kiinteistä muinaisjäännöksiä eivätkä alueet ole arkeologisesti potentiaaleja. Tä-
män vuoksi Keski-Suomen museolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosluonnokseen arkeologi-
sen kulttuuriperinnön osalta.

Kaavanlaatijan vastine:
- Laaditaan hahmotelmaa pääraitin näkymästä.
- Lisätään uudisrakentamiselle edellytettäviä rakennusmateriaaleja kaavamääräyksiin.
- Tarkennetaan kaavamääräyksiä kulttuuriympäristön kokonaisuus ja arkkitehtoninen eheys huomioi-

den.
- Korttelin 14 läheisyydessä olevat rakentuneet rivitaloyhteisöt on pyritty ottamaan huomioon uusien

yksiköiden sijoittelulla ja jättämään myös viherkaistaa alueella liikkumiseen. Peltoalue on tällä het-
kellä pusikoitunutta aluetta, joka uuden rakentamisen myötä siistiytyy.

3. KESKI-SUOMEN LIITTO, 1.9.2014 ANNETUN LAUSUNNON PÄÄSISÄLTÖ

Keski-Suomen liitto toteaa lausunnolla olevan asemakaavan olevan maakuntakaavan mukainen eikä
maakunnan liitolla ole siihen huomautettavaa.

Kaavanlaatijan vastine:
- Merkitään tiedoksi.


