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Kaupunginhallitus § 65 11.02.2013

Hirvaskankaan kehittämissuunnitelma ja kaavarunko

KH 11.02.2013   § 65
 Äänekosken kaupunki ja Uuraisten kunta ovat laatineet yhteisen Hir-

vaskankaan kehittämissuunnitelman ja siihen poh jau tuvan kaava-
rungon. Kyseessä on alueelle vuonna 2006 laadi tun ke hittä mis-
suunnitelman päivitys. Suunnitelmien tarkoitus on selvittää eri ta so-
liitty män eri sektoreihin parhaiten soveltuvan toiminnan luon ne ja si-
säl tö. Kaa va runko on kehittämissuunnitelman maan käy tölli nen esi-
tys, jo ka ku vaa ohjeellista toimintojen sijoittumista ja jär jes tä mistä
alu eella. Maankäyttösuunnitelmalla ei ole oikeusvaikutuksia.

 Kehittämissuunnitelman pohjaksi on toteutettu Keski-Suomessa ja
pää kaupunkiseudulla sijaitse ville yrityksille suunnattu yritys kysely,
jossa on selvitetty Hirvaskankaan tunnettavuutta ja kiinnostavuutta.

 Työryhmässä ovat olleet mukana Äänekosken kaupungin, Uuraisten
kunnan, Ääneseudun Kehitys Oy:n sekä konsulttina toimineen AI RIX
Ympäristö Oy:n edustajat. Tavoitteena on saattaa suunnitelmat mo-
lemmissa kunnissa nähtäville, lausuntokierrokselle ja hyväksymis-
menettelyyn samanaikaisesti.

 Hirvaskangas on sekä Äänekosken että Uuraisten näkökulmasta
kasvava työpaikka-, palve lu- ja asuinalue, jonne luontaisesti suun-
tautuu kysyntää. Alueen vetovoimateki jöitä ovat si jainti lo gis ti sesti
erinomai sella paikalla valtatien 4 varressa, alu een väljyys, kas vava
lii ken ne, näky vyys, asuminen ja kehittyvät pal velut sekä toi mijoiden
halu kehittää aluetta.

 Kehittämisen haasteena ovat alueen seka vuus, etäi syys muusta
kuin ohi kul kevasta markkinapotentiaalista, pohjavesi ja muut ym-
päristö ra joit teet, kunta raja ja palvelujen etäi syys. Lisäksi alue on laa-
ja suh tees sa toteutumiseen: saadaanko eri osa-alueet toteutumaan
valmiiksi ko ko naisuuk sina vai sijoittuvatko eri toi min not hajanaisesti
laa jalle alueelle?

 Suunnitelmien mukaan Hirvaskankaan ydintä kehitetään tiivii nä, val-
tatien 4 sijaintia ja sen ny kyi stä eritasoliittymää hyödyntävänä aluee-
na. Uudenlainen ”ROAD CITY” sisältää monipuolisia elementtejä:
erinomaista liikennesijaintia arvostavaa tuotannollista toimintaa, ohi-
kul ke vaan lii ken tee seen perustuvaa kauppaa, matkailua, palveluja ja
asumista.

 Liittymän läheisyyteen luodaan ohikulkevasta liikenteestä hyötyvää
erikoiskauppaa, logistiik katoimintoja ja palveluja sekä matkai lua.
Kauemmas liittymästä sijoitetaan tuotantotoimintaa ja nelostien me-
lu alu een ulkopuolelle uutta asumista.



 Kehitettäviä alueita on tarkasteltu laajoina kokonaisuuksina, kun ta ra-
jasta riippumatta.

 Alueen kehittämisessä ensisijaiseksi kohteeksi esitetään Äänekos-
ken puolel la eritasoliittymän koillista sektoria (ABC:n ja Spektrin
alue) sekä Hirvimäen aluetta liittymän länsipuolella. Uu rais ten puo-
lella ykköskohde on Kylmähaudan pohjoispuolella sijaitseva Hirvikul-
maksi nimetty alue.

(valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035)

Kaupunginjohtajan ehdotus:

  Kaupunginhallitus päättää asettaa 23.10.2012 päivätyn Hirvaskan-
kaan kehittämissuunnitelman ja kaavarungon nähtäville osallisten
kuulemista varten. Pyydetään suunnitelmista lausunnot Keski-Suo-
men ELY-keskukselta, Keski-Suomen liitolta, Koiviston kyläyhdis tys
ry:ltä, Äänekosken Yrit tä jät ry:ltä ja Ääneseu dun Energia Oy:ltä.

Päätös:  Hyväksyttiin.
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