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Nostamme tässä esille keskustam-
me, Asemankylän, Suomen ykkös-
kuhajärven, Kyyveden, runsaine 
saarineen, kauniine maisemineen ja 
laajoine virkistysmahdollisuuksineen. 
Uusiutuvan sataman, tonttitarjonnan 
Asemankylälle ja vapaa-ajanasumi-
seen Kyyveden rannalle.

Asuminen Mikkelissä 2024 kaupun-
gin hyväksymässä raportissa tode-
taan: ”Haukivuori tarjoaa idyllisen 
ja rauhallisen asuinalueen paikallis-
väestölle sekä vapaa-ajanasukkaille 
hyvien palvelujen ja matkailukeskus-
tasoisen asumisen ja hyvän saavu-
tettavuuden kautta.” Asukaslukuun 
nähden Asemankylällä on hyvät 
kaupalliset ja julkiset palvelut. Myös 
palveleva tori esiintymislavoineen 
ja siihen liittyvä kahvio löytyvät kes-
kustasta. Torin avaruutta ja Kyyveden 
kauneutta voi nyt ihailla metsän mai-
semoinnin myötä.

Raamita itse tontin koko ja asumis-
tarpeen mukainen kaavoitus

Olemme käynnistämässä vapaana 
olevien kaavoitettujen omakoti- ja 
vapaa-ajanasuntotonttien sekä ker-
rostaloasuntojen markkinoinnin ak-
tivoimisen. Myös tonttitarjonnan 
laajentamis- ja kaavoitustoimet on 
esitetty käynnistettäväksi Mikkelin 
kaupungin kaavoitustoimelle asu-
misen, teollisuus- ja pienyrittäjyys 
edellytysten parantamiseksi. Uus-
tonteissa lähdetään osin siitä, että 
asukas voi itse raamittaa tontin koon 
ja asumistarpeen yhdessä kaavoit-
tajan kanssa. Vapaa-ajanasutuksen 
tontit ovat yksittäisten maanomis-
tajien omistuksessa. Käynnistämme 
toimia myyntimahdollisuuksien sel-
vittämiseksi.

Tutustukaa kotisivujemme www.
haukivuori.fi kautta aluetta koskeviin 

tapahtumiin, kesäkalenteriin, alue-
johtokunnan kokouspäätöksiin ja 
muuhun informaatioon!

KYYVEDEN KUPEESEEN

Haukivuorelle asumaan, virkistäytymään tai muuten vain viihtymään ja käyttämään 
alueemme palveluja

Taustalla Kyyvesi.

Lisätietoa tonttitarjonnasta ja 
rakentamisesta:

www.mikkeli.fi/palvelutyyppi/
rakentaminen ja www.mikkeli.fi/
tontit

Haukivuoren kirjasto / Yhteispal-
velupiste P. 044 – 794 2130, josta 
saa tietoa vapaana olevista kerros-
taloasunnoista.

Kapustasalmi. Torimme esiintymislava.
 Kuva Asko Kohvakka.



Uusi nykyaikainen yhtenäiskoulu tarjoaa opetuksen esikoulusta yläkouluun. Etualalla alakoulusiipi sekä leikki- ja kuntoilu-
välineet. Yhtenäiskoulu, palvelukeskus Kotikartano ja hyvinvointiasema sijaitsevat samassa korttelissa, kirjasto ja yhteis-
palvelupiste suoraan Keskustien toisella puolella.                 Kuvat Haukivuoren Aluejohtokunta

Vuonna 2016 kunnostetun Häkkilän eräpolun maastoa.   
 Kuva Asko Kohvakka

Kyyveden vedenlaadun parantamistoimia: poistokalastusta. 
Kuva Yrjö Takkinen

Hyvinvointiasema Palvelukeskus Kotikartano

Haukivuoren maamerkki.



Haukivuoren tapahtumat:  

haukivuori.fi/tapahtumat

MONIPUOLISTA TAPAHTUMATARJONTAA

Kulttuurin saralta löytyy erilaisia musiikkitapahtumia sekä harrastajateat-
teria. Urheilua ja liikuntaa tarjoavat muun muassa Suolentiksen MM-kisat, 
Hauki-Hölkkä sekä hiihto- ja yleisurheilukilpailut. Hauki-Halli toimii sisäur-
heilun ja erilaisten yleisötapahtumien näyttämönä. 
Nuottarysäys, markkinat ja muut isot tapahtumat vilkastuttavat kesän eloa 
ja ne toteutetaan satamassa.

Suolentistä on pelattu Haukivuorella yli 10 vuotta. 
MM-arvon kisat sai vuonna 2006.

Urheilukenttä Kiitola kerää kesäisin jalkapalloilijat ja 
yleisurheilijat liikkumaan.

Hauki-Hölkkä houkuttelee kilpa- ja kuntourheilijoita 
Haukivuorelle. Taustalla Hauki-Halli.

Suuren suosion saavuttanut, jo 14 kertaa järjestetty 
Lasten pilkkikisa ja perhetapahtuma on yksi kevättalven 
päätapahtumista. 

Harrasteteatteriryhmä Henkireikä ry:n toiminta painottuu 
kesäteatteriin. Talviajan esityksistä vastaavat pääosin 
nuoriso-osaston näyttelijät.

Kalvitsassa järjestetään kesäteatterin lisäksi myös perin-
teisiä lavatansseja.

Kuva Asko Kohvakka

Kuva Haumedia Oy / Hanna-Mari Tyrväinen



Kalarikas Kyyvesi on Suomen 30:n suurimman järven joukosta 
keskisyvyydeltään matalin ja tunnettu erityisesti kuhistaan!

Tietoa kalastuksesta ja -lupamyynnistä: www.kyyvesi.fi ja
www.haukivuori.fi/matkailu/veneily-ja-kalastus

TURVALLINEN ELINYMPÄRISTÖ TARJOAA LUONNON 
RAUHAA JA ILOA SILMILLE SEKÄ SIELULLE!

YMPÄRIVUOTISIA VAIHTOEHTOJA:

• Vapaa-ajanasutus
• Melonta (kansainvälinen reitti)
• Veneily ja uinti
• Luontopolut ja pyöräilyreitit
• Monipuolinen kalastus 
• Sienestys ja marjastus
• Kuntoliikunta
• Hiihto
• Yleisurheilu
• Palloilulajit
• Teatteri - kulttuuri
• Tanssi
• Latotapahtumat

Lasten pilkkikisa ja perhetapahtuma satamassa.

Leo Laukkanen ja Harri Kohvakka palkitsemassa 
Vuoden haukivuorelaista.



Maa-  ja metsätalous on maaseutupitäjämme merkittävä työllistäjä. 
Haukivuorelta löytyy lukuisia karja- ja maitotiloja, vihannes- ja juurikasviviljelyä, puutarhoja 
sekä marjatiloja. Myös luomuna, useampana tuotantosuuntana Suomen laajimpana.

Maatilamatkailuun kuuluu muun muassa mökin vuokraamista, monipuolista kalastusta ja 
tilaesittelykäyntejä.

Suoramyyntitiloilta saat puhtaita raaka-aineita, tuoreita vihanneksia, marjoja sekä hedelmiä. 
Myös kesäkukat ja istutukset löydät suoraan tuottajilta sekä asemankylän torilta.

MAASEUDUN TUOTANTOA JA TUOTTEITA - MYÖS LUOMUNA!

Haukivuoren alueen yritykset: 
haukivuori.fi/palvelut/yritykset

Vihannesyhtymä 3T Oy:n kaalipelto. Kuva Kari Kohvakka

Mikkelin alueen suurin kesäkukkamyymälä Katajakankaan Puutarha Haukilammentiellä. Kuva Pia Kohvakka

Keräkaalia Kalliolan Luomun tilalta. 

Kuva Juuli Aschan / Mainostoimisto Haaja
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Ulkoasu, kuvat ja taitto Mediakioski 2016-2017

Nordic Environmental label, 4041 0582 • Teroprint, Mikkeli •  3/2015

Ympäristömerkitty painotuote, 4041 0582 • Teroprint, Mikkeli • 3/2015

Sijaitsee Etelä-Savon pohjoisosassa Mikkelin ja Pieksämäen puolivälissä 
kantatie 72 varrella. Alueella on runsaat vesistöt laajoine vapaa-ajanasutus 
rantoineen, joista kuharikas Kyyvesi on suurin ja saaristorikkain.

Haukivuoren aktiivikylät ovat:
Asemankylä, Häkkilä, Kalvitsa, Kantala, Kirkonkylä, Kurkisensaari, Nykälä, 
Pölkki, Saksalanharju, Taipale, Tervalahti, Tuliniemi.



...\Haukivuoren satama-alue.dgn  10.4.2015 13:11:49

ETÄISYYKSIÄ HAUKIVUORELTA:

• Helsinkiin 270 km 
• Mikkelin keskustaan 40 km 
• Pieksämäelle 35 km
• Varkauteen 71 km 
• Savonlinnaan 111 km
• Jyväskylään 118 km
• Kuopioon 128 km

Haukivuori

Mikkeli

Mikkelin kaupungin satamasuunnitelma 
Haukivuorelle. Nykyisin jo toiminnassa. 

Lorem ipsum

www.haukivuori.fi


