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1. SUUNNITTELUALUE 

Suunnittelualueena on Kierälahden kaupunginosassa Kuhnamon rannalla sijaitseva alue. Etäisyyttä Ää-
nekosken keskustaan on 2 kilometriä. Suunnittelualueen koko on noin 45 ha. 

Suunnittelualueen sijainti on esitetty kansilehdellä. 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

Suunnittelun tavoitteena on uusia vanhentunut asemaakaava ja ottaa huomioon VT4:n tiesuunnitelman 
yhteydessä todetut muutostarpeet, kuten teiden hallinnolliset luokat ja kevyenliikenteen yhteydet. Li-
säksi kaavamuutoksen yhteydessä tutkitaan mahdolliset lisärakentamiseen soveltuvat alueet. 

Valtatietä 4 rakennetaan moottoriliikennetasoiseksi lainvoimaisen tiesuunnitelman ja sitä tarkentavan 
toteutussuunnitelman mukaisesti. Kierälahden kohdalla tiejärjestelyt ovat valmiit ja uusi moottoriliiken-
netie on otettu käyttöön.  

3. SUUNNITTELUTILANNE 

3.1. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäy-
tön suunnittelujärjestelmää. Tavoitteilla varmistetaan, että valtakunnallisesti merkittävät asiat huomioi-
daan kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.  

Alueidenkäyttötavoitteiden avulla taitetaan yhdyskuntien ja liikenteen päästöjä, turvataan luonnon mo-
nimuotoisuutta ja kulttuuriympäristön arvoja sekä parannetaan elinkeinojen uudistumismahdollisuuksia. 
Niillä myös sopeudutaan ilmastonmuutoksen seurauksiin ja sään ääri-ilmiöihin.  

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä valtioneu-
vosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista 
alueidenkäyttötavoitteista. Päätös tuli voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja-
kautuvat viiteen kokonaisuuteen: 

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

2. Tehokas liikennejärjestelmä 

3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

3.2. Maakuntakaava 

Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 1.12.2017 ja se on 
määrätty tulemaan voimaan 26.1.2018. 

Koko Keski-Suomi on maakuntakaavassa osoitettu biotalouteen tukeutuvaksi alueeksi. Suunnittelualue 
sijoittuu uuden moottori- tai moottoriliikennetien (mo) varrelle. Alueen eteläreunassa kulkee voimalinja 
(z). Äänekosken ja Suolahden taajamat muodostavat alueen seutukeskuksen/kuntakeskuksen, jonka 
sisälle myös suunnittelualue sijoittuu. Alue on lisäksi kulttuuriympäristön vetovoima-alueen sisällä (rus-
kea vinoviivoitus). 
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Kuva 1. Ote tarkistetusta Keski-Suomen maakuntakaavasta. Suunnittelualueen sijainti on osoitettu sinisellä 
nuolella. 

3.3. Yleiskaava 

Äänekoski 2030 osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.5.2017 ja se on saanut lainvoi-
man heinäkuussa 2017. 

Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu pääosin pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, joka on tar-
koitettu asemakaavoitettavaksi (AP). Alueelle on osoitettu lisäksi pienehkö kerrostalovaltainen asunto-
alue (AK) sekä lähivirkistysalueita (VL). Asutuksen ja moottoritien välinen alue on osoitettu suojaviher-
alueeksi (EV). Alueen länsireunassa on moottori- tai moottoriliikennetielinjaus (punainen linja, mo) sekä 
pääkatu (musta linja, pk). Alueen läpi on osoitettu pyöräilyn pääväylä (sininen palloviiva). Alueen etelä-
reunassa on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo-1), joka on liito-oravan esiin-
tymisaluetta. 

 

Kuva 2. Ote Äänekoski 2030 osayleiskaavasta Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu sinisellä 
katkoviivalla. 
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3.4. Asemakaava 

Alueella on useita eri aikoina hyväksyttyjä asemakaavoja. Suurimmalla osalla aluetta on vuonna 1980 
hyväksytty asemakaava. Alueen vanhin asemakaava on vuodelta 1963. Alueella on tehty 2000-luvulla 
muutamia asemakaavojen muutoksia. 

Alue on pääosin kaavoitettu erillispientalojen ja pientalojen korttelialueiksi (AO, AO-6) ja asuinpientalo-
jen korttelialueiksi (AP), omakotirakennusten, rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialu-
eiksi (AOR), rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueiksi (AR) sekä asuinkerrosta-
lojen tai rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueiksi (AKR). Alueen viheralueet on 
osoitettu puistoiksi (P) ja lähivirkistysalueiksi (VL). Lisäksi alueella on pallokenttä (UP), leikkikenttä (UL) 
sekä pysäköintialueita (LP, LPA) ja yksi yleisten rakennusten korttelialue (YK). Alueen eteläreunassa 
on voimansiirtoalue (VS). Alueen länsireunalla on yleisen tien aluetta (LT) ja itäreunalla vesialuetta. 
Lisäksi alueen lounaiskulmassa on kaavoittamatonta aluetta. 

 

Kuva 3. Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Suunnittelualueen rajaus on osoitettu sinisellä. 
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3.5. Suunnitelmat valtatien 4 parantamiseksi Äänekosken kohdalla 

Valtatien 4 parantamisen suunnitelmat Äänekosken kohdalla osuvat asemakaavoitettavan alueen koh-
dalle. Valtatie 4 parannetaan moottoriliikennetasoiseksi tieksi. 

Yleissuunnitelma 

Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla (välillä Myllyntaus – Kivisalmi) – yleissuunnitelma on 
hyväksytty Liikennevirastossa toukokuussa 2016 (LIVI/1493/04.01.00/2016). 

Yleissuunnitelmassa valtatie 4 parannetaan kaksiajorataiseksi, nelikaistaiseksi tieksi, jonka nopeusra-
joitus on 100 km/h.  Yleissuunnitelman mukaan valtatien 4 kaikki nykyiset tasoliittymät poistetaan ja 
korvataan Äänekosken ja Akanniemen eritasoliittymillä. 

Tiesuunnitelma 

Kierälahden asemakaavan laatimisen ja valtatien 4 rakentamistoimien kannalta keskeisin on alueella 
hyväksytty tiesuunnitelma. 

Asemakaavoitettavaa aluetta koskee tiesuunnitelman ensimmäinen osa (väli Myllyntaus - Mämmen yli-
kulkusilta), joka on hyväksytty toukokuussa 2017 (LIVI/2006/04.01.01/2017). Tiesuunnitelma on lainvoi-
mainen ja hankkeen rakentaminen on aloitettu kesällä 2017. 

Tiesuunnitelmaa on tarkistettu toteutusvaiheessa. Tarkistetussa tiesuunnitelmassa mm. rinnakkais-
tiejärjestelyjä on vähäisesti muutettu. Suunnittelualueen kohdalla tiejärjestelyt on avattu liikenteelle tam-
mikuussa 2019.  

 

Kuva 4. Ote VT 4 Äänekosken kohdalla, STKU (Plaana, Graniittirakennus Kallio Oy, luonnos karttaversio 
15.8.2018) 

3.6. Muut selvitykset ja suunnitelmat 

- Äänekoski 2030 osayleiskaavan aineisto 

- Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla, välillä Huutomäki – Mämme, Ympäristövaikutusten 
arviointimenettely, ympäristövaikutusten arviointiselostus (WSP Finland Oy, 2013)  

- Valtatie 4 Äänekosken kohdalla, välillä Huutomäki – Mämme, Ympäristövaikutusten arviointimenet-
tely, Liito-oravaselvitys (FCG 2012)  

- Äänekosken yleiskaavan liito-oravaselvitys (Agriborealis osk, Kypärä T. 2016)  

- Kannelsuon ja Myllyrinteen asemakaavan luontoselvitys, Agriborealis osk., Noora vartija 30.6.2017 

- Asemakaavan luontoselvitys, Myllyrinteen asemakaava. Tmi Pohjanmaan luontotieto, Ala-Risku T. 
2014 

- Luontoselvitys Äänekosken Kierälahdessa, Agriborealis osk. 2018) 
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4. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Valtion ja kuntien viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet ja edistää niiden toteutumista. Viranomaisten on myös arvioitava toimenpiteidensä vaikutuksia 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kannalta. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista ja 
alueen erityispiirteistä arvioidaan tätä kaavahanketta koskevat tavoitteet. 

Kaavan vaikutukset kohdistuvat naapurikiinteistöihin, sosiaalisiin ja yhdyskuntataloudellisiin vaikutuksiin 
sekä ympäristöllisiin ja liikenteellisiin vaikutuksiin. Vaikutusten esiintyminen ja arviointi tapahtuu asian-
tuntijoiden, viranomaisten, maanomistajien, asukkaiden ja suunnittelijoiden kanssa yhteistyössä ja vuo-
rovaikutuksessa. Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Lähtökohtana ovat aiemmat 
suunnitelmat ja inventoinnit sekä kartat. Vaikutusten arvioinnissa verrataan kaavan mukaista tilannetta 
ja sen asetettuja tavoitteita nykytilanteeseen Vaikutusten arviointia tehdään läpi kaavaprosessin. 

Kaavan vaikutuksia arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 

1) Ympäristölliset vaikutukset (pintavedet, luonto ja eläimistö) 

2) Sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset (asukkaiden arkielämän laatu, turvallisuus, 
viihtyisyys, yhdyskuntatekniset kustannukset) 

3) Liikenteelliset vaikutukset (yhdyskuntarakenne, liikkumismuodot, raskas liikenne, kevyt lii-
kenne ym.) 

4) Vaikutukset rakennettuun ympäristöön (rakennuskulttuuri, maisema- ja taajamakuva) 

5) Ilmastonmuutos (yhdyskuntarakenne, liikenne, energia) 

Vaikutusten arviointi suoritetaan kaavaselostuksessa kaavoittajan toimesta. 

5. OSALLISET 

Osallisia ovat alueen maanomistajat, asukkaat ja yrittäjät sekä muut, joiden asumiseen, työntekoon tai 
muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joi-
den toimialaa kaavoitus käsittelee. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen 
vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §). 

Kaavahankkeessa osallisia ovat:  

- Suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajat, vuokramiehet ja asukkaat sekä muut asian-
osaiset  

- Äänekosken kaupungin tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta  
- Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  
- Väylävirasto 
- Äänekosken Energia Oy  
- Elenia Oy 
- Fingrid Oy 

6. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 

Tiedottaminen 

Kaavan vireille tulosta on tiedotettu kaavoituskatsaus 2016 tiedottamisen yhteydessä. Kaavan nähtävillä 
oloista tiedotetaan kaupungin kotisivuilla ja kaupungin ilmoituslehdessä (Pikkukaupunkilainen) ja erillis-
tiedoksiannolla mahdollisille ulkopaikkakuntalaisille osallisille. 

Kaavaluonnos 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan luonnosaineisto asetetaan nähtäville MRA 30 §:n mu-
kaisesti Äänekosken kaupungin kaavoituspalveluihin (kaupungintalon 3. krs.) ja kaupungin kotisivuille 
(www.aanekoski.fi). 

Luonnosvaiheen aikana osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavasta kirjallisesti kuulutuk-
sessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Kaavasta pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta. 

Kaavaehdotus 

Kaavaehdotus pidetään virallisesti nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 30 päivää Äänekosken kaupungin 
kaavoituspalveluissa ja kaupungin kotisivuilla. 
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Osallisilla on mahdollisuus antaa muistutus kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotuksesta annettu muistutus 
tulee toimittaa kirjallisena kuulutuksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Muistutuksen tehneille, 
jotka ovat ilmoittaneet osoitteena, ilmoitetaan kaupungin perusteltu kannanotto (vastine) esitettyyn 
muistutukseen. Kaavasta pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta. 

Kaavasta pyydetään lausunnot seuraavilta: 

- Keski-Suomen ELY-keskus 
- Väylävirasto 
- Tekninen lautakunta 
- Ympäristölautakunta 
- Äänekosken Energia Oy 

Hyväksyminen 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen. Kaupunginvaltuuston päätöksestä voi valittaa Hä-
meenlinnan hallinto-oikeuteen. 

7. AIKATAULU 

Tavoiteaikataulun mukaan kaavan nähtävilläolot ja hyväksyminen ajoittuu vuoteen 2019. 

8. YHTEYSTIEDOT 

Äänekosken kaupunki 
Kaavoituspalvelut 
Hallintokatu 4 
44100 ÄÄNEKOSKI 

Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, p. 020 632 2035  
Kaavasuunnittelija Antti Kumpula, p. 0400 115241 
Kaavoitusavustaja Paula Junikka, p. 0400 115240 

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa. etunimi.sukunimi@aanekoski.fi 

 




