
 

 

 

 

TEOLLISUUSKYLÄN ASEMAKAAVAN (SUOLAHTI) MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN 

KAAVOITTAJAN VASTINE 19.2.2020: LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN 27.11.2019 – 17.1.2020 

Nro Lausunto Kaavoittajan vastine 

1. Tekninen lautakunta  

a) Teknisellä lautakunnalla ei ole huomauttamista 
Suolahden teollisuusalueen asemakaavan muu-
toksen valmisteluvaiheen kaavaehdotuksesta. 

 

Ajoneuvojen liikennenopeudet tulee huomioida 
kevytliikenneväylillä, joissa on tonteille ajo sallittu. 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

Nopeusrajoituksista kevyen liikenteen väylillä 
päättää tarvittaessa tekninen lautakunta, ei 
muutostarvetta kaavaluonnokseen. 

2. Ympäristölautakunta  

a)  Ympäristölautakunnalla ei ole kaavaluonnokseen 
muuta huomautettavaa kuin että huomioiden 
Aatulan asuinalueen välitön läheisyys, tulisi myös 
vielä toistaiseksi rakentamattoman korttelin 33 
tontin nro 10 kaavamerkintä olla KTY-6. 

Kyseessä on kookas osittain esirakennettu 
tontti, josta voidaan toiseen rakentamattomaan 
tonttiin liittämällä muodostaa kolmen hehtaarin 
suuruinen rakennuspaikka monipuoliselle yri-
tystoiminnalle. Käyttötarkoitusmerkinnällä ei 
ole tarkoituksenmukaista rajata liiaksi tulevan 
toiminnan laatua: nykyisen puuston asutuksen 
ja tontin välissä on katsottava olevan riittävä 
suoja tavanomaisen yritystoiminnan tapauk-
sessa. Häiriöitä aiheuttavan toiminnan sijoitta-
misedellytykset tontille ratkaistaan mahdollisen 
ympäristöluvan yhteydessä. Ei muutosta. 

3. Äänekosken Energia Oy 

a) Äänekosken Energia Oy:n osalta estettä asema-
kaavan toteuttamiselle ei ole, jos alueen käyttöä 
suunniteltaessa otetaan huomioon teollisuuden 
vedenkulutus ja alueella kulkevat vesihuollon run-
kolinjat.  

Teollisuusalueelle olisi hyvä joko rakentamismää-
räyksin tai kaavamääräyksin asettaa raja sille ve-
denkulutukselle, minkä kunnallinen verkko voi tar-
jota. Alueelle tulisi tehdä palovesisuunnitelma 
huomioiden talousvesiverkoston rajoitteet. 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

 

Laadittavana olevalla teknisluonteisella ase-
makaavan muutoksella ei olla muodostamassa 
alueelle uusia tontteja voimassa olevaan ase-
makaavaan nähden. Ei ole tarkoituksenmu-
kaista asettaa asemakaavassa vedenkulutuk-
seen liittyviä rajoituksia alueelle sijoittuvalle yri-
tystoiminnalle: tontinluovutusta harkittaessa 
voidaan vesihuoltotilanteesta neuvotella ta-
pauskohtaisesti lausunnonantajan kanssa. 
Myös mahdolliset palovesisuunnitelmat tulisi 
laatia mieluummin osa-alueittain yhteistyössä 
Äänekosken Energia Oy:n ja pelastuslaitoksen 
kanssa kuin erillisinä kutakin kaavahanketta 
koskevana. Ei muutosta. 



 

 

 

 

b) Kaavan karttapohjasta tulisi poistaa muutamia 
keskijänniteilmajohtoja (20kV), jotka ovat jo puret-
tuja rakenteita.  

Kaavan eteläosan lähivirkistysalueella kulkee 110 
kV: n sähkönsiirtolinja, jonka molemmin puolin 23 
m:n etäisyydelle keskilinjasta ei saa rakentaa ra-
kennuksia. Teiden tai vastaavien rakenteiden ra-
kentamiseen linjan ali on pyydettävä lausunto Ää-
nekosken Energialta. 

Päivitetään asemakaavan pohjakartta asema-
kaavan ehdotusvaiheeseen. 

 

Merkitään tiedoksi. 

c) Suuressa osassa Haapakorventien ja Aatulantien 
rakennuksissa on kaukolämmitys. Alueelle tule-
vaan kaukolämpölinjaan Äänekoskentien ali Päs-
sinrataa pitkin teollisuusalueelle on mahdollista 
laajentaa kaukolämpöverkkoa uusille kiinteistöille. 
Mahdollista on myös liittää uusia kiinteistöjä kau-
kolämmitykseen Aatulantieltä Äänekoskentien 
suuntaan tulevaan putkeen. Runkojohtoa on ra-
kennettu Aatulantie 26 saakka 2016. 

Merkitään tiedoksi. 

 


