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Teollisuuskylän asemakaava (Suolahti)

KH 18.11.2019 § 291 Suolahden teollisuuskylän asemakaavan muutos on saatettu vireille
Kaa voi tus kat saus 2019 hyväksymisen yhteydessä kau pun gin hal li-
tuk ses sa 21.1.2019. Suunnittelun tarkoituksena on saattaa ajan-
tasal le osin vanhentunut asemakaava teollisuuskylässä. Kaavan yh-
tey des sä tarkistetaan aluevarauksia mm. katualueiden osalta sekä
tut ki taan kaava-alueen reunaosiin osoitettujen virkistysalueiden säi-
lyt tä mi sen tarkoituksenmukaisuus kaavassa.

 Lisäksi tavoitteena on luoda päivitetyllä kaavalla edellytykset ja hy-
vät lähtökohdat suunnittelualueen tulevalle kehitykselle tarkistamalla
ja yhdenmukaistamalla tonttien käyttötarkoitusmerkintöjä ja ra ken-
nus oi keuk sia. Koko teollisuuskylän alueen käsittävän suun nit te lu alu-
een pinta-ala on noin 45 ha.

 Kaavaluonnoksessa on osoitettu toimitilarakennusten (KTY-6) sekä
teol li suus- ja varastorakennusten (T-6) rakentamiseen tarkoitettuja
kort te li aluei ta noin 27 ha. Rakentamattomia tonttialueita alueella on
suun ni tel tu myös suuria tilatarpeita (esim. 4000 - 6000 k-m2) vaa ti-
val le yritystoiminnalle. Alueen pää ka dun (Alkulantie) varrella on
myös muutamia liiketoiminnalle erityisen hy vin soveltuvia tontteja.
Tont ti te hok kuu dek si kaikkiin kortteleihin esitetään e=0,5.

 KTY-6 - alue sijoittuu alueen pääkadun (Aatulantie) sekä Yritystien,
Vä hä mäen tien ja Haapakorventien varsille. Kun voimassa oleva
ase ma kaa va jakaa tontit tiukasti liikerakentamiseen tai teollisuus- ja
va ras to ra ken ta mi seen tarkoitettuihin alueisiin, väljentää KTY-6 -
mer kin tä tonttien käyttötarkoitusmahdollisuuksia: korttelialueelle saa
si joit taa liike- ja toimistorakennuksia ja ympäristöhäiriötä ai heut ta-
mat to mia teollisuus- ja varastorakennuksia. Vä hit täis kau pan suur yk-
sik kö jen ja päivittäistavarakauppojen sijoittaminen alueelle ei ole sal-
lit tua.

 T-6 - alueet sijoittuvat Haapakorventien länsipuolelle sekä Jääh dy-
tin ka dun ja Se pän ka dun varteen. Tontin rakennetusta kerrosalasta
saa enintään 20 % käyttää tontin pää käyt tö tar koi tuk seen liittyviä lii-
ke- ja toimistotiloja varten.

 Voimassa olevaan kaavaan esitetään ajanmukaisia mm. ympäristön
ra ken nus ta paan ja hu le ve siin liittyviä täydennyksiä. Tontin kadun
puo lei sel le rajalle tulee kaavaluonnoksen yleis mää räyk sen mukaan
muo dos taa reunavyöhyke, joka tulee toteuttaa aitarakenteilla, hoi de-
tul la nurmialueella, puu- ja pensasryhmillä tai muulla vastaavalla
kau pun ki ku val li ses ti yhtenäisen kokonaisuuden muodostavalla ta-
val la.

 Hulevedet tulee lähtökohtaisesti hoitaa kiinteistökohtaisilla jär jes te-
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lyil lä tontin omalla alu eel la ja mm. ajoneuvoliikenteelle tarkoitetuilta
pi ha-alueil ta muodostuvat hulevedet kä si tel lään öljyn- ja hie kan ero-
tus kai vos sa. Piha- ja hulevesisuunnitelma tulee esit tää ra ken nus lu-
van hakemisen yhteydessä.

 Katuverkosta esitetään poistettavaksi Vasara - kadun aluevaraus
(Se pän ka dul ta erkaneva ra ken ta ma ton katu) ja lyhennettäväksi Yri-
tys ka dun ra ken ta ma ton ta länsipäätä: näin mahdollistetaan suu rem-
pien ja helpommin käyt töön otettavien tonttialueiden muo dos ta mi-
nen. 

 Matinkatu on liitetty katuna Aatulantiehen (voimassa olevassa ase-
ma kaa vas sa kevyen liikenteen väylää ja puistoa) ja tarkistettu Aa tu-
lan asun to alu eeseen rajautuvat kevyen liikenteen väylät ny ky ti lan-
teen mu kai sik si.

 Nimistön osalta suunnittelualueen itäosassa sijaitsevan ke vyen lii-
ken teen väylän nimeksi ehdotetaan Pässinpolku sekä sen poh jois-
puo lel la olevan lähivirkistysalueen nimeksi Pässinpuisto. Ni mi eh do-
tuk set mukailevat alueen läpi kulkeneen Pässinradan historiaa. Kaa-
va muu tok sel la kumotaan Katsastajanpuisto-niminen lä hi vir kis tys alue
kat sas tus ase man pohjoispuolella. 

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

Kaupunginjohtajan ehdotus: 
 
  Kaupunginhallitus:

 1)  hyväksyy, että Suolahden teollisuuskylän asemakaavan val mis-
te lu vai heen kuuleminen suoritetaan 11.11.2019 päivätyn kartan
pe rus teel la;

 2)  oikeuttaa kaavoituspäällikön hyväksymään kaavaluonnokseen
teh tä vät teknisluonteiset tarkistukset ennen luonnoksen näh tä-
vil leaset ta mis ta, ja 

 3)  pyytää luonnoksesta lausunnot Äänekosken Energia Oy:ltä, 
  Ää ne kos ken yrittäjät ry:ltä sekä tekniseltä lautakunnalta ja 
  ym pä ris tö lau ta kun nal ta.

Päätös:  Hyväksyttiin. 
 
   - - - - -

   
 Otteen oikeaksi todistaa 21.11.2019
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