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1. Tiivistelmä kaavaprosessin kulusta 
Asemakaavan muutos on käynnistetty Äänekosken kaupungin aloitteesta ja se sisältyy kaupungin kaavoitusoh‐

jelmaan 2022‐2024. Kaavatyö kuulutettiin vireille 2.9.2020. 

Kaikista kaavatyön vaiheista on tiedotettu Äänekosken kaupungin verkkosivuilla ja kaupungin virallisella ilmoi‐

tustaululla ja ilmoituslehdessä (Pikkukaupunkilainen ja 1.2.2022 alkaen lisäksi Äänekosken kaupunkisanomissa). 

Kaavahankkeen lähtökohtia, tavoitteita ja etenemistä kuvaava osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma (OAS) on 

pidetty MRL 62 §:n ja MRL 63 §:n mukaisesti nähtävillä 2.9.2020 alkaen kaavan laadinnan ajan kaupungintalolla 

ja kaupungin verkkosivuilla. OAS:sta ei saatu palautetta eikä lausuntoja. 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua (MRL 66 §) ei ollut tarpeen järjestää. 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.2.2022 § 25 asettaa kaavaluonnosaineiston nähtäville MRL 62 § ja MRA 
30 § mukaisesti. Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä kaupungintalon ala‐aulassa  ja kaupungin kotisivuilla 16.2.‐
18.3.2022 välisen ajan (MRL 62 §, MRA 30 §). Luonnoksesta saatiin kuusi (6) lausuntoa ja yksi (1) mielipide. 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan __.__.2022 § __ asettaa kaavaehdotusaineiston MRA 27 §:n mukaisesti 
nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Kaavaehdotus oli virallisesti nähtävillä __.__. ‐ __.__.2022 välisen ajan kaupun‐
gintalon ala‐aulassa ja kaupungin kotisivuilla. Ehdotuksesta saatiin __ muistutusta ja __ lausuntoa. 

Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan __.__.2022 pitämässään kokouksessa (__ §). 

2. Viranomaisneuvottelut ja palaverit 
MRL 66 §:n ja MRA 26 §:n mukaista aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua ei ollut tarpeen järjestää. Kaavoituk‐
sen edetessä selviää, onko tarpeen järjestää MRA 26 § mukaista viranomaisneuvottelua ehdotusaineiston näh‐
tävilläolon jälkeen. 

3. Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma (OAS) 
Paatelan yritysalueen asemakaavahankkeesta laadittu osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma (OAS) laitettiin näh‐
täville 2.9.2020 alkaen (MRL 62 §, MRL 63§). OAS on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan kaupungin kotisivuilla 
ja sitä täydennetään kaavoituksen edetessä. OAS:sta ei pyydetty erikseen kirjallista palautetta. Kaavaa valmistel‐
taessa tuli yhteydenotto puhelimitse kortteliin 10 sijoittuvan yritysalueen laajentamista koskien. Esille nousi vi‐
heralueen laajuuden säilyminen korttelin 10 eteläpuolella. Kirjallista palautetta ei osallistumis‐ ja arviointisuun‐
nitelmasta jätetty. 
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4. Luonnosvaiheen vuorovaikutus 
Kaavaluonnos asetettiin nähtäville 16.2. – 18.3.2022 väliseksi ajaksi kaupungintalon ala‐aulaan ja kaupungin ko‐
tisivuille. Kuulutus julkaistiin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla sekä Pikkukaupunkilainen ja Äänekosken kau‐
punkisanomat ‐lehdissä. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot Keski‐Suomen elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäris‐
tökeskukselta,  Keski‐Suomen  liitolta,  Keski‐Suomen  pelastuslaitokselta,  Keski‐Suomen museolta, Äänekosken 
Energia Oy:ltä, Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalta ja kaupunkirakennelautakunnalta. Maanomista‐
jia kaava‐alueelta ja kaava‐alueen välittömästä läheisyydestä tiedotettiin henkilökohtaisella kirjeellä. 

Nähtävilläoloaikana kaavoituspalveluille tuli yhteydenottoja puhelimitse. Keskustelua käytiin korttelin 1 tontin 1 
pilaantuneen maan selvitystarpeesta. 

 

4.1. Kaavaluonnoksesta saatu palaute 
Määräaikaan mennessä saatiin 6 lausuntoa. Kirjallisia mielipiteitä vastaanotettiin yksi. Tulleisiin lausuntoihin ja 
mielipiteeseen on laadittu kaavoittajan vastine. 

Saapuneet lausunnot: 

Lausunto 1; Keski‐Suomen museo, 25.2.2022 

Lausunto 2; Äänekosken Energia Oy, 9.3.2022 

Lausunto 3; Keski‐Suomen liitto, 11.3.2022 

Lausunto 4; Äänekosken ympäristölautakunta, kokous 16.3.2022 

Lausunto 5; Keski‐Suomen ELY‐keskus, 30.3.2022 

Lausunto 6; Äänekosken kaupunkirakennelautakunta, kokous 7.4.2022 

Saapuneet mielipiteet: 

Mielipide 1. 

Seuraavissa luvuissa on käsitelty luonnosvaiheessa saadut lausunnot ja mielipiteet. Luku 4.2 (sivut 5‐17) sisältää 
kopiot alkuperäisistä viranomaisten ja yhteisöjen lausunnoista, niiden tiivistelmät ja lausuntoihin laaditut vasti‐
neet. Luku 4.3 (sivu 18) sisältää tiivistelmän mielipiteestä ja siihen laaditun vastineen.  
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4.2. Viranomaisten ja yhteisöjen lausunnot ja niihin laaditut vastineet 

Kopio lausunnosta 1 
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Tiivistelmä lausunnosta 1 

 

Tiivistelmä  Vastine  

Keski‐Suomen museolla  ei ole huomautettavaa  asema‐
kaavan muutosluonnokseen rakennetun kulttuuriympä‐
ristön osalta. 

Kaavamuutosalueelta ei  tunneta kiinteistä muinaisjään‐
nöksiä, eikä alue ole arkeologisesti potentiaali. Keski‐Suo‐
men museolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muu‐
toksen luonnosaineiston arkeologisen kulttuuriperinnön 
osalta. 

Merkitään  tiedoksi.  Suunnittelualueen  pysyessä  luon‐
noksessa esitetyn mukaisena, ei ehdotusvaiheessa nähdä 
tarpeelliseksi pyytää lausuntoa Keski‐Suomen museolta. 
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Kopio lausunnosta 2 
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Tiivistelmä lausunnosta 2 
 

Tiivistelmä  Vastine  

Laadittavana oleva kaavamuutos ei vaikuta merkittävästi 
vesihuoltoon.  Alueella  on  jo  vesihuoltoinfra  rakennet‐
tuna  ja  alueen  vesihuolto  voidaan  toteuttaa  nykyisellä 
vesihuoltoinfralla. 

Merkitään tiedoksi. 

Sulkutien länsipuoliselle kaavoitettavan KP‐2 korttelialu‐
een  läpi kulkee vesi‐  ja viemärilinjat,  joita ei ole nykyi‐
sessä  kaavassa  ja  kaavaehdotuksessa  merkitty  rasit‐
teeksi.  Olemassa  olevat  vesihuoltolinjat  tulee  merkitä 
kaavaan rasitteeksi (liite 1). Vesi‐ ja viemärilinjojen päälle 
ei saa sijoittaa kiinteitä rakennusta ja pengerryksiä. Linjo‐
jen mahdolliset siirrot on huomioitava alueen toteutus‐
suunnittelussa aiheuttamisperiaatteen mukaan. 

Lisätään kaavakartalle  johtoalueiden  rasitteet korttelei‐
hin 10 ja 11. Korttelin 10 tontin 2 osalta hyvällä rakenta‐
misen suunnittelulla johtoalueet voi olla mahdollista säi‐
lyttää rakentamiselta vapaina esim. paikoitusalueina.  
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Kopio lausunnosta 3 

 

Tiivistelmä lausunnosta 3 

Tiivistelmä  Vastine  

Keski‐Suomen  liitolla ei ole huomautettavaa asemakaa‐
van muutosluonnoksesta. 

Merkitään  tiedoksi.  Suunnittelualueen  pysyessä  luon‐
noksessa esitetyn mukaisena, ei ehdotusvaiheessa nähdä 
tarpeelliseksi pyytää lausuntoa Keski‐Suomen liitolta. 
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Kopio lausunnosta 4 

 

Vastine lausuntoon 4: 

Merkitään lausunto tiedoksi. Ehdotusvaiheessa ei nähdä tarpeelliseksi pyytää lausuntoa ympäristölautakunnalta. 
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Kopio lausunnosta 5 
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Tiivistelmä lausunnosta 5: 

Tiivistelmä  Vastine  

Voimassa olevasta kaavasta poiketen sallitaan T‐4 ‐kort‐
teliin  100  k‐m2  asuinrakentamista.  ELY‐keskus  esittää 
harkittavaksi,  voiko  T‐4  ‐korttelin  teollisuustoiminnasta 
asuintiloihin kohdistuvaa ympäristöhäiriötä ehkäistä tar‐
kemmalla  kaavamerkinnällä,  jotta  asemakaavalle  laissa 
asetetut  edellytykset  kaavan  terveellisyydestä,  turvalli‐
suudesta ja viihtyisyydestä toteutuvat paremmin. Selos‐
tuksesta ei ilmene, mahdollistaako kaavaratkaisu uusien 
asuintilojen  toteutuksen  nykytilaan  nähden  ja  minkä 
muotoisesta asumisesta asuintiloissa on kyse. Selostusta 
on syytä täydentää tältä osin. 

Täydennetään  kaavaselostukseen  tietoa  siitä,  että  ton‐
tille sallitun asumisen tulee olla sellaista, mikä on yritys‐
toiminnan kannalta välttämätöntä. Lisätään kaavakartan 
määräyksiin lause:  

”Tontilla sallitaan kiinteistön toiminnan kannalta välttä‐
mätön yksiasuntoinen asunto. Erillisiä asuinrakennuksia 
ei sallita” 

 

Ympäristön häiriötekijöiksi tunnistetaan vain liikenteestä 
aiheutuva  melu.  Selostuksessa  on  syytä  kuvata  myös 
muita kaavaratkaisun ympäristöhäiriötekijöitä kuten T‐4 
‐merkinnän mahdollistamaa  lyhytkestoista  rasitusta  lä‐
hiympäristön asuinkiinteistöille. Tulee huomioida asian‐
mukaisesti myös vaikutusarvioinnissa. 

Täydennetään kaavaselostuksen sisältöä melun osalta ja 
arvioidaan vaikutuksia laajemmin. 

Luontoselvityksen tekijästä ei ole annettu koulutusalan li‐
säksi sellaista selvitystä,  jonka perusteella olisi mahdol‐
lista arvioida selvityksen tekijän ammattitaitoa  ja ‐osaa‐
mista. Kaavaselostusta tulee täydentää tältä osin. 

Täydennetään kaavaselostusta esitetyllä tavalla. 

Luontoselvityksessä  selvitysaluetta  ei  pidetä  liito‐ora‐
valle soveltuvana. Alueelta on vuonna 2015 havaittu liito‐
oravan  lisääntymis‐  ja  levähdyspaikaksi  tulkittu alue  la‐
jille soveltuvasta elinympäristöstä. Kyseinen lisääntymis‐ 
ja levähdyspaikka on huomioitu 2015 myönnetyn maise‐
matyöluvan yhteydessä. On epäuskottavaa, että kaava‐
alue  olisi  kaikilta  osin  muuttunut  lajille  soveltumatto‐
maksi. ELY‐keskus edellyttää  tarkentamaan  kaavan  laa‐
dinnan yhteydessä kaava‐alueen merkitystä liito‐oravalle 
ja tarvittaessa tältä pohjalta uudelleenarvioimaan kaavan 
vaikutukset liito‐oravaan. 

Lausunnossa esitetyn  johdosta alueelle  laadittiin toinen 
liito‐oravaselvitys keväällä 2022,  jolla pyrittiin varmista‐
maan vuonna 2021 tehdyn selvityksen asianmukaisuutta. 
Vuoden  2022  selvityksessä  todetaan,  ettei  alueella  ole 
liito‐oravan lisääntymis‐ ja levähdyspaikkaa. Kahtena pe‐
räkkäisenä vuotena tehtyjen liito‐oravaselvitysten perus‐
teella  arvioidaan  kaavatyön  yhteydessä,  ettei  kaavalla 
nähdä olevan kielteisiä vaikutuksia liito‐oravan elinympä‐
ristöön. Täydennetään kaavaselostusta tarvittavilta osin. 

KP‐2  kortteliin  on maantieltä  olemassa  suora  liittymä. 
Korttelialueelle on yhteydet katuverkon kautta. Kortteli‐
alueen tulee rakentua näiden yhteyksien varaan eikä suo‐
raa yhteyttä maantielle tule mahdollistaa. 

Lisätään kaavan yleismääräyksiin ohjeistusta liittymäjär‐
jestelyiden  toteuttamisesta.    Lisätään  yleismääräyksiin 
lause: ”Korttelin 1 tonteille tulee ajoneuvoliikenne ohjata 
Sulkutien kautta.” 

Tulee huolehtia, että vesiä luontaiselle kosteikolle ohjaa‐
ville rakenteille varataan riittävästi tilaa kaavan  jo tässä 
vaiheessa. 

Katualueiden varsilla olevien avo‐ojien kautta hulevesiä 
voidaan ohjata erilliselle kosteikkoalueelle. Katualueet 
esitetään kaavakartalla riittävän leveinä. 

Selostuksessa ei arvioida osallistumis‐ ja arviointisuunni‐
telman mukaisesti ilmastovaikutuksia yhdyskuntaraken‐
teen, liikenteen ja energian näkökulmista. On suositelta‐
vaa selvittää etenkin uusiutuvan energian käytön ja tuo‐
tannon mahdollisuudet (esim. aurinkoenergian huomi‐
ointi ja maalämmön hyödyntäminen). Myös kaavan vai‐
kutukset hiilinieluun on suositeltavaa selvittää. 

Lisätään kaavan yleismääräyksiin mahdollisuus uusiutu‐
vien  energiamuotojen  hyödyntämiseen.  Lisätään  näkö‐
kulmaa myös kaavaselostuksen vaikutusten arviointiin.  
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Kopio lausunnosta 6 
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Vastine lausuntoon 6: 

Merkitään lausunto tiedoksi. Tehdään tarpeelliselta alueelta pilaantuneiden maa‐ainesten selvitys. Selvitys lisätään 
kaavaselostuksen liitteeksi. Selvityksen tulokset huomioidaan kaavaehdotuksen valmistelussa. 
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4.3. Yksityishenkilöiden mielipiteet ja niihin laaditut vastineet 

Mielipide 1 

 

Tiivistelmä mielipiteestä 1 Vastine mielipiteeseen 1 

Minulla ei ole muuta huomautettavaa kuin että desibeli‐
määrä omassa toiminnassa, niin toivoisin ettei sellaista 
rajoitusta olisi omalla tontilla. Toiminta ei ole mitenkään 
muuttumassa ja varmaan nämä meidän laitteetkin on 
hiljaisemmiksi muuttumassa ajan myötä. Erilaisia lait‐
teita korjataan ja pakosti joudutaan koekäyttämään. 
Muutoin minulla ei ole huomautettavaa. 

Meluarvojen rajoitukset tulevat valtioneuvoston asetuk‐
sesta  huomioitaessa  lähiasutukselle  aiheutuvan  haitan 
rajoittaminen.  Nykyinen  yritystoiminta  ei  ole  jatkuvaa 
melua aiheuttavaa,  joten kaavamerkinnän ei nähdä  ra‐
joittavan nykyistä yritystoimintaa. Hetkittäistä melua voi 
teollisuusalueella esiintyä. 

 

5. Ehdotusvaiheen vuorovaikutus 
Kaavaehdotus asetettiin nähtäville __.__. – __.__.2022 väliseksi ajaksi kaupungintalon ala‐aulaan ja kaupungin 
kotisivuille. Täydennetään kaavoituksen edetessä. 

Täydennetään kaavoituksen edetessä. 

5.1. Kaavaehdotuksesta saatu palaute 
Täydennetään kaavoituksen edetessä. 

 

5.2. Viranomaisten ja yhteisöjen lausunnot ja niihin laaditut vastineet 
Täydennetään kaavoituksen edetessä. 

 

5.3. Yksityishenkilöiden muistutukset ja niihin laaditut vastineet 
Täydennetään kaavoituksen edetessä. 

 

 

 




