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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Perustiedot 

Asemakaava koskee kiinteistöjä: 

992-403-1-505, 992-403-11-59, 992-403-11-63, 992-403-11-109, 992-403-11-118, 

992-403-11-138, 992-15-1240-1, 992-15-1240-2 ja 992-403-1-498. 

 

Asemakaavan muutos koskee: 

Kortteleita 1213 (osa), 1240 ja 1241 sekä erityisaluetta. 

 

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu: 

Kortteli 1213 (osa) sekä erityis- ja maa- ja metsätalousaluetta. 

 

Henttalanmäen alueella nykyisen biotuotetehtaan välittömässä läheisyydessä. Alue si-

jaitsee Äänekosken keskustasta lähimmillään noin 2 kilometriä ja enimmillään noin 3,5 

kilometriä kaakkoon. 

 

 
 
Kuva 1. Suunnittelun kohteena olevan alueen likimääräinen sijainti rajattuna 
maastokartalla. Lähde: MML 2021.  
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1.2 Tunnistetiedot 

Alueen nimi 

Henttalanmäki 

 

Kunta 

Äänekosken kaupunki 

 

Kaavan nimi 

Henttalanmäen asemakaava 

 

Kaavalaji/toimenpide 

Asemakaava ja asemakaavan muutos 

 

Yhteystiedot 

Kaavoittaja: 

Äänekosken kaupunki 

Kaavoituspalvelut 

Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski 

Yhteyshenkilö: 

Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi 

p. 020 632 2035 

s-posti: nina.marjoniemi@aanekoski.fi 

 

Konsultti: 

Ramboll Finland Oy 

Pakkahuoneenaukio 2, PL 718 

33101 Tampere 

Kaavan laatija: 

FM Minna Lehtonen (YKS 575) 

p. 050 372 8523 

s-posti: minna.lehtonen@ramboll.fi 

 

Vireilletulo- ja hyväksymispäivämäärät 

Vireilletulo 

15.6.2020 

Kaupunginhallitus   

_._.202_ 

Kaupunginhallitus 

_._.202_ 

 

 

  

mailto:nina.marjoniemi@aanekoski.fi
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2. TIIVISTELMÄ 

Suunnittelualue on osittain asemakaavoittamatonta ja osittain asemakaavoitettua, pää-

osin rakentamatonta metsävaltaista aluetta. Alueen länsiosassa on jätteenkäsittelyalu-

etta. Suunnittelualue on pääosin Metsä Fibre Oy:n omistuksessa. Kiinteistö 992-403-11-

138 on yksityisen maanomistajan omistuksessa ja kiinteistöt 992-15-1240-1, 992-15-

1240-2 ja 992-403-1-498 kaupungin omistuksessa. 

 

Asemakaavalla muodostuu teollisuusrakennusten korttelialuetta, maa- ja 

metsätalousaluetta sekä erityisaluetta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 147 hehtaa-

ria. Kaavoitushanke on käynnistetty Metsä Fibre Oy:n aloitteesta. Äänekosken kaupun-

ginhallitus päätti kokouksessaan 15.6.2020 § 154 kaavoituksen käynnistämisestä. Kaa-

van vireilletulosta on kuulutettu Pikkukaupunkilainen-lehdessä 24.6.2020. 

 

 

3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Asemakaavan tavoitteet 

Kaavan laatimiseen on ryhdytty Metsä Fibre Oy:n aloitteesta. Kaavan tavoitteena on 

osayleiskaavassa osoitetun maankäyttöratkaisun toteuttaminen sekä pääasiassa teolli-

suustoiminnalle varatun alueen osoittaminen kaava-alueelle. Kaava-alueesta noin 85 % 

on Metsä Fibre Oy:n omistuksessa. Asemakaavalla varaudutaan metsäteollisuuden tule-

vaisuudessa tapahtuviin investointeihin sekä mahdollistetaan toiminnan laajentuminen 

alueella. 

Tavoitteena on lisäksi suunnitella alueelle toimivat liikennöintiratkaisut. Alueen kulkuyh-

teyksiä ja liittymäjärjestelyjä Äänekoskentielle tutkitaan kaavahankkeen aikana. 

Kaavatyössä otetaan huomioon alueen luontoarvot. Kaavan laadinnan yhteydessä on laa-

dittu luontoselvitys, jossa on kartoitettu liito-oravien, viitasammakoiden ja lepakoiden 

esiintyminen alueella. Lisäksi vuonna 2014 laadittu Metsä Fibre Oy:n Äänekosken biotuo-

tetehtaan ympäristövaikutusten arviointia on hyödynnetty kaavan luontoarvojen totea-

misessa. 

 

Kaava-alueella ja sen lähiympäristössä on tiedossa oleva 1800-luvun kellarikeskittymä, 

jonka luokitus on ”muu kulttuuriperintökohde”. Tämä huomioidaan kaavan laadinnassa 

ja tarvittaessa tehdään lisäselvityksiä. 

3.2 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Henttalanmäen alueella nykyisen biotuotetehtaan välittömässä 

läheisyydessä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 147 hehtaaria. Alue rajautuu lännessä 

jätevedenpuhdistamon alueeseen sekä Kuhnamon järveen, idässä rautatiehen, etelässä 

metsäalueeseen ja pohjoisessa Metsä Fibre Oy:n biotuotetehdasalueeseen. 

Suunnittelualue on pääosin metsävaltaista aluetta. Aluerajauksen pohjoispuolella on te-

ollisuusalueeksi kaavoitettua aluetta. Suunnittelualueen länsipuolelle sijoittuu yhdyskun-

tateknistä huoltoa palveleva jätteenkäsittelyalue. Alueen itäpuolella on rautatie ja seutu-

tieksi luokiteltu Äänekoskentie. Välittömästi rautatien itäpuolella sijaitsee useita asuinra-

kennuksia. 
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Kuva 2. Ortoilmakuva. Suunnittelualueen rajaus on esitetty punaisella. Lähde: 
MML 2021. 

 

3.3 Luonnonympäristö 

3.3.1 Henttalanmäen asemakaavamuutokseen liittyvä luontoselvitys 

 

Suunnittelualueelta on laadittu kevään ja kesän 2020 aikana luontoselvitys (liite 3, Ram-

boll Finland Oy). Luontoselvitys koostui liito-orava-, viitasammakko- ja lepakkoselvityk-

sestä sekä huomionarvoisen kasvillisuuden ja luontotyyppien selvityksestä. Lisäksi luon-

toselvityksen yhteydessä tarkkailtiin alueen linnustoa. Kaava-aluetta on laajennettu 

maaliskuussa 2021 kohti länttä sekä etelää. Suunnittelualueen laajenemista koskevalta 

alueelta luontotiedot on esitelty luvun lopussa. 

 

Liito-oravaselvityksen yhteydessä havaittiin liito-oravan papanoita pohjoisosan met-

säalueelta sekä suunnittelualueen eteläpuolisesta metsiköstä. Pohjoisosan metsäalue oli 

vastikään harvennushakattu, eikä sen siten katsottu olevan liito-oravalle soveltuva 

elinympäristö. Suunnittelualueen eteläpuoleiselle metsäalueelle rajattiin liito-oravalle so-

veltuva alue liito-oravan elinympäristöksi. Lisäksi suunnittelualueen rantametsään rajat-

tiin liito-oravalle soveltuvan metsän alue. Liito-oravan elinympäristörajaus ei sijoitu 

suunnittelualueelle. Suunnittelualueen eteläosasta metsikköä on rajusti harvennettu. 

 

Alueelta havaittiin muutamia liito-oravalle soveltuvia kolopuita sekä yksi liito-oravalle so-

veltuva risupesä. Näistä liito-oravalle soveltuvista pesäpaikoista ei kuitenkaan löydetty 

viitteitä liito-oravan vierailuista. Risupesä sijaitsi rannan tuntumassa kuusessa ja kolme 

järeää kolohaapaa suunnittelualueen eteläreunan tuntumassa. Kolohaapojen ympäris-

tössä on suoritettu harvennushakkuita ja niiden länsipuolella sijaitsee taimikkoalue. 
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Liito-oravan todennäköiset kulkureitit sijoittuvat suunnittelualueen keskiosaan ja etelä-

puolelle. Suunnittelualueen keskiosaan sijoittuva kulkuyhteys johtaa pohjoisosan metsä-

alueelta pellon reunapuustoa pitkin suunnittelualueen itärajan tuntumassa sijoittuvaan 

metsikköön, ja siitä edelleen suunnittelualueen ulkopuolelle. Yhteys on pellon reunassa 

kapea, jolloin yksittäisten puiden merkitys on korostunut. Pohjoisosan metsikkö on melko 

eristynyt ”pussin perä”, eikä alueelta ole toimivia kulkuyhteyksiä muihin suuntiin. 

 

Suunnittelualueen eteläosaan ja etelärajan tuntumaan sijoittuvilta elinympäristöiltä ha-

vaittiin toimivat kulkuyhteydet hankealueelta etelän suuntaan. Lisäksi todetulta elinym-

päristöltä liito-oravien arvioitiin kulkevan myös suunnittelualueen itäpuolisille metsäalu-

eille suunnittelualueen eteläpuolen metsäalueita pitkin. 

 

 
Kuva 3. Liito-oravaselvityksen tulokset ja hankealueella aiemmin tehdyt liito-ora-
vahavainnot. Taustakartat © MML. Huom. kaava-alueen rajaus päivitetty: alkuperäinen 
rajaus esitetty kartassa punaisella ja uusi rajaus keltaisella. 

 

Laaditussa viitasammakkoselvityksessä ei havaittu viitasammakkoa. Ranta-alue ar-

vioitiin kuitenkin osittain soveltuvan viitasammakon elinympäristöksi. Erityisesti rannan 

pohjoisosassa on runsaammin suojaavaa rantakasvillisuutta. Eteläosastaan ranta on 

melko kivikkoinen, eikä suojaavaa kasvillisuutta ole juurikaan. Hiekkatien pohjoispuolelle 

sijoittuvaan pieneen lampareeseen johtaa kaivettu oja. Lampare on kärsinyt metsähak-

kuista, eikä sen arvioida olevan viitasammakolle soveltuva elinympäristö. Suunnittelu-

alueen etelärajan tuntumaan sijoittuvalla suolla ei ollut juurikaan avovettä, eikä sitä siten 

arvioitu viitasammakolle erityisen soveltuvaksi. 
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Kuva 4. Karttaote viitasammakkoselvityksen ilmakuvaotteesta, jossa on esitetty 
viitasammakolle soveltuva elinympäristö. Taustakartat © MML. Huom. kaava-alueen ra-

jaus päivitetty: alkuperäinen rajaus esitetty kartassa punaisella ja uusi rajaus keltai-
sella. 

 

Lepakkoselvityksessä alueella havaittiin siippalajeja (viiksi-/isoviiksisiippa) sekä poh-

janlepakkoa.  Koska lepakoiden käyttämät saalistusalueet voivat vaihdella kesän ede-

tessä, käytiin lepakoita havainnoimassa yhteensä kolmena yönä kesän aikana – kerran 

kesä-, heinä- ja elokuussa. Lepakkohavaintoja tehtiin runsaimmin elokuussa ja vähiten 

heinäkuussa.  

 

Suunnittelualueen pohjoisosan metsäalueella tavattiin kesäkuussa ainoastaan kaksi poh-

janlepakkoa ja elokuussa yksi pohjanlepakko ja kolme siippalajia. Alueella on paikoin 

runsaasti lepakoiden päiväpiiloiksi soveltuvia kivikoita, myös louhikon reunan jyrkän-

teessä on mahdollisesti lepakoille soveltuvia koloja. Saalistavien lepakoiden vähyyden 

takia alueelta ei rajattu erityisiä lepakoiden kannalta arvokkaita alueita. Pohjoisosan met-

säalueen puustoa on vastikään harvennettu runsaasti, eikä puusto siten erityisesti suojaa 

lepakoita valosaasteelta, tuulelta ja sateelta. 

 

Suunnittelualueen eteläosan metsäalueella tavattiin erityisesti siippoja runsaasti. Alu-

eelta rajattiin havaintojen perusteella yksi luokan III arvokas lepakkoalue (muu lepakoi-

den käyttämä alue), joka sijoittuu suunnittelualueen lounaisosan metsikköön. 

 

Alueelle ei tehty erillistä pesimälinnustoselvitystä, vaan linnustoa tarkkailtiin muiden 

selvitysten yhteydessä. Alueelta havaittiin kolme huomionarvoista lintulajia; huuhkaja 

(EN), isokoskelo (NT) ja västäräkki (NT). Huuhkaja on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi 

(EN) ja se on lisäksi EU:n lintudirektiivin liitteen I laji. Isokoskelo ja västäräkki on luoki-

teltu silmälläpidettäviksi (NT). Alueella havaittiin lisäksi muutamia muita tavanomaisia 

lintulajeja; lehtokurppa, töyhtöhyyppä, varis ja sepelkyyhky. Lisäksi alueella tavattiin 

useita tali- ja sinitiaisia sekä peippoja. Pohjoisosan metsikössä on pöllön pönttö. 



 

 

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI – HENTTALANMÄEN ASEMAKAAVA  

7 

 

 

 

Huuhkaja tavattiin hankealueella ensimmäisen kerran kesäkuun lepakkoselvityksen yh-

teydessä alueen luoteisnurkassa. Se lähti lentoon louhosalueen itäreunan jyrkänteen reu-

nalta ja lensi männynlatvaan louhosalueen eteläreunaan, jonka jälkeen se katosi yön 

pimeyteen. Toisen kerran huuhkaja tavattiin päiväsaikaan kasvillisuusselvityksen yhtey-

dessä heinäkuussa. Silloin huuhkaja lähti lentoon jälleen alueen luoteisosan metsiköstä, 

josta se lensi suuren kuusen oksalle hankealueen pohjoisosan metsäalueen eteläosaan. 

Huuhkaja tavattiin myös saman päivän yönä lepakkoselvityksen yhteydessä luoteisosan 

metsäalueelta. Viimeisen lepakkoselvityksen yhteydessä elokuussa huuhkajaa ei enää 

havaittu, mutta silloin oli jo niin pimeää, että havainnointi oli haastavaa. Huuhkajan mah-

dollista pesää koitettiin etsiä alueelta kasvillisuus- ja lepakkoselvitysten yhteydessä, 

mutta sitä ei löydetty. Huuhkaja pesii usein jyrkänteillä, kivikoissa tai puiden juurilla 

maassa. Alueella on runsaasti kivikoita ja maassa metsähakkuiden jäljiltä runsaasti risuja 

ja oksia, mikä hankaloitti etsintää. Pesä voi olla myös louhikon jyrkänteessä, jota ei kai-

kilta kohdin pystytty turvallisesti tutkimaan. 

 

 
 

Kuva 5. Ilmakuvaote luontoselvityksessä esitetyistä, suunnittelualueella muiden 
selvitysten yhteydessä havaituista lintulajeista (pistemäiset kohteet) sekä rajattuna 

alue, jossa arvioidaan sijaitsevan mahdollisesti huuhkajan pesäpaikka. Punaisella ra-
jauksella esitetty luontoselvityksen aluerajaus ja keltaisella kaava-alueen rajaus. Taus-
takartat © MML. 

 

Kasvillisuusselvityksessä havainnoitiin alueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä, sekä 

mahdollisia metsä- ja vesilain mukaisia kohteita. Alueella ei laaditun selvityksen yhtey-

dessä havaittu luonnontilaisia luontotyyppejä. Alueen metsäalueet ovat ojitettuja ja/tai 

niissä on tehty metsänhoitotöitä.  Huomionarvoisista kasvilajeista alueella havaittiin ai-

noastaan valkolehdokkia, jota esiintyi monin paikoin alueen pohjoisosan kuivahkolla kan-

kaalla. Valkolehdokki on koko maassa rauhoitettu kasvilaji. Ahokissankäpälää alueelta ei 

tavattu, vaikka sitä oli havaittu alueella vuonna 2014. Kasvilajien etsimistä alueella han-

kaloittivat harvennushakkuiden jäljiltä maastoon jätetyt oksa- ja risukasat. 
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Alueen lounaisosan rantametsiköstä havaittiin luonnontilaisen kaltainen lähde. Lähde 

pulppusi voimakkaasti ja siitä lähti noro kohti järveä. Lähteen arvioidaan olevan vesilain 

mukainen kohde, jonka vaarantaminen on vesilain 11 §:n nojalla kielletty. 

 

Muita huomionarvoisia kohteita ovat rannan tuntumassa sijaitseva hiirenporras-käenkaa-

lityypin (AthOT) kostea keskiravinteinen lehto, jossa myös lähde sijaitsee, sekä alueen 

etelärajan tuntumaan sijoittuva pienialainen suo. Lehto on ojitettu, eikä siten ole luon-

nontilainen, mutta siellä on paikoin runsaasti lahopuuta. Suo on osittain luhtanevaa ja 

osittain varsinaista lyhytkorsinevaa. Suo ei ole luonnontilainen, vaan sen ympäristöä on 

ojitettu ja reunametsää harvennettu. 

 

 
 
Kuva 6. Ilmakuvaote, jossa on esitetty luontoselvityksen mukaiset suunnittelualu-
een kasvillisuuskuvioiden luontotyypit ja kuvionumerot sekä rannan tuntumaan sijoit-

tuva lähde ja huomionarvoiset kasvilajihavainnot (valkolehdokki). Punaisella rajauk-
sella esitetty luontoselvityksen aluerajaus ja keltaisella kaava-alueen rajaus. Tausta-
kartat © MML. 

 



 

 

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI – HENTTALANMÄEN ASEMAKAAVA  

9 

 

 

 
 
Kuva 7. Valokuva mahdollisesta vesilain mukaisesta lähteestä suunnittelualueelta. 

 

Yhteenvetona luontoselvityksessä todetaan, että suunnittelualueen metsäalueelta ha-

vaittiin valkolehdokkia, joka on rauhoitettu koko maassa. Samalla metsäalueella havait-

tiin useaan otteeseen huuhkaja, jonka sijoittumista alueelle ei voida maastokäyntien pe-

rusteella poissulkea. Huuhkajan mahdollinen pesintä alueella suositellaan varmistettavan 

maastokäynnein huuhkajan soidinaikaan helmikuussa. Huuhkaja on EU:n lintudirektiivin 

liitteessä I mainittu erittäin uhanalaiseksi (EN) arvioitu lintulaji. Pohjoisosan metsäalu-

eella sijaitsee lisäksi pöllön pönttö. Kaikki linnut ovat pesintäaikaan rauhoitettuja. Ran-

nan tuntumassa, lehdossa, sijaitsee luonnontilainen lähde, joka on vesilain 11 §:n mu-

kainen kohde. Lähteen luonnontilan vaarantaminen on vesilain 11 §:n nojalla kielletty. 

 

Muita huomionarvoisia luontokohteita alueella ovat liito-oravalle soveltuva elinympäristö 

rannan tuntumassa suunnittelualueen eteläosassa, liito-oravan elinympäristö suunnitte-

lualueen eteläpuolella, liito-oravasta tehdyt havainnot suunnittelualueen pohjoisosan 

metsikössä ja suunnittelualueen eteläpuolella sekä liito-oravan todennäköiset kulkuyh-

teydet. Havainnot eivät kuitenkaan viitanneet pesintään suunnittelualueella. Suunnitte-

lualueelle sijoittuu myös muutamia liito-oravan pesintään soveltuvia kolopuita ja yksi 

risupesä. Liito-oravan esiintyminen ja mahdollinen pesintä alueella olisi syytä tarkistaa 

vuosittain, sillä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen tai heikentämi-

nen on luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla kiellettyä. Hankealueen eteläosaan sijoittuvat 

lehdon ja suon luontotyyppikuviot eivät ole luonnontilaisia, mutta ne ovat edustavia. Li-

säksi suunnittelualueen eteläosassa rantaan sijoittuu luokan III lepakkoalue, jota ei ole 

mainittu luonnonsuojelulaissa, eikä sille ole asetettu EUROBATS-sopimuksessa suoranai-

sia suosituksia. 
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Kuva 8. Ilmakuvaote, johon on osoitettu luontoselvityksen mukaiset, lain nojalla 
suojellut luontokohteet sekä muut huomionarvoiset kohteet kaava-alueella. Punaisella 
rajauksella esitetty luontoselvityksen aluerajaus ja keltaisella kaava-alueen rajaus. 

 

3.3.2 Teräväniemen asemakaavamuutoksen luontotiedot 

Kaava-alue on laaditun luontoselvityksen jälkeen laajentunut. Suunnittelualueen länsiosa 

on pääosin ei-luonnontilaista, rakennettua aluetta. Kyseistä aluetta koskee vuonna 2015 

valmistunut Teräväniemen asemakaavamuutos, jonka selostukseen on kirjattu alu-

etta koskevat luontoselvitystiedot pääosin Äänekosken biotuotetehtaan ympäristövaiku-

tusten arviointiraporttia hyödyntäen. Aluetta koskevan luontoselvityksen maastokäynti 

on suoritettu keväällä 2014. Teräväniemen asemakaavaselostuksesta alueen luontoa ku-

vataan seuraavasti: 

 

Biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan kasvillisuus kaava-

alueella on kulttuurivaikutteista:  

”Eteläosassa jätealueella on kasvittomia kenttiä sekä alueita, joilla kasvaa niittykasvilli-

suutta (Kuva 4-61). Kasvillisuus on teiden varsilla ja avoimilla kentillä kulttuurivaikut-

teista. Jätealueen ja puhdistamon eteläpuolella Heikkalahden rannassa puusto on har-

vennettua sekametsää. Ranta on paikoin kivikkoinen. Luonnontilaisinta kasvillisuus on 

tämän alueen rantavyöhykkeessä, jossa vesirajassa on eri levyinen saravyöhyke ja sen 

yläpuolella pajupensaikkoa sekä lehtipuustoa.  

Suunnitellun sillan kohdalla ranta on pengerretty. Kasvillisuus salmen itäpuolella on pai-

koin harvaa saraa ja järvikortetta, paikoin ranta on kokonaan kasviton. Ylempänä on 

kulttuurivaikutteista niittykasvillisuutta, pajupensaikkoa ja lehtipuustoa, aidatulla teh-

dasalueella nurmikkoa. Länsirannalla on tehdasalueen pengerrettyä rantaa.” (Biotuote-

tehtaan ympäristövaikutusten arviointi, sivu 210; Teräväniemen asemakaavaselostus 

2014, 6 mukaan.) 
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Henttalanmäessä hankealueen reunalla ja alueen ulkopuolella on talouskäytössä olevaa 

tuoretta kangasmetsää. Puusto on tasaikäistä männikköä. Rinteen alaosassa jätealueen 

reunalla kasvaa myös kuusta ja lehtipuita ja aluskasvillisuus on rehevämpää. Henttalan-

mäellä, hankealueen ulkopuolella, kasvaa huomionarvoisina lajeina rauhoitettua valko-

lehdokkia ja uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettäväksi (NT) luokiteltua kissankäpä-

lää. (Biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointi, sivu 210.) 

 

Biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan alueen nisäkäsla-

jistoon kuuluvat hirvi, orava, metsäjänis ja liito-orava.  

”Äänekosken ja Suolahden taajamien laajennusalueiden luontoselvityksen mukaan Ää-

nemäen alueen nisäkäslajistoon kuuluvat hirvi, orava, metsäjänis ja liito-orava. Ääne-

kosken ja Suolahden taajamien laajennusalueiden luontoselvityksen Miilunperän nisäkäs-

lajistoon kuuluvat mm. orava ja siili. (Suunnittelukeskus Oy, 2006; Teräväniemen ase-

makaavaselostus 2014, 6 mukaan.) Tehdasalueella on havaittu myös kettu.” (Liite 4: 

Biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointi, sivu 211; Teräväniemen asemakaava-

selostus 2014,6 mukaan.) 

 

Kaava-alueen läheisyydessä on tehty liito-oravahavaintoja, mutta kaava-alueelta ei 

ole liito-oravalle sopivaa metsikköä:  

”Hankealueen läheisyydessä esiintyy liito-oravaa, joka on luontodirektiivin liitteen IV (a) 

laji. Uhanalaisuusluokituksen mukaan liito-orava on vaarantunut (VU). Kuva 4-63 ha-

vainnollistaa aiempien selvityksien sekä kesän 2014 maastokäynnin (Henttalanmäki, jä-

tehuoltoalueen ympäristö, tehdasalueen ja Äänekoskentien välinen alue sekä Piilolannie-

men ranta-alue) liito-oravahavainnot sijainnit. toalueen ympäristö [sic], tehdasalueen ja 

Äänekoskentien välinen alue sekä Piilolanniemen ranta-alue) liito-oravahavainnot sijain-

nit.  

Äänekoskelle rakenneyleiskaavan 2006 yhteydessä tehdyn luontoselvityksessä (Suunnit-

telukeskus Oy, 2006) liito-oravahavaintoja on tehty tehdasalueen kohdalla Äänekosken-

tien toisella puolella sijaitsevalla Rytylänmäen alueella. Vapon ja Metsäliiton biodiesel-

hankkeen yhteydessä Rytylänmäen alueella tehtiin liito-oravaselvitys huhtikuussa 2010 

(Essnature 2010). Tehdasalueella sijaitsevalla suunnittelualueella ei tehty selvitystä, 

koska alueelta ei löydy liito-oravalle sopivaa metsikköä (Essnature 2010). Aholankankaan 

eteläpuolella liito-oravan esiintymiä on tarkasteltu myös keväällä 2013 (ELY, muistio 

13.5.2013), jolloin liito-oravan elinalueeksi rajattiin Rotkolan länsipuolen metsikkö. Liito-

oravareviiri sijaitsee molemmin puolin Äänekoskentietä, koska liito-orava pääsee ylittä-

mään tien useammasta kohdasta. Alueelta löytyi papanapuita sekä vanhoja risupesiä.” 

(Liite 4: Biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointi, sivu 211; Teräväniemen ase-

makaavaselostus 2014, 6-7 mukaan.) 

 

Kaava-alueella, jätealueen eteläosassa voi olla viitasammakolle soveltuvaa elinympä-

ristöä. Viitasammakon esiintymistä alueella ei kuitenkaan voitu todeta kesän 2014 maas-

tokäynnin yhteydessä.  

”Äänekosken ja Suolahden taajamien laajennusalueiden luontoselvityksen alueen Ääne-

mäen alueella Tallahdella esiintyy viitasammakko (Suunnittelukeskus Oy, 2006). Viita-

sammakko on luontodirektiivin liitteen IV (A) laji. Viitasammakon esiintymisalueelle on 

suunnitellulta tehdasalueelta matkaa noin 1,3 km.  

Viitasammakon elinympäristöt ovat tavallisen sammakon elinympäristöjä kosteampia. 

Kutupaikat ovat tulvivien järvien ja lampien reheväkasvuisia rantoja. Heikkalahden ran-

nalla on reheväkasvuista rantaa ja kaivettu lampi (Kuva 4-62), jossa on rehevää kasvil-

lisuutta rannoilla. Heikkalahden rannalla jätealueen eteläosassa voi olla viitasammakolle 

sopivaa elinympäristöä. Viitasammakon esiintymistä kartoitetaan lisääntymisaikaan, jol-

loin sammakot kurnuttavat kutuvesistöissä. Maastokäynnin aikaan kesäkuussa 2014 li-

sääntymisaika oli jo ohi eikä lajin esiintymistä alueella voitu todeta.” (Liite 4: Biotuote-

tehtaan ympäristövaikutusten arviointi, sivu 212; Teräväniemen asemakaavaselostus 

2014, 7 mukaan.) 

 



 

 

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI – HENTTALANMÄEN ASEMAKAAVA  

12 

 

 

Biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arvioinnin mukaan kaava-alueella ei ole luontodi-

rektiivin liitteen IV mukaisille sudenkorennoille tyypillisiä elinympäristöjä. 

 

Alueen linnusto on tavanomaista. Kaava-alueen eteläosassa on pieni kaivettu, rehevä-

rantainen lampi, jossa on kesällä 2014 havaittu useampi sorsapoikue sekä mm. joutsen-

pari. Kaava-alueellakin sijaitsevat Miilunlahti ja Salakkajoen suu ovat merkittäviä vesi-

lintujen kerääntymäalueita keväisin:  

”Varhain sulavat Kuhnamon Miilunlahti hankealueen pohjoispuolella ja Kuhnamoon län-

sipuolella laskevan Salakkajoen suu ovat merkittäviä vesilintujen kerääntymäalueita ke-

väisin. Lintualueen kriteerilait ovat alueen kautta muuttavat lajit: haapana, sinisorsa, 

jouhisorsa, tukkasotka, telkkä, uivelo, tukkakoskelo, isokoskelo, silkkiuikku, nokikana, 

töyhtöhyyppä, kalalokki ja harmaalokki. Näistä telkkä, uivelo, tukkakoskelo ja isokoskelo 

ovat Suomen kansainvälisiä vastuulajeja, jouhisorsa ja tukkasotka uhanalaisuusluokituk-

seltaan vaarantuneita ja tukkakoskelo ja isokoskelo silmälläpidettäviä lajeja.  

Kuhnamon lahden ja Äänekosken suun alapuoliseen sulaan kerääntyy runsaasti vesilin-

tuja myös syksyllä. Kesäajaksi lahti hiljenee ja alueella esiintyy lähinnä vesilintuja ja 

lokkeja. Talvella sulassa on havaittu myös harvinaisempaa lajistoa, kuten merimetsoja, 

kyhmyjoutsenia, allihaahka, pilkkasiipi ja kuningaskalastaja. (Keski-Suomen lintutieteel-

linen yhdistys ry, 2013).  

Keski-Suomen lintutieteellisen yhdistyksen (2013; Teräväniemen asemakaavaselostus 

2014, 7 mukaan.) mukaan kohde sijaitsee asutuksen ja teollisuuden vaikutuspiirissä. 

Hoitosuosituksina esitetään, ettei rannoille ohjattaisi merkittävää lisärakentamista. Alu-

eella neuvotaan varautumaan erityisesti teollisuudesta mahdollisesti aiheutuvien öljy- ja 

kemikaalipäästöjen ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan.--  

Heikkalahden pohjoispuolen vesialtaassa havaittiin maastokäynnillä useampia sor-

sapoikueita sekä joutsenpari. Suunnitellun sillan kohdalla, aidatun tehdasalueen etelä-

puolella varoitteli kuovi.” (Liite 4: Biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointi, sivu 

212; Teräväniemen asemakaavaselostus 2014, 7 mukaan.) 

 

Kaava-alueen vesistöt eivät kuulu Kansainvälisesti tärkeisiin lintuvesiin (IBA-alueisiin) tai 

Suomen tärkeisiin lintualueisiin (FINIBA). Kaava-alueen vesialueet ovat osittain maakun-

nallisesti arvokasta lintualuetta. Alue sijaitsee asutuksen ja teollisuuden vaikutuspiirissä. 

Hoitosuosituksena Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys ohjaa:  

”Alueen rannoille ei tulisi ohjata merkittävää lisärakentamista. Kohteen alueella tulee 

erityisesti varautua teollisuudesta aiheutuvien öljy- ja kemikaalipäästöjen ennaltaeh-

käisyyn ja torjuntaan.” (Liite 4: Biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointi, sivu 

215; Teräväniemen asemakaavaselostus 2014, 7-8 mukaan.) 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että kaava-alueen länsiosa, jota koskee Terävänniemen 

asemakaavamuutos, ei ole luonnontilaista aluetta vaan pääosin jätteenkäsittelylaitoksen 

hyödyntämää, rakennettua tai muutoin muokattua maa-aluetta. 
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Kuva 9. Biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiraportin selostuksen luon-
non kannalta huomioitavat kohteet hankealueella ja sen ympäristössä (Biotuoteteh-
taan ympäristövaikutusten arviointi, sivu 216.) Kaava-alueen likimääräinen rajaus on 
osoitettu punaisella katkoviivalla. 
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3.3.3 Onkelantien asemakaavan luontotiedot 

Kaava-alue laajeni etelä-kaakkoon maaliskuussa 2021. Alueella on voimassa vuonna 

2017 valmistunut Onkelantien asemakaava, jota varten laadittiin erillinen luontoselvi-

tys. Kaava-aluetta koskien toteutettiin kaksi maastokäyntiä keväällä 2017. Luontoselvi-

tyksessä todetaan seuraavaa: 

 

”Onkelantien asemakaava-alue rajautuu pohjoisessa biotuotetehtaan jätteenkäsittely-

kenttään, joka on kokonaan raivattu ja puuton kenttä. Kaava-alueen läpi menee tehdas-

alueelle raskaan liikenteen käyttämä Onkelantie. Onkelantien varressa entiset pellot ovat 

osittain nuorta koivua kasvavaa metsämaata, osittain pajua kasvavaa joutomaata. Muu 

osa kaava-alueesta on pienipiirteistä talousmetsää. Matalat mäet ovat tuoretta kangasta, 

muualla on enimmäkseen lehtomaista kangasta. Onkelan suon reunoilla sekä rautatien 

varressa on tuoreeksi käenkaalioravanmarjatyypin lehtometsäksi palautunutta entistä 

laidunta. 

Isoimman hakkuuaukon keskellä on säästetty pieni isovarpuräme metsälain 10§ mukai-

sena elinympäristönä (vähäpuustoinen suo). Pienemmät suolaikut ovat ruohoisia korpia 

ja saranevoja. 

Jätealtaille menevän tien ja rannan välissä on kaksi allikkolähdettä, joiden alapuolella on 

laajahko tihkupinta ja joista virtaa järveen luonnontilainen noro (kuva 2). Lähteikkö ja 

puronvarsi ovat enimmäkseen kosteaa saniaislehtoa. Kohde on vesitaloudeltaan jokseen-

kin täysin luonnontilainen, vesilain 11§ mukainen elinympäristö (noro, lähde). Puustol-

taan kaava-alueen metsät ovat enimmäkseen kuusen ja koivun sekametsiä. Nuorta har-

maaleppää kasvaa runsaasti kaikkialla. Varttuneita haapoja kasvaa vain yksittäin. Jär-

venrannassa on puhdasta koivikkoa ja pajuluhtaa. Uudistusikäistä puustoa, lähinnä kuu-

sia, on vain pienillä alueilla kuvioiden reunoilla. 

Luonnontilaisinta vanhojen kuusten, varttuneiden koivujen ja harmaaleppien sekapuus-

toa on lähdepuron varressa. (Onkelantien asemakaavamuutoksen luontoselvitys, 2017.) 

 

Kaava-alueella ei havaittu erityisesti huomionarvoista kasvilajistoa. Lähteikkö ja lähde-

puro ovat potentiaalinen kasvupaikka harvinaisille tai uhanalaisille kasvilajeille. (Onke-

lantien asemakaavamuutoksen luontoselvitys, 2017.) 

 

Kaava-alueen huomionarvoiset pesimälintulajit ovat pikkusieppo, idänuunilintu ja pyrs-

tötiainen. Pikkusieppo ja idänuunilintu ovat koko maassa melko harvinaisia, enimmäk-

seen luonnontilaisten vanhojen metsien lajeja. Idänuunilinnun reviiri on puron varressa. 

Pikkusiepolla on epätyypillinen reviiri Onkelan suon reunalla varttuneessa sekametsässä. 

Pikkusieppo pesii puunkolossa tai onkalossa. Lajille potentiaalinen metsä on enimmäk-

seen Kuhnon ja Onkelan tilojen puolella. Pyrstötiaisen reviiri on Onkelantien koivikossa. 

Kaava-alueen muu pesimälinnusto muodostuu kaikkein tavallisimmista ja yleisimmistä 

metsälajeista. (Onkelantien asemakaavamuutoksen luontoselvitys, 2017.) 

 

Direktiivilajit 

Jätealtaille menevän tien ja rannan välissä on kaksi melko selvärajaista liito-oravan re-

viiriä, joita voinee pitää LsL49§ tarkoittamina lisääntymis- ja levähdyspaikkoina (kuva 

2). Molemmilla paikoilla on yhteensä vajaan 20 uudistusikäisen kuusen juurella runsaasti 

(kasoittain) liito-oravan tämänkeväisiä jätöksiä. Mitään muita jälkiä liito-oravasta (pesä-

kolo tai pönttö, virtsajälkiä tai katkottuja norkkoja) ei etsinnästä huolimatta havaittu. 

Liito-oravalle potentiaalisia risupesiä sen sijaan on kuusissa useita, samoin näitä pesiä 

rakentavan tavallisen oravan jälkiä. Pelkästään jätösten perusteella ei voi päätellä pai-

kalla elävien yksilöitten määrää tai sukupuolta. Yksi naaras voi käyttää lähes kymmentä 

eri pesää kahdessa tai useammassa lähekkäin sijaitsevassa metsikössä. 

Puronvarressa kasvaa runsaasti harmaaleppää ja koivua ja alue on liito-oravan pysyväksi 

reviiriksi sopivaa. Liito-oravasta on myös aikaisempia havaintoja tältä paikalta (SWECO 

Oy 2014). 
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Aikaisempia papanahavaintoja on tehty myös asemakaava-alueen keskiosassa isoimman 

hakkuuaukon itäreunassa, missä kasvaa muutama varttunut haapa (SWECO Oy 2014). 

Nämä ovat tyypillisiä varsinaisen reviirin ulkopuolella sijaitsevia ruokailupuita. 

Muille direktiivilajeille ei ole asemakaava-alueella erityisen sopivaa elinympäristöä. (On-

kelantien asemakaavamuutoksen luontoselvitys, 2017.) 

 

Jätealtaille menevän tien ja rannan välinen alue on syytä jättää rakentamisen ulkopuo-

lelle. Tällä alueella on vesilain 11§ suojelema pienvesistö sekä LsL49§ suojelemia direk-

tiivilajin lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.” (Onkelantien asemakaavamuutoksen luonto-

selvitys, 2017.) 

 

Onkelantien asemakaavaselostuksessa luonnonympäristöä on kuvattu seuraavasti: 

Suunnittelualueen luonnonympäristössä ei ole huomionarvoisia kohteita. Maasto on osit-

tain nuorta koivua kasvavaa metsämaata, osittain pajua kasvavaa joutomaata. Alueelta 

löytyy myös pienipiirteistä talousmetsää. Alueelle on laadittu kaavoituksen yhteydessä 

luontoselvitys, joka on tämän kaavaselostuksen liitteenä. (Onkelantien asemakaava-

selostus 2017, 4.) 

 

 
Kuva 10. Onkelan asemakaavamuutoksen luontoselvityksen aluerajaus on esitetty 
kuvassa violetilla rajauksella. (Lähde: Onkelan asemakaavamuutoksen luontoselvitys 

2017.) Asemakaavamuutoksen likimääräinen rajaus on osoitettu kartassa punaisella 
rajauksella. 
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3.4 Maa- ja kallioperä 

Suunnittelualueen maaperä on pääosin hiesua ja hiekkamoreenia. Keskiosissa on myös 

kalliomaata sekä saraturvetta. Suunnittelualueen luoteis- ja pohjoisosissa on kartoitta-

matonta aluetta. 

 

 
 
Kuva 11. Maaperäkartta suunnittelualueelta sekä kartan merkintöjen selitteet. 
Lähde: GTK 2019 

 

3.5 Pinta- ja pohjavesi 

Alueen rajoittuu lounaisosassa Kuhnamon järveen. 

 

Suunnittelualueella ei ole pohjavesialueita. Lähin pohjavesialue (0999212 Valioranta) si-

jaitsee muutaman sadan metrin päässä suunnittelualueen itäosasta itään. Suunnittelu-

alue kuuluu pääosin Kuhnamon alueen vesistöön ja alueen pohjoisosa kuuluu Ala-Keite-

leen lähialueen vesistöön, jotka kumpikin kuuluvat Kymijoen päävesistöalueeseen. 

(Lähde: Järviwiki 01/2020) 

3.6 Luonnonsuojelualueet 

Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita eikä 

Natura-alueita. 
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3.7 Liikenne ja tekninen huolto 

3.7.1 Liikenne 

Äänekoskentien keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) on kaava-alueen kohdalla noin 

5400 ajoneuvoa vuorokaudessa (2019). Raskaan liikenteen osalta liikennemäärä on noin 

260 ajoneuvoa/vrk. Äänekoskentien nopeusrajoitus on kaava-alueen kohdalla 70 km/h. 

Äänekoskentie on valtion omistama yleinen tie (maantie 642). Kaavoitettavalle alueelle 

sijoittuu useita yksityisteitä.  

 

 

 
 
Kuva 12. Suunnittelualueelle ja lähiympäristöön sijoittuvien teiden hallinnolliset 
luokat sekä merkintöjen selitteet taustakartalla (Lähde: Digiroad, taustakartta MML) 
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3.7.2 Liittymätarkastelut 

 

Kaavatyön aikana on laadittu liittymätarkastelu, jossa on tarkasteltu asemakaava-alueen 

liittymistä Äänekoskentielle sekä arvioitu mihin kohtaan liittymä on mahdollista rakentaa, 

minkälaiset järjestelyt liittymä vaatii ja mitä vaikutuksia eri liittymävaihtoehdoista aiheu-

tuisi. Selvityksessä tarkasteltiin neljää erilaista liittymävaihtoehtoa. 

 

Vaihtoehdossa 1 Äänekoskentielle rakennetaan uusi maalauksella kanavoitu nelihaara-

liittymä Henttalanmäen asemakaava-alueelle. Oikealle kääntyville ei rakenneta erillistä 

ryhmittymiskaistaa. Ohjeen mukaiset liittymänäkemät vaativat puuston poistoa näkemä-

alueelta. Uuden liittymän kohdalta poistetaan pysäkkipari. Seuraavat pysäkit sijaitsevat 

noin 550 metrin päässä Suolahden suuntaan (Paatelantien liittymä) ja noin 600 metrin 

päässä Äänekosken suuntaan (Valiontien liittymässä). Onkelantie katkaistaan ajoneuvo-

liikenteeltä niin ettei sieltä ole kulkua Henttalanmäen asemakaava-alueelle. Äänekosken-

tien liittymiä vähennetään katkaisemalla Paatelantien jatkeella oleva liittymähaara ajo-

neuvoliikenteeltä. Ajo tonteille tapahtuu jatkossa Onkelantien ja Sulkutien kautta. 

 

 

 
 
Kuva 13. Karttaote liittymävaihtoehdosta 1. 
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Vaihtoehdossa 2 Äänekoskentielle rakennetaan uusi liittymä Henttalanmäen asema-

kaava-alueelle. Liittymään rakennetaan kanavointi maalimerkinnöin ja kääntymiskaistat. 

Uuden liittymän kohdalta poistetaan pysäkkiparin eteläinen (Suolahden suunnan) py-

säkki. Seuraavat pysäkit sijaitsevat noin 550 metrin päässä Suolahden suuntaan (Paate-

lantien liittymä) ja noin 600 metrin päässä Äänekosken suuntaan (Valiontien liittymässä). 

Kiinteistön 991-403-1-250 rakennukset puretaan. Onkelantien liittymä Äänekoskentielle 

katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä ja osoitetaan uusi yhteys uuden liittymän kautta. Ääne-

koskentien liittymiä vähennetään katkaisemalla Paatelantien jatkeella oleva liittymä-

haara ajoneuvoliikenteeltä. Ajo tonteille tapahtuu jatkossa Onkelantien ja Sulkutien 

kautta. 

 

 

 
 
Kuva 14. Karttaote liittymävaihtoehdosta 2. 
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Vaihtoehdossa 3 Äänekoskentielle rakennetaan uusi liittymä Henttalanmäen asema-

kaava-alueelle. Liittymä kanavoidaan maalimerkinnöin ja rakennetaan välikaistalla ero-

tettu oikealle kääntymiskaista. Kiinteistölle 1-250 tulee suunnitella uusi kulkuyhteys ra-

kennettavan yksityistien kautta. Uuden liittymän kohdalta poistetaan pysäkkiparin ete-

läinen (Suolahden suunta) pysäkki. Seuraavat pysäkit sijaitsevat noin 550 metrin päässä 

Suolahden suuntaan (Paatelantien liittymä) ja noin 600 metrin päässä Äänekosken suun-

taan (Valiontien liittymässä). Onkelantien liittymä Äänekoskentielle katkaistaan ajoneu-

voliikenteeltä ja uusi yhteys osoitetaan uuden liittymän kautta. Äänekoskentien liittymiä 

vähennetään katkaisemalla Paatelantien jatkeella oleva liittymähaara ajoneuvoliiken-

teeltä. Ajo tonteille tapahtuu jatkossa Onkelantien ja Sulkutien kautta. 

 

 
 
Kuva 15. Karttaote liittymävaihtoehdosta 3. 
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Vaihtoehdossa 4 Äänekoskentielle rakennetaan uusi liittymä Henttalanmäen asema-

kaava-alueelle. Liikennemääristä johtuen vaihtoehdossa on esitetty Äänekosken suun-

nasta eroteltu kääntymiskaista oikealle suuntautuvalle liikenteelle. Suolahden suunnasta 

on esitetty väistötilallista ratkaisua kääntymiskaistan sijaan. Kiinteistölle 1-250 osoite-

taan uusi kulkuyhteys tehdasalueelle johtavan yhteyden kautta. Uuden liittymän koh-

dalta poistetaan pysäkkiparin eteläinen (Suolahden suunta) pysäkki. Seuraavat pysäkit 

sijaitsevat noin 550 metrin päässä Suolahden suuntaan (Paatelantien liittymä) ja noin 

600 metrin päässä Äänekosken suuntaan (Valiontien liittymässä).   

Onkelantien liittymä Äänekoskentielle säilyy asuinalueelle johtavana ajoneuvoliikenteen 

liittymänä. 

 

 

 
 
Kuva 16. Karttaote liittymävaihtoehdosta 4. 

 

 

  



 

 

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI – HENTTALANMÄEN ASEMAKAAVA  

22 

 

 

3.7.3 Tekninen huolto 

Alue kuuluu vesihuoltoverkoston piiriin. Kaukolämpöverkosto kulkee Äänekoskentien 

vartta pitkin biotuotetehtaan editse, mutta ei ulotu kaava-alueelle. 

 

 

 

 
 
Kuva 17. Teknisen huollon johtokartta. Kartalla on esitetty oranssilla jäteve-
siviemärit, ruskealla paineviemärit, vihreällä kaukolämpöputket, sinisellä vesijohdot ja 
keltaisella sadevesiputket. 

 

3.8 Rakennettu ympäristö ja maisema 

3.8.1 Yhdyskuntarakenne 

Äänekoski on Keski-Suomen maakunnassa, noin 40 kilometriä Jyväskylästä pohjoiseen 

sijaitseva teollisuuskaupunki. Äänekoski on osa Jyväskylän toiminnallista kaupunkiseutua 

ja on pohjoisen Keski-Suomen alueen merkittävin palvelu- ja työpaikkakeskittymä. Ää-

nekoski on perinteinen metsäteollisuuden sijaintipaikka. Kaupungissa oli vuonna 2017 

yhteensä noin 7050 työpaikkaa (Lähde: Tilastokeskus 04/2020). 

 

Äänekosken väkiluku on noin 18 770 (2019). Kaupungin väkiluku on vähentynyt noin 

1700 asukkaalla 2000-luvun alkupuolelta vuoden 2019 loppuun. Vuonna 2017 hyväksy-

tyssä Äänekoski 2030 osayleiskaavassa asetettiin väestötavoitteeksi väestömäärän py-

syminen ennallaan vuosina 2017–2020, minkä jälkeen vuosina 2021–2030 asukasluku 

kasvaa 100 asukasta / vuosi. Uusien investointien ja niiden tuomien työpaikkojen sekä 

kaupungin määrätietoisen strategisen kehittämisen katsotaan kääntävän Äänekosken 

väestökehityksen positiiviseksi viimeistään 2020-luvulla. 
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Suunnittelualue sijaitsee noin kaksi kilometriä kaupungin keskustaajaman kaakkoon Ää-

nekoskentien varressa, nykyisen teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä. Lähialueen 

rakennettua ympäristöä hallitsevat metsäteollisuuden rakennukset. Äänekoskentien län-

sipuolella sijaitsee metsäteollisuusalue, jossa on rakennettuna mm. uusi biotuotetehdas. 

Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä, alueen itäpuolella ja rautatien toisella 

puolella on pientaloaluetta. Suunnittelualueen länsiosassa on jätteenkäsittelyaluetta ja 

suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä järven rannalla jätevedenpuhdistamo. 

 

3.8.2 Kaupunkikuva ja maisema 

Äänekoski kuuluu Keski-Suomen järviseutuun, joka on osa Itäisen Järvi-Suomen maise-

mamaakuntaa. Maisemalinjat ovat suuntautuneet mannerjään muokkaamana pohjoinen-

etelä tai luode-kaakko -suuntaisiksi. Kaupungin maisema on vaihtelevaa ja moreenimä-

kien, drumliinikumpareiden sekä kallioisten mäkien lomassa sijaitsee erikokoisia vesis-

töjä ja vesireittejä sekä avointa kulttuurimaisemaa. Alueella on luonnonmaisemaltaan 

arvokkaita kohteita, kuten kallioisia alueita sekä maisemakuvan kannalta tärkeitä laki- 

ja ranta-alueita. Kaupungin alueelle sijoittuu niin taajama-asutusta, maaseutuasutusta 

kuin kesämökkialueita, ja alueella on arvokkaita kyläalueita, perinnemaisemaa sekä 

myös rakennushistoriallisesti merkittäviä kohteita. Äänekoski on teollisuuskaupunki, ja 

myös teollinen toiminta on osa kaupungin maisemaa. 

 

Suunnittelualueen pohjoispuolella maisemaa hallitsevat metsäteollisuuden rakennukset.  

 

 
 
Kuva 18. Valokuvassa suunnittelualueen itäosan peltomaisemaa, jonka taustalla 

näkyy teollisuusrakennuksia. 
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Kuva 19. Valokuva suunnittelualueen pohjoisosasta lännen suuntaan.  

 
 
Kuva 20. Valokuva otettuna suunnittelualueelta pohjoisen suuntaan. Taustalla nä-
kyy tehdasrakennuksia. 

 

Aivan kaava-alueen kaakkoisosassa on asuinrakennus piharakennuksineen. Asuinraken-

nus sijaitsee välittömästi Äänekoskentien länsipuolella. 
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Kuva 21. Valokuvassa Äänekoskentien varressa oleva asuinrakennus pihateineen. 

 

 

 
 
Kuva 22. Valokuvassa näkymä Äänekoskentien varrelta etelän suuntaan. Kuvasta 
oikealle jää kaava-alueen kaakkoisosassa sijaitseva, Äänekoskentien varrella oleva 
asuinrakennus. 

 

Kaava-alueen itäosassa aivan radan varrella on kaksi asuinrakennusta ja näiden lähellä 

yksi asuinrakennus piharakennuksineen. 
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Kuva 23. Valokuvassa lähellä rataa sijaitseva asuinrakennus piharakennuksineen. 

 

 
 
Kuva 24. Valokuvassa radan varrella sijaitseva asuinrakennus piharakennuksineen. 
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Kuva 25. Valokuvassa radan varrella sijaitseva asuinrakennus piharakennuksineen. 

Taustalla oikealla näkyy junaraide sekä sen toisella puolella oleva asuinrakennus. 

 

3.8.3 Rakennettu kulttuuriympäristö 

Suunnittelualueen kaakkoisosassa sijaitsee Museoviraston rekisterin mukainen ”muu 

kulttuuriperintökohde”, Paatela 1000028742. Kohde ei ole muinaismuistolailla suojeltu. 

Museoviraston kuvauksen mukaan kohteessa on vanhalla 1800-luvun metsittyneellä 

vuokrapeltoalueella olevia kellareita 13 kpl. Kellarit ajoittuvat Äänekosken 1840 pitäjän-

kartan mukaan 1840-lukua nuoremmiksi (karttaan on tehty tälle paikalle jälkikäteen li-

säys Paatilan talon pelloista). Kellarit ovat maaseinäisiä, suorakaiteen muotoisia alaspäin 

kapenevia painaumia pienien metsäkukkuloiden reunoilla. Kellareita on kahdessa eri koh-

dassa vanhan peltoalueen luoteis- ja koillislaidoilla. 
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Kuva 26. Suunnittelualueelle ja sen läheisyyteen sijoittuvat kulttuuriperintökohteet 
(tähtisymbolit ja aluerasterit) taustakartalla. (Lähde: Museoviraston karttapalvelu 

09/2020.) 

 

Suunnittelualueella ei sijaitse muita muinaisjäännöksiä eikä suunnittelualueella tai sen 

välittömässä läheisyydessä sijaitse RKY-statuksen saaneita valtakunnallisesti merkittä-

viksi luokiteltuja rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. 

3.9 Palvelut 

Suunnittelualueella ei ole palveluita. Kaupallisia ja kunnallisia palveluita on keskustassa 

noin kahden kilometrin päässä suunnittelualueen pohjoisosasta. 

3.10 Maanomistus 

Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa ja osittain kaupungin omistuk-

sessa. Suunnittelualue on pääosin Metsä Fibre Oy:n omistuksessa. Kiinteistö 992-403-

11-138 on yksityisen maanomistajan omistuksessa ja kiinteistöt 992-15-1240-1, 992-

15-1240-2 ja 992-403-1-498 kaupungin omistuksessa. 

3.11 Ympäristön häiriötekijät 

Pilaantuneet maat  

Suunnittelualueen länsiosassa jätteenkäsittelyalueella sijaitsee yksi maaperän tilan tie-

tojärjestelmän mukainen kohde (MATTI-kohde). Järjestelmä sisältää tietoja maa-alu-

eista, joilla nykyisin tai aikaisimmin harjoitetusta toiminnasta on saattanut päästä maa-

perään haitallisia aineita ja alueista, jotka on tutkittu tai kunnostettu.  
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Kuva 27. Pilaantuneiden maiden MATTI-järjestelmän kohteet (pistemäiset) suun-
nittelualueella ja lähialueilla. Suunnittelualueen sijainti on osoitettu punaisella rajauk-
sella. (Lähde: Ympäristökarttapalvelu Karpalo 20.8.2020) 

3.12 Suuronnettomuusvaara 

Suunnittelualueen läheisyydessä toimii kaksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin 

valvonnan alaista turvallisuusselvityslaitosta (CP Kelco Oy ja Metsä Fibre Oy), joiden toi-

minnan laatu huomioiden on onnettomuuksien vaara otettava huomioon tuotantolaitok-

sia sijoitettaessa ja laajennettaessa sekä suunniteltaessa alueidenkäyttöä ja rakenta-

mista olemassa olevien tuotantolaitosten läheisyydessä. Suunniteltaessa riskille alttiiden 

toimintojen sijoittamista konsultointivyöhykkeelle, on pyydettävä pelastusviranomaisen 

sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) lausunto. 

 

Seveco III Direktiivin maankäytön suunnittelua ja tuotantolaitosten turvallisuutta kos-

keva osuus on Suomessa saatettu voimaan kemikaaliturvallisuus- sekä maankäyttö- ja 

rakennuslainsäädännöillä. Kaavoituksessa on huolehdittava siitä, ettei riskille alttiita toi-

mintoja sijoiteta liian lähelle vaaraa aiheuttavia laitoksia ja varastoja. Esim. päiväkodit, 

koulut, hoitolaitokset, sairaalat, asuinalueet ja vilkkaat liikenneväylät sekä luonnon kan-

nalta erityisen herkät tai tärkeät alueet ovat tässä tarkoitettuja riskialttiita toimintoja. 

Kaavoitettaessa tulee ottaa huomioon myös tuotantolaitoksen toiminnan mahdollinen 

laajenemisvara, evakuointitarpeet ja pelastuslaitoksen toimintaedellytykset. Tukes on 

määritellyt vaarallisia kemikaaleja valmistaville tai varastoiville tuotantolaitoksille vyö-

hykkeet (ns. konsultointivyöhykkeet), joiden sisällä kaavoituksessa on kiinnitettävä eri-

tyistä huomiota riskeihin ja suuronnettomuusvaaran torjuntaan. 

 

3.13 Melu ja tärinä 

Rautatie, Äänekoskentien tieliikenne sekä teollisuus ovat suurimmat melun aiheuttajat 

alueella. Raskaasta liikenteestä ja rautatiestä saattaa aiheutua myös tärinää. 
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4. SUUNNITTELUTILANNE 

4.1 Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 

alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Tavoitteilla varmistetaan, että valtakunnallisesti 

merkittävät asiat huomioidaan kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. 

Alueidenkäyttötavoitteiden avulla taitetaan yhdyskuntien ja liikenteen päästöjä, 

turvataan luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristön arvoja sekä parannetaan 

elinkeinojen uudistumismahdollisuuksia. Niillä myös sopeudutaan ilmastonmuutoksen 

seurauksiin ja sään ääri-ilmiöihin. 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. 

Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 

tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätös tuli voimaan 

1.4.2018. 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet jakautuvat 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 

4.2 Maakuntakaava 

Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 

1.12.2017 ja se on määrätty tulemaan voimaan 26.1.2018 alkaen (Keski-Suomen 

maakuntahallitus 26.1.2018 § 6). 

 

Suunnittelualueen pohjoisosa on maakuntakaavassa teollisuus- ja varastoaluetta, jolla 

on/jolle saa sijoittaa vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. Suun-

nittelumääräyksen mukaan alueen ja lähiympäristön suunnittelussa tulee huomioida vaa-

rallisten aineiden käyttöön, varastointiin ja kuljetuksiin liittyvät riskit. Alueiden käytön 

suunnittelussa on turvattava maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat kulttuu-

riympäristöt. 

 

Suunnittelualueen eteläosa on osoitettu maakuntakaavassa biotalouteen tukeutuvaksi 

alueeksi, joka on pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettua aluetta. Suunnit-

telumääräyksen mukaan alueen suunnittelussa tulee varmistaa maa- ja metsätalouden 

ja muiden maaseutuelinkeinojen toiminta- ja kehittämisedellytykset sekä turvata hyvien 

ja yhtenäisten metsä- ja peltoalueiden säilyminen maaseutuelinkeinojen käytössä.  

Alueen länsiosassa on yhdyskuntateknisen huollon alue (et), joka viittaa jäteveden puh-

distamon alueeseen. Alueen länsiosassa kulkee voimalinja (z). 

 

Äänekoski on osoitettu maakuntakaavassa seutukeskukseksi ja koko suunnittelualue 

sijoittuu laajaan kulttuuriympäristön vetovoima-alueeseen. Suunnittelualueen koillispuo-

lelle jää rautatie sekä Äänekoskentie, joka on osoitettu seututieksi (st). 
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Kuva 28. Ote tarkistetusta Keski-Suomen maakuntakaavakartasta. Kaavoitettavan 
alueen suurpiirteinen sijainti on osoitettu tummanpunaisella soikiolla. 

 

4.3 Yleiskaava 

Suunnittelualueen pohjoisosassa on voimassa Äänekoski 2030 osayleiskaava ja 

eteläosassa Suolahti 2020 osayleiskaava. 

 

Äänekoski 2030 osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.5.2017 ja se on 

saanut lainvoiman heinäkuussa 2017. Osayleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu 

elinkeinoelämän aluetta (TT), joka varataan suurteollisuudelle ja siihen liittyville 

toiminnoille sekä ET/EJ-aluetta eli jätteenkäsittelyaluetta, jonka vaihtoehtoinen 

käyttötarkoitusmerkintä on yhdyskuntatekninen huolto. ET/EJ-alueelle sijoittuu myös 

110 KV:n avojohtolinja (Z), ja kaavamääräyksen mukaan voimajohdon vaatima 

johtoalue on 46 m. Pääosa suunnittelualueesta sijoittuu suuronnettomuusvaarallisen lai-

toksen konsultointivyöhykkeelle. Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoitta-

mista konsultointivyöhykkeelle tulee palo- ja pelastusviranomaiselle sekä Turvallisuus- 

ja kemikaalivirastolle (TUKES) varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. Äänekoski 

2030 osayleiskaavan yleismääräysten mukaan rautatien, valtatien ja muiden yleisten tei-

den mahdolliset melu- ja tärinähaitat on otettava huomioon asemakaavoja laadittaessa 

ja liikenneväylien parantamistoimia suunniteltaessa. 

 

Suolahti 2020 osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.12.2009. Suunnit-

telualue on kaavassa osoitettu osittain teollisuus- ja varastoalueeksi (T) ja osittain maa- 

ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä sekä 

kylämäinen rakentaminen (M). Asutusta ei saa tällä alueella sijoittaa 150-200 metriä 

lähemmäksi rantaviivaa. Lisäksi alueen itäreunalla on työpaikka-alue (TP), jolle saa si-

joittaa keskustan ulkopuolelle soveltuvia palvelu-, myymälä- terminaali- ja varastotiloja 

sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta tuotantotoimintaa. Asemakaavassa ei tule sallia 
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päivittäistavaroiden myyntiä. Alueen länsiosaan on osoitettu palvelujen ja hallinnon alue 

(P). 

 
 
Kuva 29. Yhdistelmä Äänekoski 2030 osayleiskaavasta ja Suolahti 2020 osayleis-
kaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on osoitettu tummanvioletilla piste-
katkoviivalla. Yleiskaavojen raja on osoitettu punaisella pisteviivalla. 

 

Äänekosken rakenneyleiskaava 2016 (oikeusvaikutukseton) on hyväksytty 

kaupunginvaltuustossa marraskuussa 2008. Suunnittelualueelle on osoitettu kehittyvää 

yritystoiminnan ja työpaikkojen aluetta sekä tiivistyvän kaupunkikeskustan aluetta. 

Rautatie on osoitettu kehitettäväksi ratayhteydeksi. Kaakko-luode-suuntaisesti on 

osoitettu kaupunkikeskustojen välisen toiminnallisen yhteyden merkintä. Alue sijaitsee 

kehitettävällä kaupunkimaisella alueella. Äänekoskentien itäpuolella on virkistys- tai 

kevyen liikenteen yhteystarve. 

4.4 Asemakaava 

Suunnittelualue on osittain asemakaavoitettua aluetta. 
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Alueen länsiosassa on voimassa Teräväniemen asemakaava ja Paperitehtaan 

asemakaavan muutos ja laajennus, joka on hyväksytty 26.1.2015. Suunnittelualue on 

asemakaavassa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 

aluetta/jätteenkäsittelyaluetta (ET/EJ). 

 

Etelässä/kaakossa  suunnittelualueella on voimassa Onkelantien asemakaavan muutos I, 

Korttelin 1213 asemakaavan muutokseen, joka on hyväksytty 29.5.2017. 

Suunnittelualueelle sijoittuu asemakaavassa teollisuus- ja varastorakennusten 

korttelialuetta (T-4). Tontille ei saa sijoittaa laitosta, joka tärinän, melun, pölyn tai muun 

häiriövaikutuksen vuoksi aiheuttaa pysyvää rasitusta lähiympäristön asuinkiinteistöille. 

Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, josta aiheutuva melutaso ylittää asuinkiinteistöjen 

rajalla muu melu huomioon ottaen päivällä 55 dB ja yöllä 45 dB. Suunnittelualueelle 

sijoittuu lisäksi suojaviheraluetta (EV-6). Alueen eteläosassa sijaitseva puusto tulee 

säilyttää ja alue tulee täydennysistuttaa yhtenäiseksi suojaviheralueeksi. Teollisuus- ja 

varastorakennusten korttelialueeseen rajoittuvalle alueen osalle tulee sijoittaa vähintään 

3 metriä korkea meluvalli. Suojaviheralue on rakennettava valmiiksi ennen sen kohdalla 

sijaitsevan korttelialueen ottamista teollisuuden käyttöön. 

 

Idässä suunnittelualue rajoittuu Rotkolan asemakaavan muutokseen ja laajennukseen 

vuodelta 2016. Pohjoisessa suunnittelualue rajoittuu osittain Äänekosken itärannan 

teollisuusalueen asemakaavamuutokseen sekä osittain Onkelantien asemakaavan 

muutos I, Korttelin 1213 asemakaavan muutokseen. 

 

 
 
Kuva 30. Ote asemakaavayhdistelmästä. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on 
osoitettu tummanvioletilla pistekatkoviivalla. 

4.5 Rakennusjärjestys 

Äänekosken kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 

11.12.2006. 
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4.6 Selvitykset ja suunnitelmat 

Suunnittelualuetta koskevat ainakin seuraavat aiemmin laaditut selvitykset ja suunnitel-

mat: 

• Äänekoski 2030 osayleiskaavan selostus liitteineen (mm. kulttuuri- ja luonnon-

ympäristö) 

• Äänekosken ja Suolahden taajamien laajennusalueiden luontoselvitys (Suunnitte-

lukeskus Oy, 2006) 

• Äänekosken rakenneyleiskaavan 2016 luontoselvitys (Suunnittelukeskus Oy, 

2006) 

• Metsäliiton ja Vapon biodieselhanke – Äänekosken liito-oravaselvitys (Essnature, 

2010) 

• Ääneniemen koillisrannan asemakaavan luontoselvitys (TMI Pohjanmaan Luonto-

tieto, 2014) 

• Luontoselvitys, Liito-orava (Sweco, 2015) 

• Luontoselvitys Äänekosken Mörtinrannassa (Agriborealis osk., 2017) 

• Hiskinmäen asemakaavan selvitysaineisto (Ramboll, 2019-2021) 

• Teräväniemen asemakaavan Paperitehtaan asemakaavan muutoksen ja laajen-

nuksen liiteaineisto, kuten Äänekosken biotuotetehtaan ympäristövaikutusten ar-

viointiselostus (osa) 

 

Kaavatyön aikana on laadittu seuraavat selvitykset ja suunnitelmat: 

• Luontoselvitys 

• Liito-oravaselvitys 

• Lepakkoselvitys 

• Viitasammakkoselvitys 

• Selvitys alueen liittämisestä yleiseen tieverkkoon 

 

Äänekosken kaupunki ylläpitää alueen pohjakarttaa. Alueen pohjakartta täyttää maan-

käyttö- ja rakennuslain 54a §:n määräykset. Pohjakartta on hyväksytty 28.1.2021. 

 

5. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

5.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen 

Asemakaavan laadinta on käynnistetty Metsä Fibre Oy:n aloitteesta. Kaavan tavoitteena 

on osoittaa alueelle asemakaavassa teollisuustoiminnalle varattua aluetta. Tavoitteena 

on lisäksi mahdollistaa alueelle toimivat liikennöintiratkaisut. 

Äänekosken kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 15.6.2020 § 154 kaavoituksen 

käynnistämisestä. Kaavan vireilletulosta on kuulutettu Pikkukaupunkilainen-lehdessä 

24.6.2020. 

5.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

5.2.1 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, joiden 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 asianosaiset 
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• Äänekosken kaupungin tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta 

• Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

• Keski-Suomen liitto 

• Keski-Suomen museo 

• Väylävirasto 

• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) 

• Keski-Suomen pelastuslaitos 

• Äänekosken Energia Oy 

• Elenia Oy 

• Fingrid Oy 

 

5.2.2 Aloitusvaihe  

Asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävillä-

olosta on ilmoitettu kuulutuksella 24.6.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli 

nähtävillä Äänekosken pääkirjastossa ja kaupungin kotisivuilla. 

 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 4.6.2020 Teams-etäkokouksena. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin Äänekosken kaupungille yksi mielipide 

kaavan lähialueen asukkailta. Mielipiteessä tuotiin esille näkemyksiä kaavahankkeen tie-

dottamisesta, alueen liikennejärjestelyistä, hankkeen vaikutuksista ympäristöön ja kaa-

vahankkeen tarpeellisuudesta sekä vaikutuksista alueen maa- ja metsätalouteen. 

Tulleeseen palautteeseen laadittiin kaavoittajan vastine, joka on kaavaselostuksen liit-

teenä (Liite 5). 

 

Lisäksi Äänekosken kaupungin kaavoituskatsauksen julkistamisen jälkeen maaliskuussa 

2021 kaupunki vastaanotti palautteen, jossa tuotiin esille Henttalanmäen asemakaavaan 

liittyen mielipide raskaan liikenteen osuudesta ja saapumisesta suunnittelualueelle. Pa-

lautteessa pidettiin hyvänä, että teollisuuden rakentaminen keskittyy olevan teollisuuden 

yhteyteen, mutta raskaiden ajoneuvojen ajoreitteihin tulisi tarkastella uusia mahdolli-

suuksia. Palautteessa tuodaan esille liikenteen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia.  

 

5.2.3 Luonnosvaihe 

Kaavan valmisteluaineisto (luonnosaineisto) asetetaan nähtäville MRL 62 § ja MRA 30 

§:n mukaisesti Äänekosken kaupungintalon aulaan ja kaupungin kotisivuille (www.aa-

nekoski.fi). Nähtävillä olosta osallisia ja kuntalaisia tiedotetaan kaupungin kotisivuilla ja 

kuulutuslehdessä sekä kirjeitse lähialueen asukkaille. Nähtävilläolo aikana osallisilla on 

mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavasta kirjallisesti kuulutuksessa ilmoitettuun mää-

räaikaan mennessä. Kaavasta pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta. 

 

Luonnosvaiheen palaute: (Täydennetään kaavoituksen edetessä)  

http://www.aanekoski.fi/
http://www.aanekoski.fi/
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Kuva 31. Ote luonnosvaiheen kaavakartasta. 

 

 

5.2.4 Ehdotusvaihe 

Kaavaehdotus pidetään virallisesti nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 30 

päivää Äänekosken kaupungintalon aulassa ja kaupungin kotisivuilla. Nähtävillä olosta 

osallisia ja kuntalaisia tiedotetaan kaupungin kotisivuilla ja kuulutuslehdessä sekä kir-

jeitse lähialueen asukkaille. Osallisilla on mahdollisuus antaa muistutus kaavaehdotuk-

sesta. Kaavaehdotuksesta annettu muistutus tulee toimittaa kirjallisena kuulutuksessa 

ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet 

osoitteensa, ilmoitetaan kaupungin perusteltu kannanotto (vastine) esitettyyn muistu-

tukseen. Kaavasta pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta. 

 

Ehdotusvaiheen palaute: (Täydennetään kaavoituksen edetessä)  

 

 

5.2.5 Hyväksyminen 

Kaavaehdotuksen hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuuston 

päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

 

5.2.6 Viranomaisyhteistyö 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 4.6.2020 Teams-neuvotteluna. Kaavaa 

valmisteltaessa on hankkeesta pidetty lisäksi työneuvotteluita. 

Kaavahankkeen edetessä selviää, onko tarpeen järjestää MRL 66 §:n mukaista viran-

omaisneuvottelua ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen. 
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6. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

6.1 Kaavaratkaisu 

Suunnittelualue on osoitettu kaavassa pääosin teollisuusrakennusten korttelialueeksi 

(TT) osayleiskaavan mukaisesti. Kaavassa laajennetaan alueen pohjoispuolella olevaa 

teollisuusrakennusten korttelia 1213. 

 

Suunnittelualueen eteläosaan on osoitettu suojaviheraluetta (EV). Ranta-alueelle on 

osoitettu maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). 

 

Korttelin 1213 tehokkuusluvuksi on osoitettu 0,7. Kaavassa osoitetaan rakennusoikeutta 

yhteensä noin 950 000 k-m². 

 

Äänekoskentie on osoitettu yleisen tien alueeksi (LT). Tiealueen aluevarauksessa on huo-

mioitu suunniteltu uusi liittymä ja sen sekä muiden tiejärjestelyjen vaatimat tilatarpeet. 

Kaava-alueelle on mahdollista toteuttaa myös riittävät ja turvalliset kevyen liikenteen 

yhteydet. 

 

Kaava-alue sijoittuu suuronnettomuusriskin piiriin kuuluvaan konsultointivyöhykkeeseen. 

Yleisissä määräyksissä on huomioitu tämä esittämällä määräys, jonka mukaan suunni-

teltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista konsultointivyöhykkeelle on pyydet-

tävä palo- ja pelastusviranomaisen sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) lau-

sunto. 

 
 
Kuva 32. Ote luonnosvaiheen kaavakartasta. 
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6.2 Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala- ja tehokkuustiedot on esitetty taulukossa 1. 

 

 
 
Kuva 33. Taulukko 1. Kaava-alueen pinta-ala- ja tehokkuustiedot. 

 

Kaavassa on osoitettu rakennusoikeutta teollisuusrakennusten korttelialueille yhteensä 

noin 946 670 k-m².  

 

 

7. KAAVAN VAIKUTUKSET 

Vaikutusten arviointia täydennetään kaavaehdotusvaiheessa. 

7.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

Kaavalla mahdollistetaan teollisuustoimintojen sijoittuminen sekä toimintojen mahdolli-

nen laajeneminen ja kehittäminen alueella, joka on jo yleiskaavatasolla osoitettu suurte-

ollisuuden käyttöön. Kaavan maankäyttöratkaisu parantaa elinkeinoelämän toiminta-

edellytyksiä ja mahdollistaa työpaikkojen määrän kasvun alueella. 

 

Kaavassa ei osoiteta uutta asumista eikä alueen asukasmäärä kasva kaavan toteutumi-

sen myötä. Kaava-alueelle sijoittuu yksittäisiä asuinrakennuksia, joiden kiinteistöt Metsä 

Fibre Oy on ostanut kaavaprosessin aikana. 

 

Rautatie, Äänekoskentien liikenne sekä teollisuus ovat suurimmat melun aiheuttajat alu-

eella. Raskaasta liikenteestä ja rautatiestä saattaa aiheutua tärinää. Alueelle muodostuu 

lisäksi rakentamisen aikana väliaikaista raskasta liikennettä. Kaava-alueelle ei osoiteta 

toimintaa, jossa tulisi erityisesti huomioida melusta tai tärinästä aiheutuvat haitat. Lähi-

alueiden asutukselle ei arvioida aiheutuvan kaavasta erityistä haittaa. Suunnittelualueen 

lähiympäristö on nykyisinkin teollisuusaluetta, jonka toiminnasta ja liikennöinnistä aiheu-

tuu ympäristöön jossain määrin häiriötä. Kaavaratkaisussa on tarkasteltu teollisuusalu-

eelle omaa liittymää Äänekoskentieltä, jolloin raskas liikenne Onkelantieltä poistuu ny-

kytilanteeseen verrattuna. Nykyisellään asukkaille tulee mm. pölyhaittaa Onkelantien 

kautta kulkevasta raskaasta liikenteestä. Uuden liittymän sijainti Äänekoskentieltä teol-

lisuusalueelle tarkastellaan kaavaa valmisteltaessa. Alustava suunnittelu on tehty val-

misteluvaiheen suunnittelun yhteydessä ja suunnitelmia tarkennetaan kaavoituksen ede-

tessä. Raskaan liikenteen siirtyminen omaan liittymään pois Onkelantieltä parantaa lähi-

asukkaiden turvallista kulkemista asuinalueellaan, kuin myös tärinä ja pölyhaitat poistu-

vat. Turvallisin ratkaisu lisäksi on, että asuinalueen liikennöinti Äänekoskentielle suun-

tautuu eri kautta, kuin raskas liikenne.   

 

Suunnittelualueen länsiosassa on mahdollisesti pilaantuneita maita. Suunnittelualueen 

länsiosassa tulee ennen mahdollista rakentamista suorittaa tarvittavat maanmuokkaus- 

ja vaihtotyöt. 
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7.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 

Kaavalla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia maa- tai kallioperään. 

 

Entistä laajempien piha- ja pysäköintialueiden myötä alueen rakentamattomien ja pin-

noittamattomien alueiden määrä kuitenkin pienenee nykyisestä, mikä aiheuttaa muutok-

sia hulevesien valuntaan ja imeytymiseen. 

 

Rakentamiskäyttöön mahdollistettava alue on osittain ennestäänkin ihmisen muokkaa-

maa, joten uusi rakentaminen ei merkittävästi vaikuta maa- ja kallioperään, veteen, il-

maan tai ilmastoon.  

7.3 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luon-
nonvaroihin 

Laadittujen luontoselvitysten mukaan kaava-alueen kasvillisuus on pitkälti kulttuurivai-

kutteista. Huomionarvoisina lajeina alueella kasvaa rauhoitettua valkolehdokkia ja uhan-

alaisuusluokituksessa silmälläpidettäväksi luokiteltua kissankäpälää. Kaava-alueen ete-

läosaan sijoittuvat lehdon ja suon luontotyyppikuviot eivät ole luonnontilaisia, mutta 

edustavia. Lehtoalueella sijaitsee luonnontilainen lähde, joka on vesilain 11 §:n mukainen 

kohde. Lähteen luonnontilan vaarantaminen on vesilain 11 §:n nojalla kielletty.  

 

Liito-oravan esiintyminen ja mahdollinen pesintä alueella olisi syytä tarkistaa vuosittain, 

koska alueelta on tehty havaintoja lajista. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan 

hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla kiellettyä. Kaava-

alueen etelä- ja lounaisosasta on tehty liito-oravahavaintoja. Kasvillisuuden osalta kaa-

van lounaisosaan sijoittuu lehto sekä luonnontilainen lähde. Alue on osoitettu kaavassa 

maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, mikä osaltaan edesaut-

taa liito-oravan ja kasvillisuuskohteiden säilymistä. 

 

Toinen luonnonarvoiltaan huomionarvoinen keskittymä sijaitsee kaava-alueen luoteiskul-

massa sijaitsevalla metsäalueella, jossa on valkolehdokkiesiintymä. Kasvilaji on rauhoi-

tettu koko maassa. Alueelta on tehty myös havaintoja huuhkajasta, joka on EU:n lintu-

direktiivin liitteessä I mainittu erittäin uhanalaiseksi (EN) arvioitu lintulaji. Alue on kaa-

vassa osoitettu teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Alueelta tehtyjen lajihavaintojen 

perusteella alue tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle. Osoittamalla alue kokonaisuu-

dessaan teollisuustoimintojen käyttöön on todennäköistä, että edellä mainittujen lajien 

elinolosuhteet vaarantuvat ja lajit häviävät alueelta. On myös mahdollista, että kasvila-

jistoa voidaan siirtää toiselle kasvupaikalle mahdollistaen lajin säilymisen. Edellä kuva-

tuin ratkaisuin voidaan parantaa lajiston säilymisedellytyksiä. Alueen lounaisosassa lajis-

ton elinympäristö tulee säilymään, sillä alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, 

jolla on erityisiä ympäristöarvoja. 

 

Yhteenvetona kaavan mukaisen rakentumisen vaikutusten osalta voidaan todeta, että 

kaava-alueella on yksittäisiä pienialaisia kohteita, joiden rakentamatta jättämistä tulisi 

harkita niillä esiintyvien eläin- ja kasvilajien vuoksi.  

7.4 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energia-
talouteen sekä liikenteeseen 

Kaavaratkaisu pohjautuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Teollisuusraken-

nusten korttelialuetta osoitetaan osayleiskaavassa osoitetulle elinkeinoelämän alueelle, 

joka varataan yrityksille ja työpaikoille. Kaava-alue tukeutuu nykyiseen teollisuusaluee-

seen, ja alue sijaitsee liikenteellisesti edullisella ja hyvin saavutettavalla paikalla. Toteu-

tuessaan asemakaava tehostaa alueen nykyistä maankäyttöä, mahdollistaa alueen 
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kehittämisen osayleiskaavan mukaisesti, parantaa alueella toimivien yritysten toiminta-

edellytyksiä sekä luo edellytyksiä työpaikkojen määrän kasvulle. 

 

Äänekoskentiellä on riittävästi kapasiteettia laajentuvan teollisuusalueen tarpeisiin. Kaa-

vasta aiheutuu liikenteellisiä vaikutuksia. Kaavassa osoitetaan uusi liittymä Äänekosken-

tielle teollisuusalueen liikenteen käyttöön. Liittymän suunnittelussa on varauduttu liiken-

nemäärän kasvuun. Liittymäjärjestelyiden muutokset edellyttävät tiesuunnitelman laati-

mista. Liittymäratkaisun suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös liikenneturvallisuu-

teen liittyvät tekijät, jotta kaavaratkaisulla on mahdollista toteuttaa turvalliset liikenne-

järjestelyt. Äänekoskentien varren kevyen liikenteen väylät säilyvät jatkossakin. Bussi-

pysäkkien osalta voidaan joutua siirtämään Äänekoskentien varressa olevia pysäkkejä.  

 

Alustavien arvioiden mukaan raskaan liikenteen osuus voi kaavassa osoitetulle teollisuus-

korttelialueelle olla noin 43 000 rekka-ajoneuvoa alueelle ja 29 000 rekka-ajoneuvoa alu-

eelta pois vuodessa. Tämä tarkoittaisi noin 200 rekka-auton vuorokausimäärää. Verrat-

tuna alueen nykyisiin liikennemääriin vuorokausiliikenne kasvaisi noin sadalla rekka-ajo-

neuvolla. 

 

Kaavan toteuttamisella ei ole merkittäviä olemassa olevaan tekniseen verkostoon koh-

distuvia vaikutuksia. 

7.5 Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja raken-

nettuun ympäristöön 

Kaavassa mahdollistetaan teollisuusrakennusten rakentaminen kaavassa osoitettavalle 

teollisuusrakennusten korttelialueelle. Kaavassa muodostuu alueelle rakennusoikeutta 

yhteensä noin 947 000 k-m². Kaavasta aiheutuu toteutuessaan muutoksia alueen mai-

semaan, kun nykyisin osittain rakentamattomalle metsäalueelle mahdollistetaan uusien 

teollisuusrakennusten rakentaminen. Kaava-alueelta ei kuitenkaan ole tiedossa erityisiä 

maisema-arvoja, ja uusi rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakentee-

seen sekä viereiseen metsäteollisuusalueeseen. Kaavaratkaisu on pääosin oikeusvaikut-

teisen osayleiskaavan tavoitteen mukainen.  

7.6 Taloudelliset vaikutukset 

Suurteollisuuden investoineilla on vaikutusta Äänekosken kuntatalouteen mm. verotulo-

jen ja työpaikkakehityksen näkökulmasta tarkastellen. Äänekoskentielle toteutettavan 

uuden liittymän ja kanavointien osalta tulee laadittavaksi tiesuunnitelmat ja suunnitel-

mien toteuttaminen. Kustannusvaikutus tarkentuu ehdotusvaiheessa. 

 

 

8. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Kaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman. Kaupunki valvoo ra-

kennuslupien kautta rakentamisen soveltumista alueelle. 
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