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1. SUUNNITTELUALUE 

Suunnittelualue sijaitsee Henttalanmäen alueella nykyisen biotuotetehtaan välittömässä läheisyy-
dessä. Alue sijaitsee Äänekosken keskustasta lähimmillään noin 2 kilometriä ja enimmillään noin 
3,5 kilometriä kaakkoon. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 147 hehtaaria. Alue rajautuu län-
nessä jätevedenpuhdistamon alueeseen sekä Kuhnamon järveen, idässä rautatiehen, etelässä met-
säalueeseen ja pohjoisessa Metsä Fibre Oy:n biotuotetehdasalueeseen. Suunnittelualueen suurpiir-
teinen rajaus on esitetty kansilehdellä. 
 
Suunnittelualue on osittain asemakaavoittamatonta alueetta. Alueen länsiosassa on voimassa 
Teräväniemen asemakaava ja Paperitehtaan asemakaavan muutos ja laajennus, joka on 
hyväksytty 26.1.2015. Etelässä/kaakossa  suunnittelualueella on voimassa Onkelantien 
asemakaavan muutos I, Korttelin 1213 asemakaavan muutokseen, joka on hyväksytty 29.5.2017. 
 
Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa ja osittain kaupungin omistuksessa. Suun-
nittelualue 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. 

Suunnittelualue on pääosin metsävaltaista aluetta. Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee yhdys-
kuntateknistä huoltoa palveleva jätteenkäsittelyalue. Alueen itäpuolella on rautatie, seututieksi 
luokiteltu Äänekoskentie sekä asuinrakennuksia. 

 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

Kaavan laatimiseen on ryhdytty Metsä Fibre Oy:n aloitteesta. Kaavan tavoitteena on osayleiskaa-
vassa osoitetun maankäyttöratkaisun toteuttaminen ja osoittaa alueelle pääasiassa teollisuustoi-
minnalle varattua aluetta. Kaava-alueesta noin 85 % on Metsä Fibren omistuksessa. Asemakaa-
valla varaudutaan metsäteollisuuden tulevaisuudessa tapahtuviin investointeihin ja mahdolliste-
taan toiminnan laajentuminen alueella. 

Tavoitteena on lisäksi suunnitella alueelle toimivat liikennöintiratkaisut. Alueen kulkuyhteyksiä ja 
liittymäjärjestelyjä Äänekoskentielle tutkitaan kaavahankkeen aikana. Liikenteellisten ratkaisujen 
tarkempi suunnittelu täsmentyy kaavaprosessin aikana kaavaprosessin yhteydessä laadittujen liit-
tymätarkastelujen kautta. 

Kaavatyössä otetaan huomioon alueen luontoarvot. Kaavan laadinnan aluksi alueelle on laadittu 
luontoselvitys, jossa kartoitetaan liito-oravien, viitasammakoiden ja lepakoiden esiintyminen alu-
eella.  

Kaava-alueella ja sen lähiympäristössä on tiedossa oleva 1800-luvun kellarikeskittymästä, jonka 
luokitus on muu kulttuuriperintökohde. Tämä huomioidaan kaavan laadinnassa ja tarvittaessa teh-
dään lisäselvityksiä. 

 

3. KAAVATILANNE, LAADITUT SUUNNITELMAT JA SELVITYKSET 

3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
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. 
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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 
 

3.2 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. Suunnittelumääräyksen mu-
kaan alueen ja lähiympäristön suunnittelussa tulee huomioida vaarallisten aineiden käyttöön, va-
rastointiin ja kuljetuksiin liittyvät riskit. Alueiden käytön suunnittelussa on turvattava maakunnal-
lisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt. 

Suunnittelualueen eteläosa on osoitettu maakuntakaavassa biotalouteen tukeutuvaksi alueeksi, 
joka on pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettua aluetta. Suunnittelumääräyksen mu-
kaan alueen suunnittelussa tulee varmistaa maa- ja metsätalouden ja muiden maaseutuelinkeino-
jen toiminta- ja kehittämisedellytykset sekä turvata hyvien ja yhtenäisten metsä- ja peltoalueiden 
säilyminen maaseutuelinkeinojen käytössä.  

Alueen länsiosassa on yhdyskuntateknisen huollon alue (et), joka viittaa jäteveden puhdistamon 
alueeseen. Alueen länsiosassa kulkee voimalinja (z). 

Äänekoski on osoitettu maakuntakaavassa seutukeskukseksi ja koko suunnittelualue sijoittuu 
laajaan kulttuuriympäristön vetovoima-alueeseen. Suunnittelualueen koillispuolelle jää rautatie 
sekä Äänekoskentie, joka on osoitettu seututieksi (st). 
 

 

Kuva 1. Ote tarkistetusta Keski-Suomen maakuntakaavasta. Kaavoitettavan alueen sijainti on osoitettu 
punaisella soikiolla. 
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3.3 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 suuronnettomuus-
vaarallisen laitoksen konsultointivyöhykkeelle. Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoit-
tamista konsultointivyöhykkeelle tulee palo- ja pelastusviranomaiselle sekä Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirastolle (TUKES) varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. Äänekoski 2030 osayleiskaa-
van yleismääräysten mukaan rautatien, valtatien ja muiden yleisten teiden mahdolliset melu- ja 
tärinähaitat on otettava huomioon asemakaavoja laadittaessa ja liikenneväylien parantamistoimia 
suunniteltaessa. 

Suolahti 2020 osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.12.2009. Suunnittelualue on 
kaavassa osoitettu osittain teollisuus- ja varastoalueeksi (T) ja osittain maa- ja metsätalousval-
taiseksi alueeksi, jolla sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä sekä kylämäinen rakentaminen (M). 
Asutusta ei saa tällä alueella sijoittaa 150-200 metriä lähemmäksi rantaviivaa. Lisäksi alueen itä-
reunalla on työpaikka-alue (TP), jolle saa sijoittaa keskustan ulkopuolelle soveltuvia palvelu-, myy-
mälä- terminaali- ja varastotiloja sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta tuotantotoimintaa. Ase-
makaavassa ei tule sallia päivittäistavaroiden myyntiä. Alueen länsiosaan on osoitettu palvelujen 
ja hallinnon alue (P). 

 
 

Kuva 2. Yhdistelmä Äänekoski 2030 osayleiskaavasta ja Suolahti 2020 osayleiskaavasta. Suunnittelu-
alueen likimääräinen rajaus on osoitettu tummansinisellä. Yleiskaavojen raja osoitettu punaisella piste-
viivalla. 
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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.  
 

3.4 Asemakaava 
 
Suunnittelualue on osittain asemakaavoitettua aluetta. 

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. 
 

 

Kuva 3. Ote asemakaavayhdistelmästä. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on osoitettu tummansi-
nisellä. 
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3.5 Muut kaavaan liittyvät selvitykset ja suunnitelmat 
 
Aiemmat selvitykset ja suunnitelmat 

• Äänekoski 2030 osayleiskaavan aineisto (mm. kulttuuri- ja luonnonympäristö) 
• Äänekosken ja Suolahden taajamien laajennusalueiden luontoselvitys (Suunnittelukeskus 

Oy, 2006) 
• Äänekosken rakenneyleiskaavan 2016 luontoselvitys, Suunnittelukeskus Oy, 2006. 
• Metsäliiton ja Vapon biodieselhanke – Äänekosken liito-oravaselvitys (Essnature, 2010) 
• Ääneniemen koillisrannan asemakaavan luontoselvitys. (TMI Pohjanmaan Luontotieto, 

2014) 
• Luontoselvitys, Liito-orava (Sweco, 2015) 
• Luontoselvitys Äänekosken Mörtinrannassa (Agriborealis osk., 2017) 
• Hiskinmäen asemakaavan selvitysaineisto (Ramboll 2019-2020) 
• Museoviraston tietokanta (kaava-alueelle sijoittuu osa 1800-luvun kellarikeskittymästä, 

jonka luokitus on muu kulttuuriperintökohde) 
 
Kaavatyön aikana laadittavat/laaditut selvitykset ja suunnitelmat 

• Luontoselvitys (liito-orava, lepakko ja viitasammakko) 
• Selvitys alueen liittämisestä yleiseen tieverkkoon 

 

4. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Valtion ja kuntien viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet ja edistää niiden toteutumista. Viranomaisten on myös arvioitava toimenpi-
teidensä vaikutuksia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kannalta. Valtakunnallisista alu-
eidenkäyttötavoitteista ja alueen erityispiirteistä arvioidaan tätä kaavahanketta koskevat tavoit-
teet. 

Kaavan vaikutukset kohdistuvat naapurikiinteistöihin, sosiaalisiin ja yhdyskuntataloudellisiin vai-
kutuksiin sekä ympäristöllisiin ja liikenteellisiin vaikutuksiin. Vaikutusten esiintyminen ja arviointi 
tapahtuu asiantuntijoiden, viranomaisten, maanomistajien, asukkaiden ja suunnittelijoiden kanssa 
yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. 
Lähtökohtana ovat aiemmat suunnitelmat ja inventoinnit sekä kartat. Vaikutusten arvioinnissa ver-
rataan kaavan mukaista tilannetta ja sen asetettuja tavoitteita nykytilanteeseen. Vaikutusten ar-
viointia 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 liikenne 
ym.) 
4) Vaikutukset rakennettuun ympäristöön (rakennuskulttuuri, maisema- ja taajamakuva) 
5) Ilmastonmuutos (yhdyskuntarakenne, liikenne, energia) 

Vaikutusten arviointi suoritetaan kaavaselostuksessa kaavan laatijan toimesta. 
 

5. OSALLISET 

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

Kaavahankkeessa osallisia ovat: 

- Suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajat, vuokramiehet ja asukkaat sekä muut asi-
anosaiset 
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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 
 

6. MAANKÄYTTÖSOPIMUS 

Kaupunki laatii maanomistajan kanssa maankäyttösopimuksen ennen kaavaehdotuksen hyväksy-
mistä. 
 

7. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 

Tiedottaminen 

Kaavan vireille tulosta ja nähtävillä oloista tiedotetaan kaupungin kotisivuilla ja kaupungin ilmoi-
tuslehdessä (Pikkukaupunkilainen) ja erillistiedoksiannolla mahdollisille ulkopaikkakuntalaisille 
osallisille. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavan vireilletulosta ilmoitetaan kuulutuksella. Osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaavaehdotuksen käsittelyyn asti Äänekosken kaupun-
gintalon aulassa ja kaupungin kotisivuilla. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavasta 
kirjallisesti kaavatyön aikana. Aloitusvaiheessa pidetään viranomaisneuvottelu. 

Kaavaluonnos 

Kaavan valmisteluaineisto (luonnosaineisto) asetetaan nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti Äänekos-
ken kaupungintalon aulaan ja kaupungin kotisivuille (www.aanekoski.fi). Luonnosvaiheen aikana 
osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavasta kirjallisesti kuulutuksessa ilmoitettuun 
määräaikaan mennessä. Kaavasta pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta. 
 
Kaavaehdotus 

Kaavaehdotus pidetään virallisesti nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 30 päivää Äänekosken kau-
pungintalon aulassa ja kaupungin kotisivuilla. Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipide (muistu-
tus) kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotuksesta annettu muistutus tulee toimittaa kirjallisena kuulu-
tuksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet 
osoitteensa, ilmoitetaan kaupungin perusteltu kannanotto (vastine) esitettyyn muistutukseen. 
Kaavasta pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta. 

Kaavasta pyydetään lausunnot tarvittaessa ainakin seuraavilta: 

- Keski-Suomen ELY-keskus 
- Keski-Suomen liitto 
- Keski-Suomen museo 
- Väylävirasto 
- Tekninen lautakunta 
- Ympäristölautakunta 
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) 
- Keski-Suomen pelastuslaitos 
- Äänekosken Energia Oy 
- Elenia Oy 
- Fingrid Oy 
 
 

http://www.aanekoski.fi/
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Hyväksyminen 

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

8. AIKATAULU 

Kaavoitustyö on käynnistetty kesällä 2020. Tavoiteaikataulun mukaan kaavaluonnos asetetaan 
nähtäville keväällä 2021 ja kaavaehdotus syksyllä 2021. Kaavan hyväksyminen ajoittuu tavoite-
aikataulun mukaan vuoden 2021 loppupuolelle. 
 

9. YHTEYSTIEDOT 

Asemakaava ja asemakaavan muutos laaditaan yhteistyönä tilaajan, Äänekosken kaupungin (kaa-
voittava viranomainen) ja Ramboll Finland Oy:n (kaavoitustyöstä vastaava konsultti) kesken. 
 
Kaavoitusviranomainen 
Äänekosken kaupunki 
Kaavoituspalvelut 
Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski 
 
Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi 
p. 020 632 2035 
s-posti: nina.marjoniemi@aanekoski.fi 

 

Kaavan laatija 
Ramboll Finland Oy  
PL 718, 33101 Tampere 
 

FM Minna Lehtonen 
p. 050 372 8523 
s-posti: minna.lehtonen@ramboll.fi 
 

 

mailto:nina.marjoniemi@aanekoski.fi
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