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Äänekosken Henttalanmäen asemakaavan
muutos ja laajennus
Aloitusvaiheen vastineraportti (OAS)
7.6.2021

Vireilletulon yhteydessä nähtävillä olleesta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute ja siihen
laadittu vastine.
Vireilletulokuulutus 24.6.2020
Palaute jätetty 9.8.2020

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute

1.1 Lähiasukkaiden jättämä mielipide

TIEDOTTAMINEN:
Ei hyvän tavan mukaista. Ei ole toteutunut yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa asukkaiden/osallisten
kanssa.
Viranomaisneuvottelu pidetty 4.6.2020, miksi ei ole yksityistä maanomistajaa kutsuttu tilaisuuteen tai
edes informoitu kaavahankkeen aloituksesta?
Samoin on käynyt niiden talojen osalta, joita ollaan lunastamassa.

LIIKENNE:
Suurteollisuuden liikennejärjestelyt eivät edusta nykypäivää toteutettuna kaupungin läpi.
Suurteollisuusalueelle tulisi osoittaa kaavassa täysin oma liittymänsä 4-tielle sillan välityksellä. Tällä toi-
menpiteellä saadaan keskustan alue ja Äänekoskentie rauhoitettua liikenteeltä. (Äänekosken imagon
parantaminen tulevaisuutta ajatellen). (Huomioikaa lasten koulumatkojen turvallisuus.) HUOM! Vihreä
uusiutuva Äänekoski hanke.

Onkelantie pitäisi ehdottomasti sulkea tehdasalueen liikenteeltä (ollut vuosien ajan melu ja
pöly haittaa sekä vaaratilanteita), tilalle uusi tieliittymä järkevämmälle paikalle.

YMPÄRISTÖ:
Kaavoituksessa tulisi ottaa huomioon melu- ja hajuhaitat (tehdas, kaatopaikka alue), sillä nämä ovat
lisääntyneet huomattavasti uuden tehtaan myötä. Asutuksen lähelle kaavoituksessa tulisi varata riittä-
vän suuri suojavyöhyke (asukkaiden arkielämän laatu, turvallisuus ja viihtyisyys).

Huomioitava on myös runsas eläimistö (liito-orava, lepakot, kauriit, hirvet, linnut ym.), jotka ovat joutu-
neet ahtaalle tehdasalueen laajentumisen myötä asukkaiden ohella. HUOM!!! Jos kaavoitus tuodaan liian
lähelle asuinrakennuksia, niin kiinteistöjen arvo laskee!!!

KAAVOITUS:
Kaavoituksella ei ole yleishyödyllistä tarvetta kasvattaa aluetta suurteollisuudelle. Äänekosken biotuote-
tehtaalla tekemän Itä-Suomen Yliopiston tutkimuksen mukaan suurteollisuus ei ole tuonut paikkakun-
nalle lisää työpaikkoja, eikä asukkaita, vaan päinvastoin asukasluku on ollut usean vuoden ajan laskeva.
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MAA- JA METSÄTALOUS:
Toimivasta tilasta kaavan alle on jäämässä tilan metsästä 20% ja peltopinta-alasta lähes 70%>
tilakeskus pirstaloituu eikä maatalouden harjoittaminen ole kannattavuutta ajatellen tämän jälkeen enää
mahdollista.
Kaava aiheuttaa huomattavaa tilan arvonalentumista. Peltopinta-alan erittäin suuri väheneminen (70%)
pienentää samassa suhteessa maatalouden tulorakennetta, joka tällä hetkellä koostuu yksinomaan tilan
peltojen vuokraamisesta maatalouskäyttöön. Niitä vuokraa toinen tila, jolloin tilan peltopinta-ala
pienenee lähialueella.
Tilan maat ovat toimineet alueen asukkaille erinomaisena puskurina teollisuutta vastaan, mm.metsä-
palstat vaimentavat teollisuuden suunnalta tulevia ääniä.

Vastine
Äänekosken kaupunki on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ilmoittanut Henttalanmäen ase-
makaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettamisesta nähtäville kaupun-
gin kuulutuksella sekä ilmoituksella Pikkukaupunkilainen -lehdessä 24.6.2020.

Liikenneratkaisuja koskevia vaihtoehtoja tarkastellaan kaavaprosessin aikana ja vaihtoehdoista
käydään tarvittavat neuvottelut myös Keski-Suomen ELY-keskuksen Liikenne -vastuualueen viran-
haltijoiden kanssa.
Myös muilta osin kaavan laadinnan ja maankäyttöratkaisun tulee perustua riittäviin selvityksiin,
mikä arvioidaan kaavaprosessin aikana sekä luonnos- että ehdotusvaiheen kuulemisen yhteydessä
viranomaisilta saatujen lausuntojen sekä osallisten antamien mielipiteiden ja muistutusten perus-
teella. Kaavaratkaisulla pyritään osoittamaan alueen toiminnot ja maankäyttövaraukset siten, että
keskenään ristiriitaisilta vaikutuksilta voitaisiin välttyä ja negatiiviset vaikutukset minimoitua.

Asemakaavaa laadittaessa huomioidaan voimassa olevat yleiskaavat, jotka ohjaavat asemakaavoi-
tusta. Asemakaava ei ole ristiriidassa alueella voimassa olevaan yleiskaavaan nähden. Asemakaa-
voituksella tarkastellaan teollisuusalueen laajentamismahdollisuutta, tehdään tarvittavat selvityk-
set ja määritellään mahdolliset reunaehdot asemakaavan toteuttamiselle.

Asemakaava voidaan laatia myös yksityisen maanomistajan maa-alueelle. Henttalan asemakaavan
suunnittelualueella olleiden yksityisten maanomistajien osalta on kaavan valmisteluvaiheessa ta-
pahtunut omistajanvaihdoksia. Suurin osa maa-alueesta on nykyisellään Metsä Fibre Oy:n omis-
tuksessa.


