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1. SUUNNITTELUALUE 
Suunnittelualue sijaitsee Kotakennään kaupunginosassa (22) uuden valtatien 4 linjauksen länsipuolella. Etäi-
syyttä Äänekosken keskustaan on noin kaksi kilometriä. Suunnittelualueen koko on noin 18 ha. 

Suunnittelualueen sijainti ja alustava kaava-alueen rajaus on esitetty kansilehdellä vihreällä kehällä. 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 
Kotakennään asemakaava II k 2206 on noussut valmisteltavaksi vuosille 2021-2023 hyväksytyn kaavoitusohjel-
man ulkopuolelta uutena kaavahankkeena. Äänekosken kaupunginhallitus on 22.11.2021 § __ päättänyt käyn-
nistää Kotakennään asemakaavan II k 2206 muutokset ja saattaa vireille asettamalla hanketta kuvaavan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL 63 § mukaisesti. 

Suunnittelualueella sijaitsee pääosin teollisuuden tarpeisiin tarkoitettuja yritystontteja sekä niihin liittyvää suo-
javiheraluetta. Tontit ovat rakentamattomia. Alueella on voimassa tuore asemakaava vuodelta 2019. Kaavassa 
esitetty tonttirakenne korttelissa ei ole vastannut alueeseen kohdistunutta kysyntää. Kaavan tavoitteena on 
muodostaa kortteliin sopivia tontteja nykyisten suurien tilaa vaativien toimintojen tonttien lisäksi myös keskiko-
koisia tontteja tarvitseville toimijoille paremman kysynnän vastaavuuden saavuttamiseksi. Samalla on tarpeen 
uudelleen tarkastella alueen liikenteelliset ratkaisut tonttien ajoyhteyksien osalta. 

3. SUUNNITTELUTILANNE 

3.1. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suun-
nittelujärjestelmää. Tavoitteilla varmistetaan, että valtakunnallisesti merkittävät asiat huomioidaan kaavoituk-
sessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. 

Alueidenkäyttötavoitteiden avulla taitetaan yhdyskuntien ja liikenteen päästöjä, turvataan luonnon monimuo-
toisuutta ja kulttuuriympäristön arvoja sekä parannetaan elinkeinojen uudistumismahdollisuuksia. Niillä myös 
sopeudutaan ilmastonmuutoksen seurauksiin ja sään ääri-ilmiöihin.  

Valtioneuvoston 14.12.2017 päättämät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuu-
teen: 

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 tullut voimaan 
26.1.2018. 

Koko Keski-Suomi on maakuntakaavassa osoitettu biotalouteen tukeutuvaksi alueeksi. Suunnittelualueelle on 
osoitettu monipuolinen työpaikka-alue -merkintä (vaaleanpunainen/harmaa täytetty ympyrä). Alue on osoitettu 
lisäksi kulttuuriympäristön vetovoima-alueeksi (ruskea vinorasteri) ja sen tuntumaan on osoitettu kaupallinen 
vyöhyke (oranssi rajaus). Alue sivuaa valtatietä 4, joka on merkitty maakuntakaavaan moottori- ja moottorilii-
kennetie, uusi -merkinnällä (mo) sekä rautatietä (musta viiva väkäsillä). 
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Kuva. Ote tarkistetusta Keski-Suomen maakuntakaavasta. Suunnittelualue on osoitettu sinisellä nuolella. 

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 

Keski-Suomen liitto on käynnistänyt rullaavan maakuntakaavoituksen. Tarkoituksena on ylläpitää yhtä, jatkuvasti 
päivittyvää maakuntakaavaa. Rullaavassa maakuntakaavoituksessa muutetaan voimassa olevaa kokonaismaa-
kuntakaavaa vain kertyneiden muutostarpeiden mukaan. Kaavasta käytetään nimeä Keski-Suomen maakunta-
kaava 2040. Vireille saatettu ensimmäinen vaihe käsittelee tuulivoiman, liikenteen ja hyvinvoinnin aluerakenteen 
muutostarpeita ja tavoitteita 

3.3. Yleiskaava 

Äänekoski 2030 osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.7.2017. Osayleiskaavassa suunnittelualu-
eelle on osoitettu elinkeinoelämän aluetta (TY-1). Alue sisältyy Kotakennään kehittämisalueeseen (keltainen kat-
koviivarajaus, numero 4). Alueen laitaan on osoitettu ohjeellinen tai vaihtoehtoinen tielinjaus (punainen katko-
viiva), 110 KV:n avojohtolinja (z) sekä yhdyskuntateknisen huollon alue -merkintä (ET). 

TY-1 Elinkeinoelämän alue 
Alue varataan yrityksille ja työpaikoille. Alue on osa maakuntakaavan mukaista km-1 aluetta, jolla vähittäiskau-
pan yhteenlaskettu enimmäiskerrosala on 40000k-m². Toiminnan laatuun ja rakennetun ympäristön kaupunki-
kuvalliseen ilmeeseen kiinnitetään läheisen asutuksen ja/tai valtatien varren sijainnista johtuen erityistä huo-
miota. 

Kehittämisalue (4. Kotakennäs) 
Aluetta kehitetään seudullisesti merkittävänä, liikenteellisenä solmukohtana, helposti saavutettavana kaupan ja 
palveluiden alueena. Alue suunnitellaan ja toteutetaan pääosin tilaa vievän kaupan toiminnoille, liikenneasema-
palveluille sekä raskaan liikenteen ja logistiikan palveluille soveltuviksi. Matkailu- ja vapaa-ajan palveluiden ke-
hittämisessä hyödynnetään alueen monipuolinen luonto- ja rantaympäristö. Alueen länsiosaan suunnitellaan 
rantaan tukeutuvaa laadukasta asumista. 

Alueelle suunnitellaan ja toteutetaan tehokas kaupunkirakenne, laadukas kaupunkiympäristö sekä turvalliset ja 
sujuvat kävely- ja pyöräily-yhteydet. Kaupunkiin johtavan sisääntuloväylän (Kotakennääntie) katuympäristö 



4 

 

 
 
 

suunnitellaan ja toteutetaan turvalliseksi, viihtyisäksi ja vetovoimaiseksi. Koko alueen ja katuympäristön suun-
nittelussa ja toteutuksessa otetaan erityisesti huomioon kävely- ja pyöräily-yhteydet sekä laadukas viherympä-
ristö. 

Kotakennään II – vaiheen asemakaavasuunnittelua ohjaavat lisäksi seuraavat osayleiskaavamääräys: 

Rautatien, valtatien ja muiden yleisten teiden mahdolliset melu- ja tärinähaitat on otettava huomioon asema-
kaavoja laadittaessa ja liikenneväylien parantamistoimia suunniteltaessa. 

 
Kuva. Ote Äänekoski 2030 osayleiskaavasta. Suunnittelualueen alustava rajaus on osoitettu punaisella. 

Äänekosken maankäytön rakennemalli 2022 (Rakenneyleiskaavan 2019 päivitys) 

Äänekosken rakenneyleiskaavan päivitys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.11.2019, 72 §. Kaava on oi-
keusvaikutukseton. Suunnittelualue on kokonaisuudessaan osoitettu kehitettävä kaupunkimainen alue -merkin-
nällä (sininen katkoviiva). Lisäksi alue on kokonaisuudessaan merkitty kehittyväksi yritystoiminnan ja työpaikko-
jen alueeksi (violetti vinoruuturasteri). Suunnittelualueen laidoille on merkitty kehitettävä ratayhteys ja kehitet-
tävä liikenneyhteys, moottoritietasoinen -merkinnät. 
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 Kuva. Ote rakenneyleiskaavasta ja määräyksistä. 

3.4. Asemakaava 

Kotakennäs II k2206 suunnittelualueella on voimassa asemakaava vuodelta 2019. Alue on pääosin osoitettu Te-
ollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta toimintaa 
(T-5). Tontin rakennetusta kerrosalasta saa enintään 20 % käyttää tontin pääkäyttötarkoitukseen liittyviä liike- ja 
toimistotiloja varten. T-5 alueen lisäksi suunnittelualueen koillisnurkkaan on osoitettu asemakaavassa suojavi-
heraluetta (EV) ja eteläkärkeen liike- ja toimistorakennusten sekä palveluiden korttelialue, jolle saa sijoittaa myös 
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia (KP-2). KP-2 -alueelle ei saa sijoittaa päi-
vittäistavarakaupan myymälätiloja ja avoin varastointi alueella on kielletty. 
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Kuva. Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on osoitettu punaisella. 

3.5. Suunnittelualuetta koskevat selvitykset ja suunnitelmat 

Aiemmat selvitykset ja suunnitelmat 

− Kotakennään alueen kehittämissuunnitelma (Ramboll Finland Oy, 2017), kaupunginvaltuusto hyväksy-
nyt 3.4.2017 yleisohjeeksi Kotakennään alueen maankäytön suunnittelulle 

− Äänekoski 2030 osayleiskaavan aineisto, kuten 
o Äänekosken ja Suolahden taajamien laajennusalueiden luontoselvitys, Skoy 2006 
o Taajamien laajennusalueiden maisemaselvitys (Anna-Kaisa Aalto, 2006) 

− vt 4 suunnitteluhankkeen selvitykset ja suunnitelmat, kuten  
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o Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla – Ympäristövaikutusten arviointiselostus, Ym-
päristövaikutusten arviointimenettely (WSP Finland Oy, 2013) 

o Valtatie 4 Äänekosken kohdalla, välillä Huutomäki – Mämme, liito-oravaselvitys, WSP 2012 

o Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla, Yleissuunnitelma (Keski-Suomen ELY-keskus, 
WSP Finland Oy, 2015) sekä tiesuunnitelmat Finnmap Infra, 2016 

− Kotakennään asemakaava II alueen hulevesiselvitys, FCG 2019 

− Kotakennään asemakaava II alueen tasaussuunnitelma 2018 
− Kotakennäs II alueen katujen ja vesihuollon yleissuunnittelu 2018 
− Katusuunnitelmat Kotakennään kaava-alue II, Äänekosken kaupunki 2021, Ramboll 2021 
− Kaupallisten selvitysten täydentäminen, Keski-Suomen liitto 2012 
− Kotakennään kaupallisten vaikutusten arviointi 2016 
− Äänekosken rakennuskulttuurin täydennysinventointi 2006 

Sitova tonttijako 
Suunnittelualueella on sitova tonttijako. Äänekosken Energia Oy:n sähköasemalle on laadittu tonttijakokartta. 
Muilta osin suunnittelualueen tonteille vahvistetaan tonttijako asemakaavatyön yhteydessä. 

Kaavatyön aikana laadittavat selvitykset ja suunnitelmat 

Kaavatyön aikana tarpeelliseksi katsottaessa laaditaan alueelle uusia selvityksiä ja suunnitelmia. 

4. VAIKUTUKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 
Valtion ja kuntien viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
ja edistää niiden toteutumista. Viranomaisten on myös arvioitava toimenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden kannalta. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista ja alueen erityispiirteistä ar-
vioidaan tätä kaavahanketta koskevat tavoitteet. 

Kaavan vaikutukset kohdistuvat naapurikiinteistöihin, rakennettuun ympäristöön, sosiaalisiin ja yhdyskuntata-
loudellisiin vaikutuksiin 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 verrataan kaavan mukaista tilannetta ja sen 
asetettuja tavoitteita nykytilanteeseen Vaikutusten arviointia 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, viihtyi-

syys, 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 kaavoittajan toimesta. 

5. 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 kaa-
voitus käsittelee. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta 
mielipiteensä (MRL 62 §). 

Kaavahankkeessa osallisia ovat:  
- Suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajat, yritykset, yhdistykset, vuokramiehet ja asukkaat sekä 

muut asianosaiset  
- Asiantuntijaviranomaiset ja verkonjakajat 
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o Kaupunkirakennelautakunta 
o Ympäristölautakunta 
o Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  
o Keski-Suomen liitto 
o Keski-Suomen pelastuslaitos 
o Äänekosken Energia Oy  
o Väylävirasto 
o Elenia Verkko Oyj 

6. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
Tiedottaminen 

Kaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä oloista tiedotetaan kaupungin koti-
sivuilla ja kaupungin ilmoituslehdessä (Pikkukaupunkilainen) ja erillistiedoksiannolla suunnittelualueen ja siihen 
rajautuville maanomistajille. 

Kaavaluonnos 

Kaavan luonnosaineisto (kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen) asetetaan nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti 
kaupungin kotisivuille (www.aanekoski.fi) ja Äänekosken kaupungintalolle (ala-aula). 

Luonnosvaiheen aikana osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavasta kirjallisesti kuulutuksessa ilmoi-
tettuun määräaikaan mennessä. Kaavasta pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta. 

Kaavaehdotus 

Kaavaehdotus pidetään virallisesti nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 30 päivää kaupungin kotisivuilla ja Äänekos-
ken kaupungintalolla (ala-aula). 

Osallisilla on mahdollisuus antaa muistutus kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotuksesta annettu muistutus tulee toi-
mittaa kirjallisena kuulutuksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoit-
taneet osoitteensa, ilmoitetaan kaupungin perusteltu kannanotto (vastine) esitettyyn muistutukseen. Kaavasta 
pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta. 

Hyväksyminen 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen. Kaupunginvaltuuston päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan 
hallinto-oikeuteen. 

7. KAAVAN LAATIJA JA AIKATAULU 
Asemakaavahanke laaditaan kaupungin omana työnä. Kaavoitustyö käynnistetään syksyllä 2021. Kaavaluonnos 
ja ehdotus on tavoitteena asettaa nähtäville talven 2021-2022 aikana. Kaavan hyväksyminen ajoittuisi keväälle 
2022. 

8. YHTEYSTIEDOT 
Äänekosken kaupunki 
Kaavoituspalvelut 
Hallintokatu 4 
44100 ÄÄNEKOSKI 

Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, p. 020 632 2035  
Kaavasuunnittelija Carita Kosonen, p. 020 632 2036 
Kaavoitusavustaja Paula Junikka, p. 0400 115 240 

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa; etunimi.sukunimi@aanekoski.fi 

  

mailto:etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
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KAAVOITUSPROSESSI 
Kaavoitusta säätelee maankäyttö‐ ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö‐ ja rakennusasetus (MRA). Äänekosken kau-
pungin hallintosäännön mukaan kaavoituksen käynnistämisestä päättää kaupunginhallitus. Asemakaavan ja yleiskaavan 
hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Vähäiset asemakaavan muutokset hyväksyy kaupunginhallitus. Osallistu-
mis‐ ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavoitustyön edetessä.  

 

MRA 93§ 

MRL 52§, 37§, 67§ 

MRL 65§, MRA 27§ ja 19§ 

MRL 62§, MRA 30§ 

MRL 63§ 
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