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JOHDANTO
Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran
vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja
lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään
vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden
käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.
Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla
tavalla.
Tähän katsaukseen sisältyy kuvaus sekä nykytilanteesta että vireillä olevista
tai vireille tulevista merkittävistä kaavahankkeista. Vuoden aikana nousee
esille kaavahankkeita, joita ei kaavoituskatsauksessa mainita, mutta jotka
otetaan työohjelmaan. Katsauksessa tiedotetaan myös kunnallisteknisistä
rakennushankkeista ja suunnitelmista sekä talonrakennuskohteista, jotka
ovat ajankohtaisia kuluvana vuonna. Katsaus on luettavissa Suonenjoen
kaupungin verkkosivuilla: Kaavoitus - Suonenjoki.
Kaavahankkeet pidetään valmisteluvaiheessa (luonnos) ja ehdotusvaiheessa nähtävillä kaupungin verkkosivuilla sekä teknisten palvelujen toimistossa osoitteessa Keskuskatu 3. Lisäksi kaavahankkeiden nähtävilläolosta
tiedotetaan tarpeen mukaan myös paikallislehti Sisä-Savossa. Nähtävillä
olevat ja vireillä olevat kaavahankkeet löytyvät verkkosivulta kohdasta Kaavoitus - Suonenjoki. Samasta osoitteesta Karttapalvelusta löytyvät myös
osa voimassa olevista yleiskaavoista sekä ajantasa-asemakaavayhdistelmä.

1

2

KAAVOITUSPROSESSI

-

-

-

-

-
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-

VALMISTELUVAIHE
Aloite hankkeesta tai kunnan päätös kaavan laatimisesta.
Perusselvitykset
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen (OAS), vain merkittävissä kaavoissa
Kaavaluonnoksen tai luonnosvaihtoehtojen laatiminen
Kaavan käsittely teknisessä lautakunnassa ja päätös nähtäville asettamisesta
Kuulutus kaavan vireilletulosta ja valmisteluaineiston (luonnos) nähtävilläolosta
(14 vrk tai 30 vrk)
Palautteen antaminen
Nähtävilläoloaikana pyydetään lausunnot viranomaisilta ja osalliset ja kuntalaiset
voivat esittää mielipiteitä kaavahankkeesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää mielipiteitä kaavaehdotuksen nähtävillä oloon saakka.
Hankkeen luonteesta riippuen voidaan järjestää yleisötilaisuus

EHDOTUSVAIHE
Kaavaehdotuksen laatiminen valmisteluvaiheen palautteen ja kaavan tavoitteen
pohjalta
Vastineiden laatiminen valmisteluvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin
Kaavaehdotuksen käsittely teknisessä lautakunnassa ja päätös nähtäville asettamisesta
Kuulutus kaavaehdotuksen nähtävilläolosta (14 vrk tai 30 vrk)
Palautteen antaminen
Nähtävilläoloaikana pyydetään lausunnot viranomaisilta ja osalliset ja kuntalaiset
voivat jättää muistutuksen kaavaehdotuksesta.

HYVÄKSYMISVAIHE
Vastineiden laatiminen ehdotuksesta saatuun palautteeseen (tarvittaessa asettaminen udelleen nähtäville)
Kaavaehdotuksen käsittely teknisessä lautakunnassa
o jos vaikutuksiltaan vähäinen kaavahanke, tekninen lautakunta hyväksyy
kaavan
o jos merkittävä kaavahanke, tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaavan hyväksyttäväksi
Kaupunginvaltuuston tai teknisen lautakunnan hyväksymispäätös
Kuulutus kaavan hyväksymisestä
o valitusmahdollisuus hyväksymispäätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen
(valitusaika 30 vrk tiedoksi saannista)
Jos ei valitusta – kuulutus kaavan voimaantulosta
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NYKYTILANNE

3.1 Maakuntakaavoitus
Pohjois-Savon maakuntakaava 2030
Pohjois-Savon maakuntakaavan alue käsittää koko Pohjois-Savon Kuopion
seutua (Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka) lukuun ottamatta. Pohjois-Savon
maakuntakaava tuli lainvoimaiseksi keväällä 2013.
Maakuntakaavan varaukset kattavat alueellisesti melko pienen osan koko
kaupungin pinta-alasta, mutta käsittävät kaikki merkittävät maankäyttömuodot ja yksittäiset kohteet lukuun ottamatta perinteisiä maa- ja metsätalousalueita sekä rantarakentamisalueita. Kaava-aineisto ja sitä koskevat
selvitykset ovat luettavissa Pohjois-Savon liiton verkkosivuilla: www.pohjois-savo.fi/aluesuunnittelu/vahvistetut-maakuntakaavat.
Pohjois-Savon maakuntakaava 2040
Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 laaditaan kahdessa osassa: Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaiheen 19.11.2018,
2. vaihe käynnistettiin vuonna 2019 ja luonnosvaiheen aineisto oli nähtävillä 11.1.–14.3.2022.
Maakuntakaavan tarkistamisen 2. vaiheen teemoja ovat:









Aluerakenne, asuminen ja elinkeinojen kehittäminen: kehittämisperiaatemerkinnät, taajamat, kylät, työpaikka-alueet, teollisuus, Seveso III
Liikenne: tie- ja rataverkosto, vesiväylät, satamat, uiton toimipaikat, lentoliikenne, harrasteilmailu
Kulttuuriympäristö: arkeologinen kulttuuriperintö, perinnebiotoopit, maisema-alueet, rakennettu kulttuuriympäristö
Virkistys: virkistysalueet ja -reitit, metsätalousalueet, joilla ulkoilun ohjaustarvetta, retkeilyreitit- ja alueet, matkailu, virkistyskalastus, hiljaiset alueet
Luonnonsuojelu ja luonnonvarat: luonnonsuojelualueet, pohjavesialueet,
maa-ainesten ottoalueet, kallio- harju- ja moreenialueet, kaivosalueet, malmipotentiaaliset alueet, turvetuotanto
Yhdyskuntatekniikka ja tekninen huolto: uudet päävesijohtolinjat, uudet
pääviemärilinjat, jätevedenpuhdistamot, jätteenkäsittelyalueet
Muut teemat: rantarakentaminen, vapaa-ajanasuminen, tulvariskialueet,
biotalous, ilmastonmuutos
Maakuntakaava-aineisto on nähtävissä Pohjois-Savon liiton verkkosivuilla
www.pohjois-savo.fi/aluesuunnittelu
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Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava
Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava ohjaa seudullisesti merkittävien
tuulivoimapuistojen sijoittumista. Maakuntakaava tuli lainvoimaiseksi alkuvuodesta 2014. Suonenjoen alueelle on kaavassa osoitettu yksi tuulivoimaalue Saaristenmäelle, joka sijaitsee Suonenjoen itäosassa, Suonenjoen ja
Leppävirran rajan molemmin puolin. Kaava-aineisto ja sitä koskevat selvitykset ovat luettavissa Pohjois-Savon liiton kotisivuilla: www.pohjoissavo.fi/aluesuunnittelu/vahvistetut-maakuntakaavat
Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava
Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan pääasiallisena tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Savon kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta, edistää väestön hyvinvointia sekä turvata hyvä elinympäristö ja kestävä aluerakenne. Kaavan
tavoitteena on lisäksi muun muassa mahdollistaa kaupan ja siihen liittyvän
elinkeinotoiminnan tasapainoinen kehittyminen ja kilpailunäkökulman huomioiminen Pohjois-Savossa.
Maakuntakaavassa on osoitettu seudullisesti merkittävät vähittäiskaupan
suuryksiköt Suonenjoen ydinkeskustaan sekä seudullisesti merkittävä tilaa
vaativa vähittäiskaupan suuryksikkö Lintikon teollisuusalueelle. Kaavassa
on osoitettu lisäksi potentiaalinen Tervalamminvuoren tuulivoima-alue
Suonenjoen ja Rautalammin rajalle.
Kaupan maakuntakaava on tullut lainvoimaiseksi vuonna 2016. Kaava-asiakirjat sekä kaavan laadintaa varten tehdyt selvitykset ovat luettavissa Pohjois-Savon liiton verkkosivuilla: www.pohjois-savo.fi/aluesuunnittelu/vahvistetut-maakuntakaavat
3.2 Yleiskaavoitus
Yleiskaava on koko kunnan alueelle laadittu yleispiirteinen maankäyttösuunnitelma. Yleiskaava voidaan laatia vaiheittain niin, että se käsittää tietyn osa-alueen kunnasta tai tietyt toiminnot koko kunnan alueella tai kunnan osassa (esim. rantaosayleiskaava).
Suonenjoella on voimassa seuraavat oikeusvaikutteiset yleiskaavat:
-

Ahvenisen-Tervasen ym. ranta-alueiden yleiskaava, joka on ympäristökeskuksen 22.12.1995 vahvistama. (alla olevassa kartassa numero 1)
Virmasveden ranta-alueiden yleiskaava, joka on ympäristökeskuksen
9.12.1997 vahvistama. (2)
Kuvansin, Jylängin sekä eräiden pienempien järvien rantayleiskaava,
joka on ympäristökeskuksen 10.12.1999 vahvistama. (3)
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-

-

-

Taajama-alueiden osayleiskaava (Keskusta-Käpylä-Iisvesi-Kinnulanniemi) hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.6.2010, tullut kokonaisuudessaan lainvoimaiseksi 12.4.2013. (4)
Taajama-alueiden osayleiskaavan laajennus uuden jätevedenpuhdistamon osalta on hyväksytty valtuustossa 25.2.2013, lainvoimainen
12.4.2013. (4)
Lempyyn yleiskaava on hyväksytty valtuustossa 9.9.2013, tullut kaikilta
osiltaan lainvoimaiseksi 4.5.2015. (5)
Lintharjun osayleiskaava, hyväksytty valtuustossa 13.6.2016, lainvoimainen 27.7.2016. (6)
Iisvesi-Miekkavesi rantaosayleiskaava, hyväksytty valtuustossa
17.12.2018, lainvoimainen 4.2.2019. (7)
Saaristenmäen tuulivoimayleiskaava, hyväksytty valtuustossa
4.10.2021 § 71, lainvoimainen 18.11.2021. (8)

Suonenjoen yleiskaava-alueiden rajaukset 2022.
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3.3 Asemakaavoitus
Asemakaava on varsinainen kaupungin rakentamista palveleva yksityiskohtainen kaava. Suonenjoella on voimassa olevaa asemakaavaa noin 790 ha.
Asemakaava-alue käsittää:
-

valtaosan rakennetusta keskustaajamasta
Lampientaipaleen ja Vanhamäen välisen rakennetun alueen sekä Vanhamäen ympäristön
Lentokentän ja Käpylän teollisuusalueet
Käpylän asuntoalueen ja Petsamon alueen
pääosan Iisveden taajaman alueesta sekä
jätevedenpuhdistamon alueen Iisvedellä

Kartta asemakaavoitetuista alueista.

3.4 Ranta-asemakaavoitus
Ranta-asemakaava on maanomistajan laatima tai laadituttama kaava lomaasutuksen järjestämistä varten vesistön rannalle.
Suonenjoella on tällä hetkellä vahvistettu tai hyväksytty 14 ranta-asemakaavaa yksityisten mailla. Rantakaava-alueiden pinta-ala on yhteensä noin
1200 ha. Tällä hetkellä ei ole vireillä ranta-asemakaavahankkeita.
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VIREILLÄ OLEVAT TAI VIREILLE TULEVAT KAAVAHANKKEET

4.1 Yleiskaavoitus
Suonteen alueen rantaosayleiskaavan laatiminen käynnistyi kesällä 2019
aikana konsulttityönä. Kaavan valmisteluaineisto (luonnosvaihe) oli nähtävillä 1.7. – 19.8.2019 ja ehdotusvaihe 4.6. – 6.7.2020. Ehdotusvaiheen palautteen perusteella luontoselvitystä tarkistettiin potentiaalisten liitoorava-alueiden osalta keväällä 2021. Kaava on seuraavan kerran valtuuston
hyväksyttävänä 2.5.2022. Kaava-alue käsittää Suonteen ja Paasveden lisäksi
Heinäveden, Pienen ja Ison Uuhijärven, Hoikan, Lahnaveden ja Joutsenlahden ranta-alueet.
Yleiskaavalla ohjataan rantavyöhykkeen maankäyttöä, ja siinä osoitetaan
ympärivuotiseen asutukseen, loma-asutukseen, maa- ja metsätalouteen,
virkistykseen, kulttuuri- ja luonnonympäristöön liittyvät aluevaraukset
määräyksineen ja suosituksineen. Yleiskaava on laadittu siten, että rakennusluvat ranta-alueille voidaan myöntää suoraan kaupunginvaltuuston hyväksymän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan perusteella.

Suonteen alueen rantaosayleiskaavan yleispiirteinen rajaus.
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4.2 Asemakaavoitus
Onnelan alueen asemakaava
Onnelan alue keskustassa, Kuopiontien, Karttulantien ja joen rajaamalla
alueella on tulevien vuosien keskeisin pientaloasumisen kehittämiskohde.
Lähellä palveluja sijaitsevalla alueella on mahdollisuus toteuttaa monipuolista pientaloasumista perinnemaisemassa lähellä jokea. Alueen kaavatyö
on käynnistetty ja valmisteluaineisto (luonnosvaihe) on ollut nähtävillä
12.1. – 12.2.2021. Alueelle on suunniteltu 15 erillispientalotonttia, yksi rivitalotontti ja yksi tontti asuinpientaloille, johon voidaan toteuttaa 5 -7
pientä omakotitaloa samalla tontilla. Lisäksi rannassa on venevalkama-alue
ja kortteli alueen yhteisiä toimintoja varten.
Kaavatyön rinnalla tutkitaan mahdollisuudet toteuttaa ideaa alle 100 m2
omakotitaloista pienillä tonteilla. Samoin selvitetään uusia rahoitusmalleja
omakotirakentamiseen esimerkiksi osuuskuntamallilla. Tavoitteena oli, että
kaava valmistuu vuoden 2021 aikana ja rakentaminen voisi alkaa vuoden
2022 aikana. Kaavan valmistuminen on kuitenkin siirtynyt mm. arkeologisten tutkimusten takia, nyt tavoitteena on, että asemakaava hyväksytään
tämän vuoden aikana ja rakentamaan päästään v. 2023.

Viistokuva etelästä Onnelan pelloille, Lentokuva Vallas Oy.
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Karttaote kaavaluonnoksesta.

Korttelin 1303 asemakaavan muutos (Jauhojärven asemakaavamuutos)
Kaupungin omistaman Ukkolan tilan, 778-403-8-137, alueella Vanhamäen
toimintakeskuksen vieressä, on asemakaavassa alue, joka on aikanaan
kaavoitettu sosiaalista- ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialueeksi. Tarvetta ko. toimintaan ei ole vuosien saatossa ilmennyt,
joten kaavahankkeessa tutkitaan mahdollisuus osoittaa ko. alueelle kolme
pientalotonttia joista kaksi omarantaisia. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä
14.12.2021 – 17.1.2022 ja ehdotusvaihe tulee nähtäville kevään aikana.
Taoitteena on, että tekninen lautakunta hyväksyy kaavamuutoksen kesän
2022 aikana.
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Korttelin 1303 kaava-alueen sijaintikartta.

Kartta asemakaavaluonnoksesta.
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Pakkasraitin teollisuusalueen asemakaavan muutos (kortteli 963)
Valio Oy:ltä on tullut aloite asemakaavan muutamiseksi Valion hillotehtaan
tontilla korttelissa 963 ja sen lähialueilla. Kaavamuutoksen tarkoituksena
on tutkia mahdollisuus Pakkasraitin katualueen liitämiseksi
teollisuustonttiin ja alueen kulkuyhteyksien uudelleen järjestäminen
katualueen poistumisen takia. Lisäksi nostetaan teollisuustontin
rakennusoikeutta, järjestellään korttelin sisäiset johtoaluevaraukset
ajantasalle ja poistetaan tarpeeton voimansiirtoalue. Suunnitelualue
käsittää Valio Oy:n, kaupungin ja yksityisen yrityksen maita.
Kaavamuutoksen yhteydessä laaditaan maanomistajan ja kaupungin välille
alueen toteuttamiseen liittyvä maankäyttösopimus, joka voidaan tehdä
sitovasti, kun kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut nähtävillä. Alustavan
aikataulun mukaan kaavamuutos on valtuuston hyväksyttävänä
alkuvuodesta 2023.

Pakkasraitin teollisuusalueen asemakaavaote.
4.3 Muut maankäytön suunnitelmat
Kaatron alueen yleissuunnitelma
Suonenjoen kaupungilla on tarve kehittää Kaatron alueen maankäyttöä
niin, että sinne on mahdollista sijoittaa uusia vapaa-ajan ja kuntatekniikan
toimintoja. Samalla on tarpeen tarkastella alueella jo olevien toimintojen
sijoittumista ja mahdollisia uudelleen järjestelyjä. Hankkeesta laaditaan
yleissuunnitelma, jonka tarkoituksena on osoittaa alueelle mahdollisesti sijoittuvat uudet toiminnot ja niiden tilantarve. Suunnitelma valmistuu kesän
11

2022 aikana. Suunnittelualue käsittää urheilukentän, Kaatron uimalan,
Lintharjun koulukeskuksen, Metsolan kentän ja hiihtostadionin sekä hyppyrimäen alueet.

Kaatron suunnittelualue.
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TONTTITARJONTA
Asemakaava-alueella on yhteensä noin 210 rakentamatonta omakotitalotonttia, joista noin 120 on kunnallistekniikan piirissä.
Asemakaavoitettuja kerrostalotontteja kaupungin omistuksessa on keskustassa 4 kerrostalolle.
RAKENTAMATTOMAT OMAKOTITALOTONTIT ASEMAKAAVA-ALUEELLA

Omistajana kaupunki
Omistajana yksityinen ym.
Yhteensä

Kunnallistekniikka
valmiina

Kunnallistekniikka
puuttuu

Yhteensä

40
80
120

18
77
95

58
158
216

Taulukko. Rakentamattomien omakotitalotonttien määrä asemakaava-alueella,
tilanne 3/2022.

Asemakaavoitettuja rivitalotontteja kaupungin omistuksessa on 7-8 tonttia.
Yksityisen omistuksessa olevia rivitalotontteja on yhteensä neljä.
Asemakaavoitettuja teollisuusalueita kaupungin omistuksessa on noin 7
hehtaaria. Liike- ja toimitilatonteiksi asemakaavoitettuja alueita on noin 4,5
hehtaaria. Uuden Karhukiven alueen kaavan myötä lähivuosina voidaan ottaa käyttöön noin 18 ha uutta teollisuusaluetta.
Vapaat ok-tontit löytyvät osoitteesta: InfoGIS Suonenjoki
12

6

SUONENJOEN VESI OY:N VESIHUOLTOKOHTEET
Tervontie Iisvedellä
Vesihuollon peruskorjaus, työaika 2-6/2022.

Tervontien työalueen sijainti.
Iisvedentie
Viemärin peruskorjaus, työaika 2-5/2022.

Iisvedentien työalueen sijainti.
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Pihlajakatu ja Rantakatu
Pihlajakadun vesihuollon peruskorjaus, työaika 8-11/2022.
Rantakadun vesihuollon peruskorjaus, työaika 5-10/2022.

Pihlajakadun ja Rantakadun työalueiden sijainti.
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KATUJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN RAKENTAMISEN KOHTEITA
Koulukadun peruskorjaus
Peruskorjaus on aloitettu jo vuonna 2020, hanke jatkuu tänä vuonna Koulukadun loppuosalla. Työhön liittyy myös Suonenjoen Vesi Oy:n verkostosaneeraus.
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Koulukadun työalueen sijainti.
Rantakadun peruskorjaus
Rantakadun peruskorjauksessa uusitaan kadun rakenteet ja päällyste ja vesihuolto. Työaika 5 – 11/2022.
Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen
Suonenjoelle laadittiin viime vuonna kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämissuunnitelma (Sitowise 2021). Kaupungin tavoitteena on kehittää
myönteistä pyöräilykulttuuria, lisätä kunnallistekniseen ja maankäytön
suunnitteluun kävely –ja pyöräilylähtöisyyttä sekä nostaa pyöräily tasavertaiseksi liikkumismuodoksi Suonenjoella. Työssä määriteltiin pyöräliikenteen tavoiteverkko ja kävelyn pääreitit laatukriteereineen sekä toimenpiteet, joilla nykyinen jalankulku- ja pyöräliikenteen verkko kehitetään tavoitetilanteen mukaiseksi. Lisäksi tarkasteltiin pyöräpysäköinnin kehittämistarpeita ja laadittiin toimenpidesuunnitelma pyöräpysäköintimahdollisuuksien parantamiseksi Suonenjoella.
Tämän ns. KäPy-ohjelman toteuttamiseksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myönsi 1.2.2022 kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämisinvestointeihin valtionavustusta Suonenjoelle 502 077 euroa. Myönnetty avustus kattaa puolet investointikustannuksista, kaupunki on varannut investointiin vastaavan summan.
Avustus kohdentuu Rautalammintien kävely- ja pyöräilykaistojen rakentamiseen Jalkalantien ja Kolmisopenkadun risteyksien välillä. Lisäksi investointiin sisältyy pyöräpysäköinnin kehittäminen päivittäisen liikkumisen
kannalta merkittävissä kohteissa kuten uimarannoille, urheilualueille ja
15

koulun pihaan. Osa pyöräparkeista katetaan. Pyöräpysäköintipaikat varustetaan runkolukituksen mahdollistavilla telineillä. Aikaa investoinnin toteutukseen on kaksi vuotta.
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Teknisten palvelujen käyntiosoite Keskuskatu 3, 77600 Suonenjoki, postiosoite: PL 13, 77601 Suonenjoki, puh. 017 - 513 311 (vaihde). Sähköposti:
teknisetpalvelut@suonenjoki.fi.
Kaavoitus, maankäytön suunnittelu ja tontit:
Kaavoittaja Timo Kortelainen
Puh. 040 728 7827, sähköposti: timo.kortelainen(at)suonenjoki.fi
Maanmittausinsinööri Tuomas Kyllönen
Puh. 0400 483 510, sähköposti: tuomas.kyllonen(at)suonenjoki.fi
Katujen ja yleisten alueiden rakentamiskohteet:
Tekninen johtaja Kimmo Hälinen
Puh. 0400 377 761, sähköposti: kimmo.halinen(at)suonenjoki.fi
Kuntatekniikan päällikkö Heli Kanninen
Puh. 0400 379 886, sähköposti: heli.kanninen(at)suonenjoki.fi
Kiinteistöjen rakennus- ja purkukohteet:
Kiinteistöpäällikkö Eero Talja
Puh. 0400 379 885, sähköposti eero.talja(at)suonenjoki.fi
Vesihuollon rakentamiskohteet
Suonenjoen Vesi Oy, toimitusjohtaja Antti Väätäinen
Puh. 040 736 9793, sähköposti: antti.vaatainen(at)suonenjoki.fi
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