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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

1.1.1 Kaavan nimi 
Haukirinteen asemakaava 

Asemakaava laajentaa asemakaavaa Tuhmalanniemestä Halkoniemen alueelle. 

1.1.2 Kaavan päiväys 

−Luonnos 26.9.2022 

1.1.3 Alueen määrittely 
Asemakaava koskee tiloja 931-405-2-48 Maijasalonpää ja 931-405-2-62 Haukirinne. 

Asemakaavalla muodostuu korttelit 275 – 286, katualueet Varissalmentie, Salonpääntie, Haukirinteentie ja 
Arboretumintie sekä niihin liittyvät venevalkama-, puisto- ja viheralueet. 

1.1.4 Laatijan nimi ja yhteystiedot 
FCG Finnish Consulting Group Oy 
Puistokatu 2 A 
40100 Jyväskylä 

arkkitehti YKS-656 Tuomo Järvinen 
tuomo.jarvinen@fcg.fi 
040 753 1524 

1.1.5 Vireille tulosta ilmoittamisen päivämäärä 
Hanke on mainittu ensimmäisen kerran kaavoituskatsauksessa 2016 (kh 18.4.2016 § 71). 

Viitasaaren kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.02.2016 § 36 päättänyt laittaa vireille asemakaavan laa-
timisen ns. Haukirinteen alueelle.  

1.1.6 Käsittelypäivämääriä 

  

http://www.fcg.fi/
mailto:tuomo.jarvinen@fcg.fi
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1.2 Kaava-alueen sijainti 
Kaavoitettava alue sijaitsee Viitasaaren kaupungin Jurvansalon kylän Halkoniemessä, Kymijoen vesistöaluee-
seen kuuluvan Ylä-Keiteleen rannalla. Alue rajoittuu idässä Tuhmalanniemen asemakaava-alueeseen. Kaa-
voitus koskee tiloja Haukirinne RN:o 2:62 ja Maijasalonpää RN:o 2:48, alue on kooltaan 22 hehtaaria.  

 

Kuva 2: Suunnittelualueen sijainti 

1.3 Vaikutusalue 
Asemakaavan vaikutukset ulottuvat alueen ja lähiympäristön lisäksi erityisesti maisemaan järvelle ja vasta-
rannoille.  
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6.6 Sammutusvesihuolto ...................................................................................................................... 56 

6.7 Toteutuksen seuranta .................................................................................................................... 56 

1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
2. Kunnallistekninen yleissuunnitelma 
3. Havainnemalli 

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 
−Puurakentamisen Haukirinne – suunnitelma 2019 

−Arboretum – suunnitelma 2020 

−Kunnan pöytäkirjat 

−Väyläviraston tieliikenteen liikennemääräkartat 

−Yleiskaavoitusta varten tehdyt selvitykset 

−Viitasaaren hallintosääntö 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
−Vireilletulo 15.2.2016 

−Aloituskokous ja maastokatselmus 11.8.2021 

−Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.9.2021 

−Luonnos 26.9.2022 

2.2 Asemakaava 
Asemakaavassa osoitetaan alueelle asuin- ja lomarakennuskortteleita, katu- ja viheralueita sekä rannalle ui-
maranta - venevalkama. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
Asemakaavaa voi toteuttaa sen saatua lainvoiman. Alue on pääosin kunnan omistuksessa.  

  

http://www.fcg.fi/
https://viitasaari.fi/wp-content/uploads/2022/07/Hallintosaanto_1.8.2022.pdf
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3 LÄHTÖKOHDAT  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
Alue on pohjoiseen viettävä, pääosin rakentamaton rinne Ylä-Keiteleen rannalla. Etäisyys keskustaan on 3 
km. Ranta on metsäinen, muilta osin alueella on tehty hakkuita. 

Rakennuskanta 
Alueella on yksi asuinkäytössä oleva rakennus sekä varastorakennus, muilta osin alue on rakentamaton. 

 

3.1.2 Luonnonympäristö 
Maisemarakenne, maisemakuva 

Viitasaari kuuluu Keski-Suomen järviseudun maise-
mamaakuntaan, jota luonnehtivat pitkät kaakko-
luode suuntautuneet murroslinjojen järvialtaat, vesi-
reitit, suot, moreenikumpareet ja kuusimetsät. Vesis-
töt ovat johdatelleet jo kivikauden ihmisiä seudulle.  

Viitasaari liittyy Keiteleen ja Koliman vesistö- ja met-
säalueeseen (Pihtipudas, Kinnula E, Kivijärvi I, Kan-
nonkoski, Viitasaari, Äänekoski). Alue on ollut asuma-
tonta erämaata pitkään. Metsätalouden merkitys alu-
eella on leimaa-antavaa. Puutavara on kulkenut vesi-
reittejä pitkin Päijänteelle ja sitä kautta Kymijokeen ja 
Suomenlahdelle asti. Karjatalous, pienet talot hajal-

laan ja pientilat ovat ominaisia alueen maatalousympäristöille. Karjatalouden myötä alueella on paljon pe-
rinnebiotooppeja ja arvokkaita laidunympäristöjä. Pohjoisosissa leimaa-antavinta on sotien jälkeisellä asut-
tamisella, Viitasaaren alueella rakennusperintö on hieman rikkaampaa ja tehdasyhdyskuntien muokkaamaa.  

Suunnittelualuetta lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue on 30 km päässä pohjoisessa. 

 

Kuva 4: Näkymä Pihkurin venesatamasta, suunnittelualueen vastarannalta ©Google 

Kuva 3: Maisemamaakunnat ja Viitasaaren sijoittuminen 

http://www.fcg.fi/
https://www.google.fi/maps/@63.0799261,25.8480591,3a,55.7y,220.75h,95.28t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMG0vPUeIw-hRCnT1NwU2Hg!2e0!7i13312!8i6656?hl=fi
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Kuva 5 Keskustan osayleiskaavan maisemaselvitys, arvokohdekartta (Ramboll 2014). Haukirinteen suunnittelualue on 
lisätty kuvaan punaisella rajauksella. 

http://www.fcg.fi/
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Kuva 6: Keskustan osayleiskaavan maisema-analyysi ja miljöötyyppijakokartta (Ramboll 2014). Haukirinteen suunnitte-
lualue on rajattu keltaisella. 

Haukirinteen alueelta aukeavat ja sinne suuntautuvat näkymät on arvotettu tärkeiksi. Alue näkyy maise-
massa vesistö- ja rantamaisemiin (1), Savivuoren virkistysympäristöön (2), Mäkitien pientalovaltaisella asuin-
alueelle (3) ja Keskustan monimuotoiseen keskustamiljööseen (4). 
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Luonnonolot 
Pinnanmuodostus 
Alue on pohjoiseen Keitele-järveen (Ylä-Keitele) laskevaa rinnettä. Alueella on korkeusvaihtelua 33 metriä; 
100 – 133 mpy, keskikorkeus ollen +114 mpy. 

 

Kuva 7: Topografia (MML) 

Maaperä 
Maaperä on pääosin hiekka- ja soramoreenia. Yläosissa on myös hiekkaa ja kalliomaata, länsiosassa savea 
(sininen alue) ja saraturvetta (harmaa alue).  

 

Kuva 8: Maaperä (GTK) 

  

Halkoniemi 

Ylä-Keitele 

Halkovuori 

Haapasaari 

Tuhmala 

Haukilahti 
Salonpää 

http://www.fcg.fi/
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Kasvillisuus  
Keskustaajamaosayleiskaavan luontoselvityksessä 2014 aluetta kuvataan seuraavasti: "Alueen itäosassa kas-
vaa varttuvaa, voimakkaasti taloustoimin hoidettua kuusikkoa. Rantavyöhykkeellä esiintyy kapealla alalla 
varttunutta tuoreen kankaan (MT) männikköä, joka päättyy lännempänä varttunutta ja varttuvaa kuusikkoa 
kasvavaan lehtomaiseen kankaaseen (OMT). Rinteen yläosassa on nuorta ensiharvennettua mäntyvaltaista 
sekametsikköä ja nuorta harvennettua kasvatuskoivikkoa."  

 

Kuva 9: Ortoilmakuva 2019 (©MML) 

 

Kuva 10: Ortoilmakuva 2021 (©MML) 

Vuoden 2014 jälkeen alueen keskiosilla on suoritettu hakkuita. Rantavyöhyke on edelleen puustoinen, seassa 
korkeita mäntyjä.   

http://www.fcg.fi/
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Kuva 11: Rantavyöhykkeen puustoa 2021 (©Hirvonen) 

 

Kuva 12: Näkymä vastarannalle 2021 (©Hirvonen) 

 

Kuva 13: Näkymä keskustan suuntaan 2021 (©Hirvonen) 

 

Kuva 14: Alueelle on suunniteltu 2020 Arboretum, jonka reitistöä on jo pohjustettu (Kuva 2021 ©Hirvonen) 

http://www.fcg.fi/
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Vesistöt 
Suunnittelualue rajautuu Ylä-Keiteleeseen. Keitele on 498 km²:n järvi 
Kymijoen vesistössä, kooltaan Keski-Suomen toiseksi suurin Päijän-
teen jälkeen. Keitele ulottuu Viitasaarelta (Ylä-Keitele) etelään Ääne-
koskelle (Ala-Keitele).  Pieni osa on Pohjois-Savon puolella. 

Niemet ja saaret jakavat Keiteleen kolmeen altaaseen: Ylä-Keitele (80 
km²), Keski-Keitele (330 km²) ja Ala-Keitele (88 km²). Järvi laskee Ää-
nekosken kautta Kuhnamojärveen. Keiteleen kanavan kautta on yh-
teys Päijänteeseen ja Neiturin kanavan kautta Konneveteen.  

Järvi kuuluu Keski-Suomen ELY:n ympäristövastuualueeseen ja on 
Keski-Suomen maakuntajärvi. 

Kuvassa oikealla suunnitte-
lualueen sijainti suhteessa 
koko Keiteleeseen. 

 

 

Veden laatu  
Keitele on kirkasvetinen ja ekologiselta tilaltaan hyvä, Ylä-Keite-
leen osalta jopa erinomainen. Järveen kuitenkin laskee humuspitoi-
sia vesiä (esim. Kivijärven ja Koliman vedet yläpuolelta). Veden hu-
muspitoisuuden kasvu lisää ravinnepitoisuutta, joka edelleen kiih-
dyttää vesistön kasvillisuuden kasvua ja rehevöitymistä: vesi same-
nee ja kalakannat saattavat pienentyä. Haittaa aiheutuu niin eko-
logisesti kuin vesistön virkistyskäytönkin kannalta. Jotta veden-
laatu edelleen säilyisi hyvänä, tarvitaan ympäröivien kuntien yh-
teistyötä päätöksenteossa sekä tarkkuutta lupa-asioissa, esimer-
kiksi turvetuotannon osalta. 

Kalat ,  l innut ja muu vesi luonto  
Keiteleen vesiluonto on rikas lajistoltaan ja elinympäristöiltään. Keiteleellä on hyvin monimuotoinen rakenne 
ja sieltä löytyy pienipiirteisiä, vehmaita lahtia ja karuja hiekkaisia, tai kivisiä rantoja sekä aavoja selkiä. Kei-
teleellä on runsaasti saaria ja luotoja, jotka ovat erinomaisia lintujen pesimäpaikkoja. Järven luonnosta löytyy 
runsaasti erilaisia elinympäristöjä, jotka pitävät yllä runsasta lajistoa. Keitele onkin kasviharrastajan ja eläin-
harrastajan paratiisi. Rantojen kasvillisuus on hyvin vaihtelevaa ja monilajista. 

Asutus ja vesistön käyttötavat  
Kirkasvetinen Keitele on suosittu kalastajien keskuudessa: luonnonrauhaa ja suojaisia kalapaikkoja löytyy 
runsaasti. Kalakannat ovat runsaat, ja järvi on keskeisellä paikalla hyvien kulkuyhteyksien varrella. Myös ve-
neenlaskupaikkoja ja laavuja löytyy järven rantamilta runsaasti. 

Lähde: Järvi-meriwiki 

  

http://www.fcg.fi/
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Pohjavesi  
Alue ei ole pohjavesialuetta. Lähimmät pohjavesialueet ovat 4,5 km etelässä.  

 

Kuva 15: Lähimmät pohjavesialueet 

Lähde  
Alueen länsiosassa on rannassa lähde, joka ei ole luonnontilainen.  

 

Kuva 16: Lähde kesällä 2021 

  

http://www.fcg.fi/
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Suositus al immaksi rakentamiskorkeudeksi  
Maankäyttö- ja rakennuslaki korostaa tulvan, sortuman tai vyörymän vaaran huomioon ottamisen tärkeyttä. 
Toimintoja sijoitettaessa vesistön ranta-alueille tulee asemakaavassa ottaa huomioon alin tulvien kannalta 
hyväksyttävä rakentamiskorkeus. Alin suositeltava rakentamiskorkeus tarkoittaa korkeustasoa, jonka alapuo-
lelle ei tulisi sijoittaa kastuessa vaurioituvia rakenteita. Rakentamisen sijoittumista ranta-alueelle kor-
keusasemaltaan turvallisesti käsitellään Suomen ympäristökeskuksen julkaisussa Suositus alimmista raken-
tamiskorkeuksista, Ympäristöopas 52/1999. Sisävesien suositus perustuu kunkin vesistön keskimäärin kerran 
50 vuodessa toistuvaan tulvakorkeuteen, johon vielä lisätään harkinnanvarainen lisäkorkeus (0,3...1,0 m) ja 
aaltoiluvara.  

Viitasaarella voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä määrätään: rakennuksen alin rakentamiskorkeus 
(kosteudelle arkojen rakennusosien) on oltava vähintään 1,0 metriä ylävesirajaa korkeammalla ja ellei sitä 
ole tiedossa, vähintään 1,5 metriä keskivedenkorkeutta ylempänä. 

Keski-Suomen ELY-keskuksen suositus 2015 Keitele – järven alimmaksi rakentamiskorkeudeksi Viitasaarella 
on +101,10 mpy (N2000) ja +100,80 mpy (N60). Suosituksessa ei ole mukana harkinnanvaraista aaltoiluvaraa, 
joka tulee vielä ottaa huomioon rakennuspaikkakohtaisesti. 

 

Kuva 17: Alin rakentamiskorkeus havainnollistettuna kartalla. Haukilahdessa suunnittelualueen länsiosassa tulvavesi le-
vittäytyisi merkittävästi, muualla suunnittelualueen ranta viettää pääosin suhteellisen jyrkästi veteen.  

  

  

http://www.fcg.fi/
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/41088
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/41088
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvien_huomiointi_maankayton_suunnittelussa?f=KeskiSuomen_ELYkeskus
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Maa- ja metsätalous 
Aluetta on käytetty metsätalouteen, hakkuita on suoritettu viime vuosina (kts. Kuva 9 ja Kuva 10). 

Suojelualueet 
Suunnittelualueelle ei sijoitu Natura-alueita, luonnonsuojeluohjelmien alueita tai luonnonsuojelualuevarauk-
sia. Välittömästi suunnittelualueen eteläpuolella on Maijansalonpään yksityinen luonnonsuojelualue 
(YSA208009).  

Halkovuori on kallioaluetta, jossa kasvaa noin 130-vuotiasta männikköä. Alueella on keloutunutta puuta sekä 
tuoreempiakin tuulenkaatoja. Halkovuoren huipulta aukeaa järvimaisema YläKeiteleelle ja Pihkurinsaareen. 
Alueella on myös virkistyskäyttöä. Luontotyypeistä pääosa alueesta on luokiteltavissa II-luokkaan ja osa I-
luokkaan.  

Suojelualueen yhteydessä on Halkovuoren vaellusreitti. Suojelualueen rauhoituspäätöksessä uusien polkujen 
rakentaminen luonnonsuojelualueelle on kielletty.  

 

Kuva 18: Halkovuoren vaellusreitti 

Kaksi kilometriä länteen on Ylä-Keiteleen Natura-alue (FI900119). Alue on sisällytetty suojeluverkostoon 
luonto- ja lintudirektiivin mukaisena alueena.  

 

Kuva 19: Suojelualueet (yleiskaavan luontoselvitys) 

http://www.fcg.fi/
https://www.gaiagps.com/hike/poi/finland/central-finland/maijansalonp%C3%A4%C3%A4n-luonnonsuojelualue/halkovuori/
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Direktiivilajit 
Li ito-oravat  
Alueen länsiosassa on yleiskaavan luontoselvityksen yhteydessä 2014 todettu liito-oravalle soveltuva alue.  

 

Lepakot 

 
Kuva 20: Lepakkohavainnot 

Halkoniemen ranta-alue on arvioitu yksilömääriensä perusteella luokan II lepakkoalueeksi. Luokan II lepak-
koalueet suositellaan huomioimaan maankäytön suunnittelussa säilyttämällä kohteiden nykytila.  

Linnusto 
Linnusto on Viitasaaren seudulle tyypillistä lajistoa, joka koostuu pääasiassa tavanomaisista metsä- ja kult-
tuuriympäristöjen lajeista sekä selkävesien äärellä viihtyvistä lajeista. Alueella on myös huomionarvoista la-
jistoa, joista suuri osa kuitenkin Suomessa varsin yleisiä lajeja. Monipuolisen linnuston kehittymiseen ovat 
vaikuttaneet Viitasaaren keskusta-alueen vaihtelevat elinympäristöt, joihin lukeutuvat ympärille avautuvat 
laajat selkävedet, taajama- ja maatalousympäristöt sekä metsiköt.  

Huomionarvoisina lintulajeina Halkoniemen alueella on havaittu Sirittäjä ja Kuikka. 

http://www.fcg.fi/
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Kuva 21: Huomionarvoiset lintuhavainnot 

 
Kuva 22: Rantavyöhykettä 2021 (© Hirvonen) 

http://www.fcg.fi/
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3.1.3 Rakennettu ympäristö  
Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 
Kaava-alueella on yksi rakennettu kiinteistö.  

Viitasaaren asukasluku kokonaisuutena on tarkasteluvälillä 1987 – 2021 ollut tasaisessa laskussa. Väestö 
ikääntyy, huoltosuhde heikkenee. Työllisyysaste on palautunut 90-luvun laman jälkeen entiselleen, mutta 
asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus on laskussa (Lähde: Tilastokeskus). 
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Yhdyskuntarakenne 
Suunnittelualue on keskustaajaman reuna-aluetta. Etäisyys keskustaan on kävelymatka (34 min). 

Kaupunki-/taajamakuva 
Lähtötilanteessa alue on rakentumatonta taajaman reuna-aluetta. Rakentumisen myötä alueesta tulee osa 
taajamaa.   

Palvelut 
Viitasaaren keskusta palveluineen on suunnittelualueelta 3 km:n päässä (autolla 5 min, pyörällä 12 min ja 
kävellen 34 min). Ydinkeskustassa on päivittäistavara- ja erikoiskauppoja sekä monipuoliset palvelut 

 

Kuva 23: Ote Viitasaaren palvelukartasta. 

http://www.fcg.fi/
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Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Suunnittelualueella ei ole olevia työpaikkoja tai elinkeinotoimintaa.  

Viitasaaren elinkeinoelämä rakentuu suurimmaksi osaksi palveluille sekä jalostukselle ja alkutuotannolle.  
Teollisuutta löytyy eritoten puunjalostuksesta ja metalliteollisuudesta. Suurin työllistäjäyhtiö on rautakaup-
poja ja tavarataloja rakentamisen ja sisustamisen asioissa palveleva kotimainen Pisla Oy. 

Hyvä sijainti ja hyvät liikenneyhteydet ovat etu yrittäjyydelle. Alueellinen Kehittämisyhtiö Witas on apuna 
olemassa oleville sekä uusille yrityksille. Viitasaarella järjestetään vuosittain keksintömessutapahtuma Kek-
sintöjen viikko, jonne yrittäjät ja keksijät kokoontuvat verkostoitumaan.  

Etätyölle on luotu erikoispuitteet torin laidalla sijaitsevalla etätyötila Lennättimellä. Yrityksille paikkakunta 
on yhteyksiensä ja sijaintinsa kannalta logistisesti hyvä. Kuntabarometri 2020 -kyselyn mukaan Viitasaaren 
elinkeinopolitiikka on yrittäjien mielestä toiseksi parasta Keski-Suomen kunnista. 

Virkistys 
Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä on Halkovuoren luonnonsuojelualue ja vaellusreitti sekä paljon 
luontoa. Kilometrin päässä keskustaan päin on uimaranta, satama, koirapuisto ja urheilukenttä (Isoaho).  

Keitele-järvi tarjoaa laajat harrastusmahdollisuudet kesäisin ja talvisin, mm. melomisen, kalastamisen ja hiih-
tämisen muodossa. Viitasaarelta löytyy useita kalastuskohteita, esimerkiksi kirjailija Juhani Ahon tunnetuksi 
tekemä Huopanankoski. 

Savivuoren ulkoilualueella keskustassa on kuntoportaat, näkötorni, luonto- ja kuntopolut, frisbeegolfrata, 
hiihtoladut sekä laskettelukeskus Sahis. Uimahalli Simmari ja sisäliikuntapaikka Viitasaari Areena ovat koulu-
keskuksen yhteydessä. 

Koulukeskuksessa toimivat peruskoulu, lukio, kirjasto, kansalais- ja musiikkiopistot sekä Pohjoisen Keski-Suo-
men ammattiopisto.  

Luontokohteita, laavuja ja tulipaikkoja Viitasaarella on runsaasti. Luonto on osa uutta hirsirakenteista päivä-
koti Marjametsää, joka myös on koulukeskuksessa. 

Liikenne 
Yhteys Viitasaaren keskustan ja suunnittelualueen välillä kulkee reittiä Viitasaarentie – Isoahontie – Salon-
pääntie - Varissalmentie. Salonpääntiellä on jalankulku–pyörätie aina Varissalmentien risteykseen asti. Jalan-
kulku-pyörätieyhteys yltää keskustaan 

 

http://www.fcg.fi/


FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus 20 (56) 
   
26.9.2022   
   
 

 
 

 
FCG Finnish Consulting Group Oy Y-tunnus 1940671-3 
Puistokatu 2 A, 40100 Jyväskylä Kotipaikka Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi                                                                                   Kaavaselostus_Haukirinne_L3.docx 
 

. 

 

Kuva 24: Salonpääntien varrella on jalankulku–pyörätie Varissalmentien risteykseen asti. Jalankulku–pyörätie vaihtaa 
puolta vähän ennen risteystä. 

 

Kuva 25: Varissalmentietä 

 

Kuva 26: Salonpääntie kapenee Varissalmentien risteyksen jälkeen.  

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Viitasaarella on tehty koko kuntaa tai sen osia koskevia rakennetun kulttuuriympäristön selvityksiä 1980- ja 
2000-luvuilla. Lisäksi keskusta-alueelle on tehty täydennysinventointi 2007. 

Suunnittelualue näkyy Pihkurinsalmen (etäisyys 600 – 900 m) yli Viitasaaren maaseutukaupunkikeskustaan 
ja jonkun verran maiasemassa myös Haapasaaren kärjestä Ylä-Keiteleen ulapalle katsottaessa. 

http://www.fcg.fi/
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Viitasaaren maaseutukaupunkikeskusta 
Viitasaaren Haapasaaren kulttuurimaisema on vuoden 1993 valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuu-
riympäristö. Haapasaari muodosti vielä 1900-luvun alussa Viitasaaren kirkonkylän, josta se alkoi vähitellen 
levittäytyä ja keskittyä vastakkaiselle rannalle Miekka- eli Varissalmen toiselle puolelle. Haapasaaressa mä-
ellä seisova puukirkko vuodelta 1877-1878 näkyy hyvin kaupunkikeskustaan järven yli. Vanhasta keskustasta 
on muutamia asuin- ja liikerakennuksia, kuten entinen maatalouspankin rakennus, siltavahdin asuintalo sekä 
kaupparakennuksia. Valtatie 4 lauttausyhdistyksen toiselle puolelle Hakkarilansalmen rannalle sijoittuu hu-
vila-asutusta, kuten Kymin vuonna 1919 rakennuttama Koivuniemen huvila ja sen lounaispuolella arkkitehti 
Lars Sonckin veljelleen eläinlääkäri John Wilhelm Sonckille suunnittelema Vuorelan talo vuodelta 1898 sekä 
rannassa valtatien toisella puolella Miekkaniemi matkailu- ja majoitus- palveluja tarjoava kiinteistö. Haapa-
saaren maisemaa on myös Haapasalmen kivisilta sekä sillan toisessa päässä Haapaniemen vanha asemakaa-
valla suojeltu yhteiskoulu vuodelta 1905. Samasta pihapiiristä on purettu vuoden 1975 koulurakennus. 

Haapasaareen on suunniteltu ja rakennettu kulttuuripolku, joka kiertää rantoja Viitasaaren torilta Haapasal-
men 1860-luvulla rakennetulle kiviselle kävelysillalle ja sieltä Haapasaareen ja kirkon ympäristöön. Sillan 
kansi ja kaiteet on ennallistettu 2010-luvulla takaisin puisiksi ja sillalle on rakennettu porttirakennukset, jol-
laisia tavataan vanhoilla kivisilloilla. Kivisilta oli maantiekäytössä aina 1960- luvulle asti, kunnes keskustan 
ohitustien rakennusvaiheessa uusi moottoriliikenteelle tarkoitettu silta rakennettiin viereen ja sillan käyttö 
keskusta-alueen sisäiseen autoliikenteeseen saattoi vähentyä. Nykyisin asemakaavalla suojeltu silta on vain 
kevyenliikenteen käytössä. Haapasaaressa kulttuuripolun reitti kulkee ohi entisen siltavahdin 1800-luvun 
asuinkiinteistön ja ranta-alueelle ABC- huoltoaseman vierestä siirretyn vanhan kirkkovenetalaan, lähestyen 
rannalta portaita pitkin kohti Viitasaaren kirkon pääovea. 2010-luvulla nykyasuunsa rakennetun Haapasaa-
ren kulttuuripolun reitin, opasteet, valaistuksen ja sillan portit on suunnitellut aluearkkitehti Helena Raatikai-
nen. Reitin raivaus ja rakenteet sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnostustöitä reitin 
varrella on tehty työllistämisvaroin toteutetuissa ympäristön kunnostushankkeissa 2000- ja 2010-luvulla. 

Viitasaaren vuonna 1996 perustetun kaupungin keskustan leimallisiin piirteisiin lukeutuu aluetta ympäröivä 
Keitele-järvi. Maalaistaajama muuttui vähitellen kaupunkimaiseksi. Viitasaaren uusi keskusta on syntynyt 
pääosin 1960-luvulta lähtien valtatie 4 rakennusvaiheessa. Keskustan alueetta luonnehti aluksi 1900-luvun 

http://www.fcg.fi/
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alkupuolen hirsitalot ja erityisesti 1940-1950 –luvun jälleenrakennuskauden aikai- nen omakotitalorakenta-
minen sekä julkiset kiinteistöt, joista merkittävimpiä on arkkitehti Olavi Kivimaan 1950-luvun alussa suunnit-
telema asemakaavalla suojeltu pappila. Nykyisin dementiakotina toimivan pappilan lisäksi lähelle sijoittuu 
myös seurakuntatalo vuodelta 1967, jonka on suunnitellut arkkitehtitoimisto Pentti Turunen ja kumppanit. 
Rakennus edustaa 1960-luvun modernia pappila- arkkitehtuuria, jossa seurakuntasali ja virkamiespappila yh-
distettiin. Keitele-järvi ja valtatie 4 luonnehtivat liikekeskustan rakennettua ympäristöä. Pohjoisessa liikekes-
kusta päättyy kaupungintalon sekä poliisitalon taakse, josta alkaa melko tiheään rakennettu asuinrakennus-
ten alue. Etelässä liikekeskusta rajautuu Haapasaareen johtavaan kivisiltaan. Keskitiellä, Rantatiellä, Posti-
kujalla ja Pappilantiellä liikerakennukset muodostavat kaupunkikuvallisia kokonaisuuksia. Rakennuskanta on 
arkkitehtuuriltaan matalaa, julkisivumateriaaleiltaan vaaleasävyistä ja kerroksellista. Ympäröivien Viita- 
saarta hallitsevien luonnon maisemaelementtien huomioonottaminen näkyy rakennusten massoittelussa ja 
sijoittelussa. Liikekeskusta rakentuu torin ympärille sekä liikennejärjestelyihin tukeutuen. Kaupungintalo Kes-
kitie 10 on arkkitehti Olavi Norosen suunnittelema vuodelta 1985. Edustavana arvorakennuksena erottuva 
kunnantalo on saanut arkkitehtuuriinsa vaikutteita regionalistisesta nk. Oulun koulun arkkitehtuurista mm. 
pintamateriaaleihinsa ja sisätilojen tilajakoon. Merkittäviä sisätiloja ovat myös keskusaula ja valtuustosali. 
Muita alueelle sijoittuvia arvorakennuksia ovat kaupungintalon viereiset rakennukset Kiinteistö Oy Virasto-
keskus Keskitie 7 Poliisitalo vuodelta 1985 ja Kiinteistö Oy Viitasaaren Säästökulma samoin vuodelta 1985. 
Nämä kolme rakennusta muodostavat Viitasaaren keskustassa ajallisesti yhtenäisen ja arkkitehtonisesti mer-
kittävän palvelurakennusten kokonaisuuden, jossa näkyy kunnan liike-elämän kasvu ja kehittyminen. 

Muita Viitasaaren liikekeskustan merkittäviä rakennuksia ovat Keskitie 6 Yhdyskulma vuodelta 1960, jonka 
on suunnitellut arkkitehti Jouko Ylihannu, ja Keskitie 2 Säästöpankki 1960-luvun alusta, jonka on suunnitellut 
arkkitehti Erkki Kantonen. 1960-luvun rakennuskerrostumaa kuvaa myös Rantatie 8 Asunto oy Viitasaarentie 
55. Kolmikerroksinen asuin- ja liikerakennus on äänekoskelaisen insinööritoimisto Lasse Heikkilän suunnitte-
lema vuodelta 1964. Rantatien ja Keskitien välinen kerrostaloalue on kolmikerroksisista kerrostaloista ajalli-
sesti ja arkkitehtuuriltaan yhtenäiseksi rakennettu asuntoalue 1960- ja 1970-lukujen taitteesta. Viitasaaren 
ensimmäinen kerrostalo Viitakartano vuodelta 1955 sijoittuu tälle alueelle. 

Lähde: Keski-Suomen maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016 

Tuhmalassa niemen kärjessä sijaitsee asemakaavalla suojeltu, 1920-luvulla (arvio) rakennettu kansallisro-
manttisvaikutteinen hirsihuvila, jonka museovirasto on luetteloinut maisemallisin perustein. Huvilan lähiym-
päristössä on vanhan leirintäalueen jäänteitä1. Kahdesta piharakennuksesta rantaa lähempänä olevan koh-
dalla vedenrajassa on sijainnut venevaja. Museoviraston luettelointikorttiin huvila on erheellisesti merkitty 
Erkkilän tilalle, minkä vuoksi Ylä-Keiteleen rantayleiskaavassa huvilalle tarkoitettu suojelumääräys osoittaa 
niin ikään virheellisesti Erkkilän tilaan. Erkkilän tilalla on 50-luvulla rakennettu rintamamiestalotyyppinen 
omakotitalo, joka on toiminut luotsimajana. Rannassa on vanha, yhä käytössä oleva venevaja.  

 

Kuva 27: Venevaja Tuhmalanniemen kaava-alueen rannassa 2011 

 
1 Museovirasto, Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelo, kohdeinventointilomake, Osmo Kaitalehto 1986 

http://www.fcg.fi/
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Kuva 28: Tuhmalan suojeltu kansallisromanttisvaikutteinen huvilarakennus rannalta päin kuvattuna 2011. 

Muinaisjäännökset 
Asemakaavan alueelta ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä. Lähin tunnettu kohde on Haapasaaressa (kivi-
rakenne).  

 

Tekninen huolto 
Kunnallistekniikka, vesihuolto 
Viitasaaren palveluntuotantoalueella lämpö- ja vesihuollosta vastaa Alva Viitasaari Oy (ent. Wiitaseudun 
Energia). Alva Viitasaari Oy on Alvan omistama tytäryhtiö. Toimialoina ovat kaukolämmön tuotanto ja myynti, 
veden hankinta, myynti ja jakelu sekä jäteveden keräily ja puhdistus. Yhtiö myy ja jakelee vettä Viitasaaren 
keskusta-alueella sekä Kymönkosken ja Kärnän kylissä. Jätevesiverkosto kattaa Viitasaaren keskusta-alueen 
lisäksi Kymönkosken kylän.  

Kaukolämpö 
Kaukolämpöä toimitetaan asiakkaille Viitasaaren keskusta-alueella. Kaukolämmön tuotantoon käytetyistä 
polttoaineista biopohjaisten, päästöttömien polttoaineiden osuus on noin 99 %. Polttoaineita hankitaan pää-
osin paikalliselta puutuoteteollisuudelta ja metsäyrittäjiltä. Hankinnasta suuri osa on peräisin Viitasaarelta ja 
sen lähialueilta.  

Kaukolämpöverkko on lähimmillään suunnittelualuetta Haapasaaressa ja Isoaholla. Uusille alueille voidaan 
laajentua, jos riittävä määrä asiakkaita liittyy uuteen verkostoon. Kaukolämpöasiakkaat saavat lämmön kuu-
masta kaukolämpövedestä, joka kiertää suljetussa kaksiputkisessa kaukolämpöverkossa. Asiakkaille tulevan 
kaukolämpöveden lämpötila vaihtelee ulkolämpötilan ja vuodenajan mukaan 65-115 °C välillä. Alimmillaan 
se on kesällä, jolloin lämpöä tarvitaan käytännössä vain lämpimään käyttöveden lämmittämiseen. Kaukoläm-
pövesi jäähtyy asiakkaan kaukolämmönsiirtimessä ja asiakkaalta tuotantolaitoksiin palaavan kaukolämpöve-
den lämpötila vaihtelee 40-60 °C välillä. Kaukolämpöä käytetään lähinnä huoneiden ja käyttöveden lämmit-
tämiseen sekä ilmanvaihtoon, mutta kaukolämpöä käytetään myös teollisuuden eri prosessien lämmittämi-
seen ja kuivaamiseen. Kaukolämpövesi ei kierrä talojen lämmitysverkossa. Kaukolämpöverkon lämpö siirre-
tään talon lämmitysverkostoon aina lämmönsiirtimen välityksellä. 
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Pääosa myytävästä kaukolämmöstä tuotetaan yhtiön lämpökeskuksessa Kokkilassa, jossa päätuotantolait-
teena on kiinteää polttoainetta polttava kuumavesikattila. Kokkilan lämpökeskuksen polttoaineena käyte-
tään pääosin purua, kuorta ja haketta. Lämmöntuotannossa syntyvät savukaasut johdetaan hiukkaserotti-
mien ja savukaasupesurin kautta piippuun. Kattilan teho on 16 MW ja savukaasulämmöntalteenoton kanssa 
päästään lähes 20 MW:n tuotantotehoon asti. Kaukolämpöverkoston huipputehontarve vastaa suunnilleen 
päälämpökeskuksen enimmäistehoa. 

Kaukolämmön riittävä tuotantoteho joka tilanteessa varmistetaan kaukolämpöverkostoon liitetyillä öljyläm-
pökeskuksilla, joita yhtiöllä on käytössä neljä: Kokkilan (6 MW) raskasöljylaitos ja Vertintien (3 MW), Musta-
niemen (2 MW) ja Teollisuuskylän (6 MW) kevytöljylaitokset. 

Vesihuolto   
Alva Viitasaarella on käytössään kaksi kuilukaivoa: noin puolet vedestä otetaan Kokkolanniemen pohjaveden-
ottamosta, joka sijaitsee Kokkolanniemen pohjavesialueella ja noin puolet vedestä on peräisin Luukkaannie-
men vedenottamolta Toulatkankaalta pari kilometriä Kokkolanniemen kaakkoispuolelta. Vuosittain Alva Vii-
tasaaren omilta pohjavedenottamoilta otetaan vettä vesijohtoverkostoon johdettavaksi noin 240 000 m3. 

Jätevesihuolto  
Hieman yli puolet Viitasaaren kaupungin asukkaista on tällä hetkellä kunnallisen viemäriverkoston piirissä. 
Viemäriverkosto toimii toistaiseksi ainoastaan keskustaajaman alueella ja jätevedet käsitellään Mustasuon 
biologiskemiallisella jätevedenpuhdistamolla. 1960-luvun lopulla rakennettu puhdistamo saneerattiin vuo-
den 2001 aikana aktiivilietteellä toimivaksi biologis–kemialliseksi rinnakkaissaostuslaitokseksi. Saneerauk-
sessa puhdistamolle rakennettiin ilmastusaltaat ja jälkiselkeytysallas. 

Jätevedet kulkevat pumppaamolta porrasvälpän kautta hiekanerotukseen. Hiekanerotuksesta jätevesi joh-
detaan rumpusiivilän kautta ilmastusaltaisiin, jossa jätevedestä poistetaan biologisesti typpeä ja hapetetaan 
orgaanista ainesta. Puhdistusprosessissa poistettava ylijäämäliete sakeutetaan ja kuivataan puristamalla, 
minkä jälkeen liete kompostoidaan kompostointikentällä sekoitettuna puun kuoreen ja hakkeeseen. Kiinto-
aineen mukana poistuu myös fosforia. Kompostointikenttä sijaitsee asfaltoidulla alueella puhdistamon vie-
ressä. Evira on myöntänyt laitoshyväksynnän maanparannuskompostille. 

Puhdistamolta vesi johdetaan Keiteleeseen. Jätevedenpuhdistamo on saanut ympäristöluvan Itä-Suomen 
ympäristölupavirastolta 9.3.2008. 

Alva Viitasaari Oy:n Vesihuoltoverkko yltää Tuhmalanniemessä Varissalmentien päähän asti. Varissalmen-
tiellä olevien johtojen kapasiteetti riittää muutamalle lisätontille. Runkojohdon pää on Salonpääntiellä. 

 

Kuva 29: Oleva vesihuoltoverkosto yltää Tuhmalanniemen alueelle Varissalmentien päähän.  

Lähde: ALVA:n verkkosivut  

Erityistoiminnat 
Ei erityistoimintoja. 

http://www.fcg.fi/
https://www.alva.fi/alva/yhtio/tytar-ja-osakkuusyhtiot/alva-viitasaari/
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Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Alueella ei ole tiedossa olevia ympäristöhäiriöitä. Suojelualueet on käsitelty edellä kohdassa Suojelualueet, 
sivu 14. 

Sosiaalinen ympäristö 
Tuhmalanniemen alue on Viitasaaren uusinta pientaloaluetta, kaikkia tontteja ei ole vielä ostettu ja raken-
nettu. Alueen sosiaalinen ympäristö muotoutuu rakentumisen myötä.  

3.1.4 Maanomistus 
Alue on pääosin kunnan omistuksessa. Alueella on yksi yksityisessä omistuksessa olevan rantakiinteistö, joka 
on asuinkäytössä.  

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Uudet valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet astuivat voimaan 1.4.2018. 

3.2.2 Maakuntakaavoitus 
Alueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava. Keski-Suomen maakuntakaava on tullut lainvoimaiseksi 
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 28.1.2020. Maakuntakaavan tarkistus, Keski-Suomen maakunta-
kaava 2040, on edennyt luonnosvaiheeseen ja luonnosaineisto oli nähtävillä 5.5.2022 saakka. 

3.2.3 Yleiskaava 
Asemakaavaa muutettaessa on ohjeena yleiskaava. Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Ylä-Keiteleen 
rantayleiskaava (Kvalt. hyv. 21.6.2000 § 50).  

3.2.4 Yleiskaavaluonnos 
Alue on mukana Viitasaaren vireillä olevassa taajamaosayleiskaavassa. Taajamaosayleiskaava kumoaa aika-
naan alueella voimassa olevan rantayleiskaavan. Taajamaosayleiskaava on ollut luonnos nähtävillä 2017 ja 
ehdotus on tulossa nähtäville 2022. 

3.2.5 Asemakaava 
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Alue rajautuu idässä Tuhmalanniemen asemakaavaan.  

 

Kuva 30: Suunnittelualueen sijainti suhteessa Viitasaaren asemakaavoitettuun alueeseen (LAPIO) 

3.2.6 Puurakentamisen Haukirinne 2019 
2019 Haukirinteen kaavoitukselle haettiin sisältöä ja suuntaviivoja ”Puurakentamisen Haukirinne” – hank-
keen avulla. Suunnitelman laati FCG.  

http://www.fcg.fi/
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B67CD97B8-C4EE-4509-BEC0-AF93F8D87AF7%7D/133346
https://paikkatieto.ymparisto.fi/lapio/latauspalvelu.html
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3.2.7 Arboretum 2020 
Puurakentamisen Haukirinne – hankkeen yhteydessä ideoidun arboretumin toteuttamiseksi tarvittavat suun-
nitelmat laadittiin 2020 (FCG). Suunnitelmat sisälsivät näkötornin, käytävät, kasvillisuuden, valaistuksen ja 
kalusteet. Käytäviä on alustavasti perustettu ja kasveja koeistutettu.  

3.2.8 Kiertotalous aluerakentamisessa 
Haukirinteen alue on ollut Ympäristöministeriön rahoittamassa 
puurakentamiseen ohjelmaan sisältyvässä kiertotaloushank-
keessa mukana testialueena. Hankkeen lopputuloksena tuotettiin 
Ekologisen maisemasuunnittelun opas alue- ja maisemasuunnit-
teluun2. Tavoitteena oli luoda puitteet ympäristöystävälliselle elä-
mäntavalle mahdollistamalla muun muassa kestävä liikkuminen, 
jätehuolto ja jakamistalous. Pihapiirit haluttiin osaksi luonnonym-
päristöä siten, että nurmialueita vältetään ja pyritään mahdolli-
simman vähäisiin maastomuokkauksiin.  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.9 Rakennusjärjestys 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koske-
vien säännösten ja määräysten lisäksi on noudatettava rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikuttei-
sessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin mää-
rätty (MRL 14 § 4 mom). Viitasaaren voimassa oleva rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.11.2013. 

3.2.10 Pohjakartta ja raja-aineisto 
N60 -korkeusjärjestelmän tilalle on Viitasaarella keväällä 2022 otettu käyttöön uusi valtakunnallinen N2000 
–korkeusjärjestelmä. N2000 -korkeusjärjestelmää suositellaan käytettäväksi valtakunnallisissa kartastotöissä 
ja paikkatietopalveluissa. Tavoitteena on yhtenäistää korkeusjärjestelmien käyttö Suomessa. Yhtenäinen kor-
keusjärjestelmä helpottaa mittaustöitä ja paikkatietojärjestelmien ylläpitoa. 

Lisäämällä vanhan N60 -korkeusjärjestelmän arvoihin +0,31 m päästään N2000-järjestelmään. 

Muutos näkyy kaupungin tulevissa asemakaavoissa ja kaupungin karttapalvelun kartoissa. Uusi korkeusjär-
jestelmä vaikuttaa muun muassa rakentamiseen ja mihin tahansa toimintaan, jossa hyödynnetään maaston 
korkeustietoa (kaavoituskatsaus 2021). 

  

 
2 https://www.fcg.fi/ekologisen-maisemasuunnittelun-opas  

http://www.fcg.fi/
https://viitasaari.fi/wp-content/uploads/2019/04/Pkyt-Rakennusjarjestys.pdf
https://www.fcg.fi/ekologisen-maisemasuunnittelun-opas
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3.2.11 Selvitykset 
Asemakaavaa laadittaessa ovat käytettävissä yleiskaava varten tehdyt (liikenne-, maisema- ja luonto) sekä 
vanhemmat selvitykset:  

−Viitasaaren kaupungin elinvoimaohjelma 2014-16 

−Kauppa ja Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava, kaupan taustamuistio, Keski-Suomen liitto 2013 

−Kaupallisten selvitysten täydentäminen – Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkai- suista, Keski-Suo-
men liitto, FCG 2012 

−Tuhmalanniemen asemakaava selvityksineen, FCG 2011 

−Viitasaaren kaupunkikeskustan kehittäminen 2010-2030. Raportti. Viitasaaren kaupunki 2011 

−Täydennysrakentaminen Viitasaaren keskusta-alueella, Diplomityö Annika Tuohimaa, 2011 

−Matkailututkimus Kinnula – Pihtipudas – Viitasaari, Kehittämisyhtiö Witas Oy, 2011 

−Kaupan rakenneselvitys, FCG 2011 

−Viitasaaren seudun vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys 2011 

−Kaupan palveluverkkoselvitys, Osa 1: Keski-Suomen kaupallinen selvitys, FCG, 2010 

−Lukio-Linja-autoaseman seudun vaihtoehtoisia suunnitelmia, Sito Oy 2009 

−Viitasaari – keskustan kehittämissuunnitelma, Small Town Networks 2005 – 2007, Arkkitehtitoimisto 
Mikko Heikkilä Oy, Tuomas Santasalo Ky, Esisuunnittelijat Sito / Small Town Networks, 2003-2006 

−Viiden kosken kuljettamaa – Viitasaaren kulttuuriympäristöohjelma, Keski-Suomen ympäristökeskus 2007 

−Viitasaaren keskustan täydennysinventointi, Juuso Väisänen, Keski-Suomen museo 2007 

−Rakennusinventointiselvitys ydinkeskustan alueelle, Keski-Suomen museo 2007 

−Kulttuuripolkuja. Kulttuurimatkailijan opas pohjoiseen Keski-Suomeen. Julkaisu 3496. Keski-Suomen ym-
päristökeskus 2007. 

−Viitasaaren ja Pihtiputaan muinaisjäännösten arkeologinen täydennysinventointi, Miikka Kumpulainen, 
Keski-Suomen museo 2005. 

−Ohikulku- ja sisääntuloväylien liikenneympäristön ja maankäytön kehittämissuunnitelma 2005 

−Moottorikelkkailun runkoreitistöjen reittisuunnitelma, Ääneseudun kehitys Oy, Witas Oy, 2005 

−Ohikulku- ja sisääntuloväylien liikenneympäristön ja maankäytön kehittäminen, 2004 

−Liikenneturvallisuussuunnitelma 2003 

−Esiselvitys Kirkkosaaren liikenneyhteyksistä, Ramboll 2007 

−Keskustan liikennesuunnitelma, LT-Kuopio, 2001 

−Sisä-Savon vesihuollon kehittämissuunnitelma 2001 

−Viitasaaren taajamamiljöön kehittäminen, Kaspnet -hanke, Arkkitehtitoimisto Kauko Lahti Oy, 2000 

−Viitasaaren keskustan yleissuunnitelma, Arkkitehtipalvelu A4, 1998 

−Viitasaaren rakennusinventointi, Osmo Kaitalehto, Keski-Suomen museo 1988. 

 

  

http://www.fcg.fi/
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
Kunnan tulee huolehtia asemakaavan ajantasaisuudesta, kunnan elinvoimasta ja siihen liittyen riittävästä 
tonttitarjonnasta. Tuhmalanniemen asemakaavan tonteista yli puolet on jo myyty. Haukirinteen alue on ra-
kentamatonta, pääosin kaupungin omistuksessa ja sijainniltaan luontevasti olevan taajaman jatkeena.  

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
Kaupunginhallitus päätti kaavoituksen käynnistämisestä 15.2.2016 § 36 ja kaavan vireille tulosta kuulutettiin 
25.2.2016. Varsinainen kaavoitustyö on odottanut erillishankkeiden tuloksia, joilla alueen kehittämiseen ha-
ettiin uudenlaista sisältöä. Kaavakonsultiksi kilpailutettiin FCG Finnish Consulting Group Oy 17.5.2021. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 
Osalliset on lueteltu erillisessä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.  

4.3.2 Vireilletulo 
Hanke on mainittu kaavoituskatsauksessa 2016 (kh 18.4.2016 § 71). Vireille tulosta kuulutettiin 25.2.2016. 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Kaavaselostuksen liitteenä on erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa on kuvattu osallistu-
mis- ja vuorovaikutusmenettelyt. OAS on ollut erikseen kuulutettuna nähtävillä ajalla 01.-14.12.2021. 
OAS:sta ei tuona aikana jätetty mielipiteitä. OAS on edelleen luettavissa kunnan sivuilla. OAS:ia päivitetään 
kaavaprosessin aikana tarpeen mukaan.  

Kaavaprosessin aikana toteutunut vuorovaikutus ja palaute kuvataan prosessin etenemisen myötä kaava-
selostuksessa jäljempänä. 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 
MRL 66 § 2 momentin mukaiselle viranomaisneuvottelulle ei ollut tarvetta. Luonnos- ja ehdotusvaiheissa 
pyydetään viranomaisilta lausunnot.  

Neuvottelut 
Prosessin aikana voidaan pitää tarvittaessa viranomaisten kanssa työneuvotteluja.  Viranomaisneuvottelu 
järjestetään tarvittaessa sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ja sitä koskevat mielipi-
teet ja lausunnot on saatu. 
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4.4 Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1 Kunnan tavoitteet 
Kunnan yleisiin velvollisuuksiin kuuluvat asemakaavan ajantasaisuudesta, toimivuudesta ja ympäristön laa-
dusta huolehtiminen. Kunnan tavoitteita ovat: 

−Löytää kaavalliset keinot (aluetarpeet, kaavamääräykset ja –merkinnät) hiilineutraalin, puurakenteisen 
asuin-/loma-asuntoalueen toteutumiseen. 

−Hyödyntää Puurakentamisen Haukirinne-hankkeen sekä Haukirinne arboretum-kiertotaloushankkeen ai-
neistot ja niissä määritellyt tavoitteet sekä Puurakentamisen opintomatka Norjaan – matkakertomus. 

−Hyödyntää Kiertotalous aluerakentamisessa - opasta alueen kaavoituksessa. 

−Ratkaista korttelialueiden käyttö, loma-asutuksen määrä ja sijoitus suhteessa pysyvään asumiseen. 

−Säilyttää alueen metsäinen luonne välttämällä tarpeetonta puiden kaatoa ja maanpeitteen rikkomista. 

−Huomioida kaavassa erityisesti ekologisen asumisen, rakennusten muuntojoustavuuden, elinkaariajatte-
lun, kiertotalouden ja jakamistalouden näkökulma. 

−Hyödyntää hulevesien käsittelyä osana alueen viihtyisyyttä. 

−Löytää kaavalliset keinot uusiutuvan energian ja älykkään teknologian hyödyntämiseen. 

4.4.2 Lain mukaiset yleiset sisältötavoitteet 
Asemakaavan yleiset sisältövaatimukset on määritelty MRL 54 §:ssä: 

Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon siten kuin 
siitä edellä säädetään. 

Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinym-
päristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luon-
nonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen 
lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. 

Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, 
joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa 
maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuu-
tonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää. 
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4.4.3 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Asemakaavan muutosta ja laajennusta ohjaa ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen yleiskaava. 
Myös valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa voi olla suoraan asemakaavoissa huomioitavia seikkoja. 
Pääosin valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ohjausvaikutus välittyy asemakaavaan maakunta- ja 
yleiskaavoituksen kautta. 

 

Kuva 31: Kaavahierarkia  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä 
maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Uudet valtioneu-
voston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet astuivat voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

−Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja 
tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. 

−Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle 
riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. 

−Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijai-
sesti olemassa olevaan rakenteeseen. 

−Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä. 

Tehokas liikennejärjestelmä 

−Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti 
olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen 
ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara- ja henkilöliikenteen 
solmukohtien toimivuudelle. 

−Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien jatkuvuus ja 
kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien satamien, lentoase-
mien ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet. 

  

http://www.fcg.fi/
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B67CD97B8-C4EE-4509-BEC0-AF93F8D87AF7%7D/133346
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Terveellinen ja turvallinen ympäristö 

−Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoite-
taan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin. 

−Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. 

−Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien 
toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys, tai riskit hallitaan muulla tavoin. 

−Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja rajaval-
vonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuu-
det. 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

−Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaami-
sesta. 

−Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säily-
mistä. 

−Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuu-
desta. 

−Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. 

−Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden sekä saa-
melaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä. 

Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

−Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen tarpeisiin. Tuuli-
voimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin. 

−Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kaukokuljettamiseen 
tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet. 

−Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä. 

Lisätietoja valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista löytyy ympäristöministeriön kotisivuilta: www.ympa-
risto.fi/vat.   
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Yleiskaavalliset tavoitteet 
Halkoniemen alueelle on voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa (yli 20 vuotta vanha) osoitettu 
asuntoalue (AO), johon voi sijoittaa yhteensä 4 kpl erillispientalojen rakennuspaikkaa, maa- ja metsätalous-
valtaista aluetta (M), maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ulkoilun järjestämistarvetta tai ympäris-
töarvoja (MU) ja vesialuetta (W). 
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Vireillä oleva Viitasaaren osayleiskaava ja Ylä-Keiteleen rantaosayleiskaavan kumoaminen Halkonie-
messä 
Viitasaaren keskusta-alueella on voimassa oikeusvaikutukseton yleiskaava, joka on hyväksytty vuonna 1982 
ja jota on päivitetty nelostien liikennealueiden osalta vuonna 1989. Viitasaaren kaupunginhallitus on 2013 
laittanut vireille Viitasaaren keskusta-alueen yleiskaavan laadinnan.  

 

Kuva 32: 2017 nähtävillä ollut luonnos 

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Tarkoituksena on suunnitella kaupunkikeskustan maankäyttö 
sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen toimivuus vuoteen 2035 saakka. Kaavassa keskitytään olemassa oleviin 
rakennettuihin alueisiin, niiden täydentämiseen ja tiivistämiseen. Osayleiskaava on ohjeena tulevia asema-
kaavoja laadittaessa ja muutettaessa.  
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Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 2017. Kaavaehdotuksen valmistelu on odottanut vt4:n toimenpi-
deselvityksen ja aluevaraussuunnitelman valmistumista sekä käsittelyä kunnissa. Kaavan arvioidaan olevan 
ehdotuksena nähtävillä keväällä 2023. 

Laadittavalla osayleiskaavalla kumotaan voimassa olevan Tuhmalanniemen ja vireillä olevan Haukirinteen 
asemakaava-alueella oleva oikeusvaikutteinen Ylä-Keiteleen rantaosayleiskaava. 

 

Kuva 33: Ote taajamaosayleiskaavan luonnoksesta. 

Yleiskaavaluonnoksessa Haukirinteen suunnittelualue on uutta pientalovaltaista asuntoaluetta. Länsiosassa 
on satama ja lähivirkistysalue. Yleiskaavaluonnokseen on merkitty lepakoiden ruokailualue (luo-2) sekä vi-
heryhteystarve rannan virkitysalueen ja Salonpääntien eteläpuolen MU – alueen välillä 
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Kuva 34: Taajamaosayleiskaavaluonnoksen 2017 yleismääräykset 
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Maakuntakaavan tavoitteet 
Alueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava, joka on tullut lainvoimaiseksi 28.1.2020.  

 

Kuva 35 Ote maakuntakaavasta. Suunnittelualue on lisätty kartalle punaisella rajauksella ja rengastettu. 

Matkailun ja virkistyksen vetovoima-alue 

 

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti tärkeät matkailu- ja virkistyskäytössä olevat tai siihen soveltuvat 
alueet. 

Suunnittelumääräys: Alueidenkäytön suunnittelussa turvataan toimivat reitistöt ja virkistysalueet ja niiden 
maisema- ja ympäristöarvot sekä matkailullinen hyödyntäminen. Alueen käytön suunnittelussa on huoleh-
dittava, ettei hanke tai suunnitelma yksinään tai yhdessä muiden hankkeiden kanssa merkittävästi heikennä 
Natura 2000 -verkoston perusteena olevia luonnonarvoja. Metsien hoito ja käyttö perustuu voimassa ole-
vaan metsälainsäädäntöön. 
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Kulttuuriympäristön vetovoima-alue 

 

Merkinnällä osoitetaan maakunnan kulttuuriympäristön monimuotoiset aluekeskittymät. 

Suunnittelumääräys: Alueen kehittämisessä tulee hyödyntää kulttuuriympäristön monimuotoisuutta. Aluei-
denkäytön suunnittelulla edistetään kulttuuriympäristöjen kestävää käyttöä ja hoitoa. Alueilla metsien hoito 
ja käyttö perustuu voimassa olevaan metsälainsäädäntöön. 

Laivaväylä 

 

Merkinnällä osoitetaan laivaliikennettä palveleva vesiväylä. Väylällä on voimassa MRL 33 §:n mukainen eh-
dollinen rakentamisrajoitus. 

Muut liittyvät maakuntakaavamerkinnät 
Seudull isesti  merkittävä t i iv istettävä taajama 

 

Merkinnällä osoitetaan kehitettävä ja palvelut säilyttävä taajama. 
  

Suunnittelumääräys: Taajamaa ylläpidetään ja kehitetään seudullisesti kattavien palvelujen keskuksena. Ke-
hittämisessä hyödynnetään olemassa olevaa rakennetta kiinnittäen huomiota viihtyisyyteen ja esteettömyy-
teen. Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen tarpeet sekä tur-
vattava maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt ja luonnonsuojelun kohteet. 

Koko maakuntaa koskevat suunnittelumääräykset: 
Koko maakuntaa koskevista maakuntakaavan suunnittelumääräyksistä suunnittelukohdetta koskevat lähinnä 
uusiutuvaa energiaan, kulttuuriympäristöihin ja luonnonvaroihin liittyvät suunnittelumääräykset: 

Uusiutuva energia  
Asuin-, kauppa-, teollisuus-, työpaikka- tai vapaa-ajan alueita suunniteltaessa on mahdollisuuksien mukaan 
selvitettävä geoenergian ja puun hyödyntämismahdollisuudet. 

Kulttuuriympäristö  
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon tunnetut muinaisjäännökset ja maakunnalli-
sestimerkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet sekä arvokkaat perinne maisemat. Ajantasainen 
tieto on tarkistettavamuseoviranomaiselta ja perinnemaisemien osalta toimivaltaiselta viranomaiselta. Maa-
kunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet on esitetty maakuntakaavan alueluette-
lossa. 

Luonnonvarat  
Pohjavesiluokituksen mukaisia alueita koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, että pohjaveden kemi-
allinen ja määrällinen tila ei niiden vaikutuksesta heikkene. Pohjavesiluokituksen alueet on esitetty maakun-
takaavan alueluettelossa. 
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Keski-Suomen maakuntakaava 2040 
Keski-Suomen liitto on aloittanut maakuntakaavan päivityksen. Päivitys koskee Keski-Suomen voimassa ole-
vaa maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen maakunnan aluetta, Kuhmoinen pois lukien. Kaavasta käytetään 
nimeä Keski-Suomen maakuntakaava 2040. Maakuntakaava päivitetään rullaavan maakuntakaavoituksen 
periaatteiden mukaisesti. Rullaavassa maakuntakaavoituksessa voimassa olevaa maakuntakaavaa muute-
taan kertyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Nyt vireilletulovaiheessa nämä muutostarpeet liittyvät seu-
dullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon, liikenteeseen ja hyvinvoinnin aluerakenteeseen. Maakunta-
kaavan päivityksen luonnosaineisto oli nähtävillä 5.5.2022 saakka.   
https://keskisuomi.fi/alueiden-kaytto-ja-saavutettavuus/maakuntakaavoitus/maakuntakaava-2040/  

 

Kuva 36: Ote maakuntakaavan luonnoksesta 

Suunnittelualueeseen ei kohdistu merkintöjä. Lähin maakuntakaavaluonnokseen merkitty tuulivoima-alue sijoittuu yli 
10 km:n päähän. 4 km etelään on maakuntakaavaluonnoksessa uusi valtatievaraus. Valtatien 4 ja kantatien 77 (Sininen 
tie) välille esitetään oikaisevaa linjausta.  

suunnittelu-
kohde 

http://www.fcg.fi/
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Voimassa olevan asemakaavan tavoitteet 
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Alue rajoittuu idässä Tuhmalanniemen asemakaava-alueeseen 
(Tuhmalanniemen asemakaavan muutos, 6.6.2011 § 120).  

Rajapinnassa asemakaavassa on erillispientalojen korttelialueita 
AO. Rannalla on kaavassa 15 m leveä s-2 – vyöhyke (maisemallisesti 
tärkeä rantapuusto) ja sen jälkeen 10 m leveä sa – vyöhyke (saa si-
joittaa 30 kem²:n kokoisen saunan). Tonteilla on 350 kem²:n raken-
nusoikeus. 

Kaavan rantatontit ovat menneet paremmin kaupaksi kuin kuivan 
maan tontit. Asukkaat ovat yhdessä hankkimassa kuivan maan tont-
tia sijoittaakseen sinne yhteisiä varastotiloja.  

 

Kuva 37: Ote Tuhmalanniemen asemakaavasta 

 

 

Kuva 38: Tuhmalanniemen asemakaavan kaavamääräykset 
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2019 Puurakentamisen Haukirinne – hanke 
2019 Haukirinteen kaavoitukselle haettiin sisältöä ja suuntaviivoja ”Puurakentamisen Haukirinne” – hank-
keen avulla. Suunnitelman laati FCG.  

 

Hankkeessa Haukirinteelle muodostettiin elämyksellinen ja perinteistä puurakentamista modernilla tavalla 
tulkitseva aluekonsepti, joka yhdisti asumisen, vapaa -ajan ja työteon. 

Hankkeen lähtökohtana oli paikan henki ja ainutlaatuisen luontokokemuksen – metsäisyyden ja järvimaise-
man säilyttäminen. Vapaa-ajan asumisen ja pysyvän asumisen sijoittaminen samalle alueelle tuo elävyyttä ja 
mahdollisuudet uudenlaiseen vuorovaikutukseen. 

Puurakentamisen Haukirinne- hanke liittyi jo päättyneeseen Viitasaaren kaupungin WiitaHub–hankkeeseen. 
Siinä kehitettiin kaupungin keskustassa co-working-tilaa, joka sai nimekseen Lennätin. Tila on aktiivisessa toi-
misto-, työpaja-, seminaari- ja koulutuskäytössä. Toiminta kehittyy koko ajan sisältäen avoimen yliopiston 
opintomahdollisuuksia. Co-working-tila pikkukaupungin keskustassa tarjoaa kiinnostavan mahdollisuuden 
myös Haukirinteen asukkaille ja matkailijoille piipahtaa töissä ”mökkielämänsä” lomassa. 

Puurakentamisen Haukirinne-hankkeen suunnitteluaineistona syntyi 1) alueen konsepti, 2) yleissuunnitelma, 
3) talotyypit ja 4) havainnekuvat alueesta ja kortteleista (mm. kansikuva). Alueesta ja rakennuksista laadittua 
maastomallia höydynnetään asemakaavatyössä, sen erilaisten vaihtoehtojen suunnittelussa ja mallintami-
sessa. 
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2020 Arboretum 
Puurakentamisen Haukirinne – hankkeen yhteydessä ideoidun arboretumin toteuttamiseksi tarvittavat suun-
nitelmat laadittiin 2020 (FCG). Suunnitelmat sisälsivät näkötornin, käytävät, kasvillisuuden, valaistuksen ja 
kalusteet. Käytäviä on alustavasti perustettu ja kasveja koeistutettu.  
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4.4.4 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 
Suunnittelun lähtökohtana oli 2019 laadittu Puurakentamisen Haukirinne – kehittämissuunnitelma ja 2020 
tarkennettu Arboretum – suunnitelma näkötorneineen.  

 

Kuva 39: Puurakentamisen Haukirinne - suunnitelma 2019 

Alustavassa luonnoksessa 3.2.2022 alueelle esitettiin 22 asuintonttia ja 10 lomarakennusta. Kokoojakatu 500 
m kiersi lännestä rantaan. Puurakentamisen Haukirinne – suunnitelmassa esitetty uimaranta–sauna - koko-
naisuus oli siirretty itään laitureiden viereen. Haukirinne – suunnitelmassa esitetty sijainti ei ollut ranta- ja 
pohjaolosuhteiltaan uimapaikaksi sopiva, ja suunnitellulla paikalla sijaitsi jo oleva asuinrakennus.  

Leikkipaikka sijoittuisi alueen keskelle näkötornin viereen, yleinen pysäköintialue ylös Salonpääntien varrelle, 
Arboretumin yläosaan.  

 

Kuva 40: Alustava luonnos 3.2.2022 
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Suunnitelmaa jalostettiin kaupungin ohjausryhmän ohjeistuksesta – kulku rantaan osoitettiin suoraan Varis-
salmentietä jatkamalla. Perustelut:  

−Liikenteellisesti selkeämpi 

−Vähemmän katumetrejä – edullisempi 

−Mahdollistaa Varissalmentien jatkon rakentamisen tukeutuen jo olevaan infraan 

−Rauhoittaa alueen luoteisosan olevan asuinrakennuksen ympäristön sekä liito-oraville soveltuvan ja lepak-
koalueen. 

Alueen korkeimpaan kohtaan Salonpääntien varrelle osoitettiin kaksi rivitalokorttelia. Suunnitelmassa on 27 
erillispientalo/AP – tonttia ja 10 loma-asuntotonttia. Viheraluetta on runsaasti. 5 AP – tonteista ja 6 RA – 
tonteista on omarantaisia. Alueen oleva asuintalo on omalla rantatontillaan.  

4.5 Valmisteluvaiheen kuuleminen 
Kaavaprosessin edetessä kaavaselostukseen kirjataan valmistelu- ja ehdotusvaiheiden kuulemisten yhtey-
dessä saatu palaute sekä miten se on kaavaa laadittaessa huomioitu.  
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

 

Kuva 41: Asemakaavaluonnos 26.9.2022 

5.1 Kaavan rakenne 
Kaava-alueella on neljä katua;  

−Varissalmentien jatke, joka kaartaa rantaan venevalkama-alueelle.  

−Salonpääntie jatkaa kaava-alueen ohi eteläreunassa 

−Salonpääntieltä kaartuu alas rinteeseen Haukirinteentie ja Arboretumintie.  

Kaikki kaava-alueelle tulevat kadut ovat umpikujia, läpiajoliikennettä ei ole.  

Varissalmentien alkujatkeelle sijoittuvat 5 rantatonttia muodostavat oman korttelinsa. Tontteja on tällä koh-
taa vain kadun rannan puolella.  

Varissalmentien loppuosassa on kaksi loma-asuntokorttelia. Omarantaisia tontteja on 6 ja ylärinteen puolella 
neljä. Arboretum ja venevalkama-alue yhdistävät ja samalla erottavat loma-asumisen ja vakituisen asumisen 
toisistaan. Arboretumin yläosassa Salonpääntien varrella on yleinen paikoitusalue, jonne Arboretumin vierai-
lijat voivat jättää autonsa ja tutustua sekä Arboretumiin että venevalkamaan.  

Venevalkama-alueen jakaa keskelle sijoittuva saunarakennus uimaranta – ja laituripuoleen. Sekä uimarannan 
että laiturien puolelle on varattu oma paikoitusalueensa. Länsipuolinen paikoitusalue palvelee myös loma-
asukkaiden paikoitusta. Itäosaan on varattu rakennusoikeutta vesirajaan venevajoille.  

Salonpääntielle liittyy suoraan 6 tonttia. Neljä tonteista on erillispientalotontteja, kaksi isompia rivitalotont-
teja. Rivitalot ovat kaksikerroksisia ja maastoa myötäillessään ne muodostavat puolikaaren Arboretumin mo-
lemmin puolin. Rivitaloilta ja Salonpääntien erillispientalotonteilta on hyvät näköalat Keiteleelle.  
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Haukirinteentie kaartaa Salonpääntieltä alas maaston muotoja myötäillen. Haukirinteentien loppu muodos-
taa oman kahden korttelin kokonaisuutensa. Haukirinteentieltä itään kohti Arboretumille suunniteltua näkö-
tornia haarautuu korkeuskäyriä myötäillen Arboretumintie. Tontit ovat isoja ja lomitettu niin, että ylemmiltä 
tonteilta on näköala alempien yli / välistä.  

5.1.1 Mitoitus 
Kaava-alueesta lähes puolet (45 %) on viheraluetta (VL, VP tai M). Kolmannes (36 %) on rakennusaluetta (AO, 
AP, AR tai RA). Katujen osuus on 13 % ja venevalkaman 6 %. 

−AO – tontteja on 22 kpl 

−AP – tontteja on 5 kpl 

−AR – tontteja on 2 kpl 

−RA – tontteja on 10 kpl 

 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Suunnitelmassa on paljon viheraluetta ja tontit ovat reilun kokoisia. Rannalla on paljon yhteiskäyttöistä alu-
etta venevalkama–uimarantana ja viheralueena. Isot tontit ja runsaat viheralueet sekä kaavamääräykset 
mahdollistavat tavoitteiden mukaisten rakennustapojen ja energiaratkaisujen toteuttamisen.  

5.3 Aluevaraukset ja kaavamerkinnät 
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5.4 ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET 
Energiaratkaisut 
Rakennuksiin saa asentaa aurinkoenergian hyödyntämiseen tarkoitettuja järjestelmiä. Järjestelmät eivät saa 
aiheuttaa häiritseviä heijastuksia ympäristöön.  

Alueelle saa rakentaa energiakaivo- ja maapiiri - periaatteilla toimivia maalämpöjärjestelmiä. Järjestelmät 
saavat ulottua tontin ulkopuoliselle virkistysalueelle. 

Rakennustapa 
Rakennusten tulee arkkitehtuuriltaan sopeutua ympäristöönsä siten, etteivät ne heikennä maisema-arvoja. 

Rakentaminen rinnealueilla on sovitettava maastoon erityistä huolellisuutta noudattaen. Rakennusten tulee 
myötäillä maastoa. Maanpinnan muotoa / korkeusasemaa ei saa merkittävästi muuttaa täytöin tai leikkauk-
sin. 

Rakennusten pääjulkisivumateriaalin tulee olla puu. 

Mikäli kiinteistön jätevesiä ei voida johtaa kunnan viemäriverkkoon viettoviemärillä, vastaa kiinteistö jäteve-
den pumppauksesta ja kustannuksista. 

Alueen alin sallittu rakentamiskorkeus on +101,10 mpy (N2000). 

Hulevedet 
Alkuperäistä metsänpohjaa ja puustoa tulee säilyttää tonteilla mahdollisimman paljon.  

Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevat hulevedet on ensisijaisesti käsiteltävä kiinteistöllä ja imeytettävä. 

Mikäli imeytys ei ole mahdollista, on hulevedet johdettava hidastaen mahdollisimman luonnonmukaisesti 
eteenpäin. 

Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hulevesien hallintasuunnitelma.   

Autopaikat 
AO-, AP- ja RA - tonteilla tulee olla vähintään kaksi autopaikkaa / huoneisto. 

AR - tonteille tulee rakentaa vähintään 1,5 autopaikkaa / huoneisto.  

AR - tonteilla on otettava huomioon Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja la-
tauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä (29.10.2020/733). 

Tonttijako  
Tonttijako ei ole sitova tämän asemakaavan alueella (MRL 78.1) 
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5.5 Kaavan vaikutukset 

5.5.1 Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
Toteutuessaan kaava mahdollistaa uusia rakentamis- ja asumismahdollisuuksia Viitasaarella. Haukirinteen 
alue muuttuu rakentamattomasta metsäatalousalueesta väljästi rakennetuksi pientaloalueeksi. Lähiasukkai-
den luontoympäristö tältä osin vähenee. Alueelle tulee myös mielenkiintoisia kohteita kuten Arboretum, nä-
kötorni, uimaranta ja venevalkama laitureineen sekä saunarakennuksineen.  

5.5.2 Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 
Kadun rakennuksessa syntyy leikkausmassoja seuraavasti:  

Katu Maaleikkaus 

Katu_1 7184 

Katu_2 11267 

Katu_3 1388 

Katu_4 1408 

Katu_5 1477 

Katu_6 193 

Katu_7 1415 

Putkikaivantoleikkaus (ei kadun alla) 721 

Putkikaivantoleikkaus (kadun ulkopuolella) 941 

Putkikaivantoleikkaus (kadun alla) 1330 

Yhteensä 27 324 m3 

 
Kaivun myötä vapautuva maa-aines on silttimoreenia, joka soveltuu huonosti perustusrakenteeksi. Tonttien 
tasaaminen etukäteen ennen rakennussuunnitelmia ei ole tarkoituksenmukaista. Jonkun verran kaivumas-
soja voidaan käyttää luiskatäyttöihin.  Kaava-alueella ei ole luontevaa paikkaa, missä massoja voisi tehok-
kaammin hyödyntää tai säilyttää. Kaiken massan poiskuljetus vaatii n. 1800 sora-autokuormaa. Maamassojen 
hyötykäyttö- tai sijoituspaikka on syytä pyrkiä löytämään mahdollisimman läheltä. Kaavan tavoitteena on, 
että olevaa maanpintaa muokattaisiin mahdollisimman vähän. 

 

 
Maamassat sijoitetaan kaava-alueen ulkopuolelle mutta tarkkaa sijaintia ei vielä syyskuussa 2022 ollut tie-
dossa. 
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Kuva 42: Kuvassa oikealla havainnollistettu maamassan koko 1, 2 ja 3 m korkeana. 

Maa- ja kallioperä 
Rakennettaviksi suunnitellut alueet ovat GTK:n maaperätietojen mukaan pääosin hiekka- ja soramoreenia. 
Haukirinteen suunnitellun linjauksen kohdalla on hiekkaa ja eteläisimpien tonttien kohdalla on kalliomaata. 
Hiekka – ja soramoreeni ovat hyvää rakennuspohjaa. Rakentaminen vaikuttaa maa- ja kallioperään rakennet-
tavilla alueilla. Katulinjaukset ja rakentaminen on pyritty sovittamaan maastoon mahdollisimman hyvin. Kaa-
vamääräyksellä edellytetään, että rakennukset sovitetaan maastoon sen muodot huomioon ottaen.  

Varissalmentien ohjaaminen rantaan liikennöitävällä kaltevuudella edellytti tasauksen suunnittelua siten, 
että rinteeseen joudutaan tekemän leikkausta. Kadun tasauksen lasku helpottaa toisaalta kadun ja tonttien 
liittymien toteuttamista. Maapohjatutkimukset osoittivat, että suunnitelluilla linjoilla ei ole kalliota vastassa, 
eli katu voidaan rakentaa ilman kalliita louhinta- ja räjäytyskustannuksia.  

Vesi 
Rakentamisen myötä hulevedet lisääntyvät ja pyrkivät alaspäin järveen. Asuinkorttelien väleissä on runsaasti 
viheraluetta, jotka mahdollistavat huleveisen viivyttämisen ja imeyttämisen ennen niiden kulkeutumista ve-
sistöön. Kaavan ehdotusvaiheeseen mennessä täydennetään kaava-asiakirjoja hulevesiselvityksellä ja – suun-
nitelmalla. Tavoitteiden mukaisesti pyritään hulevesiratkaisuista mahdollisuuksien mukaan myös luomaan 
ympäristöä rikastuttavia elementtejä.   

Ilma ja ilmasto 
Uudisrakentaminen rasittaa osaltaan ilmaa ja ilmastoa suorien ja välillisten hiilipäästöjen kautta. Kaavassa 
pyritään mahdollistamaan uusiutuvien energiaratkaisujen käyttäminen ja vähähiilisten ratkaisujen suosimi-
nen (maa- ja aurinkolämpö, puurakentaminen, kierrätys).  

5.5.3 Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 
Alueen merkittävimmät luontoarvot ovat luoteisosan lepakkoesiintymä ja samassa yhteydessä todettu liito-
oraville soveltuva ympäristö, vaikkei ko. alueelta liito-oravahavaintoja olekaan. Asemakaavaluonnoksessa ky-
seinen alue esitetään jätettäväksi maa- ja metsätalousalueeksi / virkistysalueeksi, ei rakentamiseen. Lepak-
koalue on erikseen merkitty alueen osaksi, jolla alueen ominaisuudet tulee säilyttää.  

Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta arvokkaasta rantavyöhykkeestä yli puolet jätetään ra-
kentamiselta vapaaksi. Itäosan rantatonteille on varattu 15 m leveä vyöhyke, joka määrätään säilytettäväksi 
puustoisena, eikä sinne saa istuttaa ympäristölle vieraita puulajeja.  

  

http://www.fcg.fi/


FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus 51 (56) 
   
26.9.2022   
   
 

 
 

 
FCG Finnish Consulting Group Oy Y-tunnus 1940671-3 
Puistokatu 2 A, 40100 Jyväskylä Kotipaikka Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi                                                                                   Kaavaselostus_Haukirinne_L3.docx 
 

5.5.4 Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 
Alue- ja yhdyskuntarakenne 
Kaava jatkaa olevaa yhdyskuntarakennetta länteen. Sijainti ydinkeskustan ulkopuolella mahdollistaa nopean 
pääsyn maantielle ja siten hyvät yhteydet. Yhteys keskustaan on mahdollinen autolla maantiestä erillisen 
kadun kautta ilman tarvetta käyttää nelostietä. Keskustaan pääsee myös turvallisesti erillisen jalankulku–
pyörätien kautta. Etäisyys Viitasaaren edustaan on ihanteellinen esim. jalkaisin tai pyörällä tehtäväksi, ilman 
päästöjä ja terveellisesti.  

Yhdyskunta- ja energiatalous 
Sijainti olevan infran jatkona vähentää rakentamisen ja ylläpidon kustannuksia. 

Liikenne 
Kokonaisuudessaan toteutuessaan alueelle voi muuttaa asumaan 120-160 vakituista asukasta (~60-80 asuin-
huoneistoa). Lisäksi alueelle tulee 10 loma-asuntoa, joissa käyttö on kausittaista. Liikennetuotos on suuruu-
deltaan n. 300 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tästä liikenteestä kolmannes suuntautuu Varissalmentielle. Vene-
valkamaan suuntautunee myös jonkin verran satunnaista liikennöintiä.   

Liikennetuotoslaskelma  
Asukkaita 160  

Kotiperäistä matkaa / asukas / vuoro-
kausi 4 

Vierailumatkojen korjauskerroin 1.22 

Henkilöauto osuus 60 % 

JK osuus 18 % 

PP osuus 10 % 

JL osuus 10 % 

yht. 98 % 

Keskikuormitus (hlö / auto) 1.60 

Henkilöautomatkoja / vuorokausi 293  

Henkilöautomatkoja / vuorokausi 300  

 

5.5.5 Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 
Kaupunkikuva 
Alue on taajaman reunavyöhykettä.  

Maisema 
Rakentaminen tulee näkymään maisemassa erityisesti pohjoiseen järven suuntaan ja sen vastarannoille. Vai-
kutusta pehmentää rannan istutettava / puustoiseksi jätettävä vyöhyke (15 m, sama kuin Tuhmalanniemen 
asemakaavassa).  

Vaikutus maisemaan on arvioitavissa alueesta tehdyn virtuaalimallin avulla. Huomiota herättävät eniten 10 
lomarakennusta rannalla. Kaava pyrkii mahdollistamaan Puurakentamisen Haukirinne – suunnitelmassa vi-
soidut rantaloft – rakennukset. Rakennusten kokoa on rajattu hieman alkuperäistä suunnitelmaa pienem-
mäksi.  
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Kuva 43: Näkymä Pihkurin venesatamasta Haukirinteelle virtuaalimallissa, vertaa kuvaan 4 

 

Kuva 44: Virtuaalimallinäkymä Haapasaaren kärjestä, harmaat massat vasemmalla ovat Tuhmalanniemen rakennuksia. 
Valkoinen massa on kaavan mahdollistama rannan yhteisrakennus. 

 

Kuva 45:Virtuaalimallnäkymä lännestä Salonpään suunnasta. Näkötorni ja rantaviivan rantalofit näkyvät selvimmin 
maisemassa. 
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Kuva 46:Virtuaalimallinäkymä yläviistosta 

 

Kuva 47: Virtuaalimallinäkymä venevalkamasta 
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Kuva 48: Virtuaalimallinäkymä Halkovuoren suunnasta 

Lisää kuva- ja videoaineisto virtuaalimallista on katsottavissa osoitteessa   
https://www.skjkl.fi/viitasaari/Haukirinne/ .  
Virtuaalimalli on mahdollista ladata osoitteesta myös omalle koneelle, jolloin mallia voi tarkastella vapaasti.  

Kulttuuriperintö ja rakennettu ympäristö 
Alueella ei ole muinaismuistokohteita, joihin kaavalla olisi vaikutusta.  

5.5.6 Elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen  
Alueelle ei sijoitu palveluja, ei vaikutusta elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.  

5.6 Ympäristön häiriötekijät 
Alueella ei ole erityisiä häiriötekijöitä.  

5.7 Nimistö 
Alueelle tulee kaksi uutta katua, jotka nimetään: Haukirinteentie ja Halkovuorentie. Arboretumille esitetään 
nimi asemakaavaehdotuksessa. 
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 Toteuttaminen ja ajoitus 
Asemakaavaa voidaan toteuttaa kaavamuutoksen saatua lainvoiman.  

Ensimmäisessä vaiheessa voidaan toteuttaa Varissalmentien jatko. Rantatontit voivat tukeutua Varissalmen-
tien vesi- ja viemärijohtoon, joskin tonteilla tulee olla kiinteistökohtainen pumppaus.  

6.2 Massatasapaino 
Alueen kadut on pyritty sovittamaan maaston muotoihin siten, että leikkausmassoja voitaisiin hyödyntää 
mahdollisimman paljon täytöissä. Kadunrakentamisessa kuitenkin syntyy sentyyppistä hukkamaata, joka so-
veltu tarkoitukseen huonosti ja on parempi kuljettaa alueelta pois. Kts. kohta 5.5.2, sivu 49. 

Tonttien rakentamista ohjaa kaavamääräys: "Rakentaminen rinnealueilla on sovitettava maastoon erityistä 
huolellisuutta noudattaen. Rakennusten tulee myötäillä maastoa. Maanpinnan muotoa / korkeusasemaa ei 
saa merkittävästi muuttaa täytöin tai leikkauksin." Määräyksen myötä voidaan välttää tarpeetonta maan 
kuljettamista, mikä pienentää alueen hiilijalanjälkeä. 

6.3 Energiaratkaisut 
Aurinkopaneelien eli aurinkovoimalan asentamisesta ja ylläpidosta voi saada kotitalousvähennyksen. 

Sellaiseen rakennukseen, jonka lämmitysjärjestelmän tai yhdistetyn tilojen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestel-
män nimellisteho on yli 290 kilowattia ja rakennukseen, jonka ilmastointijärjestelmän tai yhdistetyn ilmas-
tointi- ja ilmanvaihtojärjestelmän nimellisteho on yli 290 kilowattia, on asennettava automaatio- ja ohjaus-
järjestelmä (Laki 733/2020).  

Automaatio- ja ohjausjärjestelmä tarkoittaa järjestelmää, joka kattaa tuotteet, ohjelmistot ja tekniset palve-
lut, jotka voivat tukea rakennuksen teknisten järjestelmien energiatehokasta, taloudellista ja turvallista toi-
mintaa automaattisen ohjauksen avulla sekä helpottamalla kyseisten rakennuksen teknisten järjestelmien 
manuaalista hallintaa. 

6.4 Sähköautot 
Sähköautojen määrä on yli kymmenkertaistunut neljänä viime vuotena. Vuonna 2021 ladattavien hybridien 
ja sähköautojen osuus autokannasta nousi yli prosenttiin (1,6 %). Syyskuun 2021 lopussa suomessa oli liiken-
nekäytössä 2 755 349 henkilöautoa, joista 1 % (22 921 kpl) oli täyssähköautoja . VTT:n LIPASTO-ennus-
teen (2021) perusteella vuonna 2030 Suomessa on noin 600 000 sähköautoa. Hallituksen tavoitteena on 700 
000 sähköauton kanta vuonna 2030 . Autokannan kokonaismäärän pysyessä samana ennusteet tarkoittaisi-
vat vuonna 2030 täyssähköautojen 20 – 25 % osuutta koko autokannasta.  

Kaavaan on lisätty viittaus Lain rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspiste-
valmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä (733/2020) noudattamisesta.  

Käytännössä tämä tarkoittaa, että sähköauton latauspistevalmius on asennettava vähintään 50 prosenttiin 
kaavan rivitalotonttien pysäköintipaikoista. Lisäksi on asennettava yksi suuritehoinen latauspiste tai vähin-
tään yksi normaalitehoinen latauspiste. Useampien latauspisteiden asentaminen rakennusluvan mukaisille 
autopaikoille ei vaadi erillistä kaavamääräystä tai lupaa. 

6.5 Liikenneturvallisuus 
Ajonopeuksien hillitsemiseksi kaduille on kaavan liitteenä olevassa kunnallisteknisessä yleissuunnitelmassa 
esitetty kavennuksia.  
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6.6 Sammutusvesihuolto 
Vesihuoltoverkoston osalta tulee ottaa huomioon kunnan velvollisuudet järjestää sammutus- ja pelastustoi-
mien turvaamiseksi pelastustoimen käyttöön soveltuvia maapaloposteja ja/tai sammutusvesiasemia tai luon-
non sammutusvedenottopaikkoja (Pelastuslaki 379/2011; 30 §) pelastusviranomaisten antamien ohjeiden 
mukaisesti. 

Sammutusveden järjestämistä koskevat ehdot tulee välittää tiedoksi kunnan vesihuollosta vastaavalle toimi-
jalle. Vesihuoltolaitoksen tulee lisäksi toimittaa tiedot Keski-Suomen pelastuslaitokselle liitettäväksi sammu-
tusvesisuunnitelmaan. 

6.7 Toteutuksen seuranta 
Kaupunki valvoo alueen toteutumista asemakaavan mukaisesti rakennuslupien kautta. 
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