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MIKÄ KAAVOITUSKATSAUS ON? Kaavoituskatsauksessa kerrotaan vuosit-
tain vireillä olevista kaavoitushankkeista sekä muista maankäyttöön vaikutta-
vista merkittävistä suunnitteluhankkeista.  Se kertoo kaavojen etenemisestä 
sekä siitä, miten ja milloin kaavahankkeeseen voi osallistua. Kaavojen vireille 
tulosta kuulutetaan Kotiseudun Sanomissa, kunnanviraston ilmoitustaululla 
sekä kunnan internetsivuilla https://pihtipudas.fi.  
 
MRL 7§ KAAVOITUSKATSAUS.  
Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa 
vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään 
vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden 
käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta 
kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta 
on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. 
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     Otteita YK:n Kestävän kehityksen tavoitteista 

VUOSINA 2021-2022 KESKITYTÄÄN 
TAAJAMAYLEISKAAVAAN, TUULIVOIMAAN 
JA RANTOJEN YLEISKAAVOITUKSEEN.  
Maakuntakaavan aiempaa strategisempi paino-
tus ja sen sisällön keskittyminen valtakunnalli-
sesti ja maakunnallisesti merkittäviin kokonai-
suuksiin, korostaa kunnan vastuuta kaavoituk-
sesta ja maapolitiikasta.  
Pihtiputaan uuden kuntastrategian painopiste-
alueet valtuustokaudelle 2021-2025 ovat:  
 

1) Uudistuva Pihtipudas  
2) Yrittäjien Pihtipudas 
3) Kestävän kehityksen Pihtipudas.  
Kaavoitus toteuttaa omalta osaltaan kuntastrate-
giaa mm. vahvistaen vuoropuhelua kaavaproses-
seissa, luoden edellytyksiä hyvälle elinympäris-
tölle (uudistuva Pihtipudas). Yritystoimintaa edis-
tetään huolehtimalla riittävästä yritystonttien tarj-
onnasta, logistisesta sujuvuudesta sekä vt4:n ja 
sen ympäristön kehittämisestä taajamayleis-
kaavoituksella ja asemakaavoituksella. Kestävän 
kehityksen painopistettä toteutetaan kaavoituk-
sessa edistämällä uusiutuvaa energiaa, huomioi-
malla kaavoituksessa nelostien kehittämistarpeet 
(vt4 aluevaraussuunnitelma) sekä luomalla puit-
teita luontomatkailun kehittymiselle. Lisäksi kaa-
voitetaan asuinalueita sekä yksittäisiä asuin-
tontteja rannoille ja vesistön läheisyyteen siellä, 
missä se on mahdollista. Kestävän kehityksen 
tavoite huomioidaan kaavoituksessa laajasti. 

Ennakoiva maanhankinta on osa kunnan maa-
politiikkaa ja tukee kuntastrategian toteuttamista.   

 

Taajaman yleiskaavatyö käynnistyy vuoden 2022 aikana. Siinä sovitetaan yhteen valtatien 
(vt4) ja taajaman pitkän aikavälin kehittämistarpeet. Vt4 toimenpideselvitys (TPS) ja 
aluevaraussuunnitelma (AVS) valmistui vuoden 2021 alussa ja se laadittiin kunnan, Keski-
Suomen ELY-keskuksen ja konsultin tiiviinä yhteistyönä. Tavoitteena on vetovoimainen ja 
toimiva ympäristö matkailulle, palveluille, yritystoiminnalle, asumiselle ja liikenteelle.  
 

Saani- ja Elämäjärven sekä muun itäisen vesistön ranta-osayleiskaavan varsinainen kaava-
suunnittelu käynnistyy vuoden 2022 aikana. Se sovitetaan yhteen läheisen Leppäkankaan 
tuulivoimapuiston osayleiskaavan kanssa.     
 

Pihtiputaan toinen tuulivoimapuiston osayleiskaavoitus käynnistyi kesällä 2021. Kyseessä on 
Kinnulan ja Pihtiputaan kuntien yhteinen Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimahanke. Hanke 
on yhtä kokonaisuutta, mutta molempiin kuntiin laaditaan omat Kettukangas-Hanhikankaan 
tuulivoimapuistojen osayleiskaavat. Tämän lisäksi kunnanhallitus on vuosina 2021-22 
päättänyt Uusimon ja Leppäkankaan tuulivoimapuistojen osayleiskaavojen laatimisesta. Näistä 
kaavoista kerrotaan tarkemmin jäljempänä. Tuulivoimakaavoituksella pyritään edistämään 
uusiutuvan energian tuotantoa.   Yhteisenä tavoitteena on hiilineutraali Suomi 2035!   
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1. VIREILLÄ OLEVA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTUS 
 

 

 
     Kaavoitusjärjestelmä 

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 - Valmisteluvaihe  
Keski-Suomen maakuntakaava 2040 käsittelee seudullisesti 
merkittävää tuulivoiman tuotantoa, hyvinvoinnin alueraken-
netta ja liikennettä. Kaavaluonnos muuttaa ja täydentää voi-
massa olevaa maakuntakaavaa näiden teemojen osalta, 
muilta osin voimassa oleva maakuntakaava jää voimaan 
sellaisenaan. 
 

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 valmisteluvaiheen 
materiaalit on julkistettu maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n 
ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti. 
Valmistelumateriaali on nähtävillä 7.3.-5.5.2022 osoitteessa: 
https://keskisuomi.fi/alueiden-kaytto-ja-
saavutettavuus/maakuntakaavoitus/maakuntakaava-2040/ 
Mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisena viimeis-
tään 5.5.2022 osoitteeseen kirjaamo@keskisuomi.fi tai pos-
titse Keski-Suomen liitto, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä. 
   

   Tuulivoimapotentiaalikartta 
 

 
 

 
 

Suojavyöhykkeiden (valk.) ja tuulivoimaan so-
veltuvien alueiden (harmaa) perusteet ja muu 
suunnitteluaineisto ovat katsottavissa maakun-
taliiton internetsivuilla.  Liitto tekee vielä lisä-
selvityksiä mm. metsäpeurojen osalta. Liitto 
selvittää myös maakunnan seudullisten tuuli-
voimapuistojen sähkönsiirron kokonaisuutta ja 
arvioi seudullisten tv-alueiden merkittäviä mai-
semavaikutuksia.  Selvitykset, saadut lausunnot 
ja mielipiteet vaikuttavat kaavaehdotuksen val-
misteluun.  Maakuntakaavalla 2040 on juridi-
nen ohjausvaikutus, kun se on hyväksytty ja 
saanut lainvoiman.  

 
Ote maakuntakaavakartasta (valmisteluvaihe) ja määräyk-
sistä. Kaava voi muuttua vielä ehdotusvaiheeseen. 
 

 
Maakuntakaavan 2040 luonnoksessa on osoitettu seudul-
lisesti merkittävinä tuulivoimakohteina (tv) Kettukangas, 
Uusimo ja Leppäkangas sekä Ilosjoki. Vaikka maakunta-
kaavalla 2040 on juridinen ohjausvaikutus vasta lainvoimai-
sena, ohjaa sen valmisteluaineisto tuulivoimakaavoitusta. 

https://keskisuomi.fi/alueiden-kaytto-ja-saavutettavuus/maakuntakaavoitus/maakuntakaava-2040/
https://keskisuomi.fi/alueiden-kaytto-ja-saavutettavuus/maakuntakaavoitus/maakuntakaava-2040/
mailto:kirjaamo@keskisuomi.fi
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2. VIREILLÄ OLEVAT JA VIREILLE TULEVAT YLEISKAAVAT 
 

1) Saani- ja Elämäjärven sekä muun itäisen 
vesistön rantaosayleiskaava (konsulttityönä) 
Kaava on oikeusvaikutteinen ja rakennusluvat voi-
daan MRL 72§:n mukaisesti myöntää suoraan 
kaavan perusteella. Todellisen rantaviivan pituus 
on noin 150 km ja alueen pinta-ala noin 68,6 km2. 
Kaava huomioi mahdollisen Saanin vedenpinnan 
nostohankkeen.  
 

Tavoitteena on maanomistajien tasapuolinen koh-
telu, rantojen monipuolinen käyttö sekä luonto-, 
maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen huomioi-
minen. Kaavaa varten on laadittu luonto- ja maise-
maselvitys sekä rakennusinventointi ja arkeologi-
nen inventointi, joita täydennetään tarpeen mu-
kaan. Tavoitteena on saada kaavaluonnos nähtä-
ville vuoden 2022 aikana ja kaava ehdotus-
vaiheeseen sekä hyväksyttäväksi vuoden 2023. 
MITÄ SEURAAVAKSI? Kaavan vireilletulo, ta-
voitteet ja mitoitus 5-9/2022. 

 
 
Rantayleiskaavoituksen vaiheistus. Keltaisella merkit-
tyjen Saani- ja Elämäjärven lisäksi tähän kaavaan 
sisällytettiin vihreällä merkitty itäinen vesistö sekä 
aniliinilla merkityt nelostien länsipuoliset pienet järvet. 
 
Leppäkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava on 
osoitettu yo. kartassa mustalla rajauksella. Kaavat 
sovitetaan yhteen. 

 

2) Taajaman osayleiskaava 2035-40 (konsulttityönä) 
 

Taajamayleiskaava toteuttaa osaltaan kuntastrategiaa ja on pohjana asemakaavamuutoksille. Kaa-
van perusselvitykset on hulevesi- ja –liikenneverkkoselvityksiä lukuun ottamatta laadittu. Yleiskaa-
vassa huomioidaan mm. Vt4 toimenpideselvitys ja aluevaraussuunnitelma (2021) sekä Wiitaunioinin 
kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma (2021).  

Yleiskaavan alustava suunnittelualue on merkitty ao. karttaan harmaalla rajauksella. Alue ulottuu 
Pitkäpohjasta Kinnulantielle asti. Kehitettävät teollisuusalueet on osoitettu mustalla rajauksella ja 
uudet ranta-asumisen tai rantojen läheisen asumisen alueet punaisella rajauksella. Tavoitteena on 
saada kaava laadittua vv. 2022-2023 aikana.   MITÄ SEURAAVAKSI? Kaavan vireilletulo 9/2022.  
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3) Pihtiputaan kunta / Kettukangas – 
Hanhikankaan tuulivoimapuiston osayleis-
kaava (konsulttina Afry Oy) 

OX2 Finland (Pihtiputaan Tuulivoimapuisto Oy) 
suunnittelee Kettukangas-Hanhikankaan tuuli-
voimapuiston rakentamista Pihtiputaan ja Kin-
nulan kuntien rajalle. Tuulivoima-alue sijoittuu 
Kinnulan Kivijärven ja Pihtiputaan Alvajärven ja 
Muurasjärven väliselle alueelle. Alue sijaitsee 
lähimmillään n. 10 km Pihtiputaan keskustasta 
luoteeseen. Tuulivoima-alueen kokonaispinta-
ala on 164 km2, josta Pihtiputaan puolella on 
noin 90 km2. 
 

Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimapuiston 
osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa 
enintään 78 voimalan tuulivoimapuiston toteut-
taminen koko suunnittelualueelle. Näistä enin-
tään 34 sijoittuisi Pihtiputaan puolelle. Kunkin 
tuulivoimalan yksikköteho on noin 8–12 MW ja 
tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus enimmillään 
300 metriä. Tuulipuisto tulee koostumaan 
tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistä-
vistä maakaapeleista tai ilmajohdoista sekä 
tuulipuiston sähköasemista. 
 

Kuntien alueille laaditaan erilliset oikeusvaikut-
teiset osayleiskaavat, joiden perusteella voi-
daan myöntää suoraan rakennusluvat tuulivoi-
maloiden rakentamiselle (MRL 77a §). Osa-
yleiskaavat laaditaan kunnittain ja kummassa-
kin kunnassa päätöksiä tehdään vain oman 
kunnan alueelle sijoittuvan kaava-alueen osalta. 
Vaikutukset arvioidaan koko yhteisen tuulivoi-
mahankealueen osalta.  
 

Pihtiputaan kunnanhallitus on hyväksynyt kaa-
voitusaloitteen kokouksessaan  5.6.2020 § 120. 
 
 

 

   
 

Kuvassa koko tuulivoimahankealue, josta Pihtiputaan  
osuus on korostettu mustalla rajauksella.  
 

 
 

Kuvassa VE1 (yht. 78 voimalaa). Tuulivoimapuiston 
osayleiskaavan suunnittelualue  kattaa vähintään tuuli-
voimaloiden 40 dB melualueen. Vähimmäisetäisyy-
tenä asutukseen on käytetty kunnanhallituksen periaa-
telinjauksen mukaista 1,3 km. Alue on haasteellinen 
erityisten luontoarvojensa, mm. maakotkan takia.  
Suojaetäisyyksinä käytetään maakuntakaavan 2040 
valmisteluaineiston mukaisia suojaetäisyyksiä. Lähek-
käin sijaitsevien hankkeiden yhteisvaikutukset maise-
maan tullaan arvioimaan (Uusimo).  
 

 

Hankkeeseen liittyen kaavoituksen rinnalla on 
käynnistetty YVA-lain mukainen ympäristövai-
kutusten menettely (YVA-laki 4 §). YVA-menet-
telyn avulla pyritään ehkäisemään hankkeen 
ympäristövaikutuksia, edistetään ympäristövai-
kutusten huomioon ottamista suunnittelussa ja 
päätöksenteossa sekä lisätään kansalaisten 
tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. 
Tuulivoimaloiden osalta tarkastellaan kahta 
vaihtoehtoa VE1 (78 voimalaa) ja VE2 (64 voi-
malaa). Lisäksi arvioidaan tuulivoimapuiston 
kantaverkkoon liittymisen kolmen vaihtoehdon 
ympäristövaikutukset. YVA-selvitykset ja 
arvioinnit hyödynnetään osa-yleiskaavatyössä.  
 

 
MITÄ SEURAAVAKSI? 5-6 / 2022 
- Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan kunnan 

www-sivuilla ja  ilmoitustaululla sekä 
maanomistajille kirjeitse 

- OAS nähtäville; Mahdollisuus esittää mieli-
piteet ja lausunnot osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmasta 

- Yleisötilaisuus 
Samaan aikaan myös hankkeen YVA-ohjelman 
esittely. Tietoa kaavasta, sen etenemisestä ja 
osallistumismahdollisuuksista löytyy kunnan 
internetsivuilta www.pihtipudas.fi.  
 

 

http://www.pihtipudas.fi/
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4) Uusimon tuulivoimapuiston osayleiskaava 
(konsulttina FCG Oy) 

Myrsky Oy suunnittelee Uusimon tuulipuiston 
rakentamista Alvajärven, Muurasjärven ja Saa-
nijärven väliselle alueelle. Alue sijaitsee lähim-
millään n. 6 km Pihtiputaan keskustasta pohjoi-
seen. Tuulivoima-alueen pinta-ala on 45 km2. 
 

Uusimon tuulivoimapuiston osayleiskaavan ta-
voitteena on mahdollistaa enintään 37 voimalan 
tuulivoimapuiston toteuttaminen. Tuulivoimalat 
tulevat olemaan teholtaan noin 6–10 MW. 
Tuulivoimapuiston kokonaisteho on noin 240-
400 MW ja tuulivoimaloiden pyyhkäisykorkeus 
enintään 300 metriä.  
 

Pihtiputaan kunnanhallitus on hyväksynyt Uusi-
mon tuulivoimahankkeen kaavoitusaloitteen ko-
kokuksessaan 4.10.2021 § 218. Yleiskaava laa-
ditaan MRL 77 a§ mukaisena, jolloin tuulivoi-
maloiden rakennusluvat voidaan myöntää suo-
raan yleiskaavan perusteella.  
 

Suunniteltu hanke ylittää YVA-lain arviointime-
nettelyn kynnyksen (126/2019). Hankkeesta 
tullaan käynnistämään ympäristövaikutusten 
arviointimenettely, jossa arvioidaan tuulivoima-
hankkeen ja sen sähkönsiirron vaihtoehtojen 
ympäristövaikutukset. Alustavina vaihtoehtoina 
ovat sähkönsiirto Elenian Pihtiputaan sähkö-
aseman tai Fingridin Metsälinjan kautta.  
 

YVA-selvitykset ja arvioinnit hyödynnetään 
yleiskaavatyössä. 
 
 

 

    
 

Alustava kaava-alueen rajaus ja voimalatarkastelu, 
(yht. 37 voimalaa). Tuulivoimapuiston osayleiskaa-
van suunnittelualue  tulee kattamaan vähintään tuuli-
voimaloiden 40 dB melualueen. Suojaetäisyytenä 
asutukseen on käytetty 2 km ja loma-asutukseen 1,5 
km. Alueen keskellä olevien kahden kaavoittamat-
toman vapaa-ajan asunnon osalta neuvotellaan käyttö-
tarkoituksesta.  
 
Alue on haasteellinen erityisten luontoarvojensa, mm. 
maakotkan takia. Suojaetäisyyksinä käytetään maa-
kuntakaavan 2040 valmisteluaineiston mukaisia suoja-
etäisyyksiä. Lähekkäin sijaitsevien hankkeiden yhteis-
vaikutukset maisemaan tullaan arvioimaan (mm. 
Kettukangas-Hanhikangas sekä mahdollisesti Leppä-
kangas). 
Kunnanhallitus sai ennen päätöstään tiedoksi maano-
mistajien neuvottelukunnan suosituksen tuulivoima-
yhtiöstä (useita toimijoita).  

 

 
Alustava karttatarkastelu luontoarvoista. Näiden lisäksi 
alueella on mallinnettu maakotkareviiri (maakuntakaavan 
2040 selvitysaineisto), joka tuo haastetta kaavoitukseen.  
  

 
MITÄ SEURAAVAKSI? 5-10 / 2022 
- Valmistellaan kaavan osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma (OAS), pidetään aloi-
tusvaiheen viranomaisneuvottelu 

- tämän rinnalla valmistellaan YVA-menet-
telyyn liittyen hankkeen YVA-ohjelma, joka 
käsitellään YVA-ohjausryhmässä ja seu-
rantaryhmässä (ohjausryhmässä viran-
omaisia, seurantaryhmässä osalliset) 

- Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan kunnan 
www-sivuilla ja  ilmoitustaululla sekä 
maanomistajille kirjeitse 

 
Tietoa kaavasta, sen etenemisestä ja osallistu-
mismahdollisuuksista löytyy kunnan internet-
sivuilta www.pihtipudas.fi.  

 
Kaava- ja YVA-prosessin kesto n. 2,5 - 3 v. 

http://www.pihtipudas.fi/
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5) Leppäkankaan tuulivoimapuiston 
     osayleiskaava  
 

Tuulikolmio Oy suunnittelee Leppäkankaan tuu-
lipuiston rakentamista  Elämäjärven itä- ja poh-
joispuolelle, noin 11 km kuntakeskuksesta poh-
joiseen. Alue rajautuu Pyhäjärven kaupungin ja 
samalla Pohjois-Pohjanmaan rajaan ja sivuaa 
nelostietä.  Tuulivoima-alueen pinta-ala on noin 
38 km2. 
 

Leppäkankaan tuulivoimapuiston osayleis-
kaavan tavoitteena on mahdollistaa enintään 20 
- 25 voimalan tuulivoimapuiston toteuttaminen. 
Tuulivoimalat tulevat olemaan teholtaan noin 6–
10 MW ja kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 
metriä.  
 

Pihtiputaan kunnanhallitus on hyväksynyt Lep-
päkankaan tuulivoimahankkeen kaavoitusaloit-
teen 7.3.2022 § 40. Yleiskaava laaditaan MRL 
77 a§ mukaisena, jolloin tuulivoimaloiden ra-
kennusluvat voidaan myöntää suoraan yleis-
kaavan perusteella.  
 

Suunniteltu hanke ylittää YVA-lain arviointime-
nettelyn kynnyksen (126/2019). Hankkeesta 
tullaan käynnistämään ympäristövaikutusten 
arviointimenettely, jossa arvioidaan tuulivoima-
hankkeen ja sen sähkönsiirron vaihtoehtojen 
ympäristövaikutukset.  
 

YVA-selvitykset ja arvioinnit hyödynnetään 
yleiskaavatyössä. 
 
Kaava- ja YVA-prosessin arvioidaan kestävän 
n. 2,5 - 3 vuotta. 

 

 

 
Alustava kaava-alueen rajaus. Tuulivoimapuiston osa-
yleiskaavan suunnittelualue  tulee kattamaan vähintään 
tuulivoimaloiden 40 dB melualueen. Suojaetäisyytenä 
asutukseen on käytetty kunnanhallituksen periaatelin-
jauksen mukaista 1,3 km etäisyyttä.   

 

Alue on haasteellinen erityisesti maisemallisten arvo-
jensa takia (Liitonjoen valtakunnallinen pika-asutus-
maisema).  Suojaetäisyyksinä (luonto- ja kulttuuriympä-
ristökohteet) käytetään maakuntakaavan 2040 valmiste-
luaineiston mukaisia suojaetäisyyksiä. Lähekkäin sijait-
sevien hankkeiden yhteisvaikutukset maisemaan tullaan 
arvioimaan (Pyhäjärven Leppämäki, mahdollisesti myös 
Uusimo). Leppäkankaan hankkeen maisemavaikutuksia 
arvioidaan myös maakuntakaavan 2040 yhteydessä.  
 

Kunnanhallitus sai ennen päätöstään tiedoksi maano-
mistajien neuvottelukunnan neuvottelutilanteen.   

 
Alustava karttatarkastelu luonto- ja kulttuuriarvoista. 

MITÄ SEURAAVAKSI? 5-10 / 2022 
- Valmistellaan kaavan osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma (OAS), pidetään aloi-
tusvaiheen viranomaisneuvottelu 

- tämän rinnalla valmistellaan YVA-menet-
telyyn liittyen hankkeen YVA-ohjelma, joka 
käsitellään YVA-ohjausryhmässä ja seu-
rantaryhmässä (ohjausryhmässä viran-
omaisia, seurantaryhmässä osalliset) 

- Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan kunnan 
www-sivuilla ja  ilmoitustaululla sekä 
maanomistajille kirjeitse 

 
Tietoa kaavasta, sen etenemisestä ja osallistu-
mismahdollisuuksista löytyy kunnan internet-
sivuilta www.pihtipudas.fi.  

 
 

http://www.pihtipudas.fi/
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3. VIREILLÄ OLEVAT JA VIREILLE TULEVAT ASEMAKAAVAT 
 

1) Asematien ja sen ympäristön asemakaavan 
muutos (omana työnä)  

Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa Asematien 
hallinnollinen muutos yleisestä tiestä kaduksi ja 
saattaa päätökseen kadunpitopäätöksen prosessi. 
Samalla tarkistetaan kortteleiden ja Asematien 
katualueen väliset rajat vastaamaan ajantasaista 
kiinteistöjaotusta. Tästä johtuen katualueeseen 
rajautuvat korttelialueet on otettu mukaan kaava-
muutokseen. Muutamissa kortteleissa on muutettu 
käyttötarkoitusta vastaamaan paremmin tarpeita.  
Suunnittelualueeseen sisältyy myös Hakatie toteu-
tettujen liikennejärjestelyjen takia.  

Kaavaa tarkistetaan lausuntojen perusteella ja 
se on tulossa uudelleen ehdotuksena nähtäville 
syksyn 2022 aikana ja hyväksymiskäsittelyyn 
vuoden 2023 alussa. 

  

 
  Ote asemakaavamuutoksesta (I ehdotus) 

 

2) Niemenharjun alueen asemakaavan muutos 
(konsulttina FCG Oy) 

Asemakaavan muutos koostuu kolmesta osa-alu-
eesta: Tason alue, entinen leirintäalueen ja 
tanssilavan aluekokonaisuus sekä kortteli 521 
Harjukadun risteyksessä. Muutosalueen pinta-ala 
on yht. 16,5 ha. Tason alue päivitetään vastaa-
maan nykytilannetta, entiselle leirintä-alueelle kaa-
voitetaan loma-asuntoja ja rantasaunoja. Tanssi-
lavan ympäristössä turvataan kaavalla huvi- ja 
viihdepalveluiden tulevaisuus sekä matkailuraken-
taminen. Korttelissa 521 päivitetään rakennusalan 
rajaus vastaamaan nykytilannetta.  

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä. Kaavaa tarkis-
tetaan saatujen lausuntojen pohjalta. Tavoitteena 
on saada kaavaehdotus nähtäville vuoden 2022 
lopulla ja hyväksyttäväksi vuoden 2023 alku-
puolella.   

 

 
Kuva maastomallista rakennuksineen. MJ / HR. 

  Ote kaavaluonnoksesta 

Kaavan rinnalla on vireillä Kehittämisyhtiö Witas 
Oy:n hallinnoima hanke, jossa markkinoidaan 
viiden kunnan alueella vastaavia matkailukohteita 
operaattoreille ja investoreille. Rakentamisen ja 
osittain markkinoinninkin osalta yhteistyökumppani 
on Honka. 

Kumppanuuskaavoitus on mahdollista. 
Se tarkoittaa sitä, että mahdolliset yhteis-
työkumppanit voivat vaikuttaa vielä kaa-
vaehdotuksen sisältöön. 
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3) Raviradan ympäristön asemakaavan muutos- 
ja laajennusehdotus (omana työnä) 

Tavoitteena on ratkaista asemakaavan muutoksel-
la raviradan ympäristön liikenteelliset ja toimin-
nalliset kehittämistarpeet. Kaavassa huomioidaan 
virkistyskäytön lisäksi alueen luonto-, maisema- ja 
kulttuuriarvot sekä hulevesien hallinta. Maanomis-
tajien, alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa on 
neuvoteltu kaavaratkaisuista. Kaava on ollut luon-
noksena nähtävillä. Kaava valmistellaan ehdotuk-
seksi saadun palautteen, hulevesiselvityksen ja –
suunnitelman sekä neuvottelujen pohjalta.  
 
Tavoitteena on asettaa kaavaehdotus nähtä-
ville loppuvuonna 2022 ja kaava hyväksyt-
täväksi v.2023 alkupuolella.   

 
Kuva maastomallista rakennuksineen. MJ.  

 

4) Höyhtiönlahden, Kontanniemen, Ruponlahden 
ranta-asemakaavojen kumoaminen.  

Alvajärven ranta- ja kyläosayleiskaavan alueella 
on kolme voimassa olevaa ranta-asemakaavaa 
(ent. rantakaavaa):  Höyhtiönlahden (5), Kontan-
niemen (6) ja Ruponlahden (7) ranta-asemakaa-
vat. Niiden kumoamisen mahdollisuudet selvite-
tään vuoden 2022 aikana. Asiasta neuvotellaan 
maanomistajien kanssa. Ranta-asemakaavat ovat 
asemakaavoista ja yleiskaavoista poiketen maan-
omistajan laatimia kaavoja ja he vastaavat myös 
mahdollisesta kumoamisesta. Niin kauan kuin 
ranta-asemakaavoja ei kumota, ne ohjaavat ra-
kentamista. Niissä suurin sallittu rakennusoikeus 
on pienempi kuin Alvajärven ranta- ja kyläosa-
yleiskaavassa.   

 
Kartalla on punaisella mahdollisesti kumottavat 
ranta-asemakaavat.  

 

5) Rupon asemakaavan osittainen kumoaminen 
    korttelin 404 osalta. Hallinto-oikeus on hylän-
nyt kaavan kumoamispäätöksestä tehdyt valituk-
set. Kumoaminen saa lainvoiman erillisellä kuulu-
tuksella.   

6) Rupon asemakaavan muutos. Muutos koskee 
kortteleita 401, 406 ja 407. Sen tarkoituksena on 
muuttaa alueen katujärjestelyjä niin, että ne vas-
taavat yritystoiminnan tarpeita, mutta huomioivat 
myös valtatien rinnakkaistiejärjestelyt sekä Rupon 
alueen liikenneverkon toimivuuden.  Tavoitteena 
on saada kaavaluonnos nähtäville v. 2022 aikana, 
kaavaehdotus ja hyväksyminen v. 2023 aikana. 
Kaavamuutos huomioidaan samanaikaisesti laadit-
tavassa  taajaman osayleiskaavassa. 

 
Rupon asemakaavan muutosalue. 
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7) Arvolan teollisuusalueen asemakaava. 

 

Kaavoituspäätös tehdään alkukesällä 2022 ja kaavan vireilletulosta kuulutetaan erikseen. 
Kaava mahdollistaa merkittävän lisäyksen Pihtiputaan teollisuustonttien tarjontaan. 

Arvolan teollisuusalueen asemakaava on yhtenä pilottikohteena tietomallipohjaisen kaavan kehittä-
mishankkeessa (KAATIO). Kunnan yhteistyökumppanina on Sweco Oy.   

 
 

 
 
Viistoilmakuva alueesta. Suunnittelualueen alustava rajaus punaisella. 
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4. MUUT SUUNNITELMAT JA HANKKEET 
 

Pihtiputaan kirjo (PIKI) -hanke.  

Suomen suurin pika-asutusalue hyvän elä-
män mahdollisuutena. 
 

Pihtiputaan kunnan tahtotilana on oman paikka-
kuntansa kehittäminen ja elinvoimaisena pitämi-
nen.  
 

Kunta pyrkii tässä työssä hyödyntämään rikasta 
paikallista kulttuuriympäristöä ja kulttuuripe-
rintöä. Lokakuussa 2020 Pihtiputaan parhaaksi 
-valtuustoryhmä teki aloitteen hankkeesta, joka 
keskittyy maalle muuttamisen esteiden poista-
miseen, maaseudun elävöittämiseen ja täyden-
nysasuttamiseen. Sen yhdeksi tavoitteeksi 
asetettiin Pihtiputaan pika-asutuskylien vajaa-
käytöllä olevan rakennuskannan kartoittaminen 
ja uudelleen käyttö.  
 

Aloite poiki nyt ensivaiheessaan valtakunnal-
lista kiinnostustakin herättäneen nelivuotisen  
tutkimushankkeen. Hanke sai nimekseen 
Pihtiputaan kirjo (PIKI) –hanke, joka tutkii 
Suomen suurinta pika-asutusaluetta pyrkien rat-
kaisemaan kunnan itselleen asettamia tulevai-
suuden haasteita ja visioita.    
 

Tutkimushanke toteutetaan Jyväskylän yliopis-
tossa humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiede-
kunnan kolmella eri laitoksella (HELA, MUTKU, 
YFI). Hankkeen toteutuksesta vastaa työryhmä, 
jonka jäseninä ovat: 
FT Helena Lonkila (hankkeen vast. johtaja)  
professori Outi Fingerroos  
dosentti Kaisu Kumpulainen.  
 

 

 
 

 
 Kuvat Liitonjoelta, HR ja MJ 
 
 
Hanke kokoaa Pihtiputaan pika-asutuskylät, 
niiden nykyiset ja entiset asukkaat, heidän 
aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinteen, 
kulttuuriympäristöä koskevat monialaiset 
aineistot, tutkimusnäkökulmat ja käytännön 
kehittämistyön.  
 

 
Yhteistyötahoina hankkeella ovat  
Keski-Suomen Museo,  
Tampereen yliopiston, rakennetun ymp. tiedek. 
Paikalliset, alueelliset sekä valtakunnalliset 
kulttuuriympäristötoimijat.  
 
Tärkein yhteistyö tehdään kuitenkin kylien 
asukkaiden kanssa, jotka ovat asiantuntijoita 
ja aineellisen ja aineettoman perinteen 
haltijoita.  

 

MITÄ SEURAAVAKSI? 

Kenttätyövaihe Liitonjoella ja Kärväskylällä on 8.-
11.5.2022. Siihen liittyy myös haastatteluja.  

Sen alussa pidetään Kyläilta Elämäjärven Mänty-
pirtillä 8.5.2022 klo 17 alkaen. Illan tarkoituksena on 
kertoa tutkimushankkeesta ja tutustua kylälkäisiin. 
Tilaisuudessa on yllätysohjelmaa ja kahvitarjoilu.  

Tilaisuudesta ja hankkeesta tiedotetaan lehdessä. 
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Maalle muutto-hanke 
 

Pihtiputaan parhaaksi valtuustoryhmä jätti 
26.10.2020 valtuustoaloitteen kehittämishank-
keesta maalle muuttamisen esteiden poistami-
seksi ja maaseudun elävöittämiseksi. 
 

Tavoitteena on alueen asumattomana tai vajaa-
käytöllä olevien asuntojen tai talojen kartoit-
taminen ja niiden nykyaikainen uudelleen 
käyttö.  
 

Rintamamiestalot nähtiin aloitteessa ”merkittä-
vänä päivittämisen kohteena ja pika-asutus-
alueet arvokkaana säilytettävänä maaseutumil-
jöönä.” 
 
Positiivinen ajattelumalli maalla asumisesta tai 
kakkos-asunnon hankkimisesta (monipaikkai-
suus ja etätyö) on tämän päivän trendejä. 
Kysynnän ja tarjonnan yhteen saattaminen, 
remontit ja markkinointi vaativat yhteistyötä 
laajemmalla alueella. Hanketta puoltaa myös 
tarve kehittää korjausrakentamisen ammatti-
koulutusta (POKE ym). Hankealueeksi esitettiin 
Witas-aluetta tai koko pohjoista Keski-Suomea. 
 
PIKI-tutkimushanke käynnistyi tämän aloitteen 
pohjalta. Maallemuutto-työryhmä aloittaa   
jatkohankkeiden suunnittelun ideoiden pohjalta 
hyödyntäen teemaan liittyviä verkostoja. Ra-
hoitusta haetaan tulevalla ohjelmakaudella ja 
omarahoitukseen varaudutaan talousarviossa 
2023.    

 

 

 

  

         

 

Lisätietoja Pihtiputaan kunta / MAANKÄYTTÖ:  

Helena Raatikainen, aluearkkitehti, p. 044 4597389, 
helena.raatikainen@pihtipudas.fi 

Martti Junikka, kartoittaja, p. 040 8600781, 
martti.junikka@pihtipudas.fi 
 
https://pihtipudas.fi/asuminen-ja-
ymparisto/kaavat-ja-tontit/ 
 

 

Haasteita ja mahdollisuuksia kaavoitukselle ja maankäytölle: 
Ilmastomuutoksen hillitseminen! Hiilijalanjälki! Hiilikädenjälki! Hiilineutraali 
Suomi 2035! Hinku-kunnat 2035? Kiertotalous! Puurakentaminen! Luonnon 
monimuotoisuus! Uusiutuva energia! YK:n Kestävän kehityksen Agenda! 
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