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Joroisten kunnassa on vireillä tai aivan äskettäin vahvistuneet jäljempänä kuvatut kaavahankkeet. Tässä 

kaavoituskatsauksessa niistä on esitetty lyhyt kuvaus. Enemmän tietoa jo vireillä olevista tai käynnistyvistä 

kaavahankkeista saatte Joroisten kunnan internet sivuilta osoitteesta www.joroinen.fi  

Tässä kaavoituskatsauksen tultua virallisesti kuulutettua kunnan virallisessa kuulutuslehdessä sekä kunnan 

ilmoitustaululla ensimmäisen kerran esille tulevat kaavahankkeet tulevat myös maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaisesti vireille. 

 

MAAKUNTAKAAVA  

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka kattaa usean kunnan alueen.  

Maakuntakaavan laadinnasta vastaa Etelä-Savon maakuntaliitto. Maakuntakaava esittää alueidenkäytön ja 

yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoittaa maakunnan kehittämiselle tarpeellisia alueita. 

Maakuntakaavan aikatähtäin on 10–20 vuotta. 

Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella. Se on kuitenkin 

ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavoja ja asemakaavoja sekä ryhdyttäessä muutoin 

toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä 

koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, 

pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan 

toteuttamista. 

Etelä-Savossa on voimassa kaksi maakuntakaavaa, Ympäristöministeriön 4. lokakuuta 2010 vahvistama 

kokonaiskaava ja 3. helmikuuta 2016 Ympäristöministeriön vahvistama tuulivoimaa käsitelevä 1. 

vaihemaakuntakaava. Näiden lisäksi maakuntavaltuusto hyväksyi 12. joulukuuta 2016 edellisiä täydentävän 

2. vaihemaakuntakaavan, joka tullee voimaan 2017 alkupuolella. Vanhat seutukaavat on kumottu muilta 

osin paitsi ohjeellisen oikoratavarauksen osalta välillä Lahti-Heinola-Mikkeli. Maakuntakaavat on luettavissa 

maakuntaliiton internetsivuilla osoitteessa http://www.esavo.fi/maakuntakaava. 

Pohjois-Savon maakuntahallitus päätti kokouksessaan 23.1.2017 käynnistää Pohjois-Savon 

maakuntakaavan 2040 laadinnan 1. vaiheen. Tarkistamisen tavoitteena on saada 

aikaan voimassaolevista maakuntakaavoista yksi kokonaisuus, samalla nostaa seudullisen maankäytön rajaa 

ja näin yleispiirteistää maakuntakaavaa. Tavoitteena on myös painottaa ja valita niitä maakuntakaavallisia 

keinoja, joilla tuetaan Pohjois-Savon maakuntastrategian toteutumista. Tämä tarkoittaa myös valintoja 

kaavaprosessissa. Prosessiin otetaan mukaan v. 2019 Pohjois-Savoon liittyvä Joroisten kunta. Pohjois-Savon 

maakuntakaava 2040 laaditaan kahdessa osassa: 1. vaihe vuosina 2017-2018, 2. vaihe käynnistetään 

vuonna 2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli julkisesti nähtävillä 30.1.2017 -28.2.2017. 

YLEISKAAVAT 

Kotkatharju – Valvatus osayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 7.11.2016. Kunnanhallitus päätti  

6.2.2017 määrätä Kotkatharju-Valvatus osayleiskaavan tulemaan voimaan muilta osin, paitsi Heikki ja Irma 

Ropposen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen jättämän valitusta koskevan alueen osalta (kiinteistötunnus 171-

402-7-224 Kolmisoppi).  

Kaavan laadinta aloitettiin v. 2011. Kaava laadittiin alueelle, joka rajautuu pohjoisessa Varkauden 

kaupunkiin, Valtatie 23:een sekä Joroisten kunnan Kuvansin osayleiskaavaan, idässä Saimaan alueen 
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rantaosayleiskaavaan, etelässä Joroisten keskustan yleis- ja asemakaavaan sekä lännessä Maavesi – Paro – 

Sysmä rantaosayleiskaavaan.  

Yleiskaava laadittiin ranta-alueille oikeusvaikutteisena, mikä mahdollistaa rantarakentamisen kaavan 

mukaiselle tontille ilman poikkeamislupaa.  Osayleiskaavaselostusta täydennettiin laadinnan aikana 

ampumaradan ympäristöselvityksillä.  

 

Kuvansin taajaman osayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 7.11.2016.  Kaavan laadita aloitettiin v. 

2012. Kuvansin yleiskaava rajautuu Varkauden kaupungin rajaan – Kotkatharju – Valvatus yleiskaavan 

rajaukseen sekä Saimaan alueen yleiskaavaan. Kaavoituksella selvitettiin alueen mahdollisuudet taajaman 

kehittämiseen asuinrakentamisen, taajamatoimintojen sekä teollisuuden osalta. Yleiskaava laadittiin ranta-

alueille oikeusvaikutteisena, mikä mahdollistaa rantarakentamisen kaavan mukaiselle tontille ilman 

poikkeamislupaa. Poikkeuksena tästä on Kirvesniemen alue, minne on laadittava asemakaava ennen 

rakentamista. 

Varkauden kaupungin kanssa neuvoteltiin Varkauden strategisen yleiskaavan sovittamisesta Kuvansin 

yleiskaavaan 10.6.2013. Neuvottelun perusteella katsottiin, ettei kaavojen sisältö aiheuta muutostarpeita 

kummankaan kaavoihin.  

 

Maavesi-Sysmä-Paro vesistöalueiden yleiskaavan muutoksella muutettiin 7 kunnan omistamaa 

asuinrakennuspaikkaa (A) Paro-järven Pitkäniemessä lomarakennuspaikoiksi (RA) sekä  muutettiin loma-

asuntopaikkojen sijoitusta yksityisen mailla Jokijärven Marjoniemessä. Samassa yhteydessä muutettiin koko 

yleiskaava-alueen arvokkaiden maisema-alueiden kaavamääräystä siten, että alueilla sallitaan hakkuut sekä 

muut ympäristöä ja maankamaraa muuttavat toimenpiteet maisematyöluvan kautta. 

Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 16.11-18.12.2015 ja kaavaehdotus 18.2-21.3.2016. Kunnanvaltuusto 

hyväksyi kaavan kokouksessaan 9.5.2016. 

 

ASEMAKAAVAT 

Huutokosken asemakaava-alue hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 12.12.2016. Kaava-alue sijaitsee noin 9 

km Joroisten kirkonkylästä luoteeseen maantien numero 455 varrella. Joroisten Yhteismetsän kanssa 

tehdyn maanvaihdon jälkeen Joroisten kunta omistaa alueesta pääosan. Lisäksi kaksi pienempää maa-aluet-

ta kaava-alueen luoteisosassa on yksityisomistuksessa. 

Alue kaavoitettiin käytettäväksi ns. datacenterin rakennuspaikaksi. Tätä puolsi alueen sijoittuminen Fingrid 

Oyj:n varavoimalan viereen, jolloin tämän tyyppisen laitoksen tarvitsema varmuus sähkön saannista 

voidaan turvata.  

Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviontisuunnitelma pidettiin nähtävillä 18.2.2016 - 21.3.2016. 

Kaavaehdotus oli nähtävillä 11.8-10.9.2016.  

 

Kolpan asemakaava-alue hyväksyttiin kunnanvaltuustossa  12.12.2017. Kaava-alue rajautuu koillisessa 

Tuohilahdentiehen, pohjoisessa rautatiehen ja lännessä Kolppaan.  



Kolpan alueelle muodostuu uusi vetovoimainen ja luonnonläheinen pientaloalue. Kaavalla on osoitettu 

yhteensä 14 omarantaista omakotitalon rakennuspaikkaa sekä 18 muuta omakotitalon rakennuspaikkaa 

sekä olemassa oleva Caravan-alue ja sille rakennusoikeutta 500 k-m2. 

Kolpan asemakaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviontisuunnitelma pidettiin nähtävillä 3.3-4.4.2016 ja 

kaavaehdotus 25.7-24.8.2016.  

 

Golf-alueen asemakaavan muutos sijoittuu Kartanogolfin golfklubin läheisyyteen. Kaavamuutoksella 

klubirakennuksen läheisyyteen muodostuu 15 rakennuspaikkaa, joista 14 kpl on loma-asunnon rakennus-

paikkoja(RA-2) ja yksi matkailua palvelevien rakennusten rakennuspaikka (RM-4). Lisäksi muutosalueelle 

sijoittuu pieni caravan-alue sekä maauimala. Maa-alueet ovat yksityisomistuksessa. 

 Golf-alueen asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 

21.5-22.6.2015 ja ehdotus 19.10-17.11.2015. Kaavamuutosta ei ole vielä vahvistettu. Vahvistaminen 

tehdään kun alueen maanomistukseen liittyvät järjestelyt ovat selvillä ja maankäyttösopimukset yksityisten 

maanomistajien ja kunnan välillä on tehty/päivitetty. 

 

Kirvesniemen asemakaavaa laaditaan Kuvansin taajaman pohjoispuolelle Haukiveden ja Kuvansinjoen sekä 

samalla Varkauden kaupungin alueeseen rajautuen.  

Joroisten kunnan alueelle on tärkeää saada uusia vetovoimaisia asuinalueita. Asemakaavan laadinnassa 

otetaan huomioon alueen tieyhteydet ja kunnallistekniikan kehittäminen sekä kaava-alueen yhteensovitta-

minen nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen. Uusia omakotitontteja on alueelle sijoitettu 30 kpl olemassa 

olevien 13 rakennuspaikan lisäksi. Uusista omakotitonteista 9 on omarantaisia. Olemassa olevia 

rakennettuja rakennuspaikkoja on yhteensä 13 kpl. Lisäksi alueelle on osoitettu kaksi puisille rakennuksille 

varattua AKR-rakennuspaikkaa.  Alueelle on merkitty myös olemassa olevat venesatama sekä uimaranta. 

Asemakaavan osallistumis- ja arviontisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat valmistuneet. Ne pidetään 

nähtävillä 3.4-4.5.2017. Yleisötilaisuus kaavaluonnoksesta pidetään 19.4.2017 Kuvansin koululla.  

Kaavaehdotus valmistunee syksyllä ja asemakaava voitaneen hyväksyä kunnanvaltuustossa vuoden 2017 

lopussa. 

Pienet asemakaavamuutokset kirkonkylän asemakaava-alueella. Joroisten kunnan omista tai yksityisten 

maanomistajien tarpeista johtuen on kirkonkylän asemaakaava-alueille toivottu tehtäväksi muutoksia. 

Näitä muutostarpeita ovat: 

- kortteli 38, selvitetään maanomistajan esityksestä suojeltavan huonokuntoisen rakennuksen 

purkamista. 

- kortteli 29, korttelissa 29 rakennuspaikalla 2 ollut lämpökeskus on purettu ja alue palautunut 

kunnan omistukseen. Selvitetään alueen uutta käyttöä. 

- kortteli 209, ET-alueen laajennus. 

- korttelissa 308, selvitetään sr-merkinnän poisto. 

- kortteli 39, ET-alueen muutos osittain TY-alueeksi. 

 

YHTEYSTIEDOT 



Lisätietoja kaavoitushankkeista antavat tekninen johtaja Petri Miettinen p. 040-661 4342, 

petri.miettinen@joroinen.fi sekä Timo Leskinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Kuopion toimisto, p. 

+358 40 508 9680, timo.leskinen@fcg.fi. 

 

 

RAKENNUSLUPA, YMPÄRISTÖLUPA JA JÄTEVESIASIAT 

Joroisten kunnan rakennusjärjestys hyväksyttiin kunnanvaltuuston kokouksessa 27.4.2015 ja se astui 

voimaan 5.6.2015. Joroisten kunnan rakennustarkastajan työajasta myydään sopimuksen perusteella 50 % 

Varkauden kaupungille.  

Myynnissä olevista tonteista löytyy tietoja Joroisten kunnan www-sivuilta osoitteesta 

www.joroinen.fi/asuminen-ja-rakentaminen/tontit tai www.jarvisaimaa.fi.  

Joroisten kunnan ympäristönsuojelumääräykset hyväksyttiin Joroisten kunnanvaltuustossa 16.6.2014 ja ne 

astuivat voimaan 1.8.2014. Keski-Savon ympäristötoimi tuottaa 1.1.2017 alkaen Joroisten kunnan 

ympäristönsuojelun palvelut. Viranomaisena toimii Keski-Savon ympäristölautakunta. 

Omavesi-hanke on tiedotus- ja neuvontahanke, joka tarjoaa puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa 

Etelä-Savon alueella vuoden 2017 loppuun saakka. 

Rakennustarkastajana toimii Mikko Luostarinen, p. 0400-358 140, mikko.luostarinen@joroinen.fi. 

Vapaita tontteja voi tiedustella: 

- tekninen johtaja Petri Miettinen p. 040-661 4342, petri.miettinen@joroinen.fi. 

- elinkeinoasiamies Aarre Damski, p. 040 565 4857, aarre.damski@joroinen.fi. 

Joroisten ympäristönsuojeluasioista vastaa ympäristösihteeri Marika Limatius, p. 040 673 8488, 

marika.limatius@leppavirta.fi. 

Omavesi-hanke, Airi Määttä, jätevesineuvoja, p. 050 311 7135, airi.maatta@mikkeli.fi. 

 

RAKENNUSHANKKEET JA MUUT SUUNNITELMAT 

Joroisten kunnan kirkonkylän keskustaan suunnitellaan yksityistä 50-paikkaista vanhusten palvelukotia. 

Hanke sijoittuu terveysaseman välittömään läheisyyteen palvelurakentamiseen kaavoitetulle 

asemakaavatontille. Rakennushankkeen on määrä käynnistyä v. 2017 aikana. 

Joroisten kunta suunnittelee ns. vastaanottohallin rakentamista VT-5 risteysalueelle. Hallia on mainostettu 

alueen yrittäjille ja tilojen hyvän varaustilanteen johdosta rakentaminen käynnistynee kesällä 2017. Halliin 

tulee tilat n. 7 yrittäjälle ja sen laajuus on n. 1200 k-m2. 

Joroisten ympäristölautakunta on 15.12.2016 § 36 myöntänyt Joroisten Riistanhoitoyhdistykselle 

ympäristösuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan Kanavakankaan ampumaradalle. Osalle toiminnoista 

lupa myönnettiin toistaiseksi voimassa olevana ja osalle hakemuksesta poiketen. Joroisten 

Riistanhoitoyhdistys, Keski-Savon Ampujat ry ja Varkauden Ampujat ry ovat jättäneet valituksen Joroisten 

kunnan ympäristölautakunnan päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Joroisten 

ympäristönsuojeluviranomaisena on toiminut 1.1.2017 alkaen Keski-Savon ympäristölautakunta. 
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Savon Voima Oy:n uusi 3 kW:n pellettilämpölaitos otettiin käyttöön talvella 2015/2016. Uusi lämpökeskus 

toimii vanhan biolämpökeskuksen rinnalla ja nykyisellään kaikki Joroisten kaukolämmön piirissä olevat 

kiinteistöt lämpiävät lähes täysin uusiutuvilla polttoaineilla. Joroisten pellettilämpökeskusinvestoinnin 

yhteydessä parannettiin myös toimitusvarmuutta investoimalla uutta öljykäyttöistä varakapasiteettia 

pelletin rinnalle. 

Kirvesniemen asemakaavoituksen yhteydessä suunnitellaan siirtoviemärin rakentamista Kuvansin 

jäteveden puhdistamolta vesistön ali suoraan Varkauden jäteveden puhdistamolle. Kirvesniemen alue 

sijoittuu suunnitellun siirtoviemärin linjalle. 

Master Plan-tyyppisen suunnitelman laatiminen alueelle VT-5 risteysalue-Lentoasema-Kotkatharjun 

ulkoilualue nähdään tarpeellisena Joroisten elinvoiman ja vetovoiman kannalta. Suunnitelman laatiminen 

aloitetaan mikäli alueen maanomistusoloissa kunnan ja Finavian kanssa tapahtuu edistystä. 

Suunnittelualueelle sijoittuvat matkailun ja liike-elämän kehittymisen kannalta Joroisten kunnan 

potentiaalisimmat alueet. 

Kotkatharjun ulkoilualueen yleissuunnitelma laadittiin v. 2016. Suunnitelman tavoitteena on tuoda esille 

Kotkatharjun alueen kehittämismahdollisuudet siten, että siitä voidaan kehittää helposti lähestyttävä 

matalan kynnyksen ulkoilu- ja virkistysalue. Alueella olevat toiminnot ovat Kartanogolfin toimintoja ja 

Karhulahden kotiseutumuseota lukuun ottamatta maksuttomia. Alueelle suunnitellut toiminnot ottavat 

hyvin huomioon erilaiset ja eri-ikäiset liikkujat.  

Kotkatharjun harjualueella, lukuun ottamatta 5-tien pohjoispuolista aluetta, on voimassa Etelä-Savon 

maakuntakaavan kaavamerkintä Vr-m.  

Yleissuunnitelmaa lähdettiin toteuttamaan v. 2016 rakentamalla alueelle uusi 18-väyläinen frisbeegolfrata 

sekä samalla uusi ulkoilureitti välille Kanava-Golfklubi. Lisäksi alueella oleva paikoitusalue sekä 

mäenlaskupaikka kunnostettiin ja alueen ulkovalaistusta parannettiin. Kuluvana vuonna alueen opastuksia 

parannetaan ja rakennetaan uusi huoltorakennus. 

 

Joroisissa 4.4.2017 ________________________ 

Petri Miettinen 

Tekninen johtaja 

 

 


