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MRL 7 §    

Joroisten kunnassa on vireillä jäljempänä kuvatut kaava- yms. hankkeet, joista tässä on esitetty lyhyt 

kuvaus. Enemmän tietoa hankkeista saa tekninen johtaja Petri Miettiseltä p. 040-661 4342 tai 

kunnanjohtaja Joonas Hänniseltä p. 040-676 5544. 

 

MAAKUNTAKAAVA 

Etelä-Savossa on voimassa maakuntakaava, jonka Ympäristöministeriö vahvisti 4. lokakuuta 2010. Kaava on 

laadittu koko Etelä-Savon alueelle ja siinä käsitellään kaikkia aluevaraustyyppejä. Vanhat seutukaavat on 

kumottu muilta osin paitsi ohjeellisen oikoratavarauksen osalta välillä Lahti-Heinola-Mikkeli. Mikkeliin 

liittyneen entisen Suomenniemen kunnan alueella on voimassa ympäristöministeriön 21.12.2011 

vahvistama Etelä-Karjalan maakuntakaava. Voimassaolevat kaavat on luettavissa liiton internetsivuilla 

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

Maakuntaliitto täydentää parhaillaan voimassa olevaa maakuntakaavaa tuulivoimaa käsittelevällä 1. 

vaihemaakuntakaavalla. Kaavassa osoitetaan tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita ja ohjataan 

kaavamääräyksin tuulivoiman suunnittelua maakunnan alueella. Maakuntavaltuusto hyväksyi 1. 

vaihemaakuntakaavan 9. kesäkuuta 2014 ja kaava on nyt ympäristöministeriön vahvistettavana. 

Vahvistuspäätös saataneen vuoden 2016 aikana. Kaava-aineisto on luettavissa liiton internetsivuilla 

osoitteessa http://www.esavo.fi/tuulivoimakaava. 

Maakuntahallitus käynnisti kokouksessaan 20.8.2014 aloittaa 2. vaihemaakuntakaavan laadinnan. Siinä 

voimassa olevaa maakuntakaavaa on tarkoitus päivittää ja ajantasaistaa mm. vähittäiskauppaan, maa-

aineisten ottoon sekä kulttuuri- ja luonnonmaiseman arvoihin liittyvien merkintöjen osalta. Kaavan 

luonnos- ja ehdotusvaiheen kuulemiset on tarkoitus ajoittaa vuodelle 2016. Kaavaprosessin etenemistä voi 

seurata liiton internetsivuilla osoitteessa http://www.esavo.fi/vaihemaakuntakaava2. 

 

YLEISKAAVAT 

Kotkatharju – Valvatus osayleiskaavaa laaditaan alueelle, joka rajautuu pohjoisessa Varkauden kaupunkiin, 

Valtatie 23:een sekä Joroisten kunnan Kuvansin osayleiskaavaan, idässä Saimaan alueen alueen 

rantaosayleiskaavaan, etelässä Joroisten keskustan yleis- ja asemakaavaan sekä lännessä Maavesi – Paro – 

Sysmä rantaosayleiskaavaan.  

Alueella sijaitsevat Joroisten kunnan merkittävimmät pohjavesi- ja soraesiintymät sekä ulkoilu- ja 

retkeilyalueet kuten esim. Kotkatharju hiihtolatuineen sekä Kotkanpolku. Kaava-alueella sijaitsee myös 

maa- ja metsätalousalueita, teollisuutta sekä leirintäalue Valvatuksen rannalla. Vesistöalueista 

merkittävimmät ovat Valvatus- ja Kolmajärvet. 

Yleiskaava laaditaan ranta-alueille oikeusvaikutteisena, mikä mahdollistaa rantarakentamisen kaavan 

mukaiselle tontille ilman poikkeamislupaa.  

Kaavan laadinta käynnistyi syksyn 2011 aikana. Kaavaluonnos oli nähtävillä syksyllä 2012. Kotkatharju-

Valvatus osayleiskaavaehdotus pidettiin nähtävillä ajalla 27.05.2013-27.06.2013. Ehdotuksesta saatiin 10 

lausuntoa ja 17 muistutusta. 

http://www.esavo.fi/maakuntakaava
http://www.esavo.fi/tuulivoimakaava
http://www.esavo.fi/vaihemaakuntakaava2


Valvatusjärven sekä Kolmajärven luontoalueiden merkinnöistä jätettyjen muistutusten johdosta pidettiin 

palaveri maanomistajien ja heidän edustajansa kanssa 8.10.2013. ELY-keskuksen kanssa pidettiin 

viranomaisneuvottelu 12.11.2013. Lausuntojen, muistutusten sekä neuvottelujen pohjalta kaavaan tehtiin 

tarpeelliset muutokset. 

Kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 16.6.2014, mutta ELY-keskukselta saadun palautteen, 

hyväksymispäätöksestä tehdyn valituksen sekä päätöksen täytäntöönpanossa tapahtuneen virheen vuoksi 

kunnanhallitus päätyi kumoamaan hyväksymispäätöksen ja laittamaan kaavan uudelleen nähtäville 

ehdotuksena siihen tehtyjen muutosten jälkeen. Kotkatharju-Valvatus osayleiskaavan 2. ehdotus pidettiin 

nähtävillä 24.08.2015- 22.09.2015.  

Etelä-Savon ELY-keskukselta saadussa lausunnossa katsottiin, ettei Valvatusjärven itärannan loma-

asutustihentymän rakennusoikeutta voida määrittää samaan tasoon kuin muilla Joroisten väljemmin raken-

netuilla yleiskaavoitetuilla ranta-alueilla. Lisäksi lausunnossa pohdittiin ampumaradan vaikutuksia ja 

soveltuvuutta ympäristöönsä. 

Lausunnon johdosta pidettiin neuvottelu ELY-keskuksen kanssa 9.12.2015. Neuvottelussa todettiin, että 

kaavaa ei voi vielä vahvistaa, vaan se odottaa ampumaradan ympäristöselvitysten tuloksia. Lisäksi 

Valvatuksen itärannan lomarakennuspaikkojen tihentymästä käytiin keskustelua. 

Kotkatharju-Valvatus osayleiskaavaa täydennetään ampumaradan ympäristöselvityksillä sekä tarkennetaan 

Valvatuksen itärannan kaavamääräyksiä, minkä jälkeen kaava voidaan hyväksyä. 

Kaavan laatijana toimii FCG Finland Oy:n Kuopion toimiston Timo Leskinen. 

 

Kuvansin taajaman osayleiskaavan tarkistaminen käynnistyi keväällä 2012 selvityksien laadinnalla. 

Kuvansin yleiskaava rajautuu Varkauden kaupungin rajaan – laadittavan olevaan Kotkatharju – Valvatus 

yleiskaavan rajaukseen sekä Saimaan alueen yleiskaavaan. Kaavoituksella selvitetään alueen 

mahdollisuudet taajaman kehittämiseen asuinrakentamisen, taajamatoimintojen sekä teollisuuden osalta. 

Yleiskaava laaditaan ranta-alueille oikeusvaikutteisena, mikä mahdollistaa rantarakentamisen kaavan 

mukaiselle tontille ilman poikkeamislupaa. 

Kuvansin osayleiskaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 27.05.2013-

27.06.2013. 

Neuvottelu Varkauden kaupungin kanssa Varkauden strategisen yleiskaavan sovittamisesta Kuvansin 

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

muutostarpeita kummankaan kaavoihin.  

Asukastilaisuus pidettiin Kuvansin koululla 11.6.2013. Tilaisuuteen osallistui hyvin vähän asukkaita. 

Kaavaluonnoksesta annettiin 5 muistutusta ja 8 lausuntoa. 

Luonnosvaiheen työneuvottelu pidettiin ELY-keskuksessa 12.11.2013. Lausuntojen, muistutusten sekä 

neuvottelujen pohjalta kaavaan tehtiin tarpeelliset muutokset. 

Kaavaehdotus oli nähtävillä keväällä 2014 ja lausuntojen, mielipiteiden ja ehdotusvaiheen työneuvottelun 

pohjalta kaavaehdotukseen tehtiin merkittäviä muutoksia.  

Kunnanhallitus päätti, että Kuvansin osayleiskaavan laadinnassa otetaan huomioon Kirvesniemen 

asemakaavan tavoitteet ja käsittelyaikataulu. Kuvansin osayleiskaavaehdotukseen tehdään tarvittavat 

muutokset ennen sen uudelleen nähtäville asettamista. 



Kuvansin osayleiskaavaehdotus 2 pidettiin nähtävillä 16.11.2015-18.12.2015.  

Kuvansin osayleiskaavaan tehtiin vastineissa esitettyjä muutoksia ja kaava on valmis hyväksyttäväksi.  

Kaavan laatijana toimii FCG Finland Oy:n Kuopion toimiston Timo Leskinen. 

 

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 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-aluetta kaava-alueen luoteisosassa on yksityisomistuksessa. 

Alue on tarkoitus kaavoittaa käytettäväksi ns. datacenterin rakennuspaikaksi. Tätä puoltaa 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. Seuraavaksi 

kaava asetetaan nähtäville ehdotuksena ja se vahvistettaneen vuoden loppuun mennessä. 

 

Golf-alueen asemakaava vahvistettiin v. 2012. Alueen rakentumisen käynnistymisen nopeuttamiseksi 

päätettiin kaavaan tehdä muutos.  

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. Kaavamuutos vahvistetaan kun alueen 

maankäyttösopimukset on päivitetty. 

 

Kirvesniemen asemakaava laaditaan Kuvansin taajaman pohjoispuolelle Haukiveden ja Kuvansinjoen sekä 

samalla Varkauden kaupungin alueeseen rajautuen.  

Varkauden seudun valoisempien talousnäkymien johdosta on tärkeää saada myös Joroisten kunnan 

alueelle vetovoimaisia asuinalueita. Asemakaavan laadinnassa otetaan huomioon alueen tieyhteydet ja 

kunnallistekniikan kehittäminen sekä kaava-alueen yhteensovittaminen nykyiseen 

yhdyskuntarakenteeseen.  



 

Asemakaavan laadinnan yhteydessä tarkastetaan Kuvansin osayleiskaavaehdotus vastaamaan 

asemakaavan tavoitteita. 

Ennen kaavaluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamista odotetaan 

Kuvansin osayleiskaavan lainvoimaisuus. Kaava vahvistettaneen vuoden 2016 loppuun mennessä. 

 

Kolpan asemakaava-alue rajautuu koillisessa Tuohilahdentiehen, pohjoisessa rautatiehen ja lännessä 

Kolppaan. Alueella on uimaranta sekä Caravan-alue sekä Kolpan maja ja talviuimareiden käyttämä 

rantasauna. Kaavoitettava alue on noin 33,14 hehtaarin suuruinen. 

Tarkoituksena on muodostaa Kolpan alueelle uusi vetovoimainen ja luonnonläheinen pientaloalue. Kaavalla 

on osoitettu yhteensä 14 omarantaista omakotirakennuspaikkaa sekä 18 muuta rakennuspaikkaa sekä 

olemassa olevan Caravan-alue ja sille rakennusoikeutta 500 k-m2. 

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

Kaava vahvistettaneen vuoden 2016 loppuun mennessä. 

 

MUUT MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAT 

Kotkatharjun ulkoilualueen yleissuunnitelman 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.  

Kunnanhallitus hyväksyi yleissuunnitelman kokouksessaan 23.11.2016. 

 

RAKENNUSJÄRJESTYS 

Joroisten kunnan rakennusjärjestys hyväksyttiin kunnanvaltuuston kokouksessa 27.4.2015 ja se astui 

voimaan 5.6.2015. 

 

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 

Joroisten kunnan ympäristönsuojelumääräykset hyväksyttiin Joroisten kunnanvaltuustossa 16.6.2014 ja ne 

astuivat voimaan 1.8.2014. 

 

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESINEUVONTA 

Puolueetonta ja ilmaista neuvontaa haja-asutusalueen vesihuollosta antanut OMAVESI - hanke on tauolla 

1.5.2016 alkaen. Hankkeen jatkumisesta tiedotetaan hankkeen internet-sivuilla myöhemmin. 



 

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT TONTIT 

Joroisten kunnalla on myynnissä taajamissa 85 asuintonttia. Tontteja myydään vuosittain 1-2 kpl. Jokijärven 

ja Paron rannoilla kunnalla on myynnissä 8 omarantaista asuintonttia sekä 16 loma-asuntotonttia. Alueelle 

on rakennettu tieyhteydet sekä sähköverkko. 

Myynnissä olevista tonteista löytyy tietoja Joroisten kunnan www-sivuilta osoitteesta: 

www.joroinen.fi/asuminen-ja-rakentaminen/tontit ja tontteja voi varata myös suoraan kunnasta 

toimistosihteeri Jaana Tirkkoselta ja toimistosihteeri Paula Wrightiltä. 

 

TULEVAT KAAVOITUSHANKKEET 

Maankäyttöä on tarpeen suunnitella Joroisten lentoaseman maa-alueella. Alue on kunnalle strategisesti 

tärkeä sijoittuessaan 5-tien ja Saimaan vesistön väliin. Alueen kehittämisen painopistealueet mm. 

matkailun, kaupan ja teollisuuden kannalta kannattanee priorisoida MasterPlan-tyyppisellä 

kehittämissuunnitelmalla.  

 

LISÄTIETOJA: 

FCG Finnish Consulting Group Oy, Timo Leskinen, 040 5089680, timo.leskinen@fcg.fi. 

Tonttimarkkinointi / toimistosihteeri Jaana Tirkkonen, 040 182 3843, jaana.tirkkonen@joroinen.fi. 

Tonttimarkkinointi / toimistosihteeri Paula Wright, 040 660 2241, paula.wright@joroinen.fi 

Tekninen johtaja Petri Miettinen, 040 661 4342, petri.miettinen@joroinen.fi 

Rakennustarkastaja Mikko Luostarinen, 0400 358 140, mikko.luostarinen@joroinen.fi 

 

Lisätietoa on myös internetissä osoitteessa www.joroinen.fi -otsikon ”ajankohtaista” takaa. 
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