
JOROISTEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS MRL 7 § 

21.3.2019 

Joroisten kunnassa on vireillä tai lähiaikoina 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 vastaavat maakuntaliitot. 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 kolme maakuntakaavaa, Ympäristöministeriön 4. lokakuuta 2010 vahvistama 

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

vaihemaakuntakaava sekä maakuntavaltuuston 12. joulukuuta 2016 hyväksymä edellisiä täydentävä 2. 

vaihemaakuntakaavan. Maakuntakaavat on luettavissa ja ladattavissa maakuntaliiton internetsivuilla 

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

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 laaditaan kahdessa osassa: 

1. vaihe vuosina 2017-2018, 2. vaihe käynnistetään vuonna 2019. Kaavan tavoiteltu valmistumisaika on v. 

2023-2025. 

1.vaiheessa käsiteltiin lainsäädännön muutoksista johtuvia sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten 

kannalta tärkeitä, seurannassa ja sidostyhmäneuvotteluissa esille nousseita teemoja.  

Tavoitteena on 

 valtakunnallisten ja maakunnallisten intressien tunnistaminen, niihin keskittyminen 

 kaavan strategisuus, riittävä yleispiirteisyys, joustavuus 

 kaavan yhteys maakuntasuunnitelmaan ja maakuntastrategiaan 

 että tarkistuksen 1. ja 2. vaihe muodostavat yhdessä Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, jolloin 

kaava on yhtenä karttana ja selostuksena. 

Pohjois-Savon maakuntakaavassa Joroisten kunnan alue huomioitiin Pohjois-Savon maakuntakaavan 1. 

vaiheen tarkistamiseen liittyvien selvitysten valmistelun yhteydessä soveltuvilta osiltaan. 

http://www.joroinen.fi/
http://www.esavo.fi/kaavat


Maakunnan väestötavoite 2040 on asetettu nykyisen tavoitteen ja tavoite + tason väliin. Tavoitteen 

mukaan Pohjois-Savossa on 253 467 - 278 367 asukasta vuonna 2040. Tavoite sisältää Pohjois-Savoon 

(mahdollisesti) liittyvän Joroisten kunnan väestömäärän. 

Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan 19.11.2018. 

Maakuntakaavan tarkistamisen 2. vaiheen tavoitteiden asettelua ja selvityksiä laaditaan v. 2019 alusta 

alkaen. 2. vaiheen maakuntakaavassa tarkistetaan kaikki 1. vaiheesta ulkopuolelle jääneet teemat. Maa-

kuntakaavaan oli tulossa mukaan myös Pohjois-Savoon liittyvä Joroisten kunta, mutta liitos on 

maakuntauudistuksen kaaduttua auki. 

YLEISKAAVAT 

Kotkatharju – Valvatus osayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 7.11.2016. Kunnanhallitus päätti  

6.2.2017 määrätä Kotkatharju-Valvatus osayleiskaavan tulemaan voimaan muilta osin, paitsi yhtä tilaa 

koskevan valituksen osalta. Hallinto-oikeuden tammikuussa 2018 antamalla päätöksellä valitus hyväksyttiin 

osittain. Näin ollen kaava tuli lainvoimaiseksi myös valituksen alaiselta osaltaan hallinto-oikeuden päätös 

huomioiden. 

 

 

 

 

 



ASEMAKAAVAT 

Kolpan asemakaava-alue hyväksyttiin kunnanvaltuustossa  12.12.2016.   

Kaavalla on osoitettu yhteensä 14 omarantaista omakotitalon rakennuspaikkaa sekä 18 muuta 

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

Kaava-alueen kadut ja vesihuolto valmistuivat pääosin keväällä 2018. Uimarannan aluetta 

perusparannettiin syksyllä 2018. 

 

 

Kaavakartta 

 

 



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. Alueen 

vesihuoltoverkoston suunnittelu on käynnissä, mutta sen rakentamista ei ole vielä aloitettu.     

Kaavamuutos hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 10.9.2018 §36. 

 

Kaavakartta 

 

Havainnekuva 



Kirvesniemen asemakaavaa laadittiin Kuvansin taajaman pohjoispuolelle Haukiveden ja Kuvansinjoen sekä 

samalla Varkauden kaupungin alueeseen rajautuen.  

Uusia omakotitontteja oli alueelle sijoitettu 30 kpl olemassa olevien 13 rakennuspaikan lisäksi. Uusista 

omakotitonteista 9 oli omarantaisia. Olemassa olevia rakennettuja rakennuspaikkoja alueella on yhteensä 

13 kpl. Lisäksi alueelle oli osoitettu kaksi puurakennuksille varattua AKR-rakennuspaikkaa sekä olemassa 

olevat venesatama sekä uimaranta. 

Asemakaavan osallistumis- ja arviontisuunnitelma sekä kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 3.4-4.5.2017. 

Saaduissa vastineissa painotettiin voimakkaasti Kirvesniemen yksityistien perusparannuksen tarpeellisuutta 

ja kunnan osallistumista kustannuksiin.  

Kunnallistekniikan rakentamisen kustannusarvio laadittiin syksyllä 2017. Kokonaiskustannusarvio on n. 2,55 

milj.€ sisältäen Kirvesniementien perusparannuksen. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan strategian vuosille 

2018-2022 kokouksessaan 18.6.2018. Strategiassa valtuusto linjasi, että vireillä olevan Kirvesniemen 

asemakaavan laadinta keskeytetään kaavan toteuttamisen korkean hinnan johdosta. 

Kunnanhallitus päätti 25.6.2018 keskeyttää Kirvesniemen kaavoituksen kuntastrategian mukaisesti. Samalla 

kunnanhallitus kumosi alueelle asetetun MRL 53 § mukaisen rakennuskiellon. 

 

Kaavakartta (luonnosvaihe) 



Huutokosken asemakaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 12.12.2016 §52. Kaava mahdollistaa ns. 

Datacenterin rakentamisen alueelle. Viime vuosina eri puolelle Suomea rakennettujen datakeskusten koko 

on kasvanut jatkuvasti. Tämän vuoksi käynnistettiin Huutokosken asemakaavan muutoksen laatiminen 

14.1.2019 (KH 14.1.2018). Kaavamuutoksella kasvatetaan alueen rakennusoikeutta e=0,30:sta e=0,60 :en. 

Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 1.2.2019 - 15.2.2019. 

 

 Kaavakartta (luonnosvaihe) 

 

 

 

 

 

 

 



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

maanomistajien tarpeista johtuvat kirkonkylän asemaakaava-alueille kohdistuvat muutokset laitettiin 

vireille syksyllä 2017. 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. 

Asemakaavaluonnos on laadittu, mutta se ei ole ollut vielä nähtävilllä. Kaavan laatimien ei ole edennyt 

teknisentoimen suuresta työmäärästä johtuen. 

 

Pienet kaavamuutosalueet 

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. 
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RAKENNUSVALVONTA, YMPÄRISTÖNSUOJELU JA VAPAAT TONTIT 

Joroisten kunnan nykyinen rakennusjärjestys on vahvistettu 5.6.2015. Joroisten kunnan 

rakennustarkastajan työajasta myydään sopimuksen perusteella 50 % Varkauden kaupungille. V. 2017 

Joroisten kunnassa otettiin käyttöön sähköinen lupapalvelu Lupapiste.fi. Lupapiste-palvelun sähköinen 

arkisto otettiin käyttöön alkuvuonna 2019. 

Rakennustarkastajana toimii 1.3.2018 alkaen Simo Ahtonen. Puhelinnumero p. 0400-358 140 ja sähköposti 

simo.ahtonen@joroinen.fi.  

Joroisten kunnan ympäristönsuojelun palvelut tuotti 1.1.2017 alkaen Keski-Savon ympäristötoimi. 

Viranomaisena toimii Keski-Savon ympäristölautakunta. Joroisten kunnan ympäristönsuojelumääräykset on 

hyväksytty v. 2014. Uudet Keski-Savon ympäristötoimen toiminta-alueen yhteiset 

ympäristönsuojelumääräykset hyväksyttiin Joroisten kunnanvaltuustossa 23.4.2018 §9. 

Joroisten ympäristönsuojeluasioista vastasi vuonna 2018 ympäristösihteeri toimii Jani Huttunen, p. 044 797 

5552, jani.huttunen@leppavirta.fi 

Myynnissä olevista tonteista löytyy tietoja Joroisten kunnan www-sivuilta osoitteesta 

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

RAKENNUSHANKKEET JA MUUT SUUNNITELMAT 

Joroisten kunnan kirkonkylän keskustaan valmistui huhtikuussa 2018 aikana yksityinen 50-paikkainen 

vanhusten palvelukoti. Palvelukoti sijoittuu terveysaseman välittömään läheisyyteen palvelurakentamiseen 

kaavoitetulle asemakaavatontille.  

Joroisten kunnan uusi vastaanottohalli eli Yritystalo VT-5 risteysalueelle valmistui 15.3.2019. 

Rakennuksessa on toimitiloja ja toimistoja kahdessa kerroksessa. Tiloista on vuokrattu yrittäjille yli 50%. 

Kirkonkylään keskustan alueelle rakennettiin kesän 2018 aikana ns. elinkaaripuisto. Puistossa on toimintoja 

kaikenikäisille kuntalaisille.  

Kuvansin taajamaan rakennetaan uutta koulua ja osa entisestä koulusta peruskorjataan. Hanke alkoi 

heinäkuussa 2018 ja valmistuu elokuussa 2019. Koulu on mitoitettu n. 100 oppilaalle. 

Kokonaiskustannusarvio on n. 5 milj.€. 

Kirkonkylän koulukeskuksen yhteyteen rakennetaan uutta esikoulu-/varhaiskasvatuksen tilaa. Hanke 

valmistuu heinäkuussa 2019.Hankkeen kustannusarvio on n. 1,1 milj.€. 

 

 

Joroisissa 21.3.2019 ________________________ 

Petri Miettinen 

Tekninen johtaja 
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