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1 Johdanto 

 
Maankäyttöselvitys koskee Kolman Koto –hankkeessa selvitettävää yhteisöllisen asuinalueen to-
teuttamismahdollisuutta Joroisten kunnan Kolman kylälle. 
 
 

 
 
Hankkeen tuloksena valmistuu esiselvitys uudenlaisesta yhteisöllisestä asuinalueesta ”Kolman Ko-
to”. Kyseessä on Kolman koulun läheisyyteen rakentuva yhteisöllinen asuinalue, joka yhdistää 
maaseutu- ja taajama-asumisen edut.  Hanke suunnitelmassa on esitetty, että alue rakentuu tila-
vista omakotitalotonteista, jotka jokainen perhe voi suunnitella näköisekseen.  Asuinalueelle tulee 
yhteinen jätteiden kierrätys, vesi- ja viemäri- sekä lämmitysjärjestelmä sekä esim. eläinsuoja tai 
jokin muu harrastetila. Tämän infrastruktuurin rakentamisessa hyödynnetään ja siihen kytketään 
Kolman kylän alueen muu infrastruktuuri mahdollisuuksien mukaan. Alueen rakentamisessa on 
läsnä vahvasti ekologisuus ja luonnonläheisyys jo senkin vuoksi, että suunniteltu asuinalue sijaitsee 
pohjavesialueella.[1] 
 
Alueelle muodostuu kahdeksan omakotitalon yhteisö ja lisäksi Kolman tien varteen yksittäisiä 
omakotitaloja. Yhteisöllistä asumisaluetta perustettaessa voi tulla kysymykseen ryhmärakennut-
taminen.[1] 
 

Raportin on Kolman Koto -hankkeen tarpeita varten koonnut projektipäällikkö Markku Levänen 
lähteissä esiteltävistä asiakirjoista. Sisältöön ovat kommentein vaikuttaneet arkeologitutkija Martti 
Koponen Savonlinnan maakuntamuseosta, Joroisten kunnan tekninen johtaja Petri Miettinen ja 
rakennustarkastaja Mikko Luostarinen. 
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2 Kolman kylä 

 
Kolma sijaitsee Etelä-Savon läänissä, Joroisten kunnassa, jonka kirkonkylään on matkaa noin 10 
km. Varkauteen on matkaa vajaa 20 km ja Pieksämäelle noin 40 km. Kylän alueella sijaitsee kolme 
järveä, Kolma, Valvatus sekä Vuorijärvi. Kolman läpi kulkee suuri hiekkaharjualue.  
 

 
 
Kolman länsilaidalla Hallamäen ja Ryyhtölän välimaastossa on valtakunnallisesti merkittävä luon-
nonsuojelualue, Saarilammensuo, Saarikonsuo, joka on harvinaista lettoa. Sen kasvistoon kuuluu 
useita harvinaisuuksia, mm. lettovilla ja suoneidonvaippa.[2] 
 
Talouksia Kolman kylässä on noin 130. Kylällä toimii kolmeopettajainen alakoulu. Työssä käydään 
Joroisten lisäksi paljon Varkaudessa, jonkin verran myös Pieksämäellä, Juvalla ja Rantasalmella. 
Kylän suurin yksittäinen työnantaja on Famifarm Oy, joka työllistää noin 100 henkilöä.[2] 

 

Kolmalla toimii edelleenkin useita aktiivisia maanviljelijöitä sekä erikoistunutta maataloutta, mutta 
sen lisäksi kylän alueelta löytyy monenlaista yritystoimintaa autokorjaamosta ja neuletöistä sie-
lunhoitoon ja ratsastustoimintaan. [2] 
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3 Maakuntakaava 

Maakuntavaltuuston 29.5.2009 hyväksymä ja ympäristöministeriön 4.10.2010 vahvistama Etelä-
Savon Maakuntakaava ilmenee oheisesta kuvasta. Maakuntakaavassa on osoitettu mm. valtakun-
nallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, luonnonsuojelualueita, arvokkaita harju-
alueita, pohjavesialueet sekä Kotkatharjun virkistysmatkailualue. Lisäksi maakuntakaavassa on 
osoitettu maantiet, rautatiet, sähkönsiirtolinjat sekä retkeily ja moottorikelkkareitit.[4] 
 

 
 
Kuva: Ote maakuntakaavasta 
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4 Osayleiskaava ehdotus 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on luonut Kotkatharju-Valvatus osayleiskaava ehdotuksen, johon 
myös Kolman kylä kuuluu. Osayleiskaavaa ei ole vielä vahvistettu. 
 

 
 
Suunnittelualueen sijaintikartta.[4] 
 

5 Ohjeellinen kyläalue  

 
Yleiskaavassa ohjeellinen kyläalue tarkoittaa suositeltavaa kylän asuinrakentamisen aluetta. Ra-
kentamista tulisi ohjata olevan rakentamisen yhteyteen. Rakentamisen sijoittumisessa on huomi-
oitava rakennusjärjestyksen suojaetäisyydet maanteihin ja rautateihin nähden. Suurjännitejohto-
alueille ei tule rakentaa.[4] 
 
Merkinnällä on osoitettu kyläalueiden asuinrakentamiseen hyvin soveltuvia alueita yhdyskuntara-
kenteen läheisyyteen. Alueiden vesi- ja jätevesihuolto tulisi hoitaa tulevaisuudessa keskitetysti.[4] 

Alla olevassa kuvassa on osoitettu Kolman kylän lähiympäristöön suositeltavan asuinrakentamisen 
alue. 
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Kaavan kyläalueilla rakentaminen on ollut hyvin vähäistä. Yksittäisten rakennuspaikkojen osoitta-
minen ei ole tarkoituksenmukaista, koska niiden toteutuminen on epävarmaa. Kaavaan pyritään 
osoittamaan alueet, jotka ovat kylärakentamisen kannalta toivottavia alueita. [4] 

 

Joroisten kunnan rakennustarkastaja kertoo, että suunniteltu Kolman Koto -alue on osoitettu 
yleiskaavassa ohjeelliseksi kyläalueeksi. Ilman syvempää kaavallista tarkastelua alueen rakentumi-
nen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 16 §:n[10] mukaista suunnittelutarveratkaisua, 
jossa tulee tarkasteltavaksi esimerkiksi ympäristövaikutukset sekä vesi- ja viemärihuollon raken-
tuminen. 
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6 Rakennusjärjestys 

 
Joroisten kunnassa rakentamista ohjaa rakennusjärjestys. Maankäyttö ja rakennuslaissa ja -
asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja mää-
räysten lisäksi on kunnassa noudatettava rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteises-
sa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin 
määrätty (MRL 14 § 4 mom.).[5] 
 
Joroisten kunnan rakennusjärjestyksessä on mm. seuraavia rakentamista ja rakennuspaikkaa kos-
kevia määräyksiä: 
 
Rakennuspaikan tulee asemakaava-alueen ulkopuolella olla tarkoitukseen sovelias, rakentamiseen 
kelvollinen ja riittävän suuri. Rakennukset on voitava sijoittaa riittävälle etäisyydelle kiinteistön 
rajoista, yleisistä teistä, naapurin maasta, muista rakennuksista sekä rantaviivasta. (MRL 116 §). 
 
JJR -kuntien alueella uuden rakennuspaikan on oltava pinta-alaltaan vähintään 5000 m2 ympäri-
vuotisessa asuinkäytössä, 3000 m2 loma-asuntokäytössä, 3000 m2 ympärivuotisessa asuinkäytössä, 
jos kunnallistekniikka käytettävissä ja 10000 m2 suunnittelutarvealueella. 
 
Rakennuspaikan jolla pidetään hevosia, tulee olla tarkoitukseen riittävän suuri. Pinta-alan suositel-
laan olevan vähintään 1 ha ensimmäistä hevosta kohti ja 0,5 ha lisää kutakin lisähevosta kohden.[5] 
 

6.1 Rakennusoikeus yleensä 

 
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma- tai asuinrakennuksen. Rakennuspaikalle saa lisäksi 
rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia sekä vierasmajan. Rakennusoikeus 
yleensä 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 1000 k-m2.  
Maatalouteen, matkailuun, kaupankäyntiin ja teollisuuteen liittyvä rakentaminen voi ylittää salli-
tun rakennusoikeuden sekä rakennusten lukumäärän. Erityisarvoja omaavien rakennuspaikkojen 
rakennusoikeutta tulee käsitellä tapauskohtaisesti.[5] 

 

6.2 Etäisyydet 

 

Rakennuksen etäisyyden rakennuspaikan rajasta tulee olla yhtä suuri kuin rakennuksen 
korkeus, kuitenkin vähintään 5 metriä. Rakennuksen etäisyyden toisen omistamalla tai hallitsemal-
la maalla olevasta rakennuksesta tulee olla vähintään 10 metriä. Etäisyyksistä voidaan poiketa asi-
anomaisen naapurin suostumuksella. 
 

Asuinrakennuksen tulee täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman asuinrakennusta koskevat 
vaatimukset. Asuinrakennuksen etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla 
vähintään 40 metriä. 
 
Talousrakennuksia ovat mm. autotallit, varastot, aitat, joiden pinta-ala on yli 30 k-m2. Talousra-
kennuksen etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 25 met-
riä.[5] 
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7 Tieliikenne  

 
Kolman Koto asuinalue rajoittuu Kolman (15323) ja Kauppatiehen ja sijaitsee Kollinjoki (15325) 
tien risteyksen toisella puolella. 
 

 
 
Kuva: Ote tienumerokartasta  
 
Alueella sijaitsevat seuraavat maantiet:  
- Valtatie 23 Pori- Joensuu 
- Valtatie 5 Helsinki- Sodankylä 
- Yhdystie 15323 Kolma 
- Yhdystie 15325 Kollinjoki 
- Yhdystie 15331 Järvikylä 
- Yhdystie 15333 Kolman as. 
- Yhdystie 15336 Hallamäki 
 
Pohjavesialueille suunnitteilla oleville teille tulee tehdä tarveharkintatarkastelu ja riskinarviointi.[7] 
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8 Luonto 

 
Kolman Koto alue kuuluu Kolmankankaan laajaan metsäiseen harjualueeseen. Lukuisten suppien 
rikkoma harjumuodostuma on pinnanmuodoiltaan pienipiirteisesti vaihtelevaa harjumaisemaa, 
mäntymetsää. Harjumuodostuman aines on enimmäkseen hiekkaa. [6] 
 

 
 
Kolmankankaan harjualueen metsät ovat mäntykankaita. 
 
Harjualueilla vallitsevin metsätyyppi on puolukkatyypin (VT) mäntyvaltainen kuivahko kangas. [4] 

Kenttäkerroksen tyypillisiä lajeja ovat puolukka, mustikka, kanerva, oravanmarja, kultapiisku, kielo, 
kangasmaitikka ja metsälauha. Mustikkatyypin (MT) tuoreet kankaat ovat tyypillisiä lähinnä rintei-
den alaosissa.  
Maisemallisia häiriötekijöitä ovat maan-ainesottoalueet. Kolman Koto alueen reunassa halkoo koil-
lis-lounassuunnassa rautatie sekä pohjois-eteläsuuntainen mutkitteleva Kolmantie. [6] 
 

Kolman alueen maisemalle luonteenomaisia piirteitä ovat Kolmanjärvi, Kolmanjoki ja laajat pelto-
alueet. Kolman rannat ovat alavia ja tasaisia. Järveä ympäröivät rantametsät ovat lehtipuuvaltaisia. 
Vesimaisemaan avautuu vain vähän näkymiä. Kolman kaakkoispäässä on venevalkama ja uimaran-
ta. [6] 
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Kolman rannat ovat tasaisia ja alavaa maata. Leveä järviruokovyöhyke ja lehtimetsäkaistale reu-
nustavat rantoja. 
 
Asutus on sijoittunut kyläteiden varteen. Vanhat tilakeskukset ja niitä ympäröivät laajat peltoau-
keat muodostavat paikallisesti arvokkaan kulttuurimaisema-alueen, jonka halki lehtipuiden reu-
nustama Kolmanjoki virtaa. Pellot kumpuilevat loivasti, Kolmanjärven läheisyydessä maisema on 
pinnanmuodoltaan tasaista. [6] 
 

 
 
Tasaiset peltomaat ympäröivät Kolman järveä. 
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Kolman kyläalue sijoittuu osin vedenhankintaa varten tärkeälle Kolman pohjavesialueelle.  
 
Selvitysalue kuuluu Vuoksen vesistöalueeseen ja Haukiveden-Kallaveden alueeseen. Pääosin selvi-
tysalue (mm. Valvatus ja Kolma) kuuluu Haukiveden alueen Kanavan-Kolmanjoen valuma-
alueeseen. Itäosa kuuluu Haukiveden alueen Haukiveden lähialueeseen. [4] 
 
Valvatus kuuluu Kanavan-Kolmanjoen valuma-alueeseen. Järven lähivalumaalueella on paljon pel-
toja. Valvatus on ruskeavetinen, runsashumuksinen ja rehevä. Ajoittain vesi on sameaa. Happiti-
lanne on ollut vaihteleva ja pohjanläheisen vesikerroksen happitilanne ajoittain huono. Virkistys-
käyttö- ja yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan järvi kuuluu luokkaan tyydyttävä. Valvatuk-
sen laskuoja on keinotekoinen vesimuodostuma. Järveä on aikoinaan laskettu, minkä seurauksena 
sen pinta-ala pieneni kolmannekseen, rantaviiva siirtyi enimmillään pari kilometriä ja satoja heh-
taareja lisää viljelysmaata vapautui. [4] 
 
Kolma sijaitsee Kanavan-Kolmanjoen valuma-alueella. Järvi on matala, tyypiltään keskihumuksi-
nen, lievästi rehevä/rehevä. Virkistyskäyttö- ja yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan järvi 
kuuluu luokkaan hyvä. Rehevöitynyttä järveä on kunnostettu kasvillisuuden niitolla ja roskakala-
pyynnillä.[4] Kolmajärven luusuaan on 2013 vedenkorkeuksien turvaamiseksi rakennettu pohjapa-
to. 
 
 

9 Pohjavesialue 
 

Pohjavesialueiden maankäyttöä suunniteltaessa on arvioitava kaavan vaikutukset sekä pohjaveden 
laatuun että määrään. Pohjavesialueille ei tule sijoittaa pohjavedelle vaaraa aiheuttavia toiminto-
ja.[7] 
 
Kolman pohjavesialueen pinta-alasta noin 68 prosenttia on metsätalouskäytössä ja noin 24 pro-
senttia on peltoviljelyssä. Pohjavesialueen muodostumisalueella maa-ainestenottoalueita on noin 
3 hehtaaria eli 0,6 prosenttia pinta-alasta. Kolman pohjavesialue ei ole asemakaavoitettua aluet-
ta.[7]  
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Pohjavesialueiden sijaintikartta[7] 
 
Kolman pohjavesialue on merkitty maakuntakaavaan pohjavesialueen kohdemerkinnällä. Suunnit-
telumääräys on, että alueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maisemakuvan, 
luonnonkauneuden, geologisten muodostumien sekä erikoisten luonnonolosuhteiden ja – esiin-
tymien säilyminen. Suosituksena on, että erityisesti on huomiota kiinnitettävä ehjien harjumuo-
dostumien säilymiseen ja pohjaveden suojeluun. [7] 
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Kolman pohjavesialuekartta[7] 

 
Kaavoituksessa on lisäksi huomioitava se, että uusia riskitoimintoja ohjataan pohjavesialueiden 
ulkopuolelle tai määrätään toiminnallisia rajoituksia. [7] 

 

Seuraavassa taulukossa esitellään Kolman pohjavesialueen toimenpidesuositukset ja/tai määräyk-
set toiminnoittain. 
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Joroisten kunnan rakennustarkastaja kertoo Kolman Koto -alueen sijainnin I- luokan pohjavesialu-
eella vaikuttavan muun muassa alueelle sijoitettaviin toimintoihin joista ei saa aiheutua pohjave-
den laadulle vaaraa. 
 
Edellä mainittu vaikuttaa rakentamiseen ja suunnitteluun niin, että; 

 maalämmön hyödyntäminen harkitaan ympäristönsuojeluviranomaisessa. Tarvittaessa asi-
asta pyydetään lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta siitä, aiheuttaako 
hanke vesilaissa tarkoitettua haittaa 

 maanalaiset öljysäiliöt ovat kiellettyjä ja maanpäällisille säiliöille ja niiden suojaukselle on 
annettu vaatimukset ympäristönsuojelumääräyksissä (maa-ja metsätalouskoneiden öljysäi-
liöt) 

 jätevesien käsittelyssä noudatetaan seuraavia vaatimuksia: 
Pohjavesialueiden osalta noudatetaan hajajätevesiasetuksen 4 §:n mukaisia tiukempia 
puhdistustehovaatimuksia ja jätevesien imeyttäminen maahan on pääsääntöisesti kielletty. 
Vesikäymälän jätevedet on johdettava täyttymishälyttimellä varustettuun, kooltaan vähin-
tään 5 m3, umpisäiliöön. Poikkeustapauksessa harmaat vedet voidaan johtaa 2-osaisen sa-
ostuksen ja maasuodattamokäsittelyn tai vastaavantehoisen pienpuhdistamon kautta 
maaperään, mikäli jätevesisuunnitelma tai muu asianmukainen selvitys osoittaa, että se ei 
vaaranna pohjavettä. Vaihtoehtoisesti kaikki asianmukaisesti puhdistetut jätevedet voi-
daan johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Vähäiset pesuvedet, kuten saunan kantovedet 
voidaan tavallisesti imeyttää maahan. 
 
Tässä tapauksessa rakennustarkastaja katsoo että, alueelle tulisi rakentaa vähintään viemä-
riverkko, josta rakennusten jätevedet olisi johdettu yhteiskäsittelyyn ja puhdistettu jätevesi 
esimerkiksi pohjavesialueen ulkopuolelle, muutoin ratkaisuna olisi umpisäiliö. Tämä ei ole 
järin ”ekologista” eikä täytä rakennustarkastajan mielestä periaatetta suunnittelutarverat-
kaisussa. 
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10 Seudullinen tai paikallinen rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokaitakohteita 

 

 
 
Entinen Kolman kansakoulu 
 
Kahden tien risteyksessä sijaitseva vuorattu, hirsirakenteinen koulurakennus, joka on toiminut 
myös käsityötilana ja voimistelusalina. Lisäksi koulussa ovat ryhmäperhepäiväkodin tilat. Koulun 
vieressä sijaitsevat liiteri- sekä sauna- ja keittolarakennus. Koulu ja talousrakennuksen muodosta-
vat L-mallisen suojaisen nurkkauksen. Pihan keskellä on kaivo. Koulun harjakatto on katettu tiilillä, 
kivijalka on ladottu suorakaiteen muotoisista kivilohkareista. Ulkovuoraus on väriltään okra. Ra-
kennuksen kunto on (inventoitu 1983) hyvä. Koulu on yksi Joroisten vanhimpia.  Rakennukset tulee 
säilyttää mahdollisuuksien mukaan alkuperäisessä muodossaan. Rakennuksen purkaminen ilman 
lupaa on kielletty.[4] 
 
 

11 Muinaisjäännösinventointi 

 
Suunniteltu Kolman Koto asuinalue kuuluu Kotkatharjun-Valvatuksen osayleiskaava-alueelle.  
Vuonna 2010 on riittävissä määrin tarkistettu alueen maastot ja etsitty niiltä uusia muinaisjään-
nöksiä. Alueella on suoritettu aiemmin pari yleisinventointia ja useita tarkastuksia ja osa-
alueinventointeja. [3] 
 
Arvonsa perusteella esihistorialliset muinaisjäännökset jaetaan kolmeen luokkaan: 
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Luokka I: Kohteet katsotaan valtakunnallisiksi muistomerkeiksi, jotka ovat niin arvokkaita, että 
niiden säilyminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. Vaikka ne tutkittaisiinkin, ne pyritään en-
tisöimään. 
  
Luokka II: Kohteiden arvoa ei voida selvittää ilman tarkempia tutkimuksia. Tutkimustulosten pe-
rusteella ne siirretään joko I luokkaan tai III luokkaan. 
  
Luokka III: Kohteet, joita riittävästi tutkittuina tai kokonaan hävinneinä ei ole enää tarpeen pitää 
rauhoitettuina. [8] 
 
 

 
 
Kolman Koto alueelle tai välittömästi sen läheisyyteen osuvat löydöt 15 ja 130. 
 
15 Kolman kansakoulu A 
 
Mjtunnus: 171010015 
Rauh.lk: 2  
Ajoitus: kivikautinen 
Laji: asuinpaikka 
 
130 Kolmankangas 1 
 
Mjtunnus: 1000014575 
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Rauh.lk: 1 
Ajoitus: kivikautinen 
Laji: asuinpaikka: asumuspainanne 
 
 
 

 
 
 
Arkeologitutkija Martti Koponen Savonlinnan maakuntamuseosta kertoo, että kiinteät muinais-
jäännökset ovat muinaismuistolain suojelemia eikä niihin saa ilman asianmukaista lupa kajota. 
Mikäli rakentamista tai muuta maankäyttöä tulee kiinteiden muinaisjäännösten lähelle, on ehkä 
tarpeen selvittää esim. koekuopituksella muinaisjäännösten laajuus (=ulottuuko muinaisjäännös 
alueelle, jolle aiotaan rakentaa).  Jos rakentamista tulee muinaisjäännöksen kohdalle, niin tarvi-
taan todennäköisesti isommat kaivaustutkimukset. Mikäli muinaisjäännöksiä on tarpeen tutkia, 
niin todennäköisesti tutkimuskulut tulevat muinaismuistolain 15 § mukaan rakennuttajan makset-
taviksi. [9] 
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12 Kolman Koto asuinalue 

 
Kyseessä on Kolman koulun läheisyyteen rakentuva yhteisöllinen asuinalue, joka yhdistäisi maa-
seutu- ja taajama-asumisen edut. Alueen koko on noin 11 hehtaaria. 
 

 
 
Hankesuunnitelmassa on esitetty, että alueen tulisi rakentua tilavista omakotitalotonteista, jotka 
jokainen perhe voi suunnitella näköisekseen. 
 
Alustavia noin 0,5 hehtaarin rakennuspaikkoja (AO) noin on alueelle määritelty 8 kpl. Noin hehtaa-
rin alueelle on kaavailtu yhteisten rakennusten aluetta, jolla voisi sijaita esimerkiksi yhteinen vilje-
ly-/puutarha-alue tai yhteiset harrastustilat. Yhteinen alue sijaitsee vanhalla soranottopaikalla. 
Myös yhteisen lämpölaitoksen toteuttamiseen on varauduttu.[1] 
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Asuinalueelle tulisi yhteinen jätteiden kierrätys, vesi- ja viemäri- sekä lämmitysjärjestelmä sekä 
esim. eläinsuoja tai jokin muu harrastetila. Tämän infrastruktuurin rakentamisessa hyödynnetään 
ja siihen kytketään Kolman kylän alueen muu infrastruktuuri mahdollisuuksien mukaan. Alueen 
rakentamisessa on läsnä vahvasti ekologisuus ja luonnonläheisyys jo senkin vuoksi, että suunnitel-
tu asuinalue sijaitsee pohjavesialueella.[1]  
 

Alueen sijainnin valinta ei ole kaikilta lähtökohdiltaan ekologinen, koska se sijaitsee ensimmäisen 
luokan pohjavesialueella. Lisäksi rakennusten hajasijoittaminen alueelle sotii ekologista näkökul-
maa vastaan. Suositeltavampaa olisi, että alueen rakennukset sijaitsisivat yhdessä rykelmässä.  
Alueen tonteilla, jotka laskevat etelään, voidaan tehostaa energian käyttöä suuntaamalla raken-
nuksen julkisivu etelään. 
 
Hankkeen aikana järjestettiin Kolman Koto- yhteisöllisen asuinalueen ideakilpailu, jonka tuloksena 
saatiin kolme ehdotusta alueen toteuttamiseksi. Ideakilpailun tuotokset esitellään toisaalla esisel-
vityksessä. 
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13 Tonttien kuvaus 
 

Joroisten kunnan tekninen johtaja Petri Miettinen kartoitti rakennuspaikoiksi sopivat tontit sekä 
tien sijainnin.  
 

 
 
 
Tonteille AO1-AO8 ei ole tehty tarkkoja suunnitelmia. 
 
AO-1 Pinta ala n. 0,5 ha  
AO-2 Pinta-ala n. 0,5 ha 
AO-3 Pinta-ala n. 0,6 ha 
AO-4 ja AO-5 YHT. n. 1,2 ha 
AO-6, AO-7 ja AO-8 YHT. n. 2.0 ha 



22 

 

 

13.1 Yhteinen alue 

 
Pinta-ala n. 1,3 ha 
 
Koska asukasryhmää ei ole vielä määrittelemässä yhteisen alueen sisältöä niin seuraavana kolme 
vaihtoehtoa yhteisen alueen sisällöksi. 
 
Vaihtoehto 1 eläinsuoja malli 

- eläinsuoja 

- kasvihuone / viljelypalsta 

- vuokra pelto, mistä? 

Vaihtoehto 2 muuttuva malli, suppeat yhteistilat  
- yhteistilaksi rakennetaan ensiksi määrittelemätön tila, jolle ei käyttöä vielä määrätä. 

- myöhemmin asukkaat voivat rakennuttaa valitsemansa yhteistilat 

- koulua hyödynnetään yhteistilana  

 
Vaihtoehto 3 laajat yhteistilat 

- kerhohuone, joka sisältää kierrätyshuoneen, kuntosalin, yhteiskeittiön, salin 

- leikkipaikka 

- trampoliini 

- maakellari 

- yhteinen sauna ja takkahuone 

- kasvihuone/viljelypalsta 

 

14 Maanomistus 

 
Maat ovat yksityisessä omistuksessa. Maanomistajat ovat halukkaita myymään asuinalueen vaati-
mat alueet tai vaihtamaan kunnan kanssa ne vastaaviin alueisiin. 
 
Hankkeen aikana on suoritettu Kolman Koto tonttien puuston arvon arviointi. 
 
Hankkeen aikana nousi esille myös läheisten peltojen vuokraus/ostamisen mahdollisuus. Molem-
mat suunnitellun Kolman Koto – asuinalueen läheiset pellot ovat tällä hetkellä vuokralla pitkällä 
vuokrasopimuksella ja nykyiset vuokraajat ovat halukkaita jatkamaan niiden vuokrausta. 
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Ratapelto 
 

 
 
Lippolanmäki 
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Tien varren tontit 
 
Hanke suunnitelmassa tuotiin esille myös, että Kolman Koto alue voisi levittäytyä myös Kolman 

tien varteen yksittäisillä omakotitalotonteilla. Näitä alueita ei kuitenkaan otettu selvityksessä huo-

mioon koska ne ovat irrallaan suunnitellusta yhteisöllisestä alueesta.  

Nämä kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa. 
 

 
 
Haikola 
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Jokikunnas 
 
 

15 Johtopäätökset 
 

Hankkeessa suunniteltu Kolman Koto -asuinalue sijaitsee suunnittelutarvealueella. Suunnittelutar-
vealueella tarkoitetaan aluetta, jolla jo tapahtuneen rakentamisen tai alueen muiden olosuhteiden 
vuoksi on tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemäreiden ra-
kentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Rakentaminen voi lisäksi ympäristövaikutus-
tensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkin-
taa.[10] 
 
Ennen rakennuslupamenettelyä tulee siis saada myönteinen suunnittelutarveratkaisu[11], jossa on 
otettu huomioon erityiset rakennusluvan edellytykset. Tämän laajennetun rakennuslupaharkinnan 
ennen rakennusluvan myöntämistä suorittaa kunnan viranomainen. 
 
Osittain näitä suunnittelutarveratkaisun asioita käsitellään toisaalla esiselvityksessä vesihuollon ja 
potentiaalisten lämmitysjärjestelmien osalta.  



26 

 

 

16 Lähteet 

 
[1] Kolman Koto esiselvityshanke, Hankesuunnitelma 2012-2014. 
Saatavilla: www.joroinen.fi 
 
[2] Kolman kyläsuunnitelma 2012-2020, Hyvä Kylä –hanke 
Saatavilla: http://www.edu.joroinen.fi/~kolma/kuvat/Kolman%20kylasuunnitelma.pdf 
 
[3] Joroinen Kotkatharju-Valvatus osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2010, 
     Timo Jussila, Timo Sepänmaa 
 
[4] Kaavaselostus, ehdotus, Joroisten kunta,Kotkatharju- Valvatus osayleiskaava FCG Suunnittelu ja 
tekniikka Oy 
 
[5] Kunnan rakennusjärjestys  
Saatavilla: http://www.joroinen.fi/index.php?id=97 
 
[6] Luonto- ja maisema selvitys 2011, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
 
[7] Joroisten Kolman ja Kotkatharjun pohjavesialueiden 
     suojelusuunnitelma, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
      Dnro ESAELY/42/07.00/2010 22.11.2010 
 
[8] JOY Jokaisen Oma Ympäristö, 27.08.2013  
Saatavilla: http://www.joy2010.fi/kulttuuriymparisto/kasitteita/muinaisjaannosten-luokitus  
 
[9] Savonlinnan maakuntamuseo, Arkeologitutkija Martti Koponen  

 
[10] Maankäyttö- ja rakennuslaki 
Saatavilla: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132 
 
[11] Suomi.fi: Hakemus: suunnittelutarveratkaisu tai poikkeaminen 
Saatavilla: http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/kun_ke6688/ 

http://www.joroinen.fi/
http://www.joroinen.fi/index.php?id=97
http://www.joy2010.fi/kulttuuriymparisto/kasitteita/muinaisjaannosten-luokitus
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

