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MUISTIO ALOITUSVAIHEEN VIRANOMAISNEUVOTTELUSTA 
Asia:   Juva, Vehmaan alueen asemakaavahankkeet: 

1. ns. ”Kylmäpuron” asemakaava (Logistiikkakeskus) 
2. Myllylahden asemakaavan muutos, -laajennus ja osittainen kumoaminen 

(tässä asiakirjassa ei ole Myllylahteen liittyviä neuvottelukommentteja). 
 

Aika ja paikka: Teams-kokous, 1.6.2021, klo 12.00–15.01 
 
Läsnä olleet: Jari Ahonen, maankäyttöasiantuntija, Etelä-Savon ELY-keskus 
  Sirpa Peltonen, maankäyttöasiantuntija, Etelä-Savon ELY-keskus 

Katri Mattelmäki, liikennejärjestelmäasiantuntija, Pohjois-Savon ELY-keskus 
Jenni Oksanen, aluesuunnittelupäällikkö, Etelä-Savon maakuntaliitto 
Vesa Kankkunen, tekninen johtaja, Juvan kunta 
Anne Suhonen, kaavoitusavustaja, Juvan kunta 
Leo Lindström, rakennustarkastaja, Juvan kunta 
Mirjami Laitinen, Juvan Vehmaan alueen toimintaympäristön kehittäminen, Juvan kunta 
Piia Lampinen, Keskustan kehittämishanke, Juvan kunta 
Juha Honkonen, Juvan ja Mikkelin logistiikkakeskusten selvityshanke, Juvan kunta 
Henna Arkko, kaavoitusinsinööri, Järvi-Saimaan Palvelut Oy 
Anne Bergman, käyttöinsinööri, Järvi-Saimaan Palvelut Oy 
Pekka Lyytikäinen, tekninen johtaja, Järvi-Saimaan Palvelut Oy 

 

Ahonen avasi aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun kello 12.00. Todettiin, ettei varsinaista 
asialistaa ole neuvottelua varten laadittu, mutta osallistujille kaavoittaja on etukäteen toimitettu 
molempien kaavahankkeiden Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (OAS). Käytiin lyhyt 
esittelykierros neuvotteluun osallistuvien roolista ja näkökulmasta Juvan Vehmaalla oleviin 
asemakaavahankkeisiin. Sovittiin, että käydään ensin ns. Kylmäpuron kaavahanke läpi, jonka 
jälkeen pidetään lyhyt tauko. Toisena aiheena päätettiin käsitellä Myllylahden 
asemakaavahanke. Esittelykierroksen jälkeen Henna Arkko aloitti esittelemään Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmat (OAS). Sovittiin, että viranomaiset kommentoivat ja tarvittavat keskustelut 
käydään OAS:n etenemisjärjestyksen mukaisesti. 
 
 
1. NS. KYLMÄPURON ASEMAKAAVA (LOGISTIIKKAKESKUS) 
 
MAAKUNTAKAAVA 
Vehmaan alueelle osoitettu vähittäiskaupan suuryksikön salliva km-merkintä on ensisijaisesti 
osoitettu valtatie 5:n itäpuolelle, eli se ei koske nyt asemakaavoitettavaa ns. Kylmäpuron 
aluetta. Oksanen tiedusteli, onko Juvan taajaman yleiskaavassa osoitetut varsinaiset TP-alueet 
(työpaikka-alueet) jo otettu käyttöön. Ns. Kylmäpuron alueelle yleiskaava osoittaa TP-alueen 
reservialueena (TPres), joka kuuluisi ottaa käyttöön vasta yleiskaavan tavoitevuoden 2035 
jälkeen, sekä sen jälkeen, kun yleiskaavassa muut TP-alueet ovat käytössä. 

Liite 1. 
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Katri Mattelmäki huomautti, että maakuntakaavasta tulee huomioida ja lisätä asemakaava-
aineistoon myös Viitostien kehittämisvyöhyke – merkintä. Sitä voidaan myös käyttää 
logistiikkakeskuksen sijoittumisen perusteluissa aiotulle alueelle. 
 
Mirjami Laitinen kommentoi, että Vehmaan kehittämisen näkökulmasta vähittäiskauppa 
keskittyy Viitostien itäpuolelle. Laitinen kuitenkin esitti, että vähittäiskauppa mahdollistettaisiin 
myös jossain määrin uudelle asemakaava-alueelle (Kylmäpuron alueelle). Tällä hetkellä alueella 
jo toimii Vihosen rauta- ja maatalouskaupan varastotilat.  
 
YLEISKAAVA 
Juvan taajaman yleiskaavassa on osoitettu laaja TPres, eli Työpaikka-alueen reservialue VT5:n 
länsipuolelle. TPres-alue on huomattavasti laajempi, kuin vain kunnan nyt ostama Kylmäpuron 
kiinteistö. Yleiskaavassa alueelle on osoitettu uusi tieyhteys Pieksämäentielle (seututie) 
yksityisessä omistuksessa olevan kiinteistön kautta, jolla sijaitsee käytössä oleva omakotitalo 
pihapiireineen. Uutta kokoojakatua asemakaavoitettavalta alueelta liittyen Pieksämäentielle 
suunnitellessa on huomioitava liikennesuunnittelun reunaehdot / määräykset. 

 
Mattelmäki kommentoi, että nykyiseltä Kylmäpuron yksityistieltä VT5:lle tuleva 
erikoiskuljetusreitti tulee huomioida asemakaavaa suunniteltaessa. Suhonen täydensi, 
Myllyojantien liikenne kulkee uuden VT5 rakentamisen jälkeen Kylmäpuron yksityistien kautta. 
Vielä ei ole ollut maanmittaustoimitusta VT5 tielinjan lohkomisesta. 

 
Arkko tiedusteli, onko ns. Kylmäpuron asemakaavatyössä tarpeen huomioida Nevajärven 
yleiskaavassa osoitettu Vehmaan ja Vuorenmaan valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema. 
Sirpa Peltonen totesi, ettei ole tarpeen, mutta on hyvä pitää asia mielessä. 
 
LUONNONYMPÄRISTÖ 
Sirpa Peltonen totesi, ettei Etelä-Savon ELY-keskuksen tiedoissa ole asemakaavan 
suunnittelualueella todettuja uhanalaisia eliölajeja. Arkko kertoi, että alueelle on tilattu 
luontoselvitys (Petri Parkko, Kotkansiipi) ja Peltonen kommentoi Kotkansiiven tekevän hyviä ja 
laadukkaita selvitystöitä. Peltonen totesi, että luontoselvitys on hyvä tehdä riittävän laajalta 
alueelta. 
 
Arkko tiedusteli hulevesiin liittyvästä selvitystarpeesta asemakaavan laadinnan yhteydessä. 
Peltonen sanoi, että on hyvä, jos hulevesiä voidaan käsitellä kosteikoissa. Mattelmäki puolestaan 
huomautti, että asemakaavan alueelta tulee hulevedet ohjata muualle kuin VT5:n hulevesi- ja 
kuivatusjärjestelmiin. Hulevesien tarkemmat suunnitelmat edellytetään rakennusluvituksen 
yhteydessä. Yleisesti todettiin, että hulevesiin liittyvä maankäytöllinen ohjaus varsin kirjavaa. 
ELY-keskus tarvittaessa auttaa mielellään. 
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LIIKENNE 
Arkko pohdiskeli, kuinka VT5:n uudistamisen vaikutukset tulee huomioida uuden 
asemakaavoitettavan alueen suunnittelussa. Mattelmäki totesi, että valtatien rakennustyön 
myötä jo suunnitellut, paikoin voimassa olevien asemakaavojen mukaiset asiat nyt vain 
toteutuvat, eikä sen osalta tarvetta erityisesti valtatietä huomioida uudessa asemakaavatyössä. 
Kylmäpurontien erikoiskuljetusreitti on todettu valtatien tiesuunnitelmassa. 
 
Mattelmäki ja Arkko pohdiskelivat yleiskaavassa osoitettua uutta kokoojakatua. Tehdessä 
asemakaavasuunnittelua, on tarkennettava, miten logistiikkakeskuksen toiminnot on tarkoitus 
sijoittaa ja millaisia toimintoja alueelle sijoittuu. Miten alueen sisäinen liikenne järjestetään, ja 
kuinka se liittyy olemassa olevaan liikenneverkostoon? 
 
MELU 
Todettiin, ettei asemakaavaa varten ole tarvetta laatia erillisiä meluselvityksiä. Voidaan käyttää 
VT 5 varten laadittuja meluselvityksiä ja -mallinnuksia, sekä taajaman yleiskaavaa varten 
laadittuja meluselvityksiä. Melun osalta tulee huomioida Pieksämäentien varressa oleva asutus. 
Tuleeko logistiikka-alueelta uutta melua ja mikä sen vaikutus on läheiseen asutukseen. Ahonen 
muistutti asemakaava-alueella asumisen melurajan oleva 55 dB. 
 
ASEMAKAAVA-ALUEEN RAJAAMINEN 
Arkko kyseli viranomaisten näkemystä asemakaavoitettavan alueen rajaamiseen. 
Lähtökohtaisesti Juvan kunta asemakaavoittaa vain omistamiaan maa-alueita, eli tässä 
tapauksessa asemakaavoituksen kohteena olisi vain Kylmäpuron kiinteistö. Arkko pohdiskeli, 
että voisi kuitenkin olla tarpeen laajentaa asemakaavoitettavaa aluetta tarkoituksenmukaisen 
kokonaisuuden luomiseksi. Samalla asemakaavaprosessilla voisi kehittää maankäyttöä 
yleiskaavan mukaisella TPres ja P-alueilla. 
 
Ahonen kommentoi, että Juvalla on hoidettu maapolitiikkaa aina hyvin. Ahonen siteerasi Heikki 
Laukkasta, joka on sanonut, että: ”osta maata silloin, kun se on kallista”. Jos asemakaava 
laaditaan pelkästään Kylmäpuron kiinteistölle, se nostaa myös läheisten kiinteistöjen maan 
arvoa. Kunnan olisi hyvä pyrkiä maakauppoihin nyt ennen asemakaavoitusta. Vaihtoehtoisesti 
voidaan toimia maankäyttösopimuksilla. Silti maakauppoihin pyrkiviä neuvotteluja kannattaa 
alueen yksityisten maanomistajien kanssa nyt käydä. 
 
VÄHITTÄISKAUPPA 
Jenni Oksanen toisti maakuntakaavan ohjauksen, että Vehmaalla vähittäiskauppa on osoitettu 
VT5:n itäpuolelle alueella, jossa jo on asemakaava ja osin sen mukaista liiketoiminnan ja 
vähittäiskaupan rakennuksia. Oksanen totesi, että seudullisen vähittäiskaupan raja-arvot ovat 
melko korkealla. Asemakaavaa laadittaessa voidaan tutkia ratkaisuja osoittaa vähittäiskaupalle 
rakennusoikeutta, joka jää alle seudullisen vähittäiskaupan raja-arvojen.   
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Mirjami Laitinen puolestaan toisti, että Vehmaalla vähittäiskaupan painopiste tulee jatkossakin 
olemaan VT5:n itäpuolella. 
TEKNINEN HUOLTO 
Tarkasteltiin Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa olevaa karttakuvaa, johon on esitetty 
nykyiset kunnalliset vesi- ja viemärilinjat. Anne Suhonen tarkensi, että asemakaavan 
suunnittelualueella / tai sen läheisyydessä kulkee myös paineviemäri (punainen viiva) sinisen 
vesilinjaa kuvaavan viivan alla. 
 
MUITA HUOMIOITA 
Kulttuuriympäristön osalta suunnittelualueella ei ole huomioitavaa. 
 
Mattelmäki kysyi logistiikkahankkeen projektipäälliköltä Juha Honkoselta tarkempaa kuvausta 
asemakaavoitettavalle alueelle kohdistuvista suunnitelmista. Mattelmäki totesi, että 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) kaavan vaikutusten arviointi jää vielä kovin 
kevyeksi. Honkonen kertoi, että logistiikkakeskuksen selvitystä on tehty. Logistiikkakeskuksella 
on tiedossa operoija ja se suunnittelee logistiikkakeskuksen toimintaa asiakkuuksien mukaan. 
Tavoitteena on mahdollisimman kustannustehokas keskus / toiminta. Logistiikkakeskukseen on 
alustavasti tulossa 2000–3000 k-m² tai 5000 k-m² kokoinen rakennus, jolla olisi korkeutta 10,5–
11 metriä. Piha-aluetta logistiikkakeskus tarvitsee noin 15–20 000 m². Logistiikkakeskus on niin 
sanottua terminaalitoimintaa, eli tuotteet ovat nopeasti kiertoon meneviä. Alueelle kohdistuu 
huomattavasti raskasta liikennettä, ja liikennöinnin pääpaino on iltaisin ja yöaikaan tapahtuvaa 
liikennöintiä. Logistiikkakeskukseen liittyvät asiat ovat tarkentumassa muutaman kuukauden 
kuluessa. Honkonen lisäsi, että alueelle on myös kiinnostusta teollisuustoiminnan osalta. 
 
Oksanen totesi, että ns. Kylmäpuron asemakaavahankkeen osalta asiat on hyvin koottu ja Arkko 
esitteli asiaa hyvin. Ahonen huomautti, että Juvan jälkeen seuraava logistiikkakeskus VT5:n 
varrella on tulossa Kuopion Matkukseen. 
 
Pidettiin tauko klo 13.19–13.30, jonka jälkeen siirryttiin käsittelemään Myllylahden 
asemakaavahanketta (tässä asiakirjassa ei ole Myllylahteen liittyviä neuvottelukommentteja). 
 

 
YHTEENVETO 
Neuvottelun päätteeksi Ahonen pyysi yhteenvetopuheenvuorot kaikilta neuvotteluun 
osallistuneelta viranomaiselta.  
 
Kylmäpuron asemakaavahankkeen Ahonen itse näkee hyvänä. Työpaikka-alueen kehittämisellä 
on toivottavasti myönteisiä vaikutuksia työllisyyteen. On tarpeen huomioida Pieksämäentein 
varressa olevat omakotitalot, mutta niiden syvät kiinteistöt muodostavat luontevan välimatkan 
pihapiirien ja tulevan logistiikkakeskuksen rakentamisen väliin. Kylmäpuron alue on tosin 
voimassa olevassa yleiskaavassa reservialuetta, mutta asia on perusteltavissa asemakaavassa. 
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Ahonen muistutti vielä kuntaa siitä, että maankäyttösopimuksilla raakamaan hinta nousee. 
Juvan kunnalla on nyt siis maapoliittista pohdittavaa.  
 
Oksanen muistutti yhteenvedossaan, että kaikki maakuntakaavan merkinnät tulee vielä katsoa ja 
esittää asemakaavan aineistoissa. Kirkonkylän asema tulee turvata. Kylmäpuron osalta tulee 
perustella, miksi TP-reservialueen käyttöönotto on nyt ajankohtaista. Alue on todetusti 
sijainniltaan hyvä. Juva-Mikkeli logistiikkakeskuksen selvitys tulee lisätä asemakaavan 
taustaselvityksiin. Millaista kauppaa asemakaava-alueille ollaan suunniteltu, se tulee esittää 
kaavaselostuksessa / kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. 
 

 
Jari Ahonen päätti neuvottelun kello 15.01.  

 
Muistion laati, 
 

Henna Arkko 
p.044 417 5242 
Järvi-Saimaan Palvelut Oy 


