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2 
1 Kaavoituskatsaus 

Kaavoituskatsauksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva kunnan tämänhetkisestä kaa-
voitustilanteesta. Kaavoitus on maankäytön suunnittelua.  Sen yhteydessä päätetään 
rakentamisesta, rakennusten suojelusta, liikenteen ja palvelujen järjestämisestä ja 
muista asuinympäristöön ja viihtyvyyteen vaikuttavista asioista.   
 
Maankäytön suunnittelu ja siitä päättäminen on avointa ja kansanvaltaista. Maan-
käyttö- ja rakennuslaissa on varmistettu kaavoitustyön vuorovaikutteisuus edellyttä-
mällä jokaisesta kaavasta laadittavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Suunnitel-
massa selvitetään heti kaavoituksen alkuvaiheessa ne tahot, jotka valmisteluun on kyt-
kettävä, sekä sopivimmat tavat aidon vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi. Suunnitte-
lun vireillä olosta tiedotetaan ja kaavoituksen eri vaiheissa kuullaan asianosaisia, han-
kitaan lausuntoja ja varataan mahdollisuus muistutusten tekoon. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain myötä kaavoitusta ja maankäyttöä koskeva kunnallinen 
itsenäinen päätösvalta on laajentunut. Kaavajärjestelmää on yksinkertaistettu yhdis-
tämällä entiset asema-, rakennus- ja rantakaavat yhdeksi kaavaksi, asemakaavaksi. 
Kaavojen sisältötarpeet on muutettu vastaamaan nykytarpeita. Sisältötavoitteissa ko-
rostuvat kestävä yhdyskuntakehitys, hyvä elinympäristö ja laadukas rakentaminen. 
 
Kaavapäätösten alistamisvelvollisuus on poistunut ja valtion viranomaisen (ELY-kes-
kus; Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) suorittama ohjaus on nyt ennakkoon ta-
pahtuvaa neuvottelua ja asiantuntija-apua. Valtion viranomaisilla on kuitenkin edel-
leen jäänyt monipuolinen puuttumisoikeus kunnan kaavoitukseen esim. valtakunnal-
listen intressien niin vaatiessa. 
 
Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa vireillä olevista ja lä-
hiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kat-
sauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset kun-
nan päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin ja ta-
voitteisiin. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla 
tavalla. 

2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 

Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. Valtio-
neuvosto päätti tavoitteiden uudistamisesta 14.12.2017. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden kautta valtioneuvosto linjaa koko 
maan kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Tavoitteilla varmistetaan, että 
valtakunnallisesti merkittävät asiat huomioidaan kaavoituksessa ja valtion viranomais-
ten toiminnassa. 
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Tavoitteiden uudistamisella pyritään vastaamaan alueidenkäytön tulevaisuuden haas-
teisiin ja edistämään kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa. Uudiste-
tut tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat: 

• toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
• tehokas liikennejärjestelmä 
• terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
• elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja 
• uusiutumiskykyinen energiahuolto. 

3 Laaditut kaavat 

3.1 Maakuntakaava 

Maakuntakaavan oikeusvaikutukset muuhun suunnitteluun ja viranomaistoimintaan 
(MRL 32 §) 

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa 
sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. 

Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättä-
essään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistä-
mään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan to-
teuttamista. 

Maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella voi-
massa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun kaavojen muuttamista koskevan vaiku-
tuksen osalta. 

  Maakuntakaava on usean kunnan alueelle laadittu yleispiirteinen suunnitelma, jossa 
esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen suuntaviivat ja periaatteet. 

 
Vesanto kuuluu Pohjois-Savon liiton toimialueeseen. Pohjois-Savon maakuntakaava 
2030 on vahvistettu 2011. Kaavaan on tehty muutoksia, jotka on vahvistettu vuosina 
2014 ja 2016.   

 
Pohjois-Savoon on laadittu seuraavat Vesannon kuntaakin koskevat maakuntakaavat: 
 
- Ympäristöministeriön 7.12.2011 vahvistama Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 
- Ympäristöministeriön 15.1.2014 vahvistama Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava 
- Ympäristöministeriön 1.6.2016 vahvistama Kaupan maakuntakaava 2030  

 
Ympäristöministeriön vahvistamassa Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavassa on 
varaukset 18 potentiaaliselle tuulivoima-alueelle, jolle on sijoitettavissa 210–230 kap-
paletta yksittäisiä kolmen megawatin tuulivoimalaitosta. Kaavassa on esitetty Vesan-
non Oinaskylälle 7 kpl tuulivoimaloita Honka- ja Saarimäkien laelle. 
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3.2 Yleiskaavat 

Yleiskaavan tarkoitus (MRL 35 §) 

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäy-
tön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voi-
daan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella. 

Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset 
alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja 
muun maankäytön perustaksi. Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alu-
eittain. 

  Yleiskaava on kunnan laatima yksityiskohtaisen kaavoituksen ja rakentamisen sekä 
muun maankäytön suunnittelemisen perustaksi laadittava kaava, joka sisältää pääpiir-
teet alueen käyttämisestä eri tarkoituksiin. Yleiskaavan merkitys on viime vuosina ko-
rostunut. Se on tärkeä maankäyttöä ohjaava kaavamuoto. 

Vesannon kunnan alueelle on laadittu seuraavat osayleiskaavat: 

- Kirkonkylän osayleiskaava 1993, päivitetty 2018-2019 
- Keitele-Vesijärven rantaosayleiskaava 1995, päivitetty 2013 
- Niiniveden ja Suostunjärven rantaosayleiskaava 1999, päivitetty 2016 
- Vesantojärven ja Sonkarin rantaosayleiskaava 2000, päivitetty 2018 
- Pohjois-Konneveden ja kunnan luoteisosan järvien ja lampien rantaosayleiskaava 2002, 

muutos Kaapinniemen kohdalla 2013 

 
Kuopion lääninhallitus on vahvistanut 5.7.1993 Kirkonkylän osayleiskaavan. Kirkonky-
län osayleiskaava 2040- päivitys tulee kunnanvaltuuston vahvistettavaksi vuoden 2020 
aikana.  

 
Keitele-Vesijärven rantaosayleiskaava on vahvistettu ympäristökeskuksessa 
19.12.1995.  Kaavoitus käsittää Keiteleen, Iso-Vesijärven, Pieni-Vesijärven, Horonjär-
ven ja Läämingin alueet. Kyseinen rantaosayleiskaava on päivitetty. Kunnanvaltuusto 
hyväksyi Keitele-Vesijärvi rantaosayleiskaavan muuttamisen ja päivittämisen 
25.11.2013. 

 
Niiniveden ja Suostunjärven rantaosayleiskaava on vahvistettu ympäristökeskuksessa 
23.9.1999.  Kaavoitus toteutettiin yhteistyössä Tervon ja Rautalammin kuntien kanssa 
koko järvialtaan osalta. 
Kyseinen rantaosayleiskaava on päivitetty. Kunnanvaltuusto hyväksyi Niiniveden ja 
Suostunjärven rantaosayleiskaavan päivityksen 13.6.2016. 

 
Vesantojärven ja Sonkarin rantaosayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 
26.9.2000. Kunnanhallitus on 13.11.2000 määrännyt, että ko. rantaosayleiskaava tulee 
voimaan kokonaisuudessaan muilta osin paitsi valituksen kohteena olevan Koivuníemi- 
nimisen tilan 7:64 osalta. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt 6.5.2004 tekemällään 
päätöksellä valituksen. Näin ollen kaava kokonaisuudessaan on tullut voimaan.  Kaa-
voitus toteutettiin yhteistyössä Rautalammin kunnan kanssa koko järvialtaiden osalta. 
Kyseinen rantaosayleiskaava on päivitetty. Kunnanvaltuusto hyväksyi Vesantojärven ja 
Sonkarin rantayleiskaavan päivityksen 14.5.2018. 
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Pohjois-Konneveden ja kunnan luoteisosan järvien ja lampien rantaosayleiskaava on 
hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.12.2002. Kaavoitus toteutettiin yhteistyössä Rauta-
lammin ja Konneveden kuntien kanssa koko Pohjois-Konneveden osalta. 

 
Pohjois-Konneveden ja kunnan luoteisosan järvet ja lammet rantaosayleiskaavan muu-
tos Kaapinniemen kohdalta on hyväksytty kunnanvaltuustossa 9.9.2013. Muutoksella 
osoitettiin Kaapinniemen alueelle 7 kpl omarantaista lomarakennuspaikkaa. 

 
Kunnan alueen kaikki rannat ovat yleiskaavoituksen piirissä. 

3.3 Asemakaavat 

Asemakaavan tarkoitus (MRL 50 §) 

Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten 
laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoi-
tuksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, 
kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskan-
nan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla. 

Asemakaavan laatimistarve (MRL 51 §) 

Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys, 
erityisesti asuntotuotannon tarve, taikka maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. 

  Asemakaava laaditaan kunnan toimesta sellaisille alueille, joiden rakentamisen ja 
muun maankäytön yksityiskohtainen järjestäminen on tarpeen. 

Vesannon kunnan alueelle laadittu asemakaava: 

- Kirkonkylän asemakaava 2000 

 
Kirkonkylän asemakaavan kunnanvaltuusto on hyväksynyt 26.9.2000.  Tuolloin kaa-
vaan yhdistettiin kunnalliskodin ja Apurannan asemakaavat.  

 
Kirkonkylän asemakaavan muutoksella, laajennuksella ja kumoamisella Vesantojärven 
rannalle Juurikanrannan alueelle kaavoitettiin uusi omakotiasuntoalue. Alueella on yh-
teensä 44 kpl omakotitontteja, joista omarantaisia on 17 kpl. Rakentamisvalmius on 
alueen 1. vaiheen osalla, jossa 14:sta tontista on vapaana 10 kpl. Kunnanvaltuusto hy-
väksyi Juurikanrannan alueen kaavamuutoksen, laajennuksen ja kumoamisen 
19.4.2004. 

 
Asemakaavan muutos (kortteli 28) ja laajennus koski kirkonkylän korttelin 28 tonttia 
2. Kunnanvaltuusto hyväksyi muutoksen ja laajennuksen 19.4.2004. Muutos mahdol-
listi hakelämpölaitoksen rakentamisen kyseiselle tontille. 

 
Sonkarintien asemakaavan muutos ja laajennus koski kortteleita 38 ja 65 sekä lähivir-
kistysaluetta ja yleisen tien aluetta. Laajennus koski tilaa 5:118. Kunnanvaltuusto hy-
väksyi asemakaavan muutoksen ja laajennuksen 22.11.2004. 
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Asemakaavan muutos osassa kortteleita 30 ja 31. Asemakaavan muutoksella mahdol-
listettiin alueella sijaitsevan kaupan laajentaminen sekä asiakaspysäköintipaikkojen 
säilyminen n.40:ssä paikassa. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 
27.4.2009.  
 
Asemakaavaa on muutettu myös kortteleiden 2 ja 3 osalta, joissa on yhdistetty kaksi 
asuintonttia yhdeksi tontiksi. Kunnanhallitus hyväksyi muutoksen 16.8.2004 

3.4 Ranta-asemakaavat 

Suunnittelutarve ranta-alueella (MRL 72 §) 

Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa ra-
kennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on eri-
tyisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen 
perusteena. 

Maanomistajan oikeus ranta-asemakaavan laatimiseen (MRL 74 §) 

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta 
omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä 
kuntaan ja toimitettava kunnalle 63 §:ssä tarkoitettu osallistumis- ja arviointisuunni-
telma. 

Kunnan alueelle on laadittu seuraavat ranta-asemakaavat: 

- Iso-Runkuuttoman ranta-asemakaava 1988 
- Salmenniemen ranta-asemakaava 1992 
- Elosaaren ranta-asemakaava 1993 
- Harinkaansalon ranta-asemakaava 

 
 Iso-Runkuuttoman ranta-asemakaava 

Kaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.7.1987 ja vahvistettu lääninhallituksessa 
22.3.1988.  Kaava-alue sijaitsee Pohjois-Konneveden Iso-Runkuuttoman ja Korpinen -
nimisillä saarilla.  Ranta-asemakaavassa on 10 loma-asuntotonttia. 

 
Salmenniemen ranta-asemakaava 
Kaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 18.12.1991 ja vahvistettu lääninhallituksessa 
18.2.1992.  Kaava-alue sijaitsee Horontaipaleen kylässä Keski-Keiteleen itärannalla. 
Ranta-asemakaavassa on 6 loma-asuntotonttia, 3 pientalotonttia ja venevalkama. 

 
Elosaaren ranta-asemakaava 
Kaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 22.12.1992 ja vahvistettu lääninhallituksen 
päätöksellä 18.3.1993.  Kaava-alue sijaitsee Sonkarin järven Elosaaressa.  Ranta-ase-
makaavassa on 14 loma-asuntotonttia. 

 

 Harinkaansalon ranta-asemakaava 

Kaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 7.5.2001. Kaava-alue käsittää Keitele-jär-
vessä olevan Harinkaansalon saaren länsipuolen sekä Harinkaanlahden itärannalta 
manneraluetta. Ranta-asemakaavassa on 9 loma-asuntotonttia. 
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4 Vireillä olevat kaavoitushankkeet 

 
Yleiskaavat 

 
Kirkonkylän osayleiskaavan päivittäminen aloitettiin huhtikuussa 2018. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 11.6. – 10.7.2018 välisen ajan.  Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä 13.5.- 
16.6.2019 välisen ajan. Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 26.9.- 25.10.2019 
välisen ajan. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Kaavan vahvistaminen vuo-
den 2020 aikana kunnanvaltuustossa. 

 
Oinaskylän tuulivoima osayleiskaavan laatiminen aloitettiin lokakuussa 2014.  Oinas-
kylän Honkamäki-Saarimäki alueelle kaavassa on esitetty 6 kpl tuulivoimaloita, joiden 
yhteisteho on enintään 30 MW. Kunnanvaltuusto hyväksyi tuulivoimakaavan 
13.6.2016.  Kaava on lainvoimainen Korkeimman Hallinto-oikeuden 1.2.2019 tekemän 
päätöksen (3896/1/17) mukaisesti. 

  
Asemakaavat 
 
Asemakaavoja tai sen muutoksia ei ole vireillä. 

 
Ranta-asemakaavat 
 
Ranta-asemakaavoja ei ole vireillä. 
 

5 Kaavoituksen valmistelu 

5.1 Suunnittelujärjestelmä 

MRL:n 4§:ssä on kuvattu alueiden käytön suunnittelujärjestelmä 

Kuntien alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleis- ja asemakaa-
voja. Nämä jäävät kuntien hyväksyttäviksi. Kunnat voivat laatia myös yhteisen yleis-
kaavan, joka saatetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi. 

Maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa 
tai sen osa-alueella. maakuntakaava vahvistetaan ympäristöministeriössä. 

Lisäksi valtioneuvosto voi hyväksyä alueiden käyttöä ja aluerakennetta koskevia valta-
kunnallisia tavoitteita. 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa korostuvat eri kaavatasojen toisistaan poikkeava asema 
ja tehtävät alueiden käytön suunnittelujärjestelmässä. Yleisesti alueidenkäytön suun-
nittelujärjestelmän voidaan katsoa noudattavan ns. korvaavuusperiaatetta. Tämän 
mukaisesti alueidenkäyttökysymykset pyritään ratkaisemaan sillä alimmalla mahdolli-
sella suunnittelutasolla, jolla ne ovat ratkaisun laadulliset ominaisuudet ja osallisten 
vaikutusmahdollisuudet huomioiden parhaiten toteutettavissa. 
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5.2 Suunnittelutasot 

Suunnittelujärjestelmän periaatteena on, että yleispiirteisempi kaava on ohjeena yksi-
tyiskohtaisempia kaavoja laadittaessa. 

Alueidenkäytön suunnittelutasot  Valmisteleva taho 

1. Maankäyttö- ja rakennuslain säädökset 
2. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen säädökset 
3. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto 
4. Hyväksytty maakuntakaava  Maakunnallinen liitto 
5. Oikeusvaikutteinen yleiskaava  Kunta 
6. Asema- ja ranta-asemakaavat  Kunta / maanomistajat 
7. Rakennusjärjestys   Kunta 
8. Oikeusvaikutukseton yleiskaava  Kunta 
9. Muut suunnitelmat 

Alueiden käytön suunnittelujärjestelmä korostaa kuntien itsenäistä asemaa kaavoituk-
sessa. Maakuntakaavalla on erityinen merkitys valtakunnallisten, maakunnallisten ja 
paikallisten tavoitteiden yhteen sovittajana. 

5.3 Osallistuva suunnittelu 

Maankäyttö- ja rakennuslain (1.1.2000) myötä kaavoituksen ominaisuuksiin kuuluu 
huolehtia siitä, että eri intressiryhmien (osallisten) mahdollisuus osallistua asioiden kä-
sittelyyn on riittävän laajaa, oikeisiin asioihin kohdistuvaa ja oikein ajoittuvaa. 

Kaikista merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan Vesannon kun-
nan ilmoitustaululla ja kunnan Internet -sivuilla www.vesanto.fi sekä Sisä-Savon Sano-
mat -paikallislehdessä. Kaava-aineistot pidetään nähtävillä kunnan toimistolla. 

Suunnitteluun osallistutetaan päättäjät, kuntalaiset ja ne intressiryhmät, joita tarkas-
telualueen kehittäminen erityisesti koskettaa. Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumi-
seen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne 
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

Keskeiset osalliset Vesannon alueen kaavahankkeissa: 

• Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

• Pohjois-Savon liitto 

• Kuopion kulttuurihistoriallinen museo ja / tai museovirasto 

• Vesannon kunnan luottamuselimet ja hallintokunnat 

• Maanomistajat 

• Alueen asukkaat 

• Kyläyhdistykset 

• Muut yhdistykset ja järjestöt 
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6 Muut asiat  

6.1 Rakennus- ja toimenpidekiellot 

Vesannon kunnan alueella ei ole rakennus- eikä toimenpidekieltoja. 

6.2 Rakennusjärjestys 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä 
ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi Vesannon kunnassa on 
noudatettava rakennusjärjestyksen määräyksiä, mikäli asema- tai ranta-asemakaa-
vassa taikka vahvistetussa yleiskaavassa ei ole toisin määrätty. Vesannon, Tervon ja 
Keiteleen kunnille on valmistelussa yhteinen rakennusjärjestys. Päivitys valmistuu vuo-
den 2020 aikana.  

6.3 Juurikanrannan alueen rakennustapaohjeet 
 
Kunnanhallitus on hyväksynyt Juurikanrannan alueelle rakennustapaohjeet 13.3.2006.   

6.4 Tonttitarjonta 
Asemakaava-alueella taajamassa kunnalla on vapaita omakotitontteja 3 kpl ja pientalo 
/rivitalotontteja 6 kpl. Lisäksi teollisuusalueella on vapaita teollisuustontteja. Simolan 
ja Juurikanrannan alueella on vapaana 17 omakotitonttia. 

7 Yhteystiedot 

Kaavahankkeista tiedotetaan aina tapauskohtaisesti. Hallinnollisesta valmistelusta 
vastaa Vesannon kunnanhallitus ja teknisestä valmistelusta Palveluyhtiö Viisarit Oy. 
Hallinnollinen päätöksenteko tapahtuu kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa. 

Vesannon kunta 
Keskustie 5 
72300 Vesanto 
 
Tekninen johtaja Juha Soininen 
Puh. 0500 675 247 
Sähköposti: juha.soininen@vesanto.fi 
 
Rakennustarkastaja Eero Talja  
Puh. 0500 573 720 
Sähköposti: eero.talja@vesanto.fi 
 
Palveluyhtiö Viisarit Oy 
Laituritie 1 
72600 Keitele 
 
Toimitusjohtaja Juho Nuutinen 
Puh. 044 420 3000 
Sähköposti: juho.nuutinen@viisarit.fi 
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