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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot

KAUPUNKI: Saarijärven kaupunki

KAUPUNGINOSA: 6. kaupunginosa HIETALAHTI

KORTTELIT/TILAT: Asemakaava koskee osaa tiloista 729-401-14-55

(Saarilampi) ja  729-401-14-112 (Markkula)

Asemakaavalla muodostuu erityisaluetta (ET-3) se-

kä yleisen tien aluetta (LT).

KAAVAN NIMI: Saarilammen puhdistamon alueen asemakaava

LAATIJA: Saarijärven kaupunki / Kaavoitus

Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi

Yhteyshenkilöt:

Kaavoitusjohtaja Ulla-Maija Humppi

p. 044 4598 405, ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi

Kaavoitusinsinööri Mirja Tarvainen

p. 044 4598 435, mirja.tarvainen@saarijarvi.fi

VIREILLETULO KUULUTETTU: 26.05.2021

KAUPUNGINHALLITUKSEN HYVÄKSYMISPÄIVÄMÄÄRÄ: 10.10.2022

KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMISPÄIVÄMÄÄRÄ:

Kuva 1. Kannessa ortoilmakuva kaava-alueesta (Maanmittauslaitos).
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1.2 Kaava-alueen sijainti

Kaava-alue sijaitsee noin 4 kilometriä Saarijärven keskustasta kaakkoon Myllymä-
entien ja Pajupurontien risteyksen tuntumassa. Lähimmät asuinrakennukset sijait-
sevat laitoksen itäpuolella Leuhunjoen rannalla noin 150 m:n etäisyydellä. Puhdis-
tamosta koilliseen noin 1 km:n etäisyydellä on lähimmät asemakaavoitetut asuin-
alueet, Hietarinteen ja Hietalahden asuinalueet. Suunnittelualueen lähiympäristö
on suurelta osin viljeltyä peltoa.

Uuden jätevedenpuhdistamon sijoituspaikka on tällä hetkellä asemakaavoittama-
tonta aluetta. Suunnittelualueeseen kuuluu sekä yksityisen maanomistajan että
kaupungin omistamat kiinteistöt. Nykyinen puhdistamo sijaitsee Saarijärven kau-
pungin omistamalla Saarilampi -nimisellä tilalla. Sillä ei ole puhdistamon lisäksi
muita toimintoja.
Asemakaava koskee osaa kiinteistöistä 729-401-14-55 (Saarilampi) ja 729-401-
14-112 (Markkula). Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,8 hehtaaria.

Kuva 2. Asemakaavoitettavan alueen likimääräinen sijainti on merkitty kartalle punaisella
soikiolla.
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1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

Saarilammen puhdistamon alueen asemakaava.

Saarijärven kaupunginvaltuusto on päättänyt 19.8.2019 (§ 32), että Saarilammen
jätevesipuhdistamon esi- ja hankesuunnittelua jatketaan uudisrakennuksena ja uu-
disrakennuksen sijoituspaikkana selvitetään kaksi eri vaihtoehtoa nykyisen laitok-
sen etelä – ja pohjoispuolella. Laadittavalla asemakaavalla on tarkoitus osoittaa
uudelle jätevedenpuhdistamolle aluevaraus nykyisen puhdistamon läheisyyteen val-
tuuston linjauksen mukaisesti. Nykyisen puhdistamon rakennuspaikka kuuluu myös
asemakaavoitettavaan alueeseen. Nykyiset puhdistamorakennukset puretaan uu-
den puhdistamon käyttöönoton jälkeen niiltä osin, joita ei voida käyttää puhdista-
mon toimintaa tukevina varasto- tai huoltorakennuksina. Vuonna 2017 uusittu val-
vomorakennus on tarkoitus jättää uuden puhdistamon läheisyyteen.

Kaavassa huomioidaan:
- Nykyisten ja tulevien rakennusten sijoittelu, rakennusoikeus ja käytettä-

vyys (ajoväylät, huoltoajomahdollisuus ym.)
- Liikennejärjestelyt, vesi-, viemäri-, sähkölinjat sekä muut tekniset raken-

nelmat ja laitteet.
- Vesistön läheisyys
- Lähialueen merkittävät rakennusperintö-, luonto-, maisema- ja kulttuuri-

maisema-arvot
- Vaikutukset lähivesistöihin ja maisemaan
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

Liite 1. Asemakaavamuutoksen seurantalomake
Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3. Saarilammen luontoselvitys, M. Rahinantti 17.6.2021
Liite 4. Saarilammen linnustohavainnot H. Tammelin 7.9.2020
Liite 5. Saarilammen uuden ja vanhan jätevedenpuhdistamon hajumallinnus,

Ramboll Finland Oy 2022
Liite 6. Vastineraportti luonnosvaihe, 8.8.2022
Liite 7. Vastineraportti ehdotusvaihe, 3.10.2022

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksis-
tä ja lähdemateriaalista

· Saarilammen jätevedenpuhdistamon elinkaariarvio, Ramboll Oy 2018
· Saarilammen uuden jätevedenpuhdistamon esisuunnitelma, Pöyry Oy, 2019
· Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava, luonto- ja maisemaselvitys, FCG Suunnit-

telu ja tekniikka Oy, 2018
· Pienvesien rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2007-2008, Timo Jussi-

la / Mikroliitti Oy, 2008.

Muut taustaselvitykset ja lähdemateriaalit:
· Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Keski-Suomessa, maakunta-

kaavan alueluettelon liite, Keski-Suomen liiton julkaisu, 2009.
· Keski-Suomen maakunnan strateginen vesihuollon kehittämissuunnitelma vuosille 2009–

2020. Keski-Suomen ELY-keskuksen julkaisu 3/2010.
· Keski-Suomen valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (päivitys-

inventointi suoritettu vuosina 2009–2015)

2 TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavaprosessin vaiheet

27.4.2020 Päätös kaavan laadinnasta
26.5.2021 Asemakaavan vireilletulo.

26.5.-15.6.2021 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä.

2.6. – 5.8.2022 Kaavaluonnos nähtävillä. Valmisteluvaiheen kuuleminen.

18.8. – 19.9.2022 Kaavaehdotus nähtävillä.

10.10.2022 Asemakaavan hyväksyminen kaupunginhallituksessa.

Asemakaavan hyväksyminen kaupunginvaltuustossa.

Asemakaavan voimaantulo.
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2.2 Asemakaava
Asemakaavalla on tarkoitus osoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien laitos-
ten ja rakennusten alue jätevedenpuhdistamoa varten. Aluevaraus kattaa sekä vielä
toiminnassa olevan puhdistamon ja uuden rakennettavan puhdistamon tarvitsemat
alueet.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan mukainen uuden puhdistamon rakentaminen voidaan toteuttaa sen
jälkeen, kun asemakaava on lainvoimainen ja uuden puhdistamon rakentamiseen
varattu alueen hallinta on Saarijärven kaupungilla. Nykyisellä jätevedenpuhdista-
molla on voimassa oleva ympäristölupa, mutta uusi puhdistamo vaatinee uuden
ympäristöluvan.
Ennen asemakaavan laadinnan käynnistämistä, puhdistamoalueen voimassa ole-
vaa rantaosayleiskaavaa tarkistetaan ja laajennetaan. Uuden jätevedenpuhdista-
mon rakennuslupa on tavoitteena myöntää lainvoimaisen asemakaavan perusteel-
la.

3 LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Jätevedenpuhdistamon sijoituspaikka on tällä hetkellä asemakaavoittamatonta
aluetta. Suunnittelualueeseen kuuluu sekä yksityisen maanomistajan että kaupun-
gin omistamat kiinteistöt. Nykyinen puhdistamo sijaitsee Saarijärven kaupungin
omistamalla Saarilampi -nimisellä kiinteistöllä. Sillä ei ole puhdistamon lisäksi mui-
ta toimintoja. Puhdistamon eteläpuolella olevan Markkula -nimisen kiinteistön osa
on nuorta koivikkoa.

Kuva 3. Kuva peltoliittymän kohdalta asemakaavoitettavan alueen eteläreunalta.
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3.1.2 Luonnonympäristö

Maisemarakenne, maisemakuva
Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaavan laadinnan yhteydessä laadittiin
koko yleiskaava-alueelta luonto- ja maisemaselvitys. Tämän selvityksen mukaan
suunnittelualue kuluu paikallisesti arvokkaaseen Leuhunjoen kulttuurimaisema-
alueeseen, jonka ominaispiirteitä ovat viljellyt pellot, tilakeskukset ja laidunmaat.

Keski-Suomen maakunnallisessa maisemaselvityksessä (2005) todetaan Saarijär-
ven reitin vesistö ja viljelymaiden olevan oma kulttuurisaarekkeensa Saarijärven
reittivesistöjen ympärillä. Saarijärvi sijaitsee itäisten ja läntisten alueiden risteys-
kohdassa, missä esiintyy rinnakkain molempia piirteitä niin rakennustavoissa, työ-
välineissä kuin perinteisissä pihamuodoissakin. Rakentamisen pohjana on vankka
talonpoikainen perinne.
Maakunnallisesti arvokas Pajupuron-Tarvaalan maisema-alue (Keski-Suomen val-
takunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (päivitysinventointi
suoritettu vuosina 2009-2015)) sijaitsee lähellä suunnittelualuetta. ¨Pajupuro-
Tarvaalan maisemassa vaihtelevat eri aikakausien pientaloasutuksen muodostamat kylän-
raittimaiset osuudet, vanhemmat tilakeskukset, metsät ja kumpuilevat peltonäkymät. Yleis-
kuva Pajupurosta on viehättävä; maatalousmaisema ja pienasutus yhdistyvät kauniisti toi-
siinsa. Vanhimmat rakennukset ovat jääneet tien tasoa alemmaksi. Kylän alue on edelleen
viljeltyä maaseutumaisemaa. Aktiivitiloja on muutama, lisäksi alueella on pientaloasutusta.
Pajupuron laaksomaisema on maisemakuvaltaan selkeä ja monipuolinen. Maiseman pe-
ruselementtejä ovat jokilaakso ja sen rinteiden avarat Murronjokilaaksoon laskeutuvat pel-
lot.¨.

Kuva 4. Leuhunjoen paikallisesti arvokas kulttuurimaisema-alue (keltainen alue) ja Härkä-
kallion luonnonmaisemakohde (vihreä alue). Asemakaavoitettava alue rajattu likimääräi-
sesti mustalla katkoviivalla. Härkäkallio on puustoltaan edustava kalliopaljastuma ja mai-
semassa erottuva Leuhunjoen jyrkänne.
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Kuva 5. Ote Saarijärven pienvesistöjen luonto- ja maisemaselvityksen karttaliitteestä. Paju-
puro-Tarvaalan maakunnallisesti arvokas maisema-alue merkitty keltaisella pystyviivoituk-
sella. Asemakaavoitettavan alueen sijainti merkitty mustalla nuolella.

Luonnonolot
Suunnittelualue lähiympäristöineen on pääasiassa metsää, viljelykäytössä olevaa
peltoa tai puhdistamotoimintaan liittyvää rakentamisaluetta. Puhdistamon etelä-
puolella näkyvä kuvio on lehtomaisella kankaalla kasvavaa nuorta koivikkoa. Saa-
rilammin puustoinen suojavyöhyke on lehtipuuvaltaista tuoretta kangasta, vastaa-
vaa suota ja mustikkaturvekangasta. Alueelta laaditun luontoselvityksen mukaan
suunnittelualueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu merkittäviä luontokoh-
teita.

Myllymäentien luoteispuolelle sijoittuu hiirenporrasvaltainen kostea keskiravintei-
nen Puterinlahden lehtojuotit ja noro (karttakohde 7/12). Lehtojuotin puusto on
varttunutta ja kuusivaltaista
Hieman etäämmällä suunnittelualueesta kaakkoon Leuhunjoen itärannalle Härkä-
kallion läheisyyteen sijoittuu ruoho- ja saniaiskorpi (karttakohde 11/3), johon liittyy
muurain- ja mustikkakorpea. Alueella on ollut viitteitä myös liito-oravasta.
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Kuva 6. Ortokuva kaavamuutosalueesta ympäristöineen.

Kuva 7. Maaperäkartta suunnittelualueelta (lähde: GTK Maankamara). Sininen alue on
hiesua (Hs), ruskea on saraturvetta (Ct), okran värinen on hiekkamoreenia (Mr) ja punai-
nen on kalliomaata (Ka).
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Saarijärvi kuuluu keskiboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Suunnittelualueen
lähiympäristössä on pääosin peltoa. Suunnittelualueella on nuorta koivikkoa ja ny-
kyinen puhdistamo. Alueen eläimistö koostuu tyypillisistä peltoalueilla ja pienvesis-
töissä esiintyvistä lajeista.

Luonnon monimuotoisuus
Suunnittelualueeseen ei sisälly luonnontilaisia alueita. Nykyisen puhdistamon lä-
heisyydessä olevat alueet ovat maa- ja metsätalouskäytössä. Saarilammessa ja
sen ympäristössä on linnustoselvityksen mukaan alueelle tyypillinen lajisto, eikä
uhanalaisia tai seurattavia lajeja esiinny.

Vesistöt ja vesitalous
Pääosa suunnittelualueen pintavesistä virtaa länsi-lounassuunnassa Saarilam-
peen. Vesistöt kuuluvat Saarijärven reitin vesistöalueeseen.

Nykyisen puhdistamon kohdalla Pajupurontien kuivatusvedet purkautuvat valvo-
morakennuksen eteläpuolella olevan veto-ojan kautta Saarilampeen.
Puhdistamoalueen asfalttipinnoilta vedet johdetaan istutusalueille, josta ne suodat-
tuvat Saarilammen suuntaan.
Lähin pohjavesialue on Voudinniemen pohjavesialue, jonka etäisyys linnuntietä on
reilut kaksi kilometriä.

Maa- ja metsätalous
Alue on perinteistä maa- ja metsätalousaluetta. Pellot sijoittuvat viljaville laaksoille,
joen ja järvien rannoille. Alueen pellot ovat edelleen aktiivisessa viljelyskäytössä.
Metsät sijoittuvat karummille kasvupaikoille laaksoja ympäröiville rinteille.

Luonnonsuojelu
Kaava-alueella ei ole Natura 2000 – verkostoon kuuluvia tai muita luonnonsuoje-
luohjelmilla suojeltuja alueita tai kohteita. Lähimmät yksityismaiden luonnonsuoje-
lualueet sijaitsevat yli kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta.

3.1.3 Rakennettu ympäristö

Yhdyskuntarakenne
Kaavamuutosalue sijoittuu SYKE:n YKR-taajamajaotuksen ulkopuolelle ns. taaja-
man lievealueelle. Lähialueella on sekä toimivia maatilojen tilakeskuksia, että
omakotiasutusta.
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Kuva 8. Alueen sijoittuminen suhteessa yhdyskuntarakenteeseen. SYKEn YKR-taajamat
2019 (Liiteri 2021). Taajama-alue on osoitettu tummalla punertavalla ja taajaman lievealue
vaaleammalla punertavalla. Kaavamuutosalueen sijainti on osoitettu karttaan sinisellä pis-
teellä.

Asuminen
Alueella on ollut 1970–1980 – luvuille saakka perinteistä maaseutua tilakeskuksi-
neen. Vuoden 1966 peruskartassa Saarilammen pohjois-/koillispuolella on näky-
vissä kolme tilakeskusta; Roikola, Koskela ja Nurmela. Eteläpuolelle sijoittuu Poke-
lan ja Leuhun tilat.
Pajupurontien itäpuolelle Leuhunjoen rantaan on syntynyt 1980 –luvulta alkaen
uudempaa omakotiasutusta.

Kuva 9. Vasemmalla ote v. 1966 peruskartasta ja oikealla v. 2021 maastotietokanta-
aineistosta (Maanmittauslaitos).
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Asemakaavoitettavalla alueella ei ole asutusta. Lähin asutus sijoittuu noin 150
metrin etäisyydelle Pajupurontien sekä Myllymäentien toiselle puolelle.

Kuva 10. Kaava-alue suhteessa lähiympäristön asuin- ja lomarakennuksiin.

Kuva 11. Alueen sijoittuminen suhteessa suunniteltuun yleiskaavojen mukaiseen yhdys-
kuntarakenteeseen. Keskustan yleiskaavassa osoitetut Nurmelan ja Hietalahden AP/res -
alueet ovat vielä toteutumatta. Pienvesistöjen rantaosayleiskaavassa ei lähistölle ei ole
suunniteltu uutta asutusta. Kaavamuutosalue on esitetty kartassa sinisellä
katkoviivalla.
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Kuva 12. Nykyisen puhdistamon etäisyys lähimpiin asuinrakennuksiin.

Palvelut
Alueella tai sen lähistöllä ei ole palveluita. Lähimmät palvelut sijoittuvat Saarijärven
keskustaajamaan.

Työpaikat, elinkeinotoiminta
Alueella sijaitsee kaupungin pääpuhdistamo, joka työllistää 1,5 henkilöä. Alueen
lähiympäristössä harjoitetaan pääosin maa- ja metsätaloutta.

Virkistys
Keskustan yleiskaavassa Hietalahden ja Kusiaismäen alueille on varattu laajoja
alueita virkistykselle. Alueella on useita käytössä olevia virkistysreittejä. Virkistys-
aluevaraukset ovat lähimmillään noin 300 m:n etäisyydellä kaava-alueesta.
Suunnittelualueen itä- ja länsipuolen pelto- ja metsäalueilla on talvella ajettu hiihto-
latu kyläläisten käyttöön.

Liikenne
Alueen pohjoispuolitse kulkee seututie 633 (Myllymäentie). Puhdistamon alueelle
liitytään yhdystieltä 16777 (Pajupurontie). Väyläviraston liikennetietojen mukaan
Myllymäentien keskimääräinen vuorokausiliikenne on 1841 ajoneuvoa/vuorokausi.
Pajupurontien vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne on 465 ajoneu-
voa/vuorokausi. Tiedot ovat vuoden 2020 tilanteen mukaiset.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Kaava-alueelle tai sen lähiympäristöön ei sijoitu suojeltuja rakennuksia. Kaava-
alue on kokonaisuudessaan osa Leuhunjoen paikallisesti arvokasta kulttuurimai-
sema-aluetta, joka on leveimmillään kaava-alueen kohdalla ja jatkuu pitkälle ete-
lään Leuhunjoen länsirannalla.
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Pienvesien rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnin mukaan alu-
eella tai sen lähiympäristössä ei ole muinaisjäännöksiä.

Tekninen huolto ja erityistoiminnat
Alueella on käytössä oleva jätevedenpuhdistamo siihen liittyvine verkostoineen.
Nykyisen puhdistamon rakennuspaikalle sijoittuu myös puistomuuntaja.

Kuva 13. Alueen liittyminen taajaman vesihuoltoverkostoon.
____ vesijohto
____ viettoviemäri
____ paineviemäri

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Saarilammen jätevedenpuhdistamo on otettu käyttöön vuonna 1972 ja sitä on laa-
jennettu toisella puhdistuslinjalla vuonna 1982. Puhdistamoa on saneerattu 2000-
luvun alkupuolella, jolloin on uusittu tuloveden välppä, hiekanerotus, ilmastus, liet-
teen kuivaus, sakokaivolietteiden vastaanotto ja automaatio.
Saarilammen jätevedenpuhdistamon esisuunnitteluraportin mukaisesti (sivu 3):
”Tehdyssä kuntoarviossa nykyisen rakennuksen tila on joiltakin osin teknisen käyt-
töikänsä päässä jo tällä hetkellä ja merkittävä osa laitoksesta tulee käyttöikänsä
päähän 5–10 vuoden kuluessa. Nykyisen puhdistamon käyttö ilman suurempia
toimenpiteitä on mahdollista enintään 5–10 vuoden ajan. (Ramboll, 2018a)”
”Jätevedenpuhdistamolle johdetaan noin 5593 asukkaan (tilanne v. 2011) jäteve-
det”.

Jätevedenpuhdistamolla on ympäristölupa, joka on myönnetty vuonna 6.6.2011.
Uuden jätevedenpuhdistamon mahdollinen uuden ympäristöluvan tarve ratkaistaan
hankesuunnittelun aikana erillisessä lupaprosessissa.
Saarilammen kunnostamiseen liittyen Saarijärven kaupungin ympäristölupahake-
mus ”Saarilammen kunnostaminen ja yhdyskuntajätevesien johtaminen Leuhunjo-
keen sekä toiminnan aloittamislupa” on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviras-
tossa käsittelyssä. Ympäristölupapäätöksestä on valitettu ja kunnostustyötä ei ole
päästy aloittamaan suunnitellussa aikataulussa.
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Nykyisessä puhdistamossa ei ole käytössä poistoilman hajunpoistoa. Hajut leviä-
vät pääosin kolmesta eri ilmanvaihdon poistoputkesta ympäristöön. Myös Saari-
lammesta ja purkuojasta leviää ajoittain epämiellyttäviä hajuja. Jätevedenpuhdis-
tamon on koettu aiheuttavan hajuhaittoja naapurustoon ja kaavahankkeen vireille-
tulovaiheen palautteissa on puhdistamon toiminnasta todettu olevan myös liiken-
teen aiheuttamaa häiriötä.

Sosiaalinen ympäristö
Puhdistamon itä- ja kaakkoispuolelle sijoittuu Pajupurontien sekä Leuhunjoen var-
ren kylämäistä harvaan asuttua maaseutua sekä loma-asutusta. Puhdistamon län-
sipuolella on pelto- ja metsäaluetta.

3.1.4 Maanomistus
Asemakaavoitettava alue sijoittuu Saarijärven kaupungin ja yksityisen maanomis-
tajan omistamille tiloille. Nykyinen puhdistamo sijaitsee Saarijärven kaupungin
omistamalla Saarilampi -nimisellä tilalla. Saarilampi-tilan alueelle sijoittuu myös
Saarilampi-vesistö ja sen rantavyöhykkeet.

3.2 Suunnittelutilanne

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain
mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää.

Alueidenkäyttötavoitteiden avulla taitetaan yhdyskuntien ja liikenteen päästöjä, tur-
vataan luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristön arvoja sekä parannetaan
elinkeinojen uudistumismahdollisuuksia. Niillä myös sopeudutaan ilmastonmuutok-
sen seurauksiin ja sään ääri-ilmiöihin.
Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on:
· varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maa-

kuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa,
· auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnitte-

lun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys,
· toimia kaavoituksen ennakoivan ja vuorovaikutteisen viranomaistyön välineenä

valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä sekä
· edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden to-
teuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja
valtion viranomaisten toiminnassa.

Maakuntakaava
Alueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava.
Maakuntakaavassa asemakaavoitettava alue on osoitettu biotalouteen tukeutu-
vaksi alueeksi (keltainen väri). Kusiaismäen alue Saarilammen alueen itäpuolel-
la on osoitettu virkistysalueeksi (vihreä väri). Ruskealla vinoviivoituksella on
merkitty kulttuuriympäristön vetovoima-alueet. Vesiretkeilyreitti (sininen pallovii-
va) ja moottorikelkkailureitti (musta hakasviiva) sijoittuvat myös suunnittelualu-
een läheisyyteen.
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Kuva 14. Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta. Kaava-alueen likimääräinen sijainti on
merkitty kuvaan valkoisella nuolella.

Keski-Suomen maakuntakaava 2040

Keski-Suomen liitto on käynnistänyt maakuntakaavan päivityksen. Päivitys kos-
kee Keski-Suomen voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen
maakunnan aluetta, Kuhmoinen pois lukien. Kaavasta käytetään nimeä Keski-
Suomen maakuntakaava 2040. Maakuntakaava päivitetään rullaavan maakun-
takaavoituksen periaatteiden mukaisesti. Rullaavassa maakuntakaavoituksessa
voimassa olevaa maakuntakaavaa muutetaan kertyneiden muutostarpeiden mu-
kaisesti. Maakuntakaavan päivitystarpeet liittyvät seudullisesti merkittävään tuu-
livoimatuotantoon, liikenteeseen ja hyvinvoinnin aluerakenteeseen. Kaavassa ei
ole osoitettu varauksia asemakaavoitettavalle alueelle tai sen lähiympäristöön.
Kaavahankeen valmisteluvaiheen kuuleminen on ollut maalis-toukokuussa
2022.

Yleiskaava
Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuuston 9.12.2019 hyväksymä
Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava ja se on tullut lainvoimaiseksi
20.1.2020. Yleiskaavassa nykyisen puhdistamon alue on varattu yhdyskunta-
huoltoa palvelevaksi alueeksi (ET), jolle on merkitty rakennusoikeutta 2000 k-
m². Alue kuuluu laajempaan paikallisesti arvokkaaseen Leuhunjoen kulttuuri-
maisema-alueeseen (kma-11),
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Kuva 15. Ote Saarijärven pienvesistöjen voimassa olevasta rantaosayleiskaavasta. Suun-
nittelualueen likimääräinen sijainti on merkitty yleiskaavakarttaan sinisellä katkoviivalla.
Kaava-alueen rajaus voi kaavaprosessin aikana vielä vähäisesti muuttua.

Saarilammen puhdistamoaluetta koskevat seuraavat yleiskaavamerkinnät ja -määräykset:

Päämaankäyttöä osoittavat aluevarausmerkinnät:

ET -alueeseen rajoittuvat seuraavat aluevaraukset:
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Päämaankäyttöä täydentävät merkinnät:

Päämaankäyttöä täydentäviä merkintöjä ei ole.

Viiva- ja muut merkinnät:

Yleiskaavamääräykset
Yleiskaavan määräyksistä on poimittu suunnittelualuetta koskevat määräykset:
MRL:n 72 §:n 1 mom:n perusteella määrätään, että tämän rantaosayleiskaavan perusteella voidaan
myöntää rakennuslupa rakennuksen rakentamiseen yleiskaavan mukaisille rakennuspaikoille loma-
asuntojen alueelle (RA, RA-2 ja RA-3), loma- ja matkailupalvelujen alueelle (RM-1), palveluraken-
nusten alueelle (P-1), työpaikka-alueella (TPY), taimitarha- ja kasvihuonealuetta (MP-1), yhdyskun-
tateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja –laitosten alueelle (ET), erillispientalovaltaiselle asun-
toalueelle (AO), maatilojen talouskeskusten alueelle (AM) ja erillisten saunojen kohdalle.
Rakentamisessa tulee ottaa huomioon paikallisen rakentamisen perinne siten, että uudis- ja kor-
jausrakentaminen sopeutuu olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöön. Avoimeen maise-
maan rakennettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennusten korkeusasemaan, muotoon,
ulkomateriaaleihin ja väritykseen.
Tämän yleiskaavan perusteella ei myönnetä liittymälupia yleiselle tielle. Yleiskaavalla osoitetut pää-
sytiet ovat ohjeellisia. Uusien rakennuspaikkojen pääsytiet tulee johtaa ensisijaisesti olemassa ole-
vien liittymien kautta yleiselle tielle. Vierekkäisten rakennuspaikkojen kulku tulee ensisijaisesti ta-
pahtua samasta liittymästä. Keski-Suomen ELY - keskuksen kanssa tulee neuvotella hyvissä ajoin
yleiselle tielle muodostettavan uuden liittymän sijainnista tai liittymän käyttötarkoituksen muutokses-
ta.
Muilta osin, kuten esimerkiksi rakennusten kerrosalojen, sijoittelun, määrän ja etäisyysvaatimusten
osalta, noudatetaan Saarijärven kaupungin kulloinkin voimassa olevaa rakennusjärjestystä.

Pienvesistöjen rantaosayleiskaavan muutos, joka koskee myös asemakaavoitetta-
vaa aluetta, on käynnistetty 14.12.2020 ja hankkeen osallistumis- ja arviointisuunni-
telma on ollut nähtävillä 10.3.-24.3.2021. Saarilammen osa-alue on irrotettu vireille-
tulovaiheen jälkeen omaksi kaavahankkeekseen; Saarilammen puhdistamon yleis-
kaavamuutos ja laajennus -nimiseksi hankkeeksi.
Yleiskaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten
28.6. – 1.8.2021. Yleiskaavan ehdotusaineisto oli nähtävillä 14.4. – 13.5.2022.
Kaupunginhallitus hyväksyi 15.8.2022 ehdotusvaiheen palautteisiin laaditut vasti-
neet ja kaavan ehdotusaineistoon laaditut muutokset ja täydennykset.
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Kuva 16. Nähtävillä ollut yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen ehdotus.
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Asemakaava
Suunnittelualueen lähimmät asemakaavoitetut alueet ovat Hietarinteen asuinalue
Hietalahdessa sekä Kusiaismäen lähivirkistysalue.

Kuva 17. Kaavamuutosalueen lähimmät asemakaavoitetut alueet. Kaavamuutosalueen si-
jainti on esitetty kartassa sinisenä pisteenä.

Pohjakartta
Kaavatyössä käytetään Saarijärven keskustan asemakaavoituksen pohjakarttaa.
Tarvittaessa pohjakarttaan tehdään täydennysmittauksia. Pohjakartan hyväksyy
Saarijärven kaupungin maankäyttöpäällikkö.

Rakennusjärjestys
Saarijärven kaupungin voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty kaupun-
ginvaltuustossa 21.10.2019 ja se on tullut voimaan 1.1.2020.

Rakennuskiellot ja suojelupäätökset
Suunnittelualueella ei ole suojeltavia kohteita.
Pienvesistöjen rantaosayleiskaavamuutoksen ja -laajennuksen käynnistämisen yh-
teydessä Saarilammen alueelle asetettiin rakennuskiellot seuraaville kuvassa 18
rajatuille alueille. MRL 38 §:n mukainen rakennuskielto on voimassa enintään viisi
vuotta. Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi kunta voi pidentää aikaa enintään
viidellä vuodella ja erityisestä syystä sen jälkeen vielä enintään viidellä vuodella.
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Kuva 18. Rakennuskieltoalueet.

Muut suunnitelmat ja selvitykset

Nykyisestä puhdistamosta on tehty elinkaariarvio vuonna 2018 (Ramboll Oy), jos-
sa arvioitiin nykyisen puhdistamon nykytila ja arvioitiin jäljellä oleva käyttöikä. Tar-
kastelussa tutkittiin kolmea eri vaihtoehtoa; nykyisen puhdistamon käyttöä jatke-
taan ilman saneerausta, nykyinen puhdistamo saneerataan tai kolmantena vaihto-
ehtona rakennetaan uusi puhdistamo, Tarkasteluajankohta oli 30 vuotta. Selvityk-
sen yhteenvedossa todetaan, että nykyisen puhdistamon saneeraus tai uuden
puhdistamon rakentaminen nykyiselle tontille vaikuttaa kokonaistaloudellisesti tar-
kasteltuna suositeltavalta vaihtoehdolta.

Saarijärven kaupunki tilasi Pöyry Oy:ltä Saarilammen jätevedenpuhdistamon esi-
suunnittelutyön, joka valmistui kesällä 2019. Esisuunnittelun tarkoituksena oli ver-
rata vanhan puhdistamon saneerauksen kustannuksia ja hyötyjä verrattuna uuden
puhdistamon rakentamiseen. Selvityksessä verrattiin myös eri puhdistustekniikoita
keskenään.

Kuva 19. Suunnitelma jätevedenpuhdistamorakennusten sijoitusvaihtoehdoista 1, 2 ja 3
(Pöyry Finland 4.6.2019). Vaihtoehdossa 1 uusi puhdistamorakennus sijoittuisi nykyisen
puhdistamon pohjoispuolelle. Vaihtoehdossa 2 puhdistamo sijoittuisi nykyisen puhdistamon
eteläpuolelle Pajupuron tien suuntaisesti. Vaihtoehdossa 3 rakennus on sijoitettu eteläpuo-
liselle alueelle pääty Pajupuron tien suuntaan.

Ve 1
Ve 1

Ve 2

Ve 1

Ve 3
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Prosessivaihtoehtoina tutkittiin kolmea eri puhdistusmenetelmää; aktiivilietepro-
sessi, kantoaineprosessi (MBBR) ja kalvobioreaktori (MBR).
Eri puhdistustekniikoita verrattiin mm. puhdistustuloksen, käyttövarmuuden sekä
käyttökustannusten osalta. Tehdyn selvityksen perusteella tähän kohteeseen sopi-
vin käsittelymenetelmä on selvityksen mukaan uusi aktiivilieteprosessi, koska se
on paljon käytetty, yksinkertainen ja varmatoiminen menetelmä. Lisäksi aktiiviliete-
prosessilla voidaan saavuttaa hyvä puhdistustulos etenkin, kun jälkiselkeytyksestä
mahdollisesti karkaava kiintoaine voidaan erottaa tertiäärikäsittelyllä.
Selvityksen yhteenvedossa todetaan, että saneeratun laitoksen prosessilla saavu-
tettava puhdistustulos, laitoksen prosessitekninen toteutus ja rakentamisen toteu-
tus eivät kuitenkaan vastaa uutta puhdistamoa.
Laaditun selvityksen perusteella Saarijärven kaupunginvaltuusto on päätynyt uu-
den jätevedenpuhdistamon rakentamiseen. Samalla puhdistusmenetelmäksi valit-
tiin aktiivilieteprosessi.

Uuden aktiivilietteeseen perustuvan jätevedenpuhdistamon prosessiyksiköt ovat
seuraavat:
• välppäys + hiekanerotus kompaktissa, teräsrakenteisessa yksikössä,

kaksilinjainen
• tasausallas
• esiselkeytys, yksilinjainen
• ilmastus, kaksilinjainen
• jälkiselkeytys, kaksilinjainen
• lietteen sakeutus gravitaatiosakeuttamossa, 1 kpl
• lietteen kuivaus ruuvikuivaimella, 1 kpl
• sakokaivolietteen vastaanotto
• tertiäärikäsittely hiekkasuodatuksella (vaihtoehtona kiekkosuodatus)

Kaikki käsittelyprosessiin kuuluvat tilat sijoittuvat yhteen rakennukseen.

Kuva 20. Aktiivilieteprosessilaitoksen pohjapiirroksen periaatekuva.
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4 KAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Suunnittelun tarve

Asemakaavalla on tavoitteena mahdollistaa suunnitellun uuden jäteveden puhdista-
mon toteutuminen. Nykyinen puhdistamo on tulossa käyttöikänsä loppuun ja uuden
puhdistamon rakentaminen on jätevedenpuhdistamon esisuunnitelman mukaan pi-
demmällä aikajänteellä parempi vaihtoehto kuin nykyisen saneeraaminen.

Saarilammen jätevedenpuhdistamo on otettu käyttöön vuonna 1972 ja sitä on laa-
jennettu toisella puhdistuslinjalla vuonna 1982. Puhdistamoa on saneerattu 2000-
luvun alkupuolella, jolloin on uusittu tuloveden välppä, hiekanerotus, ilmastus, liet-
teen kuivaus, sakokaivolietteiden vastaanotto ja automaatio.
Saarilammen jätevedenpuhdistamon esisuunnitteluraportin mukaisesti (sivu 3):
”Tehdyssä kuntoarviossa nykyisen rakennuksen tila on joiltakin osin teknisen käyt-
töikänsä päässä jo tällä hetkellä ja merkittävä osa laitoksesta tulee käyttöikänsä
päähän 5–10 vuoden kuluessa. Nykyisen puhdistamon käyttö ilman suurempia
toimenpiteitä on mahdollista enintään 5–10 vuoden ajan. (Ramboll, 2018a)”
”Jätevedenpuhdistamolle johdetaan noin 5593 asukkaan (tilanne v. 2011) jäteve-
det”.

Voimassa olevassa yleiskaavassa on osoitettu yhdyskuntatekniikan alueeksi vain ny-
kyisen jätevedenpuhdistamon alue eli ET-alueeksi varattu alue ei ole riittävän laaja.
Uusi puhdistamorakennus on suunniteltu esisuunnitteluvaiheessa vaihtoehtoisesti ny-
kyisen puhdistamorakennuksen etelä- tai pohjoispuolelle.

Hankesuunnittelun edettyä vuoden 2021 lopulla pohjoisesta sijoitusvaihtoehdosta luo-
vuttiin, mm. koska uuden jätevedenpuhdistamon purkuvesiä varten rakennetaan putki-
linja Leuhunjoelle; eteläisemmästä sijoituspaikasta on lyhyempi etäisyys jokialueelle.
Pohjoisempi sijoitusvaihtoehto on myös maisemallisesti arempi alue (viljelyskäytössä
oleva pelto) Myllymäentien varrella. Myös nykyinen valvomorakennus on paremmin
hyödynnettävissä eteläisessä vaihtoehdossa. Valvomorakennus tulee jäämään käyt-
töön myös uuden puhdistamon valmistuttua.

Kaavalla osoitetaan ET-aluetta siten, että uusi jätevedenpuhdistamo on mahdollista
rakentaa nykyisen puhdistamon eteläpuolelle. Kaavassa ET - merkintään lisätään /k -
indeksi, joka osoittaa aluevarauksen olevan tarkoitettu kunnan tarpeisiin.

Voimassa olevassa Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaavassa ET - alueen
pinta-ala on noin 0,76 ha. Koska nykyinen puhdistamo on oltava käytössä uuden puh-
distamon rakentamisajan, tulee uudelle puhdistamolle varata lisäaluetta nykyisen
puhdistamon välittömään läheisyyteen yleiskaavamuutoksen ja laajennuksen mukai-
sesti.

Voimassa olevan sekä ehdotusvaiheessa olevan yleiskaavan muutoksen ja laajen-
nuksen kaavamääräykset huomioidaan asemakaavassa. Rakennusoikeutta ET -
alueelle osoitetaan 4000 krs-m².
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4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Saarijärven kaupunginhallitus on 27.4.2020 57§ tehnyt kaavoituskatsauksen käsit-
telyn yhteydessä päätöksen Saarilammen puhdistamon alueen asemakaavoituk-
sesta.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1 Osalliset
Kaavahankkeen osallisia ovat suunnittelualueen sekä viereisten tonttien maan-
omistajat, vesialueiden haltijat, vuokraoikeuden haltijat, suunnittelualueen ympäris-
tössä asuvat kuntalaiset, kunnan hallintokunnat ja alueella toimivat yritykset sekä
viranomaiset.

Seuraavia viranomaisia kuullaan kaavatyön edetessä:
- Keski-Suomen ELY – keskus
- Keski-Suomen liitto
- Keski-Suomen museo
- Väylävirasto
- Keski-Suomen pelastuslaitos
- Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen ympäristöterveystarkastaja

Muita yhteistyö- ja asiantuntijatahoja:
- Elenia Verkko Oyj
- Saarijärven Vesihuolto Oy
- Saarijärven Yrittäjät ry
- Saarijärvi Seura ry
- tele- ja laajakaistaoperaattorit
- kaupungin eri hallintokunnat

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja
lausua kaavasta mielipiteensä.

4.3.2 Vireilletulo
Asemakaavamuutoksen vireilletulo kuulutettiin 26.5.2021 ja hanketta koskeva
osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 26.5.- 15.6.2021. Suunnittelualu-
een yksityiselle maanomistajalle sekä kaikille lähialuen maanomistajille lähetettiin
tiedotekirje vireilletulosta.
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4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Vireilletulovaiheessa palautteita oli mahdollista jättää osallistumis- ja arviointisuun-
nitemaan liittyen. Palautteiden johdosta osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täy-
dennetään tarpeen mukaan. Luonnosvaiheessa eli valmisteluvaiheen kuulemises-
sa on osallisilla mahdollisuus jättää mielipiteitä kaava-aineistoa koskien. Kaava-
hankkeen seuraavassa vaiheessa eli ehdotusvaiheessa on osallisten mahdollista
jättää muistutus. MRL:n säädökset velvoittavat, että erityisesti ehdotusvaiheen
muistutuksiin kunnan tulee laatia kirjallinen kannanotto (vastine). Vastineet laadi-
taan myös luonnosvaiheessa jätettyihin mielipiteisiin.

Vireilletulovaiheessa jätettiin kaavahanketta koskien 12 mielipidettä (15 allekirjoit-
tanutta, joista kymmenen oli saman sisältöistä. Näissä korostettiin erityisesti neljä
pääasiaa (tiivistelmät palautteista):

· Saarijärven jätevedenpuhdistamolle tulisi etsiä kokonaan uusi paikka
· Saarijärven jätevedenpuhdistamon aluetta tulisi kaavoittaa kauemmaksi

asutuksesta
· Lähiasutusta häiritsevä jätevedenpuhdistamon liikenne tulisi ohjata kul-

kemaan jätevedenpuhdistamolle Myllymäentieltä käsin.
· Saarijärven kaupungin tulee selvittää jätevedenpuhdistamon haju-, meteli-

ja liikennehaitat sekä näiden aiheuttamat lähialueen asukkaille aiheutuvat
terveyshaittavaikutukset.

Vireilletulovaiheessa palautteita toivotaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
(oas) koskien. Jätetyistä palautteista huomioitiin oas:n täydennyksenä hajuhaitto-
jen selvittäminen hajun leviämismallinnuksen avulla.
Muihin vireilletulovaiheen palautteisiin, jotka eivät koskeneet osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmaa, ei pääsääntöisesti laadita kirjallisia vastineita. Uuden jäteve-
denpuhdistamon voimassa olevasta ympäristöluvasta ja hankesuunnittelun lähtö-
tiedoista saanee osin vastauksia jätettyihin palautteisiin:
Nykyinen jätevedenpuhdistamo on toiminut alueella vuodesta 1972 ja Saarijärven
vesihuollon toiminta-alueen vesihuoltoverkkoa on rakennettu ja kehitetty puhdis-
tamon sijainti huomioiden. Vuonna 2018 väkimäärä on ollut noin 5 600 henkilöä jä-
tevesiviemäröinnin alueella. Keskustan asemakaavassa tai yleiskaavassa ei ole
osoitettu puhdistamolle uutta sijaintipaikkaa.
Jätevedenpuhdistamolla on voimassa oleva ympäristölupa ja mahdollinen uuden
ympäristöluvan tarveharkinta ratkaistaan hankesuunnittelun yhteydessä (ei kaavoi-
tuksessa).
Uuden jätevedenpuhdistamon hankesuunnittelussa sekä mahdollisessa ympäristö-
lupakäsittelyssä huomioidaan tarvittavien päästörajoitusten toteutuminen; asema-
kaavassa ei ratkaista ympäristölupamenettelyyn tai rakennuslupamenettelyyn liit-
tyviä yksityiskohtaisia asioita.
Jätevedenpuhdistamon uudistamisen esisuunnitelmissa on tutkittu vaihtoehtoja
vanhan puhdistamon saneeraamisesta verraten uuden puhdistamon rakentami-
seen. Uuden jätevedenpuhdistamon rakentamisella on mm. seuraavia etuja:

· Uuden rakentaminen on helpompaa kuin vanhan saneeraus. Vanha laitos
toimii rinnalla rakentamisen aikana.

· rakenteille vähintään 50 v käyttöikä
· koneistolle 15 v. käyttöikä

· Puhdistustuloksissa voidaan varautua helposti myös mahdollisesti tiuken-
tuviin lupaehtoihin.
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· Uudet koneet ovat energiataloudellisempia ja rakenteet energiatehok-
kaampia

· Uudisrakennushankkeessa voidaan huomioida helpommin laajennusva-
raukset

· Työpaikkana viihtyisämpi, turvallisempi ja nykynormit täyttävä
· hajuhaitat ympäristöön ovat pienemmät
· kokonais- eli elinkaarikustannukset 30 vuoden aikana ovat pienemmät

Alueelle laaditaan samanaikaisesti myös rantaosayleiskaavan muutosta ja laajen-
nusta, jonka ehdotusaineisto oli nähtävillä 14.4. – 13.5.2022.
Yleiskaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana järjestettiin kaupungintalolla yleisötilai-
suus 5.5.2022, jossa esiteltiin yleiskaava- ja asemakaavahanketta sekä laadittuja
selvitysaineistoja mm. hajujen leviämismallinnusta. Tilaisuuteen oli mahdollista
osallistua myös etäyhteydellä.
Asemakaavoituksen yhteydessä tullaan arvioimaan tarkemmin myös asemakaa-
van mahdollistaman rakentamisen vaikutuksia.
Jätevedenpuhdistamo on ollut alueen maisemarakenteessa jo 1970-luvulta alkaen;
jätevedenpuhdistamosta huolimatta alue on inventoitu osana paikallisesti arvokas-
ta kulttuurimaisema-aluetta mm. Pienvesistöjen rantaosayleiskaavoituksen yhtey-
dessä.

Kaavan valmisteluvaihe

- Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutettiin kaupungin nettisivuilla
sekä Sampo -lehdessä

- kaava-alueen maanomistajia ja naapureita tiedotettiin kaavan nähtäville asetta-
misesta kirjeitse, kuulutus kaavaluonnoksen nähtävilläolosta julkaistiin kaupun-
gin nettisivuilla

- Kaavaluonnos oli yleisesti nähtävillä 2.6. – 5.8.2022
- Osallisilla ja kuntalaisilla oli mahdollisuus jättää kaavaluonnoksesta kirjallisen

mielipiteen kaavaluonnoksen nähtävillä oloajan kuluessa

Kaavaehdotus

- Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan
- Kaavaehdotus on yleisesti nähtävillä vähintään 30 päivän ajan
- maanomistajia tiedotetaan kaavan nähtäville asettamisesta kirjeitse
- Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen

kaupunginhallitukselle ehdotuksen nähtävillä oloajan kuluessa

Kaavan hyväksyminen

- Kaupunginhallitus esittää kaavan hyväksymistä kaupunginvaltuustolle
- Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan
- Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan
- Muutosta kaavan hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeen-

linnan hallinto-oikeuteen.



SAARIJÄRVEN KAUPUNKI KAAVASELOSTUS
Kaavoitus Saarilammen puhdistamon alueen

asemakaava

28(41)

Kaavan voimaantulo

- Kaavan voimaantulo kuulutetaan, mikäli valtuuston hyväksymispäätöksestä ei
ole valitettu hallinto-oikeuteen.

4.3.4 Viranomaisyhteistyö

- Kaavan vireilletulosta lähetettiin tieto Keski-Suomen ELY-keskukselle
Keski-Suomen liitolle, Keski-Suomen museolle sekä palo- ja terveysvi-
ranomaisille.

- Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta, palo- ja terveysviran-
omaisilta, Keski-Suomen ELY-keskukselta pyydettiin kommentit kaava-
luonnoksesta ja lausunnot kaavaehdotuksesta.

- Kaavoitukseen liittyvä työneuvotteluja järjestetään tarvittaessa viran-
omaisten ja muiden tahojen kanssa, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti
nähtävillä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu. Keski-
Suomen ELY-keskus ei nähnyt tarpeellisena järjestää ehdotusvaiheen
jälkeen erillistä viranomaisneuvottelua.

- Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä
ja hyväksymisaineisto tarvittavine liitteineen lähetetään tiedoksi Keski-
Suomen ELY-keskukseen.

- Voimaantullut kaava-aineisto toimitetaan Maanmittauslaitokselle sekä
kunnan rakennustarkastajalle. Keski-Suomen ELY-keskukselle ja Keski-
Suomen liitolle ilmoitetaan kaavan voimaantulosta.

4.4 Asemakaavan tavoitteet

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Kunnan asettamat tavoitteet

Asemakaavalla on tarkoitus osoittaa uudelle jätevedenpuhdistamolle aluevaraus
nykyisen puhdistamon läheisyyteen. Suunnittelualueeseen kuuluu myös nykyisen
puhdistamon rakennuspaikka. Uusi puhdistamo ja sen toiminnot eivät mahdu nykyi-
selle tontille, minkä takia nykyistä tonttia tulee laajentaa. Nykyiset puhdistamora-
kennukset puretaan uuden puhdistamon käyttöönoton jälkeen niiltä osin, joita ei
voida käyttää puhdistamon toimintaa tukevina varasto- tai huoltorakennuksina. To-
dennäköistä on, että vanhat rakennukset ovat käyttöikänsä päässä eikä niitä pysty-
tä hyödyntämään. Vuonna 2017 hankittu siirrettävä valvomorakennus jätetään uu-
den puhdistamon läheisyyteen.
Asemakaavan laadinnassa pyritään ottamaan huomioon lähiympäristö vähentämäl-
lä rakentamisen ja puhdistamotoiminnan kielteisiä vaikutuksia asutukseen, kylä- ja
maisemarakenteeseen sekä vesistöihin. Asemakaavalla ohjataan mm. puhdista-
moalueen rakennusten ja rakenteiden sekä suojavyöhykkeiden sijoittelua ja ulko-
asua sekä ajoyhteyksiä. Energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden hyödyn-
täinen huomioidaan myös asemakaavassa.
Asemakaavan yhteydessä laaditaan vaikutusten arviointi MRA 1 § mukaisesti.
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Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain
mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden kautta valtioneuvosto lin-
jaa koko maan kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Tavoitteilla var-
mistetaan, että valtakunnallisesti merkittävät asiat huomioidaan kaavoituksessa ja
valtion viranomaisten toiminnassa.
Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. Uu-
distetut 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.

Maakuntakaavan tavoitteet:
Maankäyttö- ja rakennuslain 25 §:n mukaisesti maakuntakaavassa esitetään alu-
eiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehit-
tämisen kannalta tarpeellisia alueita.
Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistuksen keskeinen tavoite on ollut Keski-
Suomen Strategian Aluerakenne ja saavutettavuus -teeman alueidenkäyttöratkai-
sujen osoittaminen. Toinen keskeinen tavoite on ollut maakuntakaavan kehittämi-
nen strategiseen suuntaan sekä aluevarausten, erityisominaisuutta kuvaavien
merkintöjen, viiva- ja kohdemerkintöjen ja kehittämisperiaatemerkintöjen seudulli-
sen/maakunnallisen tason nosto.
Maakuntakaavan sisältö on huomioitu pienvesistöjen rantaosayleiskaavan laadin-
nassa.

Yleiskaavan tavoitteet:
Alueella voimassa olevassa Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaavassa ny-
kyisen puhdistamon alue on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien ra-
kennusten ja laitosten alueeksi. Alueelle laaditaan rantaosayleiskaavan muutosta
ja laajennusta, jolla ET - aluevarausta laajennetaan siten, että uudelle jäteveden-
puhdistamolle osoitetaan riittävä aluevaraus nykyisen puhdistamon eteläpuolelle.
Yleiskaavan muutos ja laajennus on ollut ehdotuksena nähtäville 04-05/2022.
Yleiskaava ohjaa asemakaavan laadintaa.

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Nykyisestä jätevedenpuhdistamosta aiheutuu hajuhaittaa lähiympäristöön, koska
hajut pääsevät ympäristöön suodattamattomina. Hajun leviämistä nykyiseltä puh-
distamolta on mallinnettu v. 2022 valmistuneessa hajujen leviämismallinnuksessa.
Asemakaavahankkeen, joka mahdollistaa uuden puhdistamon rakentamisen, kes-
keinen tavoite on tehostaa jätevesien puhdistamista sekä vähentää hajua ja muita
ympäristöhaittoja.

Alue soveltuu maaperän puolesta uuden puhdistamon rakentamiseen. Myös jo
olevat siirtoviemärit puoltavat uuden puhdistamon rakentamista olemassa olevan
puhdistamon läheisyyteen. Painejohto Hietalahden pumppaamolta on rakennettu
2000-luvun alussa. Linja korvasi vanhan paineviemärin, joka sijaitsi aikaisemmin
järven pohjassa. Mansikkaniemen pumppaamolta järven pohjassa tuleva linja on
rakennettu ennen Hietalahden linjan rakentamista. Nykyiset siirtoviemärit ovat ka-
pasiteetiltaan riittävät ja molemmilla paineputkilla on käyttöikää jäljellä kymmeniä
vuosia.
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Kuva 21. Toiminnassa olevan puhdistamon hajun leviämismallinnus. Kuvassa on
kuvattu suurin pitkäkestoinen (1 tunti) hajupitoisuus. Hajua ei esiinny koko ajan kartan esit-
tämällä tavalla, vaan tulokset ovat kunkin pisteen suurin tulos. Oikealla näkyvässä taulu-
kossa on luonnehdittu hajuyksiköiden suuruutta sanallisesti. (Ote Ramboll Finland Oy:n
laatimasta hajumallinnuksesta).

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet, tarkentuneet tavoitteet

Osallisten tavoitteet
Saarijärven kaupungin tavoitteena on pienentää nykyisen laitoksen ympäristölleen
aiheuttamaa kuormitusta ja haittavaikutuksia läheiselle asutukselle ja ympäristölle.
Vireilletulovaiheessa ja yleisötilaisuudessa esille tulleet lähialueen maanomistajien
ja asukkaiden tavoitteet liittyvät nykyisen puhdistamon aiheuttamien ympäristöhäi-
riöiden, kuten hajuhaitan poistamiseen, Saarilammen ja purkuojan tilan ennallista-
miseen sekä jätevesien puhdistustehon parantamiseen niin, ettei lähivesistöille ai-
heudu kuormitusta epäpuhtauksista, lääkejäämistä ja muista haitta-aineista.

Kaavan laadulliset tavoitteet
Kaavassa huomioidaan:

- Nykyisten ja tulevien rakennusten sijoittelu, rakennusoikeus, ulkoasu ja
käytettävyys (ajoväylät, huoltoajomahdollisuus ym.)
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- mahdollisten suojavyöhykkeiden tarpeellisuus
- Liikennejärjestelyt, vesi-, viemäri-, sähkölinjat sekä muut tekniset raken-

nelmat ja laitteet.
- Vesistön läheisyys
- Alueen merkittävät rakennusperintö-, luonto-, maisema- ja kulttuurimai-

sema-arvot
- Vaikutukset lähivesistöihin

Muut tavoitteet
Uusi puhdistamo tarvitsee ympäristöluvan, jossa määritellään laitoksen vähim-
mäispuhdistusteho sekä päästöjen raja-arvot. Uudella puhdistamolla tulee olla
valmiudet vastata nykyistä tiukempien ympäristöluvan ehtoihin.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
Alueelta ei ole mahdollista laatia erilaisia kaavaratkaisuja, jotka poikkeaisivat sel-
västi toisistaan. Sen vuoksi alueella käytetään pohjana suunnitelmaa jäteveden-
puhdistamorakennusten sijoitusvaihtoehdoista 1, 2 ja 3 (Pöyry Finland 4.6.2019).

Alustavien vaihtoehtojen tutkimisen yhteydessä ei ole laadittu erillistä selvitystä
uuden puhdistamon sijoittamismahdollisuudesta kokonaan eri alueelle, koska uu-
den puhdistamon sijoittaminen erilleen nykyisestä puhdistamosta aiheuttaisi isoja
muutoksia olemassa olevaan viemäriverkkoon ja merkittäviä lisäkustannuksia mm.
uusien siirtoviemäreiden ja pumppaamoiden rakentamisen kautta.

4.5.2 Valitun vaihtoehdon vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu
Kaavaprosessin aikana arvioidaan kaavan toteuttamisen merkittäviä välittömiä ja
välillisiä vaikutuksia (MRL 9 § ja MRA 1 §) selvityksiin ja muuhun kaavoitustyön ai-
kana saatuun tietoon pohjautuen. Vaikutustenarviointi on koko kaavaprosessin
ajan kestävä menettely ja sen tulee perustua riittäviin lähtötietoihin. Asemakaavan
vaikutustenarviointi kohdentuu siihen, mitä tuleva kaava mahdollistaa suhteessa
nykyiseen tilanteeseen. Valitun kaavaratkaisun vaikutusten arviointi on esitetty
kohdassa 5.4.

4.5.3 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet

Vaikutusselvitysten ja arvioinnin tulokset
Jätevedenpuhdistamon luvitus ja rakentaminen edellyttää päätöstä siitä, minkä ti-
lan alueelle uusi rakennushanke sijoitetaan.
Lopullisessa aluevalinnassa päädyttiin sijoittamaan uusi puhdistamo nykyisen
puhdistamon eteläpuoleiselle alueelle. Perusteluina olivat vähäisemmät vaikutuk-
set paikallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön ja maisemaan sekä maaseu-
tuelinkeinojen harjoittamiseen.

Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen
Vireilletulovaihe:
Asemakaavan vireilletulon yhteydessä jätettiin kaksi viranomaispalautetta ja seit-
semän mielipidettä. Mielipiteistä osa oli adressityyppisiä, joissa oli useampi allekir-
joittaja.
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Viranomaispalautteissa Keski-Suomen ympäristötoimen ympäristötarkastaja toi
esille lähiasutukselle aiheutuvan mahdollisen hajuhaitan ja toivoi lisäselvitystä siitä,
millä tekniikalla hajuhaittoja uudessa laitoksessa vähennetään.
Keski-Suomen museolla ei ollut huomautettavaa kaavahankkeen osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmasta arkeologisen kulttuuriperinnön eikä rakennetun kulttuuriympä-
ristön osalta.
Maanomistajien palautteissa korostettiin erityisesti alla lueteltuja seikkoja (tiivis-
telmät palautteista):

· Saarijärven jätevedenpuhdistamolle tulisi etsiä kokonaan uusi paikka
· OAS:n tulee lisätä seuraavat selvitykset:

o selvitys asemakaava-alueen soveltuvuudesta jätevedenpuhdista-
mon sijaintipaikaksi huomioiden lähiasutus ja arvokas maisema-
alue, laadittava kokonaisvaltaiset ja kattavat vaihtoehtotarkastelut
sijoituksesta

o selvitys asemakaavan vaikutuksesta Leuhunjoen rantatonttien ja
kiinteistöjen arvoon.

o Saarilammen ja sitä ympäröivän alueen pohjavesialuetutkimus ja –
selvitys

o selvitys haju- ym. muiden haittojen ehkäisemiseksi
o puhdistetun jäteveden Leuhunjokeen johtamisen vaihtoehdot ja ym-

päristövaikutukset sekä vesistön tilan parantamisen huomiointi
o Leuhunjoen pitkän aikavälin virtaumatietojen selvitys ja Leuhunjoen

soveltuvuus puhdistamon vesien purkupaikaksi
o selvitys Saarilammen ja Leuhunjoen välisen alueen puuston ja kas-

villisuuden poiston vaikutuksesta hajuhaitan esiintymiseen / lisään-
tymiseen.

o selvitys liikennemääristä sekä vaihtoehtoiset liittymäjärjestelyt Myl-
lymäentieltä.

o selvitys kaavoituksen vaikutuksista elinkeinoelämän toimivan kilpai-
lun kehittymiselle/vaikutukset maatalouselinkeinon harjoittamiseen.

o selvitys vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroi-
hin

Asemakaavaluonnoksen laadinnassa on pyritty huomioimaan vireilletulovaiheessa
jätetyt mielipiteet. Asemakaavan vaikutusten arviointia pohjautuen olemassa ole-
vaan selvitysaineistoon ja tietoon, on kuvattu selostuksen kohdassa 5.4. sivulta 33
alkaen. Siltä osin kuin palautteet ovat koskeneet osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man riittävyyttä, on ko. asiakirjaa täydennetty tarpeellisilta osilta.

Valmisteluvaihe:
Valmisteluvaiheen kuuleminen suoritettiin asettamalla kaavaluonnosaineisto julki-
sesti nähtäville. Viranomaisilta pyydettiin lausunnot ja kaava-alueen sekä lähialueen
maanomistajia tiedotettiin kaavaluonnosaineiston nähtävilläolosta mielipiteiden jät-
tämästä varten. Myös vesihuoltolaitosta, sähköverkkoyhtiötä ja osakaskuntia tiedo-
tettiin luonnosaineiston nähtävilläolosta.
Viranomaisista Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen mu-
seo ja Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi jättivät lausunnon. Elenia Verkko
Oyj jätti kommentin.
Luonnosaineistosta jätettiin neljä mielipidettä, joissa oli yhteensä 8 allekirjoittajaa.

Jätetyt lausunnot ja mielipiteet sekä niihin laaditut vastineet ovat kaavaselostuksen
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liitteenä 6 (vastineraportti).

Jätettyjen viranomaislausuntojen ja mielipiteiden perusteella kaavaluonnokseen on
tehty seuraavat muutokset:

- kaavakartalta on poistettu yleisen tien aluevaraukset (LT) sekä ajoneuvoliit-
tymän likimääräistä sijaintia osoittavat nuolimerkinnät (2 kpl).

- kaavakartalle on lisätty energiahuollon osa-aluevaraus olemassa olevalle
puistomuuntajalle. ET-3 alueen rakennusalaa on tarkistettu siten, että 8
metrin suojaetäisyysvaatimus muuntajasta täyttyy.

- kaavamääräyksiin on lisätty määräys, jonka mukaisesti ET-3 - alueen toi-
minnassa ja rakentamisessa tulee noudattaa eri lupaviranomaisten mää-
räyksiä ja toiminta sekä rakentaminen tulee järjestää siten, ettei synny ve-
sistön tai pohjaveden pilaantumisvaaraa.

Ehdotusvaihe:
Ehdotusvaiheen kuuleminen suoritettiin asettamalla kaavaehdotusaineisto julkisesti
nähtäville. Viranomaisilta pyydettiin lausunnot ja kaava-alueen sekä lähialueen
maanomistajia tiedotettiin kaava-aineiston nähtävilläolosta muistutuksen jättämästä
varten. Myös vesihuoltolaitosta ja osakaskuntia sekä paikallisia yhdistyksiä (Saari-
järvi-Seura r.y., Saarijärven seudun luonnonystävät r.y.) tiedotettiin ehdotusaineiston
nähtävilläolosta.
Viranomaisista, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen museo ja Pohjoisen Keski-
Suomen ympäristötoimi jättivät lausunnon. Keski-Suomen ELY-keskus ilmoitti, ettei
kaava-aineistosta ole lausuttavaa.
Ehdotusaineistosta jätettiin viisi muistutusta, joissa allekirjoittajia oli yhteensä yh-
deksän.

Ehdotusvaiheessa lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet ovat kaa-
vaselostuksen liitteenä 7 (vastineraportti).

Jätettyjen viranomaislausuntojen ja muistutusten perusteella kaavakartalle ei tehty
muutoksia.

4.5.4 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset

Päätös asemakaavoituksen käynnistämisestä
sisältyi vuoden 2020 kaavoituskatsaukseen.

Kaavoituskatsaus on hyväksytty
kaupunginhallituksessa
27.4.2020 (57 §)

Kaavoitusinsinöörin päätös asemakaavaluon-
noksen nähtäville asettamisesta valmisteluvai-
heen kuulemista varten.

1.6.2022 (1 §/2022)

Kaupunginhallituksen päätös asemakaavaehdo-
tuksen nähtäville asettamisesta

15.8.2022 (132 §/2022)

Ehdotuspalautteisiin laadittujen vastineiden hy-
väksyminen kaupunginhallituksessa ja esitys
kaupunginvaltuustolle asemakaavan hyväksymi-
sestä.

10.10.2022 (187 §/2022)

Asemakaavan hyväksyminen kaupunginvaltuus-
tossa
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne

5.1.1 Mitoitus
Uusi jätevedenpuhdistamo on alustavissa suunnitelmissa mitoitettu nykyisen jätevesi-
määrän mukaan. Tulovirtaamat vuosina 2016–2018 ovat olleet 1174 m³/d.
Vuonna 2018 väkimäärä on ollut noin 5 600 henkilöä jätevesiviemäröinnin alueella.
Väkimäärän on ennustettu laskevan noin 1,5 % vuodessa.

Uuden puhdistamorakennuksen tarkka kerrosala ei asemakaavaluonnoksen laadinta-
vaiheessa ole tiedossa. Vanhalta puhdistamolta siirretään konttirakenteinen valvomora-
kennus uuden puhdistamon läheisyyteen. Rakennusoikeutta asemakaavassa on osoi-
tettu siten, että tontilla on myöhemminkin mahdollista kehittää ja tehostaa puhdistamo-
toimintaa, mikäli esim. uudet puhdistustekniikat vaativat uusien rakennusten rakenta-
mista. Myös osa vanhoista rakennuksista on mahdollista säilyttää, mikäli niille löytyy
tarvetta esim. kunnallistekniikan käytössä. Alustavissa tarkasteluissa nykyiset raken-
nukset lukuun ottamatta valvomoa on todettu niin huonokuntoisiksi, ettei niitä kannata
kunnostaa muuhun käyttöön.

5.1.2 Palvelut
Alueelle osoitetaan yhdyskuntateknistä huoltoa palveleva alue kunnan tarpeisiin.
Alueen tarpeisiin ei ole tarvetta osoittaa aluevarauksia palveluita varten.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Asemakaavalla mahdollistetaan uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen nykyi-
sen puhdistamon läheisyyteen. Suunnittelualueeseen kuuluu myös nykyisen puhdis-
tamon rakennuspaikka. Nykyiset puhdistamorakennukset puretaan uuden puhdista-
mon käyttöönoton jälkeen niiltä osin, joita ei voida käyttää puhdistamon toimintaa tu-
kevina varasto- tai huoltorakennuksina. Uuden puhdistamon suunnittelussa varaudu-
taan nykyistä tiukempiin ympäristölupaehtoihin.
Asemakaavan määräyksissä on pyritty siihen, että uusi puhdistamo toteutuessaan
sopeutuisi alueen maisemaan ja rakennuskantaan. Vanhan puhdistamon alue mai-
semoidaan niiltä osin mistä rakennukset puretaan.

5.3 Aluevaraukset

5.3.1 Yhdyskuntahuoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue

Asemakaavalla muodostuu yhdyskuntahuoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten
alue (ET-3/k). Alue on varattu kunnan tarpeisiin. Alueelle saa sijoittaa jätevedenpuhdis-
tamon toiminnan sekä aurinkoenergian tuotannon edellyttämiä rakennuksia ja raken-
nelmia. Olemassa oleva puistomuuntaja on merkitty energiahuollolle varattuna osa-
aluemerkinnällä (en). Jätevedenpuhdistamon yhteyteen voidaan rakentaa enintään 15
metriä korkea poistoilmapiippu. Alueen pinta-ala on 17915 m² ja kokonaisrakennusoi-
keus on 4000 k-m². Alueen suurin sallittu kerrosluku on 1/1 k I u½.
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5.4 Kaavan vaikutukset

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Väestön rakenne
ja kehitys kaava-
alueella

Asemakaavalla ei ole merkittävää vaikutusta alueen väestöraken-
teeseen tai -kehitykseen. Ympäristö- ja maisemahaittojen merkittä-
vä väheneminen vaikuttaa positiivisesti alueen imagoon  ja tällä
saattaa olla vaikutusta myös lähialueen rakennuspaikkojen kysyn-
tään.

Yhdyskuntaraken-
ne, liikenne, talous

Kaavaratkaisulla ei ole merkittäviä yhdyskuntarakenteellisia
vaikutuksia. Uuden puhdistamon myötä lähiympäristön maaseu-
tualue muuttuu kuitenkin selvästi houkuttelevammaksi asuinym-
päristöksi.
Puhdistamotoiminnasta aiheutuva liikennöintitarve on maltillista.
Liikenne koostuu lähinnä työpaikkaliikenteestä sekä tulevan
(kemikaalit, huolto ym.) ja lähtevän tavaran kuljetuksista.
Kaavaratkaisulla ei ole merkittäviä liikenteellisiä vaikutuksia ver-
raten nykytilanteeseen. Uusi puhdistamo korvaa vanhan puhdis-
tamon ja siten liikennevirrat eivät muutu alueella merkittävästi.
Uuden laitoksen toimintavarmuus on kuitenkin parempi ja päi-
vystyskäyntien tarve todennäköisesti vähenee.
Uuden puhdistamon rakentaminen nykyisen laitoksen viereen on
kunnan talouden kannalta järkevin ratkaisu. Nykyinen siirtovie-
märi puhdistamolle ovat kapasiteetiltaan riittävät ja käyttöikää on
jäljellä vielä kymmeniä vuosia.

Rakennettu kult-
tuuriympäristö

Hanke sijoittuu maalaismaisemaan, joka on arvotettu paikallisesti
arvokkaaksi. Asemakaavaratkaisussa on pyritty siihen, että uusi
puhdistamorakennus sopeutuu vanhoja puhdistamorakennuksia
paremmin alueen kylämaisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäris-
töön. Asemakaavamääräyksissä tämä on otettu huomioon ja hyväl-
lä suunnittelulla ja laadukkaalla toteutuksella uudisrakennus voi-
daan sovittaa asemakaavassa osoitetulle tontille siten, että haitalli-
set vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön jäävät vähäisik-
si. Vanhojen huonokuntoisten rakennusten purkaminen ja vanhan
puhdistamoalueen osittainen maisemointi vaikuttaa myönteisesti
alueen rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Asumisen olosuh-
teet ja sosiaalinen
ympäristö

Asemakaavan mahdollistaman uuden puhdistamon myötä ympä-
ristöhaitat vähentyvät merkittävästi. Vaikutus on positiivinen lähi-
asutukselle. Asutus säilyy puhdistamon ympäristössä edelleen
maaseutumaisena haja-asutuksena.

Palvelut ja työpai-
kat

Uusi puhdistamo työllistää 1-2 henkilöä eli saman verran kuin mitä
vanha puhdistamo. Puhdistamolla työskentelevien työolosuhteet ja
työturvallisuus parantuvat merkittävästi uuden puhdistamon myötä.

Tekninen huolto Vaikutukset teknisen huollon verkostoihin ovat vähäiset. Nykyi-
nen puhdistamo on kytketty sähköverkkoon ja puhtaan veden
verkostoon. Näitä verkostoja joudutaan jatkamaan vähäisesti
samoin kuin olemassa olevaa paineviemäriä. Osa laitoksen tar-
vitsemasta sähköstä voidaan tuottaa aurinkopaneeleilla.

en -alueella on olemassa oleva puistomuuntaja jonka kapasi-
teetti riittää myös tulevan puhdistamon tarpeisiin.

Virkistys Leuhun kyläkunnan hiihtolatuja on sijoittunut lähelle purkuojaa ja
puhdistamoa. Uuden puhdistamon myötä virkistyskäyttöä haittaava
hajuhaitta poistuu. Leuhunjoen vesistökuormitus pienenee myös
merkittävästi ja tällä on vaikutuksia myös vesistön virkistyskäyt-
töön.
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Ympäristönsuojelu
ja ympäristöhäiriöt

Uuden puhdistamon etuina ovat parempi puhdistusteho ja toimin-
tavarmuus sekä pienemmät ympäristöhaitat.  Uusi jätevedenpuh-
distamo mahdollistaa myös toimenpiteitä mm. hajuhaittojen lieven-
tämiseen. Asemakaavalla ei voida kuitenkaan suoraan vaikuttaa
uuden puhdistamon teknisiin ratkaisuihin. Asemakaavalla mahdol-
listetaan kuitenkin se, että jäteveden puhdistamolle on varattuna
riittävä alue toiminnan harjoittamiseen.

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Maisema ja luon-
nonolot

Asemakaavassa rakentamista on ohjattu yksityiskohtaisilla mää-
räyksillä ja lopullisia toteutussuunnitelmia tarkastellaan erityisesti
rakennuslupavaiheessa. Oleellisina tekijöinä ovat tällöin raken-
nusten arkkitehtoninen soveltuvuus ympäristöönsä sekä mah-
dollinen istutettava puusto, jonka avulla uudisrakentamisen so-
veltuvuutta maisemaan voidaan parantaa. Asemakaavamää-
räyksissä on istutettavalle alueen osalle osoitettu määräys lä-
hiympäristöön luontaisesti kuuluvien lehti- ja havupuiden istut-
tamiseen. Mikäli alue aidataan, tulee aitarakenteen olla mahdol-
lisimman huomaamaton. Aurinkopaneelit on kaavamääräyksen
mukaisesti sijoitettava esisijaisesti rakennusten katto- ja seinä-
pinnoille ja niiden heijastusvaikutus tulee minimoida.
Näillä määräyksillä voidaan vähentää maisemallisia vaikutuksia
verrattuna nykytilanteeseen. Vanhan puhdistamon alueet mai-
semoidaan niiltä osin mitkä jäävät rakentamis- ja varastointialu-
eiden ulkopuolelle.
Kaavaratkaisulla ei ole merkittäviä vaikutuksia kasvi- ja eläinla-
jeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin. Kaava-
alueelta ei ole löydetty suojeltavia kasvi- ja eläinlajeja. Vanhan
alueen maisemoinnilla voidaan osa alueesta palauttaa pitkällä
aikavälillä luonnontilaiseksi.
Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia maa- ja kallioperään.
Rakentamisen aikana syntyvät kaivumassat voidaan hyödyntää
vanhan puhdistamon alueen maisemoinnissa.

Pohja- ja pintave-
det

Asemakaavan mahdollistamalla uudella puhdistamolla on mer-
kittävä positiivinen vaikutus alueen pintavesiin. Kaava mahdollis-
taa uuden puhdistamon ja sitä kautta pidemmällä aikajänteellä
vesistöihin kohdistuvien päästöjen vähenemisen. Purkuvesien
johtaminen putkessa purkupaikalle poistaa ne haitat, jotka ovat
kohdistuneet Saarilampeen sekä nykyiseen purkuojaan.
Kaavaratkaisulla ei ole vaikutuksia pohjaveteen.

5.4.3 Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen

Liikenneturvalli-
suus

Suunniteltu hanke ei lisää liikennettä, joten vaikutukset liikennetur-
vallisuuteen jäävät vähäiseksi. Uudelle huoltoajoliittymälle haetaan
liittymälupa ELY-keskukselta.

Ihmisten elinolot ja
terveys

Kaavahankkeella on positiivisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja
elinympäristöön. Asemakaava mahdollistaa uuden modernin puh-
distamon rakentamisen ja sitä kautta lähialueen elinolojen ja
elinympäristön paranemisen hajujen ja muiden ympäristöhaittojen
poistuessa tai vähentyessä. Suurin osa kaupungin viemäriverkos-
ton jätevesistä puhdistetaan Saarilammen yksikössä eli puhdista-
mon turvattu ja laadukas toimivuus on tärkeä koko kunnan väestön
kannalta.

Uuden puhdistamon puhdistustehoon ja hajunpoistoon on kiinnitet-
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ty erityistä huomiota.  Laitoksesta on laadittu hajujen leviämismal-
linnus, jolla on pyritty ennakkoon selvittämään hajun voimakkuutta
ja leviämistä ympäristöön.

Uuden puhdistamon puhdistus- ja hajunpoistotekniikassa on tarkoi-
tus käyttää parasta käytettävillä olevaa tekniikkaa (BAT). Näin
ollen uuden puhdistamon etuina ovat parempi puhdistusteho- ja
varmuus, pienemmät ympäristöhaitat ja parempi energiatehok-
kuus. Myös työntekijöiden työskentelyolosuhteet paranevat uuden
puhdistamon myötä. Asemakaava mahdollistaa nämä asiat suh-
teessa siihen, että puhdistamoa ei uudistettaisi tai se vain sanee-
rattaisiin.

Hajupitoisuutta voidaan mitata hajuyksiköinä kuutiometriä kohden
(HY/m³).

Yhden hajuyksikön pitoisuus vastaa hajumäärää, jolla puolet ihmi-
sistä tunnistaa hajua olevan.  Määrittelyn mukaan 1 HY/m³ on ha-
jukynnyksen arvo, 3 HY/m³ selvä haju ja 5 HY/m³ mielletään yleen-
sä häiritsevänä, voimakkaana hajuna.

Suomen lainsäädäntö ei ole asettanut hajulle selkeitä ohje- tai raja-
arvoja. Suomessa on tehty tutkimus sopivista hajuohjearvoista,
joita käytetään yleensä kriteereinä. Lähtökohtana on, että haju ei
saa alentaa viihtyisyyttä. Viihtyisyyshaittana pidetään yleisesti ti-
lannetta, kun yli 3 % ajasta (yli 11 päivää vuodessa) esiintyy vähin-
tään hajupitoisuutta 3-5 HY/m³.

Jätevedenpuhdistamon toimivuutta ja ympäristöön kohdistuvia
vaikutuksia seurataan ympäristöluvan mukaisessa prosessissa.
Sen avulla seurataan puhdistamolle asetettujen ympäristövaati-
musten täyttymistä.

5.4.4 Vaikutukset yhdyskuntatalouteen

Rakentaminen,
verot, maksut

Kaavaratkaisulla ei ole suoraan merkittäviä vaikutuksia elinkei-
noelämälle. Toimiva vesihuolto ja häiriötön jätevesien käsittely
vesihuollon toiminta-alueella palvelevat kuitenkin myös Saarijärven
elinkeinoelämää. Yritystoiminta tarvitsee ensisijaisesti sellaisia
tiloja, joissa on tarvittavat liittymät kunnallistekniikan verkostoihin.

Uuden laitoksen rakentamisen aikaiset vaikutukset paikalliselle
elinkeinoelämälle ovat positiivisia. Etenkin maanrakennusurakoi-
den osalta kilpailutuksessa vahvoilla ovat paikalliset yritykset, jotka
voivat toimittaa rakentamisessa tarvittavat maa-ainekset läheltä.

Metsätalouskäytössä olevan alueen pinta-ala noin 1 hehtaari. Tä-
män alueen osalta taloudelliset vaikutukset kohdistuvat metsäta-
louden harjoittamiseen. Alue on kuitenkin pienehkö ja puusto nuor-
ta kasvatusmetsää.

5.4.5 Vaikutukset ilmastoon ja ilmastonmuutokseen
Uusi jätevedenpuhdistuslaitos on ilmastonmuutoksen hillinnän
kannalta positiivinen verrattuna vanhaan laitokseen. Uusi laitos
suunnitellaan nykymääräykset täyttävänä energiatehokkaana lai-
toksena. Laitoksessa voidaan hyödyntää myös uusiutuvia energia-
lähteitä tuottamalla laitoksen tarpeisiin sähköä aurinkopaneeleilla.
Laitoksen poistoilman sekä jäteveden sisältämää lämpöenergiaa
on mahdollista hyödyntää rakennuksen lämmittämiseen.
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5.5 Ympäristön häiriötekijät

Nykyisen jätevedenpuhdistamon aiheuttamat häiriöt ovat haju ja ajoittain liian alhai-
nen puhdistusteho. Puhdistamolla on ympäristölupa, joka on myönnetty vuonna
6.6.2011. Lupaehtoihin ei sisälly raja-arvoja prosessissa syntyvän hajun leviämisel-
le.
Uuden jätevedenpuhdistamon mahdollinen uuden ympäristöluvan tarve ratkaistaan
hankesuunnittelussa (ei kaavoituksella). Asemakaavan luonnosvaiheessa ELY-
keskukselta on saatu ennakkotieto, että uudelle puhdistamolle vaaditaan ympäristö-
lupa. Ympäristöluvassa määritellään raja-arvot haitallisille ympäristöpäästöille. Ha-
jun osalta voidaan esimerkiksi määritellä, kuinka hajua sisältävä poistoilma on käsi-
teltävä ennen ulkoilmaan johtamista niin, ettei ympäristöön aiheudu hajuhaittaa.

Uusi puhdistamo tullaan varustamaan poistoilman suodatuksella, jolloin hajuhaittoja
saadaan tehokkaasti vähennettyä. Laaditun hajujen leviämismallinnuksen mukaan
hajujen suodatuksen jälkeen hajuhaittoja voisi esiintyä ainoastaan puhdistamon vä-
littömässä läheisyydessä ja silloinkin lyhytaikaisesti.
Puhdistettu poistoilma on tarkoitus puhaltaa 15 metriä korkean piipun kautta ulos.
Piippu parantaa hajupäästöjen laimenemista ulkoilmaan sekä vähentää tehokkaasti
hajuhaittojen muodostumista puhdistamon lähialueella.

Kaavahankkeen vireilletulovaiheen palautteissa on todettu myös liikenteellistä häi-
riötä. Uusi puhdistamo ei lisää alueen liikennevirtoja. Uuden puhdistamon rakenta-
misen aikaisesta liikennöinnistä ja rakentamisen äänistä aiheutuu väistämättä häiriö-
tä ympäristöön. Häiriö on kuitenkin lyhytaikaista.

Saarilammen kunnostamiseen liittyen Saarijärven kaupungin ympäristölupahake-
mukseen ”Saarilammen kunnostaminen ja yhdyskuntajätevesien johtaminen
Leuhunjokeen sekä toiminnan aloittamislupa” on saatu Länsi- ja Sisä-Suomen alue-
hallintoviraston myönteinen ympäristölupapäätös kesäkuussa 2021. Luvasta on vali-
tettu ja kunnostuksen aloittaminen on siirtynyt. Kunnostustoimet aloitetaan sen jäl-
keen, kun ympäristölupa on lainvoimainen.
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5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset
Asemakaavamerkinnät:

Asemakaavamääräykset:
Rakennukset tulee mahdollisuuksien mukaan sopeuttaa lähiympäristön rakennettuun kult-
tuuriympäristöön ja maisemaan.

ET-3 - alueen istutettavaksi osoitetuille alueenosille sekä alueille, joita ei käytetä rakentami-
seen, varastointiin tai liikennöintiin, tulee istuttaa puu- ja pensaskasvustoa siten, että laitos-
rakennukset eivät näy hallitsevina maisemassa. Istutettavina lajeina tulee käyttää alueella
luontaisesti esiintyviä puu- ja pensaslajeja.

Mikäli ET-3 -alue aidataan, tulee aitarakenteen olla mahdollisimman huomaamaton.

Aurinkopaneelit tulee sijoittaa esisijaisesti rakennusten katto- ja seinäpinnoille. Paneelien
heijastusvaikutus tulee minimoida.

Korttelialueelta tulevat hulevedet tulee käsitellä ja ohjata viranomaismääräysten edellyttä-
mällä tavalla. Puhtaat hulevedet tulee pyrkiä imeyttämään niiden syntyalueilla.
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ET-3 - alueen toiminnassa ja rakentamisessa tulee noudattaa eri lupaviranomaisten mää-
räyksiä ja toiminta sekä rakentaminen tulee järjestää siten, ettei synny vesistön tai pohjave-
den pilaantumisvaaraa.

Tonttijako ei ole sitova tämän asemakaavan alueella (MRL 78.1 §).

5.7 Nimistö
Asemakaavalla ei muodostu alueelle uutta nimistöä.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Saarilammen uuden jätevedenpuhdistamon esisuunnitelmassa esitetystä kolme vaih-
toehdosta asemakaavan luonnosvaiheessa on huomioitu esisuunnitelmavaiheen
vaihtoehto, jossa uusi puhdistamo sijoittuisi nykyisen puhdistamon eteläpuolelle Pa-
jupuron tien suuntaisesti.

Kuva 22. Suunnitelma jätevedenpuhdistamorakennusten sijoitusvaihtoehdosta 2 (Pöyry Fin-
land 4.6.2019).

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Asemakaavan lisäksi alueelle laaditaan rantaosayleiskaavan muutosta ja laajennus-
ta. Asemakaavaa laaditaan samanaikaisesti yleiskaavan kanssa. Uuden jäteveden-
puhdistamon rakennuslupa on tavoitteena myöntää lainvoimaisen asemakaavan pe-
rusteella.
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6.3 Toteutuksen seuranta

Yhdyskuntateknisellä alueella rakentamisessa noudatetaan normaalia rakennuslu-
pamenettelyä. Uuden puhdistamon vaatima ympäristölupa ratkaistaan erillisessä
prosessissa. Ympäristölupahakemus voidaan jättää siinä vaiheessa, kun puhdista-
mon tekninen suunnittelu on niin pitkällä, että puhdistusprosessiin ja hajunpoistoon
käytettävä tekniikka on tiedossa.

Saarijärvellä 3. päivänä lokakuuta 2022.

Saarijärven kaupunki/Kaavoitus ja maankäyttöpalvelut

Mirja Tarvainen
kaavoitusinsinööri

Selostusta täydennetty hyväksymispäivämäärien osalta 18.10.2022.
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