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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot

KAUPUNKI: Saarijärven kaupunki

KAUPUNGINOSA: 6. kaupunginosa Hietalahti

KAAVAN NIMI: Lumperonharjun asemakaavan muutos
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729–408–36–38 (Lumpero II),

729–408–35–269 (Rautatiealue) ja

729–895–1–6843 (Kukonhiekka) -alueella.

Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 606,

609 ja 610 sekä korttelialueisiin liittyvät katu, suoja-

viher- ja lähivirkistysalueet.

LAATIJA: Saarijärven kaupunki / Kaavoitus

Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi

Yhteyshenkilöt:

Kaavoitusinsinööri Mirja Tarvainen

p. 044 4598 435, mirja.tarvainen@saarijarvi.fi
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1.2 Kaava-alueen sijainti

Suunnittelualue sijaitsee kaksi kilometriä Saarijärven ydinkeskustasta kaakkoon, valtatie
13:n ja Jyväskylä-Haapajärvi radan pohjoispuolella, Lumperonharjun alueella, Lumperon-
tien päässä. Suunnittelualue rajautuu pohjoispuolelta Pieni-Lumperoiseen, etelä- ja länsi-
puolelta Lumperontiehen ja lähivirkistysalueeseen sekä itäpuolelta erillispientalojen kort-
teliin 605. Alueen eteläpuolella sijaitsee Peltolampi sekä kaukolämpölaitos.

Kuva 1. Kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

Kaavan nimi on Lumperonharjun asemakaavan muutos.

Saarijärven kaupunginhallitus on päättänyt 13.6.2022 (§ 119) kaavoituskatsauksen hy-
väksymisen yhteydessä käynnistää Lumperonharjun asuinalueen asemakaavan eli ase-
makaavamuutoksen korttelissa 606.

Alue on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu kulttuuritoimintaa palvelevien ra-
kennusten korttelialueeksi (YY). Alueen länsiosa ei ole rakentunut käyttötarkoituksen
mukaisesti ja YY-aluevaraus on tämänhetkiseen käyttöön nähden tarpeettoman laaja.
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on Saarijärven kaupungin valtuustostrategian mu-
kaisesti muodostaa alueelle asuinkäyttöön osoitettu korttelialue. Kaavamuutosalueen
itäosassa sijaitsevan Lumperon kesäteatterin toiminta mahdollistetaan edelleen, mutta
korttelialueen käyttötarkoituksen muuttamista joustavammaksi voidaan tarkastella kaa-
vamuutoksessa. Asemakaavan muutoksen yhteydessä otetaan lisäksi tarkasteluun teat-
terialueen pysäköinti- ja ajoyhteysjärjestelyt.
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

Liite 1. Asemakaavamuutoksen seurantalomake
Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3. Liito-oravakartoitus – Matoniemi ja Lumpero, M. Rahinantti, 2022
Liite 4. Lumperonharjun tärinälausunto, GeoMatti Oy, 2022

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja
lähdemateriaalista

· Saarijärven keskustan yleiskaavan luontoselvitys, 2009, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy,
Marko Vauhkonen.

· Saarijärven keskustan yleiskaavan maisemaselvitys, 2009, A-Insinöörit Suunnittelu Oy,
Tapani Vuorinen

· Paavon portilta Palavasalmelle – Saarijärven kulttuuriympäristöohjelma, 2007, Saija
Silén, Mervi Koskinen, Anna Naukkarinen ja Nina Äijälä

· Saarijärven keskustan reuna-alueiden rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, 2009,
Arkkitehtuuripalvelu Nina Könönen

· Valtatie 13 Saarijärven keskustan osayleiskaava-alueella, toimenpidesuunnitelma, 2013,
Saarijärven kaupunki, Keski-Suomen ELY-keskus, A-Insinöörit Suunnittelu Oy

· Ohikulku- ja sisääntuloväylien liikenneympäristön ja maankäytön kehittäminen, 2004,
Saarijärven kaupunki, Keski-Suomen tiepiiri

· Saarijärven maisemanhoitosuunnitelma, Virpi Veisterä, 1989

2 TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavaprosessin vaiheet

13.6.2022 Päätös kaavamuutoksen laadinnasta.

8.9.2022 Kaavamuutoksen vireilletulo.

8.9. – 23.9.2022 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Kaavaluonnos nähtävillä. Valmisteluvaiheen kuuleminen.

Kaavaehdotus nähtävillä.

Viranomaisneuvottelu tarvittaessa.

Kaavamuutoksen hyväksyminen kaupunginhallituksessa.

Kaavamuutoksen hyväksyminen kaupunginvaltuustossa.

Asemakaavamuutoksen voimaantulo.
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2.2 Asemakaava
Asemakaavamuutos on sisältynyt kaavoituskatsaukseen 2022–2023 käynnistettäviin
hankkeisiin ja kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen kaavamuutoksen käynnistämisestä
kaavoituskatsauksen hyväksymisen yhteydessä 13.6.2022.

Asemakaavamuutokseen kuuluu Lumperonharjun alueella sijaitseva kortteli 606 sekä
osia kortteliin kytkeytyvistä katu- ja lähivirkistysalueista. Kortteli 606 on osoitettu voimas-
sa olevassa asemakaavassa kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi
(YY). Kaavamuutosalueen itäosassa sijaitsee Lumperon kesäteatterin katsomorakennus
ja teatteritoimintaan liittyviä rakennuksia. Teatterialueen länsipuolella, Pieni-Lumperoisen
rannalla sijaitsee vanha huvilarakennus. Kaavamuutosalueen länsiosa on rakentamaton-
ta.
Asemakaavan muutoksella on tarkoitus tarkistaa Lumperonharjun alueen käyttötarkoitus-
ta ja osoittaa alueelle uusi asuinrakentamisen korttelialue. Kaavamuutoksella voidaan
myös tarkastella teatterialueen käyttötarkoituksen joustavoittamista sekä teatterialueen
pysäköinti- ja ajoyhteysjärjestelyjä.

Asemakaavamuutoksen pinta-ala on noin 3 ha.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Kunnallistekniikka on alueen lähettyvillä. Mahdollisten muutosten suunnittelusta ja raken-
tamisesta vastaa katujen ja viemäriverkon osalta Saarijärven kaupunki, käyttövesiverkon
osalta Saarijärven Vesihuolto Oy ja mahdollisen kaukolämpöverkon osalta Saarijärven
Kaukolämpö Oy.
Alue voidaan toteuttaa asemakaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi.

3 LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Suunnittelualue sijoittuu noin kaksi kilometriä kaakkoon Saarijärven kaupungin keskus-
tasta Lumperonharjun alueelle. Alueen koko on n. 3 hehtaaria ja se rajoittuu koillispuolel-
la Pieni-Lumperoinen järveen, kaakossa erillispientalojen asuinalueeseen, lounaassa
Lumperontiehen ja länsi-luoteisosalta rakentumattomaan harjumetsikköön. Suunnittelu-
alueen lounaispuolella, harjun alapuolella sijaitsee Peltolampi sekä kaukolämpövoimalai-
tos. Alueelle johtaa Lumperontie, joka päättyy kaavamuutosalueeseen.

Kaavamuutosalueelle sijoittuvat kiinteistöt ovat pääosin Saarijärven kaupungin omistuk-
sessa. Lumperontien katualue sekä siitä jatkuvan hiekkatien alue ovat valtion omistamaa
Kukonhiekka -kiinteistöä. Vuoden 1966 peruskartassa alueella näkyy useampiakin ra-
kennuksia sekä soranottopaikka. 1990-luvulla puretut rakennukset rakennettiin alun perin
ratatöiden ajaksi ratatyöläisille majoitusparakeiksi. Myöhemmin seurakunta järjesti niissä
mm. rippileiritoimintaa. Alueen itäosassa on toiminut Teatteri Lumperon kesäteatteri
1980-luvulta lähtien.

Suunnittelualueen maasto on koilliseen, Pieni-Lumperoiselle loivasti viettävää harjurin-
nettä, joka jyrkkenee alueen luoteispäätä kohti mentäessä. Kesäteatterin alue on tasai-
sempi, vanhan maanottopaikan alue. Teatterin ja harjun laen välillä rinne on jyrkkä. Ran-
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taan on tieliittymä harjun laella kulkevalta Lumperontieltä teatterin molemmin puolin.

Kuva 2. Peruskartta vuodelta 1966 ja ote maastotietokannasta v.2020.
Lähde: Maanmittauslaitos.

3.1.2 Luonnonympäristö

Maisemarakenne, maisemakuva
Saarijärvi kuuluu suunnittelualueen osalta itäisen Järvi-Suomen maisemamaakuntaan,
Keski-Suomen järviseutuun. Maisemalle tyypillisiä ovat polveilevien järvialtaiden, vesireit-
tien ja kumpuilevien metsämaiden vaihtelu. Järvien selät, saaret ja harjut noudattelevat
kallioperän luode-kaakko ja pohjois-eteläsuuntaista kuviointia. Saarijärven harju kuuluu
Kyyjärveltä alkavaan ja katkonaisena Jyväskylän poikittaisharjuun liittyvään harjumuo-
dostelmaan.

Kuva 3. Näkymä Lumperonharjun vanhalta tieltä keskustan suunnasta kuvattuna. Iso-Lumperoisen ranta-
alue jää kuvassa vasemmalle ja Peltolampi oikealle.
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Kuva 4. Ote Saarijärven keskustan yleiskaavan maisemaselvityksestä, 2009. Maisemallisesti merkittävät
kokonaisuudet merkitty karttaan vihreällä. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti merkitty punaisella
soikiolla. Lähde: Saarijärven keskustan yleiskaavan maisemaselvitys, 2009.

Lumperonharjun alueella pitkittäisharju on selvästi näkyvissä valtatien ja rautatien suun-
taisena, ympäristöään korkeampana harjanteena. Rantaharjualueet on arvioitu keskus-
tan yleiskaavaa varten vuonna 2009 laaditussa maisemaselvityksessä Saarijärven mai-
seman arvokkaiksi piirteiksi, joita on mahdollisuus hyödyntää kaupungin imagotekijänä.
Lumperonharjun rantaharjujaksoa voidaankin pitää maisemallisesti arvokkaana kokonai-
suutena, jota voidaan oikeilla hoitotoimenpiteillä vielä korostaa entisestään.

Kuva 5. Ortokuva kaavamuutosalueesta, rajaus likimääräinen. Lähde: Maanmittauslaitos.

Luonnonolot
Suunnittelualue lähiympäristöineen on pääasiassa metsää, lukuun ottamatta alueen itä-
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osassa sijaitsevaa teatterin pihapiiriä. Alue sijoittuu n. 15 metriä Pieni-Lumperoisen pin-
taa korkeammalle kohoavan rantaharjun pohjoisrinteelle. Harjualueen pääpuulajina on
mänty, jonka seassa kasvaa varsinkin rantaa kohti laskeuduttaessa tervaleppää, koivua,
pihlajaa ja haapaa. Aluskasvillisuutena on ko. metsätyyppien peruslajeja. Alueen länsi-
osassa olevien vallihautojen alueella kasvaa tuoreen–lehtomaisen kankaan koivikkoa.

Suunnittelualueen maaperä on hiekkavaltaista harjua. Suunnittelualueen eteläpuolella si-
jaitsee Peltolampi. Peltolammen ja harjun väliin jää paahteinen paisterinne.

Kuva 6. Maaperäkartta suunnittelualueelta. Vihreä alue on hiekkaa (Hk), ja violetti on hiesua (Hs).
Lähde: Paikkatietoikkuna.

Kuva 7. Lumperonharjun pohjoisrinteen alaosassa on monilajista puustoa.

Luonnon monimuotoisuus
Saarijärven keskustan luontoselvityksessä (2009) vallihautojen alueen koivikko on arvioi-
tu paikallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi, jonka läheisyyteen ei tulisi osoittaa yleiskaa-
vassa uusia rakentamisalueita tai muuta luonnonoloja muuttavaa maankäyttöä.

Koivikossa on kohtalaisesti lahopuuta ja huonokuntoisia puita, joten sillä on merkitystä
myös lahopuuta tarvitsevien eläinlajien (mm. tikat, lahottajasienet, eräät kovakuoriaiset
jne.) kannalta.
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Suunnittelualueen eläimistö koostuu tyypillisistä kaupunkialueilla esiintyvistä lajeista.

Kuva 8. Harjun ylärinteellä puusto on mäntyvaltaista.

Pienilmasto
Suunnittelualueen sijainti harjun pohjoisrinteellä, vasten Pieni-Lumperoinen järven selkää
altistaa alueen pohjoisesta puhaltaville tuulille, joka viilentää aluetta. Auringonsäteilyn
määrä alueella on normaali.

Vesistöt ja vesitalous
Alue kuuluu Saarijärven-Lumperoisten valuma-alueeseen (14.614). Suunnittelualue ra-
jautuu pohjoisosaltaan Pieni-Lumperoiseen (307,4 ha, keskisyvyys 4,9 m, suurin syvyys
24,6 m, keskivedenkorkeus 117,4m), joka kuuluu Saarijärven reitin vesistöihin.

Maastonmuodoista johtuen kaavamuutosalueen pintavedet valuvat harjun rinnettä poh-
joiseen-koilliseen kohti Pieni-Lumperoista.

Suunnittelualueen lounaispuolella sijaitsee Peltolampi (0,9 ha), jonne osa rinteen etelä-
puolelta valuvista pintavesistä päätyy.

Luonnonsuojelu
Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000 –
suojelualueverkoston tai valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnon-
suojelualueita eikä Keski-Suomen maakuntakaavassa osoitettuja luonnonsuojelukohtei-
ta.

3.1.3 Rakennettu ympäristö

Yhdyskuntarakenne
mukaiselle kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueelle (YY). Korttelialueen
itäosassa sijaitsee Teatteri Lumperon kesäteatteri, joka käsittää neljä rakennusta. Kortte-
lialueen länsiosa on rakentumatonta harjumetsää, joka jatkuu länteen kohti asemankan-
nasta ja ratapihaa. Kaavamuutosalueen itäpuolella, Pieni-Lumperoisen rannalla on eril-
lispientalojen korttelialue, joka käsittää kuusi rakentunutta pientalotonttia. Kaavamuutos-
alueen läheisyydessä kulkevat kaakko-luode suunnassa sekä rautatie, että valtatie 13.
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Kaupunkikuva
Alue sijoittuu ympäristöään selkeästi korkeammalle nousevan Lumperonharjun pohjois-
rinteelle, harjun laen ja Pieni-Lumperoinen järven väliin. Järveltä katsoen alueelta erottuu
Teatteri Lumperon rakennuksia, alueen itäosassa. Länsiosa on rakentumatonta harju-
metsikköä. Alue ei näy valtatielle tai sen läheisyyteen sijoittuvalle liikekeskusalueelle.
Alueelle johtaa harjun laella kulkeva päällystämätön Lumperontie, joka päättyy suunnitte-
lualueeseen. Harjun eteläpuolella maisemaa hallitsee Saarijärven Kaukolämpö Oy:n
kaukolämpölaitos.

Asuminen
Suunnittelualueelle ei sijoitu asumista. Alueen länsipuolella sijaitsee Pajuniemen omako-
titaloalue.

Palvelut
Saarijärven keskustan palvelut, koulut, päiväkodit ja terveyspalvelut sijoittuvat noin kah-
den kilometrin päähän suunnittelualueesta. Alueen eteläpuolella, valtatie 13:n varrella si-
jaitsee liikekeskusalue, jossa on mm päivittäistavarakauppoja, pizzeria sekä polttonestei-
den jakeluasema.

Työpaikat, elinkeinotoiminta
Kaavamuutosalueelle ei sijoitu elinkeinotoimintaa. Alueella sijaitsee yhdistysmuotoisesti
toimiva Teatteri Lumpero. Kaavamuutosalueen eteläpuolelle sijoittuu Saarijärven Kauko-
lämpö Oy:n kaukolämpölaitos.

Virkistys
Voimassa olevassa asemakaavassa korttelin 606 ympärille on merkitty lähivirkistysaluet-
ta (VL). Aluetta ympäröivässä harjumaastossa risteilee ulkoilukäyttöön soveltuvia polku-
ja. Vanha tienpohja jatkuu päättyvän Lumperontien jatkeena harjun laella luoteeseen,
kohti ratapiha-aluetta.

Liikenne
Suunnittelualueelle johtaa päällystämätön Lumperontien katualue. Vanha hiekkatien poh-
ja jatkuu luoteen suuntaan puutavaran lastausalueelle radan varteen saakka. Lumperon-
tien katualue levenee päättyessään harjun laelle, tien levikkeillä sijaitsevat teatterin pai-
koitusalueet. Lumperontie on toiminut pääliikennereittinä Saarijärven keskustan suun-
taan aina 1960-luvun alkupuolelle asti. Uusi valtatieyhteys Saarijärven ja Äänekosken vä-
lille rakennettiin v. 1958–62 ja vuonna 1962 valtatie virallisesti siirrettiin tälle linjalle.

Vuonna 2013 valmistuneen selvityksen perusteella, Valtatie 13 Saarijärven keskustan
osayleiskaava-alueella, Tikkakujan jatkeella oleva tasoylikäytävä säilyisi jatkossakin.
Tavoiteverkon ratkaisussa on osoitettu rinnakkaistie Lumperontien jatkeelta keskustan
suuntaa, joka voi olla myös huoltoajotyyppinen ajoyhteys riippuen radan koillispuolella
olevasta maankäytöstä.
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Kuva 9. Taajamajakson valittu tavoiteverkkoratkaisu, Valtatie 13 Saarijärven keskustan osayleis-
kaava-alueella.

Suunnittelualueen eteläpuolelta kulkee Jyväskylä – Haapajärvi – rautatie, se on raken-
nettu etelästä päin Saarijärvelle v. 1954 ja Saarijärveltä Kannonkoskelle v. 1959. Rata on
tällä hetkellä kokonaan tavaraliikenteen käytössä, suurin osa liikenteestä on raakapuun
kuljetusta. Keskimäärin radalla kulkee kolme raakapuujunaa päivässä suuntaansa. Ää-
nekoski–Saarijärvi-väli on syksyllä 2011 peruskorjattu ja kevyet kiskot on vaihdettu ras-
kaisiin kierrätyskiskoihin sekä päällysrakenteen sora on korvattu sepelillä ja puupölkyt
betonisilla.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot

Lumperonharjulla kulkeva tie on osa vanhaa perinteistä pääkulkureittiä Jyväskylästä
Kokkolan/Vaasan suuntaan. Harjulta keskustan suuntaan kulkiessa, 1950-60 luvuilla ra-
kennetut rata ja valtatie ovat katkaisseet vanhan reitin.
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Kuva 10. Ote vanhasta pitäjänkartasta vuodelta 1784. Kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti
on ympyröity kartalle.

Kuva 11. Ote vuoden 1948 pohjakartasta. Maantie on kulkenut Lumperonharjun kautta Kehä-
lammen ja Jokilammen välistä keskustan suuntaan. Kaavamuutosalue on ollut vielä tässä vai-
heessa rakentamaton.

Ensimmäisen maailmansodan muistona on Saarijärvellä useita venäläisten toteuttamia ja
saarijärveläisten rakentamia vallituksia vuosilta 1916-1917. Venäjän armeija varautui
Saksan mahdolliseen hyökkäykseen Pohjanlahdelta ja Saarijärven läpi kulkenut Kokkola-
Jyväskylä –tie oli yksi mahdollinen hyökkääjän kulkureitti. Kaikkiaan vallitustöihin kerro-
taan palkatun 3 000 miestä Saarijärveltä ja lähiseuduilta.
Venäläisten johdolla rakennettiin Lumperon kannakselle vallihautoja, ampumapesäkkeitä
ja korsuja. Saarijärven keskustan lähellä sijaitsevat Lumperon vallitukset eivät koskaan
olleet sotatoimien kohteena. Vallitukset on rekonstruoitu Museoviraston ohjeistuksella ja
suunnitelmien mukaan 1980-luvulla. Lumperon vallihauta-alue on ensimmäisen maail-
mansodan aikainen historiallisen ajan muinaisjäänne.
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Keski-Suomen museon amanuenssi suoritti vallihautojen alueella maastokäynnin
26.9.2022, jonka perusteella totesi, että vallitusten alkuperäinen ulkoasu ja rakentamis-
tapa on osittain hävinnyt 1980-luvulla tehdyn kunnostuksen myötä ja osalla vallituksista
ei enää välttämättä ole muinaisjäännösstatusta. Kunnostetut vallitukset ja korsu sijoittu-
vat muinaisjäännösalueen itä-/koillisosaan lähimmäksi kaavamuutosaluetta. Alkuperäisiä
vallituksia on vielä Peltolammen puoleisessa rinteessä sekä kartalla punaisesta pisteestä
lännen suuntaan katsottuna.

Kuva 12. Lumperonharjun vallitusten sijainti. Lähde: Museovirasto.

Suunnittelualueen rakennuskanta koostuu Teatteri Lumperon teatteritoimintaan liittyvistä
2000 -luvun alussa rakennetuista rakennuksista suunnittelualueen itäosassa: 500-
paikkaisesta katetusta katsomorakennuksesta, kahviosta sekä teatterin huoltorakennuk-
sista. Suunnittelualueen keskiosassa, järven rannassa sijaitsee huvilarakennus.

Kuva 13. Teatteri Lumperon rakennuksia harjun laelta kuvattuna.
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Kuva 14. Huvilarakennus suunnittelualueen keskiosassa.

Tekninen huolto
Kunnallistekniikan verkostot ulottuvat suunnittelualueen itäosaan, Teatteri Lumperon
alueelle.

Erityistoiminnat
Alueelle ei sijoitu voimalinjoja tai muita vaaraa aiheuttavia toimintoja. Läheinen kauko-
lämpölaitos sijoittuu aidatulle alueelle, eikä sinne ole pääsyä ulkopuolisille.

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Suunnittelualueella ei ole suojeltuja alueita tai kohteita.
Alueen läheisyyteen sijoittuu kiinteän polttoaineen kaukolämpölaitos, jonne hake- ja tur-
vekuljetukset ajetaan Lumperontien kautta. Keskustan suunnassa Peltolammen luoteis-
puolella on rata-aluetta, jota käytetään puun varastointiin, lastaukseen ja haketukseen.
Radan etäisyys suunnittelualueesta on noin 150 metriä. Rataliikenteestä aiheutuva tärinä
voi levitä hyvinkin laajalle alueelle maaperästä riippuen. Kohteesta tilattiin asiantuntijan
tärinälausunto, jonka perusteella haitallisen tärinän leviäminen suunnittelualueelle on
epätodennäköistä.

VT- 13 sijoittuu noin 250 metrin etäisyydelle suunnittelualueesta. Vuonna 2004 laadittiin
osana valtatien kehittämisselvitystä melumallinnukset sen aikaisilla ennustetuilla liiken-
nemäärillä vuoden 2030 tilanteesta. Selvityksen perusteella liikennemelu suunnittelualu-
eella jää alle valtioneuvoston päätöksen 993/1992 melutason ohjearvoja.
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Kuva 15. Melualueet nykyjärjestelyin vuoden 2030 liikennemäärillä ilman uusia meluesteitä. Ote selvityk-
sestä Ohikulku- ja sisääntuloväylien liikenneympäristön ja maankäytön kehittäminen 2004.

Vuonna 2021 laaditussa Timonmäen liikennemeluselvityksessä mallinnettiin valtatien ja
radan melualueet sekä nykytilanteessa että vuoden 2030 ennusteliikennemäärillä.
Selvityksen tarkastelu ulottuu lähes koko Asemankannaksen kohdalle. Mallinnuksen pe-
rusteella tie- ja raideliikenteen päivämelu jää Lumperonharjun koilliseen laskevassa rin-
teessä alle 45 db:n.
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Sosiaalinen ympäristö
Kaavamuutosalueella ei ole vakituista asutusta. Sosiaalinen toiminta alueella rajoittuu
vapaa-ajan virkistystoimintaan sekä kesäteatteritoimintaan.

3.1.4 Maanomistus

Kaavoitettava alue on pääosin Saarijärven kaupungin omistuksessa. Suomen valtio
omistaa kiinteistön, jonka alueella on Lumperontien katualue sekä sen jatkeena oleva
vanhan maantien pohja.
Saarijärven kaupunki on ottanut voimassa olevan asemakaavan mukaisen Lumperontien
katualueen haltuun 10.10.1986, mutta alueella ei ole suoritettu yleisen alueen toimitusta.

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 yh-
dyskuntien ja liikenteen päästöjä, turvataan luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympä-
ristön arvoja sekä parannetaan elinkeinojen uudistumismahdollisuuksia. Niillä myös so-
peudutaan ilmastonmuutoksen seurauksiin ja sään ääri-ilmiöihin.

Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on:
· varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien

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

voitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys,
· toimia kaavoituksen ennakoivan ja vuorovaikutteisen viranomaistyön välineenä valta-

kunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä sekä
· edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteutta-
mista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viran-
omaisten toiminnassa.

Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. Uudistetut
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
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Maakuntakaava
Alueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava, jonka maakuntavaltuusto on hy-
väksynyt 1.12.2017 ja joka on tullut lainvoimaiseksi 28.1.2020.

Maakuntakaavassa asemakaavan muutosalue sijoittuu seudullisesti merkittävä tiivistet-
tävän taajaman alueelle (ruskea ruutuviivoitus) lähelle keskustoimintojen aluetta (C, pu-
nainen). Suunnittelualueen eteläpuolella kulkevat junarata ja valtatie 13 on merkitty Val-
ta-/rautatien kehittämisakseli -merkinnällä. Alueen välittömään läheisyyteen valtatien var-
teen on maakuntakaavassa merkitty vähittäiskaupan suuryksikkö (km, oranssi ympyrä).

Suunnittelualue kuuluu myös kulttuuriympäristön vetovoima-alueeseen (ruskea vinovii-
voitus), jolla on osoitettu maakunnan kulttuuriympäristön monimuotoiset aluekeskittymät.
Kulttuuriympäristön vetovoima-aluetta koskee seuraava suunnittelumääräys:
Alueen kehittämisessä tulee hyödyntää kulttuuriympäristön monimuotoisuutta. Alueiden-
käytön suunnittelulla edistetään kulttuuriympäristöjen kestävää käyttöä ja hoitoa. Alueilla
metsien hoito ja käyttö perustuvat voimassa olevaan metsälainsäädäntöön.

Kuva 16. Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta. Kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti
on merkitty kuvaan valkoisella nuolella.

Yleiskaava
Kaavamuutosalueella on voimassa kaupunginvaltuuston 21.4.2015 hyväksymä Saarijär-
ven keskustan oikeusvaikutteinen yleiskaava. Saarijärven keskustan yleiskaava käsitte-
lee tulevien vuosikymmenien yhdyskuntarakenteen tavoiteltavaa kokonaisrakennetta.
Yleiskaavan keskeisiä sisältöjä ovat maankäyttö, liikenne ja ympäristö.

Saarijärven keskustan yleiskaavassa osoitettu maankäytön, liikenteen ja ympäristön ko-
konaisrakenne perustuu suunnittelualueen luontaisiin ominaisuuksiin, kasvusuuntiin ja
kehittämistarpeisiin sekä Saarijärven kaupungin yleiskaavan sisällölle asettamiin tavoit-
teisiin. Suunnittelun reunaehtoina on otettu huomioon mm. valtakunnallisten liikenne-
väylien tarpeita, ympäristöarvoja ja ekologisia rakenteita. Yleiskaavalla ohjataan esimer-
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kiksi asumisen, elinkeinojen, palveluiden, liikenneväylien sekä virkistyspaikkojen ja – reit-
tien sijoittumista, määrää ja laatua. Asemankannaksen kaupunkirakenteen kehittäminen
on yksi yleiskaavan merkittävistä strategisista sisällöistä.

Suunnittelualueen itäosassa sijaitsevan Teatteri Lumperon alue korttelin 606 alueesta on
yleiskaavassa osoitettu P-3 alueena eli palvelujen ja hallinnon alueena, jolla on vapaa-
ajan ja virkistyksen toimintoja. Länsiosa sekä alueen itäisin kärki ovat yleiskaavan VL-1
aluetta, eli lähivirkistysaluetta, jolla on luontoarvoja ja ulkoilun ja virkistyksen ohjaamis-
tarve. VL-1 alueelle saa yleiskaavamerkinnän mukaisesti rakentaa pääkäyttötarkoituksen
mukaisia rakennuksia ja rakenteita. Länsiosa kaavamuutosalueesta on lisäksi määritelty
luonnon monimuotoisuuden kannalta paikallisesti arvokkaaksi harjuluontoalueeksi, jonka
luonnonarvot tulee säilyttää (luo-2).

Koko suunnittelualue sijoittuu yleiskaavan sk-aluerajauksen sisälle, eli maakunnallisesti
ja /tai paikallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön, jonka kulttuurihisto-
riallisen rakennuskannan ja ympäristön historialliset ja/tai arkkitehtoniset ominaispiirteet,
luonne ja identiteetti on säilytettävä. Ympäristöä muuttavat toimet on suunniteltava ja to-
teutettava alueen maakunnallisesti ja/tai paikallisesti merkittävään rakennettuun kulttuu-
riympäristöön sopeutuvasti. Asemakaavaa laadittaessa on varmistettava arvojen ja suo-
jeltavan rakennuskannan säilyminen kaavamerkinnöin ja määräyksin.

Kuva 17. Ote Saarijärven keskustan voimassa olevasta yleiskaavasta. Asemakaavan muutosalu-
een likimääräinen rajaus sinisellä pisteviivalla.

Suunnittelualueen eteläpuolella kulkeva Lumperontie ja sen jatkeena kulkeva vanha
tienpohja on merkitty yleiskaavaan maakunnallisena, seudullisena sekä kunnan sisäise-
nä ulkoilun pääreittinä, jonka sijainti on ohjeellinen (keltainen viiva, vihreä palloviiva).
Suunnittelualueen länsipuolelle, sen välittömään läheisyyteen sijoittuu matkailu-
/virkistyspalveluiden kohdemerkintä (vihreä kolmio) sekä sm-1 –merkitty muinaismuisto-
alue, jolla sijaitsee kiinteitä muinaisjäännöksiä ja joka sopii kehitettäväksi opetus- ja mat-
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kailukohteena. Alueen muinaisjäännökset on rauhoitettu muinaismuistolain perusteella.
Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu kajoaminen on muinaismuistolain
nojalla kielletty. Aluetta koskevat maankäyttösuunnitelmat on lähetettävä Museovirastoon
lausuntoa varten.

Kaavamääräyksen 5.1 mukaisesti valtatien ja rautatien mahdolliset melu- ja tärinähaitat
on otettava huomioon asemakaavoja suunniteltaessa. Lisäksi yleiskaavassa annetaan
koko kaava-aluetta koskevia suosituksia, joiden mukaan maiseman ja ympäristön luon-
taisia vahvuuksia, esim. moreenimäkiä, harjualueita, arvokkaita luontokohteita ja arkeo-
logista kulttuuriympäristöä korostamalla kehitettään keskustan kaupunkiympäristöä.
Asemakaavoja laadittaessa suositellaan suojelumerkintöjen tarpeellisuus lisäksi arvioi-
maan yleiskaavan taustaselvitysten perusteella ja yhteistyössä Keski-Suomen museon
kanssa.

Asemakaavan tarkistus- ja muutosaluetta koskevat seuraavat yleiskaavamerkinnät ja –
määräykset:

Päämaankäyttöä osoittavat aluevarausmerkinnät:

Päämaankäyttöä täydentävät merkinnät:
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Viiva- ja muut merkinnät:

Kehittämistavoitemerkinnät ja –suositukset:

Koko kaava-aluetta koskevia määräyksiä:

Koko kaava-aluetta koskevia suosituksia:
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Yleiskaava tarkistuksen käynnistämisestä  Lumperonharjun – Peltolammen alueella on
päätetty kaavoituskatsauksen hyväksymisen yhteydessä kaupunginhallituksessa
13.6.2022.

Asemakaava
Asemakaavan muutosalueella on voimassa Saarijärven kaupunginvaltuuston 27.1.2003
hyväksymä Lumperon-Kukonhiekan asemakaava. Kortteli 606 on kaavassa osoitettu
kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YY). Suunnittelualueeseen si-
sältyy myös osia korttelia 606 ympäröivistä lähivirkistysalueista (VL).

Kuva 18. Ote voimassa olevasta asemakaavasta, johon kaavamuutosalue on rajattu punaisella
pisteviivalla. Kaava-alueen rajaus voi kaavaprosessin aikana vielä vähäisesti muuttua.
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Pohjakartta
Kaavatyössä käytetään Saarijärven keskustan asemakaavoituksen pohjakarttaa. Tarvit-
taessa pohjakarttaan tehdään täydennysmittauksia. Pohjakartan hyväksyy Saarijärven
kaupungin maankäyttöpäällikkö. Pohjakartta täyttää sille MRL 54 §:ssä asetetut vaati-
mukset.

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

Rakennuskiellot ja suojelupäätökset
Suunnittelualueella ei ole voimassa rakennuskieltoja tai suojelupäätöksiä.

Muut suunnitelmat ja selvitykset
Keskustan yleiskaavatyön selvityksenä valmistui v. 2013 VT-13 toimenpidesuunnitelma,
jonka päätavoitteena oli parantaa vt-13 turvallisuutta ja liikenteellistä toimivuutta sekä
palvella Saarijärven keskustan osayleiskaavan laadintaa.

Valitun tieverkkoratkaisun perusteella radan ylittävä tasoylikäytävä Tikkakujalta Kukon-
hiekantielle säilyy ja radan molemmille puolille on esitetty rinnakkaiskadut paikallista lii-
kennettä varten. Lumperontien katulinjaus on suunnitelmassa esitetty nykyisen mukaise-
na.

Kuva 19. VT 13 Saarijärven kohdalla, taajaman valittu tavoiteverkko Asemankannaksen kohdalla.

4 KAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Suunnittelun tarve

Asemakaavan muuttamiseen ryhdyttiin, koska omarantaisille pientalotonteille on kysyn-
tää keskustan läheisyydessä. Voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu kulttuuritoi-
mintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YY) on alueen nykyiseen rakentumiseen ja
käyttötarkoitukseen nähden tarpeettoman laaja ja sitä on varaa supistaa. Korttelialueen
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4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.6.2022 § 119 kaavoituskatsauksen hyväk-
symisellä käynnistää Lumperonharjun asuinalueen asemakaavan eli asemakaavan muu-
toksen korttelissa 606.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1 Osalliset
Kaavahankkeen osallisia ovat suunnittelualueen sekä viereisten tonttien maanomistajat,
vuokraoikeuden haltijat, suunnittelualueen ympäristössä asuvat kuntalaiset, kunnan hal-
lintokunnat ja alueella toimivat yritykset sekä viranomaiset.

Seuraavia viranomaisia kuullaan kaavatyön edetessä:
- Keski-Suomen ELY-keskus
- Väylä -virasto
- Keski-Suomen liitto
- Keski-Suomen museo
- Paloviranomaisena Keski-Suomen pelastuslaitos
- Terveysviranomaisena Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen ympäristöterveys-

tarkastaja

Muita yhteistyö- ja asiantuntijatahoja:
- Saarijärven Vesihuolto Oy
- Saarijärven Kaukolämpö Oy
- Elenia Verkko Oyj
- Saarijärvi Seura ry
- Saarijärven Yrittäjät ry
- Saarijärven seudun luonnonystävät ry
- kaupungin eri hallintokunnat

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

4.3.2 Vireilletulo

Asemakaavamuutoksen vireilletulo kuulutettiin 8.9.2022 ja hanketta koskeva osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville. Alueen naapurimaanomistajille, lähetet-
tiin tiedotekirje vireilletulosta.
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4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Kaavan vireilletulo

- Asemakaavan muutoksen vireilletulosta kuulutettiin 8.9.2022
- kaava-alueen naapurikiinteistöjen omistajia tiedotettiin vireilletulosta kirjeitse
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 8.9. – 23.9.2022
- Osallisilla ja kuntalaisilla oli mahdollisuus jättää osallistumis- ja arviointi-

suunnitelmasta mielipiteensä kaavoitusarkkitehdille OAS:n nähtävillä oloajan
kuluessa

- Kaavoittaja oli osallisten ja kaavahankkeesta kiinnostuneiden tavattavissa sopimuk-
sen mukaan

Kaavan valmisteluvaihe

- Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan
- maanomistajia tiedotetaan kaavan nähtäville asettamisesta kirjeitse
- Kaavaluonnos on yleisesti nähtävillä vähintään 30 päivän ajan
- Osalliset ja kuntalaiset voivat 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 muistutuk-

sen kaupunginhallitukselle ehdotuksen nähtävillä oloajan kuluessa

Kaavan hyväksyminen

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

nan hallinto-oikeuteen.

Kaavan voimaantulo

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

- Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin tiedoksi Kes-
ki-Suomen ELY-keskukselle.

- Asemakaavahankkeesta ei nähty tarpeellisena pitää vireilletulovaiheen MRL 66 §:n
ja MRA 26 §:n mukaista viranomaisneuvottelua.

- Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta, Keski-Suomen ELY-keskukselta,
Väylävirastolta, Keski-Suomen pelastuslaitokselta ja ympäristöterveystarkastajalta
pyydetään kommentit kaavaluonnoksesta ja lausunnot kaavaehdotuksesta.

- Kaavoitukseen liittyvä viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa, kun kaavaeh-
dotus on ollut julkisesti nähtävillä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu.
Viranomaisneuvotteluun kutsutaan Keksi-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen liitto,
Keski-Suomen museo, Keski-Suomen pelastuslaitos, ympäristöterveystarkastaja,
Väylävirasto sekä Saarijärven kaupungin maankäyttöpalvelujen ja kaavoituksen
edustajat.

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

- Keski-Suomen ELY-keskukselle ja Keski-Suomen liitolle ilmoitetaan kaavan voi-
maantulosta. Voimaantullut kaava-aineisto toimitetaan Maanmittauslaitokselle, ra-
kennustarkastajalle sekä tarpeen mukaan muille viranomaisille.

4.4 Asemakaavan tavoitteet

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Kunnan asettamat tavoitteet
Saarijärven kaupungin tavoitteena on ottaa Lumperonharjun rakentumaton alue osittain
asuinkäyttöön ja joustavoittaa kesäteatterin alueen asemakaavan mukaista käyttötarkoi-
tusta.

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden kautta valtioneuvosto linjaa koko maan
kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Tavoitteilla varmistetaan, että valtakun-
nallisesti merkittävät asiat huomioidaan kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toimin-
nassa.
Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. Uudistetut
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.
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Maakuntakaavan tavoitteet:
Maankäyttö- ja rakennuslain 25 §:n mukaisesti maakuntakaavassa esitetään alueiden
käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kan-
nalta tarpeellisia alueita.

Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistuksen keskeinen tavoite on ollut Keski-Suomen
Strategian Aluerakenne ja saavutettavuus -teeman alueidenkäyttöratkaisujen osoittami-
nen. Toinen keskeinen tavoite on ollut maakuntakaavan kehittäminen strategiseen suun-
taan sekä aluevarausten, erityisominaisuutta kuvaavien merkintöjen, viiva- ja kohdemer-
kintöjen ja kehittämisperiaatemerkintöjen seudullisen/maakunnallisen tason nosto.
Maakuntakaavan sisältö on huomioitu Saarijärven keskustan yleiskaavan laadinnassa.
Erityisesti maakuntakaavan suunnittelumääräys kulttuuriympäristön monimuotoisuuden
hyödyntämisestä, kestävästä käytöstä ja hoidosta, on hyvä huomioida asemakaavamuu-
toksen laadinnassa.

Yleiskaavan tavoitteet:
Suunnittelualueella on voimassa Saarijärven keskustan yleiskaava, joka ohjaa asema-
kaavaa. Yleiskaavassa Lumperonharjun alue on merkitty P-3 alueena eli palvelujen ja
hallinnon alueena, jolla on vapaa-ajan ja virkistyksen toimintoja. Länsiosa sekä alueen
itäisin kärki ovat yleiskaavan VL-1 aluetta, eli lähivirkistysaluetta, jolla on luontoarvoja ja
ulkoilun ja virkistyksen ohjaamistarve.
Yleiskaavassa Lumperonharjulle on osoitettu maakunnallinen ja /tai seudullinen ulkoilun
pääreitti sekä kunnan sisäinen ulkoilun pääreitti. Yleiskaavassa reittien sijainti on ohjeel-
linen. Reitit jatkuvat idän/etelän suuntaan Kusiaismäen hiihtokeskuksen kautta Tarvaa-
laan ja lännen suuntaan keskustan kautta Heramäkeen ja sieltä edelleen maakuntaural-
le. Reittien jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että ne huomioidaan asemakaavamuutosta
laadittaessa. Vallihaudat on osoitettu matkailu-/virkistyspalveluiden kohdemerkinnällä.
Matkailijoita varten tulee asemakaavassa huomioida mahdolliset pysäköintitarpeet.
Kaavoituskatsauksen 2022–2023 hyväksymisen yhteydessä 23.6.2022 on päätetty yleis-
kaavan tarkistamisesta tarkistetaan laadittavana olevan asemakaavan muutoshanke.

Asemakaavamuutoksen tavoitteet:
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on toteuttaa kaupunginvaltuuston strategiaa, jonka
mukaisesti taajaman läheisille rannoille pyritään kaavoittamaan omarantaisia asuintontte-
ja.

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Lumperontien varteen, suunnittelualueen itäpuolelle sijoittuu jo nyt pientaloaluetta, joten
uusi asuinalue jatkaa luontevasti Lumperonharjun asuinaluetta. Alueen maastonmuodot
ohjaavat rakentamisen sijoittamista harjun pohjoisrinteeseen viihtyisään luonnonlähei-
seen järvimaisemaan. Sijainti Pieni-Lumperoisen rannalla, keskustan palvelujen lähei-
syydessä tekee Lumperonharjun alueesta houkuttelevan asuntorakentamiskohteen.
Alueen toteuttaminen on myös taloudellisesti järkevää, koska tontit on mahdollista liittää
olemassa oleviin kunnallisteknisiin verkostoihin. Maaperä on hiekkaa, joten kunnallistek-
niikan sekä talojen perustusten rakentaminen on edullista.
Maaston muodot tukevat sitä, että entisessä soramontussa sijaitseva Teatteri Lumperon
toiminta on mahdollista edelleen.  Asemakaavamuutoksella tulee mahdollistaa myös te-
atterialueen laajempi, kaikkina vuodenaikoina tapahtuva käyttö esimerkiksi matkailua tai
liikuntaa palvelevana alueena. Teatteri Lumperon toimintaa varten tulee olla riittävät py-
säköintialueet sekä henkilö- että linja-autoilla saapuville katsojille, joten asemakaava-
muutoksella tulee tarkastella myös alueen pysäköintiratkaisuja.
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4.4.2 Prosessin aikana syntyneet, tarkentuneet tavoitteet

Osallisten tavoitteet
Kesäteatterille vuokrattua aluetta on pienennetty v. 2022  uusitulla vuokrasopimuksella,
joka tulee huomioida asemakaavamuutosta laadittaessa.
Kaavamuutoksen vireilletulovaiheessa jätettiin suullinen mielipide venevalkaman tarpeel-
lisuudesta alueella. Alueen suunnittelussa tulisi huomioida mm. veneellä kesäteatterin
alueelle tulevat kävijät sekä mahdolliset muut vesialueen käyttäjät.

Kaavan laadulliset tavoitteet
Tavoitteena on luoda viihtyisä harjumaastoon alueen kulttuurimaisemaan sopiva luon-
nonläheinen asuinalue huomioiden alueen historia ja olemassa oleva asutus sekä lähi-
alueelle sijoittuva muu toiminta.
Tavoitteena on suunnitella alue siten, että mahdollisimman moni alueen tonteista on
omarantainen tai alueen asukkailla on mahdollisuus vähintään uimarantaan ja veneenpi-
toon. Tontteja koskevissa kaavamerkinnöissä ja -määräyksissä huomioidaan etätyön te-
keminen ja eri sukupolvien mahdollinen asuminen vierekkäin mahdollistamalla sivuasun-
non rakentaminen.
Lumperontien katualue ja pysäköintialue ovat tällä hetkellä jäsentymätöntä laajaa hiek-
kakenttää. Kaavamuutoksen tavoitteena on eritellä katualue ja pysäköinti toisistaan ja
muodostaa harjumaisemaan sopiva katuympäristö, jossa liikkuminen on turvallista.
Uutta asuinkorttelia kaavoitettaessa, tulee huomioida, että lähietäisyydellä on riittävästi
virkistysalueita ja että kevyen liikenteen reitit ovat toimivia.
Kesäteatterin alue on nykyisin käytössä muutaman kesäkuukauden ajan. Joustavoitta-
malla asemakaavan mukaista käyttötarkoitusta, alueelle on mahdollista saada myös ym-
pärivuotista käyttöä.

Muut tavoitteet
Asemakaavamuutoksen muita tavoitteita täydennetään kaavaprosessin edetessä, kun
saadaan osallisilta palautetta luonnos- ja ehdotusvaiheessa.
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4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
Alustava vaihtoehtoluonnos 1:

Luonnosvaihtoehdossa 1 alueelle oli luonnosteltu kolme omarantaista erillispientalotont-
tia sekä kaksi asuinpientalotonttia.

Alustava luonnosvaihtoehto 2:

Luonnosvaihtoehdossa 2 alueelle oli luonnosteltu viisi omarantaista ja kolme kuivan-
maan erillispientalotonttia.
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4.5.2 Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu
Ve 1:
+ uuden kadun rakentamistarve pieni, noin 75 metriä
+ tontit vähintään 2000 m²
+ kaikki tontit omarantaisia
- uusia tontteja muodostuu vain 5 kpl
- AP-tonteilla rivitalorakentamiseen ei välttämättä kysyntää
- teatterialueelle tulisi järjestää huoltoajoyhteys VL-alueen kautta, jossa haasteena on
maaston jyrkkyys

Ve 2:
+ uusia tontteja 8, joista omarantaisia 5
+ teatterialueelle mahdollista järjestää huoltoajoyhteys alueen luoteispuolelta EV-alueen

kautta
- tonttikoko hieman pienempi kuin ve 1:ssä (1229 m² - 1729 m²).
- uutta tonttikatua rakennettava yli 100 metriä

4.5.3 Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta
Vaihtoehto 2 toteuttaa paremmin kaupungin strategisia tavoitteita sekä tukee paremmin ke-
säteatterialueen toimintamahdollisuuksia.

4.5.4 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet

Vaikutusselvitysten ja arvioinnin tulokset
Asemakaavan vaikutukset kahden alustavan vaihtoehdon välillä eivät ole merkittäviä.
Jatkosuunnitteluun valittiin vaihtoehto 2, koska se vastaa paremmin tonttikysynnän tar-
peisiin. Myös huoltoajoyhteyden järjestäminen kesäteatterin alueelle on tärkeää alueen
käytön kannalta. Riittävän loiva pääsytie teatterialueelle on välttämätön alueen huollon,
liikuntarajoitteisten asiakkaiden sekä pelastustoimen kannalta.

Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen
Täydennetään luonnosvaiheen jälkeen.

4.5.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset

Päätös asemakaavamuutoksen käynnistämisestä
sisältyi vuoden 2022–2023 kaavoituskatsaukseen.

Hyväksytty kaupunginhallituk-
sessa 7.6.2013

Kaavoitusinsinöörin päätös asemakaavan muutos-
luonnoksen nähtäville asettamisesta.

11/2022

Kaupunginhallituksen päätös luonnosvaiheen palaut-
teisiin laadittujen vastineiden hyväksymisestä sekä
kaavaehdotusaineiston nähtäville asettamisesta
Mahdollinen ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu
Kaupunginhallituksen päätös ehdotusvaiheen pa-
lautteisiin laadittujen vastineiden hyväksymisestä
sekä esitys kaupunginvaltuustolle asemakaavan
hyväksymisestä.
Kaupunginvaltuuston päätös asemakaavamuutok-
sen hyväksymisestä.
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS

Asemakaavamuutoksella muodostetaan kahdeksan erillispientalotonttia, joista viisi on omarantai-
sia. Kolmelle kuivanmaan tontille varataan suojaviheralueelle uimapaikka, jossa on mahdollista pi-
tää myös soutuvenettä.
Kesäteatterin alue osoitetaan edelleen kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueena,
jonne on mahdollista sijoittaa myös palvelu-, huvi-, viihde- ja liikuntatoimintaa palvelevia raken-
nuksia.

5.1 Kaavan rakenne
Asemakaavamuutoksella jatketaan Lumperontien katualuetta. Uusi kadun jatke on osoitettu osit-
tain vanhan tienpohjan kohdalle. Tontit sijoittuvat symmetrisesti kadun molemmille puolille. Kesä-
teatterialueen ja uuden pientaloalueen välille on osoitettu suojaviheralue, jonka kautta on mahdol-
lista rakentaa uusi huoltoajoväylä kesäteatterin tarpeisiin.  Suojaviheralueelle on osoitettu myös
ohjeellinen uimapaikka kuivanmaan tonttien käyttöön.

5.1.1 Mitoitus

Kaavamuutoksen pinta-ala on 29406 m². Rakennusoikeutta muodostuu YY- 1-korttelialueelle
1300 k-m² ja AO-5-korttelialueelle 3473 k-m². Erillispientalojen korttelialueelle on mahdollista
toteuttaa kahdeksan erillispientaloa. Tavoiteltava asukasmäärä alueella on 25–30 henkilöä.
Katualuetta muodostuu 280 metriä, josta uutta on 120 metriä.

5.1.2 Palvelut

Julkiset palvelut
Asemakaavamuutoksella ei varata alueita julkisia palveluita varten.  Alue tukeutuu keskus-
tan palveluihin.

Kaupan palvelut
Valtatien varrella alle kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta on vähittäiskaupan keskit-
tymä, josta saa päivittäin tarvitsemat palvelut. Alueella on tavaratalo, elintarvikekauppa,
postin pakettiautomaatti, pizzeria, autokorjaamo sekä katsastuskonttori.  Muita mm. eri-
koiskaupan palveluita on saatavilla keskustasta.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Alueen harjumaiseman ja kulttuuriympäristön huomioiminen on tärkeää alueen toteutuk-
sessa ja asemakaavamääräyksissä se on pyritty myös huomioimaan. Uudisrakentaminen
tulee sovittaa korkeudeltaan, muodoltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään Lumperon ranta-
alueen olemassa olevaan rakennuskantaan ja rantamaisemaan. Rakennukset piha-
alueineen tulee sovittaa maaston luonnollisiin korkeusasemiin niin, että vältetään suuria
leikkauksia ja pengerryksiä.
Pienehkö asuinkorttelin tarpeisiin jää riittävästi lähivirkistysalueita Lumperon ranta-alueelle
sekä Peltolammen ympäristöön. Myös Iso-Lumperoisen järvi on merkittävä virkistysalue.
Asemakaavamuutoksen myötä yleiskaavassa osoitetut virkistysreitit voidaan rakentaa pal-
velemaan myös Lumperontien ja Kukonhiekantien varren asutusta. Virkistysreitit voivat ol-
la polkumaisia reittejä, joita on mahdollista käyttää kevyen liikenteen reitteinä keskustan
suuntaan. Harjun laella oleva laaja hiekkakenttäalue on jäsennelty siten, että pysäköinti-
alue erotetaan tiestä omaksi alueekseen maastonmuotoilun ja istutettavan alueenosan se-
kä istutettavan puurivistön avulla.
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5.3 Aluevaraukset

5.3.1 Korttelialueet

Erillispientalojen korttelialue (AO-5):
Korttelialueen pinta-ala on 11575 m² Alueelle muodostuu kahdeksan erillispientalotonttia.
Kerrosluku 1/1k I u 2/3 mahdollistaa rakennusten sovittamisen rinnemaastoon. Raken-
nusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0,30, koko korttelin rakennusoikeus 3473 k-
m². Tonttien koko vaihtelee 1229–1794 m² välillä ja tonttikohtainen rakennusoikeus 336–
538 k-m² välillä.

Yleisten rakennusten korttelialue (YY-1):
Kesäteatterin alue on osoitettu kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueek-
si, jolle on mahdollista rakentaa myös huvi-, viihde- ja urheilutoimintaa palvelevia raken-
nuksia. Alueen pinta-ala on 8666 m² ja rakennusoikeutta tehokkuusluvulla e= 0,15 muo-
dostuu 1300 k-m². Alueella on paljon katosrakenteita ja rakennusoikeudesta on käytetty
vain noin reilu 100 k-m².

Autopaikkojen korttelialue (LPA)
YY-1-korttelialueen pysäköintitarpeisiin sekä vallihaudoilla kävijöitä varten on varattu eril-
linen autopaikkojen korttelialue, joka on pinta-alaltaan 1851 m².

5.3.2 Muut alueet

Virkistysalueet (VL)
Voimassa olevan asemakaavan mukainen virkistysaluevaraus olemassa olevan asutuksen
ja kesäteatterin välissä on säilytetty tarkistaen alueen rajoja nykyisen kiinteistöjaotuksen
mukaiseksi. Pienehkö alue voimassa olevan asemakaavan mukaisesta katualueesta
Lumperontien päässä on myös osoitettu virkistysalueeksi. Näiden alueiden pinta-ala on
2222 m².

Suojaviheralue (EV)
Suojaviheralueeksi varattu alue sijoittuu kesäteatterialueen ja tonttialueen välille. Suojavi-
heralueen kautta on osoitettu huoltoajoyhteys YY-1 korttelialueelle sekä ohjeellinen uima-
rantavaraus alueen kolmen kuivanmaan tonttien asukkainen käyttöön. Alueen pinta-ala on
1473 m².

Katualueet
Lumperontien voimassa olevan asemakaavan mukaista katualuetta on kavennettu ja uutta
katualuetta on osoitettu Lumperontien olemassa olevan kadun jatkeelle loivasti rannan
suuntaan viettävänä uusille erillispientalotonteille johtavana tonttikatuna. Katualueita muo-
dostuu 3619 m².
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5.4 Kaavan vaikutukset

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Väestön rakenne ja
kehitys kaava-
alueella

Asemakaava mahdollistaa kahdeksan uuden erillispientalon
rakentamisen sekä saman verran sivuasuntoja. Asuntojen mää-
rä mahdollistaa noin 25–35 henkilön asumisen alueella.

Yhdyskuntarakenne Kaavamuutos tiivistää sekä jatkaa olemassa olevaa yhdys-
kuntarakennetta hyödyntämällä olevaa kunnallistekniikka.

Taajamakuva Lumperonharjun kaavoittaminen asuinkäyttöön jatkaa Kukon-
hiekantien varrella olevaa nauhamaista omarantaisten tonttien
vyöhykettä keskustan suuntaan.

Asuminen Kaavamuutoksella täydennetään pientalovaltaista aluerakennet-
ta. Asuminen lähellä taajamaa vähentää liikkumisen tarvetta ja
arkiliikkumiseen (koulu, työ, harrastukset) käytettävien matkojen
pituus on kohtuullinen.

Palvelut ja työpaikat Uudet asukkaat vahvistavat lähialueen palvelujen säilymisedel-
lytyksiä. Uusilla asukkailla on positiivisia vaikutuksia myös kes-
kustan palvelujen kysyntään.

Liikenne Liikennemäärät lisääntyvät etenkin Lumperontiellä. Olemassa
oleviin liikenneverkkoihin ja liikenteen toimivuuteen liikenne-
määrien lisääntymisellä ei ole kuitenkaan oleellista vaikutusta.

Rakennettu kulttuu-
riympäristö ja mui-
naismuistot

Asemakaavamuutoksella on tuotu esille alueen identiteettiä ja
historiallisia arvoja. Vaikka kaavamuutosalue ei ulotu muinais-
jäännösalueelle, uuden asuinkorttelin myötä myös vallihauto-
jen alueen virkistyskäyttö tulee lisääntymään ja sillä voi olla
myös kielteisiä vaikutuksia vallitusten säilymiseen. Tiedotta-
misella ja historiallisten arvojen esiintuomisella haitat voidaan
kuitenkin minimoida.

Tekninen huolto Teknisen huollon verkostoja joudutaan jatkamaan uuden tontti-
kadun varrella. Uudet rakennukset liitetään olemassa olevaan
viemäriverkkoon kiinteistökohtaisilla pumpuilla. Vesi- ja viemäri-
laitos rakentaa paineviemärin Lumperontien varteen.

Virkistys Asemakaavamuutoksella viereinen voimassa olevan asema-
kaavan mukainen lähivirkistysaluevaraus pienenee hiukan, mut-
ta sillä ei ole merkittäviä vaikutuksia virkistyskäyttöön. Vallihau-
tojen alue ja Peltolammen ympäristö on edelleen käytettävissä
virkistykseen. Myös lähietäisyydellä sijaitseva Kusiaismäen laaja
virkistysalue on hyvin saavutettavissa Lumperonharjun suun-
nasta.

Ympäristönsuojelu ja
ympäristöhäiriöt

Kaavamuutoksella ei heikennetä merkittävästi ympäristön
tilaa. Alueella tai sen läheisyydessä ei ole suojeltavia kohtei-
ta. Liito-oravia ei v. 2022 tehdyn selvityksen mukaan esiinny
alueella, mutta kaavassa on huomioitu mm. ranta-alueen
puuston käsittelyssä mahdollisten liito-oravien liikkuminen
alueella.
Juna- ja maantieliikenteen aiheuttaman melu voi kuulua jon-
kin verran asuinalueelle tuulen suunnasta riippuen. Melu voi-
daan huomioida tontin rakennusten sijoittelussa siten, että
oleskelupihat sijoitetaan rakennusten järven puoleisille sivuil-
le.

Sosiaalinen ympäris-
tö/asumisen olosuh-
teet

Uuden asuinalueen toteutuminen tuo alueelle etenkin nuoria
perheitä ja monipuolistaa alueen väestörakennetta. Kahdeksan
erillispientalotontin kokonaisuus mahdollistaa hyvinkin tiiviin ja
monipuolisen sosiaalisen ympäristön muodostumisen.
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5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Maisemarakenne,
luonnonolot

Kaavamuutoksessa on huomioitu arvokas harjumaisema
suunnittelun lähtökohtana. Asemakaavan mukainen kerroslu-
ku mahdollistaa rakennusten sijoittamisen maaston muotoja
myötäillen. Kaavassa osoitettu uusi tonttikatu on mahdollista
rakentaa myös ilman suuria maastoleikkauksia tai pengerryk-
siä.
Uuden asuinkorttelin alueella vaikutukset luonnonoloihin ovat
merkittävimmät. Vanhojen parakkirakennusten purkamisesta
on kulunut jo aikaa, ja alue on vähitellen palautunut luonnonti-
laisemmaksi. Metsää on hoidettu kuitenkin talousmetsänä,
joten luonnontilaisesta alueesta ei kuitenkaan ole kyse.

Luonnon monimuo-
toisuus, luonnonsuo-
jelu

Alueelta inventoitiin keväällä 2022 mahdolliset liito-oravan
reviirit, mutta niitä ei alueelta löytynyt. Lähialue on kuitenkin
sopiva liito-oravalle ja tämän vuoksi rannan puuston osalta
kaavakarttaan sisältyy määräys, jonka mukaisesti olemassa
oleva puusto tulee säilyttää ja vain maisemanhoidolliset toi-
menpiteet ovat sallittuja. Tällä mahdollistetaan, että liito-
oravien on mahdollista käyttää aluetta läpikulkuun.

Pohja- ja pintavedet Alueen jätevedet johdetaan viemäriverkkoon. Pientaloalueen
tonttien pinta-alasta suurin osa säilyy kasvipeitteisenä, joten
alueelta syntyvät hulevedet suodattuvat hiekkaperäisessä
maaperässä ennen järveen johtumista.

5.4.3 Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen
Liikenneturvallisuus Liikenneturvallisuus Lumperontiellä paranee alueen paremman

jäsentelyn ja mahdollisesti myöhemmin rakennettavan katuva-
laistuksen myötä.

Ihmisten elinolot ja
terveys

Alueella on edellytykset terveelliseen ja turvalliseen elinympäris-
töön. Melu ja tärinä jäävät alle ohjearvojen. Lähietäisyydellä
sijaitsee kiinteän polttoaineen kaukolämpölaitos, joka on kuiten-
kin varustettu korkealla piipulla, jossa savukaasut puhdistetaan
sähkösuotimella. Kaukolämpöyhtiön tiedotteessa todetaan, että
mittauksissa savukaasujen hiukkapistoisuudet on todettu alitta-
van reilusti päästöjen raja-arvot.

5.4.4 Vaikutukset yhdyskuntatalouteen

Rakentaminen, verot,
maksut

Uuden asuinkorttelin rakentuminen vaikuttaa positiivisesti kau-
pungin talouteen mm. verotulojen kautta. Paikallisten yritysten
palvelujen kysyntään uusilla asukkailla on positiivinen vaikutus.

5.4.5 Vaikutukset Ilmastoon ja ilmastonmuutokseen

Luonnonvarojen
käytön minimointi

Kestävä elämäntapa

Kulutuksen päästöjen
minimointi.

Alueella hyödynnetään olemassa olevaa infraa, jolloin minimoi-
daan uusien verkostojen rakentaminen.

Keskustan läheisillä alueilla tarve liikkua omalla autolla vähe-
nee. Lisäksi Lumperonharjun lähietäisyydellä on päivittäista-
varakauppoja kävelyetäisyydellä. Rannalla asuminen vähen-
tää myös tarvetta hankkia erillistä loma-asuntoa.
Uudet rakennukset ja lämmitystavat ovat energiatehokkaita.
Alueen sijoittuminen koillisrinteeseen vähentää kesäisin
asuintilojen jäähdytyksen tarvetta.
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Vaikutusten arviointia tarkennetaan kaavan ehdotusvaiheeseen mennessä lopullisten kaava-
ratkaisujen pohjalta.

5.5 Ympäristön häiriötekijät

Asemakaavan muutosalue sijoittuu jo ennestään rakennetun ympäristön läheisyyteen,
jonne sijoittuu erilaisia yhdyskunnan toimintoja ja liikenneväyliä. Asemakaavaratkaisulla ei
pystytä poistamaan kaikkia ympäristöstä aiheutuvaa melua, jota syntyy mm. tie- ja raidelii-
kenteestä sekä puutavaran lastauksesta ja kaukolämpölaitoksesta.
Uusi tonttialue sijoittuu melunlähteistä vastakkaiseen suuntaan viettävään rinteeseen, jol-
loin maastonmuodot toimivat luontaisena meluesteenä. Ympäristön melu ei ole voimak-
kuudeltaan niin voimakasta, että asemakaavassa olisi tarpeen määrätä melunsuojaustoi-
menpiteistä. Melu ei ole myöskään jatkuvaan ja tonttien etäisyys melunlähteistä on melko
suuri. Rata-alueella tapahtuva lastaus- ja haketustoiminta sijoittuu päiväaikaan samoin
kuin kaukolämpölaitokselle saapuvat polttoainekuljetukset.
Rataliikenteestä aiheutuva tärinä vaimenee suunnittelualueelle tultaessa ja tärinälausun-
non perusteella rakennusten rungon vaakasuuntaista resonanssivaaraa ei ole. Välipohja-
rakenteet voivat lausunnon perusteella harvoin ylittää niukasti suositusarvon, jos välipoh-
jan ominaistaajuus olisi samalla taajuusalueella kuin junan aiheuttama värähtely. Raken-
teiden suunnittelulla tämä on kuitenkin vältettävissä. Tieto on tärkeä välittää jo tonttien
luovutusvaiheessa otettavaksi huomioon rakennusten suunnittelussa.

Kaukolämpölaitoksella tuotetaan lämpöä pääasiassa kotimaisilla kiinteillä polttoaineilla,
puuhakkeella ja turpeella. Laitos on varustettu nykyaikaisilla savukaasujen suodatus- ja
puhdistusmenetelmillä sekä korkealla piipulla. Laitoksen toiminnasta aiheutuva haittaa lä-
hiasutukselle on vähäinen.

5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset
Lumperonharjun asemakaavamuutoksessa on käytetty ympäristöministeriön v. 2000 an-
taman asetuksen mukaisia merkintöjä soveltaen suunnittelualueen paikallisiin oloihin ja
ympäristöön.
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Asemakaavamääräykset:

YY-1-korttelialueella on huomioitava, ettei alueen toiminnoista aiheudu häiriötä läheiselle
asutukselle.

Rakennusten jätevedet tulee johtaa kiinteistökohtaisella pumppauksella kaupungin paine-
viemäriin.

Piha- ja pysäköintialueilla tulee suosia vettä läpäiseviä pintamateriaaleja ja hulevettä vii-
vyttäviä painanteita. Piha-alueilta kertyviä hulevesiä ei saa johtaa suoraan vesistöön.

Korttelialueen uudisrakentaminen tulee sovittaa korkeudeltaan, muodoltaan, materiaaleil-
taan ja väreiltään harjumaisemaan sekä Lumperon ranta-alueen olemassa olevaan raken-
nuskantaan ja rantamaisemaan. Rakennukset piha-alueineen tulee sovittaa maaston
luonnollisiin korkeusasemiin niin, että vältetään suuria leikkauksia ja pengerryksiä. Alin ra-
kentamiskorkeus rannalla on +118,79 (N60), +119,10 (N2000).

Autopaikkojen suositusmitoitus AO-5-korttelialueilla on 2 ap/varsinainen asunto ja 1
ap/sivuasunto.

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

5.7 Nimistö
Alueelle muodostuva uusi katu nimetään valmisteluvaiheen palautteen perusteella vasta
ehdotusvaiheessa. Nimiesityksiä on saatu mm. Saarijärven museolta.
Alueelle sopivia nimiä voivat olla esim. vanhaan sotilas- ja matkustajakyyditysperinteeseen
liittyen Hollitie, Hollikuja, Hollituvantie tai alueen sotahistoriaan liittyen Tykkitie, Tykkipolku,
Korsukuja, -polku.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Alueelle ei ole laadittu erillisiä rakennustapaohjeita. Kaavamerkinnät ja määräykset sekä
rakennuslupaehdot ohjaavat alueen toteutusta.

Lumperontie on osa vanhaa maantietä ja sorapintaisena se sopii hyvin kuvaamaan reitin
historiallista merkitystä. Uuden tonttikadun suunnittelussa tulee huomioida myös sen ra-
kentaminen sorapintaisena.
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6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Asemakaavan toteuttaminen katu- ja muun yhdyskuntatekniikan osalta sekä tonttien ra-
kentumisen osalta ajoittuu vuosille 2023–2024.

6.3 Toteutuksen seuranta

Alueen toteutumista seurataan myönnettyjen rakennuslupien kautta.

Saarijärvellä 28. päivänä marraskuuta 2022

Mirja Tarvainen
kaavoitusinsinööri
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