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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Kaavaselostus koskee ehdotusaineiston nähtävilläolon jälkeen tarkistettua ja  10.8.2022 päivättyä
kaavakarttaa ja määräyksiä.

1.1 Tunnistetiedot

KAUPUNKI: Saarijärven kaupunki

TILAT: Yleiskaava koskee osaa tiloista:

729-401-14-55 (Saarilampi), ja 729-401-14-112

(Markkula)

KAAVAN NIMI: Saarilammen puhdistamon yleiskaavamuutos

LAATIJA: PlanDisain Oy, Markus Hytönen

markus.hytonen@plandisain.fi

www.plandisain.fi

Yhteyshenkilöt (Saarijärven kaupungin kaavoitus):

Kaavoitusjohtaja Ulla-Maija Humppi

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

Kaavoitusinsinööri Mirja Tarvainen

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

Kaavasuunnittelija Joose Oratuomi

p. 044 4598 225, joose.oratuomi@saarijarvi.fi

VIREILLETULO KUULUTETTU: 10.03.2021

KAUPUNGINHALLITUKSEN HYVÄKSYMISPÄIVÄMÄÄRÄ:

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 Myllymäen-
tien ja Pajupurontien risteyksen tuntumassa. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat
laitoksen itäpuolella noin 150 m:n päässä ja puhdistamosta koilliseen noin 1 km:n
päässä on lähin asemakaavoitettu Hietalahden asuinalue. Suunnittelualueen lä-
hiympäristö on suurelta osin viljeltyä peltoa.

Uuden jätevedenpuhdistamon sijoituspaikka on tällä hetkellä yleis- ja asemakaavoit-
tamatonta aluetta. Olemassa olevan jätevedenpuhdistamon alueella on voimassa
Pienvesistöjen rantaosayleiskaava. Suunnittelualueeseen kuuluu sekä yksityisten
maanomistajien että kaupungin omistamia kiinteistöjä. Nykyinen puhdistamo sijait-
see Saarijärven kaupungin omistamalla Saarilampi -nimisellä tilalla. Tilan alueella ei
ole puhdistamon lisäksi muita toimintoja. Yleiskaavan muutos koskee osaa kiinteis-
töstä 729-401-14-55 (Saarilampi) ja laajennus osaa kiinteistöstä 729-401-14-112
(Markkula).

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

Yleiskaavamuutoksen hankenimi on ”Saarilammen puhdistamon yleiskaavamuutos
ja -laajennus”. Kaavalla muutetaan ja laajennetaan Pienvesistöjen rantaosayleis-
kaavaa.

Yleiskaavamuutoksella ja -laajennuksella on tarkoitus osoittaa uudelle jätevedenpuh-
distamolle riittävä aluevaraus nykyisen puhdistamon läheisyyteen. Suunnittelualuee-
seen kuuluu myös nykyisen puhdistamon rakennuspaikka. Uusi puhdistamo ja sen
toiminnot eivät mahdu nykyiselle ET-alueelle, minkä takia nykyistä rakennuspaikkaa
eli ET-aluetta tulee laajentaa. Nykyiset puhdistamorakennukset puretaan uuden puh-
distamon käyttöönoton jälkeen niiltä osin, joita ei voida käyttää puhdistamon toimin-
taa tukevina varasto- tai huoltorakennuksina. Vuonna 2017 uusittu valvomorakennus
on tarkoitus siirtää uuden puhdistamon läheisyyteen.

Samanaikaisesti on käynnissä Saarilammen puhdistamon alueen asemakaavahan-
ke, jolla ohjataan jätevedenpuhdistamon rakentamista tarkemmin kuin yleiskaavalla.
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1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä
ja lähdemateriaalista

 Saarilammen uuden jätevedenpuhdistamon esisuunnitelma, Pöyry Oy, 2019
 Saarilammen uuden jätevedenpuhdistamon hajumallinnus, Ramboll Finland Oy 2022
 Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava, luonto- ja maisemaselvitys, FCG Suunnitte-

lu ja tekniikka Oy, 2019
 Pienvesien rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2007-2008, Timo Jussila /

Mikroliitti Oy, 2008.

Muut taustaselvitykset ja lähdemateriaalit:

 Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Keski-Suomessa, maakuntakaa-
van 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 (päivitysin-
ventointi suoritettu vuosina 2009-2015)
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2 KAAVAPROSESSI

2.1 Kaavaprosessin vaiheet

Päätös kaavan laadinnasta sekä rakennuskieltojen aset-

taminen: khall
14.12.2020 (§ 190)

Vireilletulo 10.3.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 10.3. – 24.3.2021

Kaavaluonnos nähtävillä. (Valmisteluvaiheen kuuleminen) 26.7. – 1.9.2021

Kaavaehdotus nähtävillä 14.4.2022—13.5.2022

Viranomaisneuvottelu tarvittaessa.

Hyväksyminen kaupunginhallituksessa.

Hyväksyminen kaupunginvaltuustossa.

Kaavan voimaantulo.

2.1.1 Vireilletulovaihe

Yleiskaavan vireilletulo kuulutettiin 10.3.2021 ja hanketta koskeva osallistumis- ja
arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville. Kaikille alueen maanomistajille sekä naa-
pureille, joiden yhteystiedot olivat tiedossa, lähetettiin tiedotekirje vireilletulosta.

Vireilletulovaiheessa palautteita oli mahdollista jättää osallistumis- ja arviointisuunni-
temaan liittyen. Palautteiden johdosta osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ei tullut
merkittäviä muutoksia, koska palautteet eivät kohdistuneet pääsääntöisesti osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman sisältöön.
Vireilletulovaiheessa jätettiin kaavahanketta koskien yhdeksän saman sisältöistä pa-
lautetta, joissa 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 kulke-

maan jätevedenpuhdistamolle Myllymäentieltä käsin.
 Saarijärven kaupunki selvittää jätevedenpuhdistamon haju-, meteli- ja lii-

kennehaitat sekä näiden aiheuttamat lähialueen asukkaille aiheutuvat ter-
veyshaittavaikutukset.

Vireilletulovaiheen palautteisiin ei pääsääntöisesti laadita kirjallisia vastineita, koska
palautteet voidaan huomioida vain osallistumis- ja arviointisuunnitelman täydennyk-
sinä tai muutoksina. Vireilletulovaiheessa palautteita toivotaan osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmaa koskien. Jätetyt palautteet eivät sisältäneet suoraan osallistumis-
ja arviointisuunnitelman täydennys- tai muutosesityksiä, vaan kohdistuivat pääasi-
assa uuden jätevedenpuhdistamon hankesuunnitteluun. Uuden jätevedenpuhdista-



SAARIJÄRVEN KAUPUNKI KAAVASELOSTUS
Kaavoitus Saarilammen puhdistamon alueen

yleiskaavamuutos ja -laajennus

8(38)

mon voimassa olevasta ympäristöluvasta ja hankesuunnittelun lähtötiedoista saa-
nee osin vastauksia jätettyihin palautteisiin (otteita ko. aineistoista):
”Nykyinen jätevedenpuhdistamo on toiminut alueella vuodesta 1972 ja Saarijärven vesihuol-
lon toiminta-alueen vesihuoltoverkkoa on rakennettu ja kehitetty puhdistamon sijainti huomi-
oiden. Vuonna 2018 väkimäärä on ollut noin 5 600 henkilöä jätevesiviemäröinnin alueella.
Keskustan asemakaavassa tai yleiskaavassa ei ole osoitettu puhdistamolle uutta sijaintipaik-
kaa.
Jätevedenpuhdistamolla on voimassa oleva ympäristölupa ja mahdollinen uuden ympäristö-
luvan tarveharkinta ratkaistaan hankesuunnittelun yhteydessä (ei kaavoituksessa).
Uuden jäteveden puhdistamon hankesuunnittelussa sekä mahdollisessa ympäristölupakäsit-
telyssä huomioidaan tarvittavien päästörajoitusten toteutuminen; yleiskaavassa ei ratkaista
ympäristölupamenettelyyn tai rakennuslupamenettelyyn liittyviä yksityiskohtaisia asioita.
Jätevedenpuhdistamon uudistamisen esisuunnitelmissa on tutkittu vaihtoehtoja vanhan puh-
distamon saneeraamisesta verraten uuden puhdistamon rakentamiseen. Uuden jäteveden-
puhdistamon rakentamisella on mm. seuraavia etuja:

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

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

 Puhdistustuloksissa voidaan varautua helposti myös mahdollisesti tiukentuviin lu-
paehtoihin.

 Uudet koneet ovat energiataloudellisempia ja rakenteet energiatehokkaampia
 Uudisrakennushankkeessa voidaan huomioida helpommin laajennusvaraukset
 Työpaikkana viihtyisämpi, nykynormit täyttävä
 hajuhaitat ympäristöön ovat pienemmät
 kokonais- eli elinkaarikustannukset 30 vuoden aikana ovat pienemmät”

Alueelle laaditaan myös asemakaavaa, jolla ET-alueen rakentamista ohjataan tar-
kemmin kuin yleiskaavalla.  Vuoden 2022 keväällä valmistui uuden jätevedenpuh-
distamon hajumallinnus. Sekä yleis- että asemakaavoituksen yhteydessä on arvioitu
kaavahankkeiden mahdollistaman rakentamisen vaikutuksia; asemakaava ohjaa ra-
kentamista yleiskaavaa tarkemmin, joten myös vaikutusarviointi on osin yksityiskoh-
taisempaa. Yleis- ja asemakaavoitus ei kuitenkaan korvaa ympäristölupamenettelyä
eikä kaavoissa voida antaa ympäristöluvassa ratkaistavia toimintaan koskevia mää-
räyksiä.
Asemakaavan oikeusvaikutukset ovat erilaiset kuin yleiskaavalla; asemakaava
mahdollistaa esim. yleisten alueiden lunastusmenettelyn ilman ympäristöministeriön
lunastuslupaa (viittaus säännökseen MRL 96 §).
Jätevedenpuhdistamo on ollut alueen maisemarakenteessa jo 1970-luvulta alkaen;
jätevedenpuhdistamosta huolimatta alue on inventoitu osana paikallisesti arvokasta
kulttuurimaisema-aluetta mm. Pienvesistöjen rantaosayleiskaavoituksen yhteydes-
sä.

2.1.2 Valmisteluvaihe (kaavaluonnosaineisto nähtävillä)

Valmisteluvaiheessa palautteita oli mahdollista jättää kaavaluonnosaineistoon liitty-
en. Kaavaluonnoksen palautteiden tiivistelmät sekä kaavoittajan niihin antamat vas-
tineet ovat kaavaselostuksen liitteenä 5. Palautteiden johdosta kaavamääräyksiin li-
sättiin seuraava yleismääräys:

”Kaavamuutosalue kuuluu laajempaan paikallisesti arvokkaaseen Leuhunjoen
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kulttuurimaisema-alueeseen, joka on osoitettu voimassa olevassa Saarijärven
pienvesistöjen rantaosayleiskaavassa kaavamerkinnällä kma-11. Kaavaselos-
tuksen mukaan alueen ominaispiirteitä ovat viljellyt pellot, tilakeskukset ja lai-
dunmaat”

Lisäksi kaavan laajennusaluetta supistettiin pohjoisosastaan siten, että mukana ollut
osa Saarikoski -nimisestä tilasta poistettiin kaava-alueesta. Tämä siksi, että puhdis-
tamon rakennusten paikaksi valittiin nykyisen puhdistamon eteläpuolinen alue.
Lisäksi kaavaselostukseen tehtiin pieniä tarkennuksia.

Lausunnot
Valmisteluvaiheessa jätettiin kaavahanketta koskien 4 kpl viranomaislausuntoa, joi-
hin on laadittu vastineet. Viranomaislausunnon jättivät Keski-Suomen ELY-keskus ja
ympäristöterveystarkastaja, Keski-Suomen museo ja Keski-Suomen liitto. Keski-
Suomen museo jätti lausunnon, jonka mukaisesti ” Keski-Suomen museolla ei ole
huomautettavaa rantaosayleiskaavan muutokseen.” Keski-Suomen museon lausun-
nossa todettiin, että ”Keski-Suomen museolla ei ole huomautettavaa rantaosayleis-
kaavan muutokseen rakennetun kulttuuriympäristön eikä arkeologisen kulttuuripe-
rinnön osalta.” Myöskään ympäristöterveystarkastajalla ei ollut erityistä kommentoi-
tavaa kaavaluonnosaineistoon.
Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa todetaan mm (ote):

”Koska yleiskaava(muutos) ohjaa laadittavaa asemakaavaa, voimassa olevan
yleiskaavan yleismääräys ’Rakentamisessa tulee ottaa huomioon paikallisen
rakentamisen perinne siten, että uudis- ja korjausrakentaminen sopeutuu ole-
massa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöön. Avoimeen maisemaan ra-
kennettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennusten korkeusasemaan,
muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen’ olisi hyvä sisällyttää myös yleis-
kaavamuutokseen. Luontoselvitystä voidaan pitää riittävänä yleiskaavatasoi-
seen suunnitteluun. Suunnittelun tarkentuessa asemakaavoituksen myötä, tu-
lee luontoselvitystäkin tarkentaa tarpeellisilta osin.”

Mielipiteet
Valmisteluvaiheessa jätettiin kaavahanketta koskien 6 mielipidettä, joista 5 kpl oli
saman sisältöisiä. Viidessä mielipiteessä tuotiin esille seuraavat asiat:

”MRL:n 39 §:n sisältövaatimusten 5 ja 7 mukaan kaavoituksen yhteydessä pi-
tää osoittaa, että kaava takaa turvallisen ja terveellisen asuinympäristön ja
sen, miten kaava vähentää ympäristöhaittoja. Kaavan vaikutuksia on arvioitu
vain siitä näkökulmasta, miten tilanne mahdollisesti muuttuu nykytilanteeseen
verrattuna. Yleiskaavoituksen yhteydessä tulee selvittää uuden puhdistamon
aiheuttamat todelliset vaikutukset ihmisten elinoloihin ja ympäristöön. Selvitys-
ten jälkeen voidaan sanoa sopivatko esitetyt paikat ylipäätään jätevesipuhdis-
tamon sijoituspaikaksi.
MRL:n 41 §:n mukaan olisi mahdollista antaa määräyksiä, joilla estetään tai
rajoitetaan kaavan mukaisen toiminnan haitallisia vaikutuksia elinoloihin ja
ympäristöön.
Yleiskaavassa on määrättävä kuinka puhdistamon jätevedet johdetaan Leuhu-
jokeen, millaisia hajuhaittoja sallitaan ja kuinka virukset ja bakteerit poiste-
taan.”

Yksi mielipiteistä koski erityisesti puhdistamon sijoituspaikkaa:
”Puhdistamolle tulisi selvittää kokonaan uutta sijoituspaikkaa etäämpänä asu-
tuksesta. Puhdistamo aiheuttaisi haju- ja meluhaittoja sekä olisi Leuhujoen ve-
sistön tilan kannalta haitallista. Sijoitusvaihtoehto 1 on maiseman kannalta
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huonompi, koska se sijoittuu avoimelle peltoalueelle kulttuurimaisema-
alueella.
Kaavaselostuksessa on virheellisesti mainittu, että alueen lähiympäristössä ei
ole erityistä työpaikka ja elinkeinotoimintaa. Saarikoski -tilalla harjoitetaan ak-
tiivista maanviljelyä. Mikäli alueet menetetään puhdistamon myötä Saarijärven
kaupungille, vaikuttaisi se merkittävä tilan taloudelliseen kannattavuuteen. Ky-
seiset peltoalueet ovat viljelyominaisuuksiltaan tilan parhaimpia.
Kaavaluonnoksessa esitetty puhdistamonalueen aluevaraus on tarpeettoman
laaja.”

2.1.3 Kaavaehdotus nähtävillä
Kaavahankkeen ehdotusvaiheessa osallisten oli mahdollista jättää muistutuksia ja
viranomaisten antaa lausuntonsa kaavaehdotuksen sisällöstä. MRL:n säädökset
velvoittavat, että erityisesti ehdotusvaiheen muistutuksiin kunnan tulee laatia kirjalli-
nen kannanotto (vastine). Nämä vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä 6. Kus-
takin palautteesta on tiivistelmät vastineen yhteydessä.

Viranomaislausuntoja tuli 1 ja siinä ei ollut huomautettavaa kaavan sisällöstä. Muis-
tutuksia jätettiin 5 kpl, joista 4 olivat sisällöltään samankaltaisia. Muistutuksissa esi-
tettiin kaavamääräyksiin lisättäväksi määräyksiä jätevesien johtamiseksi putkella
Härkäkallion eteläpuoliseen syvänteeseen, jätevesien desinfiointia ennen Leuhunjo-
keen laskemista sekä hajuhaittojen eliminoimiseksi poistoilmalle 15 m piippua sekä
aktiivihiilisuodattimen käyttöä. Lisäksi esitettiin ELY-keskuksen luonnosvaiheessa
esittämien maisemamääräysten lisäämistä kaavaan, jotka olivat jo kaavaehdotuk-
sessa.
Jätettyihin palautteisiin on laadittu vastineet, jotka ovat tämän kaavaselostuksen liit-
teenä nro. 6.

Kaavakartalle on lisätty muistutusten ja palautteiden johdosta seuraavat yleismää-
räyslisäykset:

”ET-alueelle sallitaan toteutettavan 15 metriä korkeat piippurakenteet jäte-
vedenpuhdistamon tarpeisiin (poistoilman käsittelyyn). ”

”ET-alueen toiminnassa ja rakentamisessa tulee noudattaa eri lupaviran-
omaisten määräyksiä ja toiminta sekä rakentaminen tulee järjestää siten,
ettei synny vesistön tai pohjaveden pilaantumisvaaraa.”

Kaavakartalle on tehty myös pieniä teknisluonteisia piirtokorjauksia, jotka eivät edel-
lytä MRA 32 §:n mukaista lisäkuulemista tai ehdotusaineiston uudelleen nähtäville
asettamista.  Myös kaavaselostusta on korjattu ja täydennetty ehdotusvaiheen näh-
tävilläolon jälkeen teknisin korjauksin ja mm. prosessi- ja vastinetietojen osalta sekä
tarvittavin päivämäärätarkistuksin.
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa koskevat määräykset anne-
taan ympäristöluvassa. Kaavamuutoksella ja -laajennuksella mahdollistetaan se, et-
tä jäteveden puhdistamolle on varattuna riittävä alue sekä rakennusoikeus, jotta
toimivan jätevedenpuhdistamon rakentamiselle ovat edellytykset olemassa.
Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisesti ympäristölupa tarvitaan ”Ympäristön pi-
laantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan, josta säädetään liitteen 1 taulukossa 1
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(direktiivilaitos) ja taulukossa 2”.
Ympäristölupa tarvitaan, jos kyseessä on: ”Yhdyskuntajätevesien käsittely ja johta-
minen 13 c) (YSA 1§):
• Yhdyskuntajätevesien käsittely ja johtaminen, kun kyse on asukasvastineluvultaan
vähintään 100 henkilön jätevesien käsittelemisestä.”

2.1.4 Ehdotusvaiheen jälkeinen MRA 32 §:n kuuleminen

Ehdotusaineiston palautteisiin laadittiin vastineet, jotka hyväksyttiin kaupunginhalli-
tuksessa 15.08.2022 (§ 131). Samalla hyväksyttiin kaavaehdotusaineistoon laaditut
täydennykset ja tekniset korjaukset. Kaavaehdotusaineistoon laadittujen muutosten
johdosta järjestettiin MRA 32 §:n mukainen osallisten kuuleminen. Kuulemisen yh-
teydessä saatiin 4 kpl samansisältöistä muistutusta, joissa allekirjoittajia oli yhteensä
8 kpl. Jätettyihin muistutuksiin on laadittu vastineet, jotka ovat kaavaselostuksen liit-
teenä.

2.2 Osalliset

Kaavahankkeen osallisia ovat suunnittelualueen sekä viereisten maa-alueiden ja ra-
kennuspaikkojen maanomistajat, vuokraoikeuden haltijat, suunnittelualueen ympä-
ristössä asuvat kuntalaiset, kunnan hallintokunnat ja alueella toimivat yritykset sekä
viranomaiset. Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloi-
hin yleiskaavamuutos ja -laajennus vaikuttaa:

Maanomistajat ja asukkaat
- Kaava-alueen ja tähän rajoittuvien alueiden maanomistajat ja asukkaat
- Kaavan vaikutusalueen asukkaat
- Vaikutusalueen yritysten, laitosten työntekijät ja käyttäjät sekä yritykset ja elinkei-
noharjoittajat
- Kaava-alueen liikenneväylien haltijat ja käyttäjät

Kaupungin hallintokunnat ja toimielimet
- Tekninen lautakunta
- Ympäristötoimi / ympäristösihteeri
- Saarijärven kaupungin vesi- ja viemärilaitos
- Elinvoimapalvelut/yritysten kehittäminen

Seuraavia viranomaisia kuullaan kaavatyön edetessä:
- Keski-Suomen ELY – keskus
- Keski-Suomen liitto
- Keski-Suomen museo
- Keski-Suomen pelastuslaitoksen aluepalopäällikkö
- Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen ympäristöterveystarkastaja
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Muut osalliset:
- Elenia Oy
- Saarijärven Vesihuolto Oy
- Saarijärven Kaukolämpö Oy
- Saarijärven Yrittäjät ry
- Saarijärvi Seura ry
- teleoperaattorit
- vesiosuuskunnat
- SSYP Kiinteistöt Oy
- Saarijärven osakaskunta

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja
lausua kaavasta mielipiteensä. Osallisten tietoja täydennetään kaavaprosessin ai-
kana tarvittaessa liitteenä olevaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.
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2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely
Kaavan vireilletulo

- Kaavahankkeen vireilletulosta kuulutettiin 10.3.2021
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 10.3. – 24.3.2021
- Osallisilla ja kuntalaisilla oli mahdollisuus jättää osallistumis- ja arviointi-

suunnitelmasta mielipiteensä OAS:n nähtävillä oloajan kuluessa

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 mielipi-

teen kaavaluonnoksen nähtävillä oloajan kuluessa

Kaavaehdotus

- Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan
- Kaavaehdotus on yleisesti nähtävillä vähintään 30 päivän ajan
- Lakisäädösten mukaisesti vähintään vieraspaikkakuntalaisia maanomistajia tulee

tiedottaa kaavan nähtäville asettamisesta kirjeitse ehdotusvaiheessa (Saarijärven
kaavoitus tiedottaa pääsääntöisesti laajemmin ja eri kaavavaiheissa)

- Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistu-
tuksen kaupunginhallitukselle ehdotuksen nähtävillä oloajan kuluessa

Kaavan hyväksyminen

- Hyväksymisvaiheessa kaavamuutosaineisto käsitellään kaupunginhallituksessa ja
sen jälkeen kaupunginvaltuustossa. Valtuusto tekee hyväksymistä koskevan pää-
töksen MRL 37 §:n mukaisesti.

- Kaavan hyväksymiskäsittelyä koskevasta päätöksestä kuulutetaan
- Muutosta hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan hallin-

to- oikeuteen, jonka ratkaisusta on mahdollista valittaa, mikäli valituslupa myönne-
tään, korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Kaavan voimaantulo

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

- Yleiskaavahankkeesta on pidetty vireilletulovaiheen MRL 66 §:n ja MRA 26 §:n
mukainen viranomaisneuvottelu 21.1.2021.

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

- Kaavaehdotuksen jälkeistä viranomaisneuvottelua ei ollut tarpeen järjestää.

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

- Keski-Suomen ELY -keskukselle ja Keski-Suomen liitolle ilmoitetaan kaavan
voimaantulosta. Voimaantullut kaava-aineisto toimitetaan Maanmittauslaitok-
selle, rakennustarkastajalle sekä tarpeen mukaan muille viranomaisille.
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3 LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Alueen yleiskuvaus
Uuden jätevedenpuhdistamon sijoituspaikka on tällä hetkellä yleis- ja asemakaavoit-
tamatonta aluetta. Olemassa olevan jätevedenpuhdistamon alueella on voimassa
Pienvesistöjen rantaosayleiskaava. Suunnittelualueeseen kuuluu sekä yksityisen
maanomistajan ja kaupungin omistamia tiloja tai niiden osia. Nykyinen puhdistamo
sijaitsee Saarijärven kaupungin omistamalla Saarilampi -nimisellä tilalla. Tilan alu-
eella ei ole puhdistamon lisäksi muita toimintoja. Yleiskaavan laajennus kohdistuu
Markkula-tilan osa-alueelle, joka on yksityisen maanomistajan omistamaa aluetta.
Tilan osa on nuorta koivikkoa.

Luonnonympäristö
Alueelle on laadittu erillinen luontoselvitys (kaavaselostuksen liite 2). Selvityksen
mukaan alueelle ei sijoitu merkittäviä luontoarvoja.

Maisemarakenne, maisemakuva
Suunnittelualue kuluu Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaavassa paikallisesti
merkittävään kulttuurimaisema-alueeseen. Rantaosayleiskaavan luonto- ja maise-
maselvityksessä todetaan alueen ominaispiirteinä olevan viljellyt pellot, tilakeskukset
ja laidunmaat.

Keski-Suomen maakunnallisessa maisemaselvityksessä (2005) todetaan Saarijär-
ven reitin vesistön ja viljelymaiden olevan oma kulttuurisaarekkeensa Saarijärven
reittivesistöjen ympärillä. Saarijärvi sijaitsee itäisten ja läntisten alueiden risteyskoh-
dassa, missä esiintyy rinnakkain molempia piirteitä niin rakennustavoissa, työväli-
neissä kuin perinteisissä pihamuodoissakin. Rakentamisen pohjana on vankka ta-
lonpoikainen perinne.

Maakunnallisesti arvokas Pajupuron-Tarvaalan maisema-alue (Keski-Suomen valta-
kunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (päivitysinventointi suori-
tettu vuosina 2009-2015)) sijaitsee lähellä suunnittelualuetta. ¨Pajupuro-Tarvaalan
maisemassa vaihtelevat eri aikakausien pientaloasutuksen muodostamat kylänrait-
timaiset osuudet, vanhemmat tilakeskukset, metsät ja kumpuilevat peltonäkymät.
Yleiskuva Pajupurosta on viehättävä; maatalousmaisema ja pienasutus yhdistyvät
kauniisti toisiinsa. Vanhimmat rakennukset ovat jääneet tien tasoa alemmaksi. Kylän
alue on edelleen viljeltyä maaseutumaisemaa. Aktiivitiloja on muutama, lisäksi alu-
eella on pientaloasutusta. Pajupuron laaksomaisema on maisemakuvaltaan selkeä
ja monipuolinen. Maiseman peruselementtejä ovat jokilaakso ja sen rinteiden avarat
Murronjokilaaksoon laskeutuvat pellot.¨.

Suunnittelualue on paikallisesti merkittävällä Leuhunjoen kulttuurimaisema-alueella.
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Luonnonolot
Kaavamuutosalue lähiympäristöineen on pääasiassa puhdistamotoimintaan liittyvää
rakentamisaluetta. Laajennusalue puhdistamon eteläpuolella on lehtomaisella kan-
kaalla kasvavaa varttunutta koivikkoista kasvatusmetsää. Saarilammin puustoinen
suojavyöhyke on lehtipuuvaltaista tuoretta kangasta, vastaavaa suota ja mustikka-
turvekangasta. Pienvesistöjen rantaosayleiskaavan luontoselvityksen mukaan alu-
eelle ei sijoitu merkittäviä luontokohteita.

Kuva 3. Ortokuva kaavamuutosalueesta ympäristöineen.
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Kuva 4. Maaperäkartta suunnittelualueelta (lähde: GTK Maankamara). Sininen
alue on hiesua (Hs), ruskea on saraturvetta (Ct), okran värinen on hiekkamoreenia (Mr)
ja punainen on kalliomaata (Ka).

Saarijärvi kuuluu keskiboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Suunnittelualueen
lähiympäristössä on pääosin peltoa. Suunnittelualueella on koivikko sekä nykyinen
puhdistamo. Lähialueen eläimistö koostuu tyypillisistä peltoalueilla esiintyvistä lajeis-
ta.

Luonnon monimuotoisuus
Suunnittelualueen luonto on maa- ja metsätalouskäytössä nykyisen puhdistamon
läheisyydessä. Linnuston osalta Saarilammessa ja sen ympäristössä esiintyy tyypil-
listä lajistoa, eikä uhanalaisia tai seurattavia lajeja ole. Linnustohavainnot ovat use-
amman vuoden ajalta (liite 3).

Vesistöt ja vesitalous
Pääosa suunnittelualueen pintavesistä virtaa länsi-lounassuunnassa Saarilampeen.
Vesistöt kuuluvat Saarijärven reitin vesistöalueeseen. Suunnittelualue sijaitsee suo-
jellulla valuma-alueella (Saarijärven reitti Leuhunkosken yläpuolella).
Lähin pohjavesialue on Voudinniemen pohjavesialue, joka kuuluu osana kaakko-
luode -suunnassa kulkevaan harjujaksoon.

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

Yhdyskuntarakenne
Kaavamuutosalue sijoittuu SYKE:n YKR-taajamajaotuksen ulkopuolelle ns. taaja-
man lievealueelle.

Kuva 5. Alueen sijoittuminen suhteessa yhdyskuntarakenteeseen. SYKEn YKR-
taajamat 2019 (Liiteri 2021). Taajama-alue on osoitettu tummalla punertavalla ja taaja-
man lievealue vaaleammalla punertavalla. Kaavamuutosalueen sijainti on osoitettu
karttaan sinisellä pisteellä.

Lähimmät asemakaavoitetut alueet sijoittuvat noin kilometrin etäisyydelle Hietalah-
den alueelle, johon on kaavoitettu asutusta. Keskustan yleiskaavassa on varattu
asutukselle alueita Nurmelan alueelta (AP/res), joka sijoittuu noin 500 metrin etäi-
syydelle.
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Kuva 6. Alueen sijoittuminen suhteessa suunniteltuun yleiskaavojen mukaiseen yh-
dyskuntarakenteeseen. Keskustan yleiskaavassa osoitetut Nurmelan ja Hietalahden
AP/res -alueet ovat vielä toteutumatta. Pienvesistöjen rantaosayleiskaavassa ei lähis-
tölle ei ole suunniteltu uutta asutusta. Kaavahankealue on esitetty kartassa sinisellä
katkoviivalla.

Asuminen
Kaavahankealueella ei ole asutusta. Lähin asutus sijoittuu noin 150 metrin etäisyy-
delle Pajupurontien sekä Myllymäentien toiselle puolelle.
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Kuva 7. Kaavahankealue suhteessa lähiympäristön asuin- ja lomarakennuksiin.

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

Työpaikat, elinkeinotoiminta
Alueella sijaitsee kaupungin pääpuhdistamo, joka vaatii työvoimaa. Alueella tai sen
lähiympäristössä ei ole muuta erityistä työpaikka- ja elinkeinotoimintaa. Kaavahan-
kealueen lähiympäristön pellot ovat aktiivisessa maatalouskäytössä.

Virkistys
Keskustan yleiskaavassa Hietalahden ja Kusiaismäen alueille on varattu laajoja alu-
eita virkistykselle. Alueella on useita käytössä olevia virkistysreittejä. Virkistysalueen
varaukset ovat lähimmillään noin 300 m:n etäisyydellä kaavamuutosalueesta.

Liikenne
Alueen pohjoispuolitse kulkee seututie (Myllymäentie). Puhdistamon alueelle liity-
tään yhdystieltä (Pajupurontie). Myllymäentien vuoden keskimääräinen vuorokausi-
liikenne on 1841 ajoneuvoa/vuorokausi.
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Kuva 8. Kaavahankealueelle johtavien maanteiden liikennemäärät. Vuoden keskimää-
räinen vuorokausiliikenne (KVL), jonka yksikkö on ajoneuvoa/vuorokausi.
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Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Kaavahankealueelle tai sen lähiympäristöön ei sijoitu suojeltuja rakennuksia. Kaa-
vahankealue on kokonaisuudessaan osa Leuhunjoen paikallisesti arvokasta kulttuu-
rimaisema-aluetta, joka mukailee likimääräisesti ympärillä olevaa laajaa peltoaluetta
ulottuen pohjoisessa kutakuinkin Myllymäentiehen, idässä Leuhunjokeen ja etelässä
Reippaalaan.

Kuva 9. Leuhunjoen kulttuurimaisema-alue (keltainen alue). Kaavahankealue on koko-
naisuudessaan Leuhujoen kulttuurimaisema-alueen sisäpuolella.

Pienvesien rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi
2007-2008 -selvityksen mukaan kaavahankealueella tai sen lähiympäristössä ei ole
muinaisjäännöksiä.
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Tekninen huolto ja erityistoiminnat
Kaavahankealueella on käytössä oleva jätevedenpuhdistamo siihen liittyvine verkos-
toineen.

Kuva 10. Alueen liittyminen taajaman vesihuoltoverkostoon.

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 toi-
menpiteitä 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.
Kaavoituksen saamien tietojen mukaan uudelle jätevedenpuhdistamolle edellytetään
uutta ympäristölupaa ja ympäristölupa on tarkoitus jättää AVI:n käsiteltäväksi loppu-
vuodesta 2022.
Saarilammen kunnostamiseen liittyen Saarijärven kaupungin ympäristölupahakemus
”Saarilammen kunnostaminen ja yhdyskuntajätevesien johtaminen Leuhunjokeen
sekä toiminnan aloittamislupa” on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa kä-
sittelyssä. Ympäristölupapäätös saatiin 28.6.2021, mutta päätöksestä on valitettu
Vaasan hallinto-oikeuteen, minkä johdosta kaupunki ei ole päässyt käynnistämään
Saarilammen kunnostamista.

Jätevedenpuhdistamon on koettu aiheuttavan hajuhaittoja naapurustoon. Kaava-
hankkeen palautteissa on todettu nykyisen puhdistamon aiheuttavan häiriötä lähi-
alueen asutukselle.

Sosiaalinen ympäristö
Puhdistamon itä- ja kaakkoispuolelle sijoittuu Pajupurontien sekä Leuhunjoen varren
kylämäistä harvaan asuttua maaseutua sekä loma-asutusta. Puhdistamon länsipuo-
lella on pelto- ja metsäaluetta.
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3.2.1 Maanomistus

Kaavahankealue sijoittuu Saarijärven kaupungin ja yksityisen maanomistajan omis-
tamille tiloille. Nykyinen puhdistamo sijaitsee Saarijärven kaupungin omistamalla
Saarilampi -nimisellä tilalla. Saarilampi-tilan alueelle sijoittuu myös Saarilampi-
vesistö ja sen rantavyöhykkeet. Yleiskaavan laajennusalue sijoittuu yksityisen
maanomistajan maa-alueelle.

3.3 Suunnittelutilanne

3.3.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaista 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, jonka maakuntahallitus mää-
räsi voimaan 26.1.2018 § 6.

Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu biotalouteen tukeutuvaksi alueeksi
(keltainen väri). Kusiaismäen alue Saarilammen alueen itäpuolella on osoitettu vir-
kistysalueeksi (vihreä väri). Ruskealla vinoviivoituksella on merkitty kulttuuriympäris-
tön vetovoima-alueet. Vesiretkeilyreitti (sininen palloviiva) ja moottorikelkkailureitti
(musta hakasviiva) sijoittuvat myös suunnittelualueen läheisyyteen.



SAARIJÄRVEN KAUPUNKI KAAVASELOSTUS
Kaavoitus Saarilammen puhdistamon alueen

yleiskaavamuutos ja -laajennus

25(38)

Kuva 11. Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta. Kaava-alueen likimääräinen sijain-
ti on merkitty kuvaan valkoisella nuolella.

Keski-Suomen maakuntakaava 2040

Keski-Suomen liitto on käynnistänyt maakuntakaavan päivityksen. Päivitys koskee
Keski-Suomen voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen maakun-
nan aluetta, Kuhmoinen pois lukien. Kaavasta käytetään nimeä Keski-Suomen
maakuntakaava 2040. Maakuntakaava päivitetään rullaavan maakuntakaavoituksen
periaatteiden mukaisesti. Rullaavassa maakuntakaavoituksessa voimassa olevaa
maakuntakaavaa muutetaan kertyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Kaavahanke
on valmisteluvaiheessa eli luonnosaineisto on ollut nähtävillä 7.3.–5.5.2022. Maa-
kuntakaavan muutostarpeet liittyvät seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon,
liikenteeseen ja hyvinvoinnin aluerakenteeseen.

Yleiskaava
Suunnittelualueella on voimassa kaupunginvaltuuston 9.12.2019 hyväksymä Saari-
järven pienvesistöjen rantaosayleiskaava ja se on tullut lainvoimaiseksi 20.1.2020.
Yleiskaavassa nykyisen puhdistamon alue on varattu yhdyskuntahuoltoa palvele-
vaksi alueeksi (ET), jolle on merkitty rakennusoikeutta 2000 k-m². Alue kuuluu laa-
jempaan paikallisesti arvokkaaseen Leuhunjoen kulttuurimaisema-alueeseen (kma-
11).

Tässä kaavaprosessissa muutetaan ja laajennetaan tätä voimassa olevaa Pienvesis-
töjen rantaosayleiskaavaa. Muutos on käynnistetty 14.12.2020 ja hankkeen osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 10.3.-24.3.2021.
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Kuva 12. Ote Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaavasta. Suunnittelualueen li-
kimääräinen sijainti on merkitty yleiskaavakarttaan sinisellä katkoviivalla. Kaava-
alueen rajaus on kaavaprosessin aikana muuttunut siten, että ET-alueen pohjoispuoli-
nen osa on poistettu suunnittelualueesta.

Saarilammen jätevedenpuhdistamoaluetta koskevat seuraavat yleiskaavamerkinnät ja -
määräykset voimassa olevassa Pienvesistöjen rantaosayleiskaavassa:

Päämaankäyttöä osoittavat aluevarausmerkinnät:



SAARIJÄRVEN KAUPUNKI KAAVASELOSTUS
Kaavoitus Saarilammen puhdistamon alueen

yleiskaavamuutos ja -laajennus

27(38)

Päämaankäyttöä täydentävät merkinnät:

Päämaankäyttöä täydentäviä merkintöjä ei ole

Viiva- ja muut merkinnät:

Yleiskaavamääräykset
Yleiskaavan määräyksistä on poimittu suunnittelualuetta koskevat määräykset
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Asemakaava
Suunnittelualueen lähimmät asemakaavoitetut alueet ovat Hietarinteen asuinalue
Hietalahdessa sekä Kusiaismäen lähivirkistysalue.

Kuva 13 Kaavahankealueen lähimmät asemakaavoitetut alueet. Kaavamuutosalueen
sijainti on esitetty kartassa sinisenä pisteenä.

Pohjakartta
Yleiskaavan pohjakarttana käytetään maanmittauslaitoksen peruskarttaa sekä kiin-
teistönrajoja.

Rakennusjärjestys
Saarijärven kaupungin voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty kaupungin-
valtuustossa 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 14 ra-
jatuille 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.

Kuva 14 Rakennuskieltoalue
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Muut suunnitelmat ja selvitykset
 Saarilammen uuden jätevedenpuhdistamon esisuunnitelma, Pöyry Oy, 2019
 Saarilammen uuden jätevedenpuhdistamon hajumallinnus, Ramboll Finland Oy,

2022
 Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava, luonto- ja maisemaselvitys, FCG

Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2018
 Pienvesien rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2007-2008, Timo

Jussila / Mikroliitti Oy, 2008.

Kuva 15. Suunnitelma jätevedenpuhdistamorakennusten sijoitusvaihtoehdoista 1 ja 2
(Pöyry Finland 4.6.2019). Vaihtoehdossa 1 uusi puhdistamorakennus sijoittuisi nykyi-
sen puhdistamon pohjoispuolelle. Vaihtoehdossa 2 puhdistamo sijoittuisi nykyisen
puhdistamon eteläpuolelle Pajupuron tien suuntaisesti.

Kuva 16. Suunnitelma jätevedenpuhdistamorakennusten sijoitusvaihtoehdoista 1 ja 3
(Pöyry Finland 4.6.2019). Vaihtoehdossa 3 uusi puhdistamorakennus sijoittuisi nykyi-
sen puhdistamon eteläpuolelle itä-länsisuuntaisesti.
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Hankesuunnittelun edettyä vuoden 2021 lopulla pohjoisesta sijoitusvaihtoehdosta
luovuttiin, mm. koska uuden jätevedenpuhdistamon purkuvesiä varten rakennetaan
putkilinja Leuhunjoelle; eteläisemmästä sijoituspaikasta on lyhyempi etäisyys joki-
alueelle. Pohjoisempi sijoitusvaihtoehto on myös maisemallisesti arempi alue (vilje-
lyskäytössä oleva pelto) Myllymäentien varrella. Myös nykyinen valvomorakennus
on paremmin hyödynnettävissä eteläisessä vaihtoehdossa. Valvomorakennus tulee
jäämään käyttöön myös uuden puhdistamon valmistuttua.
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4 YLEISKAAVAMUUTOKSEN KUVAUS

Yleiskaavamuutoksella ja -laajennuksella on tavoitteena mahdollistaa suunnitellun uu-
den jäteveden puhdistamon toteutuminen. Nykyinen puhdistamo on tulossa käyttöikän-
sä loppuun ja uuden puhdistamon rakentaminen on jätevedenpuhdistamon esisuunni-
telman mukaan pidemmällä aikajänteellä parempi vaihtoehto kuin nykyisen saneeraa-
minen. Voimassa olevassa yleiskaavassa on osoitettu yhdyskuntatekniikan alueeksi
vain nykyisen jätevedenpuhdistamon alue eli ET-alueeksi varattu alue ei ole riittävän
laaja. Hankesuunnittelun alkuvaiheessa uusi puhdistamorakennus oli suunniteltu vaih-
toehtoisesti nykyisen puhdistamorakennuksen etelä- tai pohjoispuolelle. Vuoden 2021
lopulla hankesuunnittelussa edettiin ja pohjoisemmasta sijoitusvaihtoehdosta luovuttiin.

Kuva 17. Yleiskaavatyön luonnosvaiheessa uudella puhdistamolla oli kaksi sijoitus-
vaihtoehtoa. Kuvassa on esitetty sijoitusvaihtoehdot suhteessa voimassa olevaan
yleiskaavaan ja luonnosvaiheen kaavamuutos- ja laajennusalueeseen.

Kuva 18. Kuvassa on esitetty kaavaehdotuksen mukainen kaavaratkaisu.

Kaavamuutoksella laajennetaan ET aluetta siten, että uusi jätevedenpuhdistamo on
mahdollista sijoittaa nykyisen puhdistamon eteläpuolelle. Kaavamuutoksella ET-
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merkintään lisätään /k -indeksi, joka osoittaa aluevarauksen olevan tarkoitettu kunnan
tarpeisiin.

Voimassa olevan yleiskaavan ET -alueen pinta-ala on 0,76 ha. Kaavamuutoksen myötä
pinta-ala on 1,9 ha.

Voimassa olevan yleiskaavan kaavamääräykset huomioidaan yleiskaavamuutoksessa
ja –laajennuksessa. Rakennusoikeutta ET-korttelialueelle osoitetaan 4000 krs-m2.

Liikenteen liittymäkohdat ET-alueelle esitetään asemakaavoituksen yhteydessä.
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5 KAAVAN VAIKUTUKSET

Kaavaprosessin aikana arvioidaan kaavan toteuttamisen merkittäviä välittömiä ja vä-
lillisiä vaikutuksia (MRL 9 § ja MRA 1 §) selvityksiin ja muuhun kaavoitustyön aikana
saatuun tietoon pohjautuen. Vaikutustenarviointi on koko kaavaprosessin ajan kes-
tävä menettely ja sen tulee perustua riittäviin lähtötietoihin. Kaavamuutoksen vaiku-
tustenarviointi kohdentuu siihen mitä voimassa oleva kaava mahdollistaa suhteessa
kaavamuutoksen ja laajennukseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti arvioidaan vaikutuksia seuraaviin
asiakokonaisuuksiin.
1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liiken-
teeseen;
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön;
6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.

5.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
Jäteveden puhdistamon modernisointi mahdollistaa tehokkaammat jäteveden puh-
distustulokset sekä mahdollistaa toimenpiteitä mm. hajuhaittojen lieventämiseen.
Yleiskaavalla ei ole mahdollista suoraan vaikuttaa siihen, kuinka jäteveden puhdis-
tamo toimii; ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa koskevat mää-
räykset annetaan ympäristöluvassa. Kaavan laajennuksella mahdollistetaan kuiten-
kin se, että jäteveden puhdistamolle on varattuna riittävä alue, jotta toimivan jäteve-
denpuhdistamon rakentamiselle on edellytykset olemassa.

Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisesti ympäristölupa tarvitaan ”Ympäristön pi-
laantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan, josta säädetään liitteen 1 taulukossa 1
(direktiivilaitos) ja taulukossa 2”. Ympäristölupa tarvitaan, jos kyseessä on: ”Yhdys-
kuntajätevesien käsittely ja johtaminen 13 c) (YSA 1§)

 Yhdyskuntajätevesien käsittely ja johtaminen, kun kyse on asukasvasti-
neluvultaan vähintään 100 henkilön jätevesien käsittelemisestä.”

Jäteveden puhdistamon toimivuutta ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia määritel-
lään ja seurataan ympäristöluvan mukaisessa prosessissa. Sen avulla seurataan
puhdistamolle asetettujen ympäristövaatimusten täyttymistä. Näihin ympäristövaati-
muksiin kuuluvat myös vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön.

Puhdistamon poistovesien johtamista (putkea pitkin) Leuhunjokeen ei ratkaista
yleiskaavan muutoksella ja laajennuksella (kaavahanke ei edes ulotu koko vaaditulle
alueelle), vaan ympäristölupamenettelyssä.

Jäteveden johtamista toisen alueella ohjaa ympäristönsuojelulaki (mm. YSL 158 §)
ja sen tarkemmasta sisällöstä voidaan päättää ympäristöluvassa (ei yleiskaavassa).
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Ympäristönsuojelulaki 158 §:n 3. momentti:
”Jäteveden johtaminen toisen alueella
Jätevettä johtavan velvollisuuden tarkemmasta sisällöstä voidaan päättää ympäristöluvassa.
Jos luvassa ei ole tarvittavia määräyksiä tai jäteveden johtaminen perustuu muuhun kuin lu-
vanvaraiseen toimintaan, velvollisuuden tarkemmasta sisällöstä päättää kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen noudattaen, mitä ojituksesta säädetään vesilain 5 luvussa. Uoman
kunnossapitoa koskevan erimielisyyden ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
noudattaen, mitä ojituksesta säädetään vesilain 5 luvussa.”

Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen ratkaistaan mm. MRL 161 §:n määräyk-
sen mukaisesti.

Ympäristönsuojelulain säännökset 167 § ja 168 § koskevat säännöllisen valvonnan
järjestäminen, eli luvanvalaista toimintaa tulee valvoa valvontasuunnitelman ja val-
vontaohjelman mukaisesti.

Jätevesien desinfiointia koskevat määräykset (eli puhdistamovesien käsittelyt ennen
Leuhunjokeen laskemista) sekä hajuhaittojen eliminoimista koskevat määräykset
(poistoilmalle 15 m piippu sekä aktiivihiilisuodattimen käyttö) voidaan määrätä ym-
päristösuojelulain kautta ympäristölupamenettelyssä (YSL 7 §, 8 §, 10 § ja 20 §).

Hajuhaittaa ja pilaantumista (päästöt, bakteerit, virukset) voidaan säännellä seuraa-
villa ympäristönsuojelulain pykälillä:
• YSL 7 § määrää velvollisuudesta ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista
(päästö on mm. hajuhaitta ja pilaantumista ovat esim.  bakteerit)
• 11 § Sijoituspaikan valintaa koskeva säännös
• 14 § Pilaantumisen torjuntavelvollisuutta koskeva säännös
• 15 § Ennaltavarautumisvelvollisuutta koskeva säännös

Kaavoituksella (kaavakartalla tai -selostuksella) ei voida määrätä ympäristölupapro-
sessista; ympäristölupaprosessia ohjaa ympäristönsuojelulaki ja -asetus.
Saarilammen uuden puhdistamon ympäristölupahakemus on laadinnassa ja se on
tarkoitus jättää AVI:n käsiteltäväksi loppuvuodesta 2022. Ympäristölupamenettelyn
osalta järjestetään erilliset kuulemiset YSL:n mukaisesti.

Uuden puhdistamon etuina ovat parempi puhdistusteho- ja varmuus, pienemmät
ympäristöhaitat, pienemmät lämmitys- ja hoitokulut koska uudet koneet ovat ener-
giataloudellisempia ja – tehokkaampia. Myös työntekijöiden työskentelyolosuhteet
paranevat uuden puhdistamon myötä. Kaavamuutos ja -laajennus mahdollistaa nä-
mä asiat suhteessa siihen, että puhdistamoa ei uudistettaisi tai se vain saneerattai-
siin.

Uuden puhdistamon vaikutustenarvioimiseksi on laadittu hajumallinnus. Mallinnuk-
sella kuvataan hajupäästöjen leviämistä tietyillä lähtöarvoilla. Mallinnuksen mukaan
hajupäästöt vähenevät uuden laitoksen myötä merkittävästi. Hajupäästöt vähenevät,
koska kaikki hajua tuottavat prosessiyksiköt sijaitsevat uuden rakennuksen sisällä ja
rakennuksen poistoilma voidaan ohjata ulos rakennuksesta esimerkiksi hajusuodat-
timien kautta. Nykyisin pistemäisiä hajupäästöjä pääsee ympäristöön suodattamat-
tomina. Puhdistamolta johdettava puhdistettu jätevesi ei aiheuta hajuhaittoja.
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Kuva 19. Vanhan (nyt toiminnassa olevan) puhdistamon hajumallinnus. Kuvassa on
kuvattu suurin pitkäkestoinen (1 tunti) hajupitoisuus. Hajua ei esiinny koko ajan kar-
tan esittämällä tavalla, vaan tulokset ovat kunkin pisteen suurin tulos. Oikealla näky-
vässä taulukossa on luonnehdittu hajuyksiköiden suuruutta sanallisesti. (Ote Ramboll
Finland Oy:n laatimasta hajumallinnuksesta)

Hajumallinnuksen mukaan uuden puhdistamon sekä suurin pitkä- että lyhytkestoi-
nen hajupitoisuus olivat koko alueella alle pienimmän yleisesti tarkasteluissa käytet-
tävän pitoisuuden 1 HY/m3 (puolet väestöstä aistii). Lisäksi ns. hajufrekvenssit olivat
alle 1 %:n vuoden tunneista. Näin ollen hajumallinnuksessa ei ole esitetty kuvia uu-
den laitoksen hajujen leviämisestä (eli näin pieniä pitoisuuksia ei ole voitu esittää
karttakuvana).

Kaavahankkeella ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja
elinympäristöön. Kaavamuutos mahdollistaa jätevedenpuhdistamon uudistamisen ja
sitä kautta lähialueen elinolojen ja elinympäristön paranemisen. Kyseessä on kau-
pungin tärkein jätevedenpuhdistamo eli sen turvattu ja laadukas toimivuus on tärkeä
koko keskustan yhdyskuntarakenteen kannalta.

5.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmas-
toon. Kaavahanke mahdollistaa puhdistamon uudistamisen ja sitä kautta pidemmäl-
lä aikajänteellä vesistöihin kohdistuvien päästöjen vähenemisen.
Lampialueen kunnostaminen on tärkeää avo-ojan tai lammen ympäristövaikutusten
parantamiseksi ja ko. kunnostushanke on erillinen uuden jätevedenpuhdistamon ra-
kentamiseen verraten. Uusi jätevedenpuhdistamo ei aiheuta jätevedenkäsittelystä
johtuvaa kuormitusta lammelle tai avo-ojalle. Uuden jätevedenpuhdistamon suunnit-
telussa ja toteutuksessa huomioidaan käsiteltyjen jätevesien johtaminen purkuput-
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kessa Leuhunjokeen uuden puhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten mukai-
sesti. Jäteveden johtamista toisen alueella ohjaa ympäristönsuojelulaki (mm. YSL
68 § ja 158 §) ja sen tarkemmasta sisällöstä voidaan päättää ympäristöluvassa (ei
yleiskaavassa).

5.3 Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja
luonnonvaroihin

Kaavaratkaisulla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia kasvi- ja eläinlajeihin,
luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin. Kaavan muutos- ja laajennusalu-
eelta ei ole löydetty suojeltavia lajiesiintymiä.

5.4 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja ener-
giatalouteen

Kaavaratkaisulla on pidemmällä aikajänteellä yhdyskuntarakenteellisia vaikutuksia,
sillä se luo edellytykset varmemmalle kunnalliselle jätevedenpuhdistamon toiminnal-
le. Tämä on yksi kunnallisen teknisenhuollon merkittävimmistä tehtävistä.

5.5 Vaikutukset liikenteeseen
Kaavaratkaisulla ei ole merkittäviä liikenteellisiä vaikutuksia verraten nykytilantee-
seen. Uusi puhdistamo korvaa vanhan puhdistamon ja siten liikennevirrat eivät muu-
tu alueella merkittävästi. Asemakaavoituksessa tarkastellaan yksityiskohtaiset liitty-
mäkohdat korttelialueelle.
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5.6 Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja ra-
kennettuun ympäristöön

Kaavahankkeen suurimmat vaikutukset ovat maisemallisia, sillä kaava mahdollistaa
uuden puhdistamon rakentumisen nykyistä puhdistamoaluetta laajemmalle alueelle.
Alue laajenee etelän suuntaa noin kaksikertaiseksi nykyisestä. Koko laajennusalue
on kuitenkin puustoltaan peitteinen, joka vähentää uudisrakennusten näkyvyyttä
maisemassa. Lisäksi alue on osa Leuhunjoen paikallisesti arvokasta kulttuurimai-
sema-aluetta. Puhdistamo on toiminut alueella jo vuodesta 1972 eli se on ollut osa-
na maisemarakennetta myös kulttuurimaisemainventointien laadintavaiheessa.

Kuva 20. Kaavaratkaisu ortokuvalla. ET-alue laajenee etelään metsäiselle alu-
eelle.

Tarkemmassa asemakaavoituksessa voidaan rakentamista ohjata yksityiskohtai-
simmilla määräyksillä ja toteutussuunnitelmia tarkastellaan erityisesti rakennuslupa-
vaiheessa. Oleellisina tekijöinä ovat tällöin rakennusten soveltuvuus ympäristöönsä
sekä mahdollinen istutettava puusto, jonka avulla uudisrakentamisen soveltuvuutta
maisemaan voidaan parantaa.

5.7 Vaikutukset elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen
Kaavaratkaisulla ei ole suoraan merkittäviä vaikutuksia elinkeinoelämälle. Toimiva
vesihuolto ja jätevesien käsittely vesihuollon toiminta-alueella palvelee myös Saari-
järven elinkeinoelämää ja elinkeinotoiminnan tarvitsemia toimintatiloja.
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Yleiskaavan lisäksi alueelle laaditaan yksityiskohtaisempi asemakaava. Asemakaa-
vaa laaditaan samanaikaisesti yleiskaavan kanssa. Uuden jätevedenpuhdistamon
rakennuslupa on tavoitteena myöntää viimeistään lainvoimaisen asemakaavan pe-
rusteella. ET-alueen rakennusluvat on mahdollista myöntää myös yleiskaavan pe-
rusteella.

Hollolassa 5. päivänä lokakuuta 2022
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