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1.2 Kaava-alueen sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Saarijärven ydinkeskustan kaakkoispuolella valtatie 13:n varrella
Timonmäen alueella. Suunnittelualue rajautuu koillispuolelta valtatiealueeseen ja lounais-
puolelta Saarijärveen. Valtatien pohjoispuolelle on rakentunut liikerakennusten korttelialue
kuten myös kaavamuutosalueen kaakkoispuolella.

Kuva 2. Kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti.

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus
Kaavan nimi on Timonmäen asemakaavan muutos.

Saarijärven kaupunginhallitus on päättänyt 9.11.2020 (§ 153) asemakaavamuutoksen
käynnistämisestä korttelin 604 tonttien 2 ja 3 alueella. Timonmäen asemakaava-alueelle
on lupalautakunnassa 3.7.2020 (§ 9) myönnetty poikkeamispäätös ajoyhteyden toteuttami-
selle AL-korttelialueelle sekä alueen muodostamiselle neljäksi, myytäväksi määräalaksi.
Ajoyhteys on tarkoitus osoittaa kaavamuutoksessa katualueena. AL-korttelialueen ajoyh-
teyden toteuttamisen myötä asemakaavakarttaa on tarve päivittää ja samalla korttelialueen
käyttötarkoitus tarkistaa.

Tavoitteena on muodostaa Timonmäen alueelle omarantaisia pääasiassa asuinkäyttöön
osoitettuja tontteja. Alueelle soveltuva liiketoiminta on ensisijaisesti toimistotyyppistä liike-
toimintaa, jossa piha-alueille ja ajoliikenteeseen ei kohdistu merkittäviä vaikutuksia. Kortte-
lialueen käyttötarkoitusta arvioidaan ja tarkennetaan kaavatyön yhteydessä korttelialueen
määräalojen myyntitilanne huomioiden.
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

Liite 1. Asemakaavamuutoksen seurantalomake
Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3. Liikennemeluselvitys, 2021, Taratest Oy
Liite 4. Maisemaselvitys. Saarijärven keskustan yleiskaava, 2010,

A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Tapani Vuorinen.

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä
ja lähdemateriaalista

Saarijärven keskustan yleiskaavan laadintaa varten tehdyt selvitykset:
- Saarijärven keskustan yleiskaavan luontoselvitys, 2009, Ympäristösuunnittelu En-

viro Oy, Marko Vauhkonen.
- Lausunto Saarijärven keskustan yleiskaavan liito-oravareviireistä 2013, Ahlman

Group Oy.

Muita aineistoja:
- Valtatie 13 toimenpidesuunnitelma, 2013, Saarijärven kaupunki, Keski-Suomen

ELY-keskus, A-Insinöörit Suunnittelu Oy
- Timonmäen yleissuunnitelma, 2017, Arkitupa Oy

2 TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavaprosessin vaiheet

9.11.2020 Kaupunginhallituksen päätös asemakaavamuutoksen käynnistämi-
sistä korttelin 604 tonttien 2 ja 3 alueella (§ 153).

10.3.2021 Kaavamuutoksen vireilletulo.

10.3. – 24.3.2021 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä.

3.11. – 3.12.2021 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 käynnistynyt vuonna 2020.

Asemakaavamuutokseen kuuluu nk. Timonmäen alueella, valtatien 13 varrella korttelin
604 tontit 2 ja 3. Kortteli 604 on osoitettu voimassa olevassa kaavassa asuin-, liike- ja toi-
mistorakennusten korttelialueeksi (AL). Tontilla 2 on vuonna 1969 valmistunut omakotitalo,
talousrakennus sekä rantasauna. Tontti 3 on rakentamaton.

Asemakaavamuutoksen pinta-ala on noin 1,3 ha.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Alueen toteuttaminen on alkanut poikkeamisluvan perusteella keväällä 2021 kadun ja
paineviemärin rakentamisella kaupungin toimesta.

Tonttien sisäisten muutosten sekä mahdollisten meluesteiden toteuttaminen on tontin-
omistajien tai – haltijoiden vastuulla. Kaava voidaan toteuttaa jo tällä hetkellä voimassa
olevan asemakaavan ja poikkeamisluvan perusteella. Laadittava kaavamuutos täsmentää
alueen toteutusta ja rakentamistapaa.

3 LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijoittuu valtatie 13:n varrelle, Saarijärven ydinkeskustan kaakkoispuo-
lelle. Timonmäen alue on ollut asuinkäytössä ainakin 1940-luvulta lähtien. Vuonna 1966
peruskartassa alueella on peltoa ja molemmilla korttelin 604 tonteilla 2 ja 3 on asuinra-
kennukset. Tällä hetkellä tontilla 2 on vuonna 1969 valmistunut omakotitalo ja tontti 3 on
rakentumaton.

Timonmäen alueen ja valtatien pohjoispuolelle on syntynyt liikerakentamista 1990- ja
2000-luvuilla. Hankkijan liikekiinteistö on valmistunut vuonna 1998 ja Tokmanni (ent.
Alemakasiini) vuonna 2006.

Kuva 1. Peruskartat vuosilta 1966 ja 2020. Lähde: Maanmittauslaitos.
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Suunnittelualueella maasto on valtatien varressa melko tasaista, jonka jälkeen rinne laskee
järvelle päin jyrkästi. Maaperä suunnittelualueen luoteisosan korkeimmilla kohdilla on hiek-
kavaltaista harjua muuttuen kaakkoon mentäessä hiesuksi.

Kuva 2. Ilmakuva suunnittelualueelle koillisesta Pieni-Lumperoisen yltä otettuna, kuvausvuosi 2011.
Suunnittelualueen likimääräinen sijainti merkitty valkoisella rajauksella. (Saarijärven kaupunki)

3.1.2 Luonnonympäristö

Maisemarakenne, maisemakuva
Saarijärven maiseman perusrakenteen muodostavat vesistöt ja luode-kaakko suuntai-
nen pitkittäisharju. Timonmäen alueella tämä pitkittäisharju on erittäin selvästi näkyvissä
lähimaisemassa valtatien suuntaisena ympäristöään korkeampana harjanteena.

Keskustan yleiskaavan maisemaselvityksessä kirkko - Palavasalmi ja urheilukenttä on
arvotettu maisemallisesti merkittäväksi kokonaisuudeksi, jotka muodostavat maiseman
solmukohdan. Timonmäen alue ei selvityksen mukaan kuulu tähän arvokkaaseen mai-
semakokonaisuuteen.

Kuva 3. Ote Keskustan yleiskaavan maise-
maselvityksestä. Vihreällä värillä rajatut kohteet
ovat maisemallisesti merkittäviä alueita.
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Luonnonolot
Suunnittelualueen harjun luoteisosa on alueen korkeinta kohtaa nousten n. 10 metriä järven
pinnasta. Korkeimmalla kohdalla maaperä on myös karumpaa kuin harjun kaakkoisosassa.
Mänty kasvaa valtapuuna muuttuen harjun kaakkoisosaan mentäessä lehtipuuvaltaiseksi
metsäksi, jossa kasvaa mm. koivua, pihlajaa, vaahteraa ja haapaa. Männikkövaltaisessa
metsässä pensaskerroksessa kasvaa harvakseltaan pihlajaa. Lehtipuuvaltaisessa metsäs-
sä pensankerroksen kasvillisuus on runsasta ja siellä kasvaa pihlajan lisäksi puuvartisia
varpuja ja mm. kurtturuusua viljelykarkulaisena.

Kuva 5. Maaperäkartta suunnittelualueelta. Vihreällä värillä on merkattu hiekkavaltainen harju (HkM). Kaava-
muutosalueen likimääräinen sijainti on kuvassa merkitty sinisellä rajauksella. (Läh-
de:http://gtkdata.gtk.fi/Maankamara/index.html)

Luonnon monimuotoisuus
Alueen kasvillisuus on tavanomaista eikä alueelta ole tavattu uhanalaisia kasvi- tai eliölaje-
ja.

Pienilmasto
Suunnittelualueen lounaan suuntaan laskevilla rinteillä on suotuisa pienilmasto. Auringon-
säteilyn määrä on suuri ja maastonmuodot sekä kasvillisuus vähentävät tuulisuutta ranta-
viivan tuntumassa. Harjun laelle pohjoisesta ja koillisesta puhaltavat tuulet muuttavat pie-
nilmastoa tuulisemmaksi ja viileämmäksi.

Kuva 4. Näkymä Saarijärveltä suunnittelualueelle. Kuvan vasemmassa reunassa näkyy rantasauna.



SAARIJÄRVEN KAUPUNKI KAAVASELOSTUS
Kaavoitus ja maankäyttöpalvelut Timonmäen asemakaavamuutos

9(37)

Vesistöt ja vesitalous
Suunnittelualueen eteläpuolella oleva Saarijärvi kuuluu Saarijärven reitin vesistöihin. Kes-
kivedenkorkeus on 117,9 (N60) ja laskennallinen keskimäärin kerran sadassa vuodessa
toistuva tulvavedenkorkeus (HW1/100) 118,90 mpy. Saarijärven vedenpintaa säännöstel-
lään.

Maastonmuodoista johtuen pintavedet kaavamuutosalueelta valuvat harjun molemmille
puolille. Kaavamuutosalueella katualueelta tulevat hulevedet johdetaan v. 2021 rakenne-
tun purkuputken kautta lähelle rantaa rakennetun imeytyspainanteen kautta vesistöön.

Kuva 5. Timonmäen alue järven suunnasta kuvattuna.

Luonnonsuojelu
Asemakaavan muutosalueella ei sijaitse Natura 2000-suojelualueverkoston tai valtakun-
nallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita eikä Keski-Suomen
maakuntakaavassa osoitettuja luonnonsuojelukohteita.

3.1.3 Rakennettu ympäristö

Yhdyskuntarakenne
Asemakaavamuutosalue sijoittuu kokonaisuudessaan asemakaavoitetulle AL -
korttelialueelle, joka on jäänyt kuitenkin toteutumatta. Vanhaa omakotikiinteistöä lukuun ot-
tamatta kaavamuutosalue on taajamametsää. Valtatien molemmin puolin on rakentunut
erilaisia vähittäiskaupan kiinteistöjä sekä huoltoasema.

Kaupunkikuva
Alue sijoittuu valtatien varteen ympäristöään korkeammalle harjanteelle. Timonmäen alue
sekä sillä oleva asuinrakennus erottuvat selvästi valtatiellä liikkuville. Järven suunnasta
katsottuna Timonmäen alueelta erottuu metsän keskeltä vanha rantasaunarakennus.
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Asuminen
Suunnittelualueella ja sen välittömässä läheisyydessä on kaksi omakotitalokiinteistöä.
Suunnittelualueella olevan omakotikiinteistön peruskorjaus on aloitettu keväällä 2021.
Suunnittelualueesta keskustan suuntaa sijoittuu Tarvaalan vanhan pappilan kiinteistö, jos-
sa majoitus ja ravintolapalvelujen lisäksi myös asutaan vakituisesti.

Työpaikat, elinkeinotoiminta
Kaavamuutosalueen läheisyydessä samassa korttelissa toimii huoltoasema, puutarha-
myymälä ja liikerakennus. Valtatien toisella puolella Hankkijan rautakauppa ja Tokmanni.
Tarvaalan vanhan pappilan majoitus- ja ravintolayritys sijoittuu suunnittelualueesta keskus-
tan suuntaan. Työntekijöitä näissä yrityksissä on yhteensä noin 10-20 henkeä vaihdellen
sesonkien mukaan.

Palvelut
Samassa korttelissa kaavamuutosalueeseen rajautuen sijaitsee huoltoasema ja autokor-
jaamo sekä puutarhamyymälän - ja kenkäkaupan palveluita. Koulut ja päiväkodit sekä suu-
rin osa harrastuspaikoista ja päivittäistavarakaupoista sijoittuu keskustan kaupunginosaa
noin 1 kilometrin etäisyydelle.

Virkistys
Suunnittelualueen luoteispuolelle sijoittuu kosteikko ja kapea harjuale, joka on asemakaa-
vassa varattu virkistysalueeksi. Kusiaismäen laaja virkistysalue laskettelurinteineen ja pu-
rurata/latureitteineen sijoittuu noin puolentoista kilometrin etäisyydelle Timonmäestä kaak-
koon.

Liikenne
Ajoneuvoliikenne suunnittelualueelle tapahtuu suoraan vt-13:sta olemassa olevan liittymän
kautta. Kevyelle liikenteelle on erillinen väylä valtatien varrella. Liikennemäärät valtatiellä v.
2020 ovat olleet n. 5540 ajoneuvoa/vrk josta raskaan liikenteen osuus on ollut 555 ajoneu-
voa eli noin 10 % kokonaisliikennemäärästä.
Tieyhteys tuleville tonteille rakennettiin poikkeamisluvan perusteella keväällä 2021.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Suunnittelualueella ei ole arvokkaita rakennushistoriallisesti tai kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaita kohteita tai muinaisjäännöksiä.
Suunnittelualueella oleva asuinrakennus (kuva 1) on yksikerroksinen tiiliverhoilut puurun-
koinen rakennus, joka on valmistunut v. 1969 ja laajennettu myöhemmin autotallisiivellä.
Pihapiirissä sijaitsee puurakenteinen kylmä varastorakennus (kuva 2) ja rannassa rintee-
seen upotettu hirsirunkoinen rantasauna (kuvat 3 ja 4). Ulkorakennus ja rantasauna näky-
vät jo vuoden 1966 pohjakartalla, joten ne edustavat alueen vanhempaa rakennuskantaa.
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Tarvaalan vanhan pappilan pihapiirissä suunnittelualueen luoteispuolella on useita asema-
kaavalla suojeltuja rakennuksia.

Suunnittelualueen luoteispuolella järveen pistävän niemen kannassa on kiinteä muinais-
jäännös, Palvasalmi (1000018568). Kohde on luokiteltu työ- ja valmistuspaikaksi (terva-
hauta).

Kuva 6. Kiinteän muinaisjäännöksen sijainti merkitty punaisella pisteellä.

Tekninen huolto
Kaavamuutosalueelle on rakennettu paineviemäri ja vesijohto tien rakentamisen yhtey-
dessä keväällä 2021. Kaukolämpöverkko sijoittuu alueen välittömään läheisyyteen. Alu-
een sähköverkko on toteutettu maakaapelein.

1

4

2

3
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Sosiaalinen ympäristö
Kaavamuutosalueella ei ole tällä hetkellä asukkaita. Alue on ollut 60 –luvulle saakka taa-
jaman läheistä nauhamaisesti vanhan tien ja järven väliin rakentunutta  rantarakentami-
sen aluetta.

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Valtatien ja radan liikennemelu ovat alueen merkittävimmät ympäristön häiriötekijät, jotka
tulee huomioida kaavamuutoksessa. Alueelta on laadittu melulaskentamalliin pohjautuva
liikennemeluselvitys v. 2021 (Taratest Oy). Selvityksen melumallinnukset on tehty
SoundPLAN melumallinnusohjelmistolla. Mallinnuksia varten on muodostettu maastomalli
maanmittauslaitoksen aineistosta, hyödyntäen lisäksi Saarijärven kaupungin asemakaavan
pohjakartan korkeuspisteaineistoa.
Mallinnuksissa on huomioitu alueeseen vaikuttavat merkittävimpien teiden ja katujen sekä
kohteesta lähimmillään noin 130 metrin etäisyydellä sijaitsevan pääradan liikenteen aiheut-
tamat melutasot nykytilanteessa sekä ennustetilanteessa vuodelle 2030.
Laadittujen melulaskentamallien perusteella sisältyi suunnitteluohjeita sekä suosituksia
alueen asemakaavamääräyksistä, joilla voidaan vähentää liikennemelun haitallisia vaiku-
tuksia tarkasteltavalla alueella.

Nykyisillä liikennemäärillä mallinnetut päivä- ja yöajan melutasot:

Kuva 7. Päivämelu nykytilanteessa (klo 7-22), korkeus 2 m. Päiväajan ohjearvo 55 dB ylittyy keltaisesta väri-
vyöhykkeestä alkaen.
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Kuva 8. Yömelu nykytilanteessa (klo 7-22), korkeus 2 m. Yöajan ohjearvo 45 dB ylittyy vaaleanvihreästä väri-
vyöhykkeestä alkaen.

Melumallinnuksessa mallinnettiin myös ennusteliikennemäärillä v. 2030 tilanteen mukaan.
Selvityksessä todetaan, että liikennemäärien 20…40 % kasvulla ei ole merkittävää vaiku-
tusta alueen melutasoihin. Myöskään Jyväskylä – Haapajärvi junaradan aiheuttamilla me-
lutasoilla ei havaittu olevan merkittävää vaikutusta tarkasteltavan kohteen melutasoihin.

Tärinä on myös asemakaavamuutoksessa huomioitava häiriötekijä. Timonmäen alueelta ei
ole laadittu tärinäselvitystä, mutta hyvänä vertailukohteena voidaan käyttää palvelusasunto
Kotikonnun rakennuslupavaiheessa vuonna 2015 tehtyä selvitystä valtatien ja radan täri-
nästä. Kotikontu sijoittuu valtatien ja radan varrelle 1,6 km:n etäisyydelle Timonmäen alu-
eesta luoteeseen. Rakennusmassa sijoittuu n. 27 metrin etäisyydelle valtatien keskilinjasta
ja n. 57 metrin etäisyydelle radasta. Maaperä alueella on tiivistä hiekkaista silttiä ja silttistä
hiekkaa. Liikennemäärinä selvityksessä on käytetty 2 tavarajunaa päivittäin, nopeusrajoi-
tus 40km/h. Valtatien nopeusrajoitus 60 km/h eli sama kuin Timonmäen kohdalla.

Selvityksessä on käytetty VTT:n suositusta rakennusten värähtelyluokituksesta

Kotikontu

Timonmäki
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Ennustekäyrien perusteella selvityksessä arvioitiin värähtelyluokan C alueen etäisyyksiä
raiteesta:

Valtatieliikenteen aiheuttaman värähtelyluokkien etäisyydet ajoväylästä arvioitiin Kotikontu-
jen kohdalla seuraavan taulukon mukaisesti:

Timonmäen suunniteltujen tonttien rakennusalan lähin etäisyys valtatien keskilinjaan on
noin 28 metriä (tontti 2) ja etäisyys lähimpään raidepariin on yli 100 metriä. Tonttien 3-5
kohdalla lähin rakennusala sijoittuu noin 37 metrin etäisyydelle valtatiestä.
Etäisyydet valtatien ajorataan ovat lähes samat kuin Kotikontujen alueella ja etäisyys lä-
himpiin ratapareihin huomattavasti pidempi. Maaperä alueella on hiekkavaltaista harjua/
silttistä hiekkaa.
Vertailutietojen perusteella on todennäköistä, että raide- ja tieliikenteen tärinä vaimenee
alle ohjearvojen tonttialueen rajalla.

Maanomistus

Kaavoitettava alue on osittain Saarijärven kaupungin ja osittain yksityisessä omistuksessa.

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.
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Alueidenkäyttötavoitteiden avulla taitetaan yhdyskuntien ja liikenteen päästöjä, turvataan
luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristön arvoja sekä parannetaan elinkeinojen
uudistumismahdollisuuksia. Niillä myös sopeudutaan 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 tavoit-

teet, 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 toteuttamis-
ta on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomais-
ten toiminnassa.
Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. Uudistetut ta-
voitteet 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.

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 tiivis-
tettävän taajaman alueelle (ruskea ruutuviivoitus) lähelle keskustoimintojen aluetta (C,
punainen). Alueen luoteispuolella oleva pyöreä vihreä symboli viittaa valtakunnallisesti
merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön, Saarijärven vanhaan osaan. Ruskeal-
la vinoviivoituksella on merkitty kulttuuriympäristön vetovoima-alueet. Suunnittelualu-
een pohjoispuolella kulkevat junarata ja valtatie 13 on merkitty Valta-/rautatien kehit-
tämisakseli -merkinnällä.
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Kuva 9. Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta. Kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti on merkitty ku-
vaan valkoisella nuolella.

Yleiskaava
Kaavamuutosalueilla on voimassa kaupunginvaltuuston 21.4.2015 hyväksymä Saarijär-
ven keskustan yleiskaava. Yleiskaavassa korttelialue 604 on osoitettu A-1 alueena eli
asuntovaltaisten taajamatoimintojen alueena. Valtatie on merkitty merkittävästi parannet-
tavaksi valtatieksi, jonka liittymätiheys ja -järjestelyt on otettava huomioon. Kaavamerkin-
nän mukaisesti valtatien mahdolliset melu- ja tärinähaitat on otettava huomioon asema-
kaavoja laadittaessa ja valtatien parantamistoimia suunniteltaessa. Suunnittelualueen ja
valtatie 13 välissä kulkee kevyen liikenteen reitti (musta palloviiva). Ruskealla yhtenäisel-
lä viivalla on merkitty muu merkittävä uusi kokoojakatu, jonka linjauksen sijainti on ohjeel-
linen.

Kuva 10. Ote Saarijärven keskustan yleis-
kaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen
sijainti on merkitty yleiskaavakarttaan sinisel-
lä rajausviivalla. Kaavamuutosalueen rajaus
voi kaavaprosessin aikana vielä vähäisesti
muuttua.
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Asemakaava

Timonmäen kaavamuutosalueella on voimassa Saarijärven kaupunginvaltuuston 23.3.1992
hyväksymä ja lääninhallituksen 2.6.1992 vahvistama Asemankannaksen rakennuskaava ja
rakennuskaavan muutos. Kortteli 604 on kaavassa osoitettu asuin-, liike- ja toimistoraken-
nusten korttelialueeksi (AL). Valtatieltä tuleva ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti on
osoitettu kaavamuutosalueen pohjoisosaan (valkoinen nuoli).

Kuva 11. Ote voimassa olevasta asemakaavasta, johon kaavamuutosalue on rajattu sinisellä viivalla.

Pohjakartta
Kaavatyössä käytetään Saarijärven keskustan asemakaavoituksen pohjakarttaa.
Tarvittaessa pohjakarttaan tehdään täydennysmittauksia. Pohjakartan hyväksyy
Saarijärven kaupungin maankäyttöpäällikkö. Pohjakartta täyttää sille MRL 54 §:ssä
asetetut vaatimukset.

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.

4 KAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Suunnittelun tarve

Asemakaavan muuttamiseen ryhdyttiin koska omarantaisille pientalotonteille keskustan lä-
heisyydessä oli kysyntää. AL – korttelialueen käyttö muuhun kuin asuinkäyttöön on haas-
teellista koska alueen maastomuodot ja pinta-alat eivät mahdollista sellaista liiketoimintaa,
joka edellyttäisi vähäistä laajempaa ulko- tai kenttävarastointia tai raskaan liikenteen tois-
tuvaa liikennöintiä korttelialueella.
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4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kaupunginhallitus on tehnyt 9.11.2020 (§153) päätöksen asemakaavan muutos- ja päivi-
tyshankkeen käynnistämisestä korttelin 604 tonttien 2 ja 3 alueella.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1 Osalliset
Kaavahankkeen osallisia ovat suunnittelualueen sekä viereisten tonttien maanomistajat,
vuokraoikeuden haltijat, suunnittelualueen ympäristössä asuvat kuntalaiset, kunnan hallin-
tokunnat ja alueella toimivat yritykset sekä viranomaiset. Myös alueen työntekijät ovat
osallisia.

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 ympäristöterveystar-

kastaja

Muita yhteistyö- ja asiantuntijatahoja:
- Saarijärven Vesihuolto Oy
- Saarijärven Kaukolämpö Oy
- Elenia Oy
- 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 10.3.2021. Hanketta koskeva osallistumis-
ja arviointisuunnitelma asetettiin yleisesti nähtäville kuuluttamisen jälkeen. Kaikille kaava-
muutosalueen naapureille, joiden yhteystiedot olivat tiedossa, lähetettiin tiedotekirje vireil-
letulosta.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Kaavan vireilletulo

- Asemakaavan muutoksen vireilletulosta kuulutettiin 10.3.2021.
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 10.3. – 24.3.2021.
- Osallisilla ja kuntalaisilla oli mahdollisuus jättää osallistumis- ja arviointisuunni-
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telmasta mielipiteensä kaupunginhallitukselle OAS:n nähtävillä oloajan kulues-
sa.

Kaavan valmisteluvaihe

- Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutettiin kaupungin intertnet –sivuilla
sekä Sampo -lehdessä.

- Suunnittelualueen ja naapurikiinteistöjen maanomistajille lähetettiin tiedotekirje kaava-
luonnosaineiston nähtäville asettamisesta.

- Kaavaluonnos oli yleisesti nähtävillä 3.11. – 3.12.2021.
- Osallisilla ja kuntalaisilla oli mahdollisuus jättää kaavaluonnoksesta kirjallinen mielipi-

de kaavaluonnoksen nähtävillä oloajan kuluessa.

Kaavaehdotus

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

kaupunginhallitukselle ehdotuksen nähtävillä oloajan kuluessa.

Kaavan hyväksyminen

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

linnan hallinto-oikeuteen, jonka ratkaisusta on mahdollista valittaa korkeimpaan
hallinto-oikeuteen.

Kaavan voimaantulo

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

4.3.4 Viranomaisyhteistyö

- 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, Väy-
lä-virastolta, Keski-Suomen pelastuslaitokselta ja Pohjoisen Keski-Suomen ympäristö-
toimen ympäristöterveystarkastajalta pyydettiin kommentit kaavaluonnoksesta ja lau-
sunnot kaavaehdotuksesta.

- asemakaavan mukaiselle valtatieliittymälle haettiin Pirkanmaan ELY-keskukselta liit-
tymäohje joulukuussa 2021. Ohjeistus liittymän rakentamiseen saatiin 4.2.2022.
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- Kaavoitukseen liittyvä viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa, kun kaavaehdo-
tus on ollut julkisesti nähtävillä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu. Vi-
ranomaisneuvotteluun kutsutaan Keski-Suomen ELY-keskus ja muut hankkeeseen liit-
tyvät viranomaistahot.

- 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 voimaan-
tulosta. Voimaantullut kaava-aineisto toimitetaan Maanmittauslaitokselle, rakennustar-
kastajalle sekä tarpeen mukaan muille viranomaisille.

4.4 Asemakaavan tavoitteet

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Kunnan asettamat tavoitteet
Saarijärven kaupungin tavoitteena on ottaa Timonmäen pääosin rakentumaton alue käyt-
töön ja muuttaa asemakaavaa tonttikysyntää vastaavaksi.

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Suunnittelualueella on voimassa Saarijärven keskustan yleiskaava, joka ohjaa asemakaa-
vaa. Yleiskaavassa Timonmäen alue on merkitty asuntovaltaisten taajamatoimintojen alu-
eeksi (A-1).
Asemakaavamuutos noudattaa yleiskaavassa osoitettuja aluevarauksia. Alueen suunnitte-
lussa tulee huomioida mahdollinen valtatien rinnakkaiskatuverkko.
Rinnakkaiskatuverkkoa on tutkittu yleiskaavatyön yhteydessä laaditun selvityksen yhtey-
dessä; Valtatie 13 Saarijärven keskustan osayleiskaava-alueella.

Kuva 12. Ote selvityksestä VT-13 Saarijärven keskusta osayleiskaava-alueella. Kuvassa vaihtoehto rinnak-
kaiskatuverkosta Timonmäen kohdalta. Valtatielinjaus kulkee nykylinjauksen pohjoisreunassa ja vapautuva tila
hyödynnetään rinnakkaiskadun linjauksessa.

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Timonmäen alue on perinteisesti ollut taajaman läheistä pientaloaluetta ja alue halutaan
edelleen säilyvän asuntoalueena. Alueen maastonmuotoja voidaan hyödyntää rakentami-
sessa siten, että valtatien melu jää alle ohjearvojen.  Sijainti vesistön rannalla keskustan
palvelujen läheisyydessä tekevät Timonmäen alueesta houkuttelevan asuntorakentami-
seen.
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Alueelta laaditun meluselvityksen perusteella suunniteltujen asuinrakennusten julkisivuihin
kohdistuva melutaso on ennustetilanteen liikennemäärillä laskettaessa enimmillään 62 dB.
Vallitsevat melutasot aiheuttavat asuinrakennusten julkisivuille enimmillään noin 27 dB ää-
neneristävyysvaatimuksen. Koska Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääneneristä-
vyydestä 30 dB riittää sisämelun ohjearvon 35 dB saavuttamiseen, ei kohteisiin ole välttä-
mätöntä asettaa ääneneristävyyden ΔL kaavamääräystä.

Melumallinnuksesta saatiin tietoa myös siitä, kuinka rakennusten sijoittelulla voidaan vai-
kuttaa melun leviämiseen. Mallinnuksessa tutkittiin valtatien suuntaisten rakennusmasso-
jen vaikutusta päivä- ja yöajan melutasoihin rakennusten ulkopuolella. Mallinnuksessa to-
detaan, että rakennusten vesistön puoleisille sivuille jää riittävästi päivämelulta suojaisaa
oleskelualuetta.
Melumallinnuksen suosituksen mukaisesti rakennukset tulisikin sijoitella tontilla peräkkäin
siten, että pitkä sivu on valtatien suuntainen.

Kuva 13. Päivämelu (klo 7 - 22), korkeus 2 m. Ennustetilanne 2030. Päiväajan ohjearvo ylittyy keltaisesta väri-
vyöhykkeestä alkaen.

Kuva 14. Yömelu, mallinnus (klo 22 - 7), korkeus 2 m. Ennustetilanne 2030. Yöajan ohjearvo ylittyy vaaleanvih-
reästä värivyöhykkeestä alkaen.

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet, tarkentuneet tavoitteet

Osallisten tavoitteet
Kaavamuutoksen käynnistämisen jälkeen alueelta on myyty olemassa oleva omakotikiin-
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teistö sekä kaksi rakentamatonta tonttia. Nykyisen omakotikiinteistön omistajan tavoitteena
on asumisen lisäksi harjoittaa pienimuotoista liiketoimintaa tontilla. Valmisteluvaiheen kuu-
lemisen yhteydessä kiinteistön omistaja on tarkentanut tavoitteitaan siten, että uusi ase-
makaava mahdollistaisi jatkossakin käyttää puolet tontin rakennusoikeudesta liike- ja toi-
mistotilojen rakentamiseen.

Kaavan laadulliset tavoitteet
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa turvallinen ja terveellinen asuinympä-
ristö. Alueelta on laadittu meluselvitys, joka huomioidaan kaavamuutoksen laadinnassa.
Myös valtatien ja radan liikenteen aiheuttama tärinä on huomioitava.  Saarijärven keskus-
tan yleiskaavan laadinnan yhteydessä tutkittiin valtatien rinnakkaiskatuverkon sijoittumista
ja kaavamuutoksessa tuleekin huomioidaan, että rinnakkaiskatuverkko on mahdollista to-
teuttaa myöhemmin ja tonttien liittyminen katuverkkoon on mahdollista.
Alue sijoittuu näkyvälle paikalle keskustan tuntumaan valtatien varrelle. Kaavamuutoksen
tavoitteena on, että alueen toteutuksessa huomioidaan myös esteettiset seikat koska alue
sijoittuu näkyvälle paikalle taajaman ohi kulkevalle valtatieosuudelle.

Muut tavoitteet
Tavoitteita täydennetään tarvittaessa luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen, kun esimer-
kiksi osallisten tavoitteista saadaan lisätietoa kuulemisen yhteydessä.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
Alustavissa kaavaluonnostarkasteluissa vaihtoehtoina oli joko neljän tai viiden erillispienta-
lotontin muodostaminen. Olemassa oleva asuinkiinteistö asetettiin myyntiin tarjousten pe-
rusteella ja tarjous oli mahdollista jättää siten, että pihapiirissä oleva varastorakennus joko
jäi myytävälle määräalalle tai toisena vaihtoehtona tarjouksen ulkopuolelle.

4.5.2 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Asemakaavamuutosta ohjaa sekä yleiskaava sekä alueelle myönnetty poikkeamislupa.
Alueelle laadittiin myös katusuunnitelma, jossa huomioitu väylän vaatima tilantarve.
Olemassa oleva asuinkiinteistö myytiin tammikuussa 2021 ja kauppaan sisältyi myös piha-
piirissä ollut varastorakennus. Määräalan myynti vaikutti lopulliseen, jossa alueelle osoitet-
tiin kolme erillispientalotonttia (AO) ja yksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontti (AL-3).
Kaavamuutosluonnosta laadittaessa katsottiin, että tontille nro 2 oli mahdollista merkitä
käyttötarkoitusmerkintä, joka mahdollistaa pienimuotoisen liiketoiminnan.  Liiketoimintaa
varattu kerrosala on rajattu 20 %:iin tontin rakennusoikeudesta.

Nähtäville asetettava kaavaluonnos on esitetty alla.
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Kuva 11. Ote valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville asetettavasta kaavaluonnoksesta.

Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen
Luonnosvaiheen kuuleminen:
Timonmäen asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä
pyydettiin viranomaislausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen lii-
tolta, Keski-Suomen museolta, Keski-Suomen pelastuslaitokselta, Pohjoisen Keski-
Suomen ympäristötoimen ympäristöterveystarkastajalta sekä Väylävirastolta (Väy-
lä). Alueen toimijoilta, Elenia Oy:ltä ja Saarijärven Vesihuolto Oy:ltä sekä Saarijär-
ven Kaukolämpö Oy:ltä pyydettiin myös lausunnot.
Lausunnon jättivät Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen
museo, ympäristöterveystarkastaja ja Elenia Oy.

Kaava-aineistosta jätettiin yksi mielipide.

Valmisteluvaiheessa jätetyt lausunnot/mielipiteet tai tiivistelmät sekä vastineet ovat
alla olevassa taulukossa:

Keski-Suomen ELY-
keskuksen kommentin
tiivistelmä

1. Maisema
Kaavaselostuksessa (luku 1.6) on suunnittelualueen maiseman
osalta viitattu taustaselvityksenä Saarijärven keskustan yleis-
kaavan laadintaa varten tehtyyn maisemaselvitykseen (Saari-
järven keskustan yleiskaava, 2010, A-Insinöörit Suunnittelu Oy,
Tapani Vuorinen). Selvitystä ei kuitenkaan ole liitetty kaava-
aineistoon, eikä sitä ole myöskään huomioitu kaavaselostuk-
sessa (suunnittelualueen nykytilan kuvaus, kaavan vaikutusten
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arviointi). Kaava-aineistoa tulisi täydentää näiltä osin.

Voimassa olevassa asemakaavassa sekä yleiskaavassa, joka
ohjaa laadittavaa ak-muutosta, alue on osoitettu asuntoraken-
tamiseen soveltuvana alueena. Alueen sijainti kapealla harju-
kaistaleella valtatien ja rannan välissä on kuitenkin haasteelli-
nen. Kaavamuutoksen vaikutuksia kaupunkikuvaan on arvioitu
kaavaselostuksessa hyvin suppeasti huomioiden alueen eri-
tyispiirteet ja sijoittuminen.

Kaupunki- ja maisemakuvallisesti alue sijoittuu keskeiselle pai-
kalle Saarijärven keskustaajamassa. Kaavan maisema- ja taa-
jamakuvallisten vaikutusten arviointia tulisi täydentää huomioi-
den erityisesti Tarvaalan pappilan miljöö osana Saarijärven
vanha keskusta – RY -aluetta, joka sijoittuu välittömästi alueen
läheisyyteen luoteispuolelle sekä maisemavaikutukset vesistöl-
tä käsin. Tästä näkökulmasta olisi hyvä pohtia myös tarvetta
tarkempien kaavamääräysten antamiseen materiaalien, väri-
tyksen ja kattomuodon/-kaltevuuden osalta, jolloin kaavalla
voitaisiin ohjata paremmin uudisrakentamisen maisemaan
aiheuttamia vaikutuksia.

2. Liikenne ja melu
Kaava-aineistossa on esitetty keskustan yleiskaavatyön yhtey-
dessä tehdyn liikenneselvityksen tavoitetilan suunnitelmapiirros
kaava-alueen kohdalta. Kyseisen suunnitelman suunnitelma-
piirrokset on käsin tuotettuja ja niiden tarkkuustaso vaihtelee,
eikä niiden tulkinta ole täysin yksiselitteistä. Suunnitelman poh-
jalta on haastavaa ottaa selkeää kantaa siitä, ovatko tavoiteti-
lan edellyttämät järjestelyt toteutettavissa tonttirajojen ja maan-
tien nykyisen ajoradan väliselle alueelle. Valtatien 13 ympäris-
töstä Saarijärven keskustan osayleiskaava-alueella onkin
lähivuosina tarpeen laatia uusi aluevaraussuunnitelma, jonka
osalta ratkaisujen toteutettavuutta on tutkittu aiempaa tarkem-
min.
Kuten ELY-keskus on alueen poikkeamispäätöksestä aiemmin
lausunut, tulee kadun jatkamismahdollisuudet valtatien rinnak-
kaiskatuna edelleen kohti Pappilanaluetta varmistaa ja turvata.
Liittymän kohdalla on tältä osin ahdasta ja jalankulku ja pyöräi-
lyväylän muuttuva tasaus kohti alikulkua aiheuttaa omat haas-
teensa. Kaavan yhteydessä tuleekin selvittää riittääkö kaavara-
jaus vai tarvitaanko esimerkiksi kaavan ulkopuolelle jäävältä
kiinteistöltä lisätilaa liikennejärjestelyille.

Kaavan pohjaksi on tehty perusteellinen meluselvitys. Selvityk-
sessä on tutkittu melun leviämistä tilanteessa, jossa kaikki ton-
tit ovat rakentuneet. Alueen rakentuessa tulee varmistua, että
tonttikohtainen massoittelu ja lisämelusuojaukset ovat riittävät,
vaikka viereinen tontti jäisi rakentumatta. Kaava-alueen liittymä
valtatielle on voimassa olevassa asemakaavassa nuolella vah-
vistettu, mutta katuliittymälle tulee hakea ns. asemakaavaliitty-
mäohje Pirkanmaan ELY-keskukselta. Hakemus tehdään nor-
maalina liittymälupahakemuksena verkossa. Päätös sisältää
samalla työluvan maantiealueelle.

Vastine 1. Timonmäen asemakaavan muutosalue sijoittuu Tarvaalan
pappilan ja Palavasalmen läheisyyteen. Timonmäen ja
vanhan pappilan alueen välissä on kosteikkoalue, jossa
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maaston korkeus laskee lähelle järven pintaa. Maisemaku-
vallisesti Timonmäen ja Tarvaalan pappilan alueet muodos-
tavat omat kokonaisuutensa.  Saarijärven keskustan yleis-
kaavaa varten laaditussa maisemaselvityksessä Pala-
vasalmen, kirkon ja urheilukentän alueet on luokiteltu mai-
semallisesti merkittäväksi kokonaisuudeksi ja maiseman
solmukohdaksi. Selvityksen mukaan Timonmäen alue ei
kuulu tähän maisemallisesti merkittävään kokonaisuuteen.

Valtatien varren rakennuskanta Timonmäen alueella muo-
dostuu kahden eri aikakauden rakennuksista. Kaavamuu-
tosalueella on 60-luvun lopulla rakennettu I -kerroksinen
loivaharjainen tumma tiilivuorattu erillispientalo. Rakennuk-
selle on haettu muutoslupa, jolla rakennusta on korotettu ja
kattokulmaa on muutettu hieman alkuperäistä jyrkemmäksi.
Suunnittelualueen luoteispuolella on v. 1946 valmistunut I½
-kerroksinen keltasävyinen jyrkkäharjainen puutalo. Kaa-
vamuutosalueelle on haettu erillispientalon ja kahden talo-
usrakennuksen rakennusluvat v. 2021. Uudisrakennusten
kattokulmat sekä väritys noudattavat yhtenäistä linjaa.
Asemakaavamääräyksiin on mahdollista lisätä määräys yh-
tenäisen rakennustavan noudattamisesta, niin että alueesta
muodostuu mahdollisimman eheä kokonaisuus.

2. Asemakaavamuutoksen laadintavaiheessa mahdollisen
valtatien suuntaisen rinnakkaiskadun tilantarve on pyritty
huomioimaan niin hyvin kuin olemassa olevien suunnitelmi-
en pohjalta se on ollut mahdollista. Vaikkakin yleiskaava-
työn aikana laadittu asemapiirrostasoinen suunnitelma rin-
nakkaiskatuverkosta on käsivaraisesti laadittu, on liikenne-
suunnittelija ottanut huomioon siinä väylien tarvitsemat tila-
varaukset huomioiden mm. väylien pituuskaltevuudet sekä
täyttöjen ja pengerrysten vaatimat tilat. Rinnakkaiskatu si-
joittuu laaditussa suunnitelmassa nykyisen kevyen liiken-
teen väylän kohdalle ja valtatietä on kavennettu nykyisen
valtatieväylän koillisreunaan.

Tässä vaiheessa, kun tarkat liikennejärjestelmäsuunnitel-
mat puuttuvat, kaavamuutosalueeseen ei ole tarkoituksen-
mukaista ottaa mukaan pienehköjä alueita varsinaisen Ti-
monmäen kaavamuutosalueen ulkopuolelta. Tulevat rin-
nakkaiskatujärjestelyt tulevat vaatimaan asemakaavan tar-
kistamisen laajemmalta alueelta.

Timonmäen alue on ollut kaupungin omistuksessa ja alu-
een tontit asetettiin myyntiin vuoden 2021 alussa. Tontinos-
tajia on informoitu liikennemelusta ja heille on luovutettu
myös meluselvitysraportti. Rakennustarkastajalle on käy-
tössään Timonmäen meluselvitysaineisto, niin että raken-
nuslupavaiheessa rakennusten sijoittelussa voidaan huo-
mioida melun leviäminen. Alueen neljästä tontista on vuo-
den 2021 loppuun mennessä myymättä yksi tontti. Toden-
näköistä on, että viimeinen tontti myydään vuoden 2022 ai-
kana. Tonttien myyntiehtoihin sisältyy velvoite, jonka mu-
kaisesti tontin ostajat ovat velvollisia viimeistään kahden
vuoden kuluessa rakentamaan tontille valmiiksi asuinra-
kennuksen.
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Olemassa olevalle liittymälle on haettu joulukuussa 2021
liittymäohje (liittymän käyttötarkoituksen muutos) ELY-
keskukselta. Liittymäohje on saatu 4.2.2022. Liittymä tul-
laan rakentamaan ohjeen mukaisesti.

Muutostarve kaava-
asiakirjoihin

1. Liitetään Keskustan yleiskaavan maisemaselvitys kaava-
asiakirjoihin (liite 4) ja täydennetään kaavaselostusta kaa-
varatkaisun vaikutuksia maisemaan (kohta 5.4.2, sivu 29).

Lisätään kaavakartalle kaavamääräys, jonka mukaisesti
korttelialueen uudisrakentaminen tulee sovittaa korkeudel-
taan, muodoltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään alueen
olemassa olevaan rakennuskantaan ja rantamaisemaan.

Keski-Suomen liiton
kommentti

Keski-Suomen liitolla ei ole maakuntakaavoituksesta johtuvaa
huomautettavaa Saarijärven kaupungin Timonmäen
asemakaavamuutoksen luonnoksesta. Liitto ei anna asiasta
erillistä lausuntoa.

Vastine Ei tarvetta laatia vastinetta.
Muutostarve kaava-
asiakirjoihin

Ei muutostarpeita kaava-asiakirjoihin.

Keski-Suomen muse-
on kommentin tiivistel-
mä

Rakennetun kulttuuriympäristön osalta asemakaavan muutos-
alueelle sijoittuu yksi pihapiiri, jossa on 1960-luvulla rakennet-
tuja rakennuksia. Kiinteistöön kuuluu tiiliverhoiltu asuinraken-
nus, piharakennus ja pyöröhirrestä rakennettu rantasauna.
Keski-Suomen museon näkemyksen mukaan pihapiirillä ei ole
sellaisia erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja, jotka edellyttäisi-
vät rakennusten suojelua. Lisä- ja uudisrakentaminen esitetys-
sä mittakaavassa ei myöskään heikennä kaavamuutosalueen
läheisyydessä sijaitsevan, asemakaavalla suojellun Tarvaalan
pappilan pihapiirin kulttuurihistoriallisia arvoja.

Kaavamuutosalueelta ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Keski-Suomen museolla ei ole huomautettavaa asemakaavan
muutokseen arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.

Vastine Ei tarvetta laatia vastinetta.
Muutostarve kaava-
asiakirjoihin

Ei muutostarpeita kaava-asiakirjoihin.

Väyläviraston
kommentti

Asemakaavamuutoksen suunnittelualue sijaitsee Saarijärven
ydinkeskustan läheisyydessä valtatie 13:n varrella ns. Timon-
mäen alueella. Muutosalue käsittää
korttelin 604 tontit 2 ja 3. Suunnittelualue rajautuu koillispuolel-
ta valtatiehen 13 ja lounaispuolelta Saarijärveen. Alueen koil-
lispuolella sijaitsee Äänekoski – Haapajärvi -rataosa ja Saari-
järven liikennepaikka. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on
muodostaa Timonmäen alueelle omarantaisia pääasiassa
asuinkäyttöön osoitettuja tontteja. Alueelle soveltuva liiketoi-
minta on ensisijaisesti toimistotyyppistä liiketoimintaa, jossa
piha-alueille ja ajoliikenteeseen ei kohdistu merkittäviä vaiku-
tuksia.
Väylävirastolla ei ole huomautettavaa kaavahankkeesta. Maan-
teiden osalta lausunnon antaa toimivaltainen ELY-keskus.

Vastine Ei tarvetta laatia vastinetta.
Muutostarve kaava- Ei muutostarpeita kaava-asiakirjoihin.
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asiakirjoihin

Pohjoisen Keski-
Suomen ympäristö-
toimi/ ympäristö-
terveystarkastajan
kommentti

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen ympäristöterveys-
valvonnalla ei ole huomauttamista Timonmäen
asemakaavamuutoksen luonnoksesta.
Kaavaluonnoksessa on huomioitu valtatien ja junaradan melu
ja tärinä. Määräysten pohjalla on melumallinnus.

Vastine Ei tarvetta laatia vastinetta.
Muutostarve kaava-
asiakirjoihin

Ei muutostarpeita kaava-asiakirjoihin.

Elenia Oy:n
kommentti

Kaavoitettavalla alueella sijaitsee Elenian verkkoa oheisen
suuntaa-antavan liitekartan mukaisesti. Työskenneltäessä ja
rakennettaessa nykyisten sähköverkon rakenteiden läheisyy-
teen tulee huomioida sähköturvallisuuden edellyttämät etäi-
syysvaatimukset.
Elenian nykyisille rakenteille ei ole tarkoituksenmukaista varata
kaavaan johtoalueita, mutta pyydämme huomioimaan, että
mahdollisista ylimääräisistä johtomuutoksista aiheutuvat lisä-
kustannukset laskutetaan työn tilaajalta.

Vastine Ei tarvetta laatia vastinetta.
Muutostarve kaava-
asiakirjoihin.

Ei muutostarpeita kaava-asiakirjoihin.

Mielipide 1. Kiinteistön AL-3 merkinnällä asemakaavaluonnokseen sallitaan
liike- ja toimistotiloja enintään 20 % tontin rakennusoikeudesta.
Kiinteistön muoto jossa iso-osa on rinnettä aiheuttaa jo rajoi-
tuksia rakennusoikeuden käyttämiseen.
Kiinteistöllä maanpintoja tullaan leikkaamaan liiketilalle haetun
ja jo myönnetyn rakennusluvan ja siinä yhteydessä toimitetun
asemapiirroksen mukaisesti niin, että talon ja liiketilan pihan
väliin tulee tukimuuria/ luiskaa ja näin liiketilan piha jää erilleen
talon pihasta. Kiinteistöllä tapahtuva ja sen käyttöä tukeva
mahdollinen lisärakentaminen on mahdollista pääsääntöisesti
tuolle alemmalle tasolle liike- ja toimistotilojen yhteyteen. Li-
säksi luonnollisin laajentamissuunta on omalla kiinteistölläni
sijaitsevan talon tai valtatien suuntaan joten isommastakaan
laajennuksesta ei aiheudu haittaa naapureille.

Esitän, että kiinteistöni pidetään uudessa kaavassa aiemman
mukaisena AL korttelialueena tai vaihtoehtoisesti nostetaan
AL-3 merkinnässä Liike- ja toimistotilojen enimmäismäärä 50%
tontin rakennusoikeudesta.

Vastine Asemakaavaluonnoksen AL-3 korttelialueen tontin nro 1 koko-
naisrakennusoikeus on 1489 k-m², josta 20 % liike- ja toimisto-
rakentamiseen tarkoittaa 298 k-m². Tontille on myönnetty v.
2021 172 k-m² talousrakennuksen rakennuslupa. Uuden ra-
kennuksen kohdalla oleva vanha talousrakennus tullaan pur-
kamaan.
Tontin maastonmuodoista johtuen lisärakentaminen, kuten
mielipiteen jättäjäkin toteaa, on mahdollista toteuttaa ainoas-
taan v. 2021 myönnetyn rakennusluvan mukaisen talousraken-
nuksen yhteyteen.
Olemassa olevien ja rakennettavien rakennusten lisäksi tontille
tulee mahtua riittävät pysäköintialueet, etenkin, koska Timon-
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mäen katualueen mitoituksessa ei ole huomioitu kadunvarsi-
pysäköintiä. Myös piha-alueilta aurattaville lumille tulee olla
riittävästi tilaa omalla tontilla. Mikäli tontilla harjoitetaan liike-
toimintaa, tulee tontilla olla riittävät piha-alueet asiakas-
pysäköinnille ja myös suuremmalla kalustolla liikkuville tavaran-
toimittajille.
Tontin kokonaisrakennusoikeudesta ei ole mahdollista osoittaa
mielipiteessä esitettyä 50 % kokonaisrakennusoikeudesta liike-
ja toimistotilojen rakentamiseen. Asemakaavan muutosehdo-
tukseen voidaan osoittaa kuitenkin 5 prosenttiyksikön lisäys.
Kerrosalana 25 % varaus liike- ja toimistorakentamiseen on
tontin kokonaisrakennusoikeudesta 372 m².

Muutostarve kaava-
asiakirjoihin

Muutetaan liike- ja toimistotilojen osuus koko tontin rakennus-
oikeudesta 25 %:iin.

4.5.3 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
· Kaupunginhallitus päätti 9.11.2020 asemakaavamuutoksen käynnistämisestä kort-

telin 604 tonttien 2 ja 3 alueella.
· kaavoitusinsinööri teki viranhaltijapäätöksen luonnosaineiston nähtäville asettami-

sesta 1.11.2021.
· kaupunginhallitus käsitteli xx.xx.2022 kaavaluonnoksesta saadut palautteet ja niihin

laaditut vastineet

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne

5.1.1 Mitoitus
Kaavamuutosalueen pinta-ala on 1,3 hehtaaria ja yhteenlaskettu rakennusoikeus 3529 k-
m². Rakennusoikeus on merkitty asemakaavaan tehokkuuslukuna e=0,35. Rakentamisen
tehokkuus on sama kuin voimassa olevassa asemakaavassa.
Asemakaavamuutoksella muodostetaan yksi asuin-/liiketontti (AL-3) ja kolme erillispienta-
lotonttia (AO). Asemakaavan seurantalomake on kaavaselostuksen liitteenä.
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Kuva 15. Ote ehdotuksena nähtäville asetettavasta kaavamuutoksesta.

5.1.2 Palvelut
Kaavamuutoksella ei muodostu palvelualueita. Alue tukeutuu lähialueen sekä Saarijärven
ydinkeskustan palveluihin.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Asemakaavamuutos luo edellytykset uuden viihtyisän omakotikorttelin muodostumiselle
järven rannalle lähelle Saarijärven keskustan palveluita.

Valtatien ja radan aiheuttama liikennemelu on huomioitu asemakaavakartalla rakennus-
ten sijoittelun ohjauksessa ja mahdollisten meluesteiden rakentamisessa samoin kuin
kaavamääräyksissä seinärakenteiden ääneneristävyysvaatimuksena.

Hulevesien osalta asemakaavassa on suositus vettä läpäisevien pintamateriaalien käy-
töstä ja hulevesipainanteiden käytöstä niin ettei hulevesiä johdeta suoraan puhdistamat-
tomina vesistöön.

Koska alue on ympäristössä selvästi erottuva alue, on asemakaavamääräyksissä ohjata
myös ulkovarastoinnin järjestämistä.

Rakentamisessa tulee huomioida myös alueen luonnolliset korkeusasemat niin ettei alu-
eella suoriteta suuria täyttäjä tai leikkauksia.

Rannan jyrkkyydestä ja maaperästä johtuen mahdollinen sortumavaara on huomioitu
kaavamuutoksessa erityisesti rantasaunojen osalta.

Tonttialueen muodostamisessa on huomioitu mahdollisen rinnakkaiskadun rakentamis-
mahdollisuus valtatien varteen ja pitkällä aikavälillä alueelta voi olla mahdollista liikennöi-
dä turvallisesti kokoojakadun kautta keskustan suuntaan.
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5.3 Aluevaraukset

5.3.1 Korttelialueet
Asemakaavamuutoksella muodostuu osa korttelia 604.
Korttelin tontti nro 2 on varattu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-3),
jossa liike- ja toimistotiloja sallitaan enintään 25 % tontin rakennusoikeudesta.
Tontit 3-5 on varattu erillispientalotonteiksi (AO).
AL-3 ja AO – tonttien pinta-ala on yhteensä 1,0 hehtaaria ja osuus koko kaavamuutosalu-
een pinta-alasta 80 %.

5.3.2 Muut alueet
Kaavamuutosalueen kaakkoisrajalle on varattu suojaviheralue 0,0129 ha (EV). Alueelle on
rakennettu Timonmäen katualueelta ja valtatien liikennealueelta kertyvien hulevesien pur-
kuputki ja imeytyspainanne.
Tonteille rakennettu kulkuväylä (Timonmäki) on varattu katualueeksi. Katualueen pinta-ala
on 0,23 ha. Ajoneuvoliittymää osoittava nuolimerkintä valtatieltä on jo voimassa olevassa
asemakaavassa, joten liittymäkohtaa ei ole otettu mukaan asemakaavamuutokseen.

Asemakaavamuutoksessa on täsmennetty viereisten alueiden rajat kiinteistönrajoihin ja
rantaviivaan, joten asemakaavamuutoksella muodostuu vähäisesti vesialuetta W (113 m²)
sekä EV – alueeseen rajoittuvaa AL – korttelialuetta (16 m²).

5.4 Kaavan vaikutukset
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja
selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja
tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdys-
kuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä ko-
ko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen
Timonmäen asuin- ja liikerakentamiseen varatun alueen asemakaavan muuttaminen
pääosin pientalotonteiksi tiivistää yhdyskuntarakennetta ydinkeskustan välittömässä lä-
heisyydessä. Alueesta muodostuu pieni neljän omakotitontin alue, johon myös suunnitte-
lualueen luoteispuolella oleva erillispientalo tiiviisti kuuluu.
Asukkaita alueen rakentumisen jälkeen voi olla 10-15 henkilöä.
Kaupunkikuvallisesti Timonmäen alue täydentää valtatien varren nauhamaista rakennetta
ja asutusta järven rannalla. Kaavamääräyksillä uudisrakentamista ohjataan siten, että ra-
kennukset sopeutuvat korkeudeltaan, muodoltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään alueen
olemassa olevaan rakennuskantaan ja rantamaisemaan.



SAARIJÄRVEN KAUPUNKI KAAVASELOSTUS
Kaavoitus ja maankäyttöpalvelut Timonmäen asemakaavamuutos

31(37)

Kuva 16. Timonmäen katualueen kääntöpaikka.

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön sekä maisemaan
Alue on voimassa olevassa kaavassa varattu asuin-, liike-, ja toimistorakennusten kortte-
lialueeksi. Kaavamuutoksella alue muutetaan pääosin erillispientalojen korttelialueeksi.
Kaavamuutoksella rakentamisen vaikutuksen luontoon ja maisemaan todennäköisesti vä-
henevät koska asuintonteilla rakentamisen määrä on maltillista ja tonteilla pyritään sääs-
tämään olemassa olevaa puustoa ja muuta kasvillisuutta mahdollisimman paljon. Mikäli
alue olisi toteutettu kokonaan liikerakentamisen alueena, olisivat laajojen pysäköintialuei-
den rakentamisen kielteiset vaikutuksen luontoon ja maisemaan huomattavasti suurem-
mat.
Rakentamisen kielteisiä vaikutuksia vesistömaisemaan on pyritty vähentämään rakennus-
ten sijoittelulla. Lähelle rantaa rinteeseen on mahdollista rakentaa ainoastaan rantasauna
ja talousrakennus, jotka voidaan toteuttaa myös osittain rinteeseen upotettuina. Asuinra-
kennukset ja muut talousrakennukset tulee sijoittaa rannan suunnasta katsottuna tontin
takaosaan, jolloin ne sulautuvat paremmin maisemaan.

Hulevesien johtaminen ja käsittely ennen vesistöön johtamista on huomioitu kaavamuu-
toksessa osoittamalla suojaviheralueelle purkuputkelle ja imeytyspainanteelle varaukset.
Purkuputki ja imetyspainanne on rakennettu kesällä 2021.
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Kuva 17. Hulevesien purkuputki ja kivimurskeella katettu imeytyspainanne rakennusvaiheessa.

5.4.3 Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen

Melu
Suunnittelualueelta on laadittu melumallinnus, jonka perusteella kaavakartalle on merkitty
määräys, jonka mukaisesti rakentajan tulee huolehtia riittävästä piha-alueen melusuojauk-
sesta siten, että ulko-oleskelu - ja leikkialueita koskevia voimassa olevia melun raja-arvo-
määräyksiä ei ylitetä. Rakennukset suositellaan sijoitettavaksi tonttialueelle siten, että ne
toimivat samalla meluesteenä. Tarvittaessa erillinen meluaita tai -este on mahdollista ra-
kentaa tonttirajalle. Mahdolliset meluesteet tulee toteuttaa alueelle yhtenäisellä aita- tai ki-
vimuurityyppisenä rakenteena.
Rakennusten sijoittamista ja harjansuuntaa on ohjattu kaavakartalla siten, että rakennus-
ten järven puoleisille tontinosille muodostuu sellaista ulko-oleskelualuetta, jolla liikenneme-
lumelu jää alle ohjearvojen.

Tärinä
Timonmäen alueelta ei ole laadittu tärinäselvitystä, mutta hyvänä vertailukohteena voidaan
käyttää palvelusasunto Kotikonnun rakennuslupavaiheessa vuonna 2015 tehtyä selvitystä
valtatien ja radan tärinästä. Kotikontu sijoittuu valtatien ja radan varrelle 1,6 km:n etäisyy-
delle Timonmäen alueesta luoteeseen. Rakennusmassa sijoittuu n. 27 metrin etäisyydelle
valtatien keskilinjasta ja n. 57 metrin etäisyydelle radasta. Maaperä alueella on tiivistä
hiekkaista silttiä ja silttistä hiekkaa. Liikennemäärinä selvityksessä on käytetty 2 tavaraju-
naa päivittäin, nopeusrajoitus 40km/h. Valtatien nopeusrajoitus 60 km/h eli sama kuin Ti-
monmäen kohdalla.
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Selvityksessä on käytetty VTT:n suositusta rakennusten värähtelyluokituksesta

Ennustekäyrien perusteella selvityksessä arvioitiin värähtelyluokan C alueen etäisyyksiä
raiteesta:

Valtatieliikenteen aiheuttaman värähtelyluokkien etäisyydet ajoväylästä arvioitiin Kotikontu-
jen kohdalla seuraavan taulukon mukaisesti:

Timonmäen suunniteltujen tonttien rakennusalan lähin etäisyys valtatien keskilinjaan on
noin 28 metriä (tontti 2) ja etäisyys lähimpään raidepariin on yli 100 metriä. Tonttien 3-5
kohdalla lähin rakennusala sijoittuu noin 37 metrin etäisyydelle valtatiestä.
Etäisyydet valtatien ajorataan ovat lähes samat kuin Kotikontujen alueella ja etäisyys lä-
himpiin ratapareihin huomattavasti pidempi. Maaperä alueella on hiekkavaltaista harjua/

Kotikontu

Timonmäki
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silttistä hiekkaa.
Koska Timonmäen alue sijoittuu vähintäänkin yhtä etäälle valtatiestä ja huomattavasti
kauemmaksi radasta kuin Kotikontu, on todennäköistä, että raide- ja tieliikenteen aiheut-
tama tärinä vaimenee alle ohjearvojen rakentamisalueen rajalla. Timonmäen maaperä on
myös huonommin tärinää johtavaa kuin vertailukohteessa.

Liikenneturvallisuus
Timonmäen katualue liittyy suoraan valtatien liikennealueeseen, jolla nopeusrajoitus on
60km/h. Valtatien varrella on myös erillinen kevytliikenneväylä. Näkymät risteysalueelta
molempiin suuntiin ovat hyvät.  Liikenneturvallisuus on huomioitu liikennemerkein (kärki-
kolmio ja Stop – merkki). Valtatien risteykseen voidaan asentaa myös varoitusmerkki ris-
teävästä kevytväylästä.

5.4.4 Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen
Uusilla omarantaisilla tonteilla pyritään houkuttelemaan uusia asukkaita ja veronmaksajia
Saarijärvelle.
Lyhyet etäisyydet palveluihin ja mahdollisuus liittyä kaukolämpöverkkoon tekevät Timon-
mäen alueesta energiataloudellisen vaihtoehdon asua omakotitalossa lähellä keskustaa.

5.4.5 Vaikutukset ilmastoon ja ilmastonmuutokseen
Kaavamuutos ei vaikuta olennaisesti ilmastoon. Asuminen lähellä palveluita mahdollistaa
liikkumisen kävellen tai pyörällä, joten ajoneuvoliikenteen päästöt voivat paikallisella tasol-
la hieman pienentyä. Ilmastonmuutos ja mahdollinen järven vedenpinnan nousu on huo-
mioitu asemakaavamuutoksessa merkitsemällä kaavamääräyksiin alin rakentamiskorkeus.
Määräys voi koskea rannan tuntumaan rakennettavia rantasaunoja, ylempänä rinteessä
tulvavaaraa ei ole.

5.5 Ympäristön häiriötekijät
Tieliikenteen aiheuttama melu on häiriötekijä jota ei kokonaan pystytä poistamaan raken-
teellisilla ratkaisuilla etenkään tonttien valtatien puoleisilla sivuilla. Maastonmuotojen ansi-
osta järvenpuoleiset alueet jäävät kuitenkin melualueen ulkopuolelle ja harjun takana ran-
nassa tieliikenteen melu häviää lähes kokonaan.
Voimassa oleva asemakaava on tullut voimaan vuonna 1992 ja liikennemelu oli huomioitu
ainoastaan rakennusten ulkovaipan ääneneritysvaatimuksen osalta.
Asemakaavan muutoksessa melu on huomioitu myös ulko-oleskelualueiden osalta. Me-
luselvitykseen sisältyi osio, jossa mallinnettiin rakennusmassojen vaikutusta melun le-
viämiseen. Alueelle rakentavat voivat hyödyntää mallinnettua tietoa rakennusten sijoitte-
lussa. Tonttien ulko-oleskelualueet on luontevaa sijoitta rakennusten järven puoleisille osil-
le lounaaseen suuntautuvaan järvimaisemaan.



SAARIJÄRVEN KAUPUNKI KAAVASELOSTUS
Kaavoitus ja maankäyttöpalvelut Timonmäen asemakaavamuutos

35(37)

5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset

Asemakaavamerkinnät:
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Asemakaavamääräykset:
Asemakaavakartalla on annettu seuraavat koko aluetta koskevat asemakaavamääräykset:

Rakennusten jätevedet tulee johtaa kiinteistökohtaisella pumppauksella kaupungin paine-
viemäriin.

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

Alueen asuinrakennusten liikennemelulähteiden puoleisten julkisivujen ulkovaipan raken-
teiden ääneneristävyysvaatimus tie- ja raideliikennemelua vastaan tulee olla ΔL 30 dB ja
liike - ja toimistorakennusten ΔL 35 dB.

Rakentajan tulee huolehtia riittävästä piha-alueen melusuojauksesta siten, että ulko-
oleskelu - ja leikkialueita koskevia voimassa olevia melun raja-arvomääräyksiä ei ylitetä.
Rakennukset suositellaan sijoitettavaksi tonttialueelle siten, että ne toimivat samalla me-
luesteenä.
Tarvittaessa erillinen meluaita tai -este on mahdollista rakentaa tonttirajalle. Mahdolliset
meluesteet tulee toteuttaa alueelle yhtenäisellä aita- tai kivimuurityyppisenä rakenteena.
Meluesteille tulee hakea toimenpidelupa.

Ulkovarastointiin käytettävät alueet on aidattava näkösuojan antavalla aidalla. Istutettavaa
tontinosaa ei saa käyttää ulkovarastointiin.

Korttelialueen uudisrakentaminen tulee sovittaa korkeudeltaan, muodoltaan, materiaaleil-
taan ja väreiltään alueen olemassa olevaan rakennuskantaan ja rantamaisemaan.
Rakennukset piha-alueineen tulee sovittaa maaston luonnollisiin korkeusasemiin niin, että
vältetään suuria leikkauksia ja pengerryksiä. Alin rakentamiskorkeus rannalla on +118,79
(N60).

Autopaikkoja on varattava seuraavasti:

AL-3 -korttelialueella 1,5 ap/asunto sekä lisäksi liiketoiminnan vaatimat autopaikat.
AO -korttelialueilla 2 ap/asunto.

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

5.7 Nimistö
Kaava-alueelle muodostuu yksi uusi katunimi, Timonmäentie.
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Timonmäen asemakaavamuutos ei sisällä rakennustapaohjeita. Asemakaavamerkinnöis-
sä ja – määräyksissä on pyritty huomioimaan rakentamisen vaatimukset. Lisäksi alueen
rakentamista ohjaa kaupungin rakennusjärjestys niiltä osin, missä asemakaavamerkinnät
ja määräykset eivät ohjaa rakentamista.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Asemakaavan muutosalueelle rakennettiin tieyhteys poikkeamisluvan perusteella. Tonttien
markkinointi on aloitettu poikkeamisluvan saatua lainvoiman. Olemassa olevan asuinra-
kennuksen perusparannustyöt on aloitettu kesällä 2021 ja yhden uuden omakotikiinteistön
rakentaminen loppukesästä 2021.

6.3 Toteutuksen seuranta
Alueen toteutusta ohjataan ja seurataan myönnettävien rakennuslupien kautta.

Saarijärvellä 28. päivänä helmikuuta 2022

Mirja Tarvainen Ulla-Maija Humppi
kaavoitusinsinööri kaavoitusjohtaja



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 729 Saarijärvi Täyttämispvm 07.09.2021
Kaavan nimi Timonmäen asemakaavamuutos
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 10.03.2021
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus  
Generoitu kaavatunnus  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,2660 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]1,2660
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 1,2660 100,0 3529 0,28 0,0000 -903
A yhteensä 1,0081 79,6 3529 0,35 -0,2579 -903
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 0,2337 18,5   0,2337  
E yhteensä 0,0129 1,0   0,0129  
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä 0,0113 0,9   0,0113  

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     

saatarvmi
Kirjoituskone
LIITE 1.



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 1,2660 100,0 3529 0,28 0,0000 -903
A yhteensä 1,0081 79,6 3529 0,35 -0,2579 -903
AO 0,5810 57,6 2034 0,35 0,5810 2034
AL 0,0016 0,2 6 0,37 -1,2644 -4426
AL-3 0,4255 42,2 1489 0,35 0,4255 1489
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 0,2337 18,5   0,2337  
Kadut 0,2337 100,0   0,2337  
E yhteensä 0,0129 1,0   0,0129  
EV 0,0129 100,0   0,0129  
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä 0,0113 0,9   0,0113  
W 0,0113 100,0   0,0113  
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Timonmäen asemakaavamuutos 

 

saatarvmi
Kirjoituskone
LIITE 2.
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Kuva 1. Kannessa kuva Timonmäen alueelta Saarijärvelle.  

1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS 
 

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Saarijärven ydinkeskustan läheisyydessä valtatie 13:n varrella 
ns. Timonmäen alueella. Muutosalue käsittää korttelin 604 tontit 2 ja 3. 
 
Suunnittelualue rajautuu koillispuolelta valtatiealueeseen ja lounaispuolelta Saarijärveen. Kaavamuu-
tosalueen pohjoispuolelle valtatien varteen on rakentunut liikerakennusten korttelialue kuten myös 
kaavamuutosalueen kaakkoispuolella. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 1,2 hehtaaria. Muutos-
alueen rajaus tarkentuu kaavamuutoksen luonnosvaiheessa. 
 
Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta, lounaaseen järvelle päin laskevaa puustoista rinnettä. 
Luoteisosassa aluetta sijaitsee omakotitalo. Maaperä alueella on hiekkamoreenia. 
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Kuva 2. Kaavamuutosalueiden likimääräinen sijainti on merkitty kartalle punaisella soikiolla.  
(Taustakartta: https://kartta.paikkatietoikkuna.fi) 

2 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET 
 

Timonmäen asemakaava-alueelle on myönnetty poikkeamispäätös ajoyhteyden toteuttamiselle AL -
korttelialueelle sekä alueen muodostamiselle neljäksi, myytäväksi määräalaksi. Ajoyhteys on tarkoitus 
osoittaa kaavamuutoksessa katualueena. AL -korttelialueen ajoyhteyden toteuttamisen myötä ase-
makaavakarttaa on tarve päivittää ja samalla korttelialueen käyttötarkoitus tarkistaa.  
 
Tavoitteena on muodostaa Timonmäen alueelle omarantaisia pääasiassa asuinkäyttöön osoitettuja 
tontteja. Alueelle soveltuva liiketoiminta on ensisijaisesti toimistotyyppistä liiketoimintaa, jossa piha-
alueille ja ajoliikenteeseen ei kohdistu merkittäviä vaikutuksia. Korttelialueen käyttötarkoitusta arvioi-
daan ja tarkennetaan kaavatyön yhteydessä korttelialueen määräalojen myyntitilanne huomioiden. 
 
Kaavatyön yhteydessä huomioidaan valtatie 13 toimenpidesuunnitelman mukainen rinnakkaiskatu-
verkko. 

3 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomi-
oon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituk-
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sessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. 
 
Valtioneuvosto päätti uudistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 
14.12.2017. Päätös on tullut voimaan 1.4.2018. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin. Yleista-
voitteisiin sovelletaan alueidenkäytön suunnittelua koskevia oikeusvaikutuksia vain 
yleispiirteisen kaavoituksen osalta. Erityistavoitteisiin sovelletaan alueidenkäytön 
suunnittelua koskevia oikeusvaikutuksia kaikkien kaavojen osalta, mikäli tavoitetta ei 
ole kohdennettu vain tiettyyn kaavatasoon. 

 

3.2. Keski-Suomen maakuntakaava 
 

Alueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava, jonka maakuntavaltuusto on 
hyväksynyt 1.12.2017 ja joka on tullut lainvoimaiseksi 28.1.2020. 
 
Maakuntakaavassa asemakaavan muutosalue sijoittuu lähelle keskustoimintojen alu-
etta (C, punainen). Alueen luoteispuolella oleva pyöreä vihreä symboli viittaa valta-
kunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön, Saarijärven vanhaan 
osaan. Ruskealla vinoviivoituksella on merkitty kulttuuriympäristön vetovoima-alueet. 
Suunnittelualueen pohjoispuolella kulkevat junarata ja valtatie 13 on merkitty Valta-
/rautatien kehittämisakseli -merkinnällä. 
 

  
Kuva 3. Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta. Kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti on merkitty 
kuvaan valkoisella nuolella.   
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3.3. Yleiskaava 
 

Kaavamuutosalueilla on voimassa kaupunginvaltuuston 21.4.2015 hyväksymä Saarijär-
ven keskustan yleiskaava. Yleiskaavassa korttelialue 604 on osoitettu A-1 alueena eli 
asuntovaltaisten taajamatoimintojen alueena. Valtatie on merkitty merkittävästi paran-
nettavaksi valtatieksi, jonka liittymätiheys ja -järjestelyt on otettava huomioon. Kaava-
merkinnän mukaisesti valtatien 
mahdolliset melu- ja tärinähaitat 
on otettava huomioon asema-
kaavoja laadittaessa ja valtatien 
parantamistoimia suunniteltaes-
sa. Suunnittelualueen ja valtatie 
13 välissä kulkee kevyen liiken-
teen reitti (musta palloviiva). 
Ruskealla yhtenäisellä viivalla on 
merkitty muu merkittävä uusi ko-
koojakatu, jonka linjauksen si-
jainti on ohjeellinen. 
 
Kuva 4. Ote Saarijärven keskustan yleis-
kaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen 
sijainti on merkitty yleiskaavakarttaan sini-
sellä rajausviivalla. Kaavamuutosalueen ra-
jaus voi kaavaprosessin aikana vielä vähäi-
sesti muuttua. 
 
 

3.4.  Asemakaava 
 

Timonmäen kaavamuutosalueella on voimassa Saarijärven kaupunginvaltuuston 
23.3.1992 hyväksymä ja lääninhallituksen 2.6.1992 vahvistama Asemankannaksen raken-
nuskaava ja rakennuskaavan muutos. Kortteli 604 on kaavassa osoitettu asuin-, liike- ja 
toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Valtatieltä tuleva ajoneuvoliittymän likimääräinen 
sijainti on osoitettu kaavamuutosalueen pohjoisosaan (valkoinen nuoli). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 5. Ote voimassa olevasta asemakaa-
vasta, johon kaavamuutosalueen likimää-
räinen sijainti on rajattu sinisellä viivalla. 
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3.5. Muut laaditut suunnitelmat ja selvitykset 
 

Suunnittelualue on sisältynyt Keskustan yleiskaavan laadintaa varten vuonna 2009 teh-
tyihin luontoselvitykseen ja vuonna 2010 tehtyyn maisemaselvitykseen ja sekä yleiskaa-
van liito-oravareviiriselvitykseen vuodelta 2013.  
 
Valtatie 13 alueelle Asemankannaksella on laadittu useita suunnitelmia, joista viimeisin 
on vuonna 2013 Saarijärven kaupungin ja Keski-Suomen ELY-keskuksen yhdessä laati-
ma toimenpidesuunnitelma. Suunnitelman mukaisesti valtatietä kehitetään nykyisellä pai-
kallaan ja paikallisliikennettä pyritään ohjaamaan rinnakkaiskaduille. 
 

3.6. Pohjakartta 
 

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

3.7. Rakennusjärjestys 
 

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

4 VAIKUTUSALUE 
 

Kaavamuutoksella on vaikutusta koko kaupungin alueella. Kaavan välitöntä vaikutusaluetta on 
suunnittelualueen naapurikiinteistöt sekä valtatien ja kevyen liikenteen käyttäjät.  

5 LAADITTAVAT SELVITYKSET  
 

Alueelta laaditaan seuraavat selvitykset: 
 kunnallistekniset verkostot ja niiden kapasiteetti (sähkö, vesi, jätevesi, valokuitu) 
 hulevedet ja niiden käsittely 
 meluselvitys 

6 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 
Kaavaprosessin aikana tulee arvioida kaavamuutoksen toteuttamisen merkittäviä välittömiä ja välil-
lisiä vaikutuksia (MRL 9 § ja MRA 1 §) selvityksiin ja muuhun kaavoitustyön aikana saatuun tietoon 
pohjautuen. Vaikutustenarviointi on koko kaava-prosessin ajan kestävä menettely ja sen tulee pe-
rustua riittäviin lähtötietoihin.  
 
Selvitysten ja muun alueelta olevan tiedon pohjalta selvitetään kaavamuutoksen vaikutukset: 
 
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 liikenteeseen; 
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön; 
6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen. 
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7 OSALLISET 
 

 
Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavamuutos vaikut-
taa: 

 
1. Maanomistajat ja asukkaat 
- Kaavamuutosalueen ja tähän rajoittuvien alueiden maanomistajat ja asukkaat 
- Kaavan vaikutusalueen asukkaat 
- Vaikutusalueen yritysten, laitosten työntekijät ja käyttäjät sekä yritykset ja elinkeinon-

harjoittajat 
- Kaavamuutosalueen liikenneväylien (rata, tieverkko) haltijat ja käyttäjät 

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

 
3. Viranomaiset 
- Keski-Suomen ELY-keskus 
- Väylä 
- Keski-Suomen liitto 
- Keski-Suomen museo 
- Paloviranomaisena Keski-Suomen pelastuslaitos 
- Terveysviranomaisena Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen ympäristöterveystarkas-

taja 
 
4. Muut osalliset 
- Saarijärven Vesihuolto Oy 
- Saarijärven Kaukolämpö Oy 
- SSYP Kiinteistöt Oy 
- Elenia Oy 
- Saarijärvi Seura ry 
- Saarijärven Yrittäjät ry 
- Saarijärven seudun luonnonystävät ry 

 
Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaa-
vasta mielipiteensä. 
 
 
 

8 KAAVOITUKSEN KULKU, OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN 
 

Kaavan vireilletulo 

 Asemakaavan muutoksen vireilletulosta kuulutetaan 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä vähintään 14 päivän ajan 
 Osalliset ja muut kuntalaiset voivat jättää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipiteensä 

OAS:n nähtävillä oloajan kuluessa 
 Kaavoittaja on osallisten ja kaavahankkeesta kiinnostuneiden tavattavissa sopimuksen mu-

kaan 
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Kaavan valmisteluvaihe 

 Kaavamuutosluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan 
 Kaavaluonnos on nähtävillä vähintään 30 päivän ajan 
 Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaluonnoksesta kirjallisen mielipiteensä kaavaluonnok-

sen nähtävilläoloajan kuluessa 

Kaavaehdotus 

 Kaavamuutosehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan 
 Kaavaehdotus on nähtävillä vähintään 30 päivän ajan 
 Vieraspaikkakuntalaisia maanomistajia tiedotetaan kaavan nähtäville asettamisesta kirjeitse 
 Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavamuutosehdotuksesta kirjallisen muistutuksen kau-

punginhallitukselle ehdotuksen nähtävilläoloajan kuluessa. 

Kaavan hyväksyminen 

 Kaupunginhallitus esittää kaavamuutoksen hyväksymistä kaupunginvaltuustolle 
 Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan 
 Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan 
 Muutosta hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto- oikeu-

teen, jonka ratkaisusta on mahdollista valittaa, mikäli valituslupa myönnetään, korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen 

Kaavan voimaantulo 

 Valitusajan umpeuduttua tarkistetaan, onko kaavamuutoksesta valitettu ja voidaanko voi- 
maantulo kuuluttaa 

 Kaavan voimaantulo kuulutetaan 
 

 
Kaava-asiakirjat (osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos, kaavaehdotus) ovat 
nähtävillä Saarijärven kaupungintalon 3. kerroksessa (Kaavoitus), osoitteessa: Sivulantie 11, 
43100 Saarijärvi sekä internetissä www.saarijarvi.fi. 

 
Kuulutukset julkaistaan kaupungin kotisivuilla www.saarijarvi.fi. Lisäksi kaavahankkeen vireille-
tulosta, luonnos- ja ehdotusvaiheen nähtävilläolosta sekä kaavan hyväksymisestä kuulutetaan 
tarvittaessa Sampo – lehdessä. 
 

9 VIRANOMAISYHTEISTYÖ 
 

- Kaavamuutoksen vireilletulosta lähetetään tieto Keski-Suomen ELY-keskukselle. 
- Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta, palo- ja terveysviranomaisilta, Keski-Suomen 

ELY-keskukselta sekä Väylä-virastolta pyydetään kommentit kaavaluonnoksesta ja lausunnot 
kaavaehdotuksesta. 

- Kaavoitukseen liittyvä työneuvotteluja järjestetään tarvittaessa viranomaisten ja muiden taho-
jen kanssa, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausun-
not on saatu. 

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

- Voimaantullut kaava-aineisto toimitetaan Maanmittauslaitokselle sekä kunnan rakennustarkas-
tajalle. Keski-Suomen ELY-keskukselle ja Keski-Suomen liitolle ilmoitetaan kaavan voimaantu-
losta. 
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10 KAAVOITUKSEN ALUSTAVA AIKATAULU 
 

OHJELMOINTI JA AINEISTON HANKINTA 
Lokakuu 2020 - maaliskuu 2021 

 Asemakaavamuutoksen käynnistäminen kaupunginhallituksen päätöksellä 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laadinta 
 Vireilletulokuulutus lehteen ja OAS nähtäville 14 päivän ajaksi kaupungintalolle ja kaupungin 

internet –sivuille 
 

LUONNOSVAIHE  
Maaliskuu - joulukuu 2021 

 Laaditaan asemakaavan muutosluonnos sekä tarpeen mukaan vaihtoehtotarkasteluja  
 Nähtäville asetettavan kaavaluonnoksen viimeistely ja selostusosan laatiminen 
 Kaavoitusinsinöörin päätös luonnoksen nähtäville asettamisesta 
 Tiedottaminen, kuulutukset nähtäville asettamisesta 
 Luonnosaineisto yleisesti nähtäville, osalliset jättävät mielipiteensä, kommentit pyydetään vi-

ranomaisilta 
 Kaavan tarkistaminen ja täydentäminen kaavaehdotukseksi 
 

KAAVAEHDOTUS 
Tammikuu - huhtikuu 2022 

 Kaupunginhallituksen päätös kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta 
 Tiedottaminen, kuulutukset kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta 
 Virallinen nähtävillä olo, osalliset voivat jättää muistutuksen, lausunnot pyydetään 
 Muistutusten ja lausuntojen käsittelyt 
 Kaavan tarkistaminen hyväksymiskäsittelyyn 

 

HYVÄKSYMISKÄSITTELY 
Huhtikuu - toukokuu 2022 

 Mahdollinen viranomaisneuvottelu (MRA 26 §) 
 Hallituskäsittely 
 Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös 
 Tiedottaminen kaavamuutoksen hyväksymisestä 
 Voimaantulon kuuluttaminen, mikäli kaavan hyväksymispäätöksestä ei valiteta 
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11 YHTEYSTIEDOT 
 

 
Saarijärven kaupunki / Kaavoitus 

 
Kaavoitusjohtaja Ulla-Maija Humppi  
p. 044 459 8405 

 
Kaavoitusinsinööri Mirja Tarvainen 
p. 044 459 8435 
 

 
 

 
 

Sähköpostit ovat muotoa:  etunimi.sukunimi@saarijarvi.fi 
 
 

OAS päivitetty: 26.2.2021, 4.11.2020, 5.10.2021, 28.2.2022 
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1 JOHDANTO 

 
 

Saarijärven maisemaselvitys on tehty vuosina 2008 - 2010 laadittavaa Saarijärven keskustan 
yleiskaavaa varten. Selvityksessä osoitetaan maiseman perusrakenne, ongelmakohdat sekä 
taajamarakenteen luontevat kasvusuunnat. Saarijärven kaupungin toivomuksesta työ tehtiin 
alkuperäistä työohjelmaa suppeampana. 
 
Työstä on vastannut maisema-arkkitehti Tapani Vuorinen A-Insinöörit Suunnittelu Oy:stä. Työ-
hön ovat osallistuneet myös arkkitehdit Minna Seppänen ja Mikko Siitonen, FM Merja Tyynis-
maa sekä suunnitteluavustaja Satu Suuronen. 
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2 MAISEMAN HISTORIASTA JA MAISEMARAKENTEESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kuva 1. Saarijärvellä järvimaisemat ovat kaikkien ulottuvilla. Viistoilmakuva: Saarijärven kaupunki, 

2008.  
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Saarijärvi osana Keski-Suomen järviseutua 
 
Saarijärvi kuuluu maisemamaakuntaluokituksessa (YM 1992) Itäiseen Järvi-Suomeen sen osa-
alueeseen Keski-Suomen järviseutu.  Lukuisat järvet ovat alueen suurin maisemarikkaus. Maa-
perää peittää lähes kaikkialla moreenivaippa, minkä vuoksi alueelle tyypillisiä ovat karuhkot 
metsämaat. Soita on vähän ja pellot on useimmiten raivattu moreeni- ja turvemaille. Saarijärvi 
kuuluu keskiboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. 
 
Keski-Suomen maakunnallisessa maisemaselvityksessä (Matleena Muhonen 2005) Itäinen Jär-
vi-Suomi on jaettu osa-alueisiin, joista Saarijärvi muodostaa oman kokonaisuutensa ”Saarijär-
ven reitin vesistö ja viljelymaat”: 

 
”Oma kulttuurisaarekkeensa Saarijärven reittivesistön ympärillä. Vesistö laskee Päijän-
teen kautta Kymijoen vesistöön. Järviä yhdistävät joet ja kosket. Tyypillistä on myös 
harjujen kuoppiin syntyneet pienet lammet. Maasto on kumpuilevaa, suhteelliset kor-
keuserot ovat suuret. Vanha maantie kulkee harjujaksoa pitkin (Kuopio-Laukaa-
Vaasa). Vesistöt ja tiet ovat ohjanneet asutuksen sijoittumista ja leviämistä. Ensimmäi-
set viljelykset on raivattu vesistöjen läheisiin hiesulaaksoihin rannoille ja harjujen lie-
peille. Asutus on sijoittunut ympäristöään korkeammille pienille mäille, pellot taas piha-
piirien ympärille viettäen vesistöön. 
 
Saarijärven alueelle tulivat ensimmäisenä hämäläiset eränkävijät. 1500-luvun lopulla 
alueelle tuli myös savolaisia uudisasukkaita ja Saarijärvi liitettiin osaksi Rautalammin 
hallintopitäjää, josta se erosi omaksi kappeliseurakunnakseen vuonna 1639. Tiiviitä ky-
liä on kirkonkylän lisäksi Mahlu, Kalmari sekä Lannevesi. Asutus on aina ollut yk-
sinäisasutusta. Alun perin on ollut vain joitain muutaman talo muodostamia kyläkuntia. 
Alueella vallinnut kaskitalous tuki harvaa asutusta. 1700-1800-luvuilla talojen ja vanho-
jen tilojen halkominen oli vilkasta. Myöhemmin torpparitoiminta tiivisti kyliä erityisesti 
Kalmarin ja Mahlun alueilla. Maanteiden varsiin muodostui myös väljiä tienvarren vilje-
lyskyliä. Sotien jälkeinen asutustoiminta sijoittui lähinnä Tarvaalan ja Kolkanlahden ky-
liin sekä kirkonkylän lähistölle. 
 
Kulkuyhteydet sekä itään savolaisalueille että länteen Pohjanmaalle ovat muokanneet 
Saarijärven kulttuuriympäristöä. Saarijärven kulttuurialue sijaitsee itäisten ja läntisten 
alueiden risteyskohdassa, missä esiintyy rinnakkain molempia piirteitä niin rakennus-
tavoissa, työvälineissä kuin perinteisissä pihamuodoissakin. Saarijärven vanha raken-
nuskanta on pohjoisen Keski-Suomen rakennuskantaan nähden vauras ja monipuoli-
nen. Rakentamisen pohjana on vankka talonpoikainen perinne. Alueella ei ole lähialu-
eita vastaavaa vanhaa teollisuusrakentamista. 
 
Maidontuotanto ja metsätalous ovat tärkeitä elinkeinoja. Maatalous on pienimuotoista, 
mutta varsin elinvoimaista.” 
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Saarijärven asutushistoriaa 
 
Ihminen on jättänyt jälkiään saarijärveläiseen maisemaan jo vuosituhansien ajan. Saarijärven 
alueella on ollut kivikautista asutusta jo 8000 vuotta sitten silloisilla Itämeren edeltäjien rantamil-
la. On löydetty myös todisteita siitä, että ohraa on viljelty jo noin vuonna 2400 eKr. Kiinteää asu-
tusta Saarijärvelle muodostui vasta 1500-luvun kuluessa. Uudisasukkaat olivat pääosin savolai-
sia ja osittain hämäläisiä. Vuoden 1560 maakirjassa Saarijärvelle oli merkitty 13 taloa. Talojen 
lukumäärä kasvoi sekä uudisasutuksen että halkomisten ja myöhemmin lohkomisten myötä niin, 
että vuonna 1725 Saarijärven alueella oli 38 taloa ja vuonna 1865 talojen määrä oli jo 279. 
 
Historiallisen ajan alussa Suur-Saarijärvi kuului 1560-luvulla perustettuun Rautalammin suureen 
kirkkopitäjään. Itsenäiseksi seurakunnaksi Saarijärvi muodostettiin vuonna 1639. Kunnallishal-
linto perustettiin vuonna 1866. Kaupunki Saarijärvestä tuli vuonna 1986. Saarijärvestä on muo-
dostettu Karstulan, Uuraisten ja Pylkönmäen kunnat. Siihen kuului myös osia Äänekosken kau-
pungista. Vuoden 2009 alussa Pylkömäki yhdistettiin takaisin Saarijärveen. 
 
Liikenteen historia on vaikuttanut konkreettisella tavalla Saarijärven keskustan kehittymiseen ja 
maisemaan. Ennen teiden ja ratojen rakentamista liikuttiin vesistöjä pitkin. 1800-luvun puolivälin 
jälkeen Saarijärveltä rakennettiin suorat tieyhteydet Jyväskylään ja Viitasaarelle. Suolahden - 
Haapajärven rautatien rakentamispäätös tehtiin 1930-luvulla. Radan rakentaminen alkoi Saari-
järvellä kuitenkin sodan aiheuttaman keskeytyksen vuoksi vasta vuonna 1949 siirtotyömaana. 
Radan kiskotus ylsi Saarijärvelle vuonna 1954, jolloin myös ensimmäinen juna saapui paikka-
kunnalle. Rautatien rakentaminen Saarijärven läpi toi uutta asutusta alueelle ja laajensi siten 
taajaman osuutta maisemassa. Valtatie 13 rakentaminen Saarijärvellä aloitettiin vuonna 1957 ja 
tie valmistui vuonna 1961. Linjaliikenne söi rautatien merkitystä ja henkilöliikenne uudella radal-
la loppui jo vuonna 1964. Rata ja uusi tie muokkasivat voimakkaasti Saarijärven maisemaa. Ne 
erottivat mm. Pieni-Lumperoisen Saarijärven keskustasta ja niiden alle jäi osa ennen ensim-
mäistä maailmansotaa rakennetuista vallituksista. 
 
1960-luvulta lähtien viljelystilat autioituivat ja saarijärveläiset siirtyivät syrjäkylistä kirkonkylän 
läheisille asuntoalueille, kuten Mannilaan ja läheiseen Pyyhkälään. Työpaikkoja toi palvelusek-
torin lisäksi mm. kehittyvä teollisuus. 1970 – 1980-luvuilla rakennettiin Autionlahden rannalle 
uusi kerrostaloalue, olemassa olevia asuinalueita tiivistettiin ja täydennettiin ja uusina asuinalu-
eina rakennettiin keskustan pohjoispuolelle Husuahon ja Mustikkakorven asuinalueet. Teolli-
suusrakentaminen laajeni Hietalahdesta Sara-ahon alueelle ja siitä länteen valtatie 13 varrelle. 
Yleiskaava-alueen ympäristöä voikin luonnehtia rakennetuksi ja asutuksi maisemaksi.  
 

 
Kuva 2. Saarijärvellä henkilöliikenne loppui raiteilla jo vuonna 1964. Rata palvelee edelleen tavara-

liikennettä. Kuvassa puun kuormausta Asemankannaksen maisemissa. 
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Maisemarakenne  
 
Maisemarakenne on seurausta jääkaudesta ja sitä seuranneista Itämeren merivaiheista (kartat 
1 ja 2). Viimeinen jääkausi päättyi noin 10 000 vuotta sitten. Sitä seurannut Itämeren ensimmäi-
nen vaihe, Baltian jääjärvi, ei ulottunut Salpausselkien pohjoispuolelle. Sitä seuranneen lievästi 
suolaisen Yoldia-merivaiheen aikana Keski-Suomi vapautui jääpeitteestä. Tänä aikana Yoldia-
meren yläpuolelle jääneet alueet olivat saaristona eikä meren huuhtova vaikutus ulottunut niihin. 
Tämän ajan rantavyöhyke on näkyvissä Saarijärvellä muinaisrantoina korkeudella +160 - +170. 
 
Saarijärven kirkonkylän halkaisee jäätikön sulamisvirtojen kuljettamasta aineksesta muodostu-
nut harju, jonka suunta on kaakosta luoteeseen. Harjuun liittyy sen lievealueilla laajoja harjusta 
huuhtoutuneen hiedan alueita. Saarijärven harju kuuluu Kyyjärveltä alkavaan ja katkonaisena 
Jyväskylän poikittaisharjuun liittyvään harjumuodostumaan. 
 
 
 

 
 
Kartta 1. Saarijärvellä maiseman perusrakenteen muodostavat vesistöjen lisäksi luode-kaakko -

suuntainen pitkittäisharju (1, 1A, 1B ja 1C) sekä sen etelä- ja pohjoispuolella sijaitsevat 
moreenimäet (2, 2A ja 3). Kartta on A3-koossa raportin liitteenä.  
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Yoldia-merivaihetta seurasi Ancylus-järvivaihe, jonka aikana Keski-Suomi maatui Itämeren pii-
ristä. Merkkinä Ancylus-vaiheen alussa tapahtuneesta vedenpinnan laskun pysähtymisestä on 
muinaisrantoja näkyvissä Saarijärvellä korkeuksilla +130 - +140.  
 
Nykyään Keski-Suomen huuhtoutumattomien alueiden (yli +160) maisemaa hallitsevat rehevät 
moreeniselänteiden lakialueet, karummat rinnealueet ja hietapohjaiset laaksot. Savikoita ei 
laaksoalueille ole syntynyt, hienoimmat ainekset ovat säilyneet vedenkoskemattomilla lakialueil-
la.  Karut muinaisrantavyöhykkeet korostavat lakialueiden rehevyyttä. Selänteiden lakialueiden 
painumissa on runsaasti soita. 
 

 
 
Kartta 2. Jääkauden jälkeiset muinaisrannat (siniset alueet) ovat voimakkaita maisemaelementtejä. 

Saarijärvellä ne ovat keskittyneet keskustan pohjois- ja eteläpuolelle. Vedenkoskematto-
mat, kartalla vihreällä värillä merkityt alueet, jäävät muinaisrantojen rajaamiksi, muuta ym-
päristöä korkeammiksi saarekkeiksi. Kartta on A3-koossa raportin liitteenä.  

 
 
Järvien korkeus vaihtelee välillä +115 - +118, Saarijärven harju kohoaa tasolle noin +140 ja ve-
denkoskemattomat moreeni/kallioselänteet Heramäki ja Kusiaismäki tasolle noin + 200. 
 
Saarijärven erikoisuutena on alueen runsas lähteisyys.  Lähteitä esiintyy kahdella tasolla: 
ylemmän tason lähteet sijaitsevat korkeuksilla +150 - +160 (ylimmän rannan huuhtoutuneiden 
karukkojen alapuolella olevat vyöhykkeet).  Alemman tason lähteet ovat vyöhykkeellä +130 - 
+140 (Ancylus-järven rannat). 
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3 MAISEMALLISESTI ARVOKKAAT ALUEET JA ONGELMAKOHDAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kuva 3. Kuvan vasemmassa ylänurkassa kirkko ympäristöineen maiseman kohokohtana ja oikeas-

sa alareunassa Asemankannaksen maisemallisesti ongelmallisempaa seutua. Viistoilma-
kuva: Saarijärven kaupunki, 2008.  
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Maisemalliset arvot 
 
Saarijärven maiseman arvokkaita piirteitä ovat vesistöt, harjumaisemat ja erityisesti rantaharjut 
Mannilassa ja Vuodinniemellä. Heramäki ja Kusiaismäki sekä muut moreeni- ja kalliomäet ovat 
komeita kehyksiä rakennetuille alueille. Ne ovat havaittavissa myös keskustan katu- ja taaja-
mamaisemissa. Kirkko ympäristöineen on erityinen solmupiste ja kohokohta niin kaukomaise-
massa kuin keskustan lähimaisemissakin. Saarijärvellä onkin mainiot edellytykset hyödyntää 
arvokkaita maisemiaan kaupungin imagotekijänä. Kaupunkiin saapuvien lähestymismaisemat 
ovat vaikuttavia ja oikeilla hoitotoimenpiteillä niitä voidaan vielä korostaa. 
 
 
 
 
 

 
 
Kartta3. Kartalla maisemallisesti arvokkaat alueet on merkitty vihreällä ja ongelmakohteet punaisel-

la värillä. Arvokkaat alueet, kuten kirkko ympäristöineen, ovat sijoittuneet pääosin vesistö-
jen rannoille. Rantojen saavutettavuus on melko huono, vaikka rantaviivaa on paljon. Kart-
ta on A3-koossa raportin liitteenä.  
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Kuva 4. Kirkko ympäristöineen ihastuttaa niin kauko- kuin lähimaisemassakin. 
 

 
 

Kuva 5. Rakennettuja alueita ympäröivät moreenimäet antavat komeat kehykset arkiaskareille.   
 

 

Kuva 6. Vesistöt ovat merkittävä osa väyläympäristöä Saarijärvellä. Kaupunki näyttää omaleimaiset 
piirteensä myös tiellä liikkujille.   
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Kuva 7.  Pienipiirteisempää vesistömaisemaa yhdistettynä laadukkaaseen rakennettuun ympäris-
töön tiellä liikkujan ihasteltavaksi.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 8.  Kusiaismäki ja hyppyrimäki Pajulam-
men takana näkyvät hyvin valtatielle..  

 

Kuva 9.  Ranta-alueille sijoitetut ulkoilu-
reitit houkuttelevat liikkumaan.  
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Kuva 10. Keskustassa Paavolantien maisemaa hallitsee kirkko.  
 
 
 
Ongelmakohteita 
 
Maisemallisia ongelma-alueita ovat mm. Asemakannas ja monessa paikassa toissijaisessa käy-
tössä olevat ranta-alueet. Asemankannaksella maankäyttö- ja liikennejärjestelyt ovat vielä va-
kiintumattomia. Hienoille ranta-alueille on sijoitettu esimerkiksi huoltamo- tai puutarhamyymälä-
toimintaa. Rantojen saavutettavuus on kaiken kaikkiaan huono, vaikka rantaviivaa on paljon.  

 

 
Kuva 11. Asemankannaksen keskeiset ranta-alueet sopisivat luontevimmin  yleiseen virkistykseen 

tai asumiseen  
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Kuva 12. Asemankannaksella liikenneympäristö on jäsentymätöntä ja keskeneräistä.  
 

 
Kuva 13. Keskustan itäinen sisääntulo on ilmeeltään karu. 

 
Kuva 14. Siltojen ja alikulun ilme on ankeahko ja Kannonkoskentie maantiemäisen leveä. 
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4 TAAJAMAN KASVUSUUNNAT JA VIHERVERKON PÄÄLINJAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kuva 15. Kuvan oikeassa ylänurkassa näkyvän Luhdan alueen asutuksen laajeneminen pohjoiseen 

ja itään valkoisten nuolien osoittamalla tavalla on maisemallisesti luonteva ratkaisu. Ilma-
kuva: Saarijärven kaupunki, 2008. 
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Yleiskaavasuunnittelun pohjaksi arvioitiin karkealla tasolla rakennettujen ja rakentamattomien 
alueiden keskinäisille suhteille sopivia painotuksia tulevaisuudessa. Tavoitteena oli löytää mai-
semallisesti rakentamiseen hyvin soveltuvia alueita.  
 
Asumiselle luontevia kasvusuuntia löytyy Luhdan alueelta keskustan pohjoispuolelta. Alavat 
laaksopainanteet jakavat vyöhykkeen luontevasti osa-alueiksi ja voivat muodostaa viherverkon 
perustan. Kusiaismäen itä- ja länsirinteet ovat myös potentiaalisia asumisen kasvusuuntia. Vir-
kistysalueet ja niiden yhteystarpeet tulee kuitenkin huomioida. Keskustan itäpuoli Uuraistentien 
ja Sääksniementien välillä on mosaiikkimaista pelto- ja metsäkuvioiden kirjoa ja sopii myös täy-
dennysrakentamiseen. 
 
Luontevia työpaikkarakentamisen vyöhykkeitä ovat Kannonkoskentien varsi keskustan pohjois-
puolella sekä rautatien varsi Linnan alueella keskustasta itään. 
 
Viheralueverkoston tärkeimmät elementit ovat keskustaa ympäröivät laajat selänteet, erityisesti 
Kusiaismäki ja Heramäki, rankentamattomat harjualueet sekä vapaat, riittävän yhtenäiset ranta-
alueet. Näiden välille tulisi luoda riittävät ja laadukkaat virkistysyhteydet. 
 
 

 
 
Kartta 4. Karttaesitys luontevista kasvusuunnista ja puistoverkon päälinjoista. Asumisen mahdolliset 

laajenemisalueet on merkitty ruskealla ja virkistyskäyttöön hyvin soveltuvat alueet sinisellä 
ja vihreällä värillä. Tärkeimmät viheryhteystarpeet on merkitty katkoviivalla. Kartta on A3-
koossa raportin liitteenä.  
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Kuva 16. Täydennysrakentamiseen soveltuvia alueita Einolan-Koivurannan suunnalla. 

 
 

 
 
Kuva 17. Jo toteutettua uudisrakentamista Pentinniemessä. 
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