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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 
 

KAUPUNKI:   Saarijärven kaupunki 

KAUPUNGINOSA:  3. kaupunginosa Husuaho 

KORTTELIT/TILAT: Asemakaavan muutos koskee korttelia 343 ja osaa 

korttelista 342 sekä korttelialueisiin rajoittuvaa puis-

toaluetta. 

Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 342 

tontit 2-4, osa tonttia 1 sekä lähivirkistysalue.  

Kaavamuutos koskee kiinteistöjä 729-408-57-445, 

729-408-27-452 ja 729-408-27-270. 

 

KAAVAN NIMI: Kuusitien asemakaavamuutos  

KAAVAN TUNNUS: xxx 

 

LAATIJA:   Saarijärven kaupunki / Kaavoitus 

     Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi 

        

     Yhteyshenkilöt: 

     Kaavoitusjohtaja Ulla-Maija Humppi 

     p. 044 459 8405, ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi  

      

     Kaavoitusinsinööri Mirja Tarvainen 

     p. 044 459 8435, mirja.tarvainen@saarijarvi.fi  

      

     Kaavasuunnittelija Päivi Muhonen 

     p. 044 459 8434, paivi.muhonen@saarijarvi.fi  

 

  

VIREILLETULO KUULUTETTU:     3.10.2019 

KAUPUNGINHALLITUKSEN HYVÄKSYMISPÄIVÄMÄÄRÄ:  XX.XX.202X 

KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMISPÄIVÄMÄÄRÄ:  XX.XX.202X 

VOIMAANTULO:       XX.XX.202X 

mailto:ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi
mailto:mirja.tarvainen@saarijarvi.fi
mailto:paivi.muhonen@saarijarvi.fi
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1.2 Kaava-alueen sijainti 
 

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Saarijärven keskustan läheisyydessä Hä-
meenniementien ja Kuusitien läheisyydessä Pienen-Lumperoisen pohjoisrannalla. 
Kaavamuutosalue rajautuu Pieneen-Lumperoiseen etelässä ja idässä, luoteessa 
Kuusitiehen sekä koillisessa Hämeenniementiehen. Kaakossa kaavamuutosalue ra-
jautuu Pieneen-Lumperoiseen laskevaan puroon.  
 
Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 0,9 hehtaaria. 
 

 
Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus. 

 
 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

Kaavan nimi on Kuusitien asemakaavamuutos.  
 
Työn tavoitteena on muodostaa korttelin 343 rakentamattomasta rivitalotontista ja 
puistoalueesta (VP) omarantaisia ja kuivanmaan asuinpientalotontteja. Korttelin 
342 osalla rivitalokorttelin rajat tarkistetaan kiinteistön rajoihin kaavamuutosaluee-
seen rajoittuvalta osalta. 
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1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
 

LIITE 1. Seurantalomake 
LIITE 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

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

 
• Saarijärven keskustan rakennusinventointi. Päivi Anderson ja Eija-Liisa Lahnala 1986-87. 
• Saarijärven keskustan yleiskaavan laadintaan liittyvät selvitykset: 

• Maisemaselvitys. Saarijärven keskustan yleiskaava. A-Insinöörit Suunnittelu Oy.  
Tapani Vuorinen 2010. 

• Saarijärven keskustan yleiskaavan luontoselvitys. Ympäristösuunnittelu Enviro 
Oy. Marko Vauhkonen 2009. 

• Saarijärven keskustan reuna-alueiden rakennetun kulttuuriympäristön selvitys. 
Arkkitehtuuripalvelu Nina Könönen 2009. 

 
 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

5.2.2018 Kuusitien asemakaavamuutos sisältyi kaavoituskatsauk-
seen, jonka  kaupunginhallitus hyväksyi §:ssä 34. 

3.10.2019 Asemakaavamuutoksen vireille tulon kuulutus kunnan vi-
rallisella ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. 

3.-16.10.2019 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä. 

xx.xx.2020 
Kaavoitusjohtajan viranhaltijapäätös, jolla kaavaluon-
nosaineisto asetettiin nähtäville valmisteluvaiheen kuule-
mista varten. 

xx.xx.20xx Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta tiedotus Sampo -
lehdessä ja kaupungin internet -sivuilla. 

xx.xx.-xx.xx.2020 Valmisteluaineisto nähtävillä. 

 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville 
asetettavaksi ehdotusvaiheen kuulemista varten. 

 Kaavaehdotus nähtävillä. 

 Kaavan hyväksyminen kaupunginhallituksessa. 

 Kaavan hyväksyminen kaupunginvaltuustossa. 
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 Asemakaavamuutoksen hyväksymisestä tiedotettiin kun-
nan internet-sivuilla ja Sampo -lehdessä.  

 Asemakaavan muutos kuulutettu voimaan. 

 

2.2 Asemakaava 
Asemakaavalla muodostetaan Kuusitien korttelin 343 rakentamattomasta rivitalo-
tontista uusia pientalotontteja. Asemakaavalla tarkistetaan tonttirajoja ja korttelien 
käyttötarkoituksia sekä muodostetaan kolme uutta erillispientalotonttia, joista kaksi 
on omarantaista. Kaavamuutoksessa on otettu huomioon maanomistajan toive 
tontin käyttötarkoituksen muuttamisesta. Korttelin 342 osalla rivitalokorttelin rajat 
tarkistetaan kiinteistön rajoihin kaavamuutosalueeseen rajoittuvalta osalta. 

 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
Kuusitien asemakaavamuutosalue toteutuu sen mukaan, kun alueen tonteille on 
kysyntää. Kaavamuutos ei aiheuta kunnallistekniikan rakentamista, koska alueella 
on jo katuverkko, vesijohto sekä viemäriverkko. Viemäriin liittyminen voi tapahtua 
joko Hämeenniementien varrella olevan kaivon tai saman korttelin jo rakennetun 
rivitalotontin nro 1 länsipuolella olevaan kaivon kautta. 

 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Kaavamuutosalue sijaitsee Hämeenniementien ja Kuusitien läheisyydessä Pieni-
Lumperoisen pohjoisrannalla. Suurin osa kaavamuutosalueesta on viljelyskäytössä 
olevaa peltoa. Kaavamuutosalueen luoteispuolella 1970-luvun lopulla valmistunei-
den rivitalojen ja rannan välinen alue on hoidettua nurmialuetta. Puronvarressa kas-
vaa melko luonnontilainen metsikkö. Pellon ja rannan välissä kasvaa kapea ranta-
puustokaistale. 

 

Kuva 2. Suunnittelualueen sijainti Hämeenniementien ja Kuusitien läheisyydessä. 
(Lähde: Maanmittauslaitos/Selkokartta) 
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3.1.2 Luonnonympäristö 
 

Maisemarakenne, maisemakuva 
 
Saarijärvi kuuluu itäisen Järvi-Suomen maisemamaakuntaan ja Keski-Suomen jär-
viseutuun. Maisemalle tyypillisiä ovat polveilevien järvialtaiden, vesireittien ja kum-
puilevien metsämaiden vaihtelu. Järvien selät, saaret ja harjut noudattelevat kallio-
perän luode-kaakko- ja pohjois-eteläsuuntaista kuviointia. 
 
Saarijärven keskustan halkaisee jääkauden aikana jäätikön sulamisvirtojen kuljet-
tamasta aineksesta muodostunut harju, jonka suunta on kaakosta luoteeseen. 
Saarijärven harju kuuluu Kyyjärveltä alkavaan ja katkonaisena Jyväskylän poikit-
taisharjuun liittyvään harjumuodostumaan.  

 
Kuva 3. Viistoilmakuva vuodelta 2011 Autiolahden suuntaan kaakosta katsottuna. Suunnittelualue on 
osoitettuna kuvassa nuolella. 
 
Luonnonolot 
Kaavamuutosalue sijoittuu Pieni-Lumperoisen pohjoisrannalle, jossa maanpinta 
kohoaa sisämaahan päin mentäessä. Pieni-Lumperoisen keskivedenkorkeus on 
117,9 mpy (N60). Maanpinta kohoaa suunnittelualueen pohjoisosaan mennessä 
noin kuusi metriä Pikku-Lumperoisen pinnasta. Alueesta suurin osa on tällä hetkel-
lä viljeltyä peltoa.  
  
Suunnittelualue kuuluu keskustan harjualueeseen, jonka maaperä on hiesuvaltais-
ta. Hiesuiset alueet ovat rakennettavuudeltaan melko hyviä, vaikka kyseessä onkin 
routiva maalaji. 
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Kuva 4. Maaperäkartta suunnittelualueelta on hiesua (Hs, violetti väritys) (lähde: Paikkatietoikkuna).  

 
Saarijärvi kuuluu keskiboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Suunnittelualueen 
puusto muodostuu nuorehkoista–varttuneista koivuista, haavoista ja harmaalepis-
tä. Ranta-alueella on muutamia varttuneita mäntyjä. Aluskasvillisuutena metsäalu-
eella on mm. maitohorsmaa, koiranputkea ja mesiangervoa. 
 
 

 

 

Kuva 5. Puronvarsi suunnittelualueen kaakkois-
osassa. 

Kuva 6. Puron laskukohta Pikku-Lumperoiseen. 
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Luonnon monimuotoisuus 
Suunnittelualueen on pääosin viljeltyä peltoa sekä lähes luonnontilaista metsäalu-
etta, joka on etenkin puronvarressa puskettanutta. Nämä luonnontilaiset alueet 
ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta.  
 
Pienilmasto 
Kuusitie sijoittuu alueelle, jossa pienilmasto-olosuhteet vaihtelevat suuresti maas-
tomuotojen takia. Pieni-Lumperoinen tasoittaa ranta-alueen lämpötilaeroja, jonka 
takia vesialueen lähistöllä sijaitsevat kasvupaikat ovat ympäristöään lauhkeampia. 
Lisäksi suunnittelualue on loivaa etelärinnettä, mikä myös lämmittää pienilmastoa. 
 
Vesistöt ja vesitalous 
Suunnittelualueen eteläpuolella oleva Pieni-Lumperoinen on pinta-alaltaan 308 
hehtaaria ja ekologiselta tilaltaan tyydyttävä. Suunnittelualueen itäpuolella on Pie-
ni-Lumperoiseen laskeva puro, joka tuo vettä pohjoispuoleisilta metsä- ja peltoalu-
eilta.  

   
Luonnonsuojelu 
Asemakaavan muutosalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura 
2000-suojelualueverkoston tai valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, 
luonnonsuojelualueita eikä Keski-Suomen maakuntakaavassa osoitettuja luonnon-
suojelukohteita. Alueelta ei ole myöskään löydetty luonnonsuojelulain tai EU:n 
luontodirektiivin liitteen IV(a) mukaisia suojeltuja luontotyyppejä tai erityisesti suo-
jeltavia lajeja.  
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 
Yhdyskuntarakenne 
Kaavamuutosalue on rakentumaton ja osin luonnontilaista metsää ja viljeltyä pel-
toa. Suunnittelualueen luoteispuolella oleva rivitaloalue on rakentunut melko väl-
jästi ja on edelleen osin rakentumaton. Suunnittelualueen kaakkoispuoleinen pien-
taloalue on rakentunut asemakaavan mukaisesti melko tiiviinä. 

 
Kuva 7. Kaavamuutosalueen voimassa oleva kaavatilanne. 
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Kaupunkikuva 
Suunnittelualueen koillispuolella kaupunkikuva on kerros- ja rivitalovaltainen. Ker-
rostaloalueet ovat melko tiiviitä kun taas rivitalokorttelit ovat melko väljästi raken-
nettuja. Lähialueen rannat ovat säilyneet lähes rakentamattomina rakennusten si-
joittuessa etäämmälle rantaviivasta. Alueen rakennuskanta on pääosin 1970 – 
1980-luvuilta. Samaan aikaan on tiivistetty ja täydennetty myös omakotitaloaluetta 
suunnittelualueen kaakkoispuolella Hämeenniementietä eteenpäin mentäessä. 
Alueen rakentuminen näkyy kuvasta 8. 

 

   
v. 1966 v. 1984 v. 2020 

Kuva 8. Maanmittauslaitoksen peruskartat vuosilta 1966 ja 1984 sekä maastotietokannan kartta vuo-
delta 2020, joista näkyy Autionlahden alueen rakentuminen kyseisen ajanjakson kuluessa. (Lähde: 
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/ sekä Louhi-kuntapalvelin) 
 
Asuminen 
Kaavamuutosalueella ei ole rakennuksia, mutta alueen välittömässä läheisyydessä 
luoteispuolella on rivitaloalue. Jatkettaessa Hämeenniementietä eteenpäin muut-
tuu asutus omakotitaloalueeksi. Rakentaminen koko Autiolahden alueella painot-
tuu ranta-alueelle.  
 
Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 
Kaavamuutosalueella ei ole tällä hetkellä rakennuksia, joten alueella ei ole asuk-
kaita. Väestö alueella lisääntyy sen mukaan, kun alue rakentuu.  
 
Palvelut 
Kaavamuutosalueella ei ole palveluita. Autiolahden alueella on Saarijärven kau-
pungin ylläpitämä Pikku-Mäntylän päiväkoti. Muut palvelut sijoittuvat pääosin ydin-
keskustan alueelle. 

 
Työpaikat, elinkeinotoiminta 
Saarijärvi on hyvin työpaikkaomavarainen, sillä noin 72 % saarijärveläisistä on 
töissä oman kunnan alueella. Eniten työpaikkoja on palveluissa (66,8 %). Jalos-
tuksessa työpaikkoja on 19,6 % ja alkutuotannossa 11,9 %. (Lähde: Tilastokeskus 
2016). Saarijärvellä ei ole vanhaa teollisuushistoriaa vaan kaupunki on ollut pit-
kään maaseutuvoittoista aluetta.  
 
Kaavamuutosalueella ei teollisuus- tai elinkeinotoiminnan rakentamista. 
 
Virkistys 
Kaavamuutosalueella on voimassa olevassa asemakaavassa puistoaluetta (VP), 
joka ei kuitenkaan ole rakentunut puistomaiseksi virkistysalueeksi. Suunnittelualu-
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etta palvelee lähialueen muut virkistysalueet, kuten Autiolahdessa oleva kaupungin 
ylläpitämä yleinen uimaranta sekä yleiset ulkoilureitit. Kaavamuutosalueen kaak-
koispuolella puron toisella puolella asemakaavassa on uimaranta- ja puistoalueva-
raus. Puistoon on rakennettu hiekkapelikenttä, joka tosin nykyään on hyvin vähäi-
sessä käytössä.  
 
Liikenne 
Kaavamuutosalue rajautuu Kuusitiehen ja Hämeenniementiehen. Näiden katujen 
vieressä ei ole erillistä kevyenliikenteenväylää. Suunnittelualuetta palvelee Au-
tiolahden asuinkortteleiden väliin rakentuneet kevyenliikenteen väylät. 
 
Autopaikkoja on varattu voimassa olevassa asemakaavassa rivitalotontille (AR) 
1,2 ap/asuntoa kohden. Alue ei ole rakentunut kaavan mukaisesti. 
 
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse rakennetun kult-
tuuriympäristön suojelukohteita tai muinaismuistoalueita. 
 
Tekninen huolto 
Autiolahden katuverkosto on jo olemassa eikä uuden omakotitaloalueen rakenta-
minen vaikuta nykyiseen katuverkostoon. Kunnallistekniikka on rakennettu kaava-
muutosalueen läheisyyteen. Kaavamuutoksella muodostuvat uudet rakennuspaikat 
on liitettävissä olemassa olevaan viemäriverkostoon kiinteistökohtaisella pump-
pauksella, mikäli ne jäävät läheisten liityntäkaivojen korkeuden osalta padotuskor-
keuden alapuolelle. 
 
Erityistoiminnat 
Autiolahden alueella lähes kaikki ilmajohdot on upotettu jo maahan, joten johtimis-
ta aiheutuvia vaara-alueita ei ole. 
 
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Kaavamuutosalueella ei ole erityistä huomiota vaativia suojelukohteita eikä toimin-
toja, joista aiheutuvaa haittaa (melu, tärinä) tulisi ottaa huomioon kaavamuutok-
sessa. Valtatien ja radan liikenne melu kantautuu melko selvästi järven yli kaava-
muutoskohteeseen etenkin silloin kun tuulen suunta on etelän/lounaan suunnasta. 
 
Sosiaalinen ympäristö 
Kaavamuutosalueen ympäristössä sosiaalinen ympäristö muodostuu hyvin mo-
nenikäisistä asukkaista. Kerrostaloalueella asuu sekä nuoria, perheitä että eläke-
läisiä. Hämeenniemen omakotialueella on vielä joitakin alueen alkuperäisistä 
asukkaista. Hämeenniementien loppupäässä on uudempaa rakennuskantaa ja 
asukkaina myös lapsiperheitä.  

 

3.1.4 Maanomistus 
 

Kaavamuutosalue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Myös Saarijärven kau-
punki on maanomistajana kaavamuutoskohteesta. 
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3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdit-
tava 1.3.2009 voimaan tulleiden valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huo-
mioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät mm. seuraavia kokonaisuuk-
sia: 

- toimiva aluerakenne 
- eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
- kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
- toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
- luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

 
Maakuntakaava 
Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen tarkistetun maa-
kunta-kaavan 1.12.2017. Tarkistettu maakuntakaava korvaa kaikki aikaisem-
mat maakuntakaavat eli Keski-Suomen maakuntakaavan, 1., 2., 3., ja 4. vai-
hemaakunta-kaavat sekä Pirkanmaan 1. maakuntakaavan Jämsän Länkipoh-
jan alueella. 
 
Tarkistetussa maakuntakaavassa asemakaavan muutosalueelle on merkitty seu-
dullisesti merkittävä tiivistettävä taajama (ruskea ruutuviivoitus). Ruskealla vinovii-
voituksella on merkitty kulttuuriympäristön vetovoima-alueet. 
 

 
Kuva 9. Ote Maakuntakaavasta. Kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella 
nuolella. 

 
 
Yleiskaava 
Alueella on voimassa Saarijärven keskustan oikeusvaikutteinen yleiskaava, jonka 
kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.4.2015. Saarijärven keskustan yleiskaava käsitte-
lee tulevien vuosikymmenien yhdyskuntarakenteen tavoiteltavaa kokonaisraken-
netta. Yleiskaavan keskeisiä sisältöjä ovat maankäyttö, liikenne ja ympäristö. 
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Yleiskaavassa kaavamuutosalue on varattu asuntovaltaisten taajamatoimintojen 
alueeksi (A-1). Alueelle on merkitty taajaman sisäinen ulkoilun yhteystarve, jonka 
sijainti on ohjeellinen (vihreä palloviiva). Kaavamuutosalueen kaakkoispuolella on 
lähivirkistysaluevaraus (VL), jonka sisälle on merkitty sinisellä katkoviivalla pinta-
vesien merkittävä valuntasuunta. Kaavamuutosalueen läheisyydessä Hämeen-
niemen pientaloalue sekä Autiolahden kerrostalot on merkitty paikallisesti arvok-
kaaksi kulttuurihistorialliseksi kohteeksi (sk). 
 
 

 
Kuva 10. Ote Saarijärven keskustan voimassaolevasta yleiskaavasta. 
 
Asemakaavan muutosaluetta koskevat seuraavat yleiskaavamerkinnät ja -
määräykset: 
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Asemakaava 
Kaavamuutosalueilla on voimassa Saarijärven kunnanvaltuuston 3.6.1991 hyväk-
symä ja lääninhallituksen 16.8.1991 vahvistama asemakaavaa. 
 
Korttelit 342 ja 343 on varattu asuinrivitalojen korttelialueeksi ja Pieni-Lumperoisen 
ranta-alue ja järveen laskeva puronvarsi puistoalueeksi (VP). 
 
Kaavamuutosalueen AR-kortteli 343 on rakentamaton samoin kuin muutosalueen 
läheisyydessä olevat korttelin 341 AR-tontit 2-3. 

 
Pohjakartta 
Kaavatyössä on käytetty Saarijärven kaupungin ajantasaisena pitämää pohjakart-
taa, jonka on hyväksynyt maankäyttöpäällikkö Tarmo Heinänen. 
 
Rakennusjärjestys 
Saarijärven kaupungin voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty kaupun-
ginvaltuustossa 21.10.2019 ja se on tullut voimaan 1.1.2020.  
 
Rakennuskiellot ja suojelupäätökset 
Suunnittelualueella ei ole voimassa rakennuskieltoja tai suojelupäätöksiä. 
 

 

4 KAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Suunnittelun tarve 
 

Korttelin 343 asemakaavaa on tarpeen muuttaa maanomistajan toiveesta, koska 
rivitalotontille ei ole ollut kysyntää eikä alue ei ole rakentunut voimassa olevan 
kaavan mukaisesti. Asemakaavan muutosprosessi edellyttää maankäyttösopimuk-
sen laadintaa. 
Kuusitien asemakaavamuutos kytkeytyy käynnissä olevaan keskustan asemakaa-
vamuutokseen Saarijärven kaupungin sekä asemakaavamuutosta pyytäneen 
maanomistajan kesken neuvotellun tilusvaihdon osalta.  

 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Rivitalokorttelin 343 sekä siihen rajoittuvan virkistysalueen maanomistaja teki aloit-
teen asemakaavan muuttamiseksi. Saarijärven kaupunginhallitus hyväksyi 
5.2.2018 Kuusitien asemakaavamuutoksen käynnistämisen v. 2018 - 2019 kaavoi-
tuskatsauksen käsittelyn yhteydessä.  
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4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 
 
Kaavahankkeen osallisia ovat suunnittelualueen sekä viereisten tonttien maan-
omistajat, vuokraoikeuden haltijat, vesialueen omistajat/haltijat, suunnittelualueen 
ympäristössä asuvat kuntalaiset, kunnan hallintokunnat ja alueella toimivat yrityk-
set sekä viranomaiset. 
 
Seuraavia viranomaisia kuullaan kaavatyön edetessä: 
- Keski-Suomen ELY – keskus 
- Keski-Suomen liitto 
- Keski-Suomen museo 
- Keski-Suomen pelastuslaitoksen aluepalopäällikkö 
- Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen ympäristöterveystarkastaja 
 
Muita yhteistyö- ja asiantuntijatahoja:  
- Elenia Oy 
- Saarijärven Vesihuolto Oy 
- Saarijärven Kaukolämpö Oy 
 
Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja 
lausua kaavasta mielipiteensä. 

 

4.3.2 Vireilletulo 
 

Asemakaavamuutoksen vireilletulo kuulutettiin 3.10.2019 ja hanketta koskeva 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville.  

 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
 
 
Kaavan vireilletulo 
 
- Asemakaavan muutoksen vireilletulosta kuulutettiin 3.10.2019. 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 3. – 16.10.2019. 
- Osallisilla ja kuntalaisilla oli mahdollisuus jättää osallistumis- ja arviointi-

suunnitelmasta mielipiteensä kaavoitusarkkitehdille OAS:n nähtävillä 
oloajan kuluessa 

 
Kaavan valmisteluvaihe 
 
- Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan  
- Kaavaluonnos on nähtävillä vähintään 30 päivän ajan 
- Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaluonnoksesta kirjallisen mielipi-

teen kaavan laatijalle kaavaluonnoksen nähtävillä oloajan kuluessa. 
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Kaavaehdotus 
 
- Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan  
- Kaavaehdotus on nähtävillä vähintään 30 päivän ajan 
- Vieraspaikkakuntalaisia maanomistajia tiedotetaan kaavan nähtäville asettami-

sesta kirjeitse 
- Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistu-

tuksen kaupunginhallitukselle ehdotuksen nähtävillä oloajan kuluessa 
 
Kaavan hyväksyminen 
 
- Kaupunginhallitus esittää kaavan hyväksymistä kaupunginvaltuustolle 
- Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan 
- Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan  
- Muutosta kaavan hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hä-

meenlinnan hallinto-oikeuteen, jonka ratkaisusta on mahdollista valittaa 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

 
Kaavan voimaantulo 
 
- Valitusajan umpeuduttua tarkistetaan, onko kaavasta valitettu ja voidaanko voi-

maantulo kuuluttaa 
- Kaavan voimaantulo kuulutetaan  

 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 
 

- Keski-Suomen liitolle, Keski-Suomen museolle ja Keski-Suomen ELY-keskukselle toi-
mitettiin tieto kaavamuutoksen vireilletulosta. 

 
- Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta, Keski-Suomen ELY-keskukselta pyy-

detään kommentit kaavaluonnoksesta ja lausunnot kaavaehdotuksesta. 
 
- Kaavaluonnos ja kaavaehdotus käsitellään Saarijärven kaupunginhallituksessa ennen 

nähtäville asettamista. 
 

 Kaavoitukseen liittyvä viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa, kun kaavaeh-
dotus on ollut julkisesti nähtävillä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu. 
Viranomaisneuvotteluun kutsutaan Keski-Suomen ELY –keskus, Keski-Suomen liit-
to, Keski-Suomen museo, kaupungin edustaja ja kaavan laatija 

 
- 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 ja rakennus-
tarkastajalle.  
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4.4 Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
 
Kunnan asettamat tavoitteet 
Saarijärven kaupungin sekä kaavamuutosta pyytäneen maanomistajan tavoitteena 
on muodostaa rakentamattoman rivitalotontin tilalle uusia omakotitalotontteja, jois-
ta osa on omarantaisia. Samalla kaupungin tavoite on sopia maanomistajan kans-
sa tilusvaihdosta, joka liittyy käynnissä olevaan keskustan asemakaavan muutos-
hankkeeseen. 

 
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
Saarijärven keskustan yleiskaavassa kaavamuutosalue on asuntovaltaisten taaja-
matoimintojen aluetta (A-1) sekä lähivirkistysaluetta (VL). Asemakaavamuutokses-
sa tulee huomioida yleiskaavan aluevaraukset sekä taajaman sisäisen ulkoilun yh-
teystarve ja merkittävä pintavesien valumakohta (puro).  
 
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
Kaavamuutosalueen korkeuserot asettavat haasteen sille, että tuleva rakentami-
nen sopii maisemallisesti alueeseen. Kaavaratkaisulla pyritään sopeuttamaan uusi 
rakentaminen mahdollisimman hyvin olemassa olevaan maisemaan ja ympäröi-
vään rakennuskantaan. Tavoitteena on, että alueen toteutuksessa pyritään välttä-
mään suuria maaston leikkauksia ja täyttöjä. Pellon reunassa oleva rantapuusto 
huomioidaan myös tulevassa kaavaratkaisussa säästettävänä kohteena. 

 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet, tarkentuneet tavoitteet 
 
Osallisten tavoitteet 
Maanomistajien tavoitteena on saada alueella omakotitalotontteja, joista osa on 
omarantaisia. 
 
Kaavan laadulliset tavoitteet 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on, että alueen uudisrakentaminen tulee so-
peutumaan mahdollisimman hyvin olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympä-
röivään maisemaan. 
 
Muut tavoitteet 
Tavoitteita täydennetään luonnosvaiheen ja ehdotusvaiheen nähtävilläolon jäl-
keen, jolloin osallisten tavoitteet tarkentuvat. 
 

 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset  

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja valittu kaavaratkaisu 
 

Kaavamuutosalue on kokonaan rakentamatonta aluetta, jota palveleva kunnallis-
tekniikka on kokonaisuudessaan rakennettu. Alueelle ei ole järkevää eikä mahdol-
lista laatia erilaisia kaavaratkaisuja, jotka perusrakenteeltaan poikkeaisivat kovin 
paljon toisistaan.  
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Alustavassa ideoinnissa mietittiin vaihtoehtoina erilaisia korttelialuevaihtoehtoja 
erillispientalojen, asuinpientalojen ja rivitalojen välillä (AO/AP/AR). Asemakaava-
ratkaisuun päädyttiin kaavan laatijan ja maanomistajan välisten neuvottelujen jäl-
keen, kun katsottiin alueen soveltuvan parhaiten asuinpientalojen korttelialueeksi.  
 

4.5.2 Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja 
vertailu 

 
Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
Kaavan toteutuminen mahdollistaa alueen kehittämisen ja yhdyskuntarakenteen 
tiivistämisen. Asemakaavan muutos on voimassa olevan maakuntakaavan ja 
yleiskaavan mukainen. 
 
Vaikutukset liikenteeseen 
Suunnittelualue on hyvin saavutettavissa sekä autolla että kevyenliikenteen väli-
neillä. Asuinpientalotonttien rakentuminen lisää hieman liikennettä Hämeennie-
mentien ja Kuusitien alueella. Kasvu ei ole kuitenkaan merkittävää nykyiseen lii-
kennemäärään verrattuna. Kaavamuutoksella ei osoiteta uusia katu- ja liikenne-
aluevarauksia. 
 
Yleiskaavassa alueelle merkitty taajaman sisäinen ulkoilun yhteystarve voidaan to-
teuttaa olemassa olevia Autiolahden ulkoilureittejä ja katuverkostoja pitkin. 

 
Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen 
Yhdyskuntataloudellisesti on järkevää kaavamuutoksella osoittaa alue rakentamis-
alueeksi, koska alueella on valmiina jo kaikki yhdyskuntatekniset verkostot.  Alue 
on myös hyvin saavutettavissa.  

 
Taloudelliset vaikutukset 
Toteutuvalla asemakaavahankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen talou-
teen verrattuna alueen voimassa olevaan asemakaavan toteutumiseen.  
 
Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin 
Asemakaavan muutoksen toteutuminen ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia luontoon 
ja luonnonvaroihin verrattuna alueen voimassa olevan asemakaavan toteutumi-
seen. Kaavamuutoksessa on huomioitu alueen kaakkoisosassa oleva merkittävä 
valumaoja merkitsemällä alue lähivirkistysalueeksi (VL). 
 
Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 
ympäristöön 
Asemakaavamuutoksen toteutuminen aiheuttaa muutoksia maisemassa ja asuin-
pientalojen tontit tiivistävät toteutuessaan alueen kaupunkikuvaa. Uusi asuinalue 
tulee näkymään Pienen-Lumperoisen suunnasta erityisesti nousevan maanmuo-
don vuoksi. Asemakaavan muutos ei kuitenkaan aiheuta sellaisia merkittäviä vai-
kutuksia, joita jo voimassa oleva asemakaavan toteutuminen ei aiheuttaisi.  
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4.5.3 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 
 

Vaikutusselvitysten ja arvioinnin tulokset  
Asemakaavaratkaisuun päädyttiin kaavan laatijan ja maanomistajan välisten neu-
vottelujen jälkeen. Kaavamuutoksen vaikutuksia arvioitaessa todettiin, ettei ase-
makaavamuutoksen toteutuminen aiheuta merkittäviä vaikutuksia verrattuna alu-
een voimassa olevan asemakaavan toteutumiseen. 
 
Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen  
Asemakaavaluonnoksen valmistelun yhteydessä maanomistajin kanssa käytiin neu-
votteluja, joilla kartoitettiin omistajien kehittämistavoitteita omistamiensa kiinteistöjen 
osalta. 

 

4.5.4 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
 

- asemakaavamuutoksen käynnistämispäätös sisältyy kaupunginhallituksessa 
5.2.2018 tehtyyn kaavoituskatsauksen 2018 - 2019 ja kaavoitusohjelman 
2017 - 2020 hyväksymispäätökseen. 

- kaavoitusjohtajan xx.xx.2020 tekemä viranhaltijapäätös asemakaavan muu-
tosluonnoksen asettamisesta nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten 
MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti. 
 

 
 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 
 
Kuusitien asemakaavamuutoksella poistuu yksi rivitalotontti ja alueelle muodostuu 
kolme uutta asuinpientalotonttia, joista kaksi on omarantaista. Jäljelle jäävä puisto-
alue muuttuu lähivirkistysalueeksi. Asemakaavalla muodostettavien tonttien koot 
vaihtelevat välillä 2470-2670 m2. 
 

5.1.1 Mitoitus 
 
Asemakaavamuutoksella Autiolahden alueen yhdyskuntarakennetta tiivistetään vä-
häisesti.  
 
Kaavamuutoksen pinta-alatiedot sekä eri käyttötarkoitusten suhteelliset osuudet nä-
kyvät alla olevassa taulukossa. 
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Kuva 11. Kaavan pinta-alatiedot tilastolomakkeelta. 
 

5.1.2 Palvelut 
Saarijärven keskustan palvelut sijaitsevat lähietäisyydellä, joten suunnittelualueelle 
ei ole varattu alueita julkisten tai yksityisten palvelujen järjestämiseksi. 
 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Asemakaavamuutoksella muodostetaan uusia pientalotontteja alueelle, jossa on jo 
olemassa kunnallistekniikka. Maankäytön ratkaisussa on huomioitu myös lähiviher-
alueet ympäristövaikutusten vähentämiseksi.  
 
Asemakaavamuutoksella pyritään lisäämään suunnittelualueen ja koko kaupungin 
elinvoimaisuutta. 
 

5.3 Aluevaraukset 

5.3.1 Korttelialueet 
Kaavamuutoksen myötä korttelit 342 ja 343 yhdistyvät. Kaavamuutoksella kortteli 
342 muodostuu yhdestä rivitalotontista (AR) ja kolmesta asuinpientalotontista (AP). 
Uusista AP-tonteista kaksi on omarantaista. Kaavamuutosalueen tehokkuus pysyy 
ennallaan (e=0,30). Asuintonttien pinta-alan kasvaessa 4581 m2:llä, muodostuu alu-
eelle myös rakennusoikeutta lisää 1380 ke-m2. Asuinpientalotonttien kokonaisra-
kennusoikeus on 2319 ke-m2. 
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Kuva 12. Kaavan sisällön kuvallinen vertailu vanhan Hämeenniementien rakennuskaavan ja nyt laa-
dittavan kaavan välillä. 

 

5.3.2 Muut alueet 
 

Vanhassa kaavassa ollut kortteliin rajoittuva 343 puistoalue (VP) muuttuu lähivirkis-
tysalueeksi (VL), jolloin virkistysalueen pinta-ala pienenee kaavamuutosalueella 
4581 m2. Uudella kaavalla muodostuu lähivirkistysaluetta yhteensä 1146 m2. 
 

5.4 Kaavan vaikutukset 
MRL 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaa-
vaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkastelta-
vien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskunta-
taloudelliset, 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  
 
Asemakaavamuutos mahdollistaa alueella voimassa olevaa kaavaa enemmän ra-
kentamista sekä rakentamisen sijoittamisen lähemmäksi rantaa. 
 
Asemakaavamuutos ei edellytä kunnallisteknisen verkon merkittävää laajentamista 
tai uuden kadun rakentamista alueelle. 

 
 

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 

Alueen maisema tulee kaavamuutoksen toteutuessa muuttumaan jonkin verran. Nä-
kymä järveltä ja keskustan suunnasta muuttuu tonttien rantaan ulottamisen myötä, 
mikäli rantapuustoa harvennetaan merkittävästi nykytilanteeseen verrattuna. Tämän 
vuoksi ranta-alueet on merkitty asemakaavaan istutettaviksi alueenosiksi. Lisäksi 
nouseva maanmuoto lisää uusien rakennusten näkyvyyttä järveltä päin katsottaes-
sa. 
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Luonnonympäristö muuttuu erityisesti peltoalueella, joka tällä hetkellä on viljelyskäy-
tössä. Alueella ei ole kuitenkaan erityisiä luontoarvoja, jotka tulisi huomioida kaava-
muutoksessa. 

 

5.4.3 Muut vaikutukset 
 

Kaavamuutoksen tavoitteena on, että uudet, järvenrantaan tulevat pientalotontit 
houkuttelevat esimerkiksi lapsiperheitä rakentamaan Kuusitien alueelle, jolloin sillä 
olisi positiivisia vaikutuksia kunnan väestömäärään ja ikärakenteeseen sekä mah-
dollisesti myös positiivisia taloudellisia vaikutuksia kuntatalouteen. 
Kaavamuutoksella vähennetään virkistysalueeksi varattua aluetta, mutta todellisuu-
dessa muutoksella on pienehkö vaikutus virkistysalueiden määrään, koska voimas-
sa olevan asemakaavan mukainen lähivirkistysalue on suurelta osin viljelyskäytössä 
olevaa peltoa. 

 
 

5.5 Ympäristön häiriötekijät 
 

Alueen ympäristössä ei ole merkittäviä ympäristön häiriötekijöitä. Vähäistä häiriötä 
saattaa aiheuttaa vastarannalta valtatien ja radan liikennemelu silloin kun tuulen 
suunta on etelän/lounaan suunnasta. Melun vaikutuksia voidaan  
 

5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
 
Asemakaavan muutoksen kaavamerkinnät ovat ympäristöministeriön 31.3.2000 
asetuksen mukaisia.  
 
Asemakaavamääräykset: 
Padotuskorkeuden alapuolelle jäävät kiinteistöt tulee liittää jätevesiverkostoon kiin-
teistökohtaisella pumppaamolla.  
 
Autopaikkoja on varatta AP-korttelialueella seuraavasti: 1 ap / 40 k-m² kohti sekä 2 
vieraspaikkaa / 5 asuntoa kohti. 
 
Tonttijako ei ole sitova tämän asemakaavan alueella (MRL 78.1). 

 

5.7 Nimistö  
 
Kaavamuutoksella ei muodostu uutta nimistöä. 
 

 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
Kuusitien asemakaavan muutos ei sisällä rakennustapaohjeita. Tarvittavin osin alu-
een rakentamista ohjaa kaupungin rakennusjärjestys niiltä osin, missä asemakaa-
vamääräykset eivät ohjaa rakentamista.  
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6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
Kaavamuutos ei edellytä kaupungilta toimenpiteitä, koska alueen kunnallistekniikka 
on valmiina. Tonttien toteuttaminen voidaan aloittaa heti sen jälkeen, kun asema-
kaavamuutos tulee voimaan. 

 
 

6.3 Toteutuksen seuranta 
Alueen toteutusta tullaan seuraamaan alueelle myönnettävien rakennuslupien kaut-
ta.  
 
 

 
 

Saarijärvellä ___. päivänä  _____kuuta 2020 
 
Saarijärven kaupunki/Kaavoitus: 
 
 
 
Mirja Tarvainen   Päivi Muhonen 
kaavoitusinsinööri   kaavasuunnittelija 

 
 
Tark.: 
 
 
Ulla-Maija Humppi 
kaavoitusjohtaja 

 
    



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 729 Saarijärvi Täyttämispvm 17.03.2020
Kaavan nimi Kuusitien asemakaavamuutos
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm  
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus  
Generoitu kaavatunnus   
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,8891 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]0,8891
 

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 0,8891 100,0 2324 0,26 0,0000 1380
A yhteensä 0,7745 87,1 2324 0,30 0,4581 1380
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 0,1146 12,9   -0,4581  
R yhteensä       
L yhteensä       
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

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     



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 0,8891 100,0 2324 0,26 0,0000 1380
A yhteensä 0,7745 87,1 2324 0,30 0,4581 1380
AP 0,7729 99,8 2319 0,30 0,7729 2319
AR 0,0016 0,2 5 0,31 -0,3148 -939
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 0,1146 12,9   -0,4581  
VL 0,1146 100,0   -0,4581  
R yhteensä       
L yhteensä       
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       



 

  
 
 
 

 

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 

3. kaupunginosa HUSUAHO 

Osallistumis- ja arviointi- 
suunnitelma (OAS) 

 

19.2.2018 

 
 
 
Asemakaavan muutos koskee korttelia 343 ja  
korttelialueiseen rajoittuvaa puistoaluetta. 

 
 

 
 

 

 

Asemakaavan muutos Kuusitien ympäristössä 
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Kuva 1. Kannessa viistoilmakuva kaavamuutosalueesta.  

1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS 
 

 
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Saarijärven keskustan läheisyydessä Hämeenniementien ja Kuu-
sitien läheisyydessä Lumperoisen pohjoisrannalla.  
 
Kaavamuutosalue rajautuu Lumperoiseen etelässä ja lännessä, luoteessa Kuusitiehen sekä koillisessa 
Hämeenniementiehen. Kaakossa kaavamuutosalue rajautuu Lumperoiseen laskevaan puroon. Muu-
tosalueen koko on noin 0,9 hehtaaria. Kaavamuutosalueen rajaus tarkentuu kaavamuutoksen luon-
nosvaiheessa. 
 
Suurin osa kaavamuutosalueesta on viljelykäytössä olevaa peltoa. Kaavamuutosalueen lounaispuo-
lella 1970-luvun lopulla valmistuneiden rivitalojen ja rannan välinen alue on hoidettua nurmialuetta. Pu-
ronvarressa kasvaa melko luonnontilainen metsikkö, samoin kun pellon ja rannan välissä. 
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Kuva 2. Kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti on merkitty kartalle punaisella soikiolla. 

 

2 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET 
 

 
Asemakaavaa on tarkoitus tarkistaa Husuahossa Kuusitien rivitalokortteleissa 343 ja osalla kort-
telia 342 sekä korttelialueisiin rajoittuvalla puistoalueella.   
 
Kaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa rakentamattomasta rivitalotontista 343 omarantaisia 
ja kuivanmaan asuinpientalotontteja. Korttelin 342 osalla rivitalokorttelin rajat tarkistetaan kiinteis-
tön rajoihin kaavamuutosalueeseen rajoittuvalta osalta. 
 
Asemakaavan muutosprosessi edellyttää maankäyttösopimuksen laadintaa.  
 
 

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-
sessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. 
 
Valtioneuvosto päätti uudistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 

H
Ä

M
EEN

N
IEM

EN
TIE 
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14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän 
ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätös 
tuli 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 tarkistettu maakuntakaava 
 

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen tarkistetun maakunta-kaa-
van 1.12.2017. Tarkistettu maakuntakaava korvaa kaikki aikaisemmat maa-kuntakaa-
vat eli Keski-Suomen maakuntakaavan, 1., 2., 3., ja 4. vaihemaakunta-kaavat sekä 
Pirkanmaan 1. maakuntakaavan Jämsän Länkipohjan alueella. 
 

Tarkistetussa maakuntakaavassa asemakaavan muutosalueelle on merkitty seudulli-
sesti merkittävä tiivistettävä taajama (ruskea ruutuviivoitus). Rata ja vt-13 on merkitty 
Valta-/rautatien kehittämisakseli – merkinnällä. Ruskealla vinoviivoituksella on mer-
kitty kulttuuriympäristön vetovoima-alueet. 
 

 

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 kaavamuutosalue on varattu asuntovaltais-
ten taajamatoimintojen alueeksi (A-1). Alueelle on merkitty taajaman sisäinen ulkoilun 
yhteystarve, jonka sijainti on ohjeellinen (vihreä palloviiva). Kaavamuutosalueen kaak-
koispuolella on lähivirkistysaluevaraus (VL), jonka sisälle on merkitty sinisellä katkovii-
valla pintavesien merkittävä valuntasuunta. Kaavamuutosalueen läheisyydessä Hä-
meenniemen pientaloalue sekä Autiolahden kerrostalot on merkitty paikallisesti arvok-
kaaksi kulttuurihistorialliseksi kohteeksi (sk). 
 

 
 
Kuva 4. Ote Saarijärven keskustan yleiskaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on merkitty 
yleiskaavakarttaan keltaisella rajausviivalla. Kaavamuutosalueen rajaus voi kaavaprosessin aikana vielä 
vähäisesti muuttua. 

 

3.4. Asemakaava 
 

 
Kaavamuutosalueilla on voimassa Saarijärven kunnanvaltuuston 3.6.1991 hyväksymä ja 
lääninhallituksen 16.8.1991 vahvistama asemakaavaa. 

Korttelit 342 ja 343 on varattu asuinrivitalojen korttelialueeksi ja Pieni-Lumperoisen ranta-
alue ja järveen laskeva puronvarsi puistoalueeksi (VP). 

Kaavamuutosalueen AR –kortteli 343 on rakentamaton samoin kuin muutosalueen lähei-
syydessä olevat korttelin 341 AR –tontit 2-3. 
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Kuva 5. Ote voimassa olevasta asemakaavasta, johon muutosalue rajattu punaisella katkoviivalla. 

 

3.5. Muut laaditut suunnitelmat ja selvitykset 
 

 
Vuonna 2015 hyväksyttyä keskustan yleiskaavaa varten laadittiin useita selvityksiä, joita 
hyödynnetään asemakaavan muutoshankkeessa. Huomioitavia selvityksiä ovat: 

- luontoselvitys 
- maisemaselvitys 
- rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 

 
Lisäksi hyödynnetään 1986–1987 Keski-Suomen museon laatimaa Saarijärven raken-
nusinventointia.  

 

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 16.2.2009. Rakennusjärjestyksen uudistaminen on vireillä ja ehdotus uu-
desta rakennusjärjestyksestä on ollut nähtäville keväällä 2019. 
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4 VAIKUTUSALUE 
 

 
Kaavan välitöntä vaikutusaluetta on Autiolahden ja Hämeenniemen alueet. Kaavamuutoksella on 
vaikutusta myös Lumperoisen vesistön alueeseen. 

5 LAADITTAVAT SELVITYKSET  
 

 
Alueelta laaditaan seuraavat selvitykset: 
 

 kunnallistekniset verkostot ja niiden kapasiteetti (sähkö, vesi, jätevesi, hulevesi, valokuitu) 

 hulevedet ja niiden käsittely 

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. 

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 käyttäjät 

 
2. Kaupungin hallintokunnat ja toimielimet  

- Tekninen lautakunta 
- Saarijärven kaupungin vesi- ja viemärilaitos 

 
 

3. Viranomaiset 

- Keski-Suomen liitto 
- Keski-Suomen ELY – keskus 
- Keski-Suomen museo 
- Paloviranomaisena Keski-Suomen pelastuslaitos 
- Terveysviranomaisena Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen ympäristötarkastaja 
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4. Muut osalliset 

- Saarijärven Vesihuolto Oy 
- Saarijärven Kaukolämpö Oy 
- Elenia Oy 
- Saarijärvi Seura ry 
- Saarijärven Osakaskunta 

 
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 

 

Kaavan valmisteluvaihe 

 Kaavamuutosluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan 

 Kaavaluonnos on nähtävillä 30 päivän ajan 

 Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaluonnoksesta kirjallisen mielipiteensä kaavaluonnok-
sen nähtävilläoloajan kuluessa 

 

Kaavaehdotus 

 Kaavamuutosehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan 

 Kaavaehdotus on nähtävillä 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 
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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 aina kaupungin virallisella ilmoitustaululla Saarijärven kaupungintalolla 

sekä kaupungin kotisivuilla www.saarijarvi.fi. Lisäksi kaavahankkeen vireilletulosta, 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 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 voimaan-
tulosta. 

10 KAAVOITUKSEN AIKATAULU 
 

OHJELMOINTI JA AINEISTON HANKINTA 

Tammikuu - loka 2019 

 Asemakaavamuutoksen käynnistäminen hyväksytyn kaavoitusohjelman mukaisesti 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laadinta 
 Vireilletulokuulutus lehteen ja OAS nähtäville 14 päivän ajaksi kaupungintalolle ja kaupungin 

internet – sivuille 
 

LUONNOSVAIHE  

Lokakuu 2019 – huhtikuu 2020 

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

ranomaisilta 
   Kaavan tarkistaminen ja täydentäminen kaavaehdotukseksi 

http://www.saarijarvi.fi/
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KAAVAEHDOTUS 

Huhti - elokuu 2020 

   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 

Elo-syyskuu 2020 

   Hallituskäsittely 

   Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös (kaava-aineisto ja maankäyttösopimus) 
   Tiedottaminen kaavamuutoksen hyväksymisestä 
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