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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

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä
ja lähdemateriaalista

Saarijärven keskustan yleiskaavan laadintaa varten tehdyt selvitykset:
- Maisemaselvitys. Saarijärven keskustan yleiskaava, 2010, A-Insinöörit Suunnittelu

Oy, Tapani Vuorinen.
- 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.

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.



SAARIJÄRVEN KAUPUNKI KAAVASELOSTUS
Kaavoitus Timonmäen asemakaavamuutos

7(30)

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.

Kaavamuutosalueen maisema on melko yhtenäinen.

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

Kuva 3. Näkymä Saarijärveltä suunnittelualueelle. Kuvan vasemmassa reunassa näkyy rantasauna.
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varpuja ja mm. kurtturuusua viljelykarkulaisena.

Kuva 4. 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.

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.
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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 alueelle. Ra-
kennettua kiinteistöä lukuun ottamatta alue on taajamametsää. Suunnittelualueen lounais-
puolella on yksi omarantainen omakotitalokiinteistö. Valtatien molemmin puolin on raken-
tunut erilaisia vähittäiskaupan kiinteistöjä sekä huoltoasema.

Kaupunkikuva
Alue sijoittuu valtatien varteen ja alue sekä sillä oleva asuinrakennus erottuu selvästi valta-
tiellä liikkuville. Järven suunnasta Timonmäen alueelta erottuu metsän keskeltä vanha ran-
tasaunarakennus.

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.
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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 lounaispuolelle 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.

1 2

 luoteispuolelle
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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 5. 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.

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

43
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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 6. Päivämelu nykytilanteessa (klo 7-22), korkeus 2 m. Päiväajan ohjearvo 55 dB ylittyy keltaisesta väri-
vyöhykkeestä alkaen.

Kuva 7. 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-
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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

Ennustekäyrien perusteella selvityksessä arvioitiin värähtelyluokan C alueen etäisyyksiä
raiteesta:

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

Kotikontu

Timonmäki
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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.

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



SAARIJÄRVEN KAUPUNKI KAAVASELOSTUS
Kaavoitus Timonmäen asemakaavamuutos

15(30)

· 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.

Kuva 8. 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.
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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 10. 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.

Kuva 9. Ote Saarijärven keskustan yleiskaa-
vasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijain-
ti on merkitty yleiskaavakarttaan sinisellä
rajausviivalla. Kaavamuutosalueen rajaus voi
kaavaprosessin aikana vielä vähäisesti muut-
tua.
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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

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
- kunnan eri hallintokunnatkaupungin eri hallintokunnat
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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-

telmasta mielipiteensä kaupunginhallitukselle OAS:n nähtävillä oloajan kulues-
sa.

Kaavan valmisteluvaihe

- Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan.
- Maanomistajia ja naapureita tiedotetaan kaavan nähtäville asettamisesta.
- Kaavaluonnos on yleisesti nähtävillä yli 30 päivän ajan.
- Osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus jättää kaavaluonnoksesta kirjallinen

mielipide kaupunginhallitukselle 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-
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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 pyydetään kommentit kaavaluonnoksesta ja lau-
sunnot kaavaehdotuksesta.

- 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.
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Kuva 11. 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.

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 12. Päivämelu (klo 7 - 22), korkeus 2 m. Ennustetilanne 2030. Päiväajan ohjearvo ylittyy keltaisesta väri-
vyöhykkeestä alkaen.
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Kuva 13. 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-
teistö sekä kaksi rakentamatonta tonttia. Nykyisen omakotikiinteistön omistajan tavoitteena
on asumisen lisäksi harjoittaa pienimuotoista liiketoimintaa tontilla.

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.
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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.

Kuva 11. Ote valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville asetettavasta kaavaluonnoksesta.

Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen
Mielipiteet täydennetään luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen.

4.5.3 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset
· Kaupunginhallitus päätti asemakaavamuutoksen käynnistämisestä korttelin 604

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

sesta xx.xx.2021.1.11.2021.
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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.

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

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 20 % tontin rakennusoikeudesta.
Tontin 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 %.
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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) ja

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.

Kuva 14. Timonmäen katualueen kääntöpaikka.

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Alue on voimassa olevassa kaavassa varattu asuin-, liike-, ja toimistorakennusten kortte-
lialueeksi. Kaavamuutoksella alue muutetaan pääosin erillispientalojen korttelialueeksi.
Kaavamuutoksella rakentamisen vaikutuksen luontoon todennäköisesti vähenevät koska
asuintonteilla pyritään säästämään olemassa olevaa puustoa ja muuta kasvillisuutta
mahdollisimman paljon. Mikäli alue olisi toteutettu kokonaan liikerakentamisen alueena,
olisivat laajojen pysäköintialueiden rakentamisen kielteiset vaikutuksen luontoon huomat-
tavasti suuremmat.
Hulevesien johtaminen ja käsittely ennen vesistöön johtamista on huomioitu kaavamuu-

EV – alueeseen rajoittuvaa AL – korttelialuetta (16 m²).
W (113 m²) ja 
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toksessa osoittamalla suojaviheralueelle purkuputkelle ja imeytyspainanteelle varaukset.
Purkuputki ja imetyspainanne on rakennettu kesällä 2021.

Kuva 15. 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 melua häipyy 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.
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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.

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 tullaan seuraamaan alueelle myönnettävien rakennuslupien kautta.

Saarijärvellä 1. päivänä lokakuuta 2021

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     

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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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-



SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 
Kaavoitus 

Timonmäen asemakaavamuutos 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

4(10) 

 

 

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 
Tammikuukuu - maaliskuu 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 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 
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Johdanto 
Taratest Oy on laatinut melulaskentamalliin pohjautuvan liikennemeluselvityksen Saarijärven kaupun-
gin ydinkeskustan läheisyydessä sijaitsevalle Timonmäen alueelle. Tarkasteltava kohde on asemakaa-
vamuutosalue, joka sijaitsee Jyväskyläntien varressa ja se rajautuu koillispuolelta valtatiealueeseen ja 
lounaispuolelta Saarijärven vesistöalueeseen. Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta, lounaa-
seen järvelle päin laskevaa puustoista rinnettä. Luoteisosassa aluetta sijaitsee omakotitalo. Selvityk-
sessä on tarkasteltu tie- ja raideliikenteestä aiheutuvia melutasoja alueella nykytilanteen sekä ennus-
tetilanteen mukaisilla liikennemäärillä.  
 
Selvityksen melumallinnukset on tehty SoundPLAN melumallinnusohjelmistolla. Mallinnuksia varten 
on muodostettu maastomalli maanmittauslaitoksen aineistosta, hyödyntäen lisäksi Saarijärven kau-
pungin toimittamaa kantakartan korkeuspisteaineistoa. Alueelle suunniteltujen rakennusten vaikutuk-
sia ja niille asetettavia kaavamääräyksiä on tarkasteltu tilanteessa, joka on muodostettu alueen alus-
tavien kaavaluonnosten sekä rakennusten osalta Saarijärven kaupungin toimittamien luonnosten poh-
jalta.  
 
Mallinnuksissa on huomioitu alueeseen vaikuttavat merkittävimpien teiden ja katujen sekä kohteesta 
lähimmillään noin 130 metrin etäisyydellä sijaitsevan pääradan liikenteen aiheuttamat melutasot ny-
kytilanteessa sekä ennustetilanteessa vuodelle 2030. Keskimääräisten tie- ja katuliikenteen sekä rai-
deliikenteen aiheuttamien melutasojen selvityksessä on käytetty apuna Väylän avointa aineistoa vuo-
rokautisista liikennemääristä ja NRC Group Finland Oy:n toimittamaa aineistoa. Lisäksi liikennemäärien 
sekä nopeuksien arvioinnissa on käytetty apuna Saarijärven kaupungin toimittamaa Ohikulku- ja si-
sääntuloväylien liikenneympäristön ja maankäytön kehittäminen -aineistoa. 
 
Laadittujen melulaskentamallien perusteella on annettu suunnitteluohjeita sekä suosituksia alueen 
asemakaavamääräyksistä, joilla voidaan vähentää liikennemelun haitallisia vaikutuksia tarkasteltavalla 
alueella. 
 

 
Kuva 1. Selvityskohteen sijainti esitettynä kartalla. 
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2 Yleistä melusta 
Melu on ääntä, joka koetaan epämiellyttävänä tai häiritsevänä tai joka on muulla tavoin terveydelle 
vahingollista tai hyvinvoinnille haitallista. Yleisin melun aiheuttaja on liikenne, mutta melua aiheutuu 
ympäristössä myös useista muista eri lähteistä kuten teollisuudesta, työmaista ja erilaisista tapahtu-
mista. Meluhaitat ilmenevät altistujissa useimmiten unihäiriöinä, keskittymis- ja oppimisvaikeuksina, 
sekä elimistön stressireaktiona ja pahimmassa tapauksessa kuulovaurioina. Melun häiritsevyys koe-
taan hyvin yksilöllisesti ajasta ja paikasta riippuen, mutta melun häiritsevyyden arvioinnissa käytetään 
Suomessa yleisesti melun A-painotetulle keskiäänitasolle määritettyjä päivä- ja yöohjearvoja.         

3 Sovellettavat ohjearvot ja määräykset 
Valtioneuvoston päätöstä 993/1992 melutason ohjearvoista sekä Ympäristöministeriön asetusta ra-
kennuksen ääniympäristöstä (YM027:00/2017) sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäris-
tön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakenta-
misen lupamenettelyssä. Päätöstä ei sovelleta teollisuus-, katu- ja liikennealueilla eikä melusuoja-alu-
eiksi tarkoitetuilla alueilla. 

3.1. Ohjearvot ulkona 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992 (3.1 2 §) 
Nykyisillä asumiseen käytettävillä alueilla sekä täydennysrakentamiskohteissa, virkistysalueilla taaja-
missa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on oh-
jeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa 
(klo 7–22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22–7) 50 dB. Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB. 
Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoja. [1] 
 
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä, asetuksen 5 ja 6 § muutos (360/2019) 
Virkistykseen käytettävät rakennuksen piha- ja oleskelualueet on suunniteltava ja toteutettava siten, 
että melun keskiäänitaso ei ylitä 55 desibeliä kello 7–22 ja viherhuoneet siten, että melun keskiääni-
taso ei ylitä 45 desibeliä kello 7–22, ellei asemakaavasta muuta johdu. [3] 
 
Taulukko 1. Yleiset melutason ohjearvot ulkona ja sisätiloissa. 

Yleiset melutason ohjearvot 
Melun A-painotettu keskiäänitaso, 

(ekvivalenttitaso) LAeq 
Päivällä klo 7 - 22 Yöllä klo 22 - 7 

Ulkona 
Asumiseen käytettävät alueet 55 dB 45-50 dB * 

Loma-asumiseen käytettävät alueet 45 dB 40 dB 
Sisällä 

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 
Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB - 

Liike- ja toimistohuoneet 45 dB - 
* uusilla asuinalueilla yöajan ohjearvo on 45 dB 
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3.2. Ohjearvot sisällä  
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992 (3.2 3 §) 
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneissa on ohjeena, että ulkoa kantautuva melutaso sisällä alittaa melun 
A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvon (klo 7–22) 35 dB ja yöohjearvon (klo 22–7) 30 dB. 
Opetus- ja kokoontumistiloissa sovelletaan ainoastaan melutason päiväohjearvoa 35 dB, sekä liike- ja 
toimistohuoneissa päiväohjearvoa 45 dB. [1] 
 
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä (YM027:00/2017) 
Asuntojen, majoitus- tai potilashuoneiden välillä pienin sallittu äänitasoeroluku DnT,w on 55 dB. Raken-
nuksen, jossa on asuntoja, majoitus- tai potilashuoneita, ulkovaipan ääneneristys on suunniteltava ja 
toteutettava siten, että ääneneristys on vähintään 30 desibeliä ja impulssimaisen, kapeakaistaisen tai 
pienitaajuisen melun keskiäänitaso ei ylitä nukkumiseen tai lepoon käytettävissä huoneissa 25 desibe-
liä, ellei asemakaavasta muuta johdu. [2] 

3.3. Kaavamääräykset 
Asemakaavan tehtävänä meluhaittojen torjunnassa on maakunta- ja yleiskaavatasoisessa suunnitte-
lussa esitettyjen periaateratkaisujen yksilöinti. Syntyviä meluhaittoja voidaan tässä vaiheessa merkit-
tävästi vähentää melua aiheuttavien toimintojen, kortteleiden käyttötarkoitusten, sekä suoja-alueiden 
suunnittelulla. Lisäksi meluhaittaa voidaan vähentää meluntorjuntaan tarkoitetuilla kaavamääräyk-
sillä. Asemakaavoituksella tulee taata edellytykset meluongelmien ratkaisemiselle rakennuslupavai-
heessa. Ympäristöministeriö on antanut asetuksen kaavoissa käytettävistä merkinnöistä [4] ja edelleen 
laatinut oppaat [5] kaavamerkinnöistä kullakin kaavatasolla. Melun osalta asetuksessa esitetyt mer-
kinnät on jaoteltu seuraavasti; ongelmien syntymisen estävät, melupäästöjä vaimentavat, melun le-
viämistä estävät, kohdetta suojaavat ja muut merkinnät.  

3.4. Rakennusten ääneneristävyys 
Suomessa yleisesti käytettävät hyvän rakennustavan mukaiset julkisivurakenteet ovat yleensä eristä-
vyysominaisuuksiltaan hyviä. Ulkoa sisälle kantautuvaan melutasoon vaikuttaa julkisivurakenteiden 
ääneneristävyysominaisuuksien lisäksi muun muassa tarkasteltavan tilan julkisivu- ja huonepinta-alat. 
Suunniteltaessa asuin- tai siihen verrattavaan käyttöön tarkoitettuja kohteita, sekä opetus ja kokoon-
tumistiloja melualueille on kaavoituksessa ja kohdesuunnittelussa usein tarpeen kiinnittää huomiota 
julkisivujen ääneneristävyyteen. Asemakaavassa voidaan osoittaa korttelista rakennusalan sivu, jolle 
on annettu ääneneristystä koskeva kaavamääräys. Kaavamääräyksellä tarkoitetaan ulkona vallitsevan 
ja sisällä sallitun A-painotetun keskiäänitason eroa ΔLA. Tarvittavia kaavamääräyksiä voidaan tulkita 
mallinnusten perusteella tehdyistä melukartoista. Ääneneristävyyttä koskevia kaavamääräyksiä ei 
yleensä anneta, mikäli vaadittava äänitasoero on alle 30 dB. Lisäksi alueille, joissa äänitasoerovaatimus 
on korkea (35–40 dB) ei yleensä ole suositeltavaa suunnitella asuinrakennuksia.   
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4 Menetelmät ja lähtötiedot 

4.1. Laskentamenetelmä ja maastomalli 
Suunnittelukohteen melumallinnus on tehty SoundPlan 8.2 melulaskentaohjelmistolla käyttäen Road 
Traffic Noise [6] sekä Railway Traffic Noise [7] -laskentastandardeja. Laskentamallia varten alueesta 
muodostettiin kolmiulotteinen maastomalli hyödyntäen Maanmittauslaitoksen avointa tietoaineistoa 
2/2021 sekä Saarijärven kaupungin toimittamaa kantakartan korkeuspisteaineistoa. Maastomalliin on 
lisätty alueen tiet ja rakennukset, sekä vireillä olevan asemakaavaluonnoksen mukaiset, suunnitellut 
uudet rakennusmassat [8]. 
 
Laskentamallit huomioivat melun leviämisen kannalta olennaisimmat tekijät kuten melunlähteiden 
ominaisuudet, alueen topografian, rakennukset ja muut esteet, heijastukset erilaisista pinnoista sekä 
äänen ilma-absorption. Laskentamallit on laskettu 5 metrin neliöpisteverkon tarkkuudella 2 metrin 
korkeudella vallitsevan maanpinnan yläpuolella. Laskennoissa on käytetty 2. kertaluokan heijastuksia 
ja melulähteiden hakuetäisyytenä on käytetty 1000 metriä. Mallit huomioivat tiet, vesistöt ja raken-
nukset akustisesti kovina pintoina ja muun ympäristön pehmeänä. Melumallinnuslaskennan menetel-
mätarkkuus on yleensä ± 2 dB. 
 

 
Kuva 2. Maastomallin korkeusasemat ja laskennassa huomioidut rakennusmassat (VE1) sekä vektorit. 
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4.2. Epävarmuustekijät ja merkittävimmät laskentaparametrit 
Melun leviämismalleilla pyritään yleisesti tarkastelemaan suunniteltuun kohteeseen kohdistuvaa epä-
edullisinta tilannetta, tämän vuoksi on sääolosuhteiden aiheuttamien epävarmuustekijöiden minimoi-
miseksi mallinnuksessa käytetty melun leviämiselle otollisia laskentasääolosuhteita. 
 
Taulukko 2. Laskennan sääolosuhteet ja merkittävimmät laskentaparametrit. 

Ilmanpaine Lämpötila Suhteellinen 
kosteus  

Laskenta- 
ruudukko 

Heijastusten 
lkm. 

Haku- 
etäisyys 

1013,3 mbar 15°C 70 % 5 m x 5 m 2 kpl 2000 m 

4.3. Mallinnuksessa käytetyt liikennetiedot 
Selvityksessä on tarkasteltu alueen liikennemelulähteiden aiheuttamia melutasoja nykytilanteen sekä 
ennustetilanteen mukaisilla liikennemäärillä. Keskimääräisten tie- ja katuliikenteen aiheuttamien me-
lutasojen selvityksessä on käytetty apuna Väylän avointa aineistoa valtakunnallisista liikennemääristä 
[9]. Lisäksi liikennemäärien sekä nopeuksien arvioinnissa on käytetty apuna Saarijärven kaupungin toi-
mittamaa Ohikulku- ja sisääntuloväylien liikenneympäristön ja maankäytön kehittäminen -aineistoa 
[10].  
 
Laskennoissa on huomioitu alueen merkittävimpien teiden ja katujen liikenteet sekä kohteen itäpuo-
lella lähimmillään noin 130 metrin etäisyydellä kulkevan pääradan raideliikenne. Kohteeseen vaikut-
tava, merkittävin melulähde on kohteen koillispuolella sijaitseva Jyväskyläntie sen kohtuullisen suuren 
liikennemäärän sekä välittömän läheisyyden vuoksi. Mallinnuksessa on lisäksi huomioitu Jyväskylä – 
Haapajärvi junarata sekä kohteen läheisyydessä  sijaitsevien Paavontien, Kannonkoskentien sekä Myl-
lymäentien liikenteen aiheuttamat melutasot. Tie- ja katuosuuksien osalta laskennassa huomioidut lii-
kennemäärät sekä nopeudet on esitetty alla olevassa taulukossa (Taulukko 3). 
 
Taulukko 3. Laskennassa huomioidut tieliikenteen melulähteet nykytilanteessa sekä ennustetilanteessa. 

Tieosuus 

 Nykytilanne 2020 Ennustetilanne 2020 

KVL 
[ajon/vrk] 

Nopeus 
[km/h] 

Raskas liikenne 
[%] 

KVL 
[ajon/vrk] 

Nopeus 
[km/h] 

Raskas liikenne 
[%] 

Jyväskyläntie 1) 6760 60…80 9,0 8120 60…80 9,0 

Jyväskyläntie 2) 5540 60…80 10,0 6650 60…80 10,0 

Paavontie 4360 50 3,0 5240 50 3,0 

Kannonkoskentie 4460 50 3,0 5350 50 3,0 

Myllymäentie 1840 60 7,0 2210 60 7,0 
1) Myllymäentiestä etelään 
2) Myllymäentiestä pohjoiseen 
 
Raskaan liikenteen osuus on aineiston perusteella tieosuudesta riippuen 3…10 % ja yöliikenteen osuu-
deksi on arvioitu kaikille tieosuuksille 10 % vuorokauden kokonaisliikennemäärästä.  
 
Ennustetilanteen liikennemäärien arvioinnissa on käytetty Liikenneviraston 2018 laatimaa selvitystä 
valtakunnallisista liikenne-ennusteista [11], jossa annetaan liikenteen kasvukertoimet maakunnittain 
sekä tieluokittain erikseen kevyille ja raskaille ajoneuvoille. Keski-Suomen alueen kasvukertoimet vuo-
sille 2017–2030 esitetty oheisessa taulukossa (Taulukko 4). Noudattaen valtakunnallisia liikenne-en-
nusteita, tässä laskelmassa tieliikenteen osalta ennustetilanteen liikennemäärien kasvun oletetaan 
olevan 20 % (1,2).  
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Taulukko 4. Kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen liikenteen kasvukertoimet aikavälillä 2017 – 2030. 

 Valtatie Kantatiet Seututiet Yhdystiet Yhteensä 

Kevyet ajoneuvot 1,099 1,097 1,089 1,056 1,082 

Raskaat ajoneuvot 1,190 1,166 1,139 1,107 1,174 

 
Laskennassa huomioidut raideliikenteen liikennemäärät perustuvat NRC Group Finland Oy:ltä saatui-
hin tietoihin ja ne on esitetty oheisessa taulukossa (Taulukko 5). Jyväskylä – Haapajärvi junarata on 
tällä hetkellä kokonaan tavaraliikenteen käytössä, josta suurin osa on raakapuun kuljetusta. Koko tar-
kasteltavalle alueelle on käytetty radan yleistä nopeusrajoitusta, vaikka aseman läheisyydestä johtuen 
todelliset nopeudet ovat todennäköisesti tätä pienempiä. Tämä aiheuttaa yliarviointia aseman seudun 
raideliikenteen meluun, mutta toisaalta junaradan meluvaikutusten tarkasteltavalla alueella ei katsota 
olevan merkittäviä. 
 
Valtakunnallisesti rautateiden tavaraliikenteen kuljetusmäärän arvioidaan hieman kasvavan vuoteen   
2030 saakka, jonka jälkeen sen arvioidaan kääntyvän lievään laskuun. Ennustettuun kehitykseen vai-
kuttavat Suomen perusteollisuuden tuotantorakenteen muutokset ja arvioitu teollisuuden jalostusas-
teen kasvu. Tarkasteltavalla rataosuudella tavaraliikenteen ennustetaan kasvavan noin 40 % (1,4) vuo-
teen 2030 mennessä [11].  
 
Taulukko 5. Laskennassa huomioidut raideliikenteen melulähteet nykytilanteessa ja ennustetilanteessa 2030. 

Junatyyppi Nopeus 
[km/h] 

Pituus 
[m] 

Nykytilanne Ennustetilanne  
7–22 
[kpl] 

22–7 
[kpl] 

7–22 
[kpl] 

22–7 
[kpl] 

Tavarajuna, F-Taju 80 450 3 1 4 2 

5 Mallinnustilanteet 

5.1. Mallinnustilanne VE0 
Mallinnustilanteessa VE0 on esitetty liikenteen aiheuttamat päivä- ja yöaikaiset melutasot kohdealu-
een ympäristössä nykytilanteen rakennusmassoilla. Liitteissä 1–3 on esitetty liikenteen aiheuttamat 
päiväaikaiset LAeq7-22 ja yöaikaiset LAeq22-7 keskiäänitasot nykytilanteen liikennemäärillä laskettuna. Liit-
teissä 4–6 on esitetty liikenteen aiheuttamat päiväaikaiset LAeq7-22 ja yöaikaiset LAeq22-7 keskiäänitasot 
ennustetilanteen 2030 liikennemäärillä laskettuna. 
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5.2. Mallinnustilanne VE1 
Mallinnustilanteessa VE1 tarkastellaan Timonmäen aluetta asemakaavaluonnoksen [8] mukaisilla uu-
silla rakennusmassoilla sekä ennustetilanteen liikennemäärillä. Laskentamallissa kohteeseen tulevat 
uudet rakennukset on sijoitettu Saarijärven kaupungin esitysluonnoksen mukaisesti tonttien Jyväsky-
läntien puoleiselle sivustalle, melulähteen suuntaisesti, jolloin rakennusmassat antavat kohteen piha-
alueelle parhaan mahdollisen melusuojan. Laskentatilanteessa on myös huomioitu melusuojausvaih-
toehdot oheisen kuvan mukaisesti. Melusuojauksena on käytetty 1,5 metriä korkeaa, umpirakenteista 
meluaitaa. Mallinnustilanteessa VE1 huomioidut rakennusmassat sekä melusuojausvaihtoehdot esi-
tetty oheisessa kuvassa (Kuva 3). 
 

 
Kuva 3. Mallinnustilanteessa VE1 huomioidut uudet rakennusmassat sekä melusuojausvaihtoehdot. 

6 Liikennemelulaskenta 
Selvityksessä on tarkasteltu Saarijärven ydinkeskustan läheisyydessä sijaitsevan Timonmäen asema-
kaavamuutosalueeseen kohdistuvia nykytilanteen sekä ennustetilanteen liikennemäärien aiheuttamia 
päivä- ja yöajan keskiäänitasoja (LAeq7–22 ja LAeq22–7). Meluvyöhykekartoissa on esitetty Valtioneuvoston 
asettamiin ohjearvotasoihin verrattavia LAeq päivä- ja yömelutasoja 5 dB meluvyöhykkeittäin. Lasken-
nassa on huomioitu melulähteiden lisäksi vallitsevat maasto-olosuhteet sekä laskennan aikaan ole-
massa olevat sekä tiedossa olevat uudet rakennusmassat. Päiväajan ohjearvo (55 dB) ylittyy keltaisesta 
värivyöhykkeestä alkaen ja uusien alueiden yöohjearvo (45 dB) vaaleanvihreästä värivyöhykkeestä al-
kaen. 
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Tarkasteltavalle alueelle rakennettavien uudisrakennusten julkisivuihin kohdistuvia melutasoja sekä 
melusuojaustarvetta on tarkasteltu yleisen käytännön mukaisesti ennustetilanteessa, jolloin liikenne-
määrät ovat kasvuennusteen mukaan suurelta osin noin 20…40 % suuremmat mitä nykytilanteessa. 
Ennustetilannetta voidaan pitää mitoittavana ja tulosten perusteella tehtävät johtopäätökset pätevät 
myös tulevaisuudessa.  
 
Tieliikenteen aiheuttama keskiäänitaso alueella on yöaikaan noin 7 dB matalampi mitä päivällä. Juna-
liikenteen aiheuttama yöaikainen keskiäänitaso on ainoastaan noin 1 dB matalampi mitä päivällä. 

7 Ulko-oleskelualueisiin kohdistuvat melutasot  

7.1. Mallinnustilanne VE0 
Laadittujen melumallinnusten perusteella tarkasteltavan alueen merkittävin melunlähde on Jyväsky-
läntien liikenne. Mallinnustilanteen laskentavaihtoehdot on esitetty tämän selvityksen liitteenä 1–6. 
Liitteissä 1–3 on esitetty tarkasteltavaan kohteeseen kohdistuvat melutasot nykytilanteen liikenne-
määrillä ja liitteissä 4–6 ennustetilanteen liikennemäärillä laskettuna.  
 
Nykytilanteessa laskennassa huomioitujen liikennemelunlähteiden aiheuttama päiväaikainen 55 dB 
meluvyöhyke ulottuu Jyväskyläntiestä enimmillään noin 55 metrin etäisyydelle ja yöaikainen meluvyö-
hyke 45 dB enimmillään noin 60 metrin etäisyydelle (Liite 3). Ennustetilanteessa laskennassa huomioi-
tujen liikennemelunlähteiden aiheuttama päiväaikainen 55 dB meluvyöhyke ulottuu Jyväskyläntiestä 
enimmillään noin 58 metrin etäisyydelle. Yöaikainen meluvyöhyke 45 dB ulottuu ennustetilanteen lii-
kennemäärillä laskettaessa Jyväskyläntiestä enimmillään noin 64 metrin etäisyydelle (Liite 6). Melulas-
kentamallien perusteella Jyväskylä – Haapajärvi junaradan aiheuttamilla melutasoilla ei ole merkittä-
vää vaikutusta tarkasteltavan kohteen melutasoihin. Myöskään liikennemäärien 20…40 % kasvulla ei 
havaittu olevan merkittävää vaikutusta alueen melutasoihin. 

7.2. Mallinnustilanne VE1 
Laadittujen melumallinnusten perusteella tarkasteltavan alueen merkittävin melunlähde on Jyväsky-
läntien liikenne, eikä Jyväskylä – Haapajärvi junaradan aiheuttamilla melutasoilla todeta olevan mer-
kittävää vaikutusta tarkasteltavan kohteen melutasoihin. Mallinnustilanteen laskentavaihtoehdot on 
esitetty tämän selvityksen liitteenä 7–11. Liitteissä 7–9 on esitetty tarkasteltavaan kohteeseen kohdis-
tuvat melutasot ennustetilanteen liikennemäärillä ja suunnitelluilla rakennusmassoilla. Liitteissä 10 ja 
11 on tarkasteltu lisäksi kohteiden meluntorjuntaa esitettyjen vaihtoehtojen mukaisesti.  
 
Laskentatilanteessa huomioitujen liikennemelunlähteiden aiheuttama päiväaikainen 55 dB meluvyö-
hyke ulottuu Jyväskyläntiestä enimmillään noin 55 metrin etäisyydelle ja yöaikainen meluvyöhyke 45 
dB enimmillään noin 58 metrin etäisyydelle (Liite 9). Ennustetilanteen liikennemäärillä laskettuna päi-
väaikaisten tarkasteltaviin kiinteistöihin kohdistuvien melutasojen LAeq7–22 vaihteluväli on 38…55 dB ja 
yöaikaisten melutasojen LAeq22–7 vaihteluväli on 33…47 dB. 
 
Laskentamallien perusteella kohteen rannan puoleisille alueille ja erityisesti rakennettavien asuinra-
kennusten suojaan saadaan muodostettua hyvin riittävän suojaisat ulko-oleskelualueet, joissa Valtio-
neuvoston päätöksen [1] mukainen päivämelun LAeq7-22 ohjearvo 55 dB sekä yömelun LAeq7-22 ohjearvo 
45 dB täyttyvät ilman erillistä melusuojausta. 
 
Tarkastelluilla melusuojausvaihtoehdoilla (Liitteet 10 ja 11) on hyvin vähäinen vaikutus kohteen melu-
tasoihin.  
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8 Julkisivuihin kohdistuvat melutasot  
Kohteisiin alustavasti suunniteltujen rakennusten julkisivuihin kohdistuvat melutasot ennustetilanteen 
liikennemäärillä on kuvattu 1 dB värivyöhykkein tämän selvityksen liitteissä (Liite 12). Liikenteen vuo-
rokausijakautumasta johtuen päivämelu on määräävässä asemassa julkisivujen melutilannetta arvioi-
taessa.  
 
Tarkasteltavassa mallinnustilanteessa VE1 suunniteltujen asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuvat 
suurimmat päiväaikaiset melutasot ovat 62 dB, , joten Ympäristöministeriön asetuksen mukainen ää-
neneristävyyden ohjearvo 30 dB, riittää sisämelun ohjearvon 35 dB saavuttamiseen. Suurin tarkastel-
tavaan kohteeseen vaikuttava melutaso kohdistuu Jyväskyläntien puoleisiin julkisivuihin. Vallitsevat 
päiväaikaiset melutasot aiheuttavat asuinrakennusten julkisivuille enimmillään noin 27 dB ääneneris-
tävyysvaatimuksen. 
 
Tarkasteltavassa kohteessa julkisivuun kohdistuva yömelu on noin 7 dB alhaisempi mitä päivämelu, 
joten tällöin saavutetaan hyvin myös asuintilojen yöajan 5 dB alhaisempi ohjearvo (30 dB).  

9 Johtopäätökset ja suositukset 
Taratest Oy on laatinut melulaskentamalliin pohjautuvan liikennemeluselvityksen Saarijärven kaupun-
gin ydinkeskustan läheisyydessä sijaitsevalle Timonmäen alueelle. Tarkasteltava kohde on asemakaa-
vamuutosalue, joka sijaitsee Jyväskyläntien varressa ja se rajautuu koillispuolelta valtatiealueeseen ja 
lounaispuolelta Saarijärven vesistöalueeseen. Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta, lounaa-
seen järvelle päin laskevaa puustoista rinnettä. Luoteisosassa aluetta sijaitsee omakotitalo. Selvityk-
sessä on tarkasteltu tie- ja raideliikenteestä aiheutuvia melutasoja alueella nykytilanteen sekä ennus-
tetilanteen mukaisilla liikennemäärillä. Laadittujen melulaskentamallien perusteella on annettu suun-
nitteluohjeita sekä suosituksia alueen asemakaavamääräyksistä, joilla voidaan vähentää liikenneme-
lun haitallisia vaikutuksia tarkasteltavalla alueella. 
 
Alueelle suunniteltujen rakennusten vaikutuksia ja niille asetettavia kaavamääräyksiä on tarkasteltu 
tilanteessa, joka on muodostettu alueen kaavaluonnosten sekä Saarijärven kaupungin toimittaman 
luonnosaineiston pohjalta. Mallinnuksissa on huomioitu alueeseen vaikuttavat merkittävimpien tei-
den ja katujen sekä kohteesta lähimmillään noin 130 metrin etäisyydellä sijaitsevan pääradan liiken-
teen aiheuttamat melutasot nykytilanteessa sekä  ennustetilanteessa vuodelle 2030. Keskimääräisten 
tie- ja katuliikenteen sekä raideliikenteen aiheuttamien melutasojen selvityksessä on käytetty apuna 
Väylän avointa aineistoa vuorokautisista liikennemääristä, NRC Group Finland Oy:n toimittamaa ai-
neistoa sekä Saarijärven kaupungin toimittamaa Ohikulku- ja sisääntuloväylien liikenneympäristön ja 
maankäytön kehittäminen -aineistoa. 
 
Nykytilanteessa laskennassa huomioitujen liikennemelunlähteiden aiheuttama päiväaikainen 55 dB 
meluvyöhyke ulottuu Jyväskyläntiestä enimmillään noin 55 metrin etäisyydelle ja yöaikainen meluvyö-
hyke 45 dB enimmillään noin 60 metrin etäisyydelle. Ennustetilanteessa laskennassa huomioitujen lii-
kennemelunlähteiden aiheuttama päiväaikainen 55 dB meluvyöhyke ulottuu Jyväskyläntiestä enim-
millään noin 58 metrin etäisyydelle. Yöaikainen meluvyöhyke 45 dB ulottuu ennustetilanteen liikenne-
määrillä laskettaessa Jyväskyläntiestä enimmillään noin 64 metrin etäisyydelle. 
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Ennustetilanteessa, kun laskennassa huomioidaan kohteisiin suunnitellut rakennusmassat, liikenne-
melunlähteiden aiheuttama päiväaikainen 55 dB meluvyöhyke ulottuu Jyväskyläntiestä enimmillään 
noin 55 metrin etäisyydelle ja yöaikainen meluvyöhyke 45 dB enimmillään noin 58 metrin etäisyydelle. 
Ennustetilanteen liikennemäärillä laskettuna päiväaikaisten tarkasteltaviin kiinteistöihin kohdistuvien 
melutasojen LAeq7–22 vaihteluväli on 38…55 dB ja yöaikaisten melutasojen LAeq22–7 vaihteluväli on 33…47 
dB. 
 
Mallinnusten perusteella ennustetilanteen liikennemäärien 20…40 % kasvulla ei ole merkittävää vai-
kutusta alueen melutasoihin. Myöskään Jyväskylä – Haapajärvi junaradan aiheuttamilla melutasoilla ei 
havaittu olevan merkittävää vaikutusta tarkasteltavan kohteen melutasoihin. Laskentamallien perus-
teella Valtioneuvoston päätöksen ja Ympäristöministeriön asetuksen mukaiset päivä- ja yömelun oh-
jearvot 55 dB ja 45 dB täyttyvät hyvin suunnitelmien mukaisten asuinrakennusten piha- ja ulko-oles-
kelualuilla ilman erillistä melusuojausta. 
 
Kohteen suunniteltujen asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuva melutaso on ennustetilanteen lii-
kennemäärillä laskettaessa enimmillään 62 dB. Vallitsevat melutasot aiheuttavat asuinrakennusten 
julkisivuille enimmillään noin 27 dB ääneneristävyysvaatimuksen. Koska Ympäristöministeriön asetus 
rakennuksen ääneneristävyydestä 30 dB riittää sisämelun ohjearvon 35 dB saavuttamiseen, ei kohtei-
siin ole välttämätöntä asettaa ääneneristävyyden ΔL kaavamääräystä.  
 
Suositukset kaavamääräyksiä varten: 

− Liikennemelulähteiden puoleisten julkisivujen ulkovaipan rakenteiden ääneneristävyysvaati-
mus tie- ja raideliikennemelua vastaan tulee olla ΔL 30 dB.  

− Suunnittelukohteen ulko-oleskelu- ja leikkialueet on sijoitettava kiinteistöillä alueille, joissa 
päiväaikainen melutaso LAeq7-22 on alle 55 dB ja yöaikainen melutaso LAeq22-7 on alle 45 dB.  

 
 
 
P irkkalassa 15.3.2021 
 
 
 
TARATEST OY 
 
 
 
Laatinut    ___________________  
     Mira Alakoski, RI 
 
 
   
 
Hyväksynyt   ___________________  
     Olli Aalto, Rkm  
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a) Päiväaikaiset (klo 7 ‐ 22) melutasot ennustetilanteen liikennemäärillä ja nykyisillä rakennusmassoilla.
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b) Yöaikaiset (klo 22 ‐ 7) melutasot ennustetilanteen liikennemäärillä ja nykyisillä rakennusmassoilla.
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Ohjelma: SoundPlan 8.2
Menetelmät: 
  ‐ tieliikenne RTN Nordic 1996
  ‐ raideliikenne NMT Nordic 1996
Äänen heijastukset: 2. kertaluokka
Laskentasäde: 2000 m
Laskentaresoluutio: 5 m x 5 m

a) Päiväaikaiset (klo 7 ‐ 22) melutasot ennustetilanteen liikennemäärillä ja suunnitelluilla rakennusmassoilla.
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a) Yöaikaiset (klo 22 ‐ 7) melutasot ennustetilanteen liikennemäärillä ja suunnitelluilla rakennusmassoilla.
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a) Päiväaikaiset (klo 7 ‐ 22) melutasot ennustetilanteen liikennemäärillä ja suunnitelluilla rakennusmassoilla.
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b) Yöaikaiset (klo 22 ‐ 7) melutasot ennustetilanteen liikennemäärillä ja suunnitelluilla rakennusmassoilla.
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a) Päiväaikaiset (klo 7 ‐ 22) melutasot ennustetilanteen liikennemäärillä ja suunnitelluilla rakennusmassoilla.
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b) Yöaikaiset (klo 22 ‐ 7) melutasot ennustetilanteen liikennemäärillä ja suunnitelluilla rakennusmassoilla.
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a) Päiväaikaiset (klo 7 ‐ 22) melutasot ennustetilanteen liikennemäärillä ja suunnitelluilla rakennusmassoilla.

PÄIVÄAJAN OHJEARVO 55 dB YLITTYY KELTAISESTA VÄRIVYÖHYKKEESTÄ ALKAEN. 

Pieni‐Lumperoinen

Saarijärvi 
Jyväskyläntie

Jyväskylä ‐ Haapajärvi junarataA

B

C

Melusuojaus 1,5 m
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b) Yöaikaiset (klo 22 ‐ 7) melutasot ennustetilanteen liikennemäärillä ja suunnitelluilla rakennusmassoilla.

Pieni‐Lumperoinen

Saarijärvi 
Jyväskyläntie

Jyväskylä ‐ Haapajärvi junarataA

B

C

YÖAJAN OHJEARVO 45 dB YLITTYY VAALEANVIHREÄSTÄ VÄRIVYÖHYKKEESTÄ ALKAEN. 

Melusuojaus 1,5 m



Mittakaava 1:1000
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MALLINNUS PÄIVÄMELU
Rakennusten julkisivuihin kohdistuva päiväaikainen
melutaso klo 7 ‐ 22
Ennustetilanne

LIIKENNEMÄÄRÄT: 
Jyväskyläntie               KVL 6650...8120
Paavontie                    KVL 5240
Kannonkoskentie         KVL 5350
Myllymäentie              KVL 2210

Raskaan liikenteen osuus 3...10 %
Yöliikenne 10 %

Rautatie                                          
Tavaraliikenne           6 junaa/vrk

VE1
Liite 12

12.3.2021

16547 Liikennemeluselvitys

Asemakaavoitus
Timonmäki
Kortteli 604, tontit 2 ja 3

Julkisivu dB

>= 65
< 65
< 64
< 63
< 62
< 61
< 60
< 59
< 58
< 57
< 56
< 55
< 54
< 53
< 52
< 51
< 50
< 49
< 48

Suurin asuinrakennuksen julkisivuun
kohdistuva melutaso on 62 dB.

Saarijärvi 

b) Näkymä Jyväskyläntieltä, pohjoisen suunnasta. 

62 dB

61 dB

62 dB

Julkisivu dB

>= 65
< 65
< 64
< 63
< 62
< 61
< 60
< 59
< 58
< 57
< 56
< 55
< 54
< 53
< 52
< 51
< 50
< 49
< 48

Suurin julkisivuun kohdistuva päiväaikainen melutaso on 62 dB, joten ympäristöministeriön asetus
rakennuksen ääneneristävyydestä 30 dB riittää sisämelun ohjearvon 35 dB saavuttamiseen. 

Suurin asuinrakennuksen julkisivuun
kohdistuva melutaso on 62 dB.

Saarijärvi 

a) Näkymä Jyväskyläntieltä, idän suunnasta. 

62 dB

62 dB

61 dB
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