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Kuva 1. Kannessa kuva Mannilan männikön ulkoilureitiltä.  

1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS 
 

Suunnittelualue sijoittuu Mannilaan noin kilometrin etäisyydelle Saarijärven kaupungin ydinkeskus-
tasta Saarijärven pohjoisrannalle. Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä noin 28 hehtaaria, josta 
uutta asemakaava-aluetta on noin 11 hehtaaria.  
 
Alue on pääosin Saarijärven kaupungin omistamaa Mannilan männikön virkistyskäyttöön tarkoitettua 
aluetta. Suunnittelualueelle sijoittuu myös yksityisessä käytössä olevia kiinteistöjä, kuten Mannilan 
kartano sekä Pirttiranta-kiinteistö, jolla on vanha lomarakennus ja rantasauna.  
 
Maasto alueella on mäntyvoittoista kangasmaastoa, jonka puusto on vanhaa ja järeää. Suunnittelu-
alueella lähellä rantaa kulkee hiekkavaltainen harju, joka on tärkeä tekopohjaveden muodostumis-
alue. 
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Kuva 2. Suunnittelualueen sijainti on merkitty kartalle punaisella rajauksella. Aluerajaus voi vielä kaavaprosessin ede-
tessä vähäisesti muuttua. Kaavoittamaton alue on merkitty kuvaan vaalean sinisellä ja Pirttiranta-tila vihreällä rajauk-
sella. 

2 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET 
 

Suunnittelualueen itäosassa, ns. Mannilan männikön alueella ei ole asemakaavaa. Vuoden 2019 ai-
kana on tullut esille maankäytön kehittämisen suunnittelutarpeita Mannilan kartanon ympäristössä. 
Alueella pyritään tiivistämään yhdyskuntarakennetta olemassa olevien kunnallistekniikan verkostojen 
välittömässä läheisyydessä. Muutoin Mannilan männikön alue aiotaan säilyttää nykyisessä käytössä 
virkistys- ja ulkoilualueena.  
 
Pirttiranta-tilan alueella kaavoitus on käynnistynyt alkujaan vuonna 2010, kun Saarijärven kaupunki ja 
tilan omistajat ovat sopineet kaavahankkeen käynnistämisestä alueelle. Pirttiranta-tilan osalta kaava-
työn tavoitteena on muodostaa tilalle sijoittuvasta loma-asunnon rakennuspaikasta loma-asuntotontti. 
Muilta osin tila on tarkoitus merkitä virkistysalueeksi, joka siirtyy kaupungin omistukseen kaavatyön 
valmistumisen jälkeen. Pirttirannan ranta-asemakaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 
21.5.2010 Keski-Suomen ELY -keskuksessa ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 
12.11.-26.11.2010. Ranta-asemakaavahanke keskeytettiin, koska tilan omistus ei ollut yksiselitteinen 
eikä kaikilta osakkailta ollut suostumusta kaavahankkeen eteenpäinviemiselle.  
 
Pirttiranta-tilan kaavahanke liitetään Mannilan männikön asemakaavahankkeeseen. Alueen kaavoi-
tuksen käynnistäminen on hyväksytty vuosien 2020-2021 kaavoituskatsauksen hyväksymisen yhtey-
dessä 27.4.2020. 
 

Mannilan kartanon alue 
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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 
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 maakuntakaava 
 

Alueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava, jonka maakuntavaltuusto on 
hyväksynyt 1.12.2017 ja joka on tullut lainvoimaiseksi 28.1.2020. 
 
Maakuntakaavassa nyt laadittava asemakaava kuuluu seutukeskuksen alueeseen 
(ruskea, iso ympyrä), seudullisesti merkittävään tiivistettävään taajama -alueeseen 
(ruskea ruudukko) sekä kulttuuriympäristön vetovoima-alueeseen (ruskea vinoviivoi-
tus). Alueelle ulottuu myös ulkoilureitti-merkintä (vihreä, avoin ympyrä). 
 

 
Kuva 3. Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta. Kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti on merkitty vaaleanpu-
naisella soikiolla.   
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3.3. Yleiskaava 
 

Kaavamuutosalueilla on voimassa kaupunginvaltuuston 21.4.2015 hyväksymä Saarijär-
ven keskustan yleiskaava.  Yleiskaavassa kaavoitettavalla alueella aluevarausmerkin-
tänä on lähivirkistysalue, jolla on luontoarvoja (VL-1). Lisäksi kaavamuutosalueella on 
pientalovaltaista aluetta (AP) sekä asuntovaltaista taajamatoimintojen aluetta ja/tai 
matkailun ja palveluiden aluetta (A-2). Näiden lisäksi yleiskaavassa on useita pää-
maankäyttöä täydentäviä merkintöjä. 

 

 
Kuva 4. Ote Saarijärven keskustan yleiskaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on merkitty yleiskaavakart-
taan vaaleanpunaisella rajausviivalla.  

 

3.4. Asemakaava 
 

Suunnittelualueen itäosassa on asemakaavoittamatonta aluetta. Sistuslammen ympäris-
tössä ja sen länsipuolella on 10.8.1969 voimaan tullut Kirkon seudun rakennuskaava. 
Ranta-Hänniläntien läheisyydessä on voimassa kunnanvaltuuston 3.6.1991 hyväksymä ja 
lääninhallituksen 16.8.1991 vahvistama asemakaava. Eevankujan päässä on voimassa 
Mannilan rakennuskaavan muutos, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 23.1.1989 ja lää-
ninhallitus vahvistanut 5.1.1990. 

Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualue on merkitty pääosin puistoalueeksi 
(P) sekä uimaranta-alueeksi (VV) ja venevalkama-alueeksi (LV). 
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Kuva 5. Ote voimassa olevasta asemakaavasta, johon koko suunnittelualue on rajattu sinisellä katkoviivalla. Asema-
kaavoittamaton alue on rajattu punaisella katkoviivalla. 
 

3.5. Muut laaditut suunnitelmat ja selvitykset 
 

Koko suunnittelualue on sisältynyt Keskustan yleiskaavan laadintaa varten tehtyihin selvi-
tyksiin:  

- 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. 

- Lausunto Saarijärven keskustan yleiskaavan liito-oravareviireistä 2013. Ahlman 
Group Oy 2013. 

 
Muita selvityksiä ja suunnitelmia 

- Saarijärven kaupungin pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Kirj. Juha Sorvali, 
Helsingin yliopisto, Geologian laitos, Geologian ja mineralogian osasto, 2003. 

- Luonto- ja maisemaselvitys (Pentinniemi, Karhila, Mannilan männikkö), Kirj. Kalle 
Laitinen, Tarmo Heinänen ja Veijo Honkanen, Saarijärven kaupunki, 2002. 

- Kestävän yhdyskuntarakenteen haasteet virkistysalueen asemakaavoituksessa, 
Mannilan männikön virkistysalueen asemakaava. Opinnäytetyö Mirja Tarvainen, 
2011. 

 
 

3.6. Pohjakartta 
 

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

 
Kaavan vaikutusaluetta on Saarijärven taajama-alue. 

5 LAADITTAVAT SELVITYKSET  
 

 
Tarvittaessa täydennetään yleiskaavaa varten laadittua luontoselvitystä. 

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 (rata, tieverkko) haltijat ja käyttäjät 

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

 
3. Viranomaiset 
- Keski-Suomen ELY – keskus 



SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 
Kaavoitus 

Mannilan männikön l-osa-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

8(10) 

 

 

- Keski-Suomen liitto 
- Keski-Suomen museo 
- Paloviranomaisena Keski-Suomen pelastuslaitos 
- Terveysviranomaisena Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen ympäristöterveystarkas-

taja 
 
4. Muut osalliset 
- Saarijärven Vesihuolto Oy 
- Elenia Oy 
- Saarijärvi Seura 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 
 

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 
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 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 ja 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 voimaantu-
losta. 

10 KAAVOITUKSEN AIKATAULU 
 

OHJELMOINTI JA AINEISTON HANKINTA 
Elokuu 2020 - maaliskuu 2021 

 Asemakaavamuutoksen vireilletulon kuuluttaminen 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laadinta 
 Vireilletulokuulutus lehteen ja OAS nähtäville 14 päivän ajaksi kaupungintalolle ja kaupungin 

internet -sivuille 
 

LUONNOSVAIHE  
Huhtikuu - Elokuu 2021 

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

   Kaavan tarkistaminen ja täydentäminen kaavaehdotukseksi 
 

KAAVAEHDOTUS 
Syyskuu - joulukuu 2021 

   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 
Tammikuu – helmikuu 2022 

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

 

11 YHTEYSTIEDOT 
 

 
Saarijärven kaupunki / Kaavoitus 

 
Kaavoitusjohtaja Ulla-Maija Humppi  
p. 044 459 8405 

 
Kaavoitusinsinööri Mirja Tarvainen 
p. 044 459 8435 
 
Kaavasuunnittelija Päivi Muhonen 
p. 044 459 8434 

 
 

 
 

Sähköpostit ovat muotoa:  etunimi.sukunimi@saarijarvi.fi 
 
 

OAS päivitetty: 26.2.2021, 1.9.2020 
 


