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Kuva 1. Kannessa viistoilmakuva kaavamuutosalueesta.  

1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS 
 

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

 

2 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET 
 

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

3 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomi-
oon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituk-
sessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. 
 
Valtioneuvosto päätti uudistetuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 

H
Ä

M
EEN

N
IEM
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14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän 
ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätös 
tuli voimaan 1.4.2018. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin. Yleista-
voitteisiin sovelletaan alueidenkäytön suunnittelua koskevia oikeusvaikutuksia vain 
yleispiirteisen kaavoituksen osalta. Erityistavoitteisiin sovelletaan alueidenkäytön 
suunnittelua koskevia oikeusvaikutuksia kaikkien kaavojen osalta, mikäli tavoitetta ei 
ole kohdennettu vain tiettyyn kaavatasoon. 

 

3.2. Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava 
 

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

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

 

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

 
Kaavamuutosalueilla on voimassa kaupunginvaltuuston 21.4.2015 hyväksymä Saarijär-
ven keskustan yleiskaava.  Yleiskaavassa kaavamuutosalue on varattu asuntovaltais-
ten taajamatoimintojen alueeksi (A-1). Alueelle on merkitty taajaman sisäinen ulkoilun 
yhteystarve, jonka sijainti on ohjeellinen (vihreä palloviiva). Kaavamuutosalueen kaak-
koispuolella on lähivirkistysaluevaraus (VL), jonka sisälle on merkitty sinisellä katkovii-
valla pintavesien merkittävä valuntasuunta. Kaavamuutosalueen läheisyydessä Hä-
meenniemen pientaloalue sekä Autiolahden kerrostalot on merkitty paikallisesti arvok-
kaaksi kulttuurihistorialliseksi kohteeksi (sk). 
 

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

 

3.4. Asemakaava 
 

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

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

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

 

3.5. Muut laaditut suunnitelmat ja selvitykset 
 

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

- luontoselvitys 
- maisemaselvitys 
- rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 

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

 

3.6. Pohjakartta 
 

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

 
 

3.7. Rakennusjärjestys 
 

 
Saarijärven kaupungin voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginval-
tuustossa 16.2.2009. Rakennusjärjestyksen uudistaminen on vireillä ja ehdotus uu-
desta rakennusjärjestyksestä on ollut nähtäville keväällä 2019. 
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4 VAIKUTUSALUE 
 

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

5 LAADITTAVAT SELVITYKSET  
 

 
Alueelta laaditaan seuraavat selvitykset: 
 

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

 hulevedet ja niiden käsittely 

6 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 
Kaavaprosessin aikana tulee arvioida kaavamuutoksen toteuttamisen merkittäviä välittömiä ja välil-
lisiä vaikutuksia (MRL 9 § ja MRA 1 §) selvityksiin ja muuhun kaavoitustyön aikana saatuun tietoon 
pohjautuen. Vaikutustenarviointi on koko kaava-prosessin ajan kestävä menettely ja sen tulee pe-
rustua riittäviin lähtötietoihin.  
 
Selvitysten ja muun alueelta olevan tiedon pohjalta selvitetään kaavamuutoksen vaikutukset: 
 
1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; 
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön; 
6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen. 

7 OSALLISET 
 

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

 
1. Maanomistajat ja asukkaat 

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

harjoittajat 
- Kaavamuutosalueen liikenneväylien käyttäjät 

 
2. Kaupungin hallintokunnat ja toimielimet  

- Tekninen lautakunta 
- Saarijärven kaupungin vesi- ja viemärilaitos 

 
 

3. Viranomaiset 

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

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

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

 

8 KAAVOITUKSEN KULKU, OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN 
 

Kaavan vireilletulo 

 Asemakaavan muutoksen vireilletulosta kuulutetaan 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä vähintään 14 päivän ajan 

 Osalliset ja muut kuntalaiset voivat jättää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipiteensä 
OAS:n nähtävillä oloajan kuluessa 

 Kaavoittaja on osallisten ja kaavahankkeesta kiinnostuneiden tavattavissa sopimuksen mu-
kaan 

 

Kaavan valmisteluvaihe 

 Kaavamuutosluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan 

 Kaavaluonnos on nähtävillä 30 päivän ajan 

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

 

Kaavaehdotus 

 Kaavamuutosehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan 

 Kaavaehdotus on nähtävillä 30 päivän ajan 

 Vieraspaikkakuntalaisia maanomistajia tiedotetaan kaavan nähtäville asettamisesta kirjeitse 

 Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavamuutosehdotuksesta kirjallisen muistutuksen kau-
punginhallitukselle ehdotuksen nähtävilläoloajan kuluessa. 

Kaavan hyväksyminen 

 Kaupunginhallitus esittää kaavamuutoksen hyväksymistä kaupunginvaltuustolle 

 Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan 

 Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan 

 Muutosta hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto- oikeu-
teen, jonka ratkaisusta on mahdollista valittaa, mikäli valituslupa myönnetään, korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen 
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Kaavan voimaantulo 

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

 Kaavan voimaantulo kuulutetaan 
 

 

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

 

Kuulutukset julkaistaan aina kaupungin virallisella ilmoitustaululla Saarijärven kaupungintalolla 

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

9 VIRANOMAISYHTEISTYÖ 
 

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

ELY – keskukselta pyydetään kommentit kaavaluonnoksesta ja lausunnot kaavaehdotuksesta. 
- Kaavoitukseen liittyvä työneuvotteluja järjestetään tarvittaessa viranomaisten ja muiden taho-

jen kanssa, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausun-
not on saatu. 

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

- Voimaantullut kaava-aineisto toimitetaan Maanmittauslaitokselle sekä kunnan rakennustarkas-
tajalle. Keski-Suomen ELY – keskukselle ja Keski-Suomen liitolle ilmoitetaan kaavan voimaan-
tulosta. 

10 KAAVOITUKSEN AIKATAULU 
 

OHJELMOINTI JA AINEISTON HANKINTA 

Tammikuu - loka 2019 

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

internet – sivuille 
 

LUONNOSVAIHE  

Lokakuu - joulukuu 2019 

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

ranomaisilta 
   Kaavan tarkistaminen ja täydentäminen kaavaehdotukseksi 

http://www.saarijarvi.fi/
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KAAVAEHDOTUS 

Tammikuu - maaliskuu 2020 

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

HYVÄKSYMISKÄSITTELY 

Maaliskuu 2020 – toukokuu 2020 

   Hallituskäsittely 

   Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös (kaava-aineisto ja maankäyttösopimus) 
   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: 1.10.2019 

 

mailto:etunimi.sukunimi@saarijarvi.fi

