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Kuva 1. Ote Saarijärven reitin rantaosayleiskaavasta. 

1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS 
 

 
Tämä yleiskaavamerkintöjen ja -määräysten muutostyö koskee Saarijärven reitin rantaosayleiskaa-
van ja sen muutoksen aluetta. Saarijärven reitin rantaosayleiskaava on hyväksytty vuonna 1998 ja 
sen muutos vuonna 2004. 
 
Yleiskaavamerkintöjen ja –määräysten muutostyötä tehdään samanaikaisesti viidelle yleiskaava-alu-
eelle. Neljä muuta aluetta ovat Pylkönmäen Saarijärven reitin rantaosayleiskaava, Pylkönmäen itäis-
ten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaava ja sen muutos, Pyhäjärven rantaosayleiskaava sekä 
Viiden kylän kyläyleiskaava (Kolkanlahti, Lannevesi, Rahkola-Linna, Tarvaala). 

2 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET 
 

 
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 13.5.2019 (§:t 83-87) muuttaa ja yhtenäistää seuraa-
vien yleiskaavojen kaavamerkintöjä ja yleismääräyksiä: 
 

 Viiden kylän kyläyleiskaava (§ 83) 
 Saarijärven reitin rantaosayleiskaavan ja sen muutos (§ 84) 
 Pylkönmäen Saarijärven reitin rantaosayleiskaava (§ 85) 
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 Pylkönmäen itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaava ja sen muutos (§ 86) 
 Pyhäjärven rantaosayleiskaava (§ 87) 

 
Päivitys- ja muutoshanke koskee sellaisia yleiskaavoja, jotka toimivat rakennuslupien myöntämi-
sen perusteena (ei koske kuitenkaan tuulivoimayleiskaavoja). Päivityshanke ei koske Pylkön-
mäen keskustan eikä Saarijärven keskustan yleiskaavoja. 
 
Kaavamuutostyö on luonteeltaan osittain tekninen ja tavoitteena on päivittää voimassa olevia 
kaavamerkintöjen ja yleismääräysten sisältöä tarvittavilta osin. Muutos- ja päivitystarvetta aiheut-
taa myös vanhempien kaavojen heikko tekninen laatu. Kaavamerkinnät on piirretty käsin ja teks-
tiosiot kirjoituskoneella ja kopiointien jälkeen aineistot ovat osin epäselviä sekä teknisen piirron 
että sisältömääräysten osalta. 
 
Saarijärven kaupungin alueella on useita eri aikaan laadittuja rantaosayleiskaavoja ja kyläyleis-
kaavoja, joissa määräykset vaihtelevat mm. kosken rantarakentamisen toteuttamista. Mää-
räyseroja on mm. rantarakentamisetäisyyksissä, rantasaunojen enimmäiskerrosaloissa ja ranta-
rakennusyksikön kokonaiskerrosaloissa. Rantarakentamista koskien yleiskaavojen määräykset 
poikkeavat toisistaan ja myös Saarijärven rakennusjärjestyksestä.  
 
Rakennusjärjestystä on muutettu vuosina 1991, 2002, 2009 sekä 2019 ja rantaosayleiskaavoja 
on laadittu 1990-luvulta alkaen erilaisilla mitoitusperusteilla ja teknisesti eri tavoin. Pylkönmäen 
puoleisten rantaosayleiskaavojen kaavamääräykset on laadittu Pylkönmäen kunnan rakennus-
järjestys huomioiden, joka sekin oli sisällöltään erilainen kuin silloinen Saarijärven rakennusjär-
jestys.  

 
Saarijärven kaupungin rakennusjärjestys on uudistettu ja tullut voimaan 1.1.2020. Kyseisen ra-
kennusjärjestyksen rantarakentamista ja myös kuivan maan rakennusoikeutta koskevat mää-
räysvaikutukset on tarve saada voimaan kaikilla rantayleiskaava- ja kyläyleiskaava-alueilla. Kaa-
vamerkintöjen muutostyön tavoitteena on selkiyttää ja yhtenäistää erityisesti rantarakennusyk-
sikköä koskevat määräykset. Tämä helpottaa rakennusvalvonnan työtä ja lisää kuntalaisten ta-
savertaisempaa kohtelua eri yleiskaavojen alueilla.  

 
Yleiskaavamerkintöjen- ja määräysten muutostyön tavoitteet yksityiskohtaisemmin  
Päivitystyössä ei muuteta kaavakarttojen aluevarauksia, käyttötarkoituksia tai rajausmerkintöjä. 
Päivitys kohdistuu vain kaavamerkintöjen selostusosioihin. 
Määräyspäivitys edellyttää riittävän vaikutusarvioinnin laadintaa (kaavaselostukseen) muuttunei-
den kaavamerkintöjen osalta. Yleiskaavojen voimassa oleviin kaavaselostuksiin liitetään päivi-
tys- ja muutoshankkeen kaavaselostus.  

 
Yleiskaavamerkintöjen- ja määräysten muutostyön tavoitteena on: 

 1.1.2020 voimaantulleen rakennusjärjestyksen rantarakentamista koskevat määräykset 
voimaan kaikilla suoraan rakentamista ohjaavilla yleiskaava-alueilla 

 Tarkistetaan myös, onko 1.1.2020 voimaantulleessa rakennusjärjestyksessä määräyksiä, 
jotka tulee huomioida kyläyleiskaavojen kuivan maan rakennuspaikkojen osalta.  

 Kaavamerkintöjen tekninen päivitys (käsin piirretyt kaavamerkinnät ovat osin epäselviä) 
 Delegointimääräysten tarkistukset (MRL 72 §) sekä MRL 44 §:n mukaiset rakennuslu-

pien myöntämisedellytysten tarkistukset 
 Yleisten alueiden vähäisten rakennusoikeusmäärien sekä delegointimääräysten tarkis-

tukset (esim. LV, VV, VL-alueet)  
 M-alueita koskevien maisematyölupamääräysten sekä muiden rakennuskieltojen tarkis-

tukset (ovatko MRL:n mukaisia) 
 Suunnittelutarvealuemääräysten tarkistukset  
 Erillisiä rantasaunoja koskevien määräysten tarkistukset 
 Yleismääräysten ajantasaistaminen (vrt. lakimuutokset ja uusi rakennusjärjestys) 
 Virheellisten määräysten poistaminen (mikäli määräystä ei voida enää noudattaa) 
 Muut mahdolliset päivitys- ja ajantasaistamistarpeet, joita prosessin aikana huomataan 
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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 teke-
män 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 Maakuntakaava 
 

Alueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava, jonka maakuntavaltuusto on 
hyväksynyt 1.12.2017, ja joka on tullut lainvoimaiseksi 28.1.2020. 
 
Keski-Suomen maakuntakaava on luettavissa Keski-Suomen Liiton kotisivuilla osoit-
teessa https://keskisuomi.fi/alueiden-kaytto-ja-saavutettavuus/maakuntakaavoitus. 

 

3.4 Yleiskaava 
 

Muutosalueella on voimassa Keski-Suomen ympäristökeskuksen 2.9.1998 vahvistama 
Saarijärven reitin rantaosayleiskaava. Saarijärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 
rantaosayleiskaavan muutoksen 27.9.2004. 
 
Kaava-aineisto on luettavissa Saarijärven kaupungin kotisivuilla osoitteessa 
http://www.saarijarvi.fi/kaavoitus/voimassa-olevat-kaavat. 
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Kuva 2. Saarijärven reitin rantaosayleiskaavan ja sen muutoksen alueet. 

 

3.5 Ranta-asemakaavat ja asemakaavat 
 

Saarijärven reitin rantaosayleiskaavan alueella ei ole voimassa asemakaavoja. Ranta-
asemakaavoja on alueelle laadittu kolme:  
 

- Uus-Marjomäen ranta-asemakaava (hyv. 2009) 
- Vanhalan tilan ranta-asemakaava (hyv. 2012) 
- Talvilahti ja Sivula tilojen ranta-asemakaava (hyv. 2012) 

 

3.6 Muut laaditut suunnitelmat ja selvitykset 
 

 
Yleiskaavamerkintöjen- ja määräysten muutostyötä varten ei ole laadittu selvityksiä. 
Lainvoimaisten rantaosayleiskaavojen kaavamerkinnät muunnetaan dwg -tiedostomuo-
toon, jolloin aineistoa voi muokata ja käsitellä tietokoneavusteisesti.  
Muutostyössä huomioidaan maankäyttö- ja rakennuslain muutokset tarvittavilta osin.  
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3.7 Pohjakartta 
 

Kaavatyössä käytetään tarvittaessa pohjakarttana Maanmittauslaitoksen maasto-
tietokanta-aineistoa. 

 
 

3.8 Rakennusjärjestys 
 

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

4 VAIKUTUSALUE 
 

 
Kaavamuutoksen välitöntä vaikutusaluetta on Saarijärven reitin rantaosayleiskaavan alue. 

5 LAADITTAVAT SELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 

 
Yleiskaavojen kaavamerkintöjen päivitystyö ei sisällä perusselvitysten laadintaa. Kaavamerkin-
töjen tekninen korjaus voi aiheuttaa tapauskohtaisesti tarpeen lisäselvityksiin, mutta ne voidaan 
yksilöidä vasta muutostyön valmisteluvaiheessa. Paikallisia kartoituksia tehdään tarpeen mu-
kaan (esim. SL-alueet niemissä). 

 
Yleiskaavamerkintöjen päivitysten vaikutusten arviointi 

 Rantarakennusyksiköiden sisäisten rakennusoikeuksien muutoksien vaikutus vesistöön 
 Uusien tai muutettavien delegointimääräysten tarkistusten (rakennuslupien myöntä-

misedellytysten tarkistukset) vaikutukset kohteissa 
 Yleisten alueiden vähäisten rakennusoikeusmäärien sekä delegointimääräysten muutos-

ten vaikutukset (esim. LV, VV, VL-alueet)  
 M-alueita koskevien maisematyölupamääräysten sekä muiden rakennuskieltojen muu-

tosten vaikutukset maa- ja metsätalousalueille 
 Suunnittelutarvealuemääräysmuutosten vaikutukset kohteittain tai alueittain 
 Erillisiä rantasaunoja koskevien määräysmuutosten vaikutukset 
 Yleismääräysten ajantasaistamisten vaikutukset  
 Virheellisten määräysten poistojen vaikutukset  
 Muut mahdolliset päivitys- ja ajantasaistamismuutokset, joiden vaikutuksia on tarve arvi-

oida. 
 

Yleiskaavamerkintöjen päivitysten vaikutusten arvioinnissa on tapauskohtaisesti huomi-
oita seuraavia teemoja: 
 

 Yhdyskuntarakenne ja kyläkuva, rantamaisema (kyläkuvan, rantarakentamisen tar-
kastelu) 

 Ympäristölliset vaikutukset (vesistön kuormitus, rantaluonto) 
 Taloudelliset vaikutukset (vesihuolto, kuljetuskustannukset, palvelujen järjestäminen) 
 Liikenteelliset vaikutukset (loma-asukkaiden liikkuminen, liittymät) 
 Sosiaaliset vaikutukset (uimaranta- ja venevalkama-alueiden käytettävyys, asukkaiden 

arkielämän laatu, turvallisuus, viihtyisyys) 
 Kulttuuri- ja muut vaikutukset (muutosten vaikutus loma-asumiseen ja kyläasumiseen 

sekä kulttuuriperintöön) 
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6 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 elinkei-

nonharjoittajat 
 

2. Kaupungin hallintokunnat 
− Tekninen lautakunta 
− Sivistyslautakunta 
− Saarijärven kaupungin ympäristötoimi / ympäristösihteeri 

 
3. Viranomaiset 

− Keski-Suomen liitto 
− Keski-Suomen ELY – keskus 
− Keski-Suomen museo 
− Paloviranomaisena Keski-Suomen pelastuslaitos 
- Metsäkeskus 
− Terveysviranomaisena Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen ympäristöter-

veystarkastaja 
 

4. Muut osalliset 
− Saarijärven Vesihuolto Oy 
− Saarijärven Kaukolämpö Oy 
− Elenia Oy 

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

7 KAAVOITUKSEN KULKU, OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN 
 

Kaavan vireilletulo 

 Yleiskaavamerkintöjen ja –määräysten muutoshankkeen vireilletulosta kuulutetaan 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 14 päivän ajan 
 Osalliset ja muut kuntalaiset voivat jättää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipi-

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

kaan 
 Kaavamerkintäaineistot muunnetaan dwg -tiedostomuotoon 

 

Kaavan valmisteluvaihe 

 Kaavamuutosluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan 
 Kaavaluonnos on nähtävillä 30 päivän ajan 
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 Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaluonnoksesta kirjallisen mielipiteensä kaavaluon-
noksen nähtävilläoloajan kuluessa 

 

Kaavaehdotus 

 Kaavamuutosehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan 
 Vieraspaikkakuntalaisia maanomistajia tiedotetaan kaavan nähtäville asettamisesta kirjeitse 
 Kaavaehdotus on nähtävillä 30 päivän ajan 
 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 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 sekä tarvittaessa Sampo-leh-
dessä. 
 

8 VIRANOMAISYHTEISTYÖ 
 

 
- Yleiskaavamerkintöjen ja –määräysten muutoshankkeesta pidetään vireilletulovaiheen MRL 

66 §:n ja MRA 26 §:n mukainen viranomaisneuvottelu. 
- Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta, palo- ja terveysviranomaisilta, Metsäkeskuk-

selta sekä Keski-Suomen ELY -keskukselta pyydetään kommentit kaavaluonnoksesta ja lau-
sunnot kaavaehdotuksesta. 

- Kaavaluonnos asetetaan nähtäville kaavoitusjohtajan päätöksellä. Kaavaehdotus käsitellään 
kaupunginhallituksessa ennen nähtäville asettamista. 

- Kaavoitukseen liittyvä ehdotusvaiheen jälkeinen viranomaisneuvottelu järjestetään tarvitta-
essa, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot 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-
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tajalle. Keski-Suomen ELY – keskukselle ja Keski-Suomen liitolle ilmoitetaan kaavan voimaan-
tulosta. 

9 KAAVOITUKSEN AIKATAULU 
 

OHJELMOINTI JA AINEISTON HANKINTA 
Toukokuu 2019 – maaliskuu 2021 

 Kaupunginhallituksen päätös kaavan laatimisesta 
 kaavamerkintöjen ja -määräysten muuttaminen dwg -tiedostomuotoon aloitetaan 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laadinta 
 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu  
 Kuulutus vireilletulosta lehteen ja OAS nähtäville 14 päivän ajaksi kaupungintalolle ja 

kaupungin internet –sivuille 
 

LUONNOSVAIHE  
Huhtikuu – lokakuu 2021 

 Laaditaan yleiskaavamerkinnöistä ja -määräyksistä luonnosversiot 
 Laaditaan kaavaselostukseen vaikutusarvioinnit, jotka liitetään alkuperäisiin kaavaselos-

tuksiin  
 Nähtäville asetettavan kaavaluonnosaineiston viimeistely 
 Kaavoitusjohtajan päätös luonnoksen nähtäville asettamisesta 
 Tiedottaminen, kuulutukset nähtäville asettamisesta 
 Luonnosaineisto yleisesti nähtäville, osalliset jättävät mielipiteensä, kommentit pyyde-

tään viranomaisilta 
 Kaavan tarkistaminen ja täydentäminen kaavaehdotukseksi 

 

KAAVAEHDOTUS 
Marraskuu 2021 – helmikuu 2022 

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

 

HYVÄKSYMISKÄSITTELY 
Helmikuu – huhtikuu 2022 

 Mahdollinen viranomaisneuvottelu (MRA 26 §) 
 Hallituskäsittely 
 Kaupunginvaltuuston / kaupunginhallituksen hyväksymispäätös  
 Tiedottaminen 
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10 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, 30.3.2020 
 


