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1

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville kaavatyön aloitusvaiheessa. Osalliset
voivat lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan mitä on suunnitteilla ja missä, ketkä ovat kaavatyön osalliset,
milloin ja miten alueen suunnitteluun voi vaikuttaa, arvioitu aikataulu, suunnittelutyön lähtökohdat, tavoitteet
ja työn aikana tehtävät selvitykset sekä vaikutusten arvioinnit.

1.1 Suunnittelualue
Tämä asemakaavatyö koskee kahta erillistä suunnittelualuetta Multian keskustan läheisyydessä. Kissalahden
suunnittelualue sijoittuu Multian Kissalanrinteelle. Alue rajoittuu Pappilantien ja Majasalmen väliin. Humppakujan suunnittelualue sijoittuu Iso Multianjärven rantaan, Hallinsalmen läheisyyteen. Kissalahden suunnittelualueen koko on noin 2,1 ha ja Humppakujan noin 1,8 ha.

Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti, sininen katkoviiva. (Kartta ©Maanmittauslaitos)
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Kuva 2 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti, sininen katkoviiva. (Kartta ©Maanmittauslaitos)

2

SUUNNITTELUTEHTÄVÄ JA TAVOITTEET
Kissalahden asemakaavamuutos laaditaan alueelle, jolta kunta on myynyt ranta-aluetta tonttien omistajille.
Kauppakirjassa on mainittu, että tonttien rakennusoikeus määritellään kaavamuutoksella. Voimassa olevassa
asemakaavassa ranta-alueelle on osoitettu puistoaluetta (VP), jossa kulkee kevyen liikenteen reitti. Kevyen liikenteen reitti ei ole toteutunut. VP-alue on tavoitteena muuttaa osaksi AO-tontteja.
Humppakujan alueella kunta omistaa rantaan rajoittuvia tontteja. Vuonna 2017 lainvoiman saaneessa kaavassa
rantaan on osoitettu hyvin laaja istuttava alueenosa sekä alueenosa, jolla ei saa suorittaa luonnontilaa muuttavia
toimenpiteitä. Kaavamuutoksessa on tavoitteena päivittää suojelualuetta koskeva merkintä kohteen nykytilaa
vastaavaksi sekä päivittää istutettavaa alueenosaa koskevaa määräystä.

3

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

3.1 Suunnittelualueen nykytila
Kissalahden suunnittelualue sijoittuu Multian taajamaan, rakennettuun ympäristöön. Ranta ei ole luonnontilainen vaan sitä käytetään osana tontteja, ja alue on voimakkaasti ihmisen muokkaamaa. Humppakujan alue sijoittuu taajaman eteläpuolelle ja on rakentamatonta aluetta. Humppakujan alue on tavanomaista metsätalousaluetta. Suunnittelualueet eivät sijoitu pohjavesialueelle. Multian keskustan Multianniemen ja Kirkkorannan pohjavesialueet sijoittuvat suunnittelualueiden läheisyyteen.
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Kuva 3 Kissalahden suunnittelualueen likimääräinen rajaus ilmakuvalla (kartta: ©Maanmittauslaitos)

Kuva 4 Humppakujan suunnittelualueen likimääräinen rajaus ilmakuvalla (kartta: ©Maanmittauslaitos)

Aluearkkitehtipalvelut
Saarijärven kaupunki

Kissalahden ja Humppakujan alueiden asemakaavamuutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

6 (11)

29.11.2021

3.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. MRL 24 §:n 2 momentin mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.
Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat:
•
•
•
•

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen.
Tehokas liikennejärjestelmä.
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat.
Uusiutumiskykyinen energiahuolto.

3.3 Maakuntakaavoitus
Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan 1.12.2017 ja se tuli voimaan 28.1.2020.
Maakuntakaavan tarkistus koski aikaisempaa Keski-Suomen maakuntakaavaa, 1., 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaavaa sekä Pirkanmaan 1. maakuntakaavaa Jämsän Länkipohjan osalta. Tarkistuksen yhteydessä käsiteltiin kaikkia
entisen maakuntakaavan teemoja: asutusrakennetta, liikennettä, teknistä huoltoa, luonnonvaroja, erityistoimintoja, kulttuuriympäristöä, luonnonsuojelua ja virkistystä. Lopputuloksena saatiin kaikki aiemmin voimassa olleet
maakuntakaavat korvaava Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava.

Kuva 5. Suunnittelualueet on osoitettu maakuntakaavassa likimääräisesti violeteilla nuolilla
Maakuntakaavassa suunnittelualueille tai niiden läheisyyteen sijoittuvat seuraavat kaavamerkinnät:
Biotalouteen tukeutuva alue: Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita. Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa varmistetaan maa- ja metsätalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen toiminta- ja kehittämisedellytykset sekä turvataan hyvien ja yhtenäisten metsä- ja peltoalueiden säilyminen maaseutuelinkeinojen käytössä.
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Kantatie (kt) Valtateinä osoitetaan valtakunnallista ja maakuntien välistä pitkämatkaista liikennettä välittäviä
maanteitä. Kantateinä osoitetaan valtateitä täydentäviä, maakuntia palvelevia maanteitä, jotka yhdistävät kaupunkitasoisia keskuksia tärkeimpiin liikennesuuntiin. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. Suunnittelumääräys: Valta-ja kantateitä tulee kehittää käyttäjälähtöiseen palvelutasoajatteluun perustuen siten, että varmistetaan etenkin pitkämatkaisen liikenteen sujuvuus ja turvallisuus. Valtatietä 4
kehitettäessä tulee ottaa huomioon EU:n TEN–T-ydinliikenneverkolle asetut vaatimukset. Teillä tulee varautua
kevytväyläjärjestelyihin taajamien ja kylämäisen asutuksen kohdalla sekä linjausmuutoksiin, eritasoliittymiin, rinnakkaistie- ja liittymäjärjestelyihin sekä lisäkaistoihin/ohituskaistoihin, jotka täsmentyvät tarkemman suunnittelun yhteydessä.
Kunta-/palvelukeskus (a): Merkinnällä osoitetaan palveluvarustukseltaan paikalliskeskustasoisen kunnan tai
taajaman likimääräinen sijainti.
Matkailun ja virkistyksen vetovoima-alue: Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti tärkeät matkailu- ja virkistyskäytössä olevat tai siihen soveltuvat alueet. Suunnittelumääräys: Alueidenkäytön suunnittelussa turvataan
toimivat reitistöt ja virkistysalueet ja niiden maisema- ja ympäristöarvot sekä matkailullinen hyödyntäminen. Alueen käytön suunnittelussa on huolehdittava, ettei hanke tai suunnitelma yksinään tai yhdessä muiden hankkeiden
kanssa merkittävästi heikennä Natura 2000 -verkoston perusteena olevia luonnonarvoja. Metsien hoito ja käyttö
perustuu voimassa olevaan metsälainsäädäntöön.
Kulttuuriympäristön vetovoima-alue (ruskea vinoviivoitus): Merkinnällä osoitetaan maakunnan kulttuuriympäristön monimuotoiset aluekeskittymät. Suunnittelumääräys: Alueen kehittämisessä tulee hyödyntää kulttuuriympäristön monimuotoisuutta. Alueidenkäytön suunnittelulla edistetään kulttuuriympäristöjen kestävää käyttöä ja
hoitoa. Alueilla metsien hoito ja käyttö perustuu voimassa olevaan metsälainsäädäntöön.
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö: Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittäväkulttuurihistoriallinen rakennettu kulttuuriympäristö. Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurihistoriallisen rakennetun ympäristön kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti. Alueen
käyttöä on ohjattava siten, ettei näitä arvoja heikennetä.
Ulkoilureitti: Merkinnällä osoitetaan Keski-Suomen maakuntaura ja eräitä muita sitä tukevia ulkoilureittejä ohjeellisina.

3.4 Maakuntakaavan päivitys
Keski-Suomen liitto on aloittanut maakuntakaavan päivityksen. Päivitys koskee Keski-Suomen voimassa olevaa
maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen maakunnan aluetta, Kuhmoinen poislukien. Kaavasta käytetään nimeä
Keski-Suomen maakuntakaava 2040.
Maakuntakaava päivitetään rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti. Rullaavassa maakuntakaavoituksessa voimassa olevaa maakuntakaavaa muutetaan kertyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Nyt, vireilletulovaiheessa nämä muutostarpeet liittyvät seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon, liikenteeseen
ja hyvinvoinnin aluerakenteeseen.
Maakuntakaavan päivityshankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta oli mahdollista antaa palautetta 7.9.30.10.2020. Maakuntakaavan päivityksen luonnosaineisto on valmistelussa.
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3.5 Yleiskaava
Suunnittelualueet sijoittuvat yleiskaavoittamattomalle alueelle. Multian taajama-alueelle ei ole laadittu oikeusvaikutteista yleiskaavaa.

3.6 Asemakaava
Kissalahden suunnittelualue sijoittuu Multianniemen asemakaavan alueelle. Asemakaava on vuodelta 1982.
Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on osoitettu alla olevaan kuvaan. Multianniemen asemakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu erillispientalojen korttelialuetta (AO) sekä puistoa (VP).
Humppakujan suunnittelualue sijoittuu Hallinmäen asemakaavan (2017) alueelle. Suunnittelualueelle on osoitettu lainvoimaisessa asemakaavassa erillispientalojen korttelialuetta (AO-2).

Kuva 6 Kissalahden suunnittelualueen sijainti asemakaava-alueella
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Kuva 7 Humppakujan suunnittelualueen sijainti asemakaava-alueella

3.7 Arvokas kulttuuriympäristö
Multian keskustaan sijoittuu Multian vanha keskusta (RKY). Multian vesistöjen välisellä kannaksella sijaitseva kirkonkylä on maisemaltaan ja kylärakenteeltaan tasapainoinen vanha kirkonkylä.
Multian kirkko on saanut uusgoottilaisen nykyasunsa 1900. Päätytornillisen pitkäkirkon lähituntumassa on vuodelta 1819 peräisin oleva pappila. Kirkonseudun rakennuskantaa ovat lisäksi Lukkarila,
seurakuntatalo, muutama vanha liikerakennus ja Metsolan päärakennus.
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Kuva 8 Suunnittelualueiden sijainnit suhteessa Multian keskustan RKY-alueeseen. Suunnittelualueet on osoitettu
likimääräisesti violetilla rajauksella. RKY-alue on osoitettu kuvaan sinisellä viivoituksella. (Kartta: ©Paikkatietoikkuna).

4

SELVITYKSET
Kaavan lähtötietoina käytetään aluetta koskevien ja sivuavien kaavojen yhteydessä tehtyjä selvityksiä sekä
muuta saatavilla olevaa yleistä tietoa. Erikseen Humppakujan alueen kaavamuutosta varten on laadittu luontoselvitys. Täydentäviä muita selvityksiä laaditaan tarpeen vaatiessa. Lisäselvitysten tarve ratkaistaan kaavaprosessin aikana.

5

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET
Asemakaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan kaavan keskeiset vaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti asiantuntija-arviona. Vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan erityisesti Asemakaavan vaikutuksia maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen. Vaikutuksia arvioidaan tarvittavassa laajuudessa myös maisemaan. Vaikutusten arviointi perustuu laadittuihin ja tarvittaessa laadittaviin selvityksiin.

6

OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS
Asemakaavamuutosta koskeva tiedotus tapahtuu kunnan nettisivujen lisäksi paikallislehdessä sekä alueen maanomistajille ja naapureille lähetettävillä tiedotekirjeillä.
Kaava-asiakirjat (osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos, kaavaehdotus) ovat nähtävillä Multian kunnantalolla osoitteessa Multianraitti 3, 42600 Multia, sekä internetsivuilla osoitteessa https://www.multia.fi/

6.1 Osalliset
Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa kaavan nähtävilläolon aikana kaavaluonnos- ja
kaavaehdotusvaiheessa. MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa
suunnittelussa käsitellään.
Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin valmisteilla oleva kaava saattaa huomattavasti
vaikuttaa:
•
•
•
•

kaavan vaikutusalueen asukkaat
yritykset ja elinkeinonharjoittajat
virkistysalueiden käyttäjät
kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat sekä vesialueiden haltijat

Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:
•
•
•
•

asukkaita edustavat yhteisöt kuten asukasyhdistykset sekä kylätoimikunnat
tiettyä intressiä tai väestöryhmää edustavat yhteisöt kuten luonnonsuojeluyhdistykset
elinkeinonharjoittajia ja yrityksiä edustavat yhteisöt
erityistehtäviä hoitavat yhteisöt tai yritykset kuten energia- ja vesilaitokset
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Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:
•
•
•
•
•
•

Keski-Suomen ELY-keskus
Keski-Suomen museo
Keski-Suomen liitto
Paloviranomaisena Keski-Suomen pelastuslaitos
Terveysviranomaisena Jyväskylän seudun ympäristöterveys
Multian kunnan hallintokunnat

Osallisten listaa täydennetään tarvittaessa.

6.2 Suunnitteluvaiheet ja alustava aikataulu
Kaavan vaiheista saa tietoa Multian kunnan kaavoituksen sivuilta:
https://www.multia.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus

Kaavaprosessi

Ajankohta

Vireilletulo

11 / 2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä

11 / 2021 – 12/ 2021

Kaavaluonnoksen nähtävilläolo

02 – 03 / 2022

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

06 – 08 / 2022

Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu (tarvittaessa)

09 / 2022

Asemakaavan hyväksyminen

10 / 2022

Lainvoimainen kaava

12 / 2022

Edellä esitetty aikataulu on tavoitteellinen ja sitä tarkistetaan työn edetessä.

Kaavan vireilletulo
•
•
•
•

Asemakaavahankkeen vireilletulosta kuulutetaan
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä vähintään 14 päivän ajan
Osalliset ja muut kuntalaiset voivat jättää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipiteensä
OAS:n nähtävilläoloajan kuluessa
Kaavoittaja on osallisten ja kaavahankkeesta kiinnostuneiden tavattavissa sopimuksen mukaan

Kaavan valmisteluvaihe
•
•

Asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan
Valmisteluvaiheessa kaavaluonnosaineisto asetetaan nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi.
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•

Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaluonnoksesta kirjallisen mielipiteensä kaavaluonnoksen nähtävilläoloajan kuluessa

Kaavaehdotus
•
•
•
•

Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan
Kaavaehdotus on nähtävillä vähintään 30 päivän ajan
Vieraspaikkakuntalaisia maanomistajia tiedotetaan kaavan nähtäville asettamisesta kirjeitse
Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen kunnanhallitukselle
kaavaehdotuksen nähtävilläoloajan kuluessa

Kaavan hyväksyminen
•
•
•
•

Kunnanhallitus esittää kaavamuutoksen hyväksymistä kunnanvaltuustolle
Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely
Mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan, kaavan hyväksymisestä kuulutetaan
Muutosta hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli valituslupa
myönnetään.

Kaavan voimaantulo
•
•

7

Valitusajan umpeuduttua tarkistetaan, onko kaavasta valitettu ja voidaanko voimaantulo kuuluttaa
Kaavan voimaantulo kuulutetaan

VIRANOMAISYHTEISTYÖ
Kaavaluonnoksesta sekä ehdotuksesta pyydetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyiltä viranomaisilta lausunto. Tiivistelmä lausunnoista, niihin annetut vastineet sekä niiden pohjalta kaava-asiakirjoihin tehdyt
muutokset ja täydennykset esitetään kaavaselostuksen liiteasiakirjoissa.
Asemakaavamuutoksen vaikutuksia arvioidaan tarvittaessa yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joiden toimialaa kysymykset koskevat.

8

PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA
Palautteen tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi osoittaa Multian kunnalle osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon aikana.
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YHTEYSTIEDOT
Multian kunta
Multianraitti 3, 42600 Uurainen
p. 014 267 2600
Aluearkkitehti Päivi Muhonen
p. 044 4598 434 / paivi.muhonen@saarijarvi.fi
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