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1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 

63 §) mukainen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaa-

van vaikutusten arvioinnista. 

OAS sisältää perustiedot kaavahankkeesta ja sen valmisteluprosessista niin, että 

osalliset voivat arvioida kaavan merkitystä ja tarvetta osallistua sen valmisteluun. 

OAS kertoo mitä on suunnitteilla ja missä, lähtökohdat ja tavoitteet, mitä selvityk-

siä tehdään ja mitä vaikutuksia arvioidaan, keitä ovat osalliset sekä milloin ja miten 

suunnitteluun voi vaikuttaa.  

OAS:ia päivitetään tarvittaessa. Merkittävistä muutoksista tiedotetaan. 

 

1.1 Sisällysluettelo 

1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma .................................................................................. 1 

2 Perustiedot kaavahankkeesta ............................................................................................ 2 

3 Asemakaavan muutoksen tarve ja tavoitteet ....................................................................... 3 

4 Lähtökohtia ..................................................................................................................... 4 

5 Vuorovaikutusmenettelyt ................................................................................................ 11 

6 Selvitykset .................................................................................................................... 14 

7 Vaikutusten arviointi ...................................................................................................... 15 

8 Kaavaprosessin eteneminen ............................................................................................ 16 

9 Lisätiedot ...................................................................................................................... 16 

  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
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2 PERUSTIEDOT KAAVAHANKKEESTA 

2.1 Nimi 

Niemisjärven asemakaavan muutos Pienmäen asuinalueella 

2.2 Sijainti 

  

Alue sijoittuu Niemisjärventien pohjoispuolelle, rajautuen lännessä Venekosken-

tiehen, Pienmäen talomuseon eteläpuolelle. Suunnittelualueen koko on 23 hehtaa-

ria.  Rajaus saattaa tarkentua kaavaprosessin aikana. 

Asemakaavamuutos koskee tiloja:  

 77-411-2-73 PÄIVÖLÄ 

 77-411-2-72 LÄHTEELÄ 1 

 77-411-2-33 LÄHTEELÄ 

 77-411-2-231 VANTTILA  

 77-411-2-227 MUSEOMÄKI 

 77-411-2-224 KOIVUMÄKI 

 77-411-2-216 METSÄORVOKKI 

 77-411-2-206 MÄNTYPIRTTI 
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 77-411-2-188 RIUKULEHTO 

 77-411-2-184 HUVIKUMPU 

 77-411-2-173 ETELÄMÄKI 

 77-411-2-172 KETTULA 

 77-411-2-166 NIEMISJÄRVEN LINKKIASEMA 

 77-411-2-140 MARIKKO 

 77-411-2-120 PASILA 

 77-411-2-119 TANJALA 

 77-411-2-118 RIUKULEHTO 

3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TARVE JA TAVOITTEET 

Pienmäen alueen voimassa oleva asemakaava on hyväksytty Hankasalmen kun-

nanvaltuustossa 16.12.2009 § 64. Kaavan tavoitteena on ollut maaseutumainen 

pientaloalue, joka sopeutuu olevaan ympäristöön ja maisemaan. Talomuseo, Pien-

mäen henki, on pyritty huomioimaan alueen imago- ja identiteettitekijänä ja myös 

siten, että uusi rakentaminen ei häiritsevästi näy talomuseon maisemassa. 

Asemakaava ei kuitenkaan ole lähtenyt toteutumaan. 

Osasyyksi toteutumattomuudelle on arveltu voimassa olevan kaavan suhteellisen 

tarkkoja ja tavanomaisesta poikkeavia asemakaavamääräyksiä, joiden johdosta 

esim. kaavan vaatimukset täyttäviä valmistaloja ei ole juuri saatavilla (mm. runko-

syvyys). Rakennuspaikkojen määrässä ja sijoittelussa ei nähdä muutostarvetta, 

mutta mm. rakennusaloja ja määräyksiä halutaan väljentää. 

Kaavamuutoksen tavoitteena on voimassa olevaan kaavaan kirjattujen rakennus-

määräysten ja -alojen tarkastelu/”helpottaminen”, jotta kaava lähtisi toteutumaan. 
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4 LÄHTÖKOHTIA 

Suunnittelualue sijaitsee Niemisjärven kylän taajama-alueen pohjoisreunalla ja on 

etelään loivasti viettävää, osittain avohakattua metsämaata. Pienmäentien varsi on 

rakennettua kylämäistä ympäristöä. Pohjoisessa suunnittelualue rajoittuu Pien-

mäen talomuseon peltoihin. 

 

Kuva 1: Ortoilmakuva (MML 2019) 

4.1 Luonnonympäristö 

Suunnittelualueella ei ole täysin luonnontilaisia alueita. Alueen pohjoisosat ovat 

pääosin mustikkatyypin kuusivaltaista sekametsää. jota on osittain harvennettu ja 

aukkohakattu. Etelään mentäessä puusto muuttuu kuusi-koivu-mänty sekamet-

säksi. Idässä murtomäentien itäpuolinen alue on pääosin mäntyvaltaista nuorta 

metsää ja hakkuuaukeaa. Puuston ikä vaihtelee kymmenvuotisista istutetuista avo-

hakkuualoista 90 - vuotiaisiin metsiin. 

4.1.1 Luontoselvitys 2003 

Alueen luontoarvoja on selvitetty yleiskaavatyön yhteydessä 2003. Tuolloin ei 

suunnittelualueelle havaittu erityisiä arvokohteita.  

Pienmäen talomuseo 
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Kuva 2: Ote luontoselvityksestä 20031  

11. Hakkuuaukko edustaa kasvillisuudeltaan mustikkatyypin kangasmetsän var-

haista sukkessiovaihetta. Säästöpuuna on muutama haapa ja koivu. Kohteella ei 

esiinny luontoarvoja. 

12. Kuvio on mustikkatyypin vasta harvennettu kuusikko, jossa sekapuuna kasvaa 

hieman koivua. Kohteella ei esiinny luontoarvoja. 

21. Kuvion etelälaidassa tien vierellä on pieni avohakkuuala, muutoin kuvion kas-

villisuus on nuorehkoa mustikkatyypin männikköä koivusekapuustolla. Kuviolla ei 

esiinny luontoarvoja. 

4.1.2 Liito-oravaselvitys 2009 

Alueelle on kevään 2009 aikana tehty luontoselvityksen tarkennus liito-oravien 

osalta. Alueella ei havaittu merkkejä liito-oravista. 

4.1.3 Pohjavesialue 

Suunnittelualue sijoittuu osittain aiemmin pohjavesialueeksi luokitellulle alueelle. 

Venekoskentien länsipuolella on kolme porakaivoa. Pienmäentien eteläpuolen ve-

denottamot eivät ole enää käytössä.  

                                           

1 Niemisjärvi-Aseman yleiskaavatyön yhteydessä tehty luontoselvitys, Kaavatalo 20.6.2003, Riiko Keskinen 
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Kuva 3: Ote Hankasalmen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmasta 2018 

 

   

 

 

Niemisjärven pohjavesialueella on runsaasti pohjaveden laatua uhkaavia toimin-

toja. Pohjavesivarannot ovat vähäiset ja veden laatu on heikko. 

Niemisjärven vesiosuuskunnan osakkaat ovat vuoden 2018 alusta liittyneet Hanka-

salmen kunnan vesi- ja viemärilaitoksen verkostoihin. Niemisjärven pohjavesialu-

eella ollut Hankasalmen kunnan vedenottamo on suljettu 14.12.1995, kun Kärjen-

kankaan vedenottamo on otettu käyttöön2. 

Alue ei ole enää pohjavesialuetta. Niemisjärven pohjavesialue on poistettu luoki-

tuksesta 5.7.2019. 

4.2 Rakennettu ympäristö 

Venekoskentien ja Pienmäentien varsilla on jonkin verran olevaa sekalaista raken-

nuskantaa 1940 – 2000 luvuilta, pääasiassa omakotitaloja ja yksittäinen sotien jäl-

keen rakennettu pientilan pihapiiri. 

Hankasalmen kunta ja Keski-Suomen museo ovat inventoineet rakennus- ja kult-

tuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja alueita Niemisjärven ja asemakylän 

alueelta. Inventointia on tehty 1980 ja täydennetty 1996. Suunnittelualueelle ei 

                                           

2 Hankasalmen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 27.2.2018 
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sijoitu yhtään inventoinnissa kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi luokiteltua raken-

nusta.  

Niemisjärven kylän keskustassa on lukuisia paikallisesti arvokkaiksi luokiteltuja ra-

kennuksia ja ympäristöjä. mm. rautatieaseman alue ja vanha meijerirakennus. 

(lähde yleiskaavaluonnoksen rakennusinventointikartta 20.6.2003). 

Pienmäen talomuseo miljöineen on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi koh-

teeksi. 

4.3 Maanomistus 

Maanomistajia ovat Hankasalmen kunta ja yksityiset maanomistajat.  

 

Kuva 4: Kunnan maanomistus 2019 osoitettuna vihreällä. 

4.4 Yleispiirteisten kaavojen antamat lähtökohdat 

4.4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) on otettava huomioon ja niiden to-

teuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja 

valtion viranomaisten toiminnassa. Uudet valtioneuvoston hyväksymät valtakun-

nalliset alueidenkäyttötavoitteet astuivat voimaan 1.4.2018. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 

 Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
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 Tehokas liikennejärjestelmä 

 Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

 Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

 Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Lisätietoja valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista löytyy ympäristöministeriön 

kotisivuilta: www.ymparisto.fi/vat.  

4.4.2 Maakuntakaavoitus 

Keski-Suomen strategia 2040  

Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen strategian 6.6.2014. Vision mukaan 

Keski-Suomi on vuonna 2040 osaava ja hyvinvoiva bio- ja digitalouden kansainvä-

linen maakunta.  

Maakuntakaava 

Alueella on voimassa Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava. Maakuntaval-

tuusto hyväksyi kaavan 1.12.2017 ja Keski-Suomen maakuntahallitus päätti ko-

kouksessaan 26.1.2018 (§ 6) maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti 

määrätä sen tulemaan voimaan. 

 

Kuva 5: Ote Keski-Suomen tarkistetusta maakuntakaavasta. Suunnittelualue on osoitettu punai-
sella.  

Suunnittelualue on kulttuuriympäristön vetovoima-aluetta. 

 Kulttuuriympäristön vetovoima-alue 

Merkinnällä osoitetaan maakunnan kulttuuriympäristön monimuotoiset aluekeskit-

tymät.  

Suunnittelumääräys: Alueen kehittämisessä tulee hyödyntää kulttuuriympäristön 

monimuotoisuutta. Alueidenkäytön suunnittelulla edistetään kulttuuriympäristöjen 

kestävää käyttöä ja hoitoa. Alueilla metsien hoito ja käyttö perustuu voimassa ole-

vaan metsälainsäädäntöön. 

http://www.ymparisto.fi/vat
https://www.keskisuomi.fi/maakunnan_kehittaminen/suunnitteluasiakirjat/maakuntasuunnitelma
https://www.keskisuomi.fi/maakuntakaavantarkistus
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 Vihreät renkaat kuvaavat ulkoilureittiä. 

 Violetit laatikot kuvaavat valta-/rautatien kehittämisakselia. 

 Tummanvihreä pallo on Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kult-

tuuriympäristö – kohdemerkintä. 

Koko maakuntaa koskevat suunnittelumääräykset  

Uusiutuva energia 

Uusia asuin-, kauppa-, teollisuus-, työpaikka- tai vapaa-ajan alueita suunnitelta-

essa on mahdollisuuksien mukaan selvitettävä geoenergian hyödyntämismahdolli-

suudet.  

Kulttuuriympäristö 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon tunnetut muinais-

jäännökset ja maakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön koh-

teet sekä arvokkaat perinnemaisemat. Ajantasainen tieto on tarkistettava museo-

viranomaiselta ja perinnemaisemien osalta toimivaltaiselta viranomaiselta. 

Maakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet on esitetty 

maakuntakaavan alueluettelossa. 

4.4.3 Yleiskaavoitus 

Alueella ei ole lainvoimaista yleiskaavaa. Alueelle on laadittu Niemisjärvi-Aseman 

yleiskaavaluonnos 3.11.2003, jossa suunnittelualue sijoittuu pientalorakentami-

selle varatulle alueelle (AO) ja osittain maa- ja metsätalousalueelle (M).  

 

Lähin voimassa oleva yleiskaava on Kynsiveden rantayleiskaava puolitoista kilo-

metriä alueen länsipuolella. 
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4.4.4 Asemakaavoitus 

Alueella on voimassa Hankasalmen kunnanvaltuuston 16.12.2009 § 64 hyväksymä 

”Asemakaavan laajennus Niemisjärven kylä, Pienmäen asuinalue”.  

 

Kuva 6: Voimassa oleva asemakaava. 

Pienmäen asuinalueen asemakaava on osa Hankasalmen Niemisjärven asemakaa-

vaa. 

 

Kuva 7: Niemisjärven asemakaavayhdistelmä 12.11.2019 

http://www.skjkl.fi/Hankasalmi/Pienmaki/kaava-hyv-pohjoisosa2000.pdf
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4.5 Rakennusjärjestys 

Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja -

asetusta sekä voimassa olevia asemakaavoja ja oikeusvaikutteisia yleiskaavoja. 

Laki, asetus, oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava sekä Suomen rakenta-

mismääräyskokoelman määräykset menevät rakennusjärjestyksen edelle. 

Hankasalmen kunnan voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanval-

tuustossa valtuusto 25.3.2002 ja se on ollut voimassa 1.4.2002 lähtien.  

4.6 Pohjakartta ja raja-aineisto 

Alueella on numeerinen pohjakartta GK26 – koordinaatistossa ja N2000 – korkeus-

järjestelmässä. Pohjakartalla on esitetty kaikki alueen rakennukset. 

 

Raja-aineistona käytetään viimeisintä kiinteistöjakoa (KTJ).  

4.7 Muut aluetta koskevat suunnitelmat 

Voimassa olevan asemaavan liitteenä olevat rakennustapaohjeet. 

5 VUOROVAIKUTUSMENETTELYT 

5.1 Osalliset 

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin 

oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joi-

den toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62§). 

Maanomistajat ja asukkaat 

 Kaava-alueeseen rajoittuvan alueen maanomistajat ja asukkaat 

 Kaavan vaikutusalueen asukkaat 

 Kaava-alueen vaikutusalueen yritysten, laitosten työntekijät ja käyttäjät sekä 

yritykset, elinkeinonharjoittajat ja maanviljelijät 

https://www.hankasalmi.fi/rakennusjarjestys/asuminen/rakennusjarjestys
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Viranomaiset 

 Keski-Suomen ELY–keskus 

 Keski-Suomen Liitto 

 Hankasalmen kunnan hallintokunnat 

 Palo- ja pelastustoimi 

Yritykset, yhteisöt, yhdistykset ja järjestöt, joiden toimialaa suunnittelussa 

käsitellään 

 asukasyhdistykset ja kylätoimikunnat 

 laajakaistayhtiöt 

 sähköyhtiö (Järvi-Suomen Energia) 

 muut paikallisella tasolla toimivat yhteisöt 

 maakunnan tasolla toimivat yhteisöt 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja 

lausua kaavasta mielipiteensä. Osallisten kesken järjestetään tarvittaessa neuvot-

teluja. 

5.2 Tiedotustavat 

Asemakaavan käynnistämisestä, vireille tulosta ja kaavoituksen eri vaiheista (luonnos- 

ja ehdotusvaihe) tiedotetaan Hankasalmen Sanomat – lehdessä sekä kunnan nettisi-

vuilla.  

Mahdollisia vieraspaikkakuntalaisia maanomistajia tiedotetaan henkilökohtaisesti 

kirjeitse viimeistään ennen kaavaehdotuksen nähtäville panoa. Kirjeet lähetetään 

viikkoa ennen nähtävillä olon alkua. 

5.3 Osallistumismenettelyt, palautteen antaminen 

Osallinen voi olla yhteydessä kaavan laatijaan ja kunnan virkamiehiin kaavaan liit-

tyvissä asioissa koko kaavaprosessin ajan. Tarvittavat yhteystiedot on esitetty lo-

pussa. 

Asemakaavaselostukseen kirjataan yhteenvedot kaavoituksen eri vaiheissa esite-

tyistä mielipiteistä. 

Varsinaiset osallisten kuulemisvaiheet ovat seuraavat: 

5.3.1 Palaute OAS:sta 

Osallinen voi antaa vapaamuotoisesti palautetta OAS:sta kaavaprosessin aikana.  

5.3.2 Mielipide kaavan valmisteluvaiheessa 

Kaavaluonnoksesta osallinen voi esittää mielipiteen. Mielipiteen esittämistapa ja 

osoite ilmoitetaan valmisteluvaiheen kuulemisen kuulutuksen yhteydessä. 

5.3.3 Muistutus kaavaehdotuksesta 

Kaavaehdotuksesta osallinen voi jättää kirjallisen muistutuksen. Ohjeet ilmoitetaan 

kuulutuksessa.  

Niille muistutuksen tehneille, jotka ovat samalla ilmoittaneet osoitteensa, laaditaan 

kirjallinen perusteltu vastine.  

https://www.ksml.fi/hankasalmensanomat/
https://www.hankasalmi.fi/
https://www.hankasalmi.fi/
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Mikäli haluaa henkilökohtaisen tiedotteen kaavan hyväksymistä koskevasta pää-

töksestä, se tulee kirjallisesti pyytää muistutuksen yhteydessä.  Pyynnön yhtey-

dessä tulee ilmoittaa osoitteensa3. 

5.3.4 Valitus kaavan hyväksymisestä 

Kaavan hyväksymistä koskevasta kunnanvaltuuston päätöksestä voi valittaa Hä-

meenlinnan hallinto-oikeudelle.  

5.4 Viranomaisyhteistyö  

Osalliset viranomaiset on lueteltu edellä kohdassa 5.1 Osalliset, sivu 11. Viranomai-

set ottavat kantaa suunnitelmiin toimialansa ja tehtäviensä puitteissa.  

Keski–Suomen ELY–keskuksen tehtävät: 

 yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut  

 elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen 

 työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys 

 teiden kunnossapito 

 tiehankkeet 

 liikenteen lupa-asiat 

 joukkoliikenne 

 liikenneturvallisuus 

 ympäristönsuojelu 

 alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus 

 kulttuuriympäristön hoito 

 luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö 

 vesivarojen käyttö ja hoito 

 ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen 

 osaaminen ja kulttuuri 

 maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen yhteis-

työssä Pirkanmaan ELY–keskuksen kanssa 

5.4.1 Neuvottelut 

MRL 66.1 mukaan valmisteltaessa kaavaa, joka koskee vaikutuksiltaan valtakun-

nallisia tai merkittäviä maakunnallisia asioita tai joka on valtion viranomaisen to-

teuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeä, kunnan on oltava yhteydessä elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukseen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja 

kunnan kesken on järjestettävä neuvottelu tällaisen kaavan laadintaan liittyvien 

valtakunnallisten, maakunnallisten ja muiden keskeisten tavoitteiden toteamiseksi. 

Kaava-alue rajautuu Venekoskentiehen (yhdystie, numero 6411), jonka liittymälu-

vista päättää ELY-keskus, mutta kaavalla ei olla osoittamassa muutoksia liittymiin.   

Koska alue rajautuu Pienmäen talomuseon valtakunnallisesti arvokkaaseen kult-

tuuriympäristökohteeseen, on keskeisin viranomaistaho museoviranomainen. 

Keski-Suomen Museolta on 8.3.2019 pyydetty ja 4.4.2019 saatu ennakkolau-

sunto Pienmäen asemakaavan muuttamisesta. Viranomaisneuvottelu ei siten ole 

tarpeen. 

                                           

3 MRL 67 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Niemisjärven asemakaa-
van muutos Pienmäen 
asuinalueella 

 14 (16) 

17.1.2020 OAS   

    

 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Puistokatu 2 A, 40101 Jyväskylä 

Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi  

Oas_Pienmäki_002.docx 

Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

Viranomaiset voivat lausua kaavaa koskevista mahdollisista lisätutkimus- ja selvi-

tystarpeista heille toimitettavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman pohjalta tar-

vittaessa sähköisesti. 

Prosessin aikana pidetään tarvittaessa viranomaisten kanssa erillistyöneuvotteluja. 

Viranomaisneuvottelun tarvetta harkitaan ja tarvittaessa järjestetään vielä sen jäl-

keen, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ja sitä koskevat mielipiteet ja 

lausunnot on saatu. 

5.4.2 Lausunnot 

Kaavaluonnos lähetetään viranomaisille tiedoksi ja mahdollista kommentointia var-

ten.  

Kaavaehdotuksesta pyydetään kirjalliset lausunnot.  

Asemakaavaselostukseen / erilliseen vastineraporttiin kirjataan lausuntojen sisältö 

sekä miten ne on kaavan laadinnassa huomioitu.  

6 SELVITYKSET 

Kaavaa laadittaessa selvitetään tarpeellisessa määrin suunnitelman ja tarkastelta-

vien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskun-

tataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset tehdään 

koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia 

(MRL 9 §). 

Kaavaselostuksessa esitetään: 

 Selvitys alueen oloista 

 Muut ympäristöominaisuudet ja niissä tapahtuneet muutokset 

 Muut kaavan vaikutusten selvittämisen ja arvioimisen kannalta keskeiset tie-

dot alueesta ja sen lähiympäristöstä 

6.1 Mitä selvityksiä on tehty 

Kaavan laadinnassa ja sen vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään kaikkia olemassa 

olevia, alueeseen liittyviä tai sitä sivuavia selvityksiä ja suunnitelmia, kuten esim. 

 Voimassa olevan asemakaavan selvitykset niiltä osin, kuin ne eivät ole van-

hentuneet 

 Niemisjärvi–Aseman yleiskaavatyön yhteydessä on tehty luontoselvitys, joka 

koskee myös suunnittelualuetta (Kaavatalo 20.6.2003, Riiko Keskinen) 

 Voimassa olevan maakuntakaavan selvitykset 

6.2 Mitä uusia selvityksiä tarvitaan 

 Luontoarvojen tarkistus 

 Rakennusperinnön inventointitietojen tarkistus / päivitys 

 3d-mallinnus uudisrakentamisen kulttuuriympäristövaikutusten arvioimiseksi 
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7 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkas-

teltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdys-

kuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset (MRL 9 §). 

Vaikutusten arvioinnin tarkoituksena on ennakkoon arvioida kaavan toteuttamisen 

merkittävät vaikutukset tehtäessä kaavaa koskevia ratkaisuja. Vaikutusten arvioin-

nissa lähtökohtana on kaavan toteuttamisen vaikutusten vertailu nykytilaan. 

7.1 Arvioitavat vaikutukset 

Asemakaavan selostuksessa arvioidaan MRA 1 §:n mukaisesti kaavan vaikutuksia: 

 ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

 maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 

 kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 

 alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä lii-

kenteeseen 

 kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 

 elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen  

7.2 Vaikutusten arviointimenetelmät 

Vaikutusten selvittäminen perustuu alueesta käytettävissä oleviin tietoihin, alueella 

suoritettaviin maastokäynteihin, aluetta koskeviin selvityksiin ja suunnitelmiin, 

osallisilta saataviin lähtötietoihin, lausuntoihin ja huomautuksiin sekä laadittavien 

suunnitelmien ympäristöä muuttavien ominaisuuksien analysointiin. 

7.3 Osallistuminen vaikutusten arviointiin 

Osalliset voivat myös arvioida kaavan vaikutuksia kohdan 5.3 Osallistumismenet-

telyt, palautteen antaminen (sivu 12) mukaisesti.  

  



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Niemisjärven asemakaa-
van muutos Pienmäen 
asuinalueella 

 16 (16) 

17.1.2020 OAS   

    

 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Puistokatu 2 A, 40101 Jyväskylä 

Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi  

Oas_Pienmäki_002.docx 

Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

8 KAAVAPROSESSIN ETENEMINEN 

8.1 Aloitusvaihe 

tammi - helmikuu 2020 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen 

 Vireille tulon kuulutus ja OAS nähtäville  

 

8.2 Valmisteluvaihe 

helmikuu 2020 

 Kaavaluonnoksen laatiminen 

 Nähtävillepano ja kommenttipyynnöt viranomaisilta 

 Mielipiteet valmisteluaineistosta 

 

8.3 Kaavaehdotusvaihe ja hyväksyminen 

maalis - huhtikuu 2020 

 Toimenpiteet valmisteluvaiheen palautteen johdosta 

 Kaavaehdotuksen laadinta  

 

8.4 Hyväksyminen ja voimaantulo 

touko - kesäkuu 2020 

 Vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin 

 Mahdolliset viimeistelyt kaava–asiakirjoihin 

 Hyväksymiskäsittely 

 

Valitusaika kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on 7 + 30 päivää siitä, 

kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asemakaava saa lainvoi-

man valitusajan jälkeen, mikäli päätöksestä ei ole valitettu. Kun päätös on saanut 

lainvoiman, kaavan voimaantulosta kuulutetaan. 

9 LISÄTIEDOT 

Hankasalmen kunta 

Tekninen päällikkö  

Tiina Pellinen 

tiina.pellinen@hankasalmi.fi 

(014) 2671 229 

Keskustie 41 

41520 Hankasalmi 

Kaavan laatija 

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 

Puistokatu 2 A 

40100 Jyväskylä 

Tuomo Järvinen, arkkitehti YKS-656 

040 753 1524 

tuomo.jarvinen@fcg.fi 
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