
 

  

 
 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 §) 
27.2.2014 
 

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 
PÖLKINKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 
 
 

1. SUUNNITTELUALUE 
 

 
 
Suunnittelualue sijaitsee 1 km Suolahden keskustasta länteen ja se on kooltaan noin 2,5 hehtaaria. 
Äänekosken suuntaan kulkeva rautatie sijaitsee alueen vieressä. 
 
 

2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 
 
Alueen vanhentunut kaavatilanne ja tonttien siirtyminen kaupungin omistukseen ovat tehneet 
asemakaavan päivittämisestä ajankohtaista. Nykyinen asemakaava on suurilta osin toteutumaton ja 
yksi kaavamuutoksen tavoitteista on tutkia alueen muita käyttömahdollisuuksia ja soveltuvuutta 
esimerkiksi pienimuotoiselle palvelukotitoiminnalle. 



 

  

 

3.1 Yleiskaava 
 
Suunnittelualueella on voimassa Suolahti  
2020 osayleiskaava, joka on hyväksytty 
Äänekosken kaupunginvaltuustossa 
14.12.2009.  
 
Alue on pientalovaltaista asuinaluetta (AP) ja 
osa siitä kuuluu junaradan 
meluntorjuntatarvealueeseen (me-merkintä 
ja aaltoviiva): meluntorjunnan tarve tulee 
tutkia asemakaavan yhteydessä. 
 
 
 

 
 
3.2 Asemakaava 
 
Alueen voimassa oleva asemakaava on 
hyväksytty 21.3.1973.  
 
Siinä alue on merkitty 
omakotirakennusten ja muiden enintään 
kahden perheen talojen korttelialueeksi. 
(AO) sekä rivitalojen ja muiden 
kytkettyjen rakennusten korttelialueeksi 
(AR). 
 
 
 
 
 
 

4. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 
Kaavasta arvioitavia vaikutuksia ovat:  

- sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
- vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
- liikenteelliset vaikutukset 
- vaikutukset luontoon ja maisemaan 

 
Vaikutusten arviointi suoritetaan kaavaselostuksessa kaavoittajan toimesta. 
 
 

5. OSALLISET 
 
Kaavamuutoksessa osallisia ovat: 

- Suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajat, vuokramiehet ja asukkaat sekä 
muut asianosaiset 

- Äänekosken kaupungin tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta 
- Liikennevirasto 
- Suolahden kyläyhdistys 

 
 



 

  

 

6. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
 
Alkuvaiheessa kaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitellään 
kaavan lähtökohdat ja keskeiset tavoitteet sekä osallisten vaikutusmahdollisuudet. Kaikkiin kaavoihin 
liittyvissä asioissa voi olla suoraan yhteydessä kaupungin kaavoituspalveluihin.     
 
Suunnittelun valmisteluvaiheessa järjestetään Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa maankäyttö- ja 
rakennuslain 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu: kaava on katsottava laissa määritellyllä tavalla 
maankäytön kannalta merkittäväksi. 
 
Osalliset voivat esittää mielipiteensä suunnitelmasta kahden nähtävilläolovaiheen aikana. Kaava 
asetetaan MRL 30 §:n mukaisesti nähtäville ensin valmisteluvaiheen kuulemista varten ja sen jälkeen 
ehdotuksena MRL 27 §:n mukaan. Valmisteluvaiheessa kaava on nähtävillä yleensä vähintään parin 
viikon ajan ja ehdotusvaiheessa vähintään 30 vuorokautta. 
 
Hankkeen vireilletulosta ja nähtävilläoloista kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, kaupungin 
kotisivuilla ja kaupungin ilmoituslehdissä (Sisä-Suomen lehti sekä ÄKS Äänekosken 
Kaupunkisanomat). Kaavasuunnitelma sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä 
kaupungin kaavoituspalveluissa ja kotisivuilla. 
 
Tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta kaavoittajalle (ks. yhteystiedot) ja 
sen riittävyydestä on mahdollisuus esittää Keski-Suomen ELY-keskukselle neuvottelun käymistä 
ehdotuksen nähtäville asettamiseen asti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on mahdollista 
täydentää suunnittelun kuluessa. 
 
Kaavamuutoksesta pyydetään lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, 
Liikennevirastolta ja Suolahden kyläyhdistykseltä. Keski-Suomen ELY-keskukselta ei ole tarpeen 
pyytää lausuntoa, sillä kaava ei koske valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, luonnonsuojelun tai 
rakennussuojelun kannalta merkittävää aluetta tai kohdetta taikka maakuntakaavassa virkistys- tai 
suojelualueeksi varattua aluetta (MRL 28 §).  
 
 

7. AIKATAULU 
 
Kaava tulee vireille kaavoituskatsauksen 2014 yhteydessä ja se on tarkoitus saada luonnoksena 
nähtäville talven 2014-2015 aikana. 
 
 

8. YHTEYSTIEDOT 
 
Äänekosken kaupunki / Kaavoituspalvelut  
Hallintokatu 4 
44100 ÄÄNEKOSKI 
 
Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, p. 020 632 2035 
Kaavasuunnittelija Mirva Jylhä, p. 020 632 2036 
sähköposti: etunimi.sukunimi@aanekoski.fi 


