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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN (OAS) TARKOITUS 

MRL 63§:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutus-
menettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
avulla kaavan osalliset saavat tietoa kaavan lähtökohdista, aikataulusta sekä osallistumis- ja 
arviointimenettelystä. Kaavahankkeen tullessa vireille OAS asetetaan nähtäville, jotta kuntalai-
silla on mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointimenetelmistä sekä kaavan 
vaikutusten arvioinnista. OAS:n nähtävillä olosta ilmoitetaan kaupungin ilmoituslehdessä ja vi-
rallisella ilmoitustaululla. Maanomistajille ja kaava-alueeseen rajautuvien kiinteistöjen maan-
omistajille tiedotetaan kirjeitse. 

1. KAAVOITETTAVA ALUE 
Ranta-asemakaavan muutosalue sijaitsee Pyhäjärven ranta-alueella Äänekosken Paranta-
lassa. Kaavamuutos koskee kiinteistöjä 992-457-3-190, 992-457-3-182, 992-457-3-183, 
992-457-3-184, 992-457-3-185, 992-457-3-189, 992-457-3-191, 992-457-3-186 ja 992-
457-3-231 sekä osaa kiinteistöstä 992-457-3-239. Kaavamuutos koskee loma-asuntojen 
korttelialueita (RA) 1 (osa), 2 ja 3 sekä niiden väliin jääviä maa- ja metsätalousalueita (M). 
Kaavamuutoksen suuntaa antava rajaus on esitetty kansilehdessä punaisella katkoviivalla. 

2. KAAVAN LAATIMISTARVE 
Asemakaavan muutos käynnistyi maanomistajien aloitteesta. Sen tarkoituksena on päivit-
tää vuoden 1985 ranta-asemakaavaa nykypäivän tasolle. Kaavan yleismääräykset tarkis-
tetaan nykypäivän määräyksiä vastaaviksi. Osalla korttelialueita tarkistetaan rakennusoi-
keuden määrä maanomistajien tavoitteita vastaaviksi huomioiden kohtuullisuus ja tasa-
puolisuus. Kaavamuutos käsittelee vain rakentamiseen tarkoitettuja korttelialueita ja nii-
den väliin jäävää maa- ja metsätalousaluetta. Muilta osin maa- ja metsätalousalueet jäävät 
voimaan vanhan kaavan mukaisina. 

3. ASEMAKAAVOITUSTA OHJAAVAT SUUNNITELMAT 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan alueiden suunnittelussa on huolehdittava val-
takunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään nii-
den toteuttamista. Tavoitteilla varmistetaan, että valtakunnallisesti merkittävät asiat huo-
mioidaan kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. 

Alueidenkäyttötavoitteiden avulla taitetaan yhdyskuntien ja liikenteen päästöjä, turvataan 
luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristön arvoja sekä parannetaan elinkeinojen 
uudistumismahdollisuuksia. Niillä myös sopeudutaan ilmastonmuutoksen seurauksiin ja 
sään ääri-ilmiöihin.  

Valtioneuvoston 14.12.2017 päättämät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet jakautu-
vat viiteen kokonaisuuteen: 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen: 

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
2. Tehokas liikennejärjestelmä 
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto 
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Maakuntakaava 
Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 1.12.2017 
ja se on tullut voimaan 26.1.2018. 

Koko Keski-Suomi on maakuntakaavassa osoitettu biotalouteen tukeutuvaksi alueeksi. 
Muutoin suunnittelualueelle ei sijoitu merkintöjä maakuntakaavassa. Suunnittelualueen 
välittömään läheisyyteen ulottuu kulttuuriympäristön vetovoima-alue (ruskea vinoviiva-
rasteri).  

 

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 
Keski-Suomen liitto on käynnistänyt rullaavan maakuntakaavoituksen. Tarkoituksena on 
ylläpitää yhtä, jatkuvasti päivittyvää maakuntakaavaa. Rullaavassa maakuntakaavoituk-
sessa muutetaan voimassa olevaa kokonaismaakuntakaavaa vain kertyneiden muutostar-
peiden mukaan. Kaavasta käytetään nimeä Keski-Suomen maakuntakaava 2040. Vireille 
saatettu ensimmäinen vaihe käsittelee tuulivoiman, liikenteen ja hyvinvoinnin alueraken-
teen muutostarpeita ja tavoitteita. 

Äänekosken rantayleiskaava 
Äänekosken kaupunginvaltuusto on 4.3.2013 hyväksynyt rantaosayleiskaavan. Yleiskaa-
vassa suunnittelualueelle on osoitettu loma-asuntoaluetta (RA) sekä maa- ja metsätalous-
aluetta (M). Yleiskaavassa vinoviivarasterilla on osoitettu alueella voimassa olevat ranta-
asemakaava alueet. 

 



Metsä-Niemelän ranta-asemakaavan muutos 
______________________________________________________________________________________ 

 

4 
 

 

 

 

 



Metsä-Niemelän ranta-asemakaavan muutos 
______________________________________________________________________________________ 

 

5 
 

 

Metsä-Niemelän ranta-asemakaava 
Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.2.1985 Metsä-Niemelän ranta-asemakaavan. 
Ranta-asemakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu kolme erillistä loma-asunnon kort-
telialuetta (1, 2 ja 3) sekä maa- ja metsätalousaluetta. Rakennuspaikkoja asemakaavassa 
on osoitettu yhteensä yksitoista.  

 

 



Metsä-Niemelän ranta-asemakaavan muutos 
______________________________________________________________________________________ 

 

6 
 

 
 

Muut suunnitelmat ja selvitykset 

Ranta-asemakaavan muutoksen laadinnassa hyödynnetään aikaisemmin laadittuja suun-
nitelmia ja selvityksiä; 

 Äänekosken rantayleiskaavan taustaselvitykset; luonto- ja maisemaselvitys 
 

Pohjakartta; Kaavaa varten on Äänekartta Oy laatinut pohjakartan syyskuussa 2021. Poh-
jakartan on hyväksynyt Äänekosken kaupungin maankäyttöpalvelut. 

Koska kaavamuutos käsittää rakentuneita korttelialueita, ei kaavatyön yhteydessä nähdä 
tarpeelliseksi muiden erillisselvitysten laatimista.  

4. KAAVAN TAVOITTEET 
Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tarkastella rakennusten lukumäärää ja samalla 
tarkistaa tonttikohtaiset rakennusoikeuden määrät. Osalla maanomistajista ei ole tarpeita 
uudistaa rakennusoikeuden määrää, joten siltä osin kaavassa tarkastellaan kohtuullinen 
rakennusoikeus niiden kiinteistöjen osalta, joilla tavoitteena on rakennusoikeuden määrän 
tarkistaminen. Uuden rakennusoikeuden määrää tarkastellaan 175 m2 suuruiseksi. Suun-
nittelu tarkentuu, kun pohjakartan tilanne huomioidaan kaavaratkaisussa. Alueelle ei ta-
voitella voimassa olevan yleiskaavan mukaista 250 m2 suuruista rakennusoikeuden mää-
rää. 
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5. KAAVAN SELVITYKSET 
Alueelle ei laadita erillisselvityksiä, vaan kaavahankkeessa hyödynnetään mm. Äänekosken 
rantayleiskaavan selvityksiä. Suunnittelualueelle on laadittu pohjakartta syyskuussa 2021. 

6. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
Valtion ja kuntien viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset alu-
eidenkäyttötavoitteet ja edistää niiden toteutumista. Viranomaisten on myös arvioitava 
toimenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kannalta. Valta-
kunnallisista alueidenkäyttötavoitteista ja alueen erityispiirteistä arvioidaan tätä kaava-
hanketta koskevat tavoitteet. 

Kaavan vaikutukset kohdistuvat naapurikiinteistöihin, rakennettuun ympäristöön, sosiaa-
lisiin ja yhdyskuntataloudellisiin vaikutuksiin sekä ympäristöllisiin ja liikenteellisiin vaiku-
tuksiin. Vaikutusten esiintyminen ja arviointi tapahtuu asiantuntijoiden, viranomaisten, 
maanomistajien, asukkaiden ja suunnittelijoiden kanssa yhteistyössä ja vuorovaikutuk-
sessa. Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Lähtökohtana ovat 
aiemmat suunnitelmat ja inventoinnit sekä kartat. Vaikutusten arvioinnissa verrataan kaa-
van mu-kaista tilannetta ja sen asetettuja tavoitteita nykytilanteeseen Vaikutusten arvi-
ointia tehdään läpi kaavaprosessin. 

Kaavan vaikutuksia arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta: 
1) Ympäristölliset vaikutukset (pintavedet, luonto ja eläimistö) 

2) Sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset (asukkaiden arkielämän laatu, tur-
vallisuus, viihtyisyys, yhdyskuntatekniset kustannukset) 

3) Liikenteelliset vaikutukset (yhdyskuntarakenne, liikkumismuodot, raskas liikenne, 
kevyt liikenne ym.) 

4) Vaikutukset rakennettuun ympäristöön (rakennuskulttuuri, maisema- ja taajama-
kuva) 

5) Ilmastonmuutos (yhdyskuntarakenne, liikenne, energia, metsätalous) 

Vaikutusten arviointi suoritetaan kaavaselostuksessa kaavanlaatijan toimesta. 

7. OSALLISET JA VIRANOMAISTAHOT 
Osallisia ovat kaikki, jotka tuntevat itsensä osallisiksi. MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat 
alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saat-
taa huomattavasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnitte-
lussa käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, esimerkiksi 
arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavan val-
misteluaineistosta tai jättää muistutuksia kaavaehdotuksesta. Viranomaisia ovat mm. 
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen liitto, Keski-Suo-
men pelastuslaitos ja Äänekosken kaupungin kaupunkirakenne- ja ympäristölautakunta. 
Muita toimijoita alueella ovat Elenia Verkko Oyj. Osallisia ovat myös alueella toimivat yh-
distykset, kuten mm. metsästysseurat ja yksityistiekunnat. 

8. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
Tiedottaminen 
Kaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä oloista tiedo-
tetaan kaupungin kotisivuilla ja kaupungin ilmoituslehdessä (Pikkukaupunkilainen, sekä 
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1.2.2022 alkaen myös Äänekosken kaupunkisanomat) ja erillistiedoksiannolla suunnittelu-
alueen, ja siihen rajautuville maanomistajille. 

Kaavaluonnos 
Kaavan luonnosaineisto (kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen) asetetaan nähtäville 
MRA 30 §:n mukaisesti kaupungin kotisivuille (www.aanekoski.fi) ja Äänekosken kaupun-
gintalolle (aula). Luonnosvaiheen aikana osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä 
kaavasta kirjallisesti kuulutuksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Kaavasta pyyde-
tään tarvittavat lausunnot viranomaisilta. 

Kaavaehdotus 
Kaavaehdotus pidetään virallisesti nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 30 päivää kaupungin 
kotisivuilla ja Äänekosken kaupungintalolla (aula). Osallisilla on mahdollisuus jättää muis-
tutus kaavaehdotuksesta. Kaavaehdotuksesta annettu muistutus tulee toimittaa kirjalli-
sena kuulutuksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Muistutuksen tehneille, jotka 
ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan perusteltu kannanotto (vastine) esitettyyn muis-
tutukseen. Kaavasta pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta. 

Hyväksyminen 
Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen. Kaupunginvaltuuston päätöksestä voi va-
littaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

9. KAAVANLAATIJA  
Kaavanlaatijana toimii Nina Marjoniemi (INS YAMK, YKS-614). Äänekosken kaupungin yh-
teyshenkilöinä toimivat ja hallinnollisen käsittelyn valmistelusta vastaavat maankäyttö-
päällikkö Juha Koskinen, kaavasuunnittelija Carita Kosonen ja kaavoitusavustaja Paula Ju-
nikka.  

10. AIKATAULU 
Kaavoitustyö käynnistetään syksyn 2021 aikana ja kaavaluonnos on tavoitteena asettaa 
nähtäville loppuvuodesta 2021.  Kaavaehdotuksen valmistelu ajoittuu alkuvuoteen 2022 
ja kaavan hyväksymiskäsittely keväälle 2022. 

11. YHTEYSTIEDOT 
Kaavoitusviranomainen 

Äänekosken kaupunki 
Kaavoituspalvelut 
Hallintokatu 4, 44100 ÄÄNEKOSKI 

Maankäyttöpäällikkö Juha Koskinen, p. 020 632 3345  
Kaavasuunnittelija Carita Kosonen, p. 020 632 2036 
Kaavoitusavustaja Paula Junikka, p. 0400 115 240 

s-postiosoitteet ovat muotoa; etunimi.sukunimi@aanekoski.fi 

Kaavan laatija 

Nina Marjoniemi, INS YAMK (YKS-614) 
p. 040 717 7479 
s-posti: ninamarjoniemi@gmail.com 
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KAAVOITUSPROSESSI 
Kaavoitusta säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA). Äänekosken kau‐

pungin hallintosäännön mukaan kaavoituksen käynnistämisestä päättää kaupunginhallitus. Asemakaavan ja yleiskaavan 

hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Vähäiset asemakaavan muutokset hyväksyy kaupunginhallitus. Osallistu‐

mis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavoitustyön edetessä.  

 

MRA 93§ 

MRL 52§, 37§, 67§ 

MRL 65§, MRA 27§ ja 19§ 

MRL 62§, MRA 30§ 

MRL 63§ 


