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NIEMENHARJUN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 

1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63§) suunnitelma kaa-

van osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä ja sekä kaavan vaikutusten arvi-

oinnista. Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa) kuvataan kaavoitushank-

keen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa 

kaavoituksen ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan työn aikana. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmaa täydennetään suunnittelun edetessä tarpeen mukaan, ja se 

on nähtävillä kunnantalolla asemakaavan valmistelun ajan. 

2 SUUNNITTELUALUE JA LÄHTÖKOHDAT 

Asemakaavamuutoskohteet sijaitsevat Pihtiputaan kunnan keskustan eteläpuolella. 

Suunnittelualueet sijoittuvat Niemenharjuntien ja Kolimajärven väliselle alueelle. 

Eteläosassa alue rajautuu myös Lylylampeen. Molemmat suunnittelualueet myös 

rajoittuvat Putaanlahteen. Alla olevaan kuvaan on osoitettu suunnittelualueiden li-

kimääräiset sijainnit. Muutoskohteiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 16,7 ha. 

 

Kuva 1 Kaavamuutoskohteiden sijainti suhteessa Pihtiputaan keskustaan (Kartta:  ©Maan-
mittauslaitos) 

Tason suunnittelualue on osittain rakennettu. Alue on muutoin normaalissa maa- 

ja metsätalouskäytössä. 

Taso 

Niemenharjun 

alue 

Kortteli 
521 
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Kuva 2 Näkymä Tason kaavamuutosalueelle (Kuva: © Maanmittauslaitos) 

Entinen leirintäalue sijoittuu viehättävälle Niemenharjun alueelle. Alueella sijaitsee 

leirintään liittyvää tiestöä ja mökkejä. Metsäpohja on monin paikoin kulunut ja osin 

heinittynyt. Alueen eteläosaan sijoittuu lomarakennuksia sekä käytössä oleva tans-

silava. Tanssilavan läheisyydessä Pakarinniemessä sijaitsee asuinrakennus ulkora-

kennuksineen. 

Kortteli 521 sijoittuu Viitasaarentien ja Harjukadun risteykseen Niemenharjun mat-

kailukeskuksen välittömään tuntumaan. Korttelissa sijaitsee yksi asuinrakennus ta-

lousrakennuksineen. Suurin osa alueesta on viljeltyä peltoa. 

Kaavamuutos koskee kiinteistöjä RN:o 17:29, 17:94, 17:28, 17:34, 878:8, 23:42, 

29:10, 878:33, 29:11, 29:43, 29:12, 137:15, 18:17, 18:18, 18:3, 878:36 ja 19:44 

18:15 ja 18:18 Pihtiputaan kylässä (404). 
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3 TAVOITTEET 

3.1 Tason alue: 

Alueen asemakaava on vanhentunut. Tavoitteena on kaavalla muuttaa loma-asun-

totontit (RH) vakituiseen asumiseen (AO), koska alueella on valmiina vesijohto ja 

viemäri ja koska se sijaitsee osana taajamaa. Uusia rakennuspaikkoja ei alueelle 

olla sijoittamassa. 

    

Kuva 3 Tason alueen rakennuskantaa. 

3.2 Nimenharjun alue (entinen leirialue+ tanssilavan alue): 

Entisen leirialueen osalta kaavamuutoksen tavoitteena on luoda puitteet alueen ke-

hittämiselle osana Niemenharjun matkailukeskuksen palveluita.  Kaavamuutoksen 

on tarkoitus mahdollistaa tasokkaiden loma-asuntojen ja niihin liittyvien saunojen 

ja huoltorakennusten rakentaminen alueelle. Tavoitteena on myös luoda puitteet 

tanssilavan alueen monipuoliselle kehittämiselle ja lisärakentamiselle. 

      

Kuva 4 Näkymä tanssilavalle sekä entiselle leirintäalueelle 

3.3 Kortteli 521: 

Tavoitteena on päivittää korttelin rakennusoikeus siten, että sen rakennusala ja 

rakennusoikeus on rajattu nykyisten rakennusten mukaisena tulevien liikennejär-

jestelyjen ja melusuojausrakenteiden takia. 
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4 NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE 

4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennus-

lain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Ne on otettava huomioon ja 

niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituk-

sessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Uudet valtioneuvoston hyväksymät val-

takunnalliset alueidenkäyttötavoitteet astuivat voimaan 1.4.2018. 

Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on 

 varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maa-

kuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa,  

 auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnit-

telun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys,  

 toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittä-

vissä alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen johdonmu-

kaisuutta ja yhtenäisyyttä sekä 

 edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa   

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 

 Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

 Tehokas liikennejärjestelmä 

 Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

 Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

 Uusiutumiskykyinen energiahuolto  

 

Lisätietoja valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista löytyy ympäristöministeriön 

kotisivuilta: www.ymparisto.fi/vat. 
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Tason alueen ja entisen leirintäalueen asemakaavan muutosta koskevat erityisesti 

seuraavat erityistavoitteet: 

 Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset 

tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueiden-

käytön suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alu-

eille. Tästä voidaan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen 

osoitetaan, että tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on 

kestävän kehityksen mukaista. 

 Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja 

muita vapaa-ajan toimintoja suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja 

kyläverkostoa sekä infrastruktuuria. 

 Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennus-

kannan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajama-kuvalle. 

Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu 

yhtenäisiä kokonaisuuksia. 

 Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien ener-

gialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä. 

 Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on suunni-

teltava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden 

säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys. 
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4.2 Maakuntakaavoitus 

4.2.1 Keski-Suomen tarkistettu 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 maakuntakaavan tarkistuksesta, suunnittelualueet rajattu punaisella 

Kaava-alueita koskevat tai sivuavat merkinnät: 

 Matkai lupalvelujen alue, kohde 

Merkinnällä osoitetaan merkittävä matkailupalvelujen alue. 

Rakentamismääräys: Alueella sallitaan matkailupalveluja tukeva rakentaminen. 

Alueen rakentamisen suunnittelussa uusi rakentaminen on sopeutettava ympäris-

töön. 

 Monipuol inen työpaikka-alue 

Merkinnällä osoitetaan monipuolinen teollisuus- ja/tai työpaikka-alue. 

Suunnittelumääräys: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee eri-

tyistä huomiota kiinnittää liikenteellisten olosuhteiden järjestämiseen. Alueiden 

käytön suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnallisesti merkittävien liiken-

neverkkojen toimivuuden turvaamiseksi tarvittavat rinnakkaistie- ja eritasojärjes-

telyt ja turvattava maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympä-

ristöt. 

https://www.keskisuomi.fi/maakuntakaavantarkistus
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 Kulttuuriympäristön vetovoima-alue 

Merkinnällä osoitetaan maakunnan kulttuuriympäristön monimuotoiset aluekeskit-

tymät. 

Suunnittelumääräys: Alueen kehittämisessä tulee hyödyntää kulttuuriympäris-

tön monimuotoisuutta. Alueidenkäytön suunnittelulla edistetään kulttuuriympäris-

töjen kestävää käyttöä ja hoitoa. Alueilla metsien hoito ja käyttö perustuu voimassa 

olevaan metsälainsäädäntöön. 

 Matkai lun ja virkistyksen vetovoima-alue 

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti tärkeät matkailu- ja virkistyskäytössä ole-

vat tai siihen soveltuvat alueet. 

Suunnittelumääräys: Alueidenkäytön suunnittelussa turvataan toimivat reitistöt 
ja virkistysalueet ja niiden maisema- ja ympäristöarvot sekä matkailullinen hyö-
dyntäminen. Alueen käytön suunnittelussa on huolehdittava, ettei hanke tai suun-
nitelma yksinään tai yhdessä muiden hankkeiden kanssa merkittävästi heikennä 
Natura 2000 -verkoston perusteena olevia luonnonarvoja. Metsien hoito ja käyttö 
perustuu voimassa olevaan metsälainsäädäntöön. 

 Ulkoi lureitti  

Merkinnällä osoitetaan Keski-Suomen maakuntaura ja eräitä muita sitä tukevia ul-

koilureittejä ohjeellisina. 

Koko maakuntaa koskevat suunnittelumääräykset 

Koko maakuntaa koskevista maakuntakaavan suunnittelumääräyksistä suunnitte-

lukohdetta koskevat: 

Uusiutuva energia 

Asuin-, kauppa-, teollisuus-, työpaikka- tai vapaa-ajan alueita suunniteltaessa on 

mahdollisuuksien mukaan selvitettävä geoenergian ja puun 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. Maa- 

kunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet on esitetty maa-

kuntakaavan alueluettelossa. 

Luonnonvarat  

Pohjavesiluokituksen mukaisia alueita koskevat toimenpiteet on suunniteltava si-

ten, että pohjaveden kemiallinen ja määrällinen tila ei niiden vaikutuksesta heik-

kene. Pohjavesiluokituksen alueet on esitetty maakuntakaavan alueluettelossa. 
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4.3 Yleiskaava 

Pihtiputaan keskustan osayleiskaava (kv. hyv. 26.8.1991) on oikeusvaikutukseton 

ja sisällöltään osittain vanhentunut.  Yleiskaavassa Tason alueelle on osoitettu mat-

kailupalvelujen - ja lähivirkistysaluetta. Pohjoispuolella on yhdyskuntateknisen 

huollon alue. 

Entiselle leirintäalueelle on yleiskaavassa osoitettu telttailu- ja leirintäalue (RT), lä-

hivirkistysaluetta (VL) sekä loma-asuntoaluetta (RA). 

Tanssilavan alue on osoitettu loma-asuntoalueeksi (RA) ja lähivirkistysalueeksi 

(VL). 

 

Kuva 6: Ote Pihtiputaan yleiskaavasta. Suunnittelualueet on rajattu kuvaan punaisella.  
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4.4 Asemakaava 

Pihtiputaan kirkonseudun asemakaava kattaa Pihtiputaan keskusta-alueen. Kaa-

vaan on tehty vuosien saatossa useita päivityksiä.  Tason alueella suunnittelualue 

käsittää neljä retkeily- ja loma-alue korttelia (RH), käyttöveden ottopaikka (EK) 

sekä luonnontilassa säilytettävää puistoaluetta (PL).  

 

Kuva 7: Ote Pihtiputaan kirkonseudun asemakaavasta. Tason suunnittelualue on osoitettu 

kuvaan punaisella rajauksella. 
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Kuva 8 Ote Pihtiputaan kirkonseudun asemakaavasta. Entisen leirintäalueen ja tanssilavan 
alueen kaavamuutosalue on osoitettu likimääräisesti kuvaan punaisella rajauksella. 

Entinen leirintäalue sekä tanssilavan alue on osoitettu kaavassa retkeily- ja leiriy-

tymisalueena (RR) sekä luonnontilassa säilytettävänä puistoalueena (PL). Suunnit-

telualueen kaava on vahvistettu 9.5.1970. 
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Kuva 9 Kortteli 521. Kaavamuutos koskee AO/ke –aluetta. 

 

 
 

 

  



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma 

12 (16) 

   
17.9.2018   
   

 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

5 SELVITYKSET JA SUUNNITELMAT 

Kaavan lähtötietoina käytetään seuraavia laadittuja selvityksiä ja suunnitelmia: 

 Luonto- ja maisemaselvitys 2010, FCG Oy / Minna Eskelinen (tehty virran poh-

joispuolelta)  

 Muinaismuistot, Keski-Suomen museo / Miikka Kumpulaisen maastokäynti / 

lausunto 6.11.2009 (tehty virran pohjoispuolelta) 

 Pihtipudas 2015 – taajaman osayleiskaavan arkeologinen inventointi, Keski-

Pohjanmaan Arkeologipalvelu.   

 Pihtiputaan rakennusinventoinnin päivitys 2007 (K-Suomen museo, Juuso Väi-

sänen) 

 Pihtiputaan kulttuuriympäristöohjelma. POTKU-hanke. K-S ympäristökeskus, 

Saija Silen, 2007. 

 Pihtiputaan taajaman kehittämishanke tausta-aineistoineen (maisema, liikenne, 

kaupalliset palvelut) 2011-2012 (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy)  

 Taajaman osayleiskaava – Linnusto-, liito-orava- ja luontotyyppiselvitys 2015, 

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 

 Niemenharjun alueen luontoselvitys, FCG Oy 2015 

 Niemenharjun matkailualueen kehittämissuunnitelmat, Arkkitehtitoimisto Stu-

dio Puisto Arkkitehdit Oy (2016). 

 Pihtiputaan Ilosjoen ja Niemenharjun rakennetun ympäristön selvitys, (FCG 

Arkkitehdit Oulu, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2015) 

 

Täydentävien selvityksiä laaditaan tarpeen vaatiessa. Lisäselvitysten tarve ratkais-

taan kaavaprosessin aikana. 
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6 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Kaavaprosessin aikana arvioidaan kaavamuutoksen toteuttamisen merkittäviä vä-

littömiä ja välillisiä vaikutuksia (MRL 9 § ja MRA 1 §) selvityksiin ja muuhun kaa-

voitustyön aikana saatuun tietoon pohjautuen. Vaikutustenarviointi on koko kaava-

prosessin ajan kestävä menettely ja se perustuu riittävään lähtötilanteen tietojen 

selvittämiseen. 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt vaikutusarvioinnin kohteet: 

 ympäristövaikutukset, 

 yhdyskuntataloudelliset, 

 sosiaaliset, 

 kulttuuriset ja 

 muut vaikutukset 

 

Selvitykset tehdään koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan mer-

kittäviä vaikutuksia. 

Arvioinnin perusteella ennakoidaan suunnitelman toteuttamisen kannalta merkittä-

vät välittömät ja välilliset vaikutukset: 

 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 liiken-

teeseen; 

 taajamakuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 

 

Vaikutusten selvittäminen perustuu alueelta tehtyihin selvityksiin, olemassa ole-

vaan perustietoon, maastokäynteihin, osallisilta ja viranomaisilta saataviin lähtö-

tietoihin ja palautteeseen sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien 

ominaisuuksien analysointiin. Vaikutusten arvioinnissa esitetään myös periaatteet 

mahdollisten haitallisten vaikutusten estämiseksi tai vähentämiseksi.  
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7 OSALLISET 

Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa kaavan nähtävil-

läolon aikana kaavaluonnos- ja kaavaehdotusvaiheessa. MRL 62 §:n mukaan osal-

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

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

den toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

Esimerkkejä osallisista: 

 kaavan vaikutusalueen asukkaat ja loma-asukkaat  

 yritykset ja elinkeinonharjoittajat 

 alueen muut toimijat  

 virkistysalueiden käyttäjät  

 kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat  

 

Yhteisöt: 

 asukkaita edustavat yhteisöt kuten asukasyhdistykset sekä kylätoimikunnat  

 tiettyä intressiä tai väestöryhmää edustavat yhteisöt kuten luonnonsuojeluyh-

distykset  

 elinkeinonharjoittajia ja yrityksiä edustavat yhteisöt 

 erityistehtäviä hoitavat yhteisöt tai yritykset kuten energia- ja vesilaitokset 

  

o Pihtiputaan kalastuskunta 

o Vattenfall/ Elenia 

o Pihtiputaan Vesi- ja Lämpö Oy 

o Keski-Suomen Valokuituverkot Oy 

o Pihtiputaan Tuisku Ry   

o Niemenharjun matkailuksekuksen yrittäjät 

 

Viranomaiset: 

 Wiitaunionin (Pihtiputaan kunta, Viitasaaren kaupunki) luottamuselimet, joiden 

toimialaa kaavoitus koskee / Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta 

 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 

 Keski-Suomen liitto 

 Keski-Suomen museo 

 

4.2 Viranomaisyhteistyö 

Alustava OAS on saatettu aikanaan tiedoksi Keski-Suomen ELY-keskukselle ja Vii-

tasaaren tekniselle lautakunnalle. 21.2.2017 on pidetty MRL 66 § ja MRA 26 mu-

kainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. Neuvottelusta on laadittu muistio. 

Asemakaavaluonnos toimitetaan viranomaisille tiedoksi mahdollista kommentointia 

varten. Asemakaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. Vastineet lausuntoihin esi-

tetään kaavaselostuksessa tai liiteraporttina. 

Tarvittaessa, kun asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä ja sitä koskeva palaute 

on saatu, järjestetään toinen viranomaisneuvottelu. 

Asemakaavan vaikutuksia arvioidaan tarvittaessa yhteistyössä viranomaisten 

kanssa myös kaavaprosessin aikana.  
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8 KAAVAPROSESSI JA OSALLISTUMINEN 

9.2 Kaavan vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Kaavan vireilletulosta kuulutetaan kunnanviraston ilmoitustaululla sekä paikallisleh-

dessä. Samalla asetetaan14 päivän ajaksi nähtäville myös kaavan osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma (OAS). Nähtävillä olon aikana osalliset voivat jättää mielipiteitä 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Ulkopaikkakuntalaisia kiinteistönomistajia 

tiedotetaan kirjeitse. OAS saatetaan tiedoksi Keski-Suomen ELY-keskukselle, sekä 

Viitasaaren tekniselle lautakunnalle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivite-

tään tarvittaessa suunnittelun edetessä, aina kaavaehdotuksen nähtäville asetta-

miseen asti, mikäli kaavan laadinnan prosessiin ilmenee merkittäviä aikataulu- tai 

muita muutoksia.  

9.3 Luonnosvaihe syys-lokakuu 2018 

Kaavaluonnos asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Tänä aikana osallisilla 

on mahdollisuus jättää luonnoksesta mielipiteitä kirjallisesti tai suullisesti.  

9.4 Ehdotusvaihe marras – joulukuu 2018 

Asemakaavaluonnosta tarkistetaan saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta 

kaavaehdotukseksi, joka asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. 

Osalliset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen. Muistutuksen 

tehneille ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto jätettyyn muistutukseen. 

Saadut lausunnot ja mahdolliset muistutukset sekä vastineet niihin käsitellään kun-

nanhallituksessa. Tarvittaessa järjestetään viranomaisneuvottelu / viranomaisten 

työneuvottelu. 

9.5 Hyväksymisvaihe tammi – helmikuu 2019 

Asemakaavan hyväksymisestä päättää Pihtiputaan kunnanvaltuusto. Kirjallinen il-

moitus asemakaavan hyväksymisestä lähetetään Keski-Suomen ELY-keskukselle ja 

niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja ilmoittaneet osoitteensa (MRL 67§). 

Päätös asemakaavan hyväksymisestä saatetaan yleisesti tiedoksi niin kuin kunnal-

liset ilmoitukset kunnassa julkaistaan (MRL 200.2§). 

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 Hämeenlinnan hallinto-

oikeuteen. Kun päätös on saanut lainvoiman, kaavan voimaantulosta kuulutetaan1. 

Asemakaava tulee voimaan, kun hyväksymispäätöksestä on kuulutettu niin kuin 

kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.  

Jos kunnanhallitus on maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla määrännyt kaa-

van osan tulemaan voimaan ennen kuin hyväksymispäätös on saanut lainvoiman, 

kuuluttaminen voidaan tehdä välittömästi määräyksen antamisen jälkeen. 

 

  

                                           
1 MRA 93.2 § 
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9 TIEDOTTAMINEN  

Kaavoituksen vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluon-

noksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta tiedotetaan Pihtiputaan kunnan ilmoi-

tustaululla, Kotiseudun Sanomissa ja kunnan internetsivulla www.pihtipudas.fi.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja kaavaehdotus valmisteluai-

neistoineen pidetään nähtävillä Pihtiputaan kunnanvirastolla ja kunnan sekä kon-

sultin internetsivuilla. 

Kaavan mielipiteet (luonnosvaihe) ja muistutukset (ehdotusvaihe) osoitetaan Pihti-

putaan kunnanhallitukselle, osoitteeseen Keskustie 9, 44800 Pihtipudas. 

 

10 YHTEYSTIEDOT 

Pihtiputaan kunta 

PIHTIPUTAAN KUNTA 

Keskustie 9, 44800 Pihtipudas  

 

Helena Raatikainen, aluearkkitehti, YKS - 413 

puh. 044 4597389 

 

Martti Junikka, kartoittaja  

puh. 040 8600781 

 

etunimi.sukunimi@pihtipudas.fi 

 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

 

Projektipäällikkö: 

Tuomo Järvinen, arkkitehti 

Puistokatu 2 A, 40100 Jyväskylä 

Puh: 040 753 1524 
tuomo.jarvinen@fcg.fi 
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