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Viisarimäen yritysalueen ja Leppävedenrannan ase-
makaavamuutos 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 §) mukainen suunni-
telma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 

OAS sisältää perustiedot kaavahankkeesta ja sen valmisteluprosessista niin, että osalliset voivat arvioida kaa-
van merkitystä ja tarvetta osallistua sen valmisteluun. 

OAS kertoo mitä on suunnitteilla ja missä, lähtökohdat ja tavoitteet, mitä selvityksiä tehdään ja mitä vaiku-
tuksia arvioidaan, keitä ovat osalliset sekä milloin ja miten suunnitteluun voi vaikuttaa.  

OAS:in sisältöön voi ottaa kantaa. 

Kaavahierarkia 
Maankäytön suunnittelua säätelee Suomessa Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL). Kaavojen välinen hierarkia 
on seuraava: 

1 Valtioneuvosto hyväksyy alueiden käyttöä ja aluerakennetta koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttö-
tavoitteet 

2 Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnasta 
3 Yleiskaavoilla esitetään kunnan alueiden käytön pääpiirteet  
4 Asemakaavoilla ratkaistaan kunnan osa-alueiden käyttö ja rakentaminen  

 

 

Kaavojen sisältö tarkentuu ylhäältä alaspäin. Kullakin alueella tarkin oleva kaavataso on ratkaiseva. Ylempi 
kaavataso ohjaa alemman laatimista ja muuttamista.  
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PERUSTIEDOT KAAVAHANKKEESTA 

Nimi 
Viisarimäen yritysalueen ja Leppävedenrannan asemakaavamuutos 

Sijainti 
Viisarimäen kaavamuutosalue (kiinteistö 850-405-2-204 Heittokangas) sijaitsee kirkonkylän keskustasta 2 km 
etelään. Alueen koko on 8,4880 ha ja sen omistaa Toivakan kunta. Leppävedenrannalla tehdään vähäiset 
muutokset kahdelle alueelle, joiden koko on yhteensä 2,8570 ha. Kaikki kolme muutosaluetta yhdessä ovat 
kooltaan 11,3450 ha. Leppävedenrannan alueen muutokset koskevat tiloja 850-405-5-338, 850-405-5-344, 
850-405-5-471, 850-405-5-669 ja 850-405-878-8. 

 

Kuva 1: Kaava-alueen sijainti ja arvioitu vaikutusalue. 

TAVOITTEET 

Viisarimäen alue on 2016 kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamat-
tomien teollisuusrakennusten alueeksi. Rakennetusta kerrosalasta viidennes sallitaan kaavassa käytettäväksi 
pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälä- ja toimistotiloja varten, lisäksi osalla alueesta sallitaan myös yri-
tyksen henkilökunnan käyttöön tarkoitetut asuinrakennukset / huoneistot.  

Kunnallistekniikka (kadut, vesihuolto ja valaistus) on valmiina, mutta alueelle ei ole tullut toimijoita.  

Kesäkuussa 2021 tehtiin valtuustoaloite yritysalueen käyttötarkoituksen laajentamisesta elinkeino- ja yritys-
alueeksi. Käyttötarkoituksen laajennuksella pyritään edesauttamaan alueen rakentumista. Kunnanhallitus 
päätti elokuussa 2021 aloitteen lähettämisestä hallintopalveluiden ja teknisen toimen valmisteltavaksi.  

Viisarimäen asemakaavan muutoksen tavoitteena on sallia alueella muukin kuin vain itse alueella tehtävään 
teolliseen tuotantotoimintaan liittyvä kaupallinen elinkeino- ja yritystoiminta. Päätavoite on saada alue ra-
kentumaan ja infralle käyttöä. 

Leppävedenrannan yhteydessä tehdään läntisellä osa-alueella muutos tonttijakoon. Tonttijaon muutos 
mahdollistaa paremman kulkuyhteyden satama-alueelle. Itäisellä osa-alueella poistetaan tarpeeton s-1 - 
aluevaraus. Aluevarauksen poiston yhteydessä pyritään alueen maankäyttö palauttamaan aikaisemmin voi-
massa olleen asemakaavan mukaiseksi.  
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LÄHTÖKOHDAT 

Alueiden ominaisuudet 
Viisarimäen kaavamuutosalue on osin viljelykäytössä olevaa peltoa, suurimmaksi osaksi metsää (mäntykan-
gasta). Pohjoisosassa on metsittynyt soranottoalue. Asemakaavan mukainen katu on rakennettu. 

 

Kuva 2: Ortoilmakuva alueesta 2020 (Maanmittauslaitos) 

Leppävedenrannan kaavamuutosalueet ovat pääosin rakentamatonta metsikköä ja osittain peltoa / hakattua 
aluetta. Itäisellä suunnittelualueella sijaitsee historiallisesti ja rakennushistoriallisesti merkittävä Koivuharjun 
pientila. Päärakennus ja aitta edustavat lähes alkuperäisenä säilyneenä torpparien asutusta 1900-luvun tait-
teesta.  

 
Kuva 3: Leppävedenrannan muutosalueet 
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Kuva 4: Viisarimäen alueen topografia ja oleva rakennuskanta, korkeustieto MML 2 m. Aineistossa ei vielä 
näy alueelle jo rakennettu katu. Maasto viettää lounaaseen kohti peltoa. 

 

Kuva 5: Leppävedenranan topografia ja rakennuskanta. Maasto viettää pääosin vesistöön päin länteen. Itäi-
sen osa-alueen vanha rakennus on rakennettu korkeimmalle paikalle.  
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Viisarimäen alueen luontoarvoja on selvitetty 
yleiskaavaa varten 2014 tehdyn luontoselvityksen 
yhteydessä sekä asemakaavaa 2016 varten.  

− Alueen eteläosan ylittää liito-oravien kulku-
reitti.  

− Alueella on lähde.  

− Alueen kaakkoisrajalla on noropuro.  

− Pellon reunalla on myös toinen mahdollinen 
lähde.  

Luontokohteet on otettu huomioon voimassa 
olevassa asemakaavassa. 

 

 

Leppävedenrannan alueen voimassa oleva asemakaava 2018 tukeutuu yleiskaavan luontoselvitykseen 2014 
sekä sen päivitykseen 2017. Itäiselle osa-alueelle on kaavaan merkitty s-1 – alue.  

 

Liito-orava on ns. direktiivilaji, jonka lisääntymis- ja levähdysalueita ei saa hävittää, oli niitä sitten asemakaa-
vassa tai ei. Luontoarvot on tarkistettu 2020, ko. alueella ei ole liito-oravia. 

 

Kuva 7: Leppävedenrannan alueella voimassa olevassa asemakaavassa on itäiselle osa-alueelle merkitty s-1 
- alueravaus. 

Alueet eivät ole pohjavesialuetta. Viisarimäen alueen huleve-
det päätyvät viivytyksen kautta Pohjoonlahteen. Leppäveden-
rannan alueella on paljon imevää pintaa ja kookkaat tontit, hu-
levedet tulevat imeytymään hyvin maaperään. 

  

Kuva 6: Luontokohteet voimassa olevassa asemakaavassa. 

Kuva 8: Lähin pohjavesialue (lähde: Karpalo) 
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Yleispiirteisten kaavojen antamat lähtökohdat 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 
Uudet valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet astuivat voimaan 1.4.2018. 

Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on 

− varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaa-
voituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa,  

− auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tär-
keimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys,  

− toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön ky-
symyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen johdonmukaisuutta 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 

 
Kuva 9: Koivuharjun pientila, päärakennus 
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Yleiskaava 
Alueilla on voimassa Toivakan kunnanvaltuuston 11.11.2019 § 62 hyväksymä Viisarimäki – kirkonkylä osaleis-
kaava. Yleiskaava on tullut voimaan 9.1.2020. 

 

Kuva 10: Ote yleiskaavasta, Viisarimäen suunnittelualue rajattu punaisella 
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Yleiskaavakartan sm4 – aluerajauksella on osoitettu kiinteä muinaisjäännös Vehmaskangas (45722); 
esihistoriallinen pyyntikuoppa, työ- ja valmistuspaikka. Pyyntikuopat sijaitsevat Viisarinmäestä Toivakan 
keskustaan johtavan tien länsipuolella sijaitsevan peltoaukeaman kaakkoisreunan ja tien välisessä metsässä. 
Maasto on hiekkakangasta, jossa on nähtävillä muinaisia rantavalleja.  

 

Kuva 11: Muinaisjäännöksen rajautuminen 

 

 

 

 

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000002343
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Alueita koskevat yleiskaavan yleiset määräykset 

 

  

 

Kuva 12: Leppävedenrannan alue 
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Maakuntakaava 
Keski-Suomen maakuntakaava sai lainvoiman 28.1.2020. Maakuntakaavassa suunnittelualueet sijoittuvat 
kuntakeskuksen rajalle (ruskea ympyrä), kulttuuriympäristön vetovoima-alueelle (vinoviivoitus), maisema-
/matkailutien varrelle (musta-vihreä viiva) sekä voimalinjan läheisyyteen (z-viiva).  

 

Kuva 13: Ote maakuntakaavasta. Kohdealueet on osoitettu punaisella. 

Kulttuuriympäristön vetovoima-alue 

 

Merkinnällä osoitetaan maakunnan kulttuuriympäristön monimuotoiset aluekeskittymät. 

Koko maakuntaa koskevista suunnittelumääräyksistä aluetta koskevat lähinnä:  

Vähittäiskaupan suuryksikkö 
Päivittäistavarakaupan seudullisesti merkittävän suuryksikön koon alaraja on 4 000 k-m². Pienempiä, paikal-
lisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä on mahdollista toteuttaa kunnan omaan suunnitteluun ja 
vaikutusten arviointiin perustuen. 

Uusiutuva energia 
Asuin-, kauppa-, teollisuus-, työpaikka- tai vapaa-ajan alueita suunniteltaessa on mahdollisuuksien mukaan 
selvitettävä geoenergian ja puun hyödyntämismahdollisuudet. 

https://www.keskisuomi.fi/maakuntakaava


FCG Finnish Consulting Group Oy  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  11 (22) 
    23.3.2022  

 

 
FCG Finnish Consulting Group Oy Y-tunnus 1940671-3 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Kotipaikka Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 
 

Kulttuuriympäristö 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon tunnetut muinaisjäännökset ja maakunnalli-
sesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet sekä arvokkaat perinnemaisemat. Ajantasainen 
tieto on tarkistettava museoviranomaiselta ja perinnemaisemien osalta toimivaltaiselta viranomaiselta. Maa-
kunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet on esitetty maakuntakaavan alueluette-
lossa. 

Asemakaava 
Viisarimäen alueella on voimassa Toivakan kunnanvaltuuston 12.12.2016 § 82 hyväksymä ja 21.2.2017 lain-
voiman saanut Viisarimäen yritysalueen asemakaava. 

 

Kuva 14: Voimassa oleva asemakaava 
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Kuva 15: Viisarimäen aluetta (GoogleMaps) 
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Leppävedenrannan alueella on voimassa Kirkonkylän asemakaavan muutos, laajennus ja osittainen kumoa-
minen, jonka Toivakan kunnanvaltuusto on hyväksynyt 11.6.2018 § 34. 

 
Kuva 16: Voimassa oleva asemakaava Leppävedenrannan alueella 
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Muut alueita koskevat suunnitelmat ja lähtöaineisto 

Rakennusjärjestys 
Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta sekä voimassa ole-
via asemakaavoja ja oikeusvaikutteisia yleiskaavoja. Laki, asetus, oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava 
sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset menevät rakennusjärjestyksen edelle. 

Toivakan voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 23.4.2018 § 15. 

Pohjakartta ja raja-aineisto 
Toivakan asemakaavan pohjakartta on numeeristettu 2015. 2021 Toivakan pohjakartasta vastaa rakennus-
tarkastaja – ympäristösihteeri Jari Vuopio. Raja-aineistona käytetään viimeisintä kiinteistörekisterikarttaa.  

Maankäytön strategia 2030 
Toivakan maankäytön strategiassa alueet sijoittuvat Kirkonkylä–Viisarimäki – osa-alueelle, jonka ominaisuuk-
sia on kuvattu strategiassa seuraavasti: 

Yleistä: 
Noin puolet Toivakan väestöstä asuu tällä alueella ja alueella sijaitsee valtaosa kunnassa olevista työpai-
koista. Seutustrategian GROW - aluetta. 

Alueen sijoittuminen, saavutettavuus: 
Kirkonkylä sijoittuu maantien 618 varrelle, josta on nopea yhteys 4 - tielle. Palvelut sijaitsevat lähellä toisiaan 
jalankulkuetäisyydellä. Myös joukkoliikenneyhteydet toimivat. 

Kunnallisten palveluiden järjestäminen: 
Kunnanviraston palvelut, terveysasema, koulu ja päivähoito, vanhustenpalvelutalo, kirjasto, liikuntapalvelut, 
asemakaava-alueiden kunnallistekniikka ja jätevesien puhdistaminen. 

Olevat palvelut: 
Vähittäiskauppaa, polttoaineenjakelupiste, kioski, pankki- ja postipalvelut, yksityiset palvelualan yritykset. 

Erityistä: 
Asumisen mahdollisuuksien lisääminen on kustannustehokasta ja turvaa osaltaan paikallisten palveluiden 
säilymistä. Kunnan olisi pyrittävä lisäämään maanomistustaan asemakaavan laajenemis- ja kehittämisalu-
eilla. ”Baijerinlaakson” valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Viisarimäestä Rutalahden suuntaan. 

 

https://www.toivakka.fi/wp-content/uploads/2018/04/Toivakan_rakennusj%C3%A4rjestys_hyv%C3%A4ksytty_230418.pdf
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Viisarimäen yritysalue on maankäytön strategiasuunnitelmassa ”Asumisen painopiste –” ja ”asemakaavoitet-
tavaa aluetta”. 

Kaavoituskatsaukset 
Kunta laatii vuosittain kaavoituskatsauksen, jossa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet 
sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, 
sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsaus 2021 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 1.3.2021 § 4. Kaavoi-
tuskatsauksessa ei ole vielä mainintaa näistä kaavamuutoksista.  

VUOROVAIKUTUSMENETTELYT 

Osalliset 
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden 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, elinkeinonhar-
joittajat ja maanviljelijät 

Viranomaiset: 

− Keski-Suomen ELY–keskus 

− Keski-Suomen Liitto 

− Keski-Suomen Museo 

− Toivakan kunnan hallintokunnat 

− Palo- ja pelastustoimi 

− Jyväskylän ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö 

− Maanmittauslaitos 

Yritykset, yhteisöt, yhdistykset ja järjestöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 

− Toivakan Pitäjäseura 

− kylätoimikunnat 

− laajakaistayhtiöt ja teleoperaattorit 

− sähköyhtiöt 

− Muut paikallisella tasolla toimivat yhteisöt: 

− Suunnittelualueen tiekunnat 

− Maakunnan tasolla toimivat yhteisöt 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipi-
teensä. Osallisten kesken järjestetään tarvittaessa neuvotteluja. 

Tiedotustavat 
Kaavoituksen osallistumisen kannalta tärkeistä vaiheista; OAS:n päivityksistä, kaavaluonnoksen ja -ehdotuk-
sen nähtäville panoista, kaavan hyväksymisestä ja lopuksi kaavan voimaantulosta tiedotetaan Paikallisuutiset 
– sanomalehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla http://www.toivakka.fi.  

 

  

http://www.toivakanpitajaseura.fi/?id=12383D06-13AE4374A259-AD4A7C57FEEE
http://www.paikallisuutiset.fi/
http://www.toivakka.fi/
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Osallistumismenettelyt, palautteen antaminen 
Osallinen voi olla yhteydessä kaavan laatijaan ja kunnan virkamiehiin kaavaan liittyvissä asioissa koko kaava-
prosessin ajan. Tarvittavat yhteystiedot on esitetty kohdassa Lisätiedot, sivu 22. Asemakaavaselostukseen 
kirjataan yhteenvedot kaavoituksen eri vaiheissa esitetyistä mielipiteistä. 

Varsinaiset osallisten kuulemisvaiheet ovat seuraavat: 

Palaute OAS:sta 
Osallinen voi antaa vapaamuotoisesti palautetta OAS:sta kaavaprosessin aikana.  

Mielipide kaavan valmisteluvaiheessa 
Kaavaluonnoksesta osallinen voi esittää mielipiteen. Mielipiteen esittämistapa ja osoite ilmoitetaan valmis-
teluvaiheen kuulemisen kuulutuksen yhteydessä. 

Muistutus kaavaehdotuksesta 
Kaavaehdotuksesta osallinen voi jättää kirjallisen muistutuksen. Ohjeet ilmoitetaan kuulutuksessa. Niille 
muistutuksen tehneille, jotka ovat samalla ilmoittaneet osoitteensa, laaditaan kirjallinen perusteltu vastine. 
Mikäli haluaa henkilökohtaisen erillisen tiedotteen kaavan hyväksymisestä, sen voi mainita muistutuksen yh-
teydessä. 

Valitus kaavan hyväksymisestä 
Kaavan hyväksymistä koskevasta kunnanvaltuuston päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeu-
delle.  

Vain laillisuusperusteet ovat oikeudellisesti merkityksellisiä. Tuomioistuin vain joko hyväksyy tai kumoaa pää-
töksen, ei pääsääntöisesti tee siihen muutoksia. Kaavan sisältöön liittyvät seikat kannattaa siksi tuoda esille 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Viranomaisyhteistyö  
Osalliset viranomaiset on lueteltu edellä kohdassa Osalliset, sivu 17. 

Neuvottelut 
Valmisteltaessa kaavaa, joka koskee vaikutuksiltaan valtakunnallisia tai merkittäviä maakunnallisia asioita 
tai joka on valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeä, on järjestettävä viranomaisneu-
vottelu valtakunnallisten, maakunnallisten ja muiden keskeisten tavoitteiden toteamiseksi. 

Voimassa olevan asemakaavan 2016 kaavaprosessin yhteydessä on pidetty kaksi viranomaisneuvottelua sekä 
työneuvottelu. Neuvotteluissa päähuomio oli kaava-alueen rajauksessa sekä kaavassa esitetyssä liittymässä 
Viisarimäentielle. Nyt esillä olevalla kaavamuutoksella ei muuteta jo toteutuneita ja rakennettuja liittymärat-
kaisuja, eikä kaavamuutoksen tavoitteena olevalla käyttötarkoituksen laajennuksella ole merkittävää vaiku-
tusta liikenteen toimivuuteen. Asemakaavan muutoksen tavoite on pääosin voimassa olevan oikeusvaikut-
teisen yleiskaavan mukainen. Viranomaisneuvottelu ei ole tarpeen.  

Tarvittaessa voidaan viranomaisten kanssa järjestää erillistyöneuvotteluja. Viranomaisneuvottelu järjeste-
tään tarvittaessa myös sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ja sitä koskevat mielipiteet 
ja lausunnot on saatu. 

Lausunnot 
OAS ja kaavaluonnos lähetetään viranomaisille tiedoksi, kaavaehdotuksesta viranomaistahoilta pyydetään 
lausunnot.  

Asemakaavaselostukseen / erilliseen vastineraporttiin kirjataan lausuntojen sisältö sekä miten ne on kaavan 
laadinnassa huomioitu.  
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SELVITYKSET 

Kaavaa laadittaessa selvitetään tarpeellisessa määrin suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteut-
tamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vai-
kutukset. Selvitykset tehdään koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia 
(MRL 9 §). 

Kaavaselostuksessa esitetään: 

− Selvitys alueen oloista 

− Rakennuskanta 

− Muut ympäristöominaisuudet ja niissä tapahtuneet muutokset 

− Muut kaavan vaikutusten selvittämisen ja arvioimisen kannalta keskeiset tiedot alueesta ja sen lähiym-
päristöstä 

Mitä selvityksiä on tehty 
Kaavan laadinnassa ja sen vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään olemassa olevia, alueeseen liittyviä tai sitä 
sivuavia selvityksiä ja suunnitelmia, kuten: 

− Viisarimäen alueen kunnallistekninen suunnitelma 

− Koivuharjun alueen liito-oravaselvitys, Latvasilmu 2021 

− Asemakaavaa 2016 varten tehdyt selvitykset (luonto, hulevesi, melu) 

− Maakuntakaavaa varten tehdyt selvitykset 

− Yleiskaavaa varten tehdyt selvitykset 

− Toivakan kirkonkylän osayleiskaavan luontoselvitys 2014, Jäntti  

− Valtakunnallinen tieliikenne-ennuste 2030, Liikennevirasto 

− Toivakan kuntastrategia vuosille 2018-2021 (Kunnanvaltuusto hyväksyi 6.11.2017 § 109) 

− Toivakan kirkonkylä ja Huikontien varsi / Keski-Suomen modernin rakennusperinnön inventointihanke 
2012 – 2014, Keski-Suomen museo. Virpi Myllykoski 2013 

− Toivakan kunnan maankäytön strategia 2030 

Mitä uusia selvityksiä tarvitaan 

Kaupalliset vaikutukset 
Aluetta ei ole osoitettu maakuntakaavassa merkitykseltään seudullisena kaupan alueena, joten kaupan mi-
toitusta on tarpeen rajoittaa asemakaavassa.  Maakuntakaavassa määritelty merkitykseltään seudullisen vä-
hittäiskaupan suuryksikön koon alaraja on Toivakan alueella 4000 k-m2, joten alueen liiketilan mitoitus voi 
olla enintään 4 000 k-m2 eikä alueelle voi sijoittua vähittäiskaupan suuryksikköä (MRL:n mukaan pinta-alal-
taan yli 4 000 k-m2 yksiköt ovat vähittäiskaupan suuryksiköitä). 

Kaavaselostuksen yhteydessä kaupan asiantuntija arvioi kaavan vaikutuksia kaupallisten toimintojen suh-
teen.  

  

http://www.skjkl.fi/Toivakka/20140724_luonto.pdf
http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lts_2014-13_valtakunnallinen_tieliikenne-ennuste_web.pdf
https://www.toivakka.fi/kunta-ja-hallinto/strategia/
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwiHzO2fkqvJAhUp1XIKHeYoDQcQFghVMAk&url=https%3A%2F%2Fwww.theseus.fi%2Fbitstream%2Fhandle%2F10024%2F34963%2FLamsa_Jari.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNFko015RDFA3TCJJkxRN0c_efZD_A&sig2=wqAZhu7spt3UmleWMUyX3w&bvm=bv.108194040,d.bGQ
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VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen to-
teuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut 
vaikutukset (MRL 9 §). 

Vaikutusten arvioinnin tarkoituksena on ennakkoon arvioida kaavan toteuttamisen merkittävät vaikutukset 
tehtäessä kaavaa koskevia ratkaisuja. Vaikutusten arvioinnissa lähtökohtana on kaavan toteuttamisen vaiku-
tusten vertailu nykytilaan. 

Arvioitavat vaikutukset 
Asemakaavan selostuksessa arvioidaan kaavan vaikutuksia: 

− yhdyskuntarakenteeseen 

− rakennettuun ympäristöön 

− luontoon 

− maisemaan 

− liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

− talouteen 

− terveyteen 

− turvallisuuteen 

− eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä 

− sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin 

− yhdyskuntatalouteen 

− muut mahdolliset kaavan merkittävät vaikutukset 

Vaikutusten arviointimenetelmät 
Vaikutusten selvittäminen perustuu alueesta käytettävissä oleviin tietoihin, alueella suoritettaviin maasto-
käynteihin, aluetta koskeviin selvityksiin ja suunnitelmiin, osallisilta saataviin lähtötietoihin, lausuntoihin ja 
huomautuksiin sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien ominaisuuksien analysointiin. 

Osallistuminen vaikutusten arviointiin 
Osalliset voivat myös arvioida kaavan vaikutuksia kohdan Osallistumismenettelyt, palautteen antaminen 
(sivu 18) mukaisesti.  
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KAAVAPROSESSIN ETENEMINEN VAIHEITTAIN 

Vireilletulo, tammikuu 2022 
OAS:n laatiminen. Päätös ja kuulutus kaavan vireillepanosta sekä OAS:n nähtäville panosta. OAS viranomai-
sille tiedoksi. Mahdolliset kommentit OAS:sta. Kaavaluonnoksen valmistelu, perusselvitykset. 

Valmistelu, huhtikuu 2022 
Kaavaluonnos valmistuu (kartta ja selostus), hallinnollinen käsittely kunnassa ja nähtäville panosta kuulutta-
minen.  Nähtävillä olon aikana (2 – 4 vkoa) osalliset voivat antaa valmisteluaineistosta mielipiteen. Viran-
omaisia tiedotetaan valmisteluaineistosta.   

Kaavaehdotus, kesäkuu 2022 
Kaavaa kehitetään palaute huomioiden ja ehdotukseksi ja toimitetaan kuntaan käsittelyä varten. Aineisto 
käsitellään teknisessä lautakunnassa ja kuulutetaan kaavaehdotuksena nähtäville neljän viikon ajaksi. Osalli-
set voivat jättää kaavasta kirjallisen muistutuksen, viranomaisilta pyydetään lausunnot.  

Hyväksyminen, elokuu 2022 
Kun kaikki lausunnot ja muistutukset on saatu, järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. Muistutuksen 
jättäneille, jotka ovat samalla ilmoittaneet osoitteensa, laaditaan kirjalliset vastineet. Jos kaavaan tehdään 
vielä merkittäviä muutoksia, se asetetaan uudestaan ehdotuksena nähtäville. Muussa tapauksessa se etenee 
hyväksymiskäsittelyyn. Kaavamuutoksen hyväksymisestä päättää valtuusto. Hyväksymistä koskevasta pää-
töksestä kuulutetaan.  Niille, jotka ovat sitä pyytäneet, ilmoitetaan kaavan hyväksymisestä erikseen. 

Voimaan tulo, syyskuu 2022 
Siitä, kun kaavan hyväksymisestä koskeva päätös on tullut osallisten tietoon, alkaa kuukauden valitusaika. 
Ilman valituksia kaavamuutos tulee voimaan valitusajan päätyttyä kuulutuksella. 
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LISÄTIEDOT 

Toivakan kunta  
014 267 4000  
Iltaruskontie 2 
41660 Toivakka  
kirjaamo@toivakka.fi 
 

Kunnanjohtaja  
Helena Vuopionperä-Kovanen 
050 307 6114 
helena.vuopionpera-kovanen@toivakka.fi  
 

Kaavan laatija 
FCG Finnish Consulting Group Oy 
Puistokatu 2 A 
40100 Jyväskylä 
Tuomo Järvinen, arkkitehti YKS-656 
040 753 1524 
tuomo.jarvinen@fcg.fi 
 

Kuva 17: Kuva: Ari Jäntti 2016 
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