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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

ASEMAKAAVAN MUUTOS 
TUOHIMUTKANRINNE

Asemakaavan muutos ja laajennus 16. kaupunginosan puistoalueelle 
Kaavatunnus 16:137 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 § 1 momentin 
mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia kaavan 
tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen 
suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmene-
telmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 
 
1. Suunnittelualueen sijainti 

 
Suunnittelualue sijaitsee noin kolmen kilometrin 
päässä kaupungin keskustasta. Alue rajautuu 
länsi- ja pohjoissivuiltaan Tuohimutkan asuinalu-
eeseen, Latva- ja Tuohitien asuintontteihin, ja 
muilta sivuilta metsään. Suunnittelualueen halkai-
see Aittovuoren valaistu ulkoilureitti. 
 
Maankäyttösopimukselle ei ole tarvetta, koska 
alueen maanomistaja on Jyväskylän kaupunki. 
Kaavan laatimiseen on ryhdytty kaupungin aloit-
teesta ja hanke on merkitty kaavoitusohjelmaan 
vuosille 2008 – 2010 Tuohimutkanrinne-nimisenä. 
 
2. Suunnittelun tavoitteet ja sisältö 
 
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa 15-20 
uuden pientalotontin sekä tiestön ja kunnallistek-
niikan rakentaminen.  

Tavoitteena on luoda turvallinen, terveellinen, 
omaleimainen, viihtyisä ja mittakaavaltaan pieni 
asuinalue. Alueen vahvat puolet ovat pyöräilyetäi-
syys kaupungin keskustasta ja erinomaiset ulkoi-
lumahdollisuudet. Suunnittelussa pyritäänkin säi-
lyttämään alueen halki kulkeva ulkoilureittiyhteys. 
 
 
3. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset 
ja aiemmat suunnitelmat 
 
Lähtökohdat 
Suunnittelualueen viereen on rakennettu kunnal-
listeknistä verkostoa, kuten runkovesi- ja viemäri-
verkosto. 
 
Suunnittelualueelta ei ole tiedossa merkittäviä 
luontoarvoja Jyväskylän kaupungin ympäristö-
osaston ja luontoselvityksen mukaan. Alue on 
pääasiassa metsäpeitteistä mäntykangasta, jonka 
laitamille rajoittuu pari avokalliota. 
 
Suunnittelualueen halki kulkee valaistu kuntopol-
ku. Alue on osa nykyistä Aittovuoren-
Kangasvuoren liikunta- ja virkistysaluetta. Uusi 
rakentaminen tulee todennäköisesti vaikuttamaan 
esim. valaistun ulkoilureittiin siten, että reittiä siir-
retään. 
 
Yleis- ja asemakaavatilanne 
 
Suunnittelualue on ollut yksi kaupunginvaltuuston 
12.2.2001 hyväksymän oikeusvaikutuksettoman 
Täydennysrakentamisen osayleiskaavan osa-
alueista. Osayleiskaavaa valmistellessa on tehty 
erilaisia alustavia arvioita uudesta rakentamisesta 
sekä suunnitelmia uusista tielinjauksista. Samoin 
arvioitiin osayleiskaavan vaikutuksia. 
 
Suunnittelualueella on voimassa 23.7.1980 vah-
vistunut asemakaava (16:049), jossa alueen käyt-
tötarkoitukseksi määrätään luonnontilassa säily-
tettävä puistoalue PL. 
 
 
Tehdyt selvitykset  
 
Loppuvuodesta 2008 on alueesta valmistunut 
luontoselvitys Jyväskylän kaupungin toimesta. 
Selvitysalueelta ei havaittu uhanalaisia lajeja tai 
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luontotyyppejä tai muita huomioitavia luontokoh-
teita. 
 
Jyväskylän merkittävät luontokohteet on inventoitu 
ja siitä on valmistunut vuonna 2007raportti. Inven-
tointialue, Tuohinotko, sivuaa suunnittelualuetta. 
 
Lisäksi kesällä 2005 on luonnontieteiden ylioppi-
las Raimo Rajamäki tehnyt luontoselvityksen Ait-
tovuoren suuralueelle. Kesän 2008 aikana alueel-
le laaditaan tarkentava luontoselvitys Jyväskylän 
kaupungin toimesta. 
 
Listaa täydennetään suunnittelutyön edetessä. 
 
Tehtävät selvitykset 
 
Suunnittelualueelle tehdään lisäselvityksiä, mikäli 
tähän ilmenee asemakaavatyön aikana tarvetta. 
 
 
4. Vaikutusalue 
 
Asemakaavan vaikutusalueena on lähiympäristö.  
 
 
5. Osalliset 
 
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava 
saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomai-
set ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään. MRL 62 § 
 
Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden 
maanomistajat, yrittäjät ja asukkaat ja muut toimi-
jat 
 
Viranomaiset ja yhteisöt: 
Tonttituotanto 
Yhdyskuntatekniikka 
Rakennusvalvonta 
Ympäristötoimi 
Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 
Jyväskylän Energia Oy/vesi 
Jyväskylän Energia Oy/kaukolämpö 
JE-Siirto Oy 
Keski-Suomen ympäristökeskus 
Keski-Suomen museo 
 
Halssilan asukasyhdistys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Alustava aikataulu ja osallistuminen 
 
Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmiste-
luun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta 
mielipiteensä. Viranomaisilta ja tarvittavin osin 
myös muilta tahoilta pyydetään erilliset lausunnot 
kaavan ehdotusvaiheessa. 
 
Kaavaluonnoksen valmistelu (kesä-syksy 2008) 
Kaavoittaja suunnittelee asemakaavaluonnoksen. 
Tätä varten hän kerää tarvittavat tiedot sekä neu-
vottelee tarvittaessa osallisten, viranomaisten ja 
asiantuntijoiden kanssa. 
Osallistuminen: Kaavan vireille tulosta tiedote-
taan Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä sekä 
kaavoituksen www-sivuilla. Kaavoittajaan voi ottaa 
yhteyttä kirjallisesti tai suullisesti. 
 
Luonnosvaihe (alkuvuosi 2009)  
Kaavaluonnos hyväksytään kaupunkirakenne-
lautakunnassa ja asetetaan nähtäville MRL 
30§:n mukaisesti, jotta osallisilla on mahdollisuus 
lausua mielipiteensä luonnoksesta. 
Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotetaan 
Keskisuomalaisessa sekä kaavoituksen www-
sivuilla. Kaavaluonnos pidetään nähtävillä Raken-
tajantalon palvelupiste Hannikaisessa. Maanomis-
tajille tiedotetaan myös kirjeitse. Mielipiteensä voi 
ilmoittaa kirjallisesti tai suullisesti kaavoittajalle. 
Mielipiteistä tehdään kooste, joka liitetään kaa-
vaselostukseen. 
 
Ehdotusvaihe (kesä 2009) 
Kaavoittaja laatii luonnoksesta saadun palautteen 
perusteella kaavaehdotuksen, jonka kaupunkira-
kennelautakunta hyväksyy asetettavaksi kau-
punginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginhallitus 
hyväksyy ehdotuksen ja asettaa sen nähtäville 30 
päivän ajaksi, jotta osallisilla on mahdollisuus 
lausua mielipiteensä ehdotuksesta. 
Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotetaan 
Keskisuomalaisessa ja kaavoituksen www-sivuilla. 
Kaavaehdotus pidetään nähtävillä Rakentajanta-
lon palvelupiste Hannikaisessa. Kaavaehdotuk-
sesta annetut mielipiteet (muistutukset) toimite-
taan kirjallisena kaupungin kaupunkirakennepal-
veluiden kirjaamoon. Kunnan perusteltu kannanot-
to muistutuksista toimitetaan niille muistutuksen 
tehneille, jotka ovat sitä pyytäneet ja toimittaneet 
osoitteensa. Muistutuksista tehdään kooste, joka 
liitetään kaavaselostukseen. 
 
Hyväksymisvaihe (syksy 2009) 
Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuk-
sen.  
Osallistuminen:  
Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan Keskisuoma-
laisessa. Kaupunginvaltuuston päätöksestä voi 
valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 
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7. Viranomaisyhteistyö 
 
Asemakaavan muutos- ja laajennustyö edellyttää 
MRL 66 § 2 mom. mukaista viranomaisneuvotte-
lua Keski-Suomen ympäristökeskuksen kanssa. 
 
 
8. Selvitettävät vaikutukset  
 
MRL 9 §:ssä edellytetään, että kaavaa laadittaes-
sa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunni-
telman toteuttamisen ympäristövaikutukset.  
 
Kaavan arviointityössä tullaan paneutumaan MRA 
1 §:n mukaisesti merkittäviin vaikutuksiin. Alusta-
van tarkastelun perusteella tässä asemakaava-
hankkeessa vaikutusarvioinnin kohteita ovat: 
 
- rakennettu ympäristö (yhdyskuntarakenne, kau-
punkikuva, asuminen, virkistys, liikenne, tekninen 
huolto, sosiaalinen ympäristö) 
 
- luonto ja luonnon ympäristö (maisema, luon-
nonolot) 
 
- sosiaaliset olot (sosiaalisten olojen muuttumi-
nen) 
 
 
9. Vaikutusten arvioinnin menetelmät 
 
Arviointi tulee pohjautumaan jo olemassa oleviin 
selvityksiin ja muuhun lähtötietomateriaaliin, jotka 
on selvitetty tai selvitetään neuvotteluin eri sidos-
ryhmien kanssa. Arvioinnin tekee kaavoittaja yh-
teistyössä eri asiantuntijoiden kanssa.  
 
 
10. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta 
 
Osallisilla on mahdollisuus antaa OAS:sta palau-
tetta kirjallisesti tai suullisesti kaavaehdotuksen 
nähtävillä oloon saakka.  
 
Osallisilla on maankäyttö- ja rakennuslain 64 §:n 
nojalla oikeus ennen kaavaehdotuksen asettamis-
ta julkisesti nähtäville esittää Keski-Suomen ym-
päristökeskukselle neuvottelun käymistä osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. 
 
Työn kuluessa osallistumis- ja arviointisuunnitel-
maa tarkistetaan tarvittaessa. 
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