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1 KAAVOITUSKATSAUKSEN LAATIMISVELVOITE
Kunnalla on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti tiedottamisvelvollisuus kuntaa koskevista
kaavoitushankkeista.
K MRL 7 §: ”Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa
a vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä
a (kaavoituskatsaus).”
v
”Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla.”
o
i
tuskatsauksessa selostetaan lyhyesti mm.
· vireillä olevat ja vireille tulevat kaava-asiat sekä niiden käsittelyvaiheet
· muut päätökset ja toimet jotka vaikuttavat kunnan kaavoitustyössä
· maankäyttösopimukset

2 KAAVOITUSVIRANOMAINEN JA KUNNAN YHTEYSHENKILÖT
Karstulan kunnassa alueiden käytön suunnittelusta vastaa kunnanhallitus.

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN LIITTYVIEN TAHOJEN YHTEYSTIETOJA
Keski-Suomen ELY-keskus

PL 250, 40101 Jyväskylä
p. 0295 024 500, www.ely-keskus.fi

Keski-Suomen liitto

Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä
p. 040 021 0327, www.keskisuomi.fi

Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
p. 029 56 42200, hameenlinna.hao@oikeus.fi

KUNNAN YHDYSHENKILÖT KAAVOITUSASIOISSA
Maakunta-, yleis- ja asemakaavat:
Kunnanjohtaja

Pekka Kanervio
pekka.kanervio@karstula.fi

044 459 6602

Tekninen johtaja

Mari Voimäki
mari.voimäki@karstula.fi

044 459 6623

Rakennustarkastaja

Marjut Sillanpää
marjut.sillanpaa@karstula.fi

044 459 6637

Aluearkkitehti

Ulla-Maija Humppi
044 459 8405
ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi

Kaavasuunnittelija

Sari Peura
sari.peura@saarijarvi.fi

044 459 8210

Marjut Sillanpää

044 459 6637

Suunnittelutarve- ja poikkeamispäätösasiat:
Rakennustarkastaja
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3 PERUSTIETOA KAAVOITUKSESTA

3.1

Kaavahierarkia
Kaikkea kaavoitusta ohjaa valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT). Lisätietoa tavoitteista saa ympäristöministeriön internet-sivuilta osoitteesta:
www.ymparisto.fi/vat.
Maakuntaliitto laatii MAAKUNTAKAAVAN,
joka tulee huomioida yleis- ja asemakaavoituksessa. Maakuntakaava on 10 - 30 vuoden
päähän ulottuva yleispiirteinen suunnitelma
alueiden käytöstä sekä alue- ja yhdyskuntarakenteesta.
Kunnat laativat YLEISKAAVOJA joko koko
kunnan alueelle tai osalle kuntaa. Yleiskaava
on luonteeltaan yleispiirteinen ja se on ohjeena asemakaavaa laadittaessa. Yleiskaavoja
laaditaan myös pelkästään vesistöjen rantaalueille, jolloin kyseessä on ns. rantaosayleiskaava.
Kunnat laativat ASEMAKAAVOJA, jotka määrittävät yksityiskohtaisesti tulevaa maankäyttöä mm. kuntien keskusta-, asunto- ja teollisuusalueilla. Asemakaavoista ns. rantaasemakaava on ainoa kaavamuoto, jonka yksityinen maanomistaja voi laadituttaa omistamalleen maa-alueelle vesistön rannalla.
Rakentamista ohjaa myös kunnan laatima
RAKENNUSJÄRJESTYS.

3.2

Kaavoitusprosessi
Kaavoitusprosessia säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA). Maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa on säädetty, kuinka vuorovaikutus osallisten kanssa tulee kaavoja laadittaessa suunnitella ja toteuttaa. Säädökset koskevat kaikkia kaavamuotoja.
Kaavoituksen käynnistämisestä päätetään joko kaavoitusohjelman yhteydessä tai erillispäätöksellä kunnanhallituksessa. Kunnassa kaavan vireilletulosta tiedotetaan kuulutuksella ja samalla
hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan yleisesti nähtäville.
Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet, hanketta varten laadittavat selvitykset sekä kaavahankkeen osalliset ja alustava aikataulu on kerrottu OAS:ssa.
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Kaavan vireilletulo
OAS nähtäville
MRL 63 §, MRA 30 §

Vireilletulosta tiedotetaan ja OAS asetetaan yleisesti nähtäville. Ennen
vireilletulon kuuluttamista järjestetään tarvittaessa aloitusvaiheen
viranomaisneuvottelu Keski-Suomen ELY- keskuksessa.

Kaavan valmisteluvaihe
kaavaluonnos nähtäville
MRL 62 §, MRA 30 §

Kaavan valmisteluaineisto asetetaan yleisesti nähtäville pääsääntöisesti 30 päivän ajaksi. Alueidenkäytön kannalta merkittävien kaavojen
yhteydessä järjestetään tarvittaessa työneuvotteluja viranomaisten
kanssa. Valmisteluvaiheeseen kuuluu myös erilaisten perusselvitysten
laadinta.

Kaavaehdotus
kaavaehdotus nähtäville
MRL 65 §, MRA 27 §

Kaavan hyväksyminen
MRL 52 §, MRL 37 §

Kaavan voimaantulo
MRL 93 §

Kunnanhallitus päättää kaavaehdotuksen yleisesti nähtäville asettamisesta. Ehdotus on tavallisesti nähtävillä vähintään 30 päivää. Kuntalaisilla ja osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kunnanhallitukselle kaavaehdotuksesta ennen nähtävillä olon päättymistä.
Muistutuksiin laaditaan vastineet.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle kaavan hyväksymistä. Valtuuston
mahdollinen hyväksymispäätös julkaistaan kunnan kotisivuilla (valitusaika 7 + 30 pv). Muistuttajille ilmoitetaan kaavan hyväksymisestä (MRL
67 §), mikäli päätöstietoa on pyydetty ja osoitetieto on ilmoitettu kuntaan. Valitusviranomainen kaavan hyväksymispäätöksestä on hallintooikeus. Alueellinen ELY-keskus voi tehdä oikaisukehotuksen valitusajan kuluessa.
Kaava saa lainvoiman, mikäli hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu.
Kaavan voimaantulo kuulutetaan kunnan kotisivuilla (ja kunnan ilmoitustaululla, jos sellainen on käytössä).

Kunta tiedottaa kaavahankkeen vireilletulosta, kaavaluonnoksen ja –ehdotuksen nähtävillä
olosta, kaavan hyväksymisestä sekä kaavan voimaantulosta kuulutuksella kotisivuilla
(www.karstula.fi), fyysisellä kunnan ilmoitustaululla (jos sellainen on käytössä) sekä tarpeen
mukaan Viispiikkinen-lehdessä ja kirjeitse.
Kaava-asiakirjat (OAS, kaavaluonnos ja kaavaehdotus) ovat nähtävillä Karstulan kunnanviraston teknisessä palvelukeskuksessa, osoitteessa: Virastotie 4, 43500 Karstula sekä kunnan kotisivuilla www.karstula.fi.

4 MAAKUNTASUUNNITTELUN TILANNE
Maakunnan suunnitteluun kuuluvat maankäyttö- ja rakennuslain (25 §) mukaan maakuntasuunnitelma, maakuntaohjelma ja maakuntakaava.

4.1

Maakuntasuunnitelma
Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntasuunnitelman 6.6.2014 osana Keski-Suomen strategiaa
2040. Vuonna 2040 Keski-Suomi on osaava ja hyvinvoiva bio- ja digitalouden kansainvälinen
maakunta. Maakuntastrategian avulla kunnat, aluehallinnon viranomaiset, yritykset, laitokset ja
järjestöt sekä Keski-Suomen asukkaat voivat sitoutua yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin, osallistua aitoon yhteistoimintaan ja kokea strategian omia päämääriään tukevaksi. Maakuntastrategia perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä lakiin alueiden kehittämisestä.
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4.2

Maakuntaohjelma
Maakuntaohjelma on neljän vuoden mittainen toimintasuunnitelma, joka perustuu maakuntasuunnitelman linjauksiin. Keski-Suomen maakuntaohjelmassa esitetyt kehittämisen kärjet ovat
1) biotalous; 2) digitalous; 3) osaamistalous; 4) hyvinvointitalous ja 5) matkailu. Keski-Suomen
maakuntaohjelma 2018–2021 löytyy Keski-Suomen liiton kotisivuilta www.keskisuomi.fi.

4.3

Maakuntakaava
Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan 1.12.2017 ja se tuli
lainvoimaiseksi 28.1.2020. Maakuntakaavan tarkistus koski aikaisempaa Keski-Suomen maakuntakaavaa, 1., 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaavaa sekä Pirkanmaan 1. maakuntakaavaa Jämsän Länkipohjan osalta. Tarkistuksen yhteydessä käsiteltiin kaikkia entisen maakuntakaavan
teemoja: asutusrakennetta, liikennettä, teknistä huoltoa, luonnonvaroja, erityistoimintoja, kulttuuriympäristöä, luonnonsuojelua ja virkistystä. Lopputuloksena saatiin kaikki aiemmin voimassa olleet maakuntakaavat korvaava Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava.
Tarkistetussa maakuntakaavassa Karstulan alueelle on osoitettu mm. seuraavat merkinnät;
keskustatoimintojen alue (c), valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, seudullisesti merkittävä tiivistettävä taajama, valta-/rautatien kehittämisakseli, matkailupalvelujen
alue ja monipuolinen työpaikka-alue.
Voimassa oleva maakuntakaava löytyy kokonaisuudessaan Keski-Suomen liiton internetsivuilta osoitteesta www.keskisuomi.fi.

Kuva 1. Ote vahvistetusta maakuntakaavasta Karstulan alueella.
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4.4

Keski-Suomen maakuntakaava 2040
Keski-Suomen maakuntakaavan päivitystyö on aloitettu kertyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 vireilletulovaiheessa syksyllä 2020 nämä muutostarpeet liittyvät seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon, liikenteeseen ja hyvinvoinnin
aluerakenteeseen. Maakuntakaavan päivitys koskee Keski-Suomen voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen maakunnan aluetta, pois lukien Kuhmoinen.

5 AJANKOHTAISET KUNNAN KAAVAHANKKEET
5.1

Karstulan kunnan itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaava
Kaavoitettavalle alueelle sijoittuu yhteensä 221 järveä tai lampea sekä 21 jokea. Suurimmat
vesistöt ovat itäosan osa-alueella Enonjärvi, Ylä-Viivajärvi ja Löytänä, pohjoisosan osa-alueella
Lahnajärvi ja Pääpohjanjärvi, kaakkoisosan osa-alueella Iso-Korppinen, Päällin, Luksanjärvi ja
Ylä-Karankajärvi sekä länsiosan osa-alueella Vahanka ja Vahvanen. Pisimpiä jokia ovat Lahnajoki, Mustajoki, Heinäjoki, Myllyjoki, Punsanjoki, Vahanganjoki, Sokeajoki ja Vahvasenjoki.
Alueen vesistöistä 58 on alle 1 ha:n kokoisia lampia. Kaavoitettavalla alueella on rantaviivaa
yhteensä noin 506 km, josta jokien rantaviivaa on noin 123 km.
Suunnittelualueella on 19 lainvoimaista ranta-asemakaavaa ja ranta-asemakaavoitettuja rantoja on yhteensä noin 60 km. Ranta-asemakaavat esitetään yleiskaavassa informatiivisesti.
Rantaosayleiskaavalla on määritelty ranta-alueiden rakentamisen määrä ja laatu sekä sijoittuminen tilakohtaisesti. Kaava on laadittu oikeusvaikutteisena siten, että rantaosayleiskaavaa
voidaan käyttää loma- ja asuinrakentamisen sekä pienimuotoisen matkailupalvelujen rakentamisen rakennuslupien myöntämisperusteena. Muun ranta-alueella tapahtuvan rakentamisen
osalta osayleiskaava ohjaa poikkeamislupamenettelyä ja yksityiskohtaisempaa kaavoitusta.

Kuva 2.
Ote Karstulan itäisten ja läntisten
vesistöjen rantaosayleiskaavan
luonnosaineistosta.
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Yleiskaavatyössä on huomioitu ranta-alueiden rakentamismahdollisuudet noudattaen yhtenäisiä suunnittelu- ja mitoitusperusteita sekä huomioitu ympäristön ominaispiirteet ja erityisarvot
perustuen kaavoitusta varten laadittuihin selvityksiin. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu on
turvattu noudattamalla yhdenmukaisesti Karstulan kunnan hyväksymiä suunnittelu- ja mitoitusperiaatteita. Yleiskaavassa on huomioitu myös mm. maaseutuelinkeinojen ja matkailupalvelujen tarpeet sekä riittävien virkistyskäyttömahdollisuuksien ja vapaiden rantojen säilyminen alueella.
Rantaosayleiskaavalla (nähtävillä olleessa ehdotuksessa) on osoitettu 414 vanhaa lomarakennuspaikkaa, 104 vanhaa asuinrakennuspaikkaaja 76 maatilan talouskeskuksen aluetta. Lisäksi
kaavassa on todettu informatiivisesti106 ranta-asemakaavojen mukaista vanhaa lomarakennuspaikkaa ja 109 vielä toteutumatonta ranta-asemakaavojen mukaista lomarakennuspaikkaa.
Rantaosayleiskaavalla on osoitettuyhteensä 874 uutta lomarakennuspaikkaa ja 28 uutta asuinrakennuspaikkaa. Lisäksi kaavalla on osoitettu 11 valtion toimesta korvattavaa rakennuspaikkaa.
Kaavan vaiheet:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

5.2

Perusselvitysten laadinta käynnistetty kesällä 2007
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 14.11.2007
Vireilletulo kuulutettu 25.6.2009 ja OAS ollut nähtävillä 26.6.–31.7.2009
Mitoitus- ja suunnitteluperusteet sekä tavoitteet hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.12.2010
Alustava kaavaluonnos on ollut valmistelussa 2010–2014
Kunnanhallitus on päättänyt kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kokouksessaan
27.4.2015. Kaavaluonnos oli nähtävillä 13.5.–30.6.2015.
Vuoden 2017 aikana kaava-alueelle laadittiin rakennusinventointi (Keski-Suomen museon
edellyttämänä) sekä Natura-arvioinnit (Keski-Suomen ELY – keskuksen edellyttämänä).
Huhtikuussa 2018 saatiin Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto Natura-arvioinneista
Vuoden 2018 kesän ja syksyn aikana tarkistettiin maanomistajapalautteet ja kaavaehdotusaineisto oli viimeistelyssä ennen nähtäville asettamista. Joulukuussa 2018 käsittelyssä oli vielä
rakennuspaikkojen siirtoja (Natura-alueet).
Kaavaehdotusaineisto oli yleisesti nähtävillä 6.3. – 8.4.2019
Ehdotuksen viranomaislausuntojen perusteella kaava-alueelle laadittiin viitasammakkoselvitys
kesällä 2019
Viitasammakkoselvityksen ja kaavaehdotuksen palautteiden johdosta kaavaehdotusaineistoon tuli muutoksia, joiden johdosta muutoskohteiden osallisia kuultiin MRA 32 §:n edellyttämällä tavalla.
Ehdotusvaiheen ja MRA 32 §:n lisäkuulemisen palautteisiin on laadittu vastineet.
Palautteisiin (muistutuksiin ja viranomaislausuntoihin) laaditut vastineet ja hyväksyntään valmisteltu aineisto on tarkoitus käsitellä kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa marrasjoulukuussa 2020.

Saarijärven reitin rantaosayleiskaavan muutos III
Saarijärven reitin rantaosayleiskaava sai lainvoiman vuonna 2003. Kaavaan on tehty rantaosayleiskaavan muutos vuonna 2011 ja 2015. Kaavamuutostarpeita on tullut esille ko. kahden muutosprosessin jälkeen eli kolmas muutosprosessi on tarpeen käynnistää.
Kaavamuutoskohteet sijoittuvat Karstulan Kiminginjoen, Pääjärven ja Vuorijärvien sekä Heijostenkosken rannoille Saarijärven reitin rantaosayleiskaavan alueelle.
Kaavamuutostyössä voimassa olevan Saarijärven reitin rantaosayleiskaavan rakentamiseen
varattuja alueita muutetaan tai siirretään kahdella eri kohdealueella koskien tiloja Ruosteniemi ja Nurmela (kuvan kohteet 1 ja 2).
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Matila tilan osalta poistetaan yksi lomarakennuksen rakennuspaikka. Kaihola -tilan lomarakentamiseen varattu rakennuspaikka muutetaan vakituisen asunnon rakennuspaikaksi, missä myös hevosten pito on mahdollista (kuvan kohteet 3 ja 4).
Vuorijärvien ranta-alueen sekä Heijostenkosken korvattavaksi merkityt rantarakennusoikeudet poistetaan SL-1 alueilta, koska kyseisten tilojen maanomistajat ovat saaneet korvaukset
rakennuspaikoista joko valtiolta tai kunnalta (kuvan kohteissa 5,6 ja 7).
Korvattavien rakennuspaikkojen kohdalla olevat alueet on muodostettu luonnonsuojelualueiksi lukuun ottamatta Pieni Vuorijärven rantaa, jossa Karstulan kunta on korvannut osalle
maanomistajia korvattavaksi merkityt loma-rakennuspaikat. Pieni Vuorijärven rantaan jää
vielä kaavamuutoksen jälkeen 1,5 korvattavaa rakennuspaikkaa tilalle Leppämäki 226-40710-47. Vuorijärven rantaan jää kaavamuutoksen jälkeen yksi korvattava rakennuspaikka tilalle Jylhänmaa 226-407-10-24.
Kuva 3. Kaavamuutoskohteiden yleispiirteinen
sijainti maastokartalla.

Kaavan vaiheet:
Ø Rantaosayleiskaavan muutoskohteissa on kolme yksityisen maanomistajan toiveesta käynnistettyä yleiskaavamuutoskohdetta.
Ø Kaavamuutoksen käynnistäminen on päätetty kunnanhallituksessa 30.02020 § 79. Kaavamuutoksien osalta kolmelta yksityisiltä maanomistajilta peritään MRL 76 §:n mukaisesti taksahinta, joka
vastaa suuruudeltaan poikkeamiskäsittelyn maksua. Muut kaavamuutoskohteet ovat kunnan aloitteesta käynnistettyjä.
Ø Kaavamuutoksen vireilletulo on kuulutettu 2.9. – 16.9.2020 (OAS on ollut nähtävillä)
Ø Kaavaluonnos on tavoitteena saada nähtäville alkuvuodesta 2021.
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5.3

Humpin teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus
Karstulan kunnanhallitus on käynnistänyt Humpin teollisuusalueen asemakaavan muutos- ja
laajennushankkeen 28.9.2020 § 237.
Asemakaavan muutos koskee Humpin teollisuusalueiden kortteleiden 12,13, ja 14 katuverkkoratkaisuja sekä katuverkon tarkistuksesta mahdollisesti aiheutuvia muutoksia kortteli- ja
tonttirajauksiin ja suojaviheralueeseen (EV).
Tiloille Koivuranta (226-402-2-259), Heinäjoki (226-402-2-267) ja Rahkapää (226-402-2151) sijoittuva laajennusalue kaavoitetaan ensisijaisesti teollisuusalueeksi. Laajennusalueen valtatien varren tonttien käyttötarkoituksessa huomioidaan tarvittaessa joustavampi
käyttötarkoitus (esim. tilaa vaativan kaupan toimitilavaraukset) mm. valtatienäkyvyyden takia. Asemakaavan muutosalueen kortteleissa 13 ja 14 on tavoitteena mahdollistaa pienlentokonekentän yritystoiminta.
Kuva 4. Humpin teollisuusalueen asemakaavamuutoksen ja –
laajennuksen yleispiirteinen sijainti.

Kuva 5. Humpin teollisuusalueen
asemakaavan muutosalue on kuvassa punaisella katkoviivarajauksella ja laajennus sinisellä katkoviivarajauksella. Kaavahankealue tarkentuu rajaukseltaan kaavaprosessin aikana.

Kaavan vaiheet:
Ø Kaavahanke on käynnistetty kunnanhallituksen päätöksellä 28.9.2020 § 237. Kaavoitettavalla
alueella on Konsta ja Irene Heinon säätiön omistama maa-alue, jonka osalta kunnanhallitus
hyväksyi myös kaavoituksen käynnistämissopimuksen kokouksessaan 28.9.2020.
Ø Kesällä 2020 kaava-alueelle on laadittu luontoselvitys Ahlmangroup Oy:n toimesta.
Ø Kaavahanke on kuulutettu vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on samalla asetettu
nähtäville 7.10. – 21.10.2020.
Ø Tavoitteena on saada kaavaluonnosaineisto nähtäville keväällä 2021.
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5.4

Wanhojen Wehkeiden ranta-asemakaavan muutos ja laajennus
Voimassa olevaa Wanhojen Wehkeiden ranta-asemakaavaa on tarve muuttaa ja laajentaa.
Kaavahankkeen tavoitteena on alueen matkailupalvelutoiminnan kehittämisen ja laajentamisen mahdollistaminen sekä voimassa olevan ranta-asemakaavan päivittäminen vastaamaan
nykyistä maankäyttöä alueella. Ranta-asemakaava-alueella on tapahtunut vuosien varrella
uudisrakentamista ja Wanhojen Wehkeiden Caravan –toiminta on käynnistynyt laajemmin
ranta-asemakaavan laadinnan jälkeen. Caravan – matkailupalvelutoiminta on nykyisin vilkasta ja asuntovaunualueelle tarvitaan laajentamismahdollisuuksia. Ranta-asemakaavan
muutoksen ja laajennuksen kokonaispinta-ala on noin 5,5 ha.
Kuvat 6 ja 7. Wanhojen Wehkeiden rantaasemakaavan sijainti Karstulan keskustaan nähden sekä ote kaavaluonnoskartasta.

Kaavan vaiheet:
Ø Kyseessä on yksityisen maanomistajan ranta-asemakaavahanke (ranta-asemakaavan muutos ja
laajennus)
Ø Kaavamuutoshankkeen käynnistämissopimus on hyväksytty Karstulan kunnanhallituksessa
Ø Kesällä 2018 on kaava-alueelle laadittu luontoselvitys biologi Olli Ihantolan toimesta.
Ø Kaavahankkeesta ei ole tarpeen järjestää aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua.
Ø Kaavamuutoksen vireilletulo kuulutettiin elokuussa 2018 ja OAS oli nähtävillä 16.8.-30.8.2018.
Ø Kaavaluonnos oli yleisesti nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten 26.6. – 30.8.2019
Ø Kaavaehdotuksen laadintaa ei ole kiirehditty Korona-tilanteen vuoksi (maanomistaja maksaa
kaavan laadintakulut). Kaavaehdotus asettaneen nähtäville keväällä 2021.
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5.5

Huliswoodin matkailualueen ranta-asemakaava
Pääjärven rannalle sijoittuvalle tiloille Hulinkallio (226-409-3-280) ja Lahdenpohja (226-4093-265) on käynnistetty ranta-asemakaavan laadinta maanomistajan aloitteesta.
Huliswoodin matkailualueen ranta-asemakaavaa laatii Arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisu.
Kaavamuutosalueelle on laadittu luontoselvitys vuonna 2014 (Tmi Pohjanmaan Luontotieto).
Kaavoitettavan alueen pinta-ala on n. 2,3 ha.
Kuvat 8 ja 9. Kuvissa on esitetty kaava-alueen
yleispiirteinen sijainti sinisellä rajauksella. Rantaasemakaava-alue sijaitsee Karstulan keskustasta n.
3,5 km lounaaseen, luode – kaakko –suuntaisen
Jyväsniemen lounaisosassa, Pääjärven Hoikanlahden rannalla. Alueen vierestä kulkee Keuruuntie eli
kantatie 58. Suunniteltava alue käsittää tilat Hulinkallio (RN:o 226-409-3-280), pinta-ala 15436 m² ja
Lahdenpohja (RN:o 226-409-3-265), jonka pinta-ala
on 5950 m². Tilat omistaa Huliswood Oy, Pääjärven
vesialue kuuluu Vahangan osakaskunnalle.

Ranta-asemakaavan laatimisen tavoitteena
on mahdollistaa matkailua palvelevien rakennusten rakentaminen alueelle ja määritellä rantayleiskaavaa tarkemmin rakentamisen paikat ja rakentamisen tapa maastoolosuhteisiin, luontoon ja rantamaisemaan
sopien. Kaavatyössä tutkitaan rakentamisen etäisyydet rantaviivasta maisemalliset
tekijät huomioon ottaen, rantayleiskaavan ja
rakennusjärjestyksen mukaisista etäisyyksistä on tavoitteena poiketa.
Alueelle on tavoitteena rakentaa mm. majoitustiloja, rantasaunoja sekä näyttely- ja
ravintolatiloja matkailu- ja residenssikäyttöä
varten.
Kuvassa 10 on ote Wanhojen Wehkeiden matkailualueen ranta-asemakaavan kaavaluonnoskartasta

Kaavan vaiheet:
Ø Kaavahankkeen vireilletulo on kuulutettu elokuussa 2018 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 23.8.-6.9.2018.
Ø Kaavahankkeesta ei ollut tarpeen järjestää viranomaisneuvottelua ja siten osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydettiin viranomaiskommentit vireilletulovaiheessa.
Ø Kaavaluonnosaineisto oli yleisesti nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten
9.1. – 8.2.2019
Ø Kaavahankkeen jatkoaikataulu on avoin ja riippuu maanomistajan toiveista.
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5.6

Kirkonkylän asemakaavamuutos korttelissa 57
Korttelin 57 maanomistaja on pyytänyt asemakaavamuutosta omistamalleen maa-alueelle.
Kaavamuutosalue koskee korttelin 57 AL-tonttia nro 1, AO –tonttia nro 2 sekä puistoaluetta
(VP). Kohde sijoittuu Heikkilänmäentien ja Jyväskyläntien väliselle alueelle.
Kuva 11. Kuvassa kaavamuutosalue on
rajattu sinisellä katkoviivalla.
Kaavaluonnostelman suunnittelualue sijoittuu pääosin Kiinteistö Oy Karstulan
Auringonpimennyksen omistamalle maaalueelle. Muutosluonnostelman alueelle
sijoittuu myös pieniä Suomen valtion ja
yksityisen tahon omistamia alueita.
Kaavamuutostarve on muodostunut koska
tontilla toimivalla yrityksellä JK Värillä/
Karstulan autovaraosalla on suunnitelmia
laajentaa liiketoimintaansa tulevaisuudessa.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa laajempi AL-tonttialue, joka mahdollistaa
liiketoiminnan kehittämistä alueella. AL-alueen ulottuu tällöin puistoalueelle VP ja myös AOtontin nro 2 alueelle.
Kuvassa 12 on ote hyväksytystä kaavakartasta, missä AL-korttelialueen laajennus on ratkaistu.

Kaavan vaiheet:
Ø Kaavahanke on käynnistetty kunnanhallituksen päätöksellä 21.10.2020 § 279. Samalla
hyväksyttiin kaavoituksen käynnistämissopimus (kunnan ja maanomistajan välinen)
Ø Kaavan vireilletulo kuulutettiin 6.11. – 20.11.2019 (OAS oli yleisesti nähtävillä).
Ø Kaavaluonnosaineisto asetettiin yleisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten
5.2. – 6.3.2020
Ø Kaavaehdotusaineisto asetettiin nähtäville 8.5.-8.6.2020
Ø Kaavamuutos hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 2.11.2020 § 59. Voimaantulo voidaan
kuuluttaa vuoden 2020 lopulla, mikäli kaavasta ei valiteta.
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5.7

Karstulan Evankelisen opiston alueen asemakaavamuutos
Karstulan Evankelinen opisto on esittänyt toiveen asemakaavan muuttamista omistamallaan
maa-alueella. Kaavamuutosalue koskee korttelin 17 yleisten rakennusten korttelialuetta (Y).
Kaavamuutosalueen kaakkoisrajalle sijoittuu myös rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten tonttialuetta (AR), yleinen pysäköintialue (LP) sekä katu- ja lähivirkistysaluetta
(VL). Asemakaavamuutoksen tarkka rajaus määräytyy kaavoitusprosessin aikana, mikäli
kaavamuutoshanke käynnistyy.

Kuva 13. Kuvaote alueella voimassa olevasta asemakaavasta.
Asemakaavan
muutosalueen
yleispiirteinen rajaus on esitetty
punaisella katkoviivalla.
Asemakaavan muutosalue on
pääosin Karstulan Evankelisen
opiston omistamaa maa-aluetta,
mutta vähäiseltä osin myös Karstulan osakaskunnan omistamaa
rantaa (vesijättöalueita). Pääasiassa asemakaavan muutos kohdistuu HÖYLÄNIEMI –tilalle (226402-2-280), jonka pinta-ala on
76 550 m2.

Asemakaavamuutoksella Karstulan Evankelinen opisto haluaa mahdollistaa alueelle lisärakentamista, tarkastella alueen käyttötarkoituksia nykyistä joustavammaksi sekä päivittää toteutuneen alueen asemakaavaratkaisua.
Kaavan vaiheet:
Ø Kaavahankkeesta ei ole vielä kunnanhallituksen käynnistämispäätöstä.
Ø Asemakaavan muutoshanke edellyttää kaavoituksen käynnistämissopimuksen laadintaa.

5.8

Rakennemallihanke 8 kunnan alueelle
Saarijärven ja Viitasaaren seutukuntien alueella on ollut käynnissä ns. rakennemallihanke.
Hankkeesta on tehty kunnittain käynnistämispäätökset ja Keski-Suomen liitolta on haettu avustusta suunnittelutyön rahoittamiseen. Sweco Ympäristö Oy on toiminut hankkeessa konsulttina
ja laatinut rakennemallit kunnille vuosien 2018-2020 aikana.
Viitasaaren ja Saarijärven seutukuntien alueelle ei ole aikaisemmin laadittu kuntakohtaisia rakennemalleja tai rakenneyleiskaavoja ja näiden puuttuminen korvataan rakennemallihankkeella. Hankkeen tuotoksena jokainen kunta on saanut oman rakennemallinsa ja työssä on tarkasteltu kuntien raja-alueet ja kuntien rajat ylittävät strategisesti tärkeät teemat.
Kuntien rakennemalleja ja strategisia yleiskaavoja laaditaan pääsääntöisesti oikeusvaikutuksettomina, jolloin myös laadintaprosessi on joustavampi kuin oikeusvaikutteisissa yleiskaavoissa.
Rakennemalli ei ole oikeusvaikutteinen yleiskaava, vaan rakennemalli on strateginen aineisto
kunnan (tai seutukunnan) kehittämiselle. Rakennemalli on osa kunnan maapolitiikkaa (mitä
alueita kehitetään ja miten).
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Rakennemallihankkeen vaiheet:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Käynnistämispäätökset on tehty 8 kunnan/kaupungin hallituksissa kesällä 2017.
Keski-Suomen liitolta on saatu avustusrahoitusta hankkeelle.
HILMA –kilpailutus on hoidettu syyskuussa 2017.
Hankkeen konsulttina on toiminut Sweco Ympäristö Oy.
Hanke on toteutettu kokous- ja työpajatyöskentelyn avulla. Vuosien 2018-19 aikana on järjestetty yhteensä yksitoista työryhmän ja ohjausryhmän kokousta, joka kunnassa on järjestetty valtuustotyöpajat ja
kuntien nuorisovaltuustojen kanssa on tehty yhteistyötä.
Rakennemallihankkeesta järjestettiin myös visiokysely internetissä elo-lokakuussa 2018, johon saatiin
lähes 300 vastausta hankkeesta kiinnostuneilta kuntalaisilta ja muilta sidosryhmiltä.
Rakennemallihankkeen aineistot valmistuivat vuoden 2019 lopussa. Rakennemallit ja kuntakohtaiset kehityskuvat käsiteltiin ja hyväksyttiin kuntien kunnanhallituksissa ja –valtuustoissa vuoden 2020 puolella.

Rakennemallihankkeen aineistot valmistuivat vuoden 2019 lopussa. Rakennemallit ja kuntakohtaiset kehityskuvat käsiteltiin ja hyväksyttiin kuntien kunnanhallituksissa ja –valtuustoissa
vuoden 2020 puolella.

Kuvassa 14 on ote Rakennemallihankkeen Elinvoimamalli –kartasta.
Muita teemakarttoja, joita hankkeessa
laadittiin, ovat:
· Matkailusta elinvoimaa
· Biotalouden edelläkävijä
· Uudistuva teollisuus
· Yhteisöjen kulttuuri
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6 TUULIVOIMAYLEISKAAVAT JA TUULIVOIMAYLEISKAAVOJEN MUUTOKSET

6.1

Vihisuon tuulivoimayleiskaava (eli Korkeakankaan tuulivoimapuisto)
Metsähallitus Laatumaan aloitteesta käynnistetty Vihisuon tuulivoimayleiskaava laadittiin
vuosien 2014 – 2016 aikana ja kuulutettiin voimaan 6.7.2018 korkeimman hallinto-oikeuden
hylättyä valitukset. Hankealue sijaitsee ns. Vihisuon alueelle, noin 14 kilometrin etäisyydelle
Karstulan keskustasta ja noin 13 km päähän Kyyjärven keskustasta. Osayleiskaavoituksen
tavoitteena oli laatia alueelle oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaava, jonka perusteella
rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan myöntää.
Tuulivoimayleiskaava mahdollistaa enintään 9 tuulivoimalaitoksen rakentamisen kaavaalueelle. Tuulivoimapuisto on rakentamisvaiheessa (marraskuussa 2020).

Kuva 15. Ote kunnanvaltuuston hyväksymästä Vihisuon tuulivoimayleiskaavasta. Kuva 14. Tuulivoimayleishankkeiden
yleispiirteiset sijainnit Karstulassa ja lähikunnissa sekä mahdollisesti toteutuvat voimalamäärät.

Kaavan vaiheet:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Kunnanhallituksen päätös kaavoituksen käynnistämisestä 12.5.2014 § 76
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 9.9.2014..
Vihisuon tuulivoimayleiskaavan vireille tulovaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli yleisesti
nähtävillä 2.10. – 16.10.2014.
Vihisuon tuulivoimayleiskaavan luonnosaineisto oli yleisesti nähtävillä 18.12.2014–19.1.2015 valmisteluvaiheen kuulemista varten.
Vihisuon tuulivoimayleiskaavan ehdotusaineisto oli nähtävillä 4.6.–3.8.2015
Kaavahankkeen ehdotusvaiheen jälkeinen viranomaisneuvottelu pidettiin Keski-Suomen ELY – keskuksessa 25.9.2015
Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan 4.4.2016 § 8, päätöksestä valitettiin hallintooikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen, päätöksestä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
KHO hylkäsi valituksen päätöksellään 17.5.2018.
Vihisuon tuulivoimayleiskaava on tullut voimaan kuulutuksella 6.7.2018.
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6.2

Koiramäen tuulivoimayleiskaava ja sen muutos
Greenwatt Oy:n aloitteesta käynnistetty tuulivoimayleiskaava laadittiin vuosien 2014 ja 2015
aikana ja kuulutettiin voimaan 26.5.2016 hallinto-oikeuden kumottua valitukset. Hankealue
sijoittuu ns. Koiramäen alueelle, noin 7 kilometrin etäisyydelle Karstulan keskustasta.
Osayleiskaavoituksen tavoitteena oli laatia alueelle oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaava, jonka perusteella rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan myöntää.
Kaavan laadintavaiheessa tuulivoimapuistoon suunniteltiin enintään 8 tuulivoimalaitoksen
rakentamista ja voimaantullut yleiskaava mahdollista enintään 8 voimalan rakentamisen,
Kaavan voimaantulon jälkeen kohteeseen on haettu poikkeamisluvat kuudelle voimalalle ja
samassa yhteydessä kaksi voimalapaikkaa on asetettu rakennuskieltoon yleiskaavamuutoksen käynnistämispäätöksen yhteydessä. Kunnanhallitus päätti Koiramäen tuulivoimayleiskaavan muutoksen käynnistämisestä sekä kahden voimalapaikan rakennuskieltoon asettamisesta 18.2.2019.
Kuva 16. Ote Koiramäen tuulivoimapuiston osayleiskaavasta.

Voimassa olevan Koiramäen tuulivoimayleiskaavan vaiheet:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Kunnanhallituksen päätös kaavoituksen käynnistämisestä 12.5.2014 § 76
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 9.9.2014..
Koiramäen tuulivoimayleiskaavan vireille tulovaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli yleisesti nähtävillä 2.10. – 16.10.2014.
Koiramäen tuulivoimayleiskaavan luonnosaineisto oli yleisesti nähtävillä 30.10. – 30.11.2014 valmisteluvaiheen kuulemista varten.
Koiramäen tuulivoimayleiskaavan ehdotusaineisto oli yleisesti nähtävillä 12.3. – 13.4.2015
Kaavahankkeen ehdotusvaiheen jälkeinen viranomaisneuvottelu pidettiin 11.6.2015 Keski-Suomen
ELY – keskuksessa
Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 22.6.2015 § 19, päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen
Hallinto-oikeus kumosi valitukset, eikä päätöksestä valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen
Kaavan voimaantulo kuulutettiin 26.5.2016.

Koiramäen tuulivoimayleiskaavan muutoshanke
Ø
Ø

Tuulivoimayleiskaavamuutoksen käynnistäminen on päätetty kunnanhallituksessa 18.2.2019
Kaavamuutoshankkeen aikataulu on toistaiseksi avoin
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6.3

Mustalamminmäen tuulivoimayleiskaava ja sen muutos
Greenwatt Oy:n aloitteesta käynnistetty tuulivoimayleiskaava laadittiin vuosien 2014 ja 2015
aikana ja kuulutettiin voimaan 1.12.2016 hallinto-oikeuden kumottua valitukset. Hankealue
sijoittuu ns. Mustalamminmäen alueelle, noin 5 kilometrin etäisyydelle Karstulan keskustasta. Osayleiskaavoituksen tavoitteena oli laatia alueelle oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaava, jonka perusteella rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan myöntää.
Kaavan laadintavaiheessa tuulivoimapuistoon suunniteltiin enintään 8 tuulivoimalaitoksen
rakentamista ja voimaantullut yleiskaava mahdollistaa enintään 8 voimalan toteuttamisen.
Kaavan voimaantulon jälkeen kohteeseen on haettu poikkeamisluvat kuudelle voimalalle ja
samassa yhteydessä kaksi voimalapaikkaa on asetettu rakennuskieltoon yleiskaavamuutoksen käynnistämispäätöksen yhteydessä. Kunnanhallitus päätti Mustalamminmäen tuulivoimayleiskaavan muutoksen käynnistämisestä sekä kahden voimalapaikan rakennuskieltoon
asettamisesta 18.2.2019
Kuva 17. Ote Mustalamminmäen
tuulivoimapuiston osayleiskaavasta.

Voimassa olevan Mustalamminmäen tuulivoimayleiskaavan vaiheet
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Kunnanhallituksen päätös kaavoituksen käynnistämisestä 12.5.2014 § 76
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 9.9.2014.
Mustalamminmäen tuulivoimayleiskaavan vireille tulovaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelma
oli yleisesti nähtävillä 2.10. – 16.10.2014.
Mustalamminmäen tuulivoimayleiskaavan luonnosaineisto oli yleisesti nähtävillä 30.10. – 30.11.2014
valmisteluvaiheen kuulemista varten.
Mustalamminmäen tuulivoimayleiskaavan ehdotusaineisto oli yleisesti nähtävillä 12.3. – 13.4.2015
Kaavahankkeen ehdotusvaiheen jälkeinen viranomaisneuvottelu pidettiin Keski-Suomen ELY – keskuksessa 11.6.2015.
Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 22.6.2015 § 20, päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Hallintooikeus hylkäsi valitukset, päätöksestä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallintooikeus kumosi valitukset ja kaavan hyväksymispäätös tuli lainvoimaiseksi 17.11.2016.
Kaavan voimaantulo kuulutettiin 1.12.2016.

Mustalamminmäen tuulivoimayleiskaavan muutos
Ø
Ø

Kunnanhallituksen päätös kaavoituksen käynnistämisestä 18.2.2019 § x
Kaavahankkeen aikataulu on toistaiseksi avoin.
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7 LÄHITULEVAISUUDEN KAAVAHANKKEITA
7.1

Karstulan terveyskeskuksen alueen eli Hämeenpuron asemakaavamuutos
Karstulan kunnalla on tavoitteena toteuttaa uusi SOTEKU-keskus entisen Tolppilan koulun
rakennuspaikalle Karstulan keskustaan Koulutien varrelle. Tällöin nykyisen terveyskeskuksen alueen uutta käyttötarkoitusta on tarpeen tarkastella myös kaavoituksen kautta. Ennen
kuin varsinaista asemakaavamuutosta käynnistetään, alueen käyttötarkoitusta ja tulevaisuuden linjauksia on hyvä tarkastella yleissuunnitelmatasoisesti arvokeskustelun muodostamiseksi.
Kaavamuutosalueesta ei ole päätöksiä eikä kaavahanketta ole vielä käynnistetty. Kuvassa
on osoitettu nykyisen terveyskeskuksen YS-korttelialueiden sijainti Hämeenpurontien varrella.

Kuvassa 18 on Hämeenpurontien varrelle sijoittuva YS-korttelialue, jonne sijoittuu nykyinen terveyskeskus. YS-korttelialue on varattu asemakaavassa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi.
Kaavan vaiheet:
Ø Kaavahankkeesta ei ole vielä kunnanhallituksen käynnistämispäätöstä eikä alueen mahdollisesta uudesta käyttötarkoituksesta ole mitään päätöslinjauksia.
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8 TÄRKEIMMÄT VOIMASSA OLEVAT KAAVAT
8.1

Saarijärven reitin rantaosayleiskaava
Saarijärven reitin rantaosayleiskaava valmistui vuonna 2003 ja se laadittiin pääosin Karstulan kunnan ja aluearkkitehdin yhteistyönä. Saarijärven reitin rantaosayleiskaava-alueeseen
kuuluvat vesistöt ovat: osa Oikarinjokea, Kiminginjärvi, Kiminginjoki, Pääjärvi, Vuorijärvet,
Hepolampi, Heijostenjoki (koski) ja Tuhmalampi. Kaava-alueella on kaikkiaan 609 rantarakennuspaikkaa, joista uusia on 252.
Saarijärven reitin rantaosayleiskaava sai lainvoiman vuonna 2003. Kaavaan on tehty rantaosayleiskaavan muutos vuonna 2011 ja 2015. Kolmas osayleiskaavan muutos on valmisteilla (Saarijärven reitin rantaosayleiskaavan muutos III) ja tavoitteena on saada kaavamuutos
luonnosvaiheeseen vuoden 2019 aikana.

8.2

Karstulan kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen
Karstulan kirkonkylän asemakaavan tarkistuksen suunnittelualueena oli Karstulan kirkonkylän ydinkeskusta-alue Keskustien, Virastotien, Karstulantien ja Koulutien lähiympäristössä. Suunnittelualueeseen kuuluvat koulujen alue, Virastotien liikekorttelit, kunnantalo, Kruukkilan ja Poikolan pihapiirit sekä Keskustien ja kirkon lähiympäristö, joka
on valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä.
Asemakaavan muutos koski kortteleita 26 - 30, 31 (osa), 37, 39 - 42, 43 (osa), 44, 58
(osa), 62, 65, 66, 67, (osa) 68 (osa), 74, 75, 80 ja 303 sekä niihin liittyviä virkistys-, liikenne- ja katualueita, torialuetta sekä maatalousaluetta. Kaavamuutosalueen pinta-ala
on noin 36 hehtaaria. Alueen asemakaava on pääosaltaan laadittu 1990 – luvulla. Kirkon, Kuhilaan, S-Marketin ja Linnunlaulun alueiden asemakaavaa on tarkistettu 2000luvun puolella. Kaavamuutosalue on suurelta osin rakennettua aluetta.

Kuva 18. Ote Karstulan kirkonkylän asemakaavan ajantasaistamisen ehdotusvaiheen
kaavakartasta.
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KARSTULAN KUNTA
Kaavoituskatsaus 2020-2022
________________________________________________________________________________
Karstulan kirkonkylän asemakaavan tarkistuksessa tutkittiin Karstulan taajaman asemakaavan ajantasaisuus. Kaavan ajanmukaisuuden arvioinnissa selvitettiin mm. alueiden kaavanmukainen toteutuminen, liikenneympäristön kehittäminen, maankäyttötarkoituksen muutostarpeet sekä muut kaava-alueen kehittämistavoitteet. Kaavamerkinnät, suojelumääräykset ja rakentamistapaa ja alueiden käyttöä koskevat ohjeet yhdenmukaistettiin vastaamaan maankäyttö- ja rakennuslain sisältöä. Keskustaajaman
yleisen tien alueiden (LYT) muuttamista katualueiksi tarkasteltiin kaavamuutostyön aikana.
Valtaosa kaava-alueesta on toteutunut asemakaavojen mukaisesti, joten suuri osa
muutoksista oli luonteeltaan kaavateknisiä tarkistuksia piirtomerkintöihin ja määräyksiin.
Kaavan vaiheet:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

8.3

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 17.3.2015.
Kaavamuutoksen vireilletulosta kuulutettiin 13.5. ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 13.5.–29.5.2015.
Kaavaluonnosaineisto oli yleisesti nähtävillä 30.6. – 14.8.2016 valmisteluvaiheen kuulemista varten.
Kaavaehdotusaineisto oli nähtävillä 3.8. - 4.9.2017
Asemakaavamuutoksesta pidettiin ehdotusvaiheen jälkeinen viranomaisneuvottelu 13.3.2018.
Asemakaavaehdotukseen tuli muutostarpeita mm. koulukorttelin osalta (huoltoliittymä kantatieltä,
suojelumerkinnät jne). Ennen hyväksymiskäsittelyä järjestettiin muutoskohteiden osallisten kuuleminen MRA 32 § tarkoittamalla tavalla.
Asemakaavamuutos hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 10.4.2019 §:ssä 22
Asemakaavamuutoksen voimaantulo kuulutettiin 29.5.2019

Asemakaavayhdistelmä, voimassa olevat kaavat netissä
Karstulan keskustan asemakaava on laadittu aikoinaan useassa eri osassa ja pääosin muoveille piirtäen sekä tulostettu paperisina kaava-aineistoina arkistoon. Kaava-aineisto on siten
muutettu myöhemmin sähköiseen muotoon eli koko kaava-aineisto on numeeristettu (dwgja pdf-tiedostoja). Numeeristamistyö on ostettu Sweco Ympäristö Oy:ltä, jonka palvelimella
ylläpidetään Karstulan ajantasaista asemakaavayhdistelmää sähköisessä muodossa. Asemakaavayhdistelmä ei korvaa alkuperäisiä asemakaavoja vaan toimii teknisenä apukarttana. Asemakaavayhdistelmään voi tutustua seuraavasta linkistä sekä tulostaa epävirallisia
otteita: http://paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/karstula/kartta.py?kartta=karstula
Asemakaavayhdistelmää päivitetään uusien kaavahankkeiden valmistumisen jälkeen.
Kuntalaiset pääsevät katsomaan voimassaolevia kaavoja (sekä asema- että yleiskaavoja)
myös seuraavasta internet-osoitteesta: https://pks-kartta.sito.fi/

21(21)

