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1. JOHDANTO 
Valtatie 18 ja maantie 621 osayleiskaava liittyy laajempaan NORTH EAST CARGO LINK (NECL) -
hankkeeseen, jossa pyritään kehittämään itä-länsi suuntaista liikennettä Norjassa, Ruotsissa ja 
Suomessa. Ähtärin, Keuruun ja Multian osalta hanke keskittyy valtatien 18 rakentamattomalle 
osuudelle (ns. Multian oikaisu) sekä Keuruulla lisäksi siihen liittyvän maantien 621 alueelle. Vt18 
yhteys on huomioitu sekä Keski-Suomen että Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntakaavoissa. Suo-
messa työtä koordinoi Keski-Suomen liitto, joka 21.6.2011 valitsi Ramboll Finland Oy:n toteut-
tamaan valtatien 18 ja maantien 621 aluevaraussuunnittelun. Samoin Vt 18 ja Mt 621 osayleis-
kaavat laaditaan Ramboll Finland Oy:n toimesta. Lisätietoa NECL-hankkeesta 
http://www.keskisuomi.fi/necl2. 
 
NECL –hankkeen yhteydessä on laadittu aluevaraussuunnitelma valtatien 18 uudesta linjauksesta 
sekä maantien 621 osoittamisesta. Aluevaraussuunnitelmaa ei laadittu maantielain mukaisena 
yleissuunnitelmana, vaan kunkin kunnan alueelle laaditaan omat osayleiskaavansa, jotka raja-
taan vaikutusten arvioinnin kannalta riittävän laajoiksi. Osayleiskaavojen keskeinen tavoite on 
väylävarauksen osoittaminen juridisesti sitovana maankäyttövarauksena. Ähtärin osalta kaavatyö 
kulkee nimellä vt 18 osayleiskaava. 
 
Osayleiskaavojen valmistelu ja aluevaraussuunnittelu on laadittu tiiviissä yhteistyössä eri toimi-
joiden kesken. Keskeisenä on myös osallistumismenettely (liittojen, kuntien, eri tahojen ja maan-
omistajien välinen yhteydenpito). Aluevaraussuunnitelman sekä kaavatyön valmistelua ohjasi vi-
ranomaistahojen lisäksi koko kaava-alueen kuntien luottamus- ja virkamiehistä koostuva hanke-
ryhmä, joka kokoontui yhteensä 6 kertaa: 
 
Ilkka Kajander Ähtärin kaupunki 
Ulla Järvinen  Multian kunta 
Teppo Sirniö  Multian kunta 
Timo Määttä  Keuruun kaupunki 
Eila Ilmarinen  Keuruun kaupunki 
 

 

Kuva 1. Hankealue kokonaisuutena. Ote North East Cargo Link –esitteestä. 
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2. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄH-
TÖKOHDAT  

MRL 62§, 63§ ja 64§ 
 

A) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkityk-
seen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan 
vaikutusten arvioinnista. 
 
Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tie-
toja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjes-
tettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapah-
tua myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. 
 
 

B) Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa 
 
Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista 
vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viran-
omaisilla ja yhteisöillä, joiden toimi-alaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus 
osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suulli-
sesti mielipiteensä asiasta. 
 
 

C) Neuvottelu osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
 
Kaupunki voi neuvotella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kanssa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ja toteuttamisesta. 
 
Osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunni-
telman riittävyydestä. Jos suunnitelma on ilmeisesti puutteellinen, elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen on viivytyksettä järjestettävä kaupungin kanssa neuvottelu suunnitelman täyden-
tämistarpeiden selvittämiseksi. 
 
Neuvotteluun on kutsuttava esityksen tehnyt osallinen ja tarpeen mukaan ne viranomaiset ja yh-
teisöt, joiden toimialaan asia liittyy. 
 
 

D) Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
 
Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on saatavilla Ähtärin Tekniseltä osastolta, Ostolantie 
17, 63700 ÄHTÄRI.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta seuraavasti: 
 

Kaavoituksesta vastaava: 
Kirsi Haapa-aho 
Kaavoituspäällikkö, Ähtärin kaupunki; puh. 0400 510 286, 
sähköposti: kirsi.haapa-aho@ahtari.fi 

 
tai Ramboll Finland Oy suunnittelija Minna Vesisenaho, puh. 050 537 4491, 
sähköposti: minna.vesisenaho@ramboll.fi. 

 
Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään koko suunnitteluprosessin ajan aina tar-
peen mukaan. 
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3. SUUNNITTELUN KOHDE JA VAIKUTUSALUE 

Tiehankkeeseen liittyvä hankealue kokonaisuudessaan käsittää noin 28 kilometrin pituisen mat-
kan valtatie 18 alueella välillä Myllymäki (Ähtäri) – Multia sekä maantien 621 osuuden Liesjärvi – 
Keuruu (noin 13,5 km). Ähtärin kaupungin alueelle sijoittuva suunnittelualue sijaitsee kaupungin 
kaakkoisosassa ja on laajuudeltaan n. 650 ha. Se rajoittuu etelässä maakuntarajaan, joka on 
myös Ähtärin ja Keuruun kaupunkien välinen raja. Pohjoisessa suunnittelualue rajautuu Myllymä-
en kylätaajamaan, jossa asukkaita on noin 570. 
 
Vaikutusalueeseen kuuluu suunnittelualueeseen rajautuva Myllymäen kylätaajaman asutus sekä 
sen eteläpuolinen haja-asutus. Laajemmin (liikenteellinen) vaikutusalue kattaa koko Keski-
Suomen alueen. 
 
 
Suunnittelualueen sijainti on osoitettu kuvassa 2 ja likimääräinen rajaus kuvassa 3. 
 
 

 

Kuva 2. Suunnittelualueen sijainti sekä Vt 18 uusi linjaus keskustaajamien välillä. 
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Kuva 3. Suunnittelualueen sijainti suhteessa Ähtärin keskustaajamaan sekä likimääräinen suunnittelu-
alue (kuvassa punaisella). Pohjakuva © Maanmittauslaitos. 

 
 

4. YHTEYSHENKILÖT 

Osayleiskaava toteutetaan yhteistyönä Ähtärin kaupungin ja Ramboll Finland Oy:n kesken. 
 
Kaavoittajana on Ähtärin kaupunki, jossa hankkeesta vastaa: 

 
kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-aho 
Ostolantie 17 
63700 ÄHTÄRI 
puh. 0400 510 286 
sähköposti: kirsi.haapa-aho@ahtari.fi 

 
Kaavan laatijana Ramboll Finland Oy:stä toimii: 
 

arkkitehti SAFA Kari Siipola 
Pitkänsillankatu 1 
67100 KOKKOLA 
puh. 050 348 1961 
sähköposti: kari.siipola@ramboll.fi 
 

Aluevaraussuunnitelman laatija: 
 
 Ramboll Finland Oy 
 

Hankkeen vastuuhenkilö: 
Sari Kirvesniemi 
Pakkahuoneenaukio 2 
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33101 TAMPERE 
puh. 040 575 6090 
sähköposti: sari.kirvesniemi@ramboll.fi 
 

 
5. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

5.1 Suunnittelualueen ympäristön nykytila 
 
Suunnittelualue on pääosin ojitettua metsä-, suoaluetta sekä turvetuotantoaluetta (Mustasuon 
turvetuotantoalue, laajuus n. 64 ha). Suunnittelualueen luoteisosaan nykyisen valtatie 18 linjan 
länsipuolelle sijoittuu Ähtärin Myllymäen kyläalueeseen liittyviä talouskeskuksia (Peltola ja Hon-
kamäki) sekä Palkkiperään sijoittuvia pientaloja. Samalla alueella kulkee myös luode-etelä –
suuntaisesti Seinäjoki-Jyväskylä päärata. 
 
Suunnittelualueella sijaitsee kaksi pientä lampea, Hangonlampi ja Mustalampi.  
 
Alueen halkaiseva pääväylä on seututie 621, joka on melko kapea sekä paikoin heikkokuntoinen 
ja päällystämätön.  Valtatien 18 puutteellisin osuus onkin juuri Ähtärin ja Multian/Keuruun välillä, 
sillä se on toistaiseksi viitoitettu vanhojen alempiluokkaisten teiden kautta ja kiertää siksi noin 20 
km lenkin.  VT 18 yhdistää kolme maakuntaa ja tämän välin puutteista johtuen tien liikenne-
määrä on merkittävästi pienempi kuin muilla vastaavilla maakuntakeskuksia yhdistävillä väylillä. 
Se vaikeuttaa mm. työmatka- ja asiointiliikennettä sekä logistisia kuljetuksia. VT 18 Ähtäri- Mul-
tia väli on Suomen valtatieverkon ainut rakentamaton osuus. 
 
 
5.2 Maanomistus 
 
Maa-alueesta suurin osa on yksityisten maanomistajien hallussa ja vesialue on yleisimmin yhteis-
tä aluetta. Yksityisten lisäksi alueella maata omistaa Ähtärin kaupunki. 
 
 
5.3 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista aluei-
denkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto hyväksyi valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet maankäyttö- ja rakennuslain perustella vuonna 2000. Valtioneuvosto päätti 13.11.2008 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta, mikä tuli voimaan 1.3.2009. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen: 
1. Toimiva aluerakenne 
2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
5. Helsingin seudun erityiskysymykset 
6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. 
 
 
Tässä yleiskaavahankkeessa suunnittelua koskevat erityisesti seuraavat valtakunnalliset aluei-
denkäyttötavoitteet:  
 
Toimiva aluerakenne 
 Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin 

perustuvana kokonaisuutena 
 Maakunnan suunnittelussa on selvitettävä maaseudun alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä ky-

läverkoston kehittämiseen liittyvät toimenpiteet, joilla edistetään olemassa olevien rakentei-
den hyödyntämistä, palvelujen saatavuutta, elinkeinotoiminnan monipuolistamista sekä ym-
päristöarvojen säilyttämistä. 
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 Mahdollisuuksien mukaan on lisäksi selvitettävä ja edistettävä alueiden käytön järjestämistä 
raja-alueilla. Samalla tulee kiinnittää huomiota alue- ja yhdyskuntarakenteen toimivuuteen 
sekä elinkeinotoiminnan tarpeiden ja ympäristöarvojen yhteensovittamiseen. 

 
 
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
 Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja 

taajamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua. Yhdyskuntarakennetta 
kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja 
mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve 
on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräi-
lyn edellytyksiä parannetaan. 

  Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoi-
minnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyö-
dyntäen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan 
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien 
äärelle. 

 Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä 
edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. 

 Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja niitä 
palvelevat kemikaaliratapihat on sijoitettava riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toiminto-
jen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista. 

 Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa hait-
taa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. 

 
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
 Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liiken-

nemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Liikennejär-
jestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen-
tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyk-
siä. Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen. 

 Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia päälii-
kenneyhteyksiä ja -verkostoja. 

 Alueidenkäytössä on edistettävä matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta ja turvattava edelly-
tykset julkiselle liikenteelle sekä eri liikennemuotojen yhteistyön kehittämiselle. 

 Edellä mainittuja yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytössä ja alueidenkäy-
tön suunnittelussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä 
maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- 
ja kulttuurikohteet ja alueet sekä maiseman erityispiirteet. 

 
 
5.4 Maakuntakaava 
 
MRL:n mukainen maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maa-
kunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavan tehtävä on määrittää alueiden käytön ja yhdys-
kuntarakenteen periaatteet ja osoittaa aluevarauksia alueiden käyttöä koskevien valtakunnallis-
ten tai maakunnallisten tavoitteiden taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yh-
teen sovittamisen kannalta tarpeellisessa laajuudessa ja tarkkuudella. 

Maakuntakaavan tehtävä on määrittää alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja 
osoittaa aluevarauksia alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoit-
teiden taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamisen kannalta tar-
peellisessa laajuudessa ja tarkkuudella. Maakuntakaavaa laadittaessa on erityistä huomiota kiin-
nitettävä mm. vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön, maakunnan elinkeinoelämän toi-
mintaedellytyksiin; maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen sekä virkistyk-
seen soveltuvien alueiden riittävyyteen (MRL 28§). 
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Ähtärin kaupunki kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton alueeseen. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 
on Ympäristöministeriön vahvistama 23.5.2005. Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta on 
esitetty alla olevassa kuvassa. 
 

  

Kuva 4. Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta. 
 
Vahvistetussa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu seuraavia 
merkintöjä: 
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Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavaa päivitetään vaiheittain. Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakunta-
kaavalla ohjataan vaikutuksiltaan merkittävien tuulivoima- alueiden sijoittumista Ete-
lä-Pohjanmaalla. Vaihemaakuntakaava täydentää vahvistettua kokonaismaakuntakaavaa, joka ei 
ota kantaa tuulivoimaan. I vaihemaakuntakaava on ehdotusvaiheessa (nähtävillä 1.12.2014–
9.1.2015). 
Lisäksi liiton alueella valmistellaan vaihekaavaa II (Kauppa, liikenne ja maisema-alueet) sekä 
vaihekaavaa III (Turvetuotanto, suoluonto ja bioenergia). 
Vaihemaakuntakaavoissa ei ole suunnittelualuetta koskevia merkintöjä. 
 
 
5.5 Yleiskaava 
 
Myllymäen osayleiskaava on kaupunginvaltuuston hyväksymä 5.11.1984. Osayleiskaavaa ei ole 
vahvistettu, joten se on siten vain ohjaava sekä oikeusvaikutukseton. 
 

 

Kuva 5. Myllymäen osayleiskaava. 

 
 
5.6 Asemakaava 

 
Alueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja. 
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5.7 Pohjakartta 
 
Suunnittelussa käytetään Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa. 
 
 

6. SUUNNITTELUN TAVOITTEET JA SELVITYKSET 

6.1 Suunnittelutehtävä ja tavoite 
 
Suunnittelutehtävänä on laatia osayleiskaava valtatien 18 varauksen osoittamiseksi Ähtärin kau-
pungin alueella. Työn yhteydessä on laadittu aluevaraussuunnitelma tien linjauksesta 
vaihtoehtoineen. Osayleiskaavan keskeinen tavoite on uuden Vt18 väylävarauksen osoittaminen 
juridisesti sitovana maankäyttövarauksena.  
 
Tarkemmin aluevaraussuunnitelman ja yleiskaavoituksen tavoitteet voidaan luokitella liikenteelli-
siin tavoitteisiin, ympäristöllisiin tavoitteisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Myös valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet (osio 5.3) sekä elinkeinoelämän tavoitteet huomioidaan. 
 
Liikenteelliset tavoitteet:  
 Itä-länsi suuntaisen kuljetuskäytävän kehittäminen lyhentämällä matka-aikaa ja parantamal-

la kuljetusajan ennustettavuutta (mm. teollisuuden (sahateollisuus, metsä- ja energiateolli-
suus) raskas liikenne) 

 Vähentää kuljetuksille tien kunnosta ja liikennöintiolosuhteista johtuvia häiriöitä  
 Parantaa Ähtärin, Multian ja Keuruun kuntakeskuksien saavutettavuutta ja samalla maakun-

tien keskusten välisiä yhteyksiä huomioiden pendelöinti kuntien välillä 
 Liikenneturvallisuuden parantaminen; heva -onnettomuuksien (kevyen liikenteen henkilöva-

hinkoon tai kuolemaan johtaneet onnettomuudet) vähentäminen 
 Joukkoliikenteen ja matkailun (et. vaikutus kasvavaan itä-länsisuuntaiseen matkailuun) huo-

mioiminen 
 
Ympäristölliset tavoitteet:  
 Liikennejärjestelyt tukevat alueiden maankäyttöä  
 Tiestä aiheutuvat haitat eivät merkittävästi heikennä maatilojen elinkelpoisuutta  
 Liikennemelu ei merkittävästi heikennä alueen asutuksen ja loma-asutuksen olosuhteita  
 Teiden sijainnit eivät vaikuta merkittävästi tärkeisiin luontokohteisiin 
 Tiet eivät merkittävästi heikennä alueen maisemallisia ja kulttuuriympäristön arvoja. 
 Mm. Viheryhteydet ja eläinten kulkuyhteydet turvataan hankkeen yhteydessä 

 
Taloudelliset tavoitteet:  
 Tehtävät toimenpiteet ovat kustannustehokkaita  
 Vaiherakentaminen on mahdollista ja taloudellista  

 
Seuraavassa kaaviossa on esitetty prosessikuvaus kaavojen ja aluevaraussuunnitelman yhteen 
kytkemisestä. Numerot kuvaavat prosessin keskeisiä kokousajankohtia. 
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. 

Kuva 6. Suunnittelun prosessikaavio. 

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
YHDISTÄÄ KAAVA- JA 
VÄYLÄSUUNNITTELUN 
SEKÄ MAHDOLLISTAA 
VUOROPUHELUN: 
Vaihe 2 (tavoitteet): 
Asetetaan hankkeelle moni-
puolisesti tavoitteita erityi-
sesti kansainvälisestä näkö-
kulmasta: 
-Maankäytölliset tavoitteet 
-Liikenteelliset tavoitteet 
-Ympäristölliset tavoitteet 
-Taloudelliset tavoitteet 
 
Vaihe 3 (vaihtoehdot): 
Vaihtoehdot pyritään reuna-
ehtojen rajoissa laatimaan 
mahdollisimman erilaisiksi, 
jotta niiden väliset vaiku-
tuserot ja siten myös vaiku-
tuspotentiaali tulee näkyviin. 
Vaihtoehtojen vertailu moni-
puolisesti, jotta kokonaisuu-
den kannalta paras vaihtoeh-
to voidaan valita: 
-Kannattavuuslaskelman 
avulla voidaan arvioida ra-
hassa mitattavia hyötyjä 
-Vaikuttavuus eli kuinka hy-
vin vaihtoehdot toteuttavat 
asetettuja tavoitteita 
-Toteutettavuus ja kustan-
nukset 
 
Vaihe 4 (luonnos) 
Tarkennetaan suunnitelmat 
ja vaikutusten arviointi tar-
koituksenmukaiseen mitta-
kaavaan. 
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6.2 Laaditut ja laadittavat selvitykset 
 
Suunnittelualueelle aikaisemmin laadittuja selvityksiä ovat: 
 
 Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys. Finnish Consulting Group Oy. Loppu-

raportti 15.8.2011. 
 

 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan ja vaihekaavojen aineisto. 2005-. Etelä-Pohjanmaan liit-
to. 
 

 Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030. Julkaisu A:30. Etelä-Pohjanmaan liitto 2010. 
 

 Etelä-Pohjanmaan valta- ja kantateiden logistiikka- ja maankäyttöselvitys 2011. Loppuraport-
ti. Julkaisu B:42. Liikennevirasto. 

 
 
Aluevaraussuunnitelman laatimisen sekä kaavatyön yhteydessä on laadittu ja/tai tarkennettu 
seuraavia selvityksiä: 
 
 arkeologinen selvitys, Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu, 2014 
 melulaskennat, Ramboll Finland Oy, 2013 
 saukkolausunto, Risto Sulkava, 2012 
 linnustolausunto, Suomenselän lintutieteellinen yhdistys ry, 2012 
 rakennuskannan selvitys, Ramboll Finland Oy, 2012, tark. 11.8.2015 

 
 uhanalaiset kasvilajit 
 luontodirektiivin liitteen IV b kasvilajisto 
 uhanalaiset luontotyypit 
 perinnebiotoopit 
 luonnonmuistomerkit 
 uhanalaiset eliölajit 
 luontodirektiivin liitteen IV a eläinlajisto 
 linnusto  
 muut kaavoituksen kannalta merkitykselliset eläinlajistojen elinympäristöt 
 mahdolliset metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt (ML 10 §) 
 luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit (LSL 29 §) 
 vesilain 2 luvun 11 §:n tarkoittamat luonnontilaiset pienvedet 
 muut luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät kohteet 

 
 

7. LAADITTAVAT VAIHTOEHDOT 
Liikenteelliset vaihtoehdot selvitetään aluevaraussuunnitelmassa. Vaihtoehdot pyritään 
mm. maakuntakaavan asettamien reunaehtojen rajoissa laatimaan mahdollisimman erilai-
siksi, jotta niiden väliset vaikutuserot ja siten myös vaikutuspotentiaali tulee näkyviin. 
 
Vaihtoehtojen vertailu tehdään monipuolisesti, jotta kokonaisuuden kannalta paras vaihtoehto 
voidaan valita: 
-Kannattavuuslaskelman avulla voidaan arvioida rahassa mitattavia hyötyjä 
-Vaikuttavuus eli kuinka hyvin vaihtoehdot toteuttavat asetettuja tavoitteita 
-Toteutettavuus ja kustannukset 
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8. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 

MRL 9 § 
 
Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa 
 
Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa 
määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskun-
tataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä 
alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. 
 
Arvioinnin lähtötietona käytetään kaavatyön yhteydessä laadittavia selvityksiä, tutkimuksia sekä 
suunnitelmia. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan osallisten ja eri sidosryhmien näkemykset ja 
mielipiteet.  
 
Vaikutusten arvioinnin osakohteet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lain 9 §:n ja -
asetuksen 1 §:n mukaan kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutuksia: 
 
 
1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 

Vaikutuksia arvioidaan analysoimalla tielinjausten aiheuttamat muutokset ja arvioimalla nii-
den merkittävyyttä suhteessa ympäristöön ja sen kokemiseen. Vaikutuksista tutkitaan erityi-
sesti liikenteen aiheuttamien päästöjen, melun ja tärinän aiheuttamia vaikutuksia. Lisäksi 
selvitetään ratkaisun mahdolliset vaikutukset mm. kylien vetovoimaan.  
 

2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 
Uusien tielinjausten vaikutuksia erityisesti maa- ja kallioperään arvioidaan maastokäyntien ja 
olemassa olevan tiedon perusteella.  
 

3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 
Luonnon monimuotoisuutta ja vaikutuksia siihen arvioidaan maastokäyntien ja tehtyjen selvi-
tysten perusteella. Arviointi tehdään vertaamalla ympäristön nykytilaa kaavaratkaisuun ja 
tarkemmin siinä osoitettuihin uusiin tielinjauksiin. Arvioinnissa keskitytään mahdollisiin laki-
kohteisiin. 
 

4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; 
Arvioidaan lisääntyvä liikennemäärä ja sen vaikutukset alueella ja erityisesti suunniteltuihin 
valtatiehen 18 ja seututiehen 621. Liikenteellisillä vaikutuksilla tarkoitetaan erityisesti vaiku-
tuksia liikennöitävyyteen, liikenneturvallisuuteen, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen edel-
lytyksiin sekä kansainvälisiin kuljetuksiin ja logistiikkaan. 
 

5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 
Alueen maisema muuttuu uuden tielinjauksen myötä, minkä vaikutuksia arvioidaan. Myös tie-
linjauksen alle jäävät alueet huomioidaan mahdollisen kulttuuriperinnön osalta. 

 
Em. listassa on kaavan laadinnan yhteydessä todennäköisesti merkittäviksi muodostuvat vaiku-
tukset lihavoitu. 
 
 
Vaikutusten arviointi tehdään edellä kuvatusti kaavaprosessissa, mutta vaikutuksia selvitetään 
erityisesti aluevaraussuunnitelman yhteydessä. Sitä kautta saadaan myös taustatietoa kaavan 
vaikutusten arvioimiseksi, sillä kaava ja aluevaraussuunnitelma tehdään samanaikaisesti yhteen 
kytkien. 
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9. OSALLISET 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia sekä lausua kaa-
vasta mielipiteitä ja antaa lausuntoja. 

 
Kaavahankkeen osallisia ovat MRL:n 62 §:n mukaan: 

 
1. Kaikki, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 

huomattavasti vaikuttaa: 
 

 Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat, haltijat, käyt-
täjät, asukkaat sekä loma-asukkaat 

 
 

2. Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 
 
• Ähtärin kaupungin eri hallintokunnat 
Ostolantie 17 
63700 ÄHTÄRI 
Puh. 06 2525 6000 
Faksi 06 2525 6111 
 
• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Korsholmanpuistikko 44 
65101 VAASA 
 
 Etelä-Pohjanmaan liitto 

PL 109 
60101 SEINÄJOKI 
 
• Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo 
Törnäväntie 23 
60200 SEINÄJOKI 
 
• Liikennevirasto 
PL 33 
00521 HELSINKI 
 
 
 Ähtärin Energia ja Vesi Oy 
 Koillis-Satakunnan Sähkö Oy 
 TeliaSonera Finland Oyj 
 Vapo Oy 
 Myllymäen Kylä- ja Nuorisoseura ry 
 Yksityistiekunnat 
 Vesialueiden jakokunnat ja kalastuskunnat 

 
 Muut alueen yritykset, paikalliset yhteisöt ja järjestöt, joiden toimialaa 

kaava koskee 
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10. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄR-
JESTÄMINEN 

MRL 1 § 
Lain yleinen tavoite 
 
Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden 
käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan 
edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edis-
tetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti 
ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. 
 
Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallis-
tumismahdollisuus asioiden valmisteluun, 
suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asi-
antuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tie-
dottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa. 

MRL 6 § 
Vuorovaikutus ja kaavoituksesta tiedot-
taminen 
 
Kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaiku-
tuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kans-
sa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa, siten kuin jäljempänä 
tässä laissa säädetään. 
 
Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tie-
dotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että niil-
lä, joita asia koskee, on mahdollisuus seurata 
kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. 

 
 
 
Aloitusvaiheessa kaavan vireilletulosta tiedotetaan lehdessä ja kaupungin ilmoitustaululla ja 
kotisivuilla (MRL 63§). Osalliset voivat ottaa kantaa esillä olevan osallistumis- ja arviointisuunni-
telman riittävyyteen antamalla siitä kommentteja yhteyshenkilöille (kohta 4) ja riittävyyttä kä-
sitellään myös viranomaisneuvottelussa (MRL 66§, MRA 18§). 
 
Valmisteluvaiheessa kaavaluonnos pidetään yleisesti nähtävillä (MRL 62§). Kuulutuksessa il-
moitettavana ajankohtana, jolloin suunnitelmaan voi tutustua ja siitä antaa mielipiteitä. Mielipi-
teiden tekotapa ja jättöpaikka ilmoitetaan kuulutuksessa. Lisäksi pidetään esittelytilaisuuksia, 
joiden ajankohta ilmoitetaan valmisteluvaiheen kuulemisen ilmoituksen yhteydessä. Osallisilta 
(viranomaiset ja yhteisöt) pyydetään virallinen lausunto ja pidetään tarpeen mukaan toinen vi-
ranomaisneuvottelu. 
 
Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville MRL 65§:n ja MRA 19§:n mukaisesti. Tällöin osalli-
silla on mahdollisuus antaa kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus. Muistutuksen tehneille, 
jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kaupungin 
perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. 
 
Eri viranomaistahoille lähetetään lausuntopyynnöt. Viranomaistahojen kanssa pidetään tarvitta-
essa myös erillinen viranomaisneuvottelu (MRL 66§, MRA 18§), kun kaavaehdotus on ollut 
julkisesti nähtävänä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot saatu.  
 
Kaavaehdotus esitellään kaupunginhallitukselle ja – valtuustolle ja valtuusto tekee hyväksymistä 
koskevan päätöksen. Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan MRL 67§ ja MRA 94§ mukaan niille 
viranomaisille, kaupungin jäsenille ja muistutuksen tehneille jotka ovat sitä pyytäneet. Kaavan 
lähettämisestä tiedoksi on säädetty MRA 95§:ssä. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 188§:n mukaan asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen 
haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään. 
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11. KAAVOITUKSEN AIKATAULU 

Osayleiskaava laaditaan vuosien 2011–2015 aikana seuraavasti: 
   

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  10.1.2012 
 1. viranomaisneuvottelu: 26.1.2012 
 Vireilletulo: 10.3.2012 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo: 21.3.–21.4.2012 
 Kaavaluonnos: 1.10.2014 
 Valmisteluvaiheen kuuleminen: 19.11-19.12.2014 
 Kaavaehdotus: 11.8.2015 
 Hyväksyminen kaupunginvaltuustossa: Loka-marraskuu 2015 

 
 
Aikataulu tarkentuu kaavoituksen edetessä. 
 


