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1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE  

Suunnitelman nimi on MOKSUNNIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Moksuntien varren pysäköinti-
alue. Suunnittelualue sijoittuu Karhunkierroksen, Moksuntien, Siltalantien ja Hanhilehdontien vä-
liselle alueelle. Alueen eteläpuolella on golfkenttä. Suunnittelualueen laajuus on noin 6,0 ha. Alu-
een sijainti on esitetty kansikuvassa ja alustava rajaus kuvassa 3. 

2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET 

Ähtärin kaupunginhallitus on päättänyt __.__.____ § __ asemakaavamuutoksen laatimisesta alu-
eelle. Tavoitteena on muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa siten, että mahdollistetaan pysä-
köintialueen sijoittaminen alueelle tukemaan Moksunniemen matkailualueen toimintaa. Alueen on 
tarkoitus toimia kaukopysäköintialueena, jolta matkailijat kuljetetaan tapahtuma-alueelle sisäisil-
lä kuljetusjärjestelyillä. 
 
Moksunniemen yleissuunnitelmassa (2011) alueen etelä- ja lounaisosaan on esitetty tilaisuus-
pysäköintialue. 

3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET 
JA AIEMMAT SUUNNITELMAT 

3.1 Maakuntakaava ja valtakunnalliset alueidenkäytöntavoitteet 

Ähtärin kaupunki kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton alueeseen, jolla on voimassa toukokuussa 2005 
vahvistettu maakuntakaava. Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 
tuli voimaan vuonna 2001. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009.  

Maakuntakaavassa Moksunniemeen on osoitettu 
virkistysalue (v-1), joka kohdeselostuksen mu-
kaan koskee virkistysaluetta, matkailukeskusta ja 
loma-asutusta. Moksunniemen virkistysalueen 
yhteyteen on lisäksi merkitty palvelujen aluetta 
(p). Suunnittelualue kuuluu maakuntakaavassa 
Myllymäen alueelle osoitettuun maaseudun kehit-
tämisen kohdealueeseen (mk-1) ja Alavuden, 
Kuortaneen, Lehtimäen, Nurmon, Töysän ja Ähtä-
rin alueelle osoitettuun matkailun vetovoima-
alueeseen (mv), joka kohdeselostuksen mukaan 
on luonto- ja ostosmatkailun muodostama koko-
naisuus, jossa on painotettu virkistystä. Suunnit-
telualue sisältyy Inhan – Ähtärinsalmen alueelle 
osoitettuun kulttuuriympäristön tai maiseman 
vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeään 
alueeseen. 
 
 

Kuva 1. Ote maakuntakaavasta 

 
Ympäristöministeriö on vahvistanut 31.10.2016 tuulivoimaa käsittelevän vaihemaakuntakaa-
van I. Vaihemaakuntakaavassa I ei ole esitetty aluetta koskevia merkintöjä tai määräyksiä.  
 
Kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintoja käsittelevä vaihemaakuntakaava II on hyväksytty 
maakuntavaltuustossa 30.5.2016 ja se on tullut voimaan 11.8.2016. Vaihemaakuntakaavassa II 
Moksunniemeen on osoitettu seudullisesti merkittävä veneilysatama.  
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3.2 Yleiskaava 

Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 10.2.2014 hyväksymä Moksunniemen osayleiskaava 
(kuva 2). Osayleiskaavassa alueelle on osoitettu retkeily- ja ulkoilualuetta (VR). Lähiympäristöön 
on osoitettu pientalovaltaisen asumisen (AO-1, AO/s-1) lisäksi matkailupalvelujen aluetta (RM-1) 
sekä yleistä pysäköintialuetta (LP) ja maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, joilla on erityistä ul-
koilun ohjaamistarvetta (MU).  

Siltalantien ympäristöön on osoitettu alueen osa (s-1), jolla sijaitsee LsL 49 §:n perusteella suo-
jeltuja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, joiden hävittäminen ja heikentäminen on 
kielletty.  

 
Kuva 2. Ote Moksunniemen osayleiskaavasta, KV 10.2.2014 

 
 
3.3 Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa seuraava asemakaava (ks. kuva 3): 

71  Rakennuskaavan muutos ja laajennus         LH vahv. 23.2.1994 

Voimassa olevassa asemakaavassa alueelle on osoitettu retkeily- ja ulkoilualuetta (VR) sekä ka-
tualueita. Alueen pohjoisosaan on merkitty ohjeellinen ulkoilureitti. Lähiympäristöön on osoitettu 
erillispientalojen korttelialuetta (AO), matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta (RM-1), 
puistoa (VP), lähivirkistysaluetta (VL), urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU-1), retkeily- ja 
ulkoilualueita (VR, VR-2) sekä suojelualuetta (S). 
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Kuva 3. Ote asemakaavayhdistelmästä ja suunnittelualueen rajaus 

 
3.4 Selvitykset ja suunnitelmat 

• Inventointiraportti Ähtäri, muinaisjäännösten tarkastuksia 2014, Museovirasto 
• Osayleiskaavan luonto-, liito-orava- ja lepakkoselvitys, Pöyry Finland Oy 2013 
• Osayleiskaavan maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys, Pöyry Finland Oy 2011 
• Osayleiskaavan muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy 2011 
• Moksunniemen yleissuunnitelma, Pöyry Finland Oy 2011 
• Ähtäri Masterplan, Ähtärin kaupunki 2010 
• Alavuden, Kuortaneen, Töysän ja Ähtärin liikenneturvallisuussuunnitelma, Tiehallinto, Ram-

boll 2009 
 
3.5 Nykytilanne 

Suunnittelualue on pääosin vanhaa läjitysaluetta ja metsätalouskäytössä. Suunnittelualue sijoit-
tuu Karhunkierroksen varteen, joka on Moksunniemen matkailualueen sisääntuloväylänä toimiva 
katu. Lähellä sijaitsee Ähtärin eläinpuiston alue sekä Moksunniemen Golf Oy:n golfkenttä. Suun-
nittelualue on vesijohto- ja viemäriverkoston piirissä. Alue on kaupungin omistuksessa. 
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3.6 Kulttuuri- ja luonnonympäristön erityiset kohteet 

Osayleiskaavan luonto-, liito-orava- ja lepakkoselvityksen (2013) mukaan Siltalantien ympäris-
tössä sijaitsee liito-oravalle soveltuva elinympäristö. Alueelta on tehty havaintoja pesäpuista ja 
liito-oravan liikkumisesta alueella. Selvityksen mukaan liito-oravan liikkumisyhteydet sekä pesä-
puut ja muut liito-oravalle tärkeät puut tulee säilyttää. 

Osayleiskaavan yhteydessä laaditun maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen mukaan alueella 
ei ole erityisiä kohteita. Suunnittelualue sisältyy maakuntakaavassa Inhan – Ähtärinsalmen alu-
eelle osoitettuun kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärke-
ään alueeseen. 

Osayleiskaavaa varten laaditun muinaisjäännösselvityksen (2011) ja Museoviraston vuonna 2014 
laatiman muinaisjäännösten tarkistuksen perusteella alueella ei ole todettu kiinteitä muinaisjään-
nöksiä. 

4. VAIKUTUSALUE 

Alustavasti asemakaavan vaikutusalueeseen kuuluu suunnittelualue lähiympäristöineen. 

5. OSALLISET 

Asukkaat, kiinteistönomistajat, maanomistajat ja muut osalliset 
• Alueen ja lähiympäristön kiinteistönomistajat 
• Ähtärin kaupungin asukkaat 
• Muut osalliset ja osalliseksi ilmoittautuvat 
Ähtärin kaupunki 
• Kaupunginvaltuusto 
• Kaupunginhallitus 
• Tekninen lautakunta 
• Muut lautakunnat 
• Ähtärin Energia ja Vesi Oy 
Viranomaiset 
• Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) 
• Etelä-Pohjanmaan liitto 
• Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo 
• Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos-liikelaitos 
• Liikennevirasto, rautatieosasto 
• Metsähallitus 
Yritykset ja yhteisöt 
• Anvia Oyj 
• Koillis-Satakunnan Sähkö Oy 
• Kuuskaista  
• Sonera Oyj 
• Hotelli Mesikämmen 
• Moksunniemen Golf Oy  
• Ähtärin Eläinpuisto  
• Ähtäri Golf Oy  
• Ähtärin yrittäjät ry 
• Ähtäri-seura ry  
• Suomenselän lintutieteellinen yhdistys ry 
• Suomenselän metsänhoitoyhdistys ry  
• Muut mahdolliset yritykset ja yhteisöt 
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6. TIEDOTTAMINEN 

Kaavoituksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan ja siihen liitty-
vän suunnittelumateriaalin nähtävillä olosta tiedotetaan kaupungin ilmoitustaululla, kaupungin in-
ternet-sivustolla http://www.ahtari.fi sekä Ähtärinjärven uutisnuotta -lehdessä jäljempänä olevan 
aikataulun mukaisesti. Kaavoitusprosessiin mahdollisesti myöhemmin tulleista oleellisista muu-
toksista tiedotetaan vastaavasti. 
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä ja saatetaan tiedoksi lehti-ilmoituksella 
joulukuussa 2016. 
Kaavan nähtävillä olossa kaavoitukseen liittyvä materiaali on nähtävillä Ähtärin kaupungin tekni-
sessä toimistossa (käyntiosoite: Ostolantie 17) sekä kaupungin Internet-sivuilla. 

7. OSALLISTUMINEN 

7.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Palautteen tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi osoittaa Ähtärin kaupungin tekniseen 
toimistoon osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon aikana. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaa voidaan täydentää suunnittelun kuluessa. Osallisella on mahdollisuus saattaa suun-
nitelman asianmukaisuus alueellisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) arvioita-
vaksi neuvottelumenettelyä käyttäen (MRL 64 § ja MRA 31 §). 

7.2 Luonnosvaihe 

Luonnosvaiheessa tilaisuus mielipiteen esittämiseen (MRA 30 §) järjestetään asettamalla valmis-
teluaineisto nähtäville. Tarvittaessa asiasta järjestetään yleisölle suunnattu tilaisuus. Huoma-
utuksia ja mielipiteitä alueen asemakaavan muutosta koskevissa asioissa voi jättää nähtävillä 
olon aikana Ähtärin kaupungin tekniseen toimistoon. 

7.3 Ehdotusvaihe 

Ehdotusvaiheessa asemakaavan muutosehdotus pidetään julkisesti nähtävänä (MRA 27 §) Ähtä-
rin kaupungin teknisessä toimistossa. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus 
kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava Ähtärin kaupungille ennen kaavaehdotuksen näh-
tävillä olon päättymistä (osoite: Ähtärin kaupunki, Kaupunginhallitus, Ostolantie 17, 63700 Ähtä-
ri). 

8. VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Asemakaavasta pyydetään lausunnot tarvittavilta viranomaisilta luonnos- ja ehdotusvaiheessa. 
Viranomaistyöneuvotteluja järjestetään tarpeen mukaan. 

9. SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET JA VAIKUTUSTEN ARVI-
OINNIN MENETELMÄT 

Vaikutusten arvioinnin pohjana käytetään tehtyjä selvityksiä ja asiantuntijoiden sekä osallisiksi 
määriteltyjen kannanottoja. 
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10. KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULUT JA PÄÄTÖKSEN-
TEKO 

Vuorovaikutuksen järjestäminen tapahtuu Ähtärin kaupungin toimesta. Kaavan laatiminen tapah-
tuu konsulttityönä Ramboll Finland Oy:n Seinäjoen toimistossa. 

Kaavoituksen vireilletulo, tiedottaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtävilläolo (MRL 63 §) 
 

loppuvuosi 2016-
alkuvuosi 2017 

Mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa (MRA 30 §); 
Luonnoksen nähtävillä olo, mahdollinen yleisötilaisuus, mielipiteet / lausunnot, 
mahdollinen viranomaisneuvottelu  
 

loppuvuosi 2016-
alkuvuosi 2017 

Tekninen lautakunta / Kaupunginhallitus 
Mielipiteiden käsittely, muutokset kaavaluonnokseen 
 

alkuvuosi 2017 

Kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi (MRA 
27 §); Muistutukset ja lausunnot, viranomaisneuvottelu tarvittaessa 
 

alkuvuosi 2017 

Kaupunginvaltuusto hyväksynee asemakaavan kesä 2017 

11. YHTEYSTIEDOT 

Ähtärin kaupunki 
Tekninen toimi 
Ostolantie 17 
63700 Ähtäri 
 

kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-aho 
puh. 0400 510 286, 020 125 2600 (keskus) 
fax (06) 2525 6111 
sähköposti: kirsi.haapa-aho@ahtari.fi 

Ramboll Finland Oy 
Alue- ja kaupunkisuunnittelu 
Kampusranta 9 C  
60320 Seinäjoki 

projektipäällikkö Anne Koskela 
puh. 050 524 8011 
sähköposti: anne.koskela@ramboll.fi 
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