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JOHDANTO JA OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 §) kaavan laatimiseen liittyvä
asiakirja, jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.
Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon maakuntakaavan ohjausvaikutus (MRL 48 §).
Maakuntakaavassa tehdyt alueiden-käyttöratkaisut on otettava yleiskaavoituksen perustaksi.
Yleiskaavaa laadittaessa on yleiskaavan sisältövaatimuksissa tarkoitetut seikat selvitettävä ja
otettava huomioon siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus edellyttävät. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Yleiskaava laadittaessa on otettava huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan tavoitteet on otettava
huomioon kaikessa alueiden käytän suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.

Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään koko suunnitteluprosessin ajan
aina tarpeen mukaan.

2.

SUUNNITTELUALUE JA LÄHTÖKOHDAT
Jämsän kaupungin taajamaosayleiskaavan laatiminen on aloitettu Jämsän kaupungin toimesta
keväällä 2015. Lähtökohtana on ollut osayleiskaavan laatiminen Jämsänkosken keskustan, Seppolan keskustan ja Himoksen väliselle alueelle sekä näitä ympäröiville lähialueille. Osayleiskaava
laaditaan oikeusvaikutteisena ohjaamaan asemakaavoitusta.
Kaavan valmisteluvaiheen aikana on päädytty laajentamaan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan
alue kattamaan myös Kaipolan, Alhojärven ja Partalan alueet ja niiden läheiset maaseutualueet.
Suunnitteilla olleen strategisen yleiskaavan rooli muuttuu taustaselvitykseksi alueen laajennuksen myötä. Kaupungin strategiset maankäytön linjaukset esitetään kaavaselostuksessa.
Laajennetulla suunnittelualueella asuu noin 15 000 asukasta, mikä on n. 70 prosenttia koko kunnan asukasluvusta. Osayleiskaavan pinta-ala on noin 11 000 hehtaaria (110 km²). Asutus tukeutuu varsinkin Jämsänkosken taajaman pohjoisosissa vahvasti vesistöihin. Jämsänkosken ja Seppolan taajamia yhdistää Jämsänjoki, joka jatkuu etelän suuntaan laskien Kaipolassa Päijän-

teeseen. Suunnittelualueen lounaiskulma on perinteistä maalaiskylämaisemaa, jossa
asutus sijaitsee teiden varsilla ja maisemaa hallitsevat laajat peltoalueet. Suunnittualue
rajoittuu idässä Himoksen matkailukeskukseen.
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Kuva 1. Kartta, jossa on osoitettu taajamaosayleiskaavan rajaus mustalla viivalla, yleispiirteisemmän ns.
strategisen yleiskaavan aluerajaus violetilla viivalla sekä voimassa olevat yleiskaava- ja asemakaavaalueet.
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TAVOITTEET
Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, yleiskaavan sisältö on siis otettava huomioon tarkempaa kaavoitusta tehdessä. Yleiskaavan keskeisimmät tavoitteet ovat:
·

Vetovoimatekijät

·

Palveluverkon riittävyys

·

Laajenemisalueet (asuminen, teollisuus, liikenne)

·

Liikenneverkon toimivuus, erityisesti joukkoliikenne ja kevyen liikenteen väylät

·

Kulttuuriympäristö- ja maisema-arvojen huomioiminen

·

Virkistysalueiden ja -reitistöjen aluevaraukset

·

Selvitetään mahdolliset tulva-alueet

·

Voimassa olevien kaavojen ajantasaisuuden arviointi

·

Täydennysrakentamisen alueet

·

Taajamien roolitus (Jämsänkoski, Seppola, Himos, Kaipola)

·

Kuntalaisten osallistaminen ja vuorovaikutus

·

Kaavataloudellisuus

4.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT, SUUNNITTELUTILANNE

4.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtion ja kuntien viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös 30.11.2000, tarkistetut tavoitteet voimaan 1.3.2009) ja
edistää niiden toteuttamista. Viranomaisten on myös arvioitava toimenpiteidensä vaikutuksia
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kannalta. Tarkistettujen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden seuraavissa kohdissa esitetyt tavoitteet tulee ottaa huomioon
osayleiskaavan suunnittelussa:

4.2

·

toimiva aluerakenne

·

eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu

·

kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat

·

toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

Maakuntakaava
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteessä 1 on ote Keski-Suomen maakuntakaavojen yhdistelmästä. Yhdistelmässä esitetään yhdellä kartalla voimassa olevat maakuntakaavat.
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Kokonaismaakuntakaava on tullut lainvoimaiseksi 10.12.2009 ympäristöministeriön vahvistuspäätöksen mukaisena.

Kuva 3. Ote 2. vaihemaakuntakaavasta.

Kuva 2. Ote maakuntakaavasta.

1. vaihemaakuntakaavalla varataan maaalue Jyväskylän seudun uudelle jätteenkäsittelykeskukselle. 1. vaihemaakuntakaava on
saanut lainvoiman 4.2.2011.

3. vaihemaakuntakaava käsittelee turvetuotantoa ja suoluontoa sekä tuulivoimaa. Kaavan valmistelu aloitettiin maakuntahallituksen laatimispaatoksella 24.10.2007. Tuulivoima liitettiin mukaan 15.12.2010. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 14.11.2012
ja ympäristöministeriö on vahvistanut sen
5.12.2014.

2. vaihemaakuntakaavan tavoitteena on
turvata Keski-Suomen maakunnassa laadukkaiden kiviainesten saanti, turvata suojelullisesti arvokkaiden harju-, kallio- ja moreenialueiden suojelulliset arvot sekä hyvän
ja turvallisen pohjaveden saanti. Ympäristöministeriö vahvisti 2. vmk maakuntavaltuuston hyväksymässä muodossa
11.5.2011. Kaava sai lainvoiman 20.11.2012
KHO:n hylättyä kaavasta tehdyn valituksen.

Kuva 4. Ote maakuntavaltuuston hyväksymästä
3. vaihemaakuntakaavasta.

4. vaihemaakuntakaava päivittää kaupan
palveluverkon ja taajamat. Kaavaehdotus on
hyväksytty maakuntavaltuustossa 3.5.2013.
Ympäristöministeriö on vahvistanut vaihekaavan 24.9.2014. vaihekaavan tavoitevuosi
on 2030.
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Keski-Suomen maakuntahallitus käynnisti
13.3.2015 Keski-Suomen maakuntakaavan
tarkistuksen. Tarkistus koskee KeskiSuomen maakuntakaavaa, 1., 2., 3. ja 4.
vaihemaakuntakaavaa sekä Pirkanmaan 1.
maakuntakaavaa Jämsän Länkipohjan osalta. Kaavoitusprosessin yhteydessä arvioidaan voimassa olevia kaavoja. Tarkistus
koskee kaikkia maakuntakaavan teemoja:
asutusrakennetta, liikennettä, teknistä huoltoa, luonnonvaroja, erityistoimintoja, kulttuuriympäristöä, luonnonsuojelua ja virkistystä.

Kuva 5. Ote 4. vaihemaakuntakaavasta.

Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa (Jämsän
Länkipohjan alue) osoitetaan alueita mm.
asumiseen, palveluille ja työpaikoille seuraavan parinkymmenen vuoden tarpeisiin.
Kaavaan sisältyvät seudullinen virkistysalueverkosto ja tärkeimmät liikenneratkaisut. Kaavassa osoitetaan myös maakunnan palvelu-keskusverkosto ja keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle sijoittuvat
seudullisesti merkittävät vähittäiskaupan
suuryksiköt. Lisäksi maakuntakaavassa osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta
tärkeitä alueita, joiden yhdyskuntarakennetta on tarpeen kehittää. valtioneuvosto vahvisti maakuntakaavan 29.3.2001.

Kuva 6. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta.

Lopputuloksena saadaan kaikki voimassa
olevat maakuntakaavat korvaava KeskiSuomen tarkistettu maakuntakaava. Kaavaprosessin aikana ratkaistaan miltä osin voimassa olevien kaavojen merkintöjä jätetään
voimaan ja mitä uusia asioita otetaan mukaan. Samalla kun tarkistettu maakuntakaava hyväksytään, kumotaan kaikki aiemmat
maakuntakaavat.
Tavoitteena on, että kaavaluonnos ja ehdotus ovat nähtävillä vuonna 2016. Maakuntavaltuuston on tarkoitus hyväksyä kaava kevätkokouksessa 2017
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Yleiskaavat
Jämsän taajamaosayleiskaavan on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 13.11.1989 § 103.

Kuva 7. Ote Jämsän taajamayleiskaavasta.

Valtatie 4:n ja valtatie 9:n lähialueiden
maankäytön ja liikenteen osayleiskaavan on
kaupunginvaltuusto hyväksynyt 13.11.1989.

Jämsänjoen oikeusvaikutteisen rantaalueiden osayleiskaavan on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 23.6.1997 § 45.

Kuva 9. Ote Jämsänjoen ranta-alueiden
osayleiskaavasta.

Himoksen oikeusvaikutteinen osayleiskaava
on vahvistunut 10.1.2001.

Kuva 8. Ote valtatie 4:n ja valtatie 9:n lähialueiden maankäytön ja liikenteen osayleiskaavasta.

Kuva 10. Ote Himoksen osayleiskaavasta.
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Rasuanniemen osayleiskaavan on kaupunginvaltuusto hyväkysynyt 15.1.2001 § 15.

Kuva 11. Ote Säyrylän osayleiskaavasta.

Jämsänkosken keskustaajaman osayleiskaavan on kaupunginvaltuusto hyväksynyt
19.12.1994 § 72.

Kuva 13. Ote Rasuanniemen osayleiskaavasta.

Kuva 12. Ote Jämsänkosken keskustaajaman
osayleiskaavasta.
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Sovijärven oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan on kaupunginvaltuusto hyväksynyt
10.10.2011 § 51.

Kuva 14. Ote Rasuanniemen osayleiskaavan
muutoksesta ja laajennuksesta.

Kuva 15. Ote Sovijärven rantaosayleiskaavasta.

Päijänteen oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.3.2014 §
17.

Kuva 16. Ote Päijänteen rantayleiskaavasta
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Asemakaavat
Koko osayleiskaavan suunnittelualueella on asemakaava-aluetta n. 2 600 hehtaaria (ks. kuva 1).

Kuva 17. Otteet Seppolan (vasen kuva), Jämsänkosken (oikea kuva) ja Kaipolan (alempi kuva) keskustaalueiden ajantasa-asemakaavasta.

5.

MUUT ALUEEN SUUNNITELMAT

5.1

Jämsän rakennemalli 2025
Jämsän kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Jämsän rakennemallin 2025 28.5.2012 § 34. Jämsän
rakennemalli on yhteinen tahdonilmaus oman alueen tulevan yhdyskuntarakenteen sisällöstä
vuoteen 2025. Siinä luodaan myös tulevien maakuntakaavojen sisältää ja se toteuttaa kuntakohtaisia, alueellisia ja seudullisia strategisia suunnitelmia.
Jämsän rakennemalliksi nimettiin kevään 2011 valtuustoseminaarissa Jämsän Sydänmalliksi.
Sydänmallissa Jämsän tulevaisuuden tiiviin toiminnallisen ydinalueen muodostaa sen jokilaakso
(Jämsänkoski – Seppola – Kaipola) ja rakenteellinen yhteys Himokselle. Jämsän keskusta (Seppola) on monipuolinen palvelujen keskus ja Jämsänkoski on rakenteeltaan tiivis ja uudistuva
vanha teollisuuskeskusta. Himoksen matkailukeskus kehittyy voimakkaasti; saavutettavuus paranee ja kapasiteetti kasvaa. Keskusten välillä on laadukkaista asumisen alueita sekä toimivat
virkistysyhteydet. Rantoja hyödynnetään rakentamisessa ja virkistysyhteyksien luomisessa. Myös
vesistöyhteydet/-reitistöt ovat monipuoliset. Valtateiden liittymiä kehitetään työpaikka- ja palvelualueina. Keskusten lisäksi kehittyvät palveluja sisältävät taajamat ja kylät: Halli, Juokslahti,
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Kaipola, Koskenpää ja Länkipohja sekä elinvoimaiset kyläkeskukset: Alhojärvi, Haavisto, Lahdenkylä, Olkkola, Partala ja Suinula.

Kuva 18. Jämsän sydän -rakennemalli.

5.2

Rakennusjärjestys ja suunnittelutarvealueet
Jämsän kaupungin rakennusjärjestyksen on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2009 ja se on
tullut voimaan 1.1.2009. Rakennusjärjestykseen sekä suunnittelutarvealueiden rajauksiin voi
tutustua kaupungin verkkosivuilla seuraavassa osoitteessa: http://www.jamsa.fi/kaavoitus-jarakentaminen/rakentaminen/saannot-ja-maksut.

5.3

Laaditut selvitykset, hankkeet ja suunnitelmat
Taajamaosayleiskaavan laadinnassa hyödynnetään suunnittelualueella aikaisemmin laadittujen
maakuntakaavojen, yleiskaavojen ja asemakaavojen yhteydessä tehtyjä selvityksiä. Aikaisemmin
laadittujen selvitysten osalta arvioidaan tapauskohtaisesti onko niissä esitetty tieto vielä ajan
tasalla ja voidaanko niitä yleiskaavan laadinnassa hyödyntää.

5.4

Muu käytettävä aineisto
·

Jämsän rakennemalli 2025 (5.3.2012)

·

Keski-Suomen museon Kioski – Kulttuuriympäristön inventointi

·

Maakuntakaavaselvitykset

·

Jämsä-puiston yleissuunnitelma (7.4.2015)

·

Ajantasa-asemakaavat

·

Valtatien 9 aluevaraussuunnitelma Jämsän kohdalla (2015)

·

Valtatie 9 Jyväskylä–Jämsä, kehittämisselvitys (2013)

·

Jämsän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma (4.11.2010)

·

Tiirinniemen–Kalmoniemen (Kaipola) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016

·

Rakennettu kulttuuriympäristö, 2009 (Museovirasto)

·

Muinaisjäännösrekisteri (Museovirasto)

·

Ympäristöhallinnon OIVA-ympäristöpalvelu (mm. pohjavesialueet, suojellut alueet, Natura 2000 -alueet ym.)
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LAADITTAVAT SELVITYKSET JA SUUNNITELMAT
Alueelle laaditaan seuraavat selvitykset ja suunnitelmat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Luontoselvitys
Muinaisjäännösinventointi
Maisemaselvitys
Liikenneselvitys
Kaupallinen selvitys ja palvelurakenneselvitys
Jämsän rakennemallin päivitys

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Yleiskaavaan liittyy vaikutusten arviointi, jossa arvioidaan suunnitelman toteuttamisen merkittäviä vaikutuksia (MRL 9 § ja MRA1 §):
1.
2.
3.
4.
5.

ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon
kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen
kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön

Vaikutusten arviointi toteutetaan asiantuntijatyönä. Vaikutusten arvioinnin tausta-aineistona toimivat useat osayleiskaavatyötä tukevat selvitykset ja niihin pohjautuvat analyysit. Vaikutusten
arvioinnin tukena ovat myös viranomaistahoilta saadut lausunnot sekä asukkailta ja muilta osallisilta saadut mielipiteet. Kaavan vaikutuksia arvioidaan koko kaavaprosessin ajan.

8.

OSALLISET
Osallisia ovat alueen maanomistajat, asukkaat ja yrittäjät sekä muut, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset
ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §).
Osallisten ryhmittely:
·

·

Yksityiset

·

Keski-Suomen pelastuslaitos

·

maanomistajat

·

Naapurikunnat

·

kaava-alueella sijaitsevat ja siihen
rajoittuvien alueiden maanomistajat
ja asukkaat, yrittäjät ja muut toimijat

·

Viranomaiset
·

Hallintoelimet
·

Jämsän kaupungin hallintokunnat

·

kaupunginhallitus

·

kaupunginvaltuusto

Muut yhteisöt ja järjestöt

·

Keski-Suomen ELY-keskus

·

Keski-Suomen Liitto

·

energia- ja verkkoyhtiöt

·

Keski-Suomen Museo

·

·

Liikennevirasto

paikkakunnalla toimivat yhdistykset
ja järjestöt
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9.

OSALLISTUMINEN, TIEDOTTAMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN

9.1

Tiedottaminen
Kaavasta tiedottaminen tehdään kaupungin www-sivuilla, kaupungin virallisella ilmoitustaululla,
paikallislehdessä ja erillistiedoksiannolla mahdollisille ulkopaikkakuntalaisille osallisille. Lisaksi
kaavatyön etenemistä ja suunnitelmia voi tarkastella Jämsän kaavoitusosaston www-sivuilla
osoitteessa: http://www.jamsa.fi/kaavoitus-ja-rakentaminen/kaavoitus
Luonnosvaiheessa sekä kaavoituksen myöhemmissä vaiheissa tullaan tarvittaessa neuvottelemaan osallisten kanssa.

9.2

Kokemusperäisen tiedon keruu (eHarava)
Taajamaosayleiskaavahankkeen aikana otetaan käyttöön uusi karttapohjainen kyselypalvelu Harava, jolla edistetään kansalaisten ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia omaan elinympäristöönsä liittyvässä suunnittelussa ja rakentamisessa.
Harava-palvelun kautta tullaan toteuttamaan useampi kysely kaavahankkeen aikana, kyselyt
jaotellaan eri teemoihin, esim. asuminen, liikunta, palvelut, virkistys jne.
Haravasta löytyy lisätietoja ja esimerkkikyselyitä osoitteesta www.eharava.fi.

9.3

Yleisötilaisuudet
Yleisötilaisuuksia pidetään kaavan valmisteluvaiheessa sekä ehdotusvaiheessa.

9.4

Luonnosvaihe (valmisteluvaihe)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto asetetaan kuulutuksella nähtäville MRA 30 § mukaisesti Jämsän kaupungin tekniselle osastolle ja kaupungin www-sivuille.
Luonnosvaiheen aikana osallisille varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavahankkeesta
kirjallisesti tai suullisesti kuulutuksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Kaavasta pyydetään
tarvittavat lausunnot viranomaisilta.

9.5

Kaavaehdotus
Kaavaehdotus pidetään virallisesti nähtävillä MRA 19 §:n mukaisesti 30 päivää Jämsän kaupungin
yhdyskuntatoimessa. Osallisille varataan mahdollisuus muistutusten ja lausuntojen antamisen.
Kaavaehdotuksesta annetut mielipiteet (muistutukset) tulee toimittaa kirjallisena kuulutuksessa
ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Kaupungin perusteltu kannanotto muistutuksista toimitetaan niille muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä pyytäneet. Muistutuksista ja lausunnoista sekä
vastineista niihin tehdään yhteenveto, joka liitetään kaavaselostukseen.

9.6

Hyväksyminen
Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan. Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan paikallislehdessä ja
kaupungin www-sivuilla. Kaupunginvaltuuston päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallintooikeuteen

9.7

Viranomaisyhteistyö
MRL 66 §:n 2 momentissa tarkoitettu aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 4.3.2015
Keski-Suomen ELY-keskuksessa Jyväskylässä. Tarvittaessa pidetään viranomaisneuvottelu myös
ehdotusvaiheessa. Kaavoitusprosessin aikana ollaan yhteistyössä lausuntoviranomaisten ja kaupungin hallintokuntien kanssa sekä pidetään tarvittavat neuvottelut.
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10. SUUNNITTELUN ALUSTAVA AIKATAULU
Kaavatyön tavoitteellisen aikataulun mukaisesti osallisten kannalta tärkeimmät osallistumis- ja
vuorovaikutusajankohdat ovat seuraavat:
Kevät-kesä 2015
Kaavahankkeen vireilletulon kuuluttaminen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä.
Talvi 2016–2017
Kaavaluonnos nähtävillä.
Syksy 2017
Kaavaehdotus nähtävillä.
Talvi 2017–2018
Kaavan hyväksyminen.

11. YHTEYSTIEDOT
Kaavoitustyötä ohjaa Jämsän kaavoitusarkkitehti yhdessä perustettavan toimikunnan kanssa.
Kaavakonsulttina toimii Ramboll Finland Oy.
Jämsän kaupunki
Seppolantie 10
42100 Jämsä
Kari Stenlund
kaupunkisuunnittelupäällikkö
p. 050 344 3904 k
kari.stenlund@jamsa.fi
Ramboll Finland Oy
Niemenkatu 73
15140 Lahti
Annu Tulonen
yksikön päällikkö
puh. 040 675 0332
annu.tulonen@ramboll.fi
Dennis Söderholm
suunnittelija
puh. 040 486 5330
dennis.soderholm@ramboll.fi
Tietoa kaavoituksesta on saatavissa myös kaupungin internet-osoitteesta www.jamsa.fi
Yleistietoa kaavoituksesta löytyy ympäristöhallinnon verkkopalvelusta osoitteesta:
http://www.ymparisto.fi/elinymparistojakaavoitus
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12. KAAVA-AINEISTO KOTISIVUILLA
Yleiskaavaan liittyvä materiaali löytyy osoitteesta:
http://www.jamsa.fi/kaavoitus-ja-rakentaminen/kaavoitus/yleiskaavat/vireilla-olevatyleiskaavat/2604-jamsan-taajamaosayleiskaava-2030
Polku:
Etusivu
> Kaavoitus ja rakentaminen
> Kaavoitus
> Yleiskaavat
> Jämsän taajamaosayleiskaava 2030

13. PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 11.–29.5.2015 Jämsän kaupungin
yhdyskuntatoimessa, osoitteessa Seppolantie 10, 42100 Jämsä, III kerros sekä kaupungin internet sivuilla osoitteessa www.jamsa.fi.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan muuttaa ja täydentää tarpeen vaatiessa suunnittelutyön aikana. Osallisilla on mahdollisuus esittää Keski-Suomen ELY-keskukselle neuvottelua
osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ennen kuin yleiskaavaehdotus asetetaan
julkisesti nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää neuvottelun johdosta ELY-keskus niin edellyttäessä.
Keski-Suomen ELY-keskus
PL 250
40101 Jyväskylä
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat mielipiteet tulee ennen kaavan asettamista julkisesti nähtäville toimittaa kirjallisesti seuraavaan osoitteeseen:
Jämsän kaupunki
Kaavoitustoimi
Seppolantie 10
42100 Jämsä
Sähköposti: kirjaamo@jamsa.fi
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Ote Keski-Suomen maakuntakaavojen yhdistelmästä. Taajamaosayleiskaavan rajaus on lisätty punaisella viivalla.

