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Uitamonjärvi – Vähäjärven rantakaavan osittainen kumoaminen
1

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen ja
sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville kaavatyön aloitusvaiheessa.
Osalliset voivat lausua mielipiteensä OAS:sta. OAS:ssa kerrotaan mitä on suunnitteilla ja missä, ketkä ovat
kaavatyön osalliset, milloin ja miten alueen suunnitteluun voi vaikuttaa, arvioitu aikataulu, suunnittelutyön
lähtökohdat, tavoitteet ja työn aikana tehtävät selvitykset sekä vaikutusten arvioinnit. OAS:ia tarkennetaan
tarvittaessa kaavatyön edetessä.

2

SUUNNITTELUALUE

Suunnittelun kohteena ovat kiinteistöt
−
−
−
−
−

495-403-4-44
495-403-4-50
495-403-4-51
495-403-4-52
495-403-4-65

RANTANIEMI (Knuutinen)
RANTAHIEKKA (Uitamo)
RANTAMÄKI (Notkonen)
RANTARINNE (Ilomäki)
RANTAKUMPU (Saarela)

Kiinteistöt sijaitsevat Uitamonjärven rannalla 3 km Multian keskustaajamasta koilliseen. Kiinteistöistä Rantaniemi on Uitamonjärven länsi-, muut itärannalla. Kiinteistöjen pinta-ala on yhteensä 3,6 ha ja niillä on rantaviivaa yhteensä 440 metriä.

Kuva 1: Suunnittelualueiden sijainti

FCG Finnish Consulting Group Oy
Puistokatu 2 A, 40100 Jyväskylä
p. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 1940671-3
Kotipaikka Helsinki

FCG Finnish Consulting Group Oy
27.6.2022

3

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 2 (15)

TAVOITTEET

Tavoitteena on kumota ranta-asemakaava viiden kiinteistön alueelta, jotta alueella voimassa oleva rantayleiskaava astuisi voimaan ranta-asemakaavan sijaan. Kaavahanke käynnistetään maanomistajien aloitteesta.

4
4.1

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Suunnittelualueen nykytila

Kiinteistöistä neljällä on rakennuksia. Alue on metsäistä, länsirannalla oleva kiinteistö on paljaampi. Kaikille
kiinteistölle vie ajotie. Maanpinta viettää jyrkähkösti Uitamonjärveen erityisesti itärannalla. Länsirannalla
rinne on loivempi.

Kuva 2: Ortoilmakuva ja kiinteistörajat (aineistot ©Maanmittauslaitos)
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Suunnittelualueella on 17 m:n korkeusero (+141,2 – 158,1 mpy, N2000).
Uitamonjärven pinta-ala on 51 ha ja se kuuluu Kokemäenjoen päävesistöön.

Kuva 3: Alueen pinnanmuotoja ja rakennuskantaa havainnollistava kuva (aineistot ©Maanmittauslaitos)

Uitamonjärvestä on kuvattu video Youtubeen: https://www.youtube.com/watch?v=NvE2WbIfc7Y .
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön
suunnittelujärjestelmää. MRL 24 §:n 2 momentin mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.
Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018.
Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat:
−
−
−
−

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen.
Tehokas liikennejärjestelmä.
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat.
Uusiutumiskykyinen energiahuolto.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettu huomioon alueen rantayleiskaavan laadinnassa.

FCG Finnish Consulting Group Oy
Puistokatu 2 A, 40100 Jyväskylä
p. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 1940671-3
Kotipaikka Helsinki

FCG Finnish Consulting Group Oy
27.6.2022

4.3

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 5 (15)

Maakuntakaavoitus

Voimassa oleva maakuntakaava

Kuva 4:Ote Keski-Suomen tarkistetusta maakuntakaavasta. Punainen nuoli osoittaa suunnittelualueen likimääräisen sijainnin.

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi 1.12.2017 Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan. Tarkistettu maakuntakaava korvasi kaikki aikaisemmat maakuntakaavat eli Keski-Suomen maakuntakaavan 1,2,3
ja 4. vaihemaakuntakaavat sekä Pirkanmaan 1. maakuntakaavan Jämsän Länkipohjan alueella.
Suunnittelualueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvat seuraavat aluevaraukset/merkinnät:
Biotalouteen tukeutuva alue
Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita.
Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa varmistetaan maa- ja metsätalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen toiminta- ja kehittämisedellytykset sekä turvataan hyvien ja yhtenäisten metsä- ja peltoalueiden
säilyminen maaseutuelinkeinojen käytössä.
Moottorikelkkailureitti
Merkinnällä osoitetaan moottorikelkkailun runkoreitistö ohjeellisena.
Ulkoilureitti
Merkinnällä osoitetaan Keski-Suomen maakuntaura ja eräitä muita sitä tukevia ulkoilureittejä ohjeellisina.
Koko maakuntaa koskevat suunnittelumääräykset
Maakuntakaavassa on annettu koko maakuntaa, biotaloutta, turvetuotantoa, vähittäiskaupan suuryksiköitä,
uusiutuvaa energiaa, erityistoimintoja, kulttuuriympäristöjä ja luonnonvaroja koskevia suunnittelumääräyksiä. Suunnittelumääräyksistä suunnittelukohdetta koskevat:
Uusiutuva energia
Asuin-, kauppa-, teollisuus-, työpaikka- tai vapaa-ajan alueita suunniteltaessa on mahdollisuuksien mukaan
selvitettävä geoenergian ja puun hyödyntämismahdollisuudet.
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Kulttuuriympäristö
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon tunnetut muinaisjäännökset ja maakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet sekä arvokkaat perinnemaisemat. Ajantasainen
tieto on tarkistettava museoviranomaiselta ja perinnemaisemien osalta toimivaltaiselta viranomaiselta. Maakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet on esitetty maakuntakaavan alueluettelossa.
Vireillä oleva Keski-Suomen maakuntakaava 2040
Keski-Suomen liitto on aloittanut maakuntakaavan päivityksen. Päivitys koskee Keski-Suomen voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen maakunnan aluetta, Kuhmoinen pois lukien. Kaavasta käytetään nimeä Keski-Suomen
maakuntakaava 2040. Maakuntakaava päivitetään rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti. Rullaavassa maakuntakaavoituksessa voimassa olevaa maakuntakaavaa muutetaan kertyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Nyt vireilletulovaiheessa nämä muutostarpeet liittyvät seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon, liikenteeseen ja hyvinvoinnin aluerakenteeseen.

Valmisteluvaiheen aineistot ovat nähtävillä maakuntaliiton sivuilla. Mielipiteitä ja lausuntoja pyydettiin kirjallisina viimeistään 5.5.2022. Suunnittelualueita koskien ei maakuntakaavan luonnoksessa ole merkintöjä.

Kuva 5: Ajoneuvolla reitti ja etäisyys Multian keskustasta suunnittelualueille on 19 minuuttia, 12 kilometriä.
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Yleiskaava

Multian vesistöjen rantayleiskaava 2004
Alueella on voimassa Multian vesistöjen rantayleiskaava, hyväksytty Multian kunnanvaltuuston 19.1.2004 §
67. Kaavan on laatinut FCG Planeko Oy (T. Leskinen, S. Kaksonen).

Kuva 6: Ote voimassa olevasta rantayleiskaavasta, suunnittelualueet on rajattu kuvaan sinisellä.

Suunnittelualueet ovat pääosin RA – aluetta (keltainen väritys), joille on merkitty yhteensä 5 rakennuspaikkaa
(punaiset pallot). Voimassa oleva ranta-asemakaava on huomioitu punaisella rajauksella ja merkinnällä "ra".
Itäpuolisen suunnittelualueen eteläkärki on yleiskaavassa maa- ja metsätalousaluetta M.
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Yleiskaavamääräykset

Yleiskaavassa ei suoraan määritellä RA – rakennuspaikkojen rakennusoikeutta.
Rantayleiskaavan alueelle ei ole tehty muutoksia. 2022 on tulossa vireille rantayleiskaavan muutos, missä
huomioidaan yksittäisiä muutostoiveita (esim. RA → AO), työtä ei ole vielä virallisesti käynnistetty.
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Voimassa oleva ranta-asemakaava

Uitamojärvi-Vähäjärven rantakaava on hyväksytty Multian kunnanvaltuustossa 18.12.1992 ja vahvistettu
Keski-Suomen lääninhallituksessa 7.9.1994.
Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa suunnittelualueilla on 5 RA – rakennuspaikkaa; korttelin 2 rakennuspaikka 1, korttelin 4 rakennuspaikat 1 – 4. Itäisellä suunnittelualueella eteläkärki on maa- ja metsätalousaluetta M. Kerrosluvuksi on määritelty yksi. Rantavyöhyke on merkitty istutettavaksi alueen osaksi, syvyys n.
15 – 20 m. Rakennuspaikoille on rajattu rakennusalat, etäisyys rajoista 5 – 6 m.

Kuva 7: Ote voimassa olevasta ranta-asemakaavasta. Kumottavat osat on rajattu punaisella. Kaavaote on väritetty jälkikäteen havainnollisuutta varten.
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Kuva 8: Voimassa olevan ranta-asemakaavan merkintöjen selitykset

Kuva 9: Voimassa olevan ranta-asemakaavan määräykset
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Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta sekä voimassa olevia asemakaavoja ja oikeusvaikutteisia yleiskaavoja. Laki, asetus, oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava.
sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset menevät rakennusjärjestyksen edelle.
Multian voimassa oleva rakennusjärjestys (https://multia.fi/uploads/multian_kunnan_rakennusjarjestys.pdf) on Multian kunnanvaltuuston hyväksymä 30.05.2017 § 25 ja tullut voimaan kuulutuksesta
27.09.2017 alkaen.
Yleiskaavassa ei suoraan määritellä RA – rakennuspaikkojen rakennusoikeutta. Ranta-asemakaavan kumoutuessa rakennuspaikkojen rakennusoikeus määräytyy siten Multian rakennusjärjestyksen mukaisesti. Voimassa olevan rakennusjärjestyksen 2017 luvun 10 "Rakentamisen määrä ranta-alueella" mukaisesti:
Rakentamisen määrä rantarakennuspaikalla:
Ranta-alueella kaikkien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa vapaa-ajan asunnon rakennuspaikalla olla enintään 250 k-m² ja vakituisen asunnon rakennuspaikalla enintään 450 k- m². Rantaalueella rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden korkeintaan kaksi kerroksisen ja kaksiasuntoisen asuinrakennuksen tai loma-asunnon ja sen käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia.
Rakennusten enimmäismäärä on viisi.
Rakennuspaikalle, jonka pinta-ala on vähintään 2.000 m², sallitaan rakennettavaksi yksi asuinrakennus/lomarakennus ja siihen liittyviä talousrakennuksia.
Rakennuspaikalle, jonka pinta-ala on vähintään 3.000 m², sallitaan rakennettavaksi yksi asuinrakennus/lomarakennus ja siihen liittyviä talousrakennuksia, joista yksi saa olla vierasmaja. Vierasmajan kerrosala saa olla 50 % päärakennuksen kerrosalasta mutta kuitenkin enintään 50 k-m².
Rakennuspaikalle, jonka pinta-ala on vähintään 5.000 m², sallitaan rakennettavaksi yksi asuinrakennus/lomarakennus ja siihen liittyviä talousrakennuksia, joista yksi saa olla vierasmaja. Vierasmajan kerrosala saa olla 50 % päärakennuksen kerrosalasta, mutta kuitenkin enintään 60 k-m².
Edellisissä kohdissa mainitulla vierasmajalla tarkoitetaan nukkumiseen ja oleskeluun soveltuvaa talousrakennusta. Vierasmajan tulee sijoittua päärakennuksen kanssa samaan pihapiiriin.

Kuva 10: Uitamonjärvi ©etuovi.com
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Kuva 11: Rakennuspaikkojen pinta-alat

4.7

Pohjakartta

Ranta-asemakaavan kumoamisen karttana käytetään voimassa oleva ranta-asemakaavan karttaa pohjakarttoineen, mihin kumottava alue merkitään.

Kuva 12: Voimassa olevan ranta-asemakaavan pohjakarttatiedot

5

LAADITTAVAT SELVITYKSET

Kaavan lähtötietoina käytetään aluetta koskevien ja sivuavien kaavojen yhteydessä tehtyjä selvityksiä sekä
muuta saatavilla olevaa yleistä tietoa.
MRL 204 §:n mukaan asemakaavan kumoamisessa sovelletaan kaavan laatimista koskevia säännöksiä. MRL
9 §:ssä on määrätty vaikutusten selvittämisestä kaavaa laadittaessa. Kaavan kumoamisen myötä alueella astuu voimaan oikeusvaikutteinen rantayleiskaava, jonka yhteydessä on tehty tarvittavat selvitykset. Kaavan
kumoamista varten ei lähtökohtaisesti tarvita erillisselvityksiä.

6

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET

Ranta-asemakaavan kumoamisen yhteydessä arvioidaan kaavan keskeiset vaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti asiantuntija-arviona. Vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kaavan kumoamisen vaikutuksina vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, luontoon, maisemaan, liikenteen ja
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teknisen huollon järjestämiseen, talouteen, terveyteen ja turvallisuuteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin sekä muut kaavan merkittävät vaikutukset.
Vaikutusten arviointi perustuu oleviin lähtötietoihin ja oleviin selvityksiin.
Alueella on oikeusvaikutteinen yleiskaavaa, jonka laadinnasssa on otettu huomioon MRL 39§:n mukaiset
yleiskaavan sisältövaatimukset:
1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;
2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;
3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;
4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla;
5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön;
6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;
7) ympäristöhaittojen vähentäminen;
8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä
9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.
Edellä mainitut seikat on selvitetty ja otettu huomioon, eikä kaava aiheuta maanomistajille tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa.

7

OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS

Kaavan kumoamiseen liittyvistä asioista tiedotetaan kunnan nettisivujen lisäksi tarvittaessa Suur-Keuruu –
lehdessä.

8

OSALLISET

Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa kaavan nähtävilläolon aikana kaavaluonnos- ja kaavaehdotusvaiheessa. MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt,
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin
valmisteilla oleva kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa:
−
−
−
−

kaavan vaikutusalueen asukkaat
yritykset ja elinkeinonharjoittajat
virkistysalueiden käyttäjät
kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat

Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:
−
−
−
−

asukkaita edustavat yhteisöt kuten asukasyhdistykset sekä kylätoimikunnat
tiettyä intressiä tai väestöryhmää edustavat yhteisöt kuten luonnonsuojeluyhdistykset
elinkeinonharjoittajia ja yrityksiä edustavat yhteisöt
erityistehtäviä hoitavat yhteisöt tai yritykset kuten energia- ja vesilaitokset
− Fingrid Oy
− Keuruun Sähkö Oy

Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:
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Keski-Suomen ELY-keskus
Keski-Suomen Liitto
Keski-Suomen Museo
Jyväskylän ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö
Multian kunnan hallintokunnat
Keski-Suomen palo- ja pelastuslaitos

Osallisten listaa täydennetään tarvittaessa.

9

SUUNNITTELUVAIHEET JA ALUSTAVA AIKATAULU

Kaavaprosessi

Ajankohta

Vireilletulo

07/2022

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu

Ei tarpeen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä

07/2022

Kaavaluonnoksen nähtävilläolo

08/2022

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

09/2022

Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu

Tarvittaessa

Kaavamuutoksen hyväksyminen

10/2022
11/2022

Lainvoimainen kaava

Aloitusvaihe ja vireilletulo
Kaavamuutoksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta ilmoitetaan kunnan kotisivuilla.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville, jolloin osallisilla ja kunnan asukkailla on
mahdollisuus esittää mielipiteensä siinä esitetyistä osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan
vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavoitusprosessin aikana.
Valmisteluvaihe
Kunta päättää kaavaluonnoksen asettamisesta nähtäville. Nähtäville asettamisesta tiedotetaan julkisesti.
Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä nähtävilläoloaikana kaavaluonnoksesta kirjallisesti. Saatu palaute käsitellään koosteeksi. Suunnittelualueen maanomistajia sekä rajanaapureita tiedotetaan kaavamuutoksesta kirjeitse.
Ehdotusvaihe
Kunta päättää kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta 30 päivän ajaksi. Kaavan nähtävillä olosta ilmoitetaan julkisesti. Osallisilla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta. Ehdotusvaiheessa ulkopaikkakuntalaisille kaava-alueen maanomistajille tiedotetaan postitse kunnassa tiedossa olevien osoitteiden
mukaisesti. Muistutus on toimitettava kirjallisena kuntaan ennen nähtävillä olon päättymistä. Suunnittelualueen maanomistajia sekä rajanaapureita tiedotetaan kaavamuutoksesta kirjeitse.
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Kaavaehdotuksesta järjestetään ehdotusvaiheessa
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tarvittaessa viranomaisneuvottelu.
Hyväksymisvaihe
Kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan perustellut vastineet. Multian kunnanvaltuusto hyväksyy kaavamuutoksen. Kaavamuutoksen hyväksymispäätöksestä kuulutetaan virallisesti.

10 VIRANOMAISYHTEISTYÖ
Kaavamuutos ei koske vaikutuksiltaan valtakunnallisia tai merkittäviä maakunnallisia asioita eikä ole valtion
viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta erityisen tärkeä, MRL 66 § mukainen viranomaisneuvottelu
ei ole tarpeen.
Kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta pyydetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyiltä viranomaisilta lausunto. Tiivistelmä lausunnoista, niihin annetut vastineet sekä niiden pohjalta kaava-asiakirjoihin
tehdyt muutokset ja täydennykset esitetään kaavaselostuksessa ja / tai liiteasiakirjoissa.
Kaavan vaikutuksia arvioidaan tarvittaessa yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joiden toimialaa kysymykset koskevat.

11 PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA
Palautteen tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi osoittaa Multian kunnalle.

12 YHTEYSTIEDOT

MULTIAN KUNTA
Tekninen toimi
Kaavoitus (aluearkkitehtipalvelut)
Multianraitti 3, 42600 Multia
aluearkkitehti Päivi Muhonen
etunimi.sukunimi@Saarijarvi.fi
Puh. 044 4598 434
www.multia.fi
tekninen johtaja Tiina Löytömäki
p. 040 301 6220
etunimi.sukunimi@multia.fi
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