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KINKOMAAN VITAPOLIS KORTTELEIDEN 1202 JA 1203 ASEMAKAAVAN 

MUUTOS (PÄÄRAKENNUKSEN ALUE) 

 

EHDOTUSVAIHEEN PALAUTE JA VASTINEET 

1 NÄHTÄVILLÄ OLO, LAUSUNTOPYYNNÖT, PALAUTE 

Asemakaavaehdotus sekä muu valmisteluaineisto olivat julkisesti nähtävillä Muu-

ramen kunnanvirastossa elinvoiman ja kestävän kasvun osastolla (os. Virastotie 8) 

24.6.–13.8.2019. Kunnanviraston sulkuaikana 1.–21.7.2019 aineistot olivat nähtä-

villä vain internetsivulla osoitteessa www.muurame.fi/vireilla-olevat-kaavat. 

Lausuntopyynnöt lähetettiin seuraaville tahoille: 

 Keski-Suomen ELY – keskus 

 Keski-Suomen museo 

 Museovirasto 

 Keski-Suomen liitto 

 Ympäristöterveysjaosto (Jkl) 

 Elisa OY 

 Jyväskylän Energia Oy 

 Keski-Suomen pelastuslaitos (ei antanut lausuntoa) 

 Elenia Oy (ei antanut lausuntoa) 

 Muuramen Yrittäjät ry (ei antanut lausuntoa) 

 Kinkomaan kyläyhdistys ky (ei antanut lausuntoa) 

 Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta (ei antanut lausuntoa) 

 

Kuva 1: Nähtävillä ollut ehdotus 

Asemakaavaehdotuksesta jätettiin 7 lausuntoa, muistutuksia 1. Raporttiin on poi-

mittu palautteiden oleelliset osat ja esitetty kaavan laatijan vastineet. Alkuperäiset 

palautteet ovat erillisenä liitteenä. 

http://www.muurame.fi/vireilla-olevat-kaavat
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2 ELY-KESKUS 

Keski-Suomen ELY -keskus on lausunnossa sekä neuvottelussa erityisesti korosta-

nut maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyä asemakaavan sisältövaatimusta, 

jonka mukaan rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä nii-

hin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää (MRL 54:2 §). Päärakennuksen ja rivitalon 

suojelumerkintöjen poistamiselle ELY -keskus on pyytänyt esittämään kaavaselos-

tuksessa riittävät perustelut, mikäli sellaiset ovat olemassa. Lisäksi ELY –keskus on 

pyytänyt, että harkittaessa asemakaavan mukaisten suojelumerkintöjen poistoa, 

tulee sen perustua riittäviin selvityksiin ja arviointeihin rakennusten suojeluar-

voista. Vain näin pystytään arvioimaan riittävällä tavalla asemakaavasta säädetty-

jen sisältövaatimusten täyttymistä rakennetun ympäristön vaalimisen osalta. 

Kaavaselostuksessa päärakennuksen suojelumerkinnän poistamiselle esitetyt pe-

rustelut liittyvät kuitenkin lähinnä talouteen ja sisäilmaongelmiin. ELY-keskus muis-

tuttaa, että päärakennuksen arkkitehtoniset arvot ovat valtakunnallisesti merkittä-

viä ja rakennuksen historiallinen arvo on kansallisesti merkittäviä. Selvityksen mu-

kaan rakennuksen ulkoasu on kokonaisuutena kohtalaisesti säilynyt ja siinä on ha-

vaittavissa ajallista kerroksellisuutta (rakennushistoriallinen selvitys, ark-byroo 

30.9.2009). 

ELY-keskus katsoo, että päärakennuksen purkamisen mahdollistavalle kaavaratkai-

sulle ei ole toistaiseksi esitetty riittäviä perusteluja suhteessa päärakennuksen val-

takunnallisesti merkittäviin arvoihin. Kaavaratkaisun vaikutuksia, erityisesti päära-

kennuksen suojelumerkinnän poistamisen osalta ei ole myöskään riittävästi arvi-

oitu. Kaavaratkaisu esitetyssä muodossaan ei ELY-keskuksen näkemyksen mukaan 

täytä kulttuuriympäristön vaalimista koskevaa asemakaavan sisältövaatimusta 

(MRL 54 §). 

Vastine: Lausunnossa mainitun rakennushistoriallisen selvityksen 2009 jälkeen on 

vuonna 2017 laadittu uudempi arviointi1, jossa Parantolan rakennushistoriallisista 

arvoista todetaan seuraavaa: 

 Rakennuksen alkuperäiseen ulkoasuun tehdyt muutokset ovat merkittäviä  

 Etelä- ja itäjulkisivujen luonne on muuttunut lämpörappauksen myötä 

 Poliklinikkasiipi on muuttanut rakennuksen ulkonäköä ja toiminnallisuutta 

 Pääsiiven makuuhalli on paketoitu uusien rakenteiden sisälle 

 Kattomaisema on muuttunut teknisten tilojen seurauksena 

 Pohjoissiiven terassit on purettu 

 Päädyissä olleet paviljonkimaiset makuuhallit on purettu 

                                           

1 Linja-Arkkitehdit: Kinkomaan Vitapolis (Keski-Suomen parantola) Lausunto rakennushistoriallisista arvoista 8.5.2017 
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 Sivukäytävän pohjoissivulle sijoitetut hissi- ja pesuhuonetornit ovat heikentä-

neet rakennuksen perushahmoa 

 Lähiympäristö aksiaalisine muotopuistoineen oli suunniteltu alun perin osaksi 

rakennustaiteellista kokonaisuutta. Lähiympäristö on arkipäiväistynyt eikä 

esim. muotopuistosta ole paljoa jäljellä. 

 

 Päärakennuksen esteettiset arvot liittyvät nykyään enemmän yleisilmeeseen 

sekä rakennuspaikan ja maiseman ainutlaatuisuuteen kuin esim. julkisivujen 

säilyneeseen detaljikkaan. 

Samaisessa arvioinnissa oli, tehdyt tutkimukset huomioiden, arvioitu rakennuksen 

käyttöarvoa;  

Käyttöarvo 

 Vähentynyt huomattavasti; käyttöaste 2017 enää 20 % ja arvio sen jälkeen n. 

10-15 % 

 Runkomitoitus haasteellinen; ei tehokkaasti muunnettavissa esim. asuinkäyt-

töön 

 Heikko tehokkuus nostaa asuntojen hintaa sekä käyttö- ja elinkaarikustannuk-

sia 
 Asunnoista vaikea saada viihtyisiä ja valoisia  vaikea myytävyys 

 Parvekkeettomuus huono ominaisuus 

 Vuokratuotto ei kata ylläpitokustannuksia 

 Korjaaminen haastavaa laajasti levinneiden mikrobikasvustojen vuoksi2 

 Kasvustojen poistaminen hankalaa, jo tieto vaikuttaa tilojen haluttavuuteen 

 Ei enää tarvetta alkuperäiseen käyttöön 

 Alueelle jo rakennettu uusia hoivakoteja, parantolan tilat eivät sovellu ko. toi-

mintaan 

Kehittämisyrityksistä huolimatta rakennuksen käyttöaste on pudonnut jatkuvasti 

vuodesta 2008. Alhainen käyttöaste yhdistettynä rakennuksen huonoon kuntoon 

merkitsee rahoitustilanteen ajautumista lähivuosina kestämättömäksi. Tilannetta 

on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa ”Asemakaavan suunnittelun tarve”.   

 

Kuva 2: Rakennuksen käyttöaste 2008 - 2019 

Rakennuksessa on tehty kunto-, rakenne- ja haitta-ainetutkimuksia 2011. Talou-

teen ja sisäilmaongelmiin liittyviä seikkoja ei voida täysin irrottaa rakennuksen suo-

jelun arvioinnista, varojen loppuessa vaarana on koko alueen rappeutuminen.  

                                           

2 Inmeco Oy kuntotutkimusraportti 2.8.2011 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ehdotusvaiheen vastineet 
Vitapolis 

 4 (14) 

18.12.2019    

 

6_Vitapolis_Vastineet_E_010.docx 

Keskeisessä roolissa kaavan tavoitteiden asettelussa ovat olleet alueen kehittymät-

tömyyteen liittyvien syiden selvittäminen ja Museoviraston kanssa käydyt neuvot-

telut;     

 Museoviraston kohdekäynti Kinkomaan entisen sairaalan alueella ja sen raken-

nuksissa 23.1.2018 ja sen pohjalta alustava lausunto 27.2.2018 

 Museoviraston lausunto 31.07.2018 

Museoviraston lausunnon 31.07.2018 mukaan kaavan suojelumerkintä voidaan 

muuttaa tai se voidaan poistaa kokonaan siten että se sallii päärakennuksen pur-

kamisen ja korvaamisen nykyhetken korkeatasoista arkkitehtuuria edustavalla ja 

ympäristön huomioivalla rakentamisella. 

Museovirasto totesi niin ikään, että suojellun rivitalon saattaminen nykyvaatimus-

ten mukaiseen asumiskäyttöön muuttaisi rakennusta niin paljon, ettei sen suoje-

lulle enää olisi perusteita. 

Suojelumerkintöjen poiston perusteluja ja vaikutusarviointia täydennetään kaava-

selostukseen omaksi luvukseen 7.3.1 Suojelumerkintöjen poistamisen vaikutukset, 

sivu 47. 

Kaavaehdotuksen mukaan korttelia, jossa päärakennus sijaitsee (AKY-1) on mah-

dollista kehittää kolmella eri tavalla. Kerralla uudisrakentaen - tapaa koskettavat 

seuraavat määräykset: Toteutus voi poiketa kaavakartalle merkityistä rakennus- ja 

kerrosaloista, merkinnöistä ja määräyksistä, mikäli se perustuu koko korttelialueen 

käsittävään ja kerralla toteuttavaan, RKY -ympäristön arvoihin sopivaan suunnitel-

maan. Luonnossuunnitelmasta on neuvoteltava museoviranomaisen kanssa ennen 

sen viimeistelyä ja pääpiirustuksista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto 

ennen rakennusluvan myöntämistä. 

Asemakaava ei em. huomioiden riittävästi määrittele korttelin rakentamistapaa/to-

teutusta. Ainoastaan museoviranomaisen kanssa tulee neuvotella ja pyytää siltä 

lausunto. Asemakaavaa ei ole tältä osin laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 55 

§:n mukaisesti. Vaikutusten arviointi on siten myös puutteellinen ko. korttelin 

osalta. Vaikutukset tulee arvioida kaikki kehittämisvaihtoehdot huomioiden.  

Vastine: Museovirasto toivoi 18.12.2018 käydyssä neuvottelussa uudisrakentami-

selta erityistä panostusta arkkitehtuuriin. Kaavaluonnoksen tarkkojen rakentamista 

ohjaavien määräysten Museovirasto koki ohjaavan rakentamista tiettyyn konsep-

tiin. Kaavaehdotuksen vaihtoehdolla C pyrittiin vastaamaan Museoviraston toivee-

seen ja mahdollistamaan alueen rakentuminen arkkitehtonisesti kunnianhimoiseen, 

RKY – kokonaisuuteen sopivaan suunnitelmaan perustuen. Rakentamista ohjaisi 

vaihtoehdossa vain laatumääre (RKY-ympäristön arvoihin sopiva) ja ehto, että 

suunnitelman ja toteutuksen tulisi kohdistua kerralla koko korttelialueelle. Laatu-

arviointiin osallistuisi asianomainen viranomaistaho, Museovirasto. Määräys ei olisi 

poistanut rakennusvalvonnan päätäntävaltaa asemakaavanmukaisuusharkinnassa. 

Kaavaehdotuksen vaihtoehdon C lopputulosta on kieltämättä vaikea arvioida ja 

määräys joustavuudessaan voisi johtaa myös kiistanalaiseen lopputulokseen.  

Kaavaehdotuksen vaihtoehto B ohjaa uudisrakentamista varsin tarkasti ja johtaa 

alkuperäistä rakennusmassaa vastaavan kokonaisuuden muodostumiseen myös 

vaiheittain toteutuessaan. 

Museoviraston peräänkuuluttamat laatutavoitteet sisällytetään vaihtoehtoon B ja 

kaavasta poistetaan vaihtoehto C.  

Maisema-asiat: 

29.3.2019 päivätyn maisema-analyysin mukaan rantaan päärakennuksen ja ylilää-

kärin asunnon väliin sijoittuva mäntykumpare tulee jättää rakentamisen ulkopuo-

lelle. Se on maiseman kokemisen kannalta olennainen alue. Alueen luonne muut-

tuisi, mikäli kumpareelle rakennettaisiin. Rakentaminen tukkisi näkymiä monesta 
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suunnasta. Vastoin maisema-analyysissä esitettyä, on kyseinen alue varattu kaa-

vaehdotuksessa rakentamiseen. 

Vastine: Rantaan päärakennuksen ja ylilääkärin asunnon väliin sijoittuneesta AR-

2 – korttelista luovutaan ja alue liitetään lähivirkistysalueeseen (VL-3). Ylilääkärin 

rakennuksen korttelialuetta AL-2 (tontti 13) laajennetaan siten, että tontti laajenee 

rannan puistomaiselle lähivirkistysalueelle ja ohjeelliselle ulkoilureitille asti. Laajen-

nus mahdollistaa ylilääkärin rakennuksen piha-alueen käsittelyn puistomaisesti ra-

kennuksen arvon mukaisesti järvinäkymän suuntaan. Tontille ei lisätä rakennusoi-

keutta.  

Poistuva rakennusoikeutta kompensoidaan lisäämällä kaavaehdotuksen kortteleihin 

1202 ja 1203a rakennusoikeutta 600 kem²  rakennusaloille tulee rakennusoi-

keutta 900 kem²/ kpl aiemman 600 kem²/kpl sijaan. 

 

   

Kuva 3: Vasemmalla nähtävillä ollut ehdotus, oikealla vastineen mukaisesti muutettu 

Kaavaehdotuksessa AK-2 ja AK-3-korttelialueiden kaavamääräyksiin sekä kaavan 

yleismääräyksiin sisältyy tavoitteita vanhan puuston säilyttämisestä. Kaavaehdo-

tuksen mukaisessa ratkaisussa alueen luonteen ja hengen kannalta tärkeitä van-

hoja mäntyjä joudutaan kuitenkin kaatamaan jo pelkästään rakentamisen (kerros-

talot, piharakennukset) alta, kuten myös päärakennuksen pohjoispuolelle osoitetun 

autopaikkojen korttelialueen (LPA-1) ja ajoyhteyden alueelta. 

Maisema-analyysikarttaa ja kaavakarttaa vertaamalla voi todeta, että kaavarat-

kaisu ei riittävällä tavalla turvaa parantolakokonaisuuden kannalta merkittävien pi-

hatilojen, vanhan piha- ja rinnehongikon ja tärkeiden näkymien säilymistä. 

Vastine: Ylilääkärin taloa ympäröivä metsikkö esitetään kaavamuutoksessa säily-

tettäväksi viheralueena, kun se voimassa olevassa kaavassa on rakennuskorttelia.  

Ylilääkärin talon ja Päijänteen väliin merkitystä korttelin 1203a tontista 12 (AR-2) 

rakennuksineen luovutaan ja alue merkitään yleiseksi virkistysalueeksi. Ratkaisu 

säilyttää maisemaselvityksessä merkittäväksi arvioidun näkymän alueen länsiosan 

ja järven välillä.  

Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta rantavyöhykkeen yleiseen virkistysalueeseen 

ja sen puustoon, ts. näkymiin järveltä ja järvelle. 

Kinkorannantien varsi rakennetaan tiiviisti, sen varrelta puita harvenee, mutta kaa-

vassa on myös määrätty kadun varteen istutettavia puurivejä ja muut paitsi raken-

nuksia tai autopaikoitusta / - katoksia varten varatut tonttien osat on merkitty is-

tutettaviksi.  

Alueen puusto on iäkästä ja puita joudutaan joka tapauksessa lähitulevaisuudessa 

uusimaan. 

AK-2 ja AK-3 – käyttötarkoitusmerkinnät kieltävät olemassa olevien puiden kaata-

misen, ellei se ole välttämätöntä rakentamisen, turvallisuuden tai maisema-arvojen 
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ylläpidon kannalta, muutoin puut ja niiden juuristo on suojattava rakentamisen ai-

kana. 

Yleismääräyksien mukaan vihertöissä tulee säilyttää alueen henki, joka muodostuu 

valoisasta piha- ja rinnehongikosta Päijänteen rantamaisemassa. Mäntypuuston lo-

masta avautuvia pitkiä näkymiä ja puustoa tulee vaalia. Piha-alueiden hyväkuntoi-

sia puita tulee säilyttää mahdollisimman paljon. 

Autopaikkoihin liittyen määrätään, että autopaikkojen vä-

liin on istutettava vähintään yksi puu kymmentä autopaik-

kaa kohti3. Tonteilla olevat autopaikat on erotettava 

muusta piha-alueesta istutuksilla. Rakennusten, kulkutei-

den ja pysäköintialueiden väliin jäävä osa tontista tulee is-

tuttaa tai säilyttää puustoisena. Oleva harjuluontokasvilli-

suus tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää. 

Pysäköintipaikkoihin esitettävä istutusvaade on yli kaksi 

kertaa tiukempi kuin voimassa olevassa asemakaavassa. 

Rakennusvalvontaviranomainen valvoo lupamenettelyn 

kautta, että asemakaavamääräyksiä noudatetaan. 

Kuva 4: Uudet rakennusmassat (ruskea) ja olevat (punainen) 

Maisema-analyysissä on lisäksi todettu, että jos päärakennus menetetään, valta-

kunnallisesti arvokkaan rakennetun kokonaisuuden arvo kärsii huomattavasti. Alu-

een arvo kumpuaa tällöin hienosta maisemasta, joka on ollut koko parantolaraken-

tamisen lähtökohtana. Alue on tällöin pikemminkin arvokas maisemakokonaisuus, 

joka sisältää arvokasta rakennuskantaa parantola-ajalta. 

Vastine: Päärakennus ja koko alue on vaarassa ajautua rappiolle, mikäli päära-

kennukselle ei löydy mielekästä käyttöä ja kohtuuttomat hoitokulut ajavat kiinteis-

töyhtiön konkurssiin.  

Rakennukseen on tehty useita sen alkuperäiseen arkkitehtoniseen ilmeeseen hei-

kentävästi vaikuttaneita muutoksia. Rakennuksen esteettiset arvot liittyvät nyky-

ään enemmän yleisilmeeseen sekä rakennuspaikan ja maiseman ainutlaatuisuu-

teen kuin esim. julkisivujen säilyneeseen detaljikkaan. Päärakennus on vain yksi, 

joskin kooltaan suurin, osa valtakunnallisesti arvokkaasta rakennetusta kulttuu-

riympäristöstä. Kokonaisuuteen kuuluu myös muita, alkuperäisen asunsa parem-

min säilyttäneitä rakennuksia.  

Parantolakokonaisuuden arvoihin lasketaan myös kerroksellisuus. Kaavamuutok-

sessa on pyritty hahmottamaan alueen oleelliset ulkotilat ja rakennusten volyymi. 

Uudisrakentaminen on suunniteltu siten, että sen myötä, mikäli päärakennus pure-

taan, päärakennuksen sijaan rakentuu uusi vastaava rakennusmassa, jossa on 

muistumia ja viitteitä vanhasta, kuitenkaan sitä yksi yhteen kopioimatta. Kaava-

määräykset ohjaavat uudisrakentamisen tapaa suhteellisen tarkasti. Päärakennuk-

sen osalta mahdollisesti uudistuvassa kokonaisuudessa tulee edelleen olemaan al-

kuperäinen rakeisuus ja rakenne.  

Asemakaava mahdollistaa päärakennuksen säilymisen myös nykyisellään. Käyttö-

tarkoituksen muutos luo paremmat mahdollisuudet uuden toimijan löytymiseen.  

Liikenteeseen liittyvät asiat: 

On hyvä, että Parantolantie on otettu mukaan kaava-alueeseen ja osoitettu katu-

alueena. Katualue tulee ulottaa Kinkomaantien liittymään saakka, niin että katu-

alueena osoitetaan myös Parantolantien liittymän näkemäalueet (ks. liite 1). 

Vastine: Ulotetaan katualue Kinkomaantien liittymään saakka. 

                                           

3 Voimassa olevassa asemakaavassa pysäköintialueet tulee jakaa istutuksilla enintään 24 autopaikan ryhmiin. 
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Muuta: 

Kaavakartalle on osoitettu vedenottamoalue ja sen suoja-alue. Kaavaselostuksen 

sivulta 14 käy ilmi se, että kuvassa 8 on esitetty vedenottamo ja ehdotus sen suoja-

alueeksi. Selostuksesta ei ilmene kuinka em. alueiden määrittely on tapahtunut ja 

onko asian käsittely mahdollisesti vireillä aluehallintovirastossa (AVI). ELY-keskuk-

sen käsityksen mukaan alueelle ei ole tehty vesilain mukaista suoja-aluepäätöstä. 

Molempia em. alueita koskien on kaavassa annettu yksityiskohtaisia määräyksiä. 

Asian osalta jää epäselväksi voivatko em. alueet ja niiden määräykset poiketa AVl:n 

päätökseen nähden siinä määrin, että sillä olisi vaikutusta alueen suunnitteluun. 

Vastine: Vesioikeuden/ympäristölupaviraston päätöksellä vedenottamon suoja-

vyöhykkeen rajaa ei tiettävästi ole vielä määrätty. Vedenottamo on kuitenkin jo 

olemassa oleva laitos, sen käyttämän pohjaveden suojelu on erittäin tärkeää ja 

suojavyöhykkeiden rajausten olisi hyvä olla merkittynä asemakaavaan. Rajaus on 

merkitty tiedossa olleen ehdotuksen 11.8.2017 Kinkomaan vedenottamon suoja-

alueiksi mukaisesti ja alueita koskien on kaavassa annettu yksityiskohtaisia mää-

räyksiä. Asemakaava määrittelee sen minimin, mitä pohjaveden suojelemiseksi 

kunta määrää alueella noudatettavan. AVI:n tulevassa päätöksessä mahdollisesti 

annettavia tiukempia määräyksiä / aluerajauksia on asemakaavasta huolimatta ja 

sen lisäksi noudatettava. 

Koska Vesilain 14. luvun 11 §:n tarkoittamaa vedenottamon suoja-aluetta ei ole 

vielä virallisesti määritelty, täsmennetään kaavamääräykseen ja kaavaselostuk-

seen, että kaavassa esitetty rajaus on alueen osa, jota on ehdotettu vedenottamon 

suoja-alueeksi.  

Alueen käsittely ei ole vielä vireillä AVI:ssa. Kunta on laatinut esiselvityksen Kinko-

maan vedenottamon talousveden määrän turvaamisesta ja lisäämisestä 

13.12.2017 (Pöyry Finland Oy), jonka mukaisesti aluetta pyritään kehittämään. 

3 MUSEOVIRASTO 

Alueen kaavamerkintä AKY-1 mahdollistaa kolme eri lähestymistapaa Kinkomaan 

päärakennuksen ja sen lähiympäristön käsittelyyn. Näistä vaihtoehdoista C Kerralla 

uudisrakentaen ei ole esitetyllä määräyksellä maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n 

mukainen. Näin ollen kaavaa ei ole mahdollista viedä eteenpäin muuttamatta sitä 

oleellisesti. 

Vastine: Neuvottelussa 18.12.2018 toivottiin uudisrakentamiselta erityistä panos-

tusta arkkitehtuuriin. Kaavaluonnoksen tarkkojen rakentamista ohjaavien mää-

räysten koettiin ohjaavan rakentamista tiettyyn konseptiin. Kaavaehdotuksen vaih-

toehdolla C pyrittiin vastaamaan tähän toiveeseen ja mahdollistamaan alueen ra-

kentuminen arkkitehtonisesti kunnianhimoiseen, RKY – kokonaisuuteen sopivaan 

suunnitelmaan perustuen. Rakentamista ohjaisi vaihtoehdossa vain laatumääre 

(RKY-ympäristön arvoihin sopiva) ja ehto, että suunnitelman ja toteutuksen tulisi 

kohdistua kerralla koko korttelialueelle. Laatuarviointiin osallistuisi asianomainen 

viranomaistaho, Museovirasto. Määräys ei olisi poistanut rakennusvalvonnan pää-

täntävaltaa asemakaavanmukaisuusharkinnassa. 

Kaavaehdotuksen vaihtoehdon C lopputulosta on kieltämättä vaikea arvioida ja 

määräys joustavuudessaan voisi johtaa myös kiistanalaiseen lopputulokseen.  

Kaavaehdotuksen vaihtoehto B ohjaa uudisrakentamista varsin tarkasti ja johtaa 

alkuperäistä rakennusmassaa vastaavan kokonaisuuden muodostumiseen myös 

vaiheittain toteutuessaan. 

Laadulliset tavoitteet sisällytetään vaihtoehtoon B ja kaavasta poistetaan vaihto-

ehto C.  



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ehdotusvaiheen vastineet 
Vitapolis 

 8 (14) 

18.12.2019    

 

6_Vitapolis_Vastineet_E_010.docx 

Korttelin 1203b tontin 14 kuusikerroksisen rakennuksen sijainti ei ole onnistunut. 

Rakennus tulee suoraan suojellun rakennuksen taakse ja vielä säilytettävän näky-

mälinjan jatkeeksi. 

  

Kuva 5: Vasemmalla kaavaehdotus, oikealla maisema-analyysi. 

Voimassa olevassa asemakaavassa ja maisema-analyysissä tärkeäksi ja säilytettä-

väksi määritelty näkymäakseli on suojellun ylilääkärin talon pohjoispuolella. Ase-

makaavaehdotuksen korttelin 1203b tontin 14 rakennus ei peitä näkymiä ylilääkä-

rin talolle järveltä, pohjoisesta eikä lännestä, eikä täysin myöskään Kinkoranta-

kadulta. Suojellun rakennuksen etelänpuoleinen piha-alue säilyy myös.  

Kaavaehdotuksen korttelin 1203b tontin 14 (tontin numero muuttuu 13:ksi, koska 

kaavaehdotuksen tontti nro 12 poistetaan) rakennusta siirretään länteen, pois nä-

kymälinjan jatkeelta. 

Kinkomaan asemakaavan kaavaselostuksessa sivulla 49 kaavan vaikutuksia arvioi-

taessa todetaan (7.13.3 Kulttuuri- ja luontoperintö, virkistyskäyttö ja luonnonva-

rat) "Asemakaavan muutos turvaa kulttuuri- ja luontoperintöä sekä sairaala-alueen 

kulttuuriympäristöä." Vaikutusten arvioinnin osalta kaava-aineisto on puutteellinen, 

sillä kaava mahdollistaa myös alueen oleellisten kulttuuriympäristöarvojen täydel-

lisen poistamisen. Kaavaselostuksen on oltava todenmukainen ja riittävä, näin 

etenkin vaikutusten arvioinnin osalta.  

Vastine: Kaavamuutos turvaa luontoa vähentämällä merkittävästi rakennusoi-

keutta ja säätämällä enemmän viheraluetta. Kaavamuutos mahdollistaa alueen ke-

hittämisen taloudelliset realiteetit huomioiden ja tunnustaen. Suojellut pääraken-

nus ja rivitalo voidaan tarvittaessa purkaa, mutta päärakennuksen esteettiset arvot 

liittyvät kuitenkin nykyään enemmän yleisilmeeseen sekä rakennuspaikan ja mai-

seman ainutlaatuisuuteen kuin esim. julkisivujen säilyneeseen detaljikkaan. Kaa-

van myötä, mikäli päärakennus puretaan, tilalle rakentuu kaavamääräysten ohjaa-

mana massaltaan vastaava kokonaisuus, joka rajaa muotopuistoa entiseen tapaan 

ja jonka arkkitehtuuriin sisältyy muistumia vanhasta. Rakennus ei kuitenkaan vain 

toista alkuperäistä vaan muodostaa kokonaisuuteen uuden ajallisen kerrostuman. 

Kokonaisuuden oleellisia osia ovat myös paremmin alkuperäisen ilmeensä säilyttä-

neet, edelleen suojeltavat, rakennukset ja niiden väliset akseli-piha-sommitelmat 

yhdistettynä rantamaisemaan. 

Luvussa 7.3.1 RKY-vaikutukset on keskitytty vain alueen maisema-arvojen säily-

miseen. Tässä on selostettava myös se, että jos alueen keskeiset rakennukset pu-

retaan, voi se johtaa valtakunnallisen rakennetun kulttuuriympäristöstatuksen me-

netykseen seuraavan päivityksen yhteydessä. Museovirasto pyytää korjaamaan se-

lostusta näiltä osin sekä täydentämään vaikutusten arviointia. 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ehdotusvaiheen vastineet 
Vitapolis 

 9 (14) 

18.12.2019    

 

6_Vitapolis_Vastineet_E_010.docx 

Vastine: Korjataan selostusta esitetyltä osin ja arvioidaan mahdollisia vaikutuksia 

laajemmin.  

4 KESKI-SUOMEN MUSEO 

Keski-Suomen museo katsoo, ettei lausunnolla oleva kaavaehdotus turvaa Kinko-

maan tuberkuloosiparantolan valtakunnallisia rakennetun kulttuuriympäristön ar-

voja tai sen ominaispiirteitä. 

Keski-Suomen museo yhtyy Keski-Suomen ELY-keskuksen sekä Museoviraston an-

tamiin lausuntoihin Vitapoliksen asemakaavan ehdotuksesta. 

Vastine: Kts. vastineet ELY-keskuksen ja Museoviraston lausuntoihin. 

 

5 KESKI-SUOMEN LIITTO 

Kinkomaa on Muuramen kunnan nopeimmin kasvava taajama. Vitapolis-alueen 

asemakaavakaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa alueen monipuolisempi 

käyttö. Asemakaava muutosehdotuksen alueelle on Keski-Suomen maakuntakaa-

vassa osoitettu kulttuuriympäristön ja matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueet. 

Suunnittelumääräysten mukaan vetovoima-alueilla tulee mm. hyödyntää kulttuu-

riympäristön monimuotoisuutta ja turvata alueiden maisema- ja ympäristöarvot. 

Maakuntakaavan vetovoima-alueiden kehittämisen tavoitteet on huomioitu kaava-

muutoksen lähtökohtina: Kinkomaan entiselle parantola-alueelle on pyritty löytä-

mään monimuotoisen käytön mahdollistavia ja kulttuuriympäristön elinvoimai-

suutta parantavia alueidenkäytön ja rakentamisen ratkaisuja. 

Kaavamuutosalue on kokonaisuudessaan valtakunnallisesti merkittävää rakennet-

tua kulttuuriympäristöä (RKY, Kinkomaan sairaala-alue) ja sellaisena osoitettu 

Keski-Suomen maakuntakaavassa. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mu-

kaan alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurihistoriallisen rakennetun 

ympäristön kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti. Alueen käyttöä on ohjat-

tava siten, ettei näitä arvoja heikennetä. 

Asemakaavan muutosehdotuksessa vain osa alueen kortteleista on osoitettu alu-

eina, joilla ympäristön ominaispiirteet säilytetään ja joiden todetaan olevan osa 

valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristökohdetta (/s-1). Päärakennusta ei 

ole osoitettu suojelumerkinnällä. Asemakaavaehdotuksen määräykset mahdollista-

vat päärakennuksen korttelissa (AKY-1) vaihtoehtoisia säilyttämisen, purkamisen 

ja uudisrakentamisen tapoja ja vaihtoehdossa C myös asemakaavamääräyksistä 

poikkeamisen. Määräykset eivät yksiselitteisesti estä RKY-arvojen heikentymistä. 

Koko alueen osoittaminen asemakaavassa osana RKY-aluetta parantaisi maakun-

takaavan ohjausvaikutusta. Asemakaavaehdotuksen ratkaisu ei AKY-1 korttelin 

osalta ohjaa RKY-alueen käyttöä maakuntakaavan suunnittelumääräyksen edellyt-

tämällä tavalla. RKY-alueen arvojen säilymisen osalta tulee kuulla museoviranomai-

sia. 
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Vastine:  

Asemakaavan muutoksen tarpeen taustalla on Kinkomaan toimintaympäristössä 

tapahtunut muutos. Alueelle ei ole löytynyt voimassa olevan asemakaavan mu-

kaista käyttöä ja toimijoita lukuisista yrityksistä huolimatta.  

Toiminnan hiipumisen myötä alueen päärakennuksen käyttöaste on pudonnut lähes 

olemattomiin. Alhainen käyttöaste yhdistettynä rakennuksen heikentyvään kun-

toon merkitsee kiinteistöyhtiön rahoitustilanteen ajautumista lähivuosina kestä-

mättömäksi. Päärakennuksen terveyden ja toiminnallisuuden kannalta purkaminen 

ja uudisrakentaminen on arvioitu peruskorjausta ja -parannusta turvallisemmaksi 

vaihtoehdoksi. 

Keskeisessä roolissa kaavan tavoitteiden asettelussa ovat olleet alueen kehittymät-

tömyyteen liittyvien syiden selvittäminen ja Museoviraston kanssa käydyt neuvot-

telut. Museoviraston mukaan kaavan suojelumerkintä voidaan muuttaa tai se voi-

daan poistaa kokonaan siten, että se sallii päärakennuksen purkamisen ja korvaa-

misen nykyhetken korkeatasoista arkkitehtuuria edustavalla ja ympäristön huo-

mioivalla rakentamisella. Päärakennuksen esteettiset arvot liittyvät nykyään enem-

män yleisilmeeseen sekä rakennuspaikan ja maiseman ainutlaatuisuuteen kuin 

esim. julkisivujen säilyneeseen detaljikkaan. 

Suojelumerkintöjen poistaminen ei automaattisesti tarkoita suojeltujen rakennus-

ten purkamista. Mikäli tämä on välttämätöntä, seuraavaksi paras vaihtoehto on 

mahdollistaa parantolamiljöön historiaa kunnioittavan uuden ajallisen kerrostuman 

rakentaminen.  

Kaava huomioi rakennetun ympäristön erityispiirteet niin hyvin kuin se pääraken-

nuksen ja rivitalon ehdotonta säilyttämistä lukuun ottamatta on mahdollista.  

AKY-1 – korttelin osalta museovirasto toivoi uudisrakentamiselta erityistä panos-

tusta arkkitehtuuriin. Museoviraston peräänkuuluttamat laatutavoitteet sisällyte-

tään vaihtoehtoon B ja kaavasta poistetaan vaihtoehto C. Kaavaehdotuksen vaih-

toehto B ohjaa uudisrakentamista varsin tarkasti ja johtaa alkuperäistä rakennus-

massaa vastaavan kokonaisuuden muodostumiseen myös vaiheittain toteutues-

saan. 

AKY-1 – korttelin osalta pyritään RKY – arvot säilyttämään määräyksin, jotka toi-

saalta mahdollistavat päärakennuksen kunnostamisen ja korjaamisen, toisaalta uu-

disrakentamisen niin, että tilalle rakentuu kaavamääräysten ohjaamana massal-

taan aiempaa vastaava kokonaisuus, joka rajaa muotopuistoa entiseen tapaan ja 

jonka arkkitehtuuriin sisältyy muistumia vanhasta. Rakennus ei vain toista alkupe-

räistä vaan muodostaa kokonaisuuteen uuden ajallisen kerrostuman.   

/s-1 – merkinnällä on osoitettu ne alueen osat, jotka on tunnistettu oleellisimmaksi 

osaksi RKY –aluetta. Uudisrakentaminen sijoittuu tämän ydinalueen eteläreunaan, 

jossa nyt on rakentumatonta metsää, ja päärakennuksen taakse.  

6 ELISA OYJ 

Elisa Oyj:llä ei ole huomauttamista asemakaavamuutokseen ja laajennus ehdotuk-

seen. 

Alueella on Elisa Oyj: n tietoliikennekaapeleita joiden olemassaolo tarvitsee alueella 

toimijoiden tiedostaa ja huolehtia niiden riittävästä suojauksesta. Mikäli kaapeleita 

joudutaan siirtämään pitää siirron tarvitsijan olla hyvissä ajoin yhteydessä Elisaan 

ja tilata siirto. Siirrot ovat maksullisia (Maankäyttö- ja Rakennuslaki 89§). Lisätie-

toja asiasta antaa: verkontuki@elisa.fi 

Vastine: Lisätään muistutus kaapeleiden huomioimisesta kaavaselostuksen koh-

taan ”kaavan toteuttaminen”. 

  

mailto:verkontuki@elisa.fi
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7 JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY 

Kinkomaan jätevedenpumppaamo sijaitsee korttelin AR-2 itäkulmassa. Kaavassa 

tulee olla riittävä suojaetäisyys (30 m) lähimpiin rakennuksiin mahdollisten haju-

haittojen vuoksi.  

Vastine: Asemakaavaehdotuksen korttelin 1203a tontille 12 merkitty rakennusala 

sijoittuu n. 30 m:n etäisyydelle Kinkomaan olevasta jätevedenpumppaamosta. 

Asemakaavaehdotuksen korttelin 1203a tontille 12 merkitty rakennusala sijoittuu 

yli 30 m:n etäisyydelle lausunnossa esitetystä uudesta jätevedenpumppaamosta. 

Nähtävillä olleen kaavaehdotuksen korttelin 1203a tontista 12 on päätetty luopua, 

alue jää virkistysalueeksi. 

Kaavassa esitetty ET-alue rannalla tulee siirtää vesijohtolinjojen päältä riittävän 

kauaksi rakennettavasta korttelista. Paikka on merkitty liitekartoissa ja ET-alue tu-

lee merkitä ohjeellisena. 

Alueella sijaitsee Jyväskylän Energia Oy:n virtausmittauskaivo, josta Muuramen 

kunta ottaa alueelle talousvettä. Mittauskaivoon tulee toteuttaa etämittaus Muura-

men kunnan toimesta, ks. liitekartat. 

Vastine: Asemakaavan muutosalue ei ulotu rantaan asti. Voimassa olevan asema-

kaavan ET – aluevaraus on ohjeellinen ja mahdollistaa siten yhdyskuntateknistä 

huoltoa palvelevien rakennusten ja laitteiden toteuttamisen myös asemakaavaan 

merkitystä ohjeellisesta aluevarauksesta poikkeavasti. 

  

Kuva 6: Asemakaavaehdotus ja lausunnossa esille tuodut seikat. 

  



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ehdotusvaiheen vastineet 
Vitapolis 

 12 (14) 

18.12.2019    

 

6_Vitapolis_Vastineet_E_010.docx 

8 MUISTUTUS 

Kirjallinen mielipide kaavahankkeesta: Kinkomaan Vitapolis alueen muutos koskien 

korttelia 1202 ja 1203 (luonnos 10.6.2019). Kun edellisestä kaavaehdotuksesta on 

tehty vain pienet kosmeettiset muutokset, meidän kommentit ja muutosehdotuksia 

edellisestä kaavaehdotuksesta ovat edelleenkin relevanttia. 

Arvoisa Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta, 

Haluamme Vitapoliksen asukkaina ilmaista huolemme Vitapoliksen alueen kaava-

muutokseen koskien korttelia 1202 ja 1203. 

Esillä oleva kaavamuutos Vitapolista koskien ei ole Kinkomaan alueen eduksi. Alue 

on kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja koko Muuramen virkistysalue. Uuden kaa-

van merkittävä käyttötarkoituksen muutos vaikuttaisi erittäin epäsuotuisasti alueen 

kehitykseen. Ymmärrämme sen, että aluetta on tarve kehittää. Kuitenkin suunni-

teltu asukkaiden määrä on niin valtava, että sitä ei voida mitenkään perustella 

asuntojen tarpeella alueella. Osa jo olemassa olevan kerrostalon PEAB asunnoista 

ovat edelleen myymättä. Ohessa kommenttimme kaavamuutokseen: 

Muutosehdotuksia: 

 Rakennusten määrää tulisi vähentää merkittävästi, varsinkin kerrostalojen 

osalta. 

 Yleiskäyttöön tarkoitettuja virkistysalueita ja leikkipuistoja tulisi lisätä. Kun 

niitä ei ole juuri ollenkaan, ei alue palvele suunniteltua asukasmäärää. 

 Voimassa oleva kaava ja korttelin 1209 kaavan muutokset sallivat jo seitse-

män kerrostalon rakentamisen, joissa on noin 25-35 asuntoa per rakennus, 

eli arviolta noin 400 asukasta. 

 Uuden kaavaluonnoksen mukainen asukasmäärä kasvaa 880-960 asukasta. 

 Yhteensä koko Vitapoliksen alueelle tulisi saman verran asukkaita kuin koko 

Kinkomaan nykyinen asukasluku on tällä hetkellä. Tässä ei ole huomioitu 

Ahvenlammen uusia tontteja ja rivitaloja. 

 Ylilääkärin talon ja Kinkomaan tien välille esitetyt kolme kerrostaloa jätetään 

pois ja alue merkitään VL-1. 

 Ylilääkärin talon ja Päijänteen väliin esitetyt AR-2 rivitalot jätetään pois ja 

alue merkitään VL-1. 

 Vanhan saunarakennuksen ja juhlatalon takana olevat kerrostalot ja parkki-

paikka jätetään pois ja alue merkitään VL-1. 

 Mäkipajanrannan viereinen toinen kerrostalo (vanhan työpajan paikalla) jä-

tetään pois tai korvataan AR-2 rivitalolla. 

 Päärakennuksen sisällä pitäisi olla enemmän yhteiskäyttöön tarkoitettuja ti-

loja, (esim. yhteisötila, kirjasto, kuntosali) ja enemmän kuin 15% yritysti-

laa. 

 

Vastine: Kaavamuutos vähentää alueen rakennusoikeutta suhteessa voimassa 

olevaan asemakaavaan. Yleistä virkistysaluetta kaavamuutos esittää huomattavasti 

enemmän kuin voimassa oleva asemakaava. 

Ylilääkärin talon ja Päijänteen väliin esitetyt AR-2 - rivitalot jätetään pois ja alue 

merkitään yleiseksi virkistysalueeksi. Kaava ei rajoita AKY-1 korttelin yhteiskäyttö-

tilojen määrää. Yritystilojen sallittua määrää nostetaan 30 %:iin. 

Asemakaava toteutuminen ajoittuu käytännössä pitkälle aikavälille, nopea muutos 

alueen väkiluvussa ei ole todennäköinen. Rakennusoikeuden toteutuminen nykyi-

sellä rakennusvauhdilla ja Kinkomaan asukasluvun kasvuvauhdilla kestää n. 40 

vuotta. Yksi kerrostalo kahden vuoden välein on arvioitu toteutumisvauhdiksi pit-

källä aikavälillä. 
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9 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTO 

Kaavamuutosehdotuksella on pyritty edelleen vähentämään vedenottamolle aiheu-

tuvaa riskiä. Tehdyistä toimenpiteistä huolimatta ympäristöterveysjaosto haluaa il-

maista edelleen huolensa kaavanmukaisesta rakentamisesta vedenottamon alu-

eella. 

Rakentaminen vedenottamon suoja-alueella ja kerrostalorakentaminen toimin-

nassa olevan pohjavedenottamon putkikaivon lähialueella lisäävät raakaveden laa-

dun heikkenemisen riskiä merkittävästi. 

Ympäristöterveysjaosto korostaa Kinkomaan vedenottamon merkitystä Kinkomaan 

alueellisen vedenhankinnan nykyisten ja tulevien tarpeiden turvaamisessa. Tämän 

vuoksi on ehdottoman tärkeää, että talousveden tuotantoon käytettävän vedenot-

tamon raakaveden laatu säilyy terveydellisesti turvallisena. 

Vastine: Kaavaehdotus vähentää huomattavasti rakennusoikeutta vedenottamon 

läheisyydessä. Pohjavedenottamon ympäristöön vastaavasti lisätään luonnontilai-

sena säilytettävää viheraluetta. 

  

Kuva 7: Vasemmalla voimassa oleva asemakaava, oikealla uusi. 

Pohjaveden suojelemiseksi annetaan täsmällisiä ja tiukkoja määräyksiä. Talousve-

den tuotantoon käytettävän vedenottamon raakaveden laadun suojelun kannalta 

parannus suhteessa voimassa olevaan asemakaavaan on merkittävä. 

Ehdotusvaiheen palautteen johdosta rakennusaluevaraukset vedenottamon lähei-

syydessä edelleen vähenevät (itäpuolisella kukkulalla sijainnut rivitalovaraus pois-

tuu).  

Puhdistettavien / kunnostettavien maa-alueiden sijainti on kaavan laadinnan yh-

teydessä selvitetty ja huomioitu, jolloin ne tulevat käsitellyiksi kaavan toteutumisen 

myötä vähentäen osaltaan pohjaveden pilaantumisriskiä. 

Kaava edesauttaa raakaveden laadun säilymistä terveydellisesti turvallisena ver-

rattuna voimassa olevaan kaavaan. Kunta on laatinut esiselvityksen Kinkomaan ve-

denottamon talousveden määrän turvaamisesta ja lisäämisestä 13.12.2017 (Pöyry 

Finland Oy), jonka mukaisesti aluetta pyritään kehittämään. 
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10 YHTEENVETO 

Nähtävillä olleeseen kaavaehdotusaineistoon tehdään edellä vastineissa vihreällä 

merkittyjen kohtien mukaiset muutokset / korjaukset / täsmennykset.  

Yksityistä etua koskevista muutoksista on kuultu asianosaisia erikseen (MRA 32§).   

Muiden osalta toimenpiteet vähentävät kaavan vaikutuksia, eikä kaavaa ole niiden 

johdosta tarpeen asettaa enää uudestaan ehdotuksena nähtäville. 

Niitä lausunnon antajia, joiden mukaan kaavaehdotusta ei olisi voinut hyväksyä lain 

vastaisena, informoidaan kaava-aineistoon tehtävistä muutoksista ennen hyväksy-

miskäsittelyä.  

Palautteeseen ja kaavaan vielä tehtäviin muutoksiin liittyen järjestetään MRA 26 

§:n mukainen ehdotusvaiheen jälkeinen viranomaisneuvottelu Keski-Suomen ELY-

keskuksessa 18.12.2019. 
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