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Tuomo Järvinen 18.12.2019   

 

 

 

Muuramen kunta 

Kinkomaan Vitapolis 

Kortteleiden 1202 ja 1203 asemakaavan muutos  

 

MRA 26 §:n mukainen ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu 

Aika  keskiviikko 18.12.2019 klo 13 – 14:30 

 

Paikka Keski-Suomen ELY-keskus 

  Cygnaeuksenkatu 1, neuvotteluhuone Veranta 

 

Kutsutut ELY-keskus 

Museoviranomaiset 

Keski-Suomen Liitto 

Muuramen kunta 

Vitapolis Oy 

kaavan laatija 

 

Läsnä  Eero Manerus, ELY, alueidenkäyttövastaava 

Veijo Korpi, ELY, ylitarkastaja, maankäyttö aluevastaava / Muurame 

Sohvi Hälikkä, ELY, lakimies 

Liisa Horppila-Jämsä, ELY 

Auvo Hamarus, ELY 

Päivi Andersson, Keski-Suomen Museo 

Kaija Kiiveri-Hakkarainen, Museovirasto  

Liisa Bergius, Keski-Suomen Liitto 

Seija Takanen, Jykia Oy ja Vitapolis Oy toimitusjohtaja 

Marja Jukkala, Muuramen kunta, kaavoitusarkkitehti 

Julia Virtanen, Muuramen kunta, kehittämisjohtaja 

Tuomo Järvinen, FCG, konsultti 

 

1 Järjestäytyminen 

Puheenjohtaja Manerus, sihteeri Järvinen. 

Kutsu kokoukseen oli lähetetty 4.12.2019. Kutsun yhteydessä oli linkki1 aineistoon, 

jossa kaavakarttaan ja selostukseen oli jo tehty palautteen johdosta muutoksia. 

Aineistona olivat myös alustavat vastineet palautteeseen.  

2 Kaavan vaiheiden lyhyt kertaus 

Konsultti kertasi kaavan vaiheet.  

 15.08.2017 Aloite kaavamuutokseen ELKLTK   

 18.10.2017 Työneuvottelu Keski-Suomen Museo 

 28.11.2017 Työneuvottelu Museovirasto 

 30.01.2018 Viranomaisneuvottelu Keski- Suomen ELY-keskus 

 20.03.2018 OAS 

 21.03.2018 Työneuvottelu ELKLTK 

 10.04.2018 Käsittely ELKLTK 

 19.04.2018 Vireille tulo 

 19.04.2018 - 03.05.2018 Oas nähtävillä 

                                           
1 http://www.skjkl.fi/Muurame/Vitapolis/  

http://www.skjkl.fi/Muurame/Vitapolis/
http://www.skjkl.fi/Muurame/Vitapolis/
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 09.05.2018 Työneuvottelu Keski- Suomen ELY –keskus 

 06.06.2018 Työneuvottelu Museovirasto 

 23.08.2018 Asemakaavaluonnos 

 18.10.2018 Asemakaavaluonnos nähtäville 16.11.2018 asti 

 18.12.2018 Työneuvottelu viranomaisten kanssa 

 24.06.2019 Kaavaehdotus nähtäville 13.08.2019 asti 

 18.12.2019 Viranomaisneuvottelu 

3 Kaavaehdotuksesta saatu palaute ja vastine-ehdotukset, kaavakartan ja – selos-

tuksen muutokset 

Konsultti esitteli kaavaehdotuksen palautteen ydinkohdat. 

ELY 

 Suojelun purkamisen perustelut ja vaikutukset 

 AKY-1 vaihtoehto C  

 Maisema; näkymät, puusto ja pihatilat 

 Parantolantie-Kinkomaantie 

 Vedenottamon suoja-alue 

Museovirasto 

 AKY-1 vaihtoehto C 

 Kerrostalo pois näkymälinjalta 

 RKY vaikutukset 

Keski-Suomen Museo 

 RKY vaikutukset 

Liitto 

 Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen toteutuminen AKY-1 - korttelissa 

 Koko alueen osoittaminen osana RKY:tä 

Elisa Oyj 

 Tietoliikennekaapeleiden huomiointi 

Jyväskylän Energia Oy 

 Jätevedenpumppaamon suojaetäisyys 

 ET - aluevaraus 

Muistutus 

 Vähemmän rakennuksia 

 Enemmän virkistysalueita 

 Enemmän yhteiskäyttötiloja 

Ympäristöterveysjaosto 

 Vedenottamon raakaveden laadun turvaaminen 

  



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Muistio  3 (7) 
 Muurame   
18.12.2019 Vitapolis asemakaavamuutos   
 MRA 26 viranomaisneuvottelu   

 

2019-12-18_VON_muistio_002.docx 

4 Keskustelu  

Katualuemuutos ja maisema 

Korpi kommentoi, että Parantolantien – Kinkomaantien katualuemuutos on kaava-

kartalla nyt oikein. Maisema-arvojen säilyttämisen suhteen on kaavaan tehty pa-

rannuksia; mm. rannan kumpare jätetty rakentamisen ulkopuolelle ja kerrostaloa 

siirretty ylilääkärin talon takaa.  

Vedenottamon suoja-alue 

Vedenottamo- ja vedenottamon suoja-alueen määräyksistä tulisi käydä selkeäm-

min ilmi, että kyse on vasta esityksestä ja että virallinen päätös voi rajaukseltaan 

poiketa esitetystä. 

Päärakennuksen suojelun purku 

Takanen toi esille kiinteistöyhtiön taloudelliset haasteet, jos rakennuksille ei löydy 

käyttäjiä tai ostajaa. Kiiveri-Hakkarainen korosti viranomaisten keskittyvän kult-

tuurihistoriallisiin arvoihin.  

Korpi kritisoi kaavaselostuksen kirjausta päärakennuksen rakennushistoriallisen 

arvion päivityksestä 20172. Kaikki kirjauksessa esille tuodut varsinaisesti rakennus-

historialliseen arvoon vaikuttaneet muutokset olivat jo tiedossa aiemman arvioinnin 

20093 yhteydessä. Päärakennuksen rakennushistoriallinen arvo ei siten ole muut-

tunut edellisestä arviosta 2009, jossa rakennus kuvataan ”arkkitehtonisesti ja his-

toriallisesti tärkeänä rakennuksena, jolla on parantolakokonaisuuden kannalta mer-

kittävä rooli”. Vuoden 2009 jälkeen tehdyt tutkimukset todistavat ainoastaan ra-

kennuksen teknisen kunnon heikkenemistä.  

Kiiveri-Hakkarainen toisti, että pelkästään taloudelliset seikat eivät ole riittävä 

peruste suojelun purkamiselle. Vain, mikäli rakennus on välttämättömien korjaus-

toimenpiteiden johdosta menettämässä suojeluarvonsa, voidaan suojelusta luopu-

mista pitää perusteltuna. Myös Bergius korosti Liiton kantana, että vain jos ter-

veyden ja turvallisuuden kannalta pakollisten korjaustoimenpiteiden myötä mene-

tetään rakennuksen ne ominaispiirteet, jotka ovat olleet sen suojelun perusteina, 

voidaan suojelusta luopua. 

Lausunnossaan 27.2.2018 Museovirasto arvioi, että rakennus olisi kuntoraporttien 

perusteella vielä korjattavissa. 31.7.2018 Museovirasto lausui, että ”Päärakennuk-

sen suojelumerkintää voidaan muuttaa niin, että se sallii uusien käyttöjen vaatimat 

muutokset. Mikäli päädytään päärakennuksen purkamiseen, niin luonnollisesti suo-

jelumerkintä poistuu”.  

Museoviraston ensisijainen tavoite on, että rakennus säilyisi. Kohteessa tehtyihin 

katselmuksiin ja arviointiin on osallistunut Museoviraston oma restaurointiasiantun-

tija. Rakennus on Museoviraston näkemyksen mukaan edelleen korjattavissa alku-

peräiseen käyttötarkoitukseensa. Alkuperäiselle käyttötarkoitukselle ei kuitenkaan 

ole enää käyttäjää. Asuinkäyttöön muuttaminen puolestaan edellyttää rakennuk-

seen niin suuria toimenpiteitä, että se menettäisi kulttuurihistorialliset arvonsa.  

Takanen korosti, että kaavaehdotus mahdollistaa sekä säilyttämisen että uudisra-

kentamisen. Ehdoton suojelu ainoana vaihtoehtona vaikeuttaa oleellisesti uuden 

omistajan ja käytön löytymistä.  

Järvinen kysyi, voisiko suojelumääräystä ehdollistaa. Manerus arvioi, että kaava-

määräystä, joka sitoisi rakentamisen purkamisen siihen, voidaanko rakennus kor-

jata terveelliseksi ja turvalliseksi, ei ehkä voisi käyttää.  

                                           
2 Linja-Arkkitehdit: Kinkomaan Vitapolis (Keski-Suomen parantola) Lausunto rakennushistoriallisista arvoista 8.5.2017 
3 Keski-Suomen parantola, rakennushistoriallinen selvitys, Arkkitehtitoimisto ark-byroo, 2009 
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Kiiveri-Hakkarainen kysyi, voisiko rakentamista vaiheistaa siten, ettei pääraken-

nuksen purku olisi ensimmäinen toimenpide. Takanen kommentoi, että pääraken-

nuksen ehdoton suojeluvaatimus on alueen myytävyyden suurin ongelma. Nykyi-

nen yhtiö on perustettu 2008 alueen jalostamista ja myyntiä varten. Yhtiölle on 

myönnetty jatkoaikaa vuoden 2020 loppuun, mihin mennessä alueelle tulisi viimeis-

tään löytää uusi omistaja. Alueen ylläpitoon ei sen jälkeen ole enää varaa. Hälikkä 

huomautti, että suojeltujen rakennusten osalta ylläpidon alasajo ei ole yksinker-

taista4.  

Kiiveri-Hakkarainen totesi, että kaavaehdotuksen C – vaihtoehto ei ollut realisti-

nen. Vaihtoehto A ja nähtävillä olon jälkeen muokattu B – vaihtoehto ovat Museo-

viraston kannalta hyväksyttävissä.  

Korpi kertasi, että MRL:n asemakaavan sisältövaatimusten mukaisesti rakennettua 

kulttuuriympäristöä tulee vaalia eikä erityisiä arvoja saa hävittää. Rakennus on tällä 

hetkellä ehdottomasti suojeltu. Säilyykö rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo 

sen pakollisten korjausten jälkeen, on keskeinen kysymys. 

Takanen kommentoi, että vuoden 2017 kuntoarvio oli tehty ajatellen rakennuksen 

kunnostamista nykyiseen käyttöön. Terveys- ja turvallisuusvaatimukset asuinkäyt-

töä varten ovat vieläkin tiukemmat. Ulkoseinät jouduttaisiin mikrobikasvustojen ta-

kia purkamaan eristeineen. Osa rakennuksen tiloista on jo käyttökiellossa.  

Bergius kertasi, että mikäli välttämättömän kunnostuksen seurauksena rakennuk-

sen arvokkaat ominaispiirteet menetetään, tulee se todeta kaavan perusteluissa. 

Rakentamisen vaiheistukseen / suojelumääräyksen ehdollistamiseen viitanneisiin 

ehdotuksiin liittyen Bergius mainitsi Jyväskylän kaupungin käyttämän ”sr/ur” – 

merkinnän (”Rakennusta ei saa purkaa, ennen kuin rakennuslupapiirustukset on 

hyväksytty”). Merkintää on käytetty mm. keskussairaalan yhteydessäi. Kiiveri-

Hakkala piti ko. merkintää hyvänä. 

Ote Ympäristöministeriön oppaasta 12 s. 125: 

Joissain tilanteissa on tarvetta sellaiseen kaavamerkintään ja -määräykseen, joka 

kieltää rakennuksen purkamisen muutoin paitsi silloin, jos vanhan rakennuksen 

korvaavalle uudelle rakennukselle on saatu rakennuslupa. Tällainen määräys saat-

taa tulla kyseeseen, kun halutaan turvata, ettei purkaminen riko katunäkymää pit-

käksi aikaa. Uuden rakennuksen toteuttamista voidaan tällöin ohjata määräysten 

lisäksi rakennusala-, korkeusasema-, kattokaltevuus- ja muin merkinnöin. 

Määräysesimerkki:  

 

Säilytettävä rakennus/uusi rakennus. Kaupunkikuvan kannalta tärkeä rakennus, 

jota ei saa purkaa, ennen kuin tilalle tulevalle uudisrakennukselle on saatu raken-

nuslupa. Uudisrakennuksen sopeuttamisessa ympäristöönsä on kiinnitettävä eri-

tyistä huomiota kaupunkikuvallisiin vaatimuksiin. Rakennuksen räystään tulee ulot-

tua x cm yli julkisivun ja kattokaltevuuden tulee olla x astetta. 

Katu- tai kyläkuvan eheyttämiseksi on joissakin tapauksissa tarpeen antaa määräys 

rakentamisen toteuttamisjärjestyksestä esimerkiksi määräämällä kadun- tai tien-

puoleinen rakennus rakennettavaksi ensin. 

Alueen myynti 

Manerus kysyi, ollaanko aluetta myymässä kokonaisuutena vai osissa. Kiiveri-

Hakkarainen kysyi, eikö paloittain myymällä saataisi lisää käyttövaroja. Korpi 

                                           
4 vrt. Heinolan seminaari http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1897,  https://yle.fi/uutiset/3-
11045259 ja https://huutokaupat.com/1631677  
 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1897
https://yle.fi/uutiset/3-11045259
https://yle.fi/uutiset/3-11045259
https://huutokaupat.com/1631677
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viittasi samassa yhteydessä Muuramen positiiviseen väestöennusteeseen. Taka-

nen toisti, että omistajat ovat luopumassa kohteesta. Päärakennus on ollut jo vuo-

sia hiljaisessa myynnissä ja sen luovuttamisesta on oltu valmiita jopa maksamaan. 

Myyntiasiaa käsitellään seuraavassa osakaskokouksessa. Ostajaksi haetaan vas-

tuuntuntoista tahoa.  

Uusi kuuleminen? 

Kiiveri-Hakkarainen kysyi, tuleeko kaava vielä uudestaan nähtäville. Virtanen 

sanoi, että vaikutustenarviointia täydennetään ja lopulliset muotoilut laitetaan vi-

ranomaisille vielä kommenteille, mutta kaavaa ei laiteta enää uudestaan nähtäville. 

Tehtävät muutokset koskevat omistajia ja viranomaisia. Kaavan sisältö ei tule mui-

den osallisten kannalta oleellisesti muuttumaan. Tarvittaessa hyväksymiskäsitte-

lyyn voidaan rajata kaavan ongelmattomat osat. Myös Maneruksen näkemys oli, 

että muilta kuin suojelukysymyksen osalta kaavan viimeistellyt ratkaisut ovat tyy-

dyttävät.  

Kiiveri-Hakkarainen kysyi, mitä seuraisi, jos yhtiö todella ajautuisi konkurssiin. 

Takanen vastasi, että konkurssi pyritään nyt kaikin keinoin välttämään. Juhlatalo 

Jussila ja Ylilääkärin talo on tarkoitus panna myyntiin yksittäisinä kohteina. Mane-

rus piti tähän liittyen hyvänä kaavaan tehtyä muutosta, jossa Ylilääkärin talon tont-

tia on kasvatettu. 

Arvojen säilymisen arviointi 

Järvinen pohti, mikä taho viime kädessä arvioi rakennuksen kulttuurihistoriallisten 

arvojen säilymisen remontoinnin yhteydessä. Hälikkä totesi, että viime kädessä 

asian päättää Korkein Hallinto-oikeus, mikäli sinne asti päädytään. 

Museolaki 

Korpi kysyi vuoden 2020 alussa voimaan astuvan Museolain uudistuksen vaikutuk-

sesta ja sen myötä nimettyjen vastuumuseoiden roolista RKY – kohteissa. Kiiveri-

Hakkarainen vastasi, että jatkossa RKY - lausunnot antaa ko. vastuumuseo.  Mu-

seovirasto voi osallistua lausunnon laatimiseen. Museovirasto hoitaa jatkossa eri-

tyislailla ja rakennusperintölailla suojellut kohteet, kuten kirkot. Sekä Museoviras-

tolla että vastuumuseolla on sekä valitus- että oikaisukehotuksen jättöoikeus. Mu-

seoviraston ja vastuumuseoiden työnjaosta on tarkoitus informoida sidosryhmiä. 

Andersson kertoi, että Keski-Suomen Museo on varautunut lisääntyvään työmää-

rään hakemalla perinnekorjaamisen asiantuntijaa. 

RKY – alueen korostaminen 

Liitto oli lausunut, että koko alueen osoittaminen asemakaavassa osana RKY-alu-

etta parantaisi maakuntakaavan ohjausvaikutusta. Järvinen kertoi, että ko. mai-

ninta oli kaavakartan määräyksissä nyt nostettu AKY – korttelimerkinnän sisältä 

”ylös” koskemaan koko kaava-aluetta. 
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Bergius oli muutokseen tyytyväinen. Muutos tulee lisätä tiedoksi myös vastineisiin. 

RKY-kokonaisuus 

Järvinen kysyi vielä, eikö kaavaratkaisu kuitenkin turvaa RKY-kokonaisuutta pa-

remmin kuin voimassa oleva kaava, huomioiden esim. rakennusoikeuden puolittu-

misen, päärakennuksen mahdollisesta purkamisesta huolimatta. Kiiveri-Hakka-

rainen vastasi päärakennuksen olevan merkitykseltään niin keskeinen, että ei voi 

katsoa, että RKY – arvo säilyisi sen purkamisen jälkeen ennallaan. Andersson to-

tesi, että Kinkomaa on valikoitunut RKY – kohteeksi valtakunnallisen inventoinnin 

pohjalta. Parantola on ollut hierarkkinen kokonaisuus, josta päärakennuksen jäl-

keen jäisivät jäljelle vain asuinrakennukset.  

Puiden kaataminen 

Horppila-Jämsä koki kaavamääräykset puuston käsittelyä koskien keskenään 

osin ristiriitaisiksi. Miten puiden kaataminen voi säilyttää maisema-arvoja (AK-2 JA 

AK-3 – kortteleissa: ”Olemassa olevan puun saa kaataa vain, mikäli se on välttä-

mätöntä rakentamisen, turvallisuuden tai maisema-arvojen ylläpidon kannalta..”)? 

Istutuksia ja kasvillisuutta käsittelevä yleismääräys on hyvä.  Virtanen ehdotti, 

että AK-2 ja AK-3 – korttelien puita koskevaa kaavamääräystä täydennettäisiin 

seuraavasti: ”Olemassa olevan puun saa kaataa ja uudistaa vain, mikäli…”. Puiden 

kaataminen voi tulla välttämättömäksi turvallisuussyistä. 

Muut kommentit 

Virtanen selvitti, että Ylilääkärin talon tontilla olevassa et-osa-aluevarauksessa on 

kyse poistuvasta, mutta vielä olemassa olevasta kaivosta.  

5 Muut asiat 

Hälikkä jää vuoden alusta 10 kk:n virkavapaalle, tilalle tulee HTM Laura Mononen 

Joensuusta.  

6 Jatkotoimenpiteet 

Kaavakartta, selostus ja vastineet toimitetaan viranomaisille vielä kommentoita-

vaksi ennen hyväksymiskäsittelyä.  

Tavoiteaikataulu kommenteille on tammikuun 2020 loppu. 

7 Kokouksen päättäminen 

Manerus päätti kokouksen 14:30. 

 

Jakelu 

Läsnäolleet ja kutsutut 
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i Jyväskylän keskussairaalan asemakaavassa käytetyt sr/ur - merkinnät: 

 

sr/ur-1 

Suojeltu rakennus / uusi rakennus. Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistorialli-

sesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas osa sairaalarakennusten historiallista ko-

konaisuutta oleva rakennus. Rakennusta ei saa purkaa ennen kuin museovi-

ranomaiselta on saatu lausunto purkamisluvasta, joka sisältää uudisrakenta-

mista koskevat suunnitelmat.   

 

sr/ur-2 

Suojeltu rakennus / uusi rakennus. Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistorialli-

sesti ja kaupunkirakenteellisesti arvokas osa sähköasemarakennusten koko-

naisuutta oleva rakennus. Rakennusta ei saa purkaa ennen kuin museoviran-

omaiselta on saatu lausunto purkamisluvasta, joka sisältää uudisrakentamista 

koskevat suunnitelmat 
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