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Paulannon asemakaava 

YLEISTÄ 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63.1 § edellyttämä, kaavan 
tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen, suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä 
sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 

Kaavahierarkia 
Maankäytön suunnittelua säätelee Suomessa Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL). Kaavojen välinen hierarkia 
on tiivistetysti seuraava: 

− Valtioneuvosto hyväksyy alueiden käyttöä ja aluerakennetta koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet 

− Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnasta 
− Yleiskaavoilla esitetään kunnan alueiden käytön pääpiirteet1  
− Asemakaavoilla ratkaistaan kunnan osa-alueiden käyttö ja rakentaminen  

 

 
 

Kaavojen sisältö tarkentuu ylhäältä alaspäin. Kullakin alueella tarkin oleva kaavataso on ratkaiseva. Ylempi 
kaavataso ohjaa alemman laatimista ja muuttamista. Ylemmän kaavatason vastaista välittömästi alempaa 
kaavaa tai sen muutosta yleensä voida hyväksyä2. Poikkeuksena vanhentunut yleiskaava, joka ei ole ohjeena 
asemakaavan laadinnassa (MRL 42.4§). 

  

 
1 Yleiskaava voidaan laatia myös kunnan osalle (osayleiskaava) tai teemoittain (esim. viheryleiskaava) 
2 Esim. yleiskaavan vastaista asemakaavaa ei voida hyväksyä 

Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet

Maakuntakaava

Yleiskaava

Asemakaava

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L8P63
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SUUNNITTELUALUE 
Suunnittelukohteena on tila 500-402-158-9 Paulanto (1,8684 ha), joka sijaitsee valtatien 9, Renkelintien – 
Peltolantien ja Verkkoniementien rajaamalla alueella. Alueella on vanhaa peltoa, metsikkö ja pensaikkoa. 
Valtatien puoleisella sivulla on voimajohto. Alueen eteläkärjessä on maanomistajan asuinkiinteistö. 

 
Kuva 1: Yleissijainti 

TAVOITTEET 

Maanomistajan tavoitteet 
Aloite asemakaavan laatimiseksi on tullut maanomistajalta. 

Tavoitteena on kaavoittaa Peltolantien varteen tontteja erillispientaloille ja/tai rivitaloille asuinkäyttöön ja 
valtatien puoleinen osa suojaviheralueeksi. 

Suunnittelualueena oleva tila muodostaa yhtenäisen alueen valmiin asuntokadun varrelle, olevan kunnallis-
tekniikan ulottuville. Alueelta on hyvä yhteys keskustaan Peltolantien – Penttilänraitin kautta. Asuintilat ja -
pihat ovat suojattavissa melulta meluvallilla / -muurilla / ulkorakennusten sijoittelulla. 

Kunnan tavoitteet 
Kunnan tavoitteita ovat asemakaavan ajantasaisuudesta ja toimivuudesta huolehtiminen sekä kunnan riittä-
vän tonttivarannon varmistaminen. 

Lain määrittelemät yleiset sisältötavoitteet 
Asemakaavan yleiset sisältövaatimukset on määritelty MRL 54 §:ssä: 

Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon siten kuin 
siitä edellä säädetään. 
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Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympä-
ristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luon-
nonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen 
lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. 

Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, 
joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa 
maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuu-
tonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää. 

Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa 
soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään. 

Maankäyttösopimus 
Kaavahankkeeseen liittyen on tarkoitus laatia kunnan ja maanomistajan kesken maankäyttösopimus. Maan-
käyttösopimusten keskeisenä sisältönä on maanomistajan osallistuminen yhdyskuntarakentamisesta aiheu-
tuviin kustannuksiin.  

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 91 b § mukaisesti maankäyttösopimus voidaan osapuolia sitovasti tehdä 
vasta sen jälkeen, kun kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Tämä ei koske sopimuksen 
tekemistä kaavoituksen käynnistämisestä.  
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LÄHTÖKOHDAT 
Tilan alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Peltolantien länsipuolella on asemakaava (Velkapohja 
1983), jossa kapea puistokaista ja Velkapohjan rakentunut asuntoalue (erillispientaloja AO). Valtatie tilan itä-
puolella on asemakaavoitettua (Kirkonmäki 1982) valtatien liikennealuetta LT.  

Yleiskaavassa (1997) alue on suojaviheraluetta EV ja yläosaltaan Liike-, toimisto- ja yleisten rakennusten alu-
etta KI: ”Alueelle saa sijoittaa sellaisia kaupallisia ja julkisia toimintoja, jotka eivät aiheuta ympäristöhäiriöitä 
eivätkä runsasta ajoneuvoliikennettä”. Suunnittelualue sijoittuu yleiskaavassa kokonaisuudessaan melualu-
eelle. Yleiskaava on kuitenkin vahvistamaton, oikeusvaikutukseton ja vanhentunut.  

Alue sisältyy vireillä olevan Muuramen keskustan yleiskaavan eteläosan alueelle.   

Maakuntakaavassa kohdealue sijoittuu valtatiemerkinnän viereen. Noin 200 metrin päässä on valtakunnalli-
sesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristökohde (RKY), Muuramen kirkko. Alueen ja kirkon välillä ei ole nä-
köyhteyttä. 

      
Kuva 2: Ortoilmakuva, topografia ja rakennuskanta 

 
 
 
Kuva 3: Renkkelintien liittymä - vt9 etelään 
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Kuva 4: Yleis- ja asemakaava (sekä raja-aineisto) 

 
Kuva 5: Alue on melualuetta. 
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Koska alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, asemakaavan laadintaa ohjaavat valtakunnalliset aluei-
denkäyttötavoitteet ja maakuntakaava. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä 
maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Uudet valtioneu-
voston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet astuivat voimaan 1.4.2018. 

Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on 

− varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituk-
sessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa,  

− auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tär-
keimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys,  

− toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysy-
myksissä ja edistää ennakko-ohjauksen johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä sekä 

− edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia, jotka ovat keskeisiä myös 
laadittavana olevassa yleiskaavassa: 

− Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
− Tehokas liikennejärjestelmä 
− Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
− Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
− Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät yleiskaavaan osin maakuntakaavan kautta. Lisätietoja 
valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista löytyy ympäristöministeriön kotisivuilta: www.ymparisto.fi/vat. 

  

Kuva 6: Meluvalli Renkkelintien liittymän pohjoispuolella 

http://www.ymparisto.fi/vat
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Maakuntakaava 
Keski-Suomen maakuntakaava3 sai lainvoiman 28.1.2020.  

 
Kuva 7: Ote maakuntakaavasta, suunnittelukohde on merkitty punaisella. 

Merkinnät 

Moottori- tai moottoriliikennetie, uusi (mo) 

 
Merkinnällä osoitetaan vain moottoriajoneuvoliikenteelle tarkoitettuja maanteitä. Alueella on voimassa MRL 
33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.  

Suunnittelumääräys: Tien ja eritasoliittymien sijainti sekä muun tieverkon järjestelyt täsmentyvät tien suun-
nittelun yhteydessä. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon liikennemelun leviämisen estäminen, pohjavesien 

 
3 https://www.keskisuomi.fi/maakuntakaava  

https://www.keskisuomi.fi/maakuntakaava
https://www.keskisuomi.fi/maakuntakaava
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suojaustarve sekä Hitonhauta-Kylmähauta-Hirvasjoki –nimiseen Natura 2000 –alueeseen mahdollisesti koh-
distuvat merkittävästi heikentävät vaikutukset. 

Valta-/rautatien kehittämisakseli  

 
Suunnittelumääräys: Alueidenkäytön suunnittelussa kehittämisakselilla tulee kiinnittää huomiota pitkämat-
kaisen liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen sekä liikenteen ja matkailun palveluihin ja yritystoiminnan 
edistämiseen. Väylien kehittämisen tulee perustua matkojen ja kuljetusten käyttäjälähtöiseen palvelutaso-
ajatteluun. Kehittämisakselit ovat myös joukkoliikenteen laatukäytäviä, joiden liityntäyhteyksiä ja -pysäköin-
tiä tulee kehittää. 

Seudullisesti merkittävä tiivistettävä taajama 

 
Merkinnällä osoitetaan kehitettävä ja palvelut säilyttävä taajama. 
  
Suunnittelumääräys: Taajamaa ylläpidetään ja kehitetään seudullisesti kattavien palvelujen keskuksena. Ke-
hittämisessä hyödynnetään olemassa olevaa rakennetta kiinnittäen huomiota viihtyisyyteen ja esteettömyy-
teen. Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen tarpeet sekä tur-
vattava maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt ja luonnonsuojelun kohteet. 

Biotalouteen tukeutuva alue  

 
Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita.  

Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa varmistetaan maa- ja metsätalouden ja muiden maaseutuelin-
keinojen toiminta- ja kehittämisedellytykset sekä turvataan hyvien ja yhtenäisten metsä- ja peltoalueiden 
säilyminen maaseutuelinkeinojen käytössä. 

Kulttuuriympäristön vetovoima-alue 

 
Merkinnällä osoitetaan maakunnan kulttuuriympäristön monimuotoiset aluekeskittymät. 

Suunnittelumääräys: Alueen kehittämisessä tulee hyödyntää kulttuuriympäristön monimuotoisuutta. Aluei-
denkäytön suunnittelulla edistetään kulttuuriympäristöjen kestävää käyttöä ja hoitoa. Alueilla metsien hoito 
ja käyttö perustuu voimassa olevaan metsälainsäädäntöön. 

Natura 2000 -alue 

 
Merkinnällä osoitetaan Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue. 
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Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (Muuramen kirkko) 

 
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen rakennettu kulttuuriympäristö.  
Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurihistoriallisen rakennetun ympä-
ristön kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti. Alueen käyttöä on ohjattava siten, ettei näitä arvoja hei-
kennetä. 

Karttamerkinnät 

   
Suunnittelumääräykset 
Kaavassa on annettu koko maakuntaa koskevia suunnittelumääräyksiä koskien  

− biotaloutta 
− turvetuotantoa 
− vähittäiskaupan suuryksiköitä 
− uusiutuvaa energiaa 
− erityistoimintoja 
− kulttuuriympäristöä 
− luonnonvaroja 

…joista suunnittelualuetta koskevat erityisesti seuraavat: 

Biotalous 
Maa- ja metsätalous sekä turvetuotanto tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että kulloinkin voimassa olevassa 
Keski-Suomen pintavesien toimenpideohjelmassa esitetyt vesienhoidon tavoitteet saavutetaan. 

Uusiutuva energia 
Asuin-, kauppa-, teollisuus-, työpaikka- tai vapaa-ajan alueita suunniteltaessa on mahdollisuuksien mukaan 
selvitettävä geoenergian ja puun hyödyntämismahdollisuudet. 

Kulttuuriympäristö 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon tunnetut muinaisjäännökset ja maakunnalli-
sesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet sekä arvokkaat perinnemaisemat. Ajantasainen 
tieto on tarkistettava museoviranomaiselta ja perinnemaisemien osalta toimivaltaiselta viranomaiselta. Maa-
kunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet on esitetty maakuntakaavan alueluette-
lossa. 
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Rakennusjärjestys 
Muuramen kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty valtuustossa 25.9.2017 § 79 ja se on tullut voimaan 
1.1.2018. Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta sekä voi-
massa olevia asemakaavoja. Laki, asetus, oikeusvaikutteinen yleiskaava ja asemakaava menevät rakennus-
järjestyksen edelle. 

Pohjakartta ja raja-aineisto 
Muuramen pohjakartta on uudistettu numeeriseksi 2019. Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS89-GK26 
(ilman I-koordinaatin kaistalukua 26) ja korkeusjärjestelmä on N2000. Pohjakartan hyväksymisestä vastaa 
kunnan mittauspäällikkö Martti Halonen. Raja-aineistona käytetään viimeisintä kiinteistöjakoa (KTJ).  

Lähtöaineistoa 
Kaavan laadinnassa hyödynnetään olevia, maakunta-, yleis- ja asemakaavoja varten tehtyjä selvityksiä sekä 
muita tietolähteitä, kuten: 

Liikenne 
− Valtatien meluselvitys 
− Valtatie 9 kehittämissuunnitelma 
− Valtakunnallinen tieliikenne-ennuste 2030, Liikennevirasto 2014 
− Jyväskylän seudun liikennejärjestelmä JYSELI 2025, Jyväskylän kaupunki 2009 

Maisema 
− Maisema, opas arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön suunnitteluun, MKN 2016 
− Keski-Suomen maakunnallinen maisemaselvitys, Muhonen 2005 

Luonto 
− Yleiskaavaa varten tehty luontoselvitys 

Selvitykset 
− PALKKI - palveluverkkoselvitys, 2014  
− Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen palveluverkko 29.8.2018 

Muut 
− Keski-Suomen modernin rakennusperinnön inventointi 
− Kiinteistötietojärjestelmä KTJ 
− Maanmittauslaitoksen avoimet tietolähteet 
− Vesihuollon kehittämissuunnitelma 
− Maankamara – karttapalvelu, GTK 
− Kunnan pöytäkirjat 

  

file://fcg.fi/root/jyvaskyla/kartat/Muurame/Palvelut/2019_saatu_palveluverkkoraportti/FCG%20palveluverkkoraportti%20Muurame%202908.pdf
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SELVITYKSET 
Kaavaselostuksessa esitetään: 

− Selvitys alueen oloista 
− Muut ympäristöominaisuudet ja niissä tapahtuneet muutokset 
− Muut kaavan vaikutusten selvittämisen ja arvioimisen kannalta keskeiset tiedot alueesta ja sen lähiympä-

ristöstä 

Luontoselvitys 
Alueen luontoarvot tarkistetaan biologin maastokäynnillä. 

Liikenneselvitys 
Valtatien kehittämiseksi laaditut ja laadinnassa olevat suunnitelmat huomioidaan yhteistyössä ELY-keskuk-
sen kanssa.  

Koska alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, tarkastellaan alueen liikenneverkkoa suunnittelualuetta 
laajemmin. Asemakaavan laadinnassa voidaan tukeutua myös virellä olevan yleiskaavoituksen yhteydessä 
tehtävään liikenneselvitystyöhön. Liikenteestä selvitetään: 

− liikenneverkko 
− liikennesuunnitelmat 
− liikennemäärät 
− liikenne-ennuste 
− liikenteen toimivuus 
− liikenneturvallisuus 
− liikenneonnettomuudet 
− joukkoliikenne 

  

Kuva 8: Velkapohjan asuntoaluetta Peltolantien vastakkaisella puolella 
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VAIKUTUKSET 
Kaavaa laadittaessa selvitetään tarpeellisessa määrin suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteut-
tamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vai-
kutukset. Selvitykset tehdään koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia 
(MRL 9 §). 

Vaikutusten arvioinnin tarkoituksena on ennakkoon arvioida kaavan toteuttamisen merkittävät vaikutukset 
tehtäessä kaavaa koskevia ratkaisuja. Vaikutusten arvioinnissa lähtökohtana on kaavan toteuttamisen vaiku-
tusten vertailu nykytilaan. 

Arvioitavat vaikutukset 
Asemakaavan selostuksessa arvioidaan MRA 1 §:n mukaisesti kaavan vaikutuksia: 

− 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 
− elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen  

Vaikutusten arviointimenetelmät 
Vaikutusten selvittäminen perustuu alueesta käytettävissä oleviin tietoihin, alueella suoritettaviin maasto-
käynteihin, aluetta koskeviin selvityksiin ja suunnitelmiin, osallisilta saataviin lähtötietoihin, lausuntoihin ja 
huomautuksiin sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien ominaisuuksien analysointiin. 

Osallistuminen vaikutusten arviointiin 
Kaikki osalliset voivat arvioida kaavan vaikutuksia kuulemisvaiheiden yhteydessä.  

  

Kuva 9: Velkapohjan asuntoaluetta Peltolantien vastakkaisella puolella. 
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VIRANOMAISYHTEISTYÖ  
Osallisia viranomaisia ovat  

− Keski-Suomen ELY–keskus4 
− Keski-Suomen Liitto 
− Muuramen kunnan hallintokunnat 

Viranomaiset ottavat kantaa suunnitelmiin toimialansa ja tehtäviensä puitteissa.  

Neuvottelut 
MRL 66.1 mukaan valmisteltaessa kaavaa, joka koskee vaikutuksiltaan valtakunnallisia tai merkittäviä maa-
kunnallisia asioita tai joka on valtion viranomaisen toteuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeä, kunnan on 
oltava yhteydessä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
ja kunnan kesken on järjestettävä neuvottelu tällaisen kaavan laadintaan liittyvien valtakunnallisten, maa-
kunnallisten ja muiden keskeisten tavoitteiden toteamiseksi. 

MRL 66.2 § mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu ei ole tarpeen. 

Viranomaisneuvottelun tarvetta puoltavia tekijöitä: 

− Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa 
− Alue rajautuu valtatiehen, jonka liittymäluvista päättää ELY-keskus ja jota ollaan kehittämässä 
− Alueen läheisyydessä on valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristökohde (RKY, Muuramen 

kirkko) 
− Alueen itäosassa valtatien varrella on 110 kV:n sähkölinja. 

Viranomaisneuvottelun tarvetta vähentäviä tekijöitä: 

− Suunnittelukohde on suhteellisen pienialainen. 
− Alueelta ei ole näköyhteyttä RKY -kohteeseen 
− Liikenneturvallisuutta pyritään kaavalla lähtökohtaisesti parantamaan, liittymien lukumäärää ei esitetä li-

sättäväksi. 

Prosessin aikana voidaan järjestää työneuvotteluja. 

Viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 
ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu. 

 
4 ELY-keskusten tehtäviin kuuluvat:  

• yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut  
• elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen 
• työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys 
• teiden kunnossapito 
• tiehankkeet 
• liikenteen lupa-asiat 
• joukkoliikenne 
• liikenneturvallisuus 
• ympäristönsuojelu 
• alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus 
• kulttuuriympäristön hoito 
• luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö 
• vesivarojen käyttö ja hoito 
• ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen 
• osaaminen ja kulttuuri 
• maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen yhteistyössä Pirkanmaan ELY–keskuksen kanssa 
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Lausunnot 
− Viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavaluonnoksesta ja - ehdotuksesta. 
− Kaavaselostukseen / erilliseen vastineraporttiin kirjataan lausuntojen sisältö sekä miten ne on kaavan laa-

dinnassa huomioitu.  
− Lausuntoihin laaditaan kirjalliset vastineet. 
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OSALLISET 
Osallisia ovat edellä lueteltujen viranomaisten lisäksi alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työnte-
koon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään (MRL 62§). 

Maanomistajat ja asukkaat 
− Kaava-alueeseen rajoittuvan alueen maanomistajat ja asukkaat 
− Kaavan vaikutusalueen asukkaat 
− Kaava-alueen vaikutusalueen yritysten, laitosten työntekijät ja käyttäjät sekä yritykset, elinkeinonharjoit-

tajat ja maanviljelijät 

Yritykset, yhteisöt, yhdistykset ja järjestöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 
− kylätoimikunnat  
− muut paikallisella tasolla toimivat yhteisöt 
− maakunnan tasolla toimivat yhteisöt 
− laajakaistayhtiöt 
− sähköyhtiöt 

Liittyvät kunnat 
− Ei sijaitse kunnanrajalla tai sellaisen läheisyydessä. 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipi-
teensä. Osallisten kesken järjestetään tarvittaessa neuvotteluja. 

 

  

Kuva 10: Renkkelintien liittymä 
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OSALLISTUMINEN 

Tiedotustavat 
Asemakaavan käynnistämisestä, vireille tulosta ja kaavoituksen eri vaiheista (luonnos- ja ehdotusvaihe) tie-
dotetaan Muuramelaisessa / Keskisuomalaisessa ja internetissä https://www.muurame.fi/vireilla-olevat-kaa-
vat.  

Osallistumismenettelyt, palautteen antaminen 
Osallinen voi olla yhteydessä kaavan laatijaan ja kunnan virkamiehiin kaavaan liittyvissä asioissa koko kaava-
prosessin ajan. Kaavoituksen eri vaiheissa esitetyt mielipiteet ja muistutukset kirjataan kaavaselostukseen / 
erilliseen raporttiin, jossa esitetään kirjalliset vastineet mielipiteisiin ja muistutuksiin.  

Osallisten erityiset kuulemisvaiheet ovat seuraavat: 

Palaute OAS:sta 

− Osallinen voi antaa vapaamuotoisesti palautetta OAS:sta.  

Mielipide kaavan valmisteluvaiheessa 

− Kaavaluonnoksesta osallinen voi esittää mielipiteen. Mielipiteen esittämistapa ja osoite ilmoitetaan valmis-
teluvaiheen kuulemisen kuulutuksen yhteydessä. 

Muistutus kaavaehdotuksesta 

− Kaavaehdotuksesta osallinen voi jättää kirjallisen muistutuksen. Ohjeet ilmoitetaan kuulutuksessa.  
− Niille muistutuksen tehneille, jotka ovat samalla ilmoittaneet osoitteensa, laaditaan kirjallinen vastine.  
− Mikäli haluaa henkilökohtaisen erillisen tiedotteen kaavan hyväksymisestä, sen voi mainita muistutuksen 

yhteydessä. 

Valitus kaavan hyväksymisestä 

− Kaavan hyväksymistä koskevasta kunnanvaltuuston päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeu-
delle. Koska vain laillisuusperusteet ovat oikeudellisesti merkityksellisiä, on kaavan sisältöön liittyvät seikat 
suositeltavaa tuoda esille mahdollisimman varhain kaavan kuulemisvaiheiden yhteydessä.  

 

  

Kuva 11: Peltolantie 

https://www.muurame.fi/vireilla-olevat-kaavat
https://www.muurame.fi/vireilla-olevat-kaavat
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KAAVAPROSESSI 

Huhtikuu 2020 
− Kaavoituspäätös 
− Kaavoitussopimus 
− Vireille tulon kuulutus ja OAS nähtäville 

Toukokuu 2020 
− Perusselvitykset 
− Vaihtoehdot 
− Luontoselvitys 

Kesäkuu 2020 
− Kaavaluonnos nähtävillä 

Elokuu 2020 
− Palautteen käsittely 
− Ehdotuksen valmistelu 

Syyskuu 2020 
− Kaavaehdotus nähtävillä 

Lokakuu 2020 
− Palautteen käsittely 
− Viranomaisneuvottelu tarvittaessa 

Marraskuu 2020 
− Hyväksymiskäsittely 

Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, ellei val-
tuusto ole kunnan hallintosäännössä siirtänyt toi-
mivaltaansa edelleen. 

Joulukuu 2020 
− Valitusaika ja voimaantulo 

Valitusaika kaavan hyväksymistä koskevasta pää-
töksestä on 7 + 30 päivää siitä, kun pöytäkirja on 
ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Kaava saa 
lainvoiman valitusajan jälkeen, mikäli päätöksestä 
ei ole valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.  

Kun päätös on saanut lainvoiman, kaavan voi-
maantulosta kuulutetaan.  

 

LISÄTIEDOT 

Muuramen kunta  
PL 1 / Virastotie 8 
40950 MUURAME 
 
Kehittämisjohtaja 
Julia Virtanen  
014 659 650  
julia.virtanen@muurame.fi  

Kaavoitusarkkitehti 
Marja Jukkala  
014 659 661  
marja.jukkala@muurame.fi 
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