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KONNEVEDEN KUNTA 

KOLARINSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 
 
 

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 § :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuu-
teen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenette-
lystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.   

 

2. MISSÄ JA MITÄ ON SUUNNITTEILLA? 

Maanomistajien aloitteesta on aloitettu Kolarinsaaren ranta-asemakaavan muutoksen laa-
dinta tiloille 275-408-1-64 ja 1-156. Suunnittelualue sijaitsee Keteleen rannalla Kolarin-
saaaren itärannalla noin 17 km Konneveden keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualueen 
koko on noin 1,5 ha. 

 
Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti (punainen nuoli).  
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Kuva 2. Ortoilmakuva suunnittelualueesta, kaava-alue keltaisella ja kiinteistörajat punaisella.   

 

3. MIHIN SUUNNITTELULLA PYRITÄÄN? 

Suunnittelun tavoitteena on siirtää tilan 1-64 rakennuspaikka tilan 1-156 alueelle.  

 

4. MITÄ SUUNNITELMIA TAUSTALLA? 

Maakuntakaava 
 
Keski-Suomen maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 1.12.2017. Suunnittelu-
alue sijoittuu maakuntakaavan biotalouteen tukeutuvalle alueelle ja matkailun ja virkistyksen 
vetovoima-alueelle. Suunnittelualueen sijainti on merkitty punaisella soikiolla alla olevaa 
kaavaotteeseen. 
 

 

Kuva 3. Ote Keski-Suomen maakuntakaavasta.  
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Rantaosayleiskaava 
 
Suunnittelualueella on voimassa Keitelejärven ja kunnan pohjoisosien rantaosayleiskaava, 
joka on hyväksytty vuonna 2008. Voimassa olevassa kaavassa suunnittelualueelle on osoi-
tettu lomarakennuspaikkaa (RA/9) ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Lisäksi ranta-
asemakaavan alue on osoitettu osa-aluerajauksella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 4. Ote voimassa olevasta rantaosayleiskaavasta. Kaavamuutoksen rajaus mustalla katkoviivalla.  

 
Ranta-asemakaava 

 
Alueella on voimassa Kolarinsaaren ranta-asemakaava, jonka Keski-Suomen lääninhallitus on 
vahvistanut 15.1.1982. Suunnittelualueelle on merkitty loma-asuntoalue ja metsätalousalue. 

 
Kuva 5. Ote voimassa olevasta ranta-asemakaavasta.  
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Kolarinsaaren ranta-asemakaavan määräykset ilmenevät alta.  
 

 
 

5. MITÄ JA MITEN VAIKUTUKSIA ARVIOIDAAN? 

 Odotettavissa olevien vaikutusten esiintyminen ja arviointi tapahtuvat asiantuntijoiden, vi-
ranomaisten, asukkaiden ja suunnittelijoiden kanssa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Läh-
tökohtana ovat aiemmat suunnitelmat ja selvitykset, kartat, ilmakuvat sekä prosessin aikana 
esille nousseet asiat. Vaikutusten arvioinnissa verrataan voimassa olevan kaavan mukaista 
tilannetta kaavamuutokseen. 
 

Arviointikohde Näkökohta 

Yhdyskuntarakenne - alueen asema ja liittyminen kuntarakenteeseen 
- olevien rakenteiden hyödyntäminen 
- tekninen huolto 
- palvelut ja asuminen 
- virkistys 
- maanomistus 

Ympäristö - kasvillisuus, linnusto ja eläimistö 
- maisemakuva 
- kulttuuriympäristö 
- melu ja päästöt 
- erityispiirteet ja kohteet 
 

Liikenne - liikenneverkko 
- liikenneturvallisuus 
 

Ihmiset - elinolot, turvallisuus ja viihtyisyys 

 

6. KETKÄ OVAT OSALLISET JA SIDOSRYHMÄT? 



FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5 (6) 
 Konneveden kunta  
17.12.2020 Keitelejärven ja kunnan pohjoisosien ranta-

osayleiskaavan muutos 
 

   

 
 
 

 
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekä muut, joiden oloihin kaava saattaa huo-
mattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus 
käsittelee. 

Maanomistajat, asukkaat - kaava-alueen ja lähialueen asukkaat ja 
loma-asukkaat 
- kaava-alueen ja lähialueen maanomistajat 

Viranomaiset - Keski-Suomen ELY-keskus 
- Keski-Suomen maakuntaliitto 
- Keski-Suomen museo 

Kunnan hallintokunnat - ympäristötoimi 

Muut yhteisöt - kalastusalue/osakaskunta 
 

7. MITEN JA MILLOIN VOI OSALLISTUA? MITEN SUUNNITTELUSTA TIEDOTETAAN? 

SUUNNITTELU-
VAIHEET 

TYÖSTÄMINEN KÄSITTELY                                OSALLISTUMI-
NEN 

TIEDOTTAMINEN 

Kesä 2021 

1. Laatimisprosessin 
käynnistäminen ja 
luonnosvaihe 

OAS:n ja kaavaluon-
noksen laadinta.  
 
Valmisteluaineisto 
nähtäville. 

Kaavatoimikunta→ 
Kunnanhallitus aset-
taa OAS:n ja kaava-
luonnoksen nähtäville  

Lausunnot 

Mielipiteet 

Nähtäville asettami-
sesta ilmoitetaan kun-
nallisten ilmoitusten 
tapaan. 

Kunnan kotisivut 

Syksy 2021 

3. Ehdotusvaihe 

Kaavaluonnoksesta 
saatujen mielipitei-
den ja lausuntojen jäl-
keen työstetään kaa-
vaehdotus. 

Kaavatoimikunta→ 
Kunnanhallitus aset-
taa kaavaehdotuksen 
nähtäville.    

Lausunnot  

Muistutukset 

Ilmoitetaan samoin 
kuin luonnosvai-
heessa. 

Kunnan kotisivut 

Vuodenvaihde 2021-
2022 

4. Hyväksymisvaihe 

Muistutukset ja lau-
sunnot tutkitaan. Kaa-
vaehdotusta korja-
taan tarvittaessa 

Kaavan hyväksyminen 
kunnanhallitus → 
kunnanvaltuusto 

Kaavan hyväksymis-
päätöksen laillisuu-
desta voi valittaa hal-
linto-oikeuteen 

Hyväksymispäätök-
sestä kuulutetaan vi-
rallisesti 

 
 
8. KUKA VALMISTELEE? 

Kaavoitustyötä kunnassa ohjaa ja seuraa kunnan kaavatoimikunta. Konneveden kunnassa 
kaavoitustyöhön liittyvistä käytännön asioista vastaa rakennustarkastaja Henri Pennanen. 
Kaavan laadinnasta vastaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Kuopion toimistossa aluepääl-
likkö, DI Timo Leskinen. 
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9. MISTÄ SAA TIETOA? 

Konneveden kunta 
Kauppatie 25, 44300 Konnevesi 
 
Henri Pennanen, rakennustarkastaja 
puh. 040 844 6604 
henri.pennanen@konnevesi.fi  
 
FCG Finnish Consulting Group Oy 
PL 1199, 70211 Kuopio 
   
Timo Leskinen, aluepäällikkö DI   Heli Lievonen, suunnittelija YTM  
puh. 040 508 9680     puh. 044 750 5312    
timo.leskinen@fcg.fi    heli.lievonen@fcg.fi   
 
  
Kaava-aineistoa on nähtävillä Konneveden kunnan kotisivuilla: www.konnevesi.fi 

mailto:henri.pennanen@konnevesi.fi
mailto:timo.leskinen@fcg.fi
mailto:heli.lievonen@fcg.fi
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Konneveden kunta 
Kunnanhallitus 
 
 
 
 
Vastinepyyntö 
 

Vastine Keiteleen ja kunnan pohjoisosien rantaosayleiskaavan 
muutoksen ehdotuksesta saatuun palautteeseen 
 

Keski-Suomen museo 

Ei lausuttavaa. 

 

Keski-Suomen liitto 

Ei lausuttavaa. 

 

Väylävirasto 

Ei lausuttavaa. 

 

Keski-Suomen pelastuslaitos 

Ei lausuttavaa. 

 

Keski-Suomen ELY-keskus 

Suunnittelun tavoitteena on osoittaa kaavamuutoksen kohteena olevalle uusi rakennuspaikka tarkis-
tetun mitoituksen mukaisesti ja siirtää samalla tilan pohjoisinta rakennuspaikkaa sähkölinjan etelä-
puolelle. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3,87 ha. 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tutustunut kyseiseen ehdotusvaiheen ran-
taosayleiskaavamuutokseen ja toteaa siitä sen käyttöön toimitettujen asiakirjojen perusteella kom-
mentteinaan seuraavaa 

Vaikka nyt lausuttavana oleva kaavamuutos kohdistuu varsin suppeaan alueeseen, tulee laadittavan 
kaavan silti täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 132/1999) yleiskaavalle asetetut sisältövaa-
timukset. Kaavamuutoksella ollaan osoittamassa uutta rakentamista ennestään rakentamattomalle 
ja muutettavassa kaavassa M-alueeksi osoitetulle rannan alueelle. 

Edellä esitetty huomioiden vaikuttavat kaavaselostuksen perusteella erityisesti luonnonympäristön 
osalta arvioinnit varsin niukoilta. Tältä osin tehtyä kaavaa tulisi Keski-Suomen ELY-keskuksen 



Vastine      

      2 (2) 
 

Konneveden kunta 
Keitelejärven ja kunnan pohjoisosan rantaosayleiskaavan 
muutos 

 

 

FCG Finnish Consulting Group Oy  
11.10.2021 

 

näkemyksen mukaan vielä täydentää. Kaavamuutoksen yhteydessä ei ole juurikaan tarkasteltu luon-
nonympäristön nykytilaa eikä avattu tarkemmin vuosina 2005–2006 tehtyä luonto- ja maisemaselvi-
tystä alueelta. Luontoselvitys on noin 15 vuotta vanha, joten sen perusteella ei ilman arviointia alueen 
nykytilasta ja arviointia mahdollisista selityksen täydennystarpeista ole mahdollista arvioida kaava-
muutoksen vaikutuksia riittävällä tavalla. 

Vastine: Täydennetään kaavaselostusta luontoarvojen sekä vaikutuksenarvion osalta.  
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KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSIEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 

1 Tiivistelmä 

1.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Rantaosayleiskaavan muutos on lähtenyt vireille kunnan päätöksellä maanomistajan aloitteesta. 
 
Valmisteluaineisto nähtävillä 14.4.-17.5.2021. 
Kaavaehdotus nähtävillä 29.6. - 29.7.2021. 

1.2 Suunnittelualue  

Kaavamuutos koskee osaa tilasta 275-408-3-48. Suunnittelualue sijaitsee Kevatoisen rannalla noin 20 km 
Konneveden keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualueen koko on noin 3,87 ha. 
 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti (punainen nuoli). 
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Kuva 2. Ortoilmakuva suunnittelualueesta, kaava-alue punaisella ja kiinteistörajat sinisellä.   

1.3 Kaavan tarkoitus  

Suunnittelun tavoitteena on osoittaa tilalle 3:48 uusi rakennuspaikka tarkistetun mitoituksen mukaisesti ja 
siirtää samalla tilan pohjoisinta rakennuspaikkaa sähkölinjan eteläpuolelle. 
 

2 Lähtökohdat  

2.1.1 Yleiskuvaus  

Suunnittelualue sijaitsee Kevatoisen rannalla Toikkalankylässä noin 20 km Konneveden keskustasta pohjoi-
seen. Alue on metsätalouskäytössä. Alueen poikki kulkee sähkölinja.  

2.1.2 Luonnonympäristö  

Pohjois-Konneveden alueelta on tehty luonto- ja maisemaselvitys vuosina 2005 - 2006. Suunnittelualueeseen 
ei selvityksen perusteella kohdistu erityisiä luontoarvoja.  
 
Suunnittelualueen vallitseva kasvupaikkapäätyyppi on kuivahkoa- tuoretta kangas. Alueella on tehty avohak-
kuita (sähkölinjan pohjoispuolella) ja vain suunnittelualueen rannassa sekä sähkölinjan eteläpuolella on noin 
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70 - 80 vuotiasta hakkuukypsää sekametsää. Alueella on tyypillistä varpuisuus. Alueella on puolukkaa, juo-
lukkaa ja kosteimmillä alueilla suopursua. Ranta-alueella kasvaa myös mesiangervoa. Sähkölinjan ja aukon 
läheisyydessä on kasvaa myös vattua ja horsmaa.  
 
Suunnittelualueeseen ei kohdistu erityisiä luontoarvoja.  
 

 

Kuva 3. Kuvapari suunnittelualueen eteläosan alueen puustosta.   

2.1.3 Maanomistus  

Suunnittelualue on yksityisomistuksessa.   

2.1.4 Rakennettu ympäristö  

Suunnittelualue on rakentumatonta.  

2.1.5 Liikenne  

Alueelle kulku tapahtuu Toikkalankyläntien yksityistien kautta.  Suunnittelualueella kulkee metsäautotie. 

2.1.6 Tekninen huolto  

Suunnittelualueella ei ole vesihuoltoverkosta.  

2.1.7 Ympäristöhäiriöt  

Alueeseen ei kohdistu ympäristöhäiriöitä.  
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2.2 Suunnittelutilanne  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös 14.12.2017, voimaantulo 1.4.2018), kos-
kevat seuraavia asiakokonaisuuksia: 

-toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
-tehokas liikennejärjestelmä 
-terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
-elinvoimainen luonto-ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
-uusiutumiskykyinen energiahuolto 

 
Maakuntakaava 
 
Keski-Suomen maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 1.12.2017. Suunnittelualue sijoittuu 
maakuntakaavan biotalouteen tukeutuvalle alueelle ja matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueelle. Suun-
nittelualueen sijainti on merkitty punaisella soikiolla seuraavaan kaavaotteeseen. 
 

 

Kuva 4. Ote Keski-Suomen maakuntakaavasta.  

 
Rantaosayleiskaava 
 
Suunnittelualueella on voimassa Keitelejärven ja kunnan pohjoisosien rantaosayleiskaava, joka on hyväksytty 
vuonna 2008. Voimassa olevassa kaavassa suunnittelualueelle on osoitettu kolme asuin-/lomarakennuspaik-
kaa (ARA/3) ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). 
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Kuva 5. Ote voimassa olevasta rantaosayleiskaavasta. Kaavamuutoksen rajaus punaisella pistekatkoviivalla. 

 

 

 

3 Suunnittelun vaiheet  

3.1 Suunnittelun tarve  

Kaavamuutos on käynnistynyt suunnittelualueen maanomistajan toiveesta.  
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3.2 Osallistuminen ja yhteistyö  

3.2.1 Osalliset  

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekä muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vai-
kuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee. 
 

Maanomistajat, asukkaat - kaava-alueen ja lähialueen asukkaat ja 
loma-asukkaat 
- kaava-alueen ja lähialueen maanomistajat 

Viranomaiset - Keski-Suomen ELY-keskus 
- Keski-Suomen maakuntaliitto 
- Keski-Suomen museo 

Kunnan hallintokunnat - ympäristötoimi 

Muut yhteisöt - kalastusalue/osakaskunta 

 

3.2.2 Vireilletulo  

Vireilletulosta ilmoitetaan samassa yhteydessä, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtä-
ville. 

3.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt  

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta ja –ehdotuksesta niiden ollessa nähtä-
villä. 
 
Valmisteluaineisto nähtävillä 14.4.-17.5.2021. Valmisteluvaiheen aineistosta ei jätetty mielipiteitä.  
Kaavaehdotus nähtävillä 29.6. – 29.7.2021 

3.2.4 Viranomaisyhteistyö  

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot Keski-Suomen museolta, Keski-Suomen liitolta, Väylävirastolta, Keski-
Suomen pelastuslaitokselta ja Keski-Suomen ELY-keskukselta. ELY-keskuksen lausunnon perusteella kaava-
selostusta on täydennetty.  

3.3 Tavoitteet  

Suunnittelun tavoitteena on osoittaa tilalle 3:48 uusi rakennuspaikka tarkistetun mitoituksen mukaisesti ja 
siirtää samalla tilan pohjoisinta rakennuspaikkaa sähkölinjan eteläpuolelle. 
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4 Rantaosayleiskaavan muutos ja sen perustelut  

4.1 Kaavamuutos ja mitoitus 

Kaavamuutoksella osoitetaan uusi rakennuspaikka tilalle 3:48 ja siirretään samalla tilan pohjoisinta raken-
nuspaikkaa sähkölinjan eteläpuolelle. 
 
Tila 3:48 Mäntylänkangas on emätila (muod. pvm 10.1.1957). Voimassa olevan kaavan mitoitustaulukossa 
tilan rantaviivan pituudeksi on kirjattu 1 173 m ja muunnetun rantaviivan pituudeksi 692 m. Mitoitusranta-
viivan pituus on laskettu voimassa olevassa kaavassa liian pieneksi. Tilan tarkistettu muunnetun rantaviivan 
pituus on 882 metriä. Tila sijaitsee mitoitustaulukon mukaisesti mitoitusvyöhykkeellä 5 rp/mrvkm, mutta 
kaavaselostuksen mukaisesti Kevatoisen pohjoispää olisi kuitenkin mitoitusvyöhykkeellä 4 rp/mrvkm. Kevät-
toisen pohjoispään kaikilla tiloilla mitoitustaulukossa on mitoituslukuna käytetty 5 rp/mrvkm. Jos käytetään 
kerrointa 5, muodostuu tilan laskennalliseksi rakennusoikeudeksi 4,41 ja kertoimella 4 laskennallinen raken-
nusoikeus on 3,53. Kummassakin tapauksessa tilan rakennusoikeus on 4 rakennuspaikkaa eli yksi uusi raken-
nuspaikka voidaan tilalle osoittaa.  
 
Alla olevissa kuvissa on esitetty kaava ennen ja jälkeen muutoksen.  

 

Kuva 6. Rantaosayleiskaava ennen muutosta (vas.) ja muutoksen jälkeen (oik.) 

 

4.2 Aluevarausten pääperustelut  

ARA/4 Rantarakennusalue 
Rakennuspaikoille saa rakentaa ympärivuotista asumista palvelevan asuinrakennuksen tai lomarakennuksen 
lisäksi saunan ja talousrakennuksia. Rakennuspaikan käyttötarkoitus määräytyy rakennusluvan yhteydessä 
rakennuspaikkakohtaisesti. Käyttötarkoitusta ratkaistaessa tulee huomioida ko. käyttötarkoitukselle esitetyt 
vaatimukset. Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus määräytyy käyttötarkoituksen mukaisesti, eli asuin-
rakennuspaikalla se on 250 k-m² ja lomarakennuspaikalla 200 k-m². 
Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella. 
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Suunnittelualueelle sijoittuvat rakennuspaikat on osoitettu ARA-merkinnällä neljän rakennuspaikan ryh-
mään. Rakentamisalue on supistunut pohjoisesta ja laajentunut etelään. Alueelle on osoitettu voimassa ole-
vaan kaavaan verrattuna yksi uusi rakennuspaikka.  
 
M Maa- ja metsätalousvaltainen alue 
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä haja-asutusluonteiseen rakentamiseen. 
Loma-asutusta tai pysyvää asutusta ei saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaiselle (n. 200 m) 
ranta-alueelle. Ranta-alueen rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty AM-, A-, ARA-, P ja RA-
alueille. Ranta-alueen ulkopuolelle rakennusluvan edellytyksistä on määrätty maankäyttö- ja rakennuslain 
136 §:ssä. 
 
Alue, josta rakennuspaikka on siirretty, on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisena alueena. 
 

4.3 Yleismääräykset  

Yleismääräykset ovat voimassa olevan kaavan mukaiset.  
Rakentaminen 
 
Yleiskaavan perusteella voidaan myöntää rakennusluvat rantavyöhykkeellä oleville rakennusalueille, ellei alu-
etta koskevassa kaavamääräyksessä ole toisin määrätty.  
 
Yleiskaavassa osoitettujen uusien sekä olemassa olevien rakennuspaikkojen soveltuvuus rakentamiseen on 
tilakohtaisesti selvitetty. 
 
Mikäli AM-, RA-, ARA-, P- tai A-alueella olevalle rakennuspaikalle on aiemmassa rakennus- tai poikkeuslu-
vassa asetettu rakennusjärjestyksestä poikkeavia ehtoja rakennusten määrän, koon tai sijoittelun suhteen, 
tulee nämä määräykset huomioida uusia rakennuslupia myönnettäessä. Uuden asuinrakennuksen etäisyys 
rannasta tulee olla vähintään 30 m. Tästä etäisyydestä poiketen maksimissaan 25 m² kokoisen saunan saa 
rakentaa kuitenkin 15 metrin päähän rannasta. 
 
Rakennettaessa ranta-alueelle on huomattava, ettei rakentamisella estetä tai vaikeuteta alueella olevan väy-
lämerkinnän tai muun vesiliikennemerkinnän käyttöä tai ylläpitoa. Merkkejä ei saa poistaa eikä niiden näke-
mäalueelle saa tehdä esteitä ilman Järvi-Suomen merenkulkupiirin lupaa. 
 
Rakennusten sopeutumisessa ympäristöön ja sijoittumisessa rakennuspaikalle tulee kiinnittää erityistä huo-
miota. Rakennuspaikoilla tulee rakennusten ja rannan väliin jättää tai istuttaa riittävä suojapuusto. Maise-
mallisesti merkittäviä puita ei saa poistaa. 
 
Asuinrakentamiseen tarkoitetun rakennuspaikan pinta-ala tulee olla vähintään 3000 m².  
 
Alle 2000 m²:n suuruisilla rakennuspaikoilla sallitaan rakennusten korjausrakentaminen sekä purettavan tai 
tuhoutuneen rakennuksen korvaava rakentaminen käytetyn rakennusoikeuden puitteissa. 
 
Jätevesien käsittely ja jätehuolto 
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Jätevedet käsitellään siten kuin Valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten 
viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla säädetään, milloin kiinteistö ei ole liitettävissä em. verkostoon. Jä-
tevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on liitettävä rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen tai rakenta-
mista koskevaan ilmoitukseen. 
 
Jätevesien käsittelytapaa valittaessa tulee huomioida rakennuspaikan maaperä sekä pinta-ala. Rakennusten 
sijoittamisessa tulee ottaa huomioon jätevesien asianmukaisen esikäsittelyn ja maaperäkäsittelypaikan jär-
jestäminen rakennuspaikalla riittävän etäällä rantaviivasta. 
 
A-, AM- ja ARA-alueilla suositellaan käytettäväksi useamman rakennuspaikan yhteistä jätevesien käsittelyta-
paa. 
 
Kiinteiden jätteiden keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa kunnan yleisiä jätehuolto-määräyksiä.  
 
Metsänkäsittely 
 
Ranta-alueen metsänkäsittelyssä tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia valtakunnallisia ranta-alueita 
koskevia metsänhoitosuosituksia. Erityisesti pienissä (< noin 3 ha) saarissa ja MY-alueilla tulee metsänhoi-
dossa huomioida luonto- ja maisema-arvot. 
 
Tiestö 
 
Uusien rakennuspaikkojen pääsytiet tulisi johtaa ensisijaisesti olemassa olevien liittymien kautta maantielle. 
Vierekkäisten rakennuspaikkojen kulku tulisi tapahtua samasta liittymästä. Ennen rakennusluvan myöntä-
mistä on uusille maanteiden liittymille haettava liittymislupa tai liittymän käyttötarkoituksen muutoslupa 
tienpitäjältä. 
 

4.4 Ympäristöhäiriöt  

Alueeseen ei kohdistu ympäristöhäiriöitä eikä kaavamuutoksella osoiteta ympäristöhäiriöitä aiheuttavaa toi-
mintaa. 

4.5 Kaavan vaikutukset 

4.5.1 Yleistä  

Kaavamuutoksen vaikutukset ovat vähäisiä, sillä kaavalla osoitetaan ainoastaan yksi uusi rakennuspaikka 
osaksi rakennuspaikkojen ryhmää. Lisäksi siirretään rakentamisaluetta yhden rakennuspaikan verran etelään.  
 

4.5.2 Vaikutukset luontoon ja maisemaan  

Alueella ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja. Rakennuspaikkojen siirto ja yhden uuden rakennuspaikan 
osoittaminen ei vaaranna luonnon monimuotoisuutta.  
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Kokonaisvaikutus luontoon ja maisemaan ei ole merkittävä, koska rakennuspaikat siirtyvät sijansa etelään. 
Rakennuspaikkojen lukumäärä kasvaa yhdellä, mikä lisää rakennetun rantaviivan osuutta. Rakennuspaikat 
sijoittuvat osin hiukan näkyvämmälle alueelle kapeaan kohtaa järvellä.  
 
Rakentamiseen osoitettu alue on osin aukkoa (kahden pohjoisimman rakennuspaikan osalta) ja loppuosal-
taan uudistuskypsää kuivahkon- tuoreenkankaan sekametsää. On oletettavaa, että alueen puustoa tulee 
säästymää, koska eteläisimmät rakennuspaikat sijoittuvat puustoiselle alueelle ja yleensä rakennuspaikoille 
halutaan jättää suojapuustoa avohakkuun asemasta.  
 

4.5.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen  

Kaavan toteuttaminen ei edellytä rakennusten purkamista.  Suunnittelualueeseen ei kohdistu kulttuuriym-
päristöön liittyviä arvoja. 
 
Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta liikenteeseen, siirretylle rakennuspaikalle saadaan tieyhteys olemassa 
olevalle läheiselle yksityistielle.  
 

4.5.4 Taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset  

Suorat taloudelliset vaikutukset kohdistuvat suunnittelualueen maanomistajaan.  
 
Kaava ei toteutuessaan heikennä alueen sosiaalisen ympäristön turvallisuutta eikä sillä ole vaikutusta virkis-
tyskäyttöön.  
 

5 Kaavamerkinnät ja määräykset 

Kaavamääräykset ovat Keitelejärven ja kunnan pohjoisosien rantaosayleiskaavan mukaiset. Kaavamääräyk-
set ovat liitteenä. Yleismääräyksissä on ohjeet rakentamisesta, jäte- ja vesihuollosta, metsänkäsittelystä ja 
tiestöstä. 
 
 

6 Toteuttaminen 

Kaavaa voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. 
 
 
Kuopiossa 11.10.2021 
 
FCG Finnish Consulting Group Oy 
 

                      
Timo Leskinen    Heli Lievonen 
aluepäällikkö, DI   suunnittelija, YTM 
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KONNEVEDEN KUNTA 

KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSIEN RANTAOSAYLEIS-
KAAVAN MUUTOS 
 
 

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 § :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuu-
teen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenette-
lystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.   

 

2. MISSÄ JA MITÄ ON SUUNNITTEILLA? 

Konneveden kunta on päättänyt laatia maanomistajien aloitteesta rantaosayleiskaavan 
muutoksen koskien osaa tilasta 275-408-3-48. Suunnittelualue sijaitsee Kevatoisen rannalla 
noin 20 km Konneveden keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualueen koko on noin 3,87 ha. 

 
Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti (punainen nuoli).  
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Kuva 2. Ortoilmakuva suunnittelualueesta, kaava-alue punaisella ja kiinteistörajat sinisellä.   

 

3. MIHIN SUUNNITTELULLA PYRITÄÄN? 

Suunnittelun tavoitteena on osoittaa tilalle 3:48 uusi rakennuspaikka tarkistetun mitoituk-
sen mukaisesti ja siirtää samalla tilan pohjoisinta rakennuspaikkaa sähkölinjan eteläpuo-
lelle.  

 

4. MITÄ SUUNNITELMIA TAUSTALLA? 

Maakuntakaava 
 
Keski-Suomen maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 1.12.2017. Suunnittelu-
alue sijoittuu maakuntakaavan biotalouteen tukeutuvalle alueelle ja matkailun ja virkistyksen 
vetovoima-alueelle. Suunnittelualueen sijainti on merkitty punaisella soikiolla alla olevaa 
kaavaotteeseen. 
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Kuva 3. Ote Keski-Suomen maakuntakaavasta.  

Rantaosayleiskaava 
 
Suunnittelualueella on voimassa Keitelejärven ja kunnan pohjoisosien rantaosayleiskaava, 
joka on hyväksytty vuonna 2008. Voimassa olevassa kaavassa suunnittelualueelle on osoi-
tettu kolme asuin-/lomarakennuspaikkaa (ARA/3) ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta 
(M).  
 

 

Kuva 4. Ote voimassa olevasta rantaosayleiskaavasta. Kaavamuutoksen rajaus punaisella pistekatkoviivalla.  
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5. MITÄ JA MITEN VAIKUTUKSIA ARVIOIDAAN? 

 Odotettavissa olevien vaikutusten esiintyminen ja arviointi tapahtuvat asiantuntijoiden, vi-
ranomaisten, asukkaiden ja suunnittelijoiden kanssa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Läh-
tökohtana ovat aiemmat suunnitelmat ja selvitykset, kartat, ilmakuvat sekä prosessin aikana 
esille nousseet asiat. Vaikutusten arvioinnissa verrataan voimassa olevan kaavan mukaista 
tilannetta kaavamuutokseen. 
 

Arviointikohde Näkökohta 

Yhdyskuntarakenne - alueen asema ja liittyminen kuntarakenteeseen 
- olevien rakenteiden hyödyntäminen 
- tekninen huolto 
- palvelut ja asuminen 
- virkistys 
- maanomistus 

Ympäristö - kasvillisuus, linnusto ja eläimistö 
- maisemakuva 
- kulttuuriympäristö 
- melu ja päästöt 
- erityispiirteet ja kohteet 
 

Liikenne - liikenneverkko 
- liikenneturvallisuus 
 

Ihmiset - elinolot, turvallisuus ja viihtyisyys 

 

6. KETKÄ OVAT OSALLISET JA SIDOSRYHMÄT? 
 

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekä muut, joiden oloihin kaava saattaa huo-
mattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus 
käsittelee. 

Maanomistajat, asukkaat - kaava-alueen ja lähialueen asukkaat ja 
loma-asukkaat 
- kaava-alueen ja lähialueen maanomistajat 

Viranomaiset - Keski-Suomen ELY-keskus 
- Keski-Suomen maakuntaliitto 
- Keski-Suomen museo 

Kunnan hallintokunnat - ympäristötoimi 

Muut yhteisöt - kalastusalue/osakaskunta 
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7. MITEN JA MILLOIN VOI OSALLISTUA? MITEN SUUNNITTELUSTA TIEDOTETAAN? 

SUUNNITTELU-
VAIHEET 

TYÖSTÄMINEN KÄSITTELY                                OSALLISTUMI-
NEN 

TIEDOTTAMINEN 

Talvi 2021 

1. Laatimisprosessin 
käynnistäminen ja 
luonnosvaihe 

OAS:n ja kaavaluon-
noksen laadinta.  
 
Valmisteluaineisto 
nähtäville. 

Kaavatoimikunta→ 
Kunnanhallitus aset-
taa OAS:n ja kaava-
luonnoksen nähtäville  

Lausunnot 

Mielipiteet 

Nähtäville asettami-
sesta ilmoitetaan kun-
nallisten ilmoitusten 
tapaan. 

Kunnan kotisivut 

Kevät-kesä 2021 

3. Ehdotusvaihe 

Kaavaluonnoksesta 
saatujen mielipitei-
den ja lausuntojen jäl-
keen työstetään kaa-
vaehdotus. 

Kaavatoimikunta→ 
Kunnanhallitus aset-
taa kaavaehdotuksen 
nähtäville.    

Lausunnot  

Muistutukset 

Ilmoitetaan samoin 
kuin luonnosvai-
heessa. 

Kunnan kotisivut 

Syksy 2021 

4. Hyväksymisvaihe 

Muistutukset ja lau-
sunnot tutkitaan. Kaa-
vaehdotusta korja-
taan tarvittaessa 

Kaavan hyväksyminen 
kunnanhallitus → 
kunnanvaltuusto 

Kaavan hyväksymis-
päätöksen laillisuu-
desta voi valittaa hal-
linto-oikeuteen 

Hyväksymispäätök-
sestä kuulutetaan vi-
rallisesti 

 
 
8. KUKA VALMISTELEE? 

Kaavoitustyötä kunnassa ohjaa ja seuraa kunnan kaavatoimikunta. Konneveden kunnassa 
kaavoitustyöhön liittyvistä käytännön asioista vastaa rakennustarkastaja Henri Pennanen. 
Kaavan laadinnasta vastaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Kuopion toimistossa aluepääl-
likkö, DI Timo Leskinen. 
 

9. MISTÄ SAA TIETOA? 

Konneveden kunta 
Kauppatie 25, 44300 Konnevesi 
 
Henri Pennanen, rakennustarkastaja 
puh. 040 844 6604 
henri.pennanen@konnevesi.fi  
 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
PL 1199, 70211 Kuopio 
   
Timo Leskinen, aluepäällikkö DI   Heli Lievonen, suunnittelija YTM  
puh. 040 508 9680     puh. 044 750 5312    
timo.leskinen@fcg.fi    heli.lievonen@fcg.fi   
 
  
Kaava-aineistoa on nähtävillä Konneveden kunnan kotisivuilla: www.konnevesi.fi 

mailto:henri.pennanen@konnevesi.fi
mailto:timo.leskinen@fcg.fi
mailto:heli.lievonen@fcg.fi


YLEISMÄÄRÄYKSET:

Rakentaminen

Yleiskaavan perusteella voidaan myöntää rakennusluvat
rantavyöhykkeellä oleville rakennusalueille, ellei aluetta
koskevassa kaavamääräyksessä ole toisin määrätty.

Yleiskaavassa osoitettujen uusien sekä olemassa olevien
rakennuspaikkojen soveltuvuus rakentamiseen on
tilakohtaisesti selvitetty.

Mikäli AM-, RA-, ARA-, P- tai A-alueella olevalle rakennus-
paikalle on aiemmassa rakennus- tai poikkeusluvassa
asetettu rakennusjärjestyksestä poikkeavia ehtoja rakennusten
määrän, koon tai sijoittelun suhteen, tulee nämä määräykset
huomioida uusia rakennuslupia myönnettäessä. Uuden asuin-
rakennuksen etäisyys rannasta tulee olla vähintään 30 m.
Tästä etäisyydestä poiketen maksimissaan 25 m² kokoisen
saunan saa rakentaa kuitenkin 15 metrin päähän rannasta.

Rakennettaessa ranta-alueelle on huomattava, ettei rakentamisella estetä tai vaikeuteta alueella olevan väylä-
merkinnän tai muun vesiliikennemerkinnän käyttöä tai ylläpitoa. Merkkejä ei saa poistaa eikä niiden näkemä-
alueelle saa tehdä esteitä ilman Järvi-Suomen merenkulkupiirin lupaa.

Rakennusten sopeutumisessa ympäristöön ja sijoittumisessa rakennuspaikalle tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Rakennuspaikoilla tulee rakennusten ja rannan väliin jättää tai istuttaa riittävä suojapuusto. Maisemallisesti
merkittäviä puita ei saa poistaa.

Asuinrakentamiseen tarkoitetun rakennuspaikan pinta-ala tulee olla vähintään 3000 m².

Alle 2000 m²:n suuruisilla rakennuspaikoilla sallitaan rakennusten korjausrakentaminensekä purettavan tai
tuhoutuneen rakennuksen korvaava rakentaminen käytetyn rakennusoikeuden puitteissa.

Jätevesien käsittely ja jätehuolto

Jätevedet käsitellään siten kuin Valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten
viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla säädetään, milloin kiinteistö ei ole liitettävissä em. verkostoon.
Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on liitettävä rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen tai rakentamista
koskevaan ilmoitukseen.

Jätevesien käsittelytapaa valittaessa tulee huomioida rakennuspaikan maaperä sekäpinta-ala. Rakennusten
sijoittamisessa tulee ottaa huomioon jätevesien asianmukaisen esikäsittelyn ja maaperäkäsittelypaikan
järjestäminen rakennuspaikalla riittävän etäällä rantaviivasta.

A-, AM- ja ARA-alueilla suositellaan käytettäväksi useamman rakennuspaikan yhteistä jätevesien käsittelytapaa.

Kiinteiden jätteiden keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa kunnan yleisiä jätehuolto määräyksiä.

Metsänkäsittely

Ranta-alueen metsänkäsittelyssä tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia valtakunnallisia ranta-alueita
koskevia metsänhoitosuosituksia. Erityisesti pienissä (< noin 3 ha) saarissa ja MY-alueilla tulee metsänhoidossa
huomioida luonto- ja maisema-arvot.

Tiestö

Uusien rakennuspaikkojen pääsytiet tulisi johtaa ensisijaisesti olemassa olevien liittymien kautta maantielle.
Vierekkäisten rakennuspaikkojen kulku tulisi tapahtua samasta liittymästä. Ennen rakennusluvan myöntämistä
on uusille maanteiden liittymille haettava liittymislupaa tai liittymän käyttötarkoituksen muutoslupa tienpitäjältä.

FCG Finnish Consulting Group Oy 
Microkatu 1, PL 1199
70211 Kuopio
p. 0104090
www.fcg.fi

Nähtävillä 14.4. - 17.5.2021 (luonnos)
29.6. - 29.7.2021 (ehdotus)

Valtuusto   __.__.202_ § __

Päiväys 11.10.2021 
Pääsuun. Timo Leskinen

Suunn. /Piirt. Heli Lievonen
Yhteyshenkilö Timo Leskinen

Suunnitteluala, työnumero, mittakaava
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Konneveden kunta
Keitelejärven ja kunnan pohjoisosien
rantaosayleiskaavan muutos

Kuopiossa 11.10.2021

Timo Leskinen                                              Heli Lievonen 
 DI                                                                   suunnittelija, YTM

Konneveden kunnanvaltuusto on kokouksessaan __.__.202_ §:n __ kohdalla hyväksynyt
tämän rantaosayleiskaavan.

Konnevedellä __.__.202_

KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSIEN
RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS
YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Maa- ja metsätalousvaltainen alue
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä haja-asutusluonteiseen
rakentamiseen. Loma-asutusta tai pysyvää asutusta ei saa sijoittaa maankäyttö- ja
rakennuslain 72 §:n mukaiselle (n. 200 m) ranta-alueelle. Ranta-alueen rakennusoikeus
on maanomistajakohtaisesti siirretty AM-, A-, ARA-, P- ja RA-alueille. Ranta-alueen
ulkopuolelle rakennusluvan edellytyksistä on määrätty maankäyttö- ja rakennuslain
136 §:ssä.

M

10 m kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva.

Ohjeellinen uuden loma-asunnon sijainti.

Alueen raja.

z Johto tai linja

Rantarakennusalue
Rakennuspaikoille saa rakentaa ympärivuotista asumista palvelevan asuinrakennuksen
tai lomarakennuksen lisäksi saunan ja talousrakennuksia. Rakennuspaikan käyttö-
tarkoitus määräytyy rakennusluvan yhteydessä rakennuspaikkakohtaisesti. Käyttö-
tarkoitusta ratkaistaessa tulee huomioida ko. käyttötarkoitukselle esitetyt vaatimukset.
Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus määräytyy käyttötarkoituksen mukaisesti, eli
asuinrakennuspaikalla se on 250 k-m² ja lomarakennuspaikalla 200 k-m².
Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.
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