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LIITE A
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Maritta Puttonen, pi

Mauri Hdnninen, 1. varapi.
Pekka Karhunen, 2. varapi. V.
Hintikka Sanna v
Hvtdlti Matti
Hytrinen Aki V.
Kakko Matti t/
Kaupoinen Maarit V
Korhonen Eeva V
Korhonen Hannu t/
Liimatainen Sanna V
Minkkinen Miia v
Minkkinen Terhi V
Siekkinen Sanna V
Vainio Hani t/
Mhtonen Esa V ,,:

Vdisiinen Simo

Varavaltuutetut kutsumai{rieetyksessl
Keskusta
1. Kyttilti Pentti V

Pols Ei Ei
s
Jaa

KONNEVEDEN VALTUUSTO

L6snSolo- ja iiiinestysl uettelo
't1.2021

2. Hdyrinen Anna
3. fonndnen Pekka :::::::

4. Leppdnen Arvo
5. Leskinen Jouko .,,,,1

:::i:l :.:.: :.:.::;:

sdp tttttl
1. Huuskonen Matti i!:!ll
2. Utriainen Sanna !:!:!l
3. Marianen Minna

Kokoomus iiiil
1. Salonen Katri-Maaria iiiiil
2. RossiMatti iiiiil

iii:il
Perussuomalalset :::::l I ir i:::

1. Kupari Antti l::::l
tlltl

Vasemmistoliitto
1. Kauooinen Pirio :i:::l

:::::l
Yhteensl

Muut
Pasanen Mika V
Hyppdnen Jouko
Raatikainen Tuuli
Hirvanen lnka

Varajdsenen kutsuminen
oimielimen jasenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajdsen sijaansa. Milloin jiisen on esteellinen

kdsittelemiiiin jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian kiisittelyyn, hdn voi kutsua varajdsenen
sitd asiaa kdsittelemddn. Mytis puheenirhtaja, esiftelijti tai sihteeri voi toimittaa kutsun varajdsenelle.

Estynyt valtuutettu kutsuu varajdsenen itse tai ilmoittaa estymisensd kunnantalon neuvontaan.
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1. LISATALOUSARVIOESITYS

Ymp.ltk. 7.10.2021 S 16 Tekninen johtaja Markus Tiihanoff, puh. 0400 919341

Ymp?irist<ilautakunnan talousarvioon esitetiidn seuraavat miiiiriiraha-
poikkeamat.

Teknisen iohtaian pliiittisehdotus:

Ympiirist<ilautakunta ptitittiiii hyviiksyii mdiiriirahapoikkeamat ja esittiiti
kunnanhallitukselle j a edelleen valtuusto ll e seuraavat miitirtirahamuu-
tokset:

Kiiytttitalous

Liikenneviiyliit kulut
040601 Teiden kunnossapito, aurauskulut

runsasluminen talvi
7 000

Toimitilapalvelut
041126 Lapunmiien koulun vedenjiitih-

dyttimen kompressori, rikkoutu-
neen uusiminen

l0 000

04tt47 Ruusa-Liisan hissin koriaus 4 000
041 I 50 Palvelukeskuksen toimimattoman

sprinklausj iirj estelmtin korj aus :

paineenkorotuspumppu ja runko-
linjan vesisyritt<iongelman kor-
iaus

6 000

041150,041105 Laitoshuoltajien sairaslomien
siiaistaminen

10 000

Ym pli risttiterveyden-
huolto
040501 Ympiiristoterveydenhuollon ja

eltiinliiiikinniin maksuosuuden
korotus, johtuen Aiinekosken
eroamisesta yhteistoiminta-
alueesta

5 000

Asiointiliikenne
040600 Asiointiliikenteen

hintamuutos
kilpailutus , 5 000

Vesihuolto
041401 Jtiteveden siirtolinjojenpump-

paamoiden korjaus; rikkoontu-
neiden pumppuien uusiminen

l0 000

Muutos yhteensii s7 000

Ptiytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelle _J :2021
Pdytiikirjanpitiijii
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Kh. 18.10.2021 S 136

Valt. $ 41

Investoinnit

Piiiittis : Piititti sehdotus hyviiksyttiin yksimielisesti

Valmistelija: kunnansihteeri Jouko Hypp<inen, p. 0400 500 231

Kunnaniohtai an ehdotus

Kunnanhallitus piitittiiti esittiiii valtuustolle, ettd valtuusto hyviiksyy ym-
piirist<ilautakunnan lisiitalousarvioehdotuksen.

Keskustelun aikana kunnanjohtaja teki seuraavan muutetun ptititosehdo-
tuksen.

Muutettu ehdotus

Kunnanhallitus piiiittiiii esittiiii valtuustolle, ettii valtuusto hyviiksyy ym.-
p?irist<ilautakunnan listitalousarvioesityksen seuraavalla lisiiyksellii: ruo-
ka- ja siivouspalveluselvitykseen 7 400 euroa.

Piiiitos

Kunnanhallitus hyviiksyi muutetun pdiit6 sehdotuksen yksimielisesti

Valmistelija: kunnansihteeri Jouko Hypp<inen, p. 0400 500 231

Kunnanhallituksen ehdotus

Valtuusto hyviiksyy ympiiristolautakunnan lisiitalousarvioesityksen seu-
raavalla lisiiyksellii: ruoka- ja siivouspalveluselvitykseen 7 400 euroa.

Pii?it<is

Kiiydyn keskustelun jiilkeen valtuusto piititti tarkistaa ruoka- ja siivous-
palvelunselvityksen kustannuksiksi 8 600 €. Muilta osin valtuusto hy-
viiksyi piiiitosehdotuksen yksimielisesti.

Investointi: Siiiistyviit investoin-
nit:

Lisiiinvestoinnit:

094113 Piiivtikodin ra-
kentaminen

ls0 000 0

Yhteensii: 150 000€ 0

Pdytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelln J :2021
POytiikirjanpitnjn
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2, KEITELEJARVEN JA KUNNAN POHJOISOSIEN RANTAOSAYLEISKAAVAN
MUUTOS, MANTYLANruNCAS TILAN OSALTA

Valmistelij a: rakennustarkastaj a Henri Pennanen, puh. 04084 46604

Kaavatmk 7.4.2021S I
Liitteet l-4 Tilan Miintyliinkangas 275-408-3-48 maanomistajat Hannu ja Raija

Pasanen esittiiviit Konneveden kunnalle Keitelejiirven ja kunnan poh-
j oi sosien rantao sayleiskaavan muuto s- hankkeen kiiynnistiimist[. Han-
nu ja Raija Pasanen vastaavat kaikista kaavamuutoksesta aiheutuneista
kuluista.

Kaavamuutoksen tavoitteena on o soittaa Miintyliinkangas 3 : 4 8 - tilalle
uusi rantarakennuspaikka tarkistetun mitoituksen mukaisesti j a siirtiiii
samalla tilan pohjoisinta rakennuspaikkaa siihkolinjan eteliipuolelle.
Suunnittelualue sijaitsee Kevatoisen rannalla Pyhiilahdessa noin 20 km
Konneveden kirkonkyliiltii pohjoiseen. Suunnittelualueen koko on noin
3,87 ha. Kaavaselostus on liitteenii 1.

Suunnittelualueella on voimassa Keitelejtirven ja kunnan pohjoisosien
rantaosayleiskaava, joka on hyviiksytty vuonna2007 . Voimassa olevas-
sa kaavassa suunnittelualueelle on osoitettu 3 kappaletta ARA-
rantarakennuspaikkoja. Nykyilanteen kaavakarttaote liitteenii 2 ja kart-
taluonnos kaavamuutoksesta liitteenii 3.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenii 4

Esittelijiin peetosehdotus: Kaavatoimikunta esittiiii kunnanhallitukselle
ptiiitettiivtiksi Keitelejiirven ja kunnan pohjoisosien rantaosayleiskaavan
muutoksen vireille tulosta

Kaavatoimikunnan piiiit6s: Piiiit<isehdotus hyviiksyttiin yksimielisesti

Valmistelij a: rakennustarkastaj a Henri Pennanen, puh. 04084 46604

Kh.12.4.2021 $ 51
Liite 1 Kaavatoimikunta on pitiimtissiiiin kokouksessa 7 .4.2O2l piiiittiinyt esit-

tiiii kunnanhallitukselle piiiitettiiviiksi Keitelejiirven ja kunnan pohjois-
osien rantaosayleiskaavan muutoksen vireille tulosta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esityslistan liitteenii (liite 1)

Ptiytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedell^ J :2021
PtiytiikirjanpitiijS
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Kh.28.6.2021 S 97
Esitysli stan llitteet 2,3,4

Kh. 18.10.2021 $ 141
Liitteet 3-6

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus piiiittiiii ktiynnistiiii Keitelejiirven ja kunnan pohjoisosien
rantaosayleiskaavan muutos- kaavahankkeen.

Samalla kunnanhallitus piiiitttiii asettaa osallistumis- ja arviointisuunni-
telman julkisesti niihtiiville Konneveden kunnantalolle sekii kunnan
verkkosivuille 30 piiiviin ajaksi aikaviilille 14.4. - 17 .5.2021.

Piiiitris

Kunnanhallitus hyviiksyi ptitito sehdotuksen yksimieli sesti.

Valmistelija: rakennustarkastaja Henri Pennanen, p. 040 8446604

Keitelej tirven j a kunnan pohj oi so sien rantaosayleiskaavan muutos- kaa-
vahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti ntih-
tiivillii 30 piiiviin ajan 14.4.2021 - 17.5.2021viilisenii aikana.

Kaavaluonnoksesta ei jiitetty muistutuksia. Liitteenh kaavaehdotuksen
osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaselostus, kaavakartta ja -
mdtiriiykset.

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus piiiittiid asettaa kaavaehdotuksen julkisesti niihttiville 30
piiiviin aj aksi aikaviilille 29.06.2021 - 29 .07 .2021 . Kaavaehdotuksesta
pyydetiiiin tarvittavat lausunnot viranomaisilta.

P[titos

Kunnanhallitus hyviiksyi piitito sehdotuksen yksimieli sesti

Valmistelija: kunnansihteeri Jouko Hypprinen, p. 0400 500 231

Keitele-jiirven ja kunnan pohjoisosien rantaosayleiskaavan muutos-
kaavahankkeen ehdotusvaiheen osallistumis- j a arviointisuunnitelma on
ollut julkisesti ndhtiivilla 3 0 piiiviin ajan 29 .6.2021 -29 .7 .2021 . Kaav a-
ehdotuksesta ei jiitetty muistutuksia.

P0ytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelle _J :2021
Ptiytiikirjanpitnjn
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Valt. $ 42
Liitteet 1-4

Kunta pyysi kaavaehdotuksesta lausunnot Keski-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympiirist<ikeskukselta, Keski-Suomen liitolta, Keski-
Suomen museolta, V[yldvirastolta ja Keski-Suomen pelastuslaitokselta.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympiiristdkeskus kommentoi
kaavaehdotusta.

Liitteinii ovat kunnan vastine Keski-Suomen ely-keskuksen komment-
teihin, kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekd kaava-
kartta.

Kunnaniohta'ian ehdotus

Kunnanhallitus piiiittiiii esittiiii valtuustolle, ettii valtuusto hyviiksyy Kei-
tel ej iirven j a kunnan pohj oi so si en rantao sayl eiskaavan muuto sehdotuk-
sen.

Piiiitos

Kunnanhallitus hyviiksyi piitit<i sehdotuksen yksimi eli sesti

Valmistelija: kunnansihteeri Jouko Hypp<inen, p. 0400 500 231

Liitteinii ovat kunnan vastine Keski-Suomen ely-keskuksen komment-
teihin, kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekii kaava-
kartta.

Kunnanhallituksen ehdotus

Valtuusto hyviiksyy Keitelejiirven ja kunnan pohjoisosien ranta-
osayleiskaavan muutosehdotuksen.

Piiiitris

Valtuusto hyviiksyi piiiitosehdotuksen yksimielisesti

Ptiytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedella 1 :2021
P0ytiikirjanpitiijii
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3. TULOVEROPROSENTTI VUONNA 2022

Kh. 1.11.2021 S 145

Valt. $ 43

Valmistelija: kunnansihteeri Jouko Hyppcinen, p. 0400 500 231

Kuntalain (41 0 I 20 1 5) I I I $ :n mukaan valtuuston on viimeistiiiin talous-
arvion hyviiksymisen yhteydessi piidtettiivti kunnan tuloveroprosentist4
kiinteistriveroprosenteista sekti muiden verojen perusteista.

Verotusmenettelystii annetun lain (1558/1995) 9la $:n (520/2010) mu-
kaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle
viimeistiiiin verovuotta edeltiiviin vuoden marraskuun l7 piiiviinii. Kun-
nan on ilmoitettava tuloveroprosentti neljiinnesprosenttiyksikdn tark-
kuudella.

Ehdotettu tuloveroprosentti on sama kuin kuluvan vuoden veroprosentti.

Kunnani ohtai an ehdotus

Kunnanhallitus piiiittiie esittee valtuustolle, ettd valtuusto miiiirdd vuo-
den 2022 tuloveroprosentiksi 22,00.

Piiiit<is

Kunnanhallitus hyviiksyi piitit<i sehdotuksen yksimieli sesti

Valmistelija: kunnansihteeri Jouko Hypp<inen, p. 0400 500 231

Kunnanhallituksen ehdotus

Valtuusto maarad vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 22,00.

Pii2it<is

Valtuusto hyviiksyi piiiit<isehdotuksen yksimielisesti.

Ptiytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedellf J :2021
PdytflkirjanpitiijEi
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Kh. 1.11.2021 S 146

4. KIINTEISTOVEROPROSENTIT VUONNA 2022

Valmistelija: kunnansihteeri Jouko Hypp<inen, p. 0400 500 231

Kuntalain (41012015) 1 1 I $:n mukaan valtuuston on viimeistiiiin talous-
arvion hyviiksymisen yhteydessii piiiitettiivti kunnan tuloveroprosentista,
kiinteist<iveroprosenteista ja sekii muiden verojen perusteista.

Kiinteistdverolain (65411992) I I $:n 2 momentin (126612001) mukaan
valtuusto mtiiiriiii kunnan kiinteist<iveroprosenttien suuruuden vuosittain
etukiiteen samalla kun se vahvi staa varainhoitovuoden tuloveropro sen-
tin. Valtuuston tulee miiiiriitii veroprosentit prosentin sadasosan tark-
kuudella.

Lain 11 $:n 4 momentin (52712010) mukaan kunnan tulee ilmoittaa
kiinteistoveroprosentit Verohallinnolle viimeistddn verovuotta edeltiiviin
woden marraskuun 17 paivana.

Kiinteistoveroprosenttien rajat ovat I I $:nja 12 $:n (72412017)mukaan
seuraavat:

* yleinen kiinteistriveroprosentti : 0,93 -2,00

* p66asiassa vakituiseen asumiseen kiiytettiiviit rakennukset: 0,41 - I ,00

Valtuuston tulee mtiiiriitii kiinteist<iverolain 13 $:n 1 momentin
(7 24 I 20 | 7 ) mukaan eriks een veroprosentin rakennuksille, j oiden huo-
neistojen pinta-alasta yli puolta ktiytetiiiin pddasiassa muuhun asumiseen
kuin 1 2 $ : ssii tarkoitettuun vakituiseen asumiseen. Tiimiin veroprosentin
tulee olla viihintiiiin 0,93 ja enintiiiin 2,00.

Valtuusto voi kiinteistoverolain 12 a $:n I momentin (97012016) mu-
kaan miiiiriitii erikseen 2 momentissa tarkoitetun rakentamattoman ra-
kennuspaikan veroprosentin, joka on viihintiiiin 2,00 ja enintiidn 6,00.

13 a $ (47611998) koskee yleishy<idyllisen yhteisrin omistaman raken-
nuksen ja sen maapohjan kiinteist<iveroprosenttia. Valtuusto voi miiiirii-
tii tuloverolain (1535/1992) 22 $:ssii tarkoitetun yleishyridyllisen yhtei-
s<in omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteist<iveroprosentin
1 1 $:ssii siitidettyti alarajaa alhaisemmaksi, jos kiinteistrillti sijaitseva ra-
kennus on pridasiallisesti yleisessii tai yleishy<idyllisessii kiiytrissii. Tiissii
pykiiliissii tarkoitetun kiinteistrin kiinteistriveroprosentiksi valtuusto voi
mddrdidmyris 0,00.

Valtuusto voi lisiiksi miiiiriitii kiinteist<iverolain 14 $:n (1 131/2005) 1

momentin (l 29 | I 20 I 5) mukaan erikseen veropro sentin, j ota sovelletaan
voimalaitokseen sekii ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen kuulu-
viin rakennuksiin ja rakennelmiin. Tiimii veroprosentti voi olla enintiiiin
3,10.

Ptiytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
KonnevedellL J :2021
Ptiytiiki rj a n pitiij !i
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Valt. $ 44

Edellii I momentissa tarkoitettua veroprosenttia voidaan soveltaa vain,
jos voimalaitoksen nimellisteho ylittiiii l0 megavolttiampeeria tai, jos
useampi voimalaitos on kyketty siihkcimarkkinalain (588/2013) 3 $:n 2

kohdassa tarkoitettuun jakeluverkkoon tai pykiiliin 3 kohdassa tarkoitet-
tuun suurjiinnitteiseen jakeluverkkoon taikka 3l $:n 1 momentin 1 koh-
das sa tarkoitettuun kantaverkkoon yhtei sen liittymi spi steen kautta, j a
niiden yhteenlaskettu nimellisteho ylittiiii 10 megavolttiampeeria.
(723t20r7).

Ehdotetut kiinteisttiveroprosentit ovat samat kuin kuluvan vuoden vero-
prosentit.

Kunnanj ohtaj an ehdotus

Kunnanhallitus piitittiia esittaa valtuustolle, ettd valtuusto mddriiii vuo-
delle2022 yleiseksi kiinteistriveroprosentiksi 1,10, piiiiasiassa vakitui-
seen asumiseen kiiytettiivien rakennusten kiinteistriveroprosentiksi 0,55
ja muuhun asumiseen kuin vakituiseen asumiseen kiiytettiivien raken-
nusten kiinteisttiveroprosentiks i 1,20.

Listiksi kunnanhallitus piiiittiiii esittdd valtuustolle, ettd valtuusto miiiirdii
tuloverolain ( I 5 3 5 / 1 9 92) 22 $ : ssii tarkoitetun ylei shy<idyllisen yhteison
omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteist<iveroprosentiksi
0,00, mikdli kiinteistollii sijaitseva rakennus on piiiiasiallisesti yleisessd
tai yleishy<idyllisessii keytdssa.

Piiiitos

Kunnanhallitus hyviiksyi p?iiito sehdotuksen yksimieli sesti.

Valmistelija: kunnansihteeri Jouko Hyppcinen, p. 0400 500 231

Kunnanhallituksen ehdotus

Valtuusto miiiiriiii vuodelle 2022 yleiseksi kiinteistriveroprosentiksi
l, 1 0, p66asiassa vakituiseen asumiseen kriytettiivien rakennusten kiin-
teist<iveroprosentiksi 0,55 ja muuhun asumiseen kuin vakituiseen asu-
mi seen kiiytettiivien rakennusten kiintei striveropro sentiksi l, 2 0.

Lisiiksi valtuusto miiiiriiiituloverolain (1535/1992)22 $:ssiitarkoitetun
yleishy<idyllisen yhteisrin omistaman rakennuksen ja sen maapohjan
kiinteist<iveroprosentiksi 0,00, mikiili kiinteistollii sijaitsevarakennus on
ptiriasiallisesti yleisessti tai yleishyodyllisessii kiiytossii.

Piiiit<is

Valtuusto hyvtiksyi piititd sehdotuksen yksimielisesti.

Ptiytiikirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedelle _J :2021
Ptiytiikirjanpitnjii
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KONNEVEDEN KESKUSTAN VALTUUSTORYHMAN ALOITE

Konneveden Keskustan valtuustoryhm A jilfii kokouksessa valtuustoaloitteen.

Valtuustoaloite on tiimiin p<iytiikirjan liitteenii.

P0ytflkirjan otteen oikeaksi todistaa
Konnevedell[ J :2021

P6ytnkirjanpitiijfl



Konneveden kunnanvaltuusto 8.11.2021

Valtuustoaloite

Maksuton varhaiskasvatus

Konneveden uuden piiivtikodin rakentamishanke on kiiynnistetty vuonna 2018. Piiiviikodin

rakentaminen on nyt alkanut ja uusi piiiviikoti on kiiytdssii elokuussa 2022. Konnevesi on

profi loitunut laaj asti lapsimyrinteisenii kuntana.

Konneveden keskusta on toiminut aktiivisesti lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistiimiseksi. Nyt on

aika ottaa seuraava askel.

Aloite

Konneveden keskustan valtuustoryhmii esittiiii maksuttoman varhaiskasvatuksen valmistelun

aloittamista siten, ettd varhaiskasvatus olisi perheille maksutonta vuoden 2023 altsta alkaen.

Varhaiskasvatuksen maksuista luopuminen tarkoittaa noin 40 000 euron viihennystd kunnan

palvelumaksutuotoissa. Talouden tasapainottamisen toteutuessa suunnitellusti vuoden 2023 alussa

ttihiin olisi varaa.

Maksuista luopuminen toimii myos vetovoimatekij?inii, jolla lapsiperheitii houkutellaan muuttamaan

kuntaan. Tiime kompensoisi osaltaan menetettyjd tuloja.

Konnevede[e 8.11.2021

Keskustan valtuustoryhmii

a
Keskusto
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Leskinen, Timo

Konneveden kunta
Kunnanhallitus

Vastinepyyntci

Vastine Keiteleen ja kunnan pohjoisosien rantaosayleiskaavan
muutoksen ehdotuksesta saatuun palautteeseen

Keski-Suomen museo

Ei lausuttavaa.

Keski-Suomen liitto

Ei lausuttavaa.

Vdyldvirasto

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 siirtdd samalla tilan pohjoisinta rakennuspaikkaa sihkrilinjan etel6-
puolelle. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3,87 ha.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympiristdkeskus on tutustunut kyseiseen ehdotusvaiheen ran-
taosayleiskaavamuutokseen ja toteaa siite sen keyttdon toimitettujen asiakirjojen perusteella kom-
mentteinaan seuraavaa

Vaikka nyt lausuttavana oleva kaavamuutos kohdistuu varsin suppeaan alueeseen, tulee laadittavan
kaavan silti tdyttSS maankdytt<i- ja rakennuslaissa (MRL 7321L9991yleiskaavalle asetetut sisehovaa-
timukset. Kaavamuutoksella ollaan osoittamassa uutta rakentamista ennestidn rakentamattomalle
ja muutettavassa kaavassa M-alueeksi osoitetulle rannan alueelle.

EdellS esitetty huomioiden vaikuttavat kaavaselostuksen perusteella erityisesti luonnonympdrist<in
osalta arvioinnit varsin niukoilta. Tdltd osin tehtya kaavaa tulisi Keski-suomen ElY-keskuksen

FCG Finnish Consulting Group Oy

Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
p. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 1940671-3
Kotipaikka Helsinki
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Konneveden kunta
Keitelejdrven ja kunnan pohjoisosan rantaosayleiskaavan
muutos

ndkemyksen mukaan viele taydentdd. Kaavamuutoksen yhteydessd ei ole juurikaan tarkasteltu luon-
nonympdriston nykytilaa eikd avattu tarkemmin vuosina 2005-2006 tehtya luonto- ja maisemaselvi-
tystd alueelta. Luontoselvitys on noin 15 vuotta vanha, joten sen perusteella ei ilman arviointia alueen
nykytilasta ja arviointia mahdollisista selityksen taydennystarpeista ole mahdollista arvioida kaava-
muutoksen vaikutuksia riittdvdllS tavalla.

Vostine: Ttiydennettidn koovaselostusto luontoorvojen sekii vaikutuksenorvion osalto.

FCG Finnish Consulting Group Oy

\; /c--
Timo Leskinen

DI

FCG Finnish Consulting Group Oy

LL.LO.2027
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KONNEVEDEN KUNTA

KEITELEJARVEN JA KUNNAN POHJOISOSIEN

RANTAOSAYLE ISKAAVAN M U UTOS

Kaavaselostus

KVALT: 202 s

FCG Finnish Consulting Group Oy tt.to.202L P42294
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KEITETEJARVEN JA KUNNAN POHJOISOSIEN RANTAOSAYTEISKAAVAN MUUTOS

1 Tiivistelmd

1.1 Kaavaprosessinvaiheet

Rantaosayleiskaavan muutos on lShtenyt vireille kunnan pddtrikellti maanomistajan aloitteesta.

va I m iste I u a i ne isto nd htd villi 14.4.-17 .5.2027.
Kaavaehdotus nihtdvil16 29.6. - 29.7.2027.

1.2 Suunnittelualue

Kaavamuutos koskee osaa tilasta 275-408-3-118. Suunnittelualue s'rjaitsee Kevatoisen rannalla noin 20 km
Konneveden keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualueen koko on noin 3,87 ha.

:-)
' (afrqa*ya
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Haapakyra
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Kuvo 7. Suunnitteluolueen sijointi (punoinen nuoli).

FCG Finnish Consulting Group Oy
Microkatu t, 70210 Kuopio
p. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 1940671-3
Kotipaikka Helsinki
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Kuvo 2. Ortoilmokuvo suunnitteluolueesto, koovo-olue punaisello jo kiinteistdrojot sinisellii.

1.3 Kaavan tarkoitus

Suunnittelun tavoitteena on osoittaa tilalle 3:tt8 uusi rakennuspaikka tarkistetun mitoituksen mukaisesti ja
siirtdd samalla tilan pohjoisinta rakennuspaikkaa sihkrilinjan etel5puolelle.

2 Lahtdkohdat

2.1.L Yleiskuvaus

Suunnittelualue sijaitsee Kevatoisen rannalla ToikkalankylSssd noin 20 km Konneveden keskustasta pohjoi-
seen. Alue on metsitalouskeyt6ssa. Alueen poikki kulkee sdhkolinja.

2.L.2 Luonnonympdristci

Pohjois-Konneveden alueelta on tehty luonto- ja maisemaselvitys vuosina 2005 - 2005. Suunnittelualueeseen
ei selvityksen perusteella kohdistu erityisiS luontoarvoja.

Suunnittelualueen vallitseva kasvupaikkapiiiityyppi on kuivahkoa- tuoretta kangas. Alueella on tehty avohak-
kuita (sdhk<ilinjan pohjoispuolella)ja vain suunnittelualueen rannassa sekd sdhkcilinjan etel6puolella on noin

FCG Finnish Consulting Group Oy

Microkatu t, TOZ\O Kuopio
p. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 1940671-3
Kotipaikka Helsinki
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70 - 80 vuotiasta hakkuukyps5S sekametsdd. Alueella on tyypillistd varpuisuus. Alueella on puolukkaa, juo-
lukkaa ja kosteimmilld alueilla suopursua. Ranta-alueella kasvaa myris mesiangervoa. Sdhktilinjan ja aukon
lSheisyydessd on kasvaa my6s vattua ja horsmaa.

Suunn ittelua lueeseen ei kohdistu erityisid luontoarvoja

Kuvo 3. Kuvopori suunnitteluolueen eteliioson olueen puustosto.

2.L.3 Maanomistus

Suunn ittelua lue on yksityisomistuksessa.

2.1.4 RakennettuympSristri

Suunnittelualue on rakentumatonta.

2.1.5 Liikenne

Alueelle kulku tapahtuu Toikkalankyldntien yksityistien kautta. Suunnittelualueella kulkee metsdautotie

2.L.6 Tekninen huolto

Suun nittelua lueella ei ole vesihuoltoverkosta.

2.t.7 Ympdrist<ihiiri6t

Alueeseen ei kohdistu ympirist<ihdiri<iitd.

FCG Finnish Consulting Group Oy
Microkatu t, 7o2Lo Kuopio
p. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 194067L-3
Kotipaikka Helsinki
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2.2 Suunnittelutilanne

Va lto ku n na I I i set a I u e i de n ktiyttotovo itteet

Valtakunnalliset alueidenkeyttdtavoitteet (Valtioneuvoston peatds L4.72.2OL7, voimaantulo 1.4.2018), kos-

kevat seuraavia asiakokonaisuuksia:
-toimivat yhdyskunnat ja kestdvd liikkuminen
-tehokas liiken nejd rjestelmd
-terveellinen ja turvallinen elinympiristci
-elinvoima inen luonto-ja kulttuu riym pd ristri sekd luonnonvarat
-uusiutumiskykyinen energiahuolto

Maokuntakaovo

Keski-Suomen maakuntakaava on hyvdksytty maakuntavaltuustossa 7.72.2077. Suunnittelualue sijoittuu
maakuntakaavan biotalouteen tukeutuvalle alueelle ja matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueelle. Suun-

nittelualueen sijainti on merkitty punaisella soikiolla seuraavaan kaavaotteeseen.

o
a

t
,

i ot

Kuva 4. Ote Keski-Suomen mookuntokoovosto.

Rantaosayleiskoava

Suunnittelualueella on voimassa Keitelejdrven ja kunnan pohjoisosien rantaosayleiskaava, joka on hyvdksytty
vuonna 2008. Voimassa olevassa kaavassa suunnittelualueelle on osoitettu kolme asuin-/lomarakennuspaik-
kaa (ARA/3)ja maa- ja metsdtalousvaltaista aluetta (M).

7 II

I

I

FCG Finnish Consulting Group Oy

Microkatu 7, 702L0 Kuopio
p. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 7940671-3
Kotipaikka Helsinki
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Kuvo 5. Ote voimasso olevosto rontoosoyleiskoovosto. Koovomuutoksen roious punoisello pistekotkoviivollo.

Rantarakennusalue.
Rakennuspaikoille saa rakentaa ympdrivuotista asumista palvelevan asuinrakennuksen
tai lomarakennuksen lisiiksi saunan ja talousrakennuksia. Rakennuspaikan
k6ytt6tarkoitus miiSrdytyy rakennusluvan yhteydessti rakennuspaikkakohtaisesti.
Kiiyttotarkoitusta ratkaistaessa tulee huomioida ko. ktiyttotarkoitukselle esitetyt
vaatimukset. Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus mii5r6fiy kEyttdtarkoituksen
mukaisesti, eli asuinrakennuspaikalla se on 250 k-mz ja lomarakennuspaikalla 200 k-
Jy12.

Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmdismSSr6n alueella

llar- le mctrltrlourvrlttlnon alur.
Alue on tarkoltettu maa- ,a metsatalouden harjoittamiseen seke haja-asutusluonteise€n
rakentamiseen.
Loma-asutusta tai pysyvdd asutusta ei saa siJoittaa maankeytto- Ja rakennuslain 72 5:n
mukaiselle (n. 200 m) ranta-alueelle. Ranta-alueen rakennusoikeus on
maanomistajakohtaisesti siirretty AM-, A-, ARA-, P ja R.A-alueille. Ranta-alueen
ulkopuolelle rakennusluvan edellytyksisti on mldritty maankdyttO- Ja rakennuslain 136
!:ss6.

3 Suunnittelun vaiheet

3.1 Suunnittelun tarve

Kaavamuutos on kdynnistynyt su u nnittelualueen maanomistaja n toiveesta.

FCG Finnish Consulting Group Oy

Microkatu I, TOZLO Kuopio
p. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 1940671-3
Kotipaikka Helsinki
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3.2 Osallistuminen ja yhteistyti

3.2.7 Osalliset

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekd muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vai-
kuttaa. Osallisia ovat my6s viranomaiset ja yhteisrit, joiden toimialaa kaavoitus kdsittelee.

Maanomistajat, asukkaat - kaava-alueen ja ldhialueen asukkaat ja

loma-asukkaat
- kaava-alueen ja ldhialueen maanomistajat

Viranomaiset - Keski-Suomen ELY-keskus

- Keski-Suomen maakuntaliitto
- Keski-Suomen museo

Kunnan hallintokunnat - ympdristcitoimi

Muut yhteistit - ka lastusalue/osakasku nta

3.2.2 Vireilletulo

Vireilletulosta ilmoitetaan samassa yhteydessd, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan niht6-
ville.

3.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Osallisilla on mahdollisuus esittdi mielipiteensd kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta niiden ollessa ndhtd-
vil15.

Valmisteluaineisto nehtevilS 74.4.-L7.5.202L. Valmisteluvaiheen aineistosta eijetetty mielipiteitd.
Kaavaehdotus ndhtdvillS 29.6. - 29.7 .202L

3.2.4 Viranomaisyhteisty<)

Kaavaehdotukesta saatiin lausunnot Keski-Suomen museolta, Keski-Suomen liitolta, Vdyldvirastolta, Keski-

Suomen pelastuslaitokselta ja Keski-Suomen ELY-keskukselta. ELY-keskuksen lausunnon perusteella kaava-

selostusta on teyden netty.

3.3 Tavoitteet

Suunnittelun tavoitteena on osoittaa tilalle 3:48 uusi rakennuspaikka tarkistetun mitoituksen mukaisesti ja

siirtSS samalla tilan pohjoisinta rakennuspaikkaa sihkrilinjan eteldpuolelle.

FCG Finnish Consulting Group Oy

Microkatu t, 7O2LO Kuopio
p. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus L940671-3
Kotipaikka Helsinki
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4 Rantaosayleiskaavan muutos ja sen perustelut

4.t Kaavamuutos ja mitoitus

Kaavamuutoksella osoitetaan uusi rakennuspaikka tilalle 3:48 ja siirretddn samalla tilan pohjoisinta raken-
nuspaikkaa sdhkcilinjan etelSpuolelle.

Tila 3:48 Mdntyl6nkangas on emetila (muod. pvm 10.L.1957). Voimassa olevan kaavan mitoitustaulukossa
tilan rantaviivan pituudeksion kirjattu 1t73mja muunnetun rantaviivan pituudeksi692 m. Mitoitusranta-
viivan pituus on laskettu voimassa olevassa kaavassa liian pieneksi. Tilan tarkistettu muunnetun rantaviivan
pituus on 882 metriS. Tila sijaitsee mitoitustaulukon mukaisesti mitoitusvycihykkeell5 5 rp/mrvkm, mutta
kaavaselostuksen mukaisesti Kevatoisen pohjoispdd olisi kuitenkin mitoitusvyrihykkeellS 4 rp/mrvkm. Kevdt-
toisen pohjoispidn kaikilla tiloilla mitoitustaulukossa on mitoituslukuna kiytetty 5 rp/mrvkm. Jos kiytetddn
kerrointa 5, muodostuu tilan laskennalliseksi rakennusoikeudeksi 4,41ja kertoimella 4laskennallinen 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 jdlkeen muutoksen.
YW

Kuvo 6. Rontoosoyleiskoovo ennen muutosto (vos.) jo muutoksen jtilkeen (oik.)

4.2 Aluevarausten pSSperustelut

ARA/4 Rantarakennusalue
Rokennuspoikoille saa rakentaa ympdrivuotista asumisto palvelevon osuinrakennuksen tai lomorokennuksen
lisiiksi saundn ja talousrakennuksio. Rokennuspoikan kiiyttdtorkoitus miiiiriiytyy rokennusluvon yhteydessii

rokennuspaikkakohtaisesti. Ktiyttdtarkoitusto rotkaistoesso tulee huomioido ko. ktiyttotorkoitukselle esitetyt
vootimukset. Rakennuspaikan kokonoisrokennusoikeus mtitirtiytyy ktiyttotarkoituksen mukoisesti, eli asuin-
rakennuspoikolla se on 250 k-m2 jo lomorokennuspoikollo 200 k-m2.

N umero osoittoa rakennuspoikkojen e nimmii ismtiiirdn o lueella.

1.1
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Suunnittelualueelle sijoittuvat rakennuspaikat on osoitettu ARA-merkinndlld neljdn rakennuspaikan ryh-
m55n. Rakentamisalue on supistunut pohjoisesta ja laajentunut eteleen. Alueelle on osoitettu voimassa ole-
vaan kaavaan verrattuna yksi uusi rakennuspaikka.

M Maa- ja metsetalousvaltainen alue
Alue on torkoitettu maa- jo metstitolouden horjoittamiseen sekti hojo-osutusluonteiseen rokentomiseen.

Lomo-osutusto toi pysyviiii osutusto eisoa sijoittoo moonkriytt}- jo rokennusloin 72 0:n mukaiselle (n. 200 m)

ronta-olueelle. Ronto-alueen rokennusoikeus on moonomistajokohtoisesti siirretty AM-, A-, ARA-, P jo RA'

olueille. Ronto-alueen ulkopuolelle rakennusluvan edellytyksistd on mtitirtitty moonkciytti- ja rokennuslain

7i5 5:ssti.

Alue, josta rakennuspaikka on siirretty, on osoitettu maa- ja metsetalousvaltaisena alueena

4.3 Yleismddriykset

Yleismddrdykset ovat voimassa olevan kaavan mukaiset.
Rokentaminen

Yleiskoovon perusteello voidoan mydntiiii rakennusluvat rontovydhykkeellti oleville rokennusalueille, elleiolu-
e tta ko s ke v a ssa ko av o m ii ti r ti y k s e s s ii o I e to i s i n m ii ii rii tty.

Yleiskaovassa osoitettujen uusien sekti olemasso olevien rokennuspoikkojen soveltuvuus rokentomiseen on

ti I a kohto i se sti se lv itetty.

Mikitli AM-, RA-, ARA-, P- toi A-alueella olevolle rakennuspaikalle on oiemmosso rokennus- tai poikkeuslu-

vosso osetettu rakennusjrirjestyksestti poikkeavio ehtoja rakennusten miiiiriin, koon toi sijoittelun suhteen,

tulee nrimii mritirtiykset huomioida uusio rokennuslupio myonnettdessii. Uuden asuinrakennuksen ettiisyys

rannosto tulee ollo vtihinttitin 30 m. Tiistd ettiisyydestti poiketen moksimissoon 25 m2 kokoisen sounan soo

rokentao kuitenkin 15 metrin ptitihrin ronnosto.

Rakennettoesso ronto-alueelle on huomottovo, ettei rakentomisello estetd toi voikeuteto olueella olevon viiy-
liimerkinniin toi muun vesiliikennemerkinntin kriyttdti toi ylliipitoo. Merkkejii ei soa poistoa eikti niiden ntike-
mriolueelle soo tehdii esteitd ilmon Jtirvi-Suomen merenkulkupiirin lupoo.

Rakennusten sopeutumisesso ympiirist\hn jo sijoittumisesso rokennuspoikalle tulee kiinnitttiti erityistti huo-

miota. Rokennuspoikoillo tulee rokennusten ja ronnon viiliin jrittciti tdi istuttao riitttivti suojopuusto. Moise-

m a I I i se sti m e rkittiiv i ti p u ito e i so o po i sto o.

Asuinrakentomiseen torkoitetun rokennuspaikan pinta-olo tulee olla viihinttiiin j000 m2

Alle 2000 m2:n suuruisilla rakennuspoikoilla sallitaan rokennusten korjausrokentaminen sekti purettovon toi
tuhoutuneen rakennuksen korvaovo rokentominen ktiytetyn rokennusoikeuden puitteisso.

Jritevesien ktisittely jo jtitehuolto

FCG Finnish Consulting Group Oy

Microkatu L, 70210 Kuopio
p. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 7940671.-3

Kotipaikka Helsinki
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Jtitevedet ktisitelltitin siten kuin Valtioneuvoston asetuksesso talousjiitevesien ktisittelystii vesihuoltoloitosten
viemiiriverkostojen ulkopuolisilla olueillo sciiidetritin, milloin kiinteistti ei ole liitetttivissti em. verkostoon. Jti-
tevesijdrjestelmtiri koskeva suunnitelma on liitetttivti rokennus- taitoimenpidelupohakemukseen tai rokento-
m ista koskeva o n il moituksee n.

Jtitevesien kdsittelytopoa volittoessa tulee huomioido rokennuspoikon moaperci sekii pinto-olo. Rokennusten
sijoittamisesso tulee ottaa huomioon jtitevesien asionmukoisen esikiisittelyn ja moopertiktisittelypoikon jiir-
jesttiminen rokennuspaikallo riitttivtin ettitillti ro ntaviivosto.

A-, AM- jo ARA-olueilla suositellaon ktiytetttivtiksi useammon rokennuspaikon yhteistd jtitevesien kdsittelyto-
pao.

Kiinteiden jdtteiden keroyksessti jo ktisittelyssti tulee noudattoa kunnon yleisiti jtitehuolto-mtitirtiyksiti.

Metstinktisittely

Ronto-olueen metsiinkiisittelyssd tulee noudattoo kulloinkin voimassa olevia voltokunnollisio ronto-olueito
koskevia metsdnhoitosuosituksio. Erityisesti pienissti (< noin 3 ho) soarisso ja MY-olueillo tulee metsdnhoi-
dosso huomioido luonto- jo maisemo-orvot.

Tiesto

Uusien rokennuspoikkojen ptitisytiet tulisi johtaa ensisijaisesti olemasso olevien liittymien koutta maantielle.
Vierekkiiisten rakennuspoikkojen kulku tulisi tapahtuo somosto liittymiistti. Ennen rakennusluvan mydntii-
mistii on uusille maonteiden liittymille haettava liittymislupa tai liiftymtin ktiyttdtorkoituksen muutoslupa
tienpittijiiltti.

4.4 Ympdristtihdiriiit

Alueeseen ei kohdistu ympdristtihdiri6itd eikd kaavamuutoksella osoiteta ymperist6hdiri6iti aiheuttavaa toi-
mintaa.

4.5 Kaavan vaikutukset

4.5.1 Yleistd

Kaavamuutoksen vaikutukset ovat vdhdisiS, silld kaavalla osoitetaan ainoastaan yksi uusi rakennuspaikka
osaksi rakennuspaikkojen ryhmdii. Lisiksisiirretidn rakentamisaluetta yhden rakennuspaikan verran etelaen.

4.5.2 Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Alueella ei ole tiedossa erityisid luontoarvoja. Rakennuspaikkojen siirto ja yhden uuden rakennuspaikan
osoittaminen ei vaaranna luonnon monimuotoisuutta.

FCG Finnish Consulting Group Oy

Microkatu 7, 70210 Kuopio
p. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 1940671-3
Kotipaikka Helsinki
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Kaavaselostus

Kokonaisvaikutus luontoon ja maisemaan ei ole merkittiivS, koska rakennuspaikat siirtWdt sijansa etel65n.
Rakennuspaikkojen lukumdJrd kasvaa yhdelld, mikd lisdd rakennetun rantaviivan osuutta. Rakennuspaikat
sijoittuvat osin hiukan ndkyvdmmdlle alueelle kapeaan kohtaa jdrvellS.

Rakentamiseen osoitettu alue on osin aukkoa (kahden pohjoisimman rakennuspaikan osalta)ja loppuosal-
taan uudistuskypsSS kuivahkon- tuoreenkankaan sekametsii. On oletettavaa, ettd alueen puustoa tulee
saestymaa, koska eteldisimmdt rakennuspaikat sijoittuvat puustoiselle alueelle ja yleensd rakennuspaikoille
halutaan jdttdd suojapuustoa avohakkuun asemasta.

4.5.3 Vaikutukset rakennettuun ympdristrion ja liikenteeseen

Kaavan toteuttaminen ei edellytd rakennusten purkamista. Suunnittelualueeseen ei kohdistu kulttuuriym-
peristddn liittyvid arvoja.

Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta liikenteeseen, siirretylle rakennuspaikalle saadaan tieyhteys olemassa
olevalle ldheiselle ykityistielle.

4.5.4 Taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset

Suorat taloudelliset vaikutukset kohdistuvat suunnittelualueen maanomistajaan.

Kaava ei toteutuessaan heikennd alueen sosiaalisen ympirist6n turvallisuutta eik6 sil16 ole vaikutusta virkis-
tyskeytto6n.

5 Kaavamerkinnit ja miSrdykset

Kaavamiiriykset ovat Keitelejdrven ja kunnan pohjoisosien rantaosayleiskaavan mukaiset. Kaavamidrdyk-
set ovat liitteene. YleismSSrdyksissii on ohjeet rakentamisesta, jiite- ja vesihuollosta, metsiinkdsittelystd ja
tiest6stS.

6 Toteuttaminen

Kaavaa voidaan alkaa toteuttaa velittdmesti kaavan saatua lainvoiman.

Kuopiossa ll.IO.2027

FCG Finnish Consulting Group Oy

Timo Leskinen

aluepSSllikkri, Dl

g&A fuy,r,^t^
Heli Lievonen
suunnittelija, YTM

FCG Finnish Consulting Group Oy

Microkatu t, 70210 Kuopio
p. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 7940677-3
Kotipaikka Helsinki
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KONNEVEDEN KUNTA

KEITELEIARVEru JA KUNNAN POHJOISOSIEN RANTAOSAYLEIS.

KAAVAN MUUTOS

1. MIKA ON OSATTISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Maankiyttri- ja rakennuslain 63 5 :n mukaan tulee kaavoitustydhdn sistillyttSS kaavan laajuu-

teen ja sisdltdcin ndhden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenette-
lystd sekd kaavan vaikutusten arvioinnista.

2. MISSA JA MITA ON SUUNNITTEILLA?

Konneveden kunta on pd6ttdnyt 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.

9
' ii,t,,t .r,l r
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Kuvo 7. Suunnitteluolueen sijointi (punoinen nuoli).

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Microkatu 1., TOZIL Kuopio
p. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474037-0
Kotipaikka Helsinki
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Konneveden kunta
Keitelejarven ja kunnan pohjoisosien ranta-
osayleiskaavan muutos
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Kuva 2. Ortoilmokuvo suunnitteluolueesta, koavo-olue punoisello jo kiinteistdrojot sinisellii.

3. MIHIN SUUNNtTTELUttA PYRITAAN?

Suunnittelun tavoitteena on osoittaa tilalle 3:48 uusi rakennuspaikka tarkistetun mitoituk-
sen mukaisestija siirtdd samalla tilan pohjoisinta rakennuspaikkaa sdhkolinjan etelepuo-
lelle.

4. MITA SUUNNITELMIA TAUSTALTA?

Maakuntakaava

Keski-Suomen maakuntakaava on hyvdksytty maakuntavaltuustossa L.L2.2017. 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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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Konneveden kunta
KeitelejArven ja kunnan pohjoisosien ranta-
osayleiskaavan muutos
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Kuvo 3. Ote Keski-Suomen mookuntokaavosto.

Rantaosavleiskaava

Suunnittelualueella on voimassa Keitelejdrven ja kunnan pohjoisosien rantaosayleiskaava,
joka on hyvdksytty vuonna 2008. Voimassa olevassa kaavassa suunnittelualueelle on osoi-
tettu kolme asuin-/lomarakennuspaikkaa (ARA/3) ja maa- ja metsetalousvaltaista aluetta
(M).
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Kuvo 4. Ote voimosso olevosto rontoosoyleiskoavosto. Koovomuutoksen rojous punoisello pistekotkoviivollo.
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5. MITA JA MITEN VAIKUTUKSIA ARVIOIDAAN?

Odotettavissa olevien vaikutusten esiintyminen ja arviointi tapahtuvat asiantuntijoiden, vi-
ranomaisten, asukkaiden ja suunnittelijoiden kanssa yhteisty6sse ja vuorovaikutuksessa. Leh-
t<ikohtana ovat aiemmat suunnitelmat ja selvitykset, kartat, ilmakuvat sekii prosessin aikana
esille nousseet asiat. Vaikutusten arvioinnissa verrataan voimassa olevan kaavan mukaista
tila nnetta kaavamuutokseen.

6. KETKA OVAT OSATLTSETJA STDOSRYHMAT?

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekd muut, joiden oloihin kaava saattaa huo-
mattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat mycis viranomaiset ja yhteisot, joiden toimialaa kaavoitus
kdsittelee.

Maanomistajat, asukkaat - kaava-alueen ja ldhialueen asukkaat ja
loma-asukkaat
- kaava-alueen ja lihialueen maanomistajat

Viranomaiset - Keski-Suomen ELY-keskus

- Keski-Suomen maakuntaliitto
- Keski-Suomen museo

Kunnan hallintokunnat - ympdrist6toimi

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

Ympdristri - kasvillisuus, linnusto ja elSimisto
- maisemakuva
- kulttuuriympdristci
- melu ja paest6t
- erityispiirteet ja kohteet

Liikenne - liikenneverkko
- liikenneturvallisuus

lhmiset - elinolot, turvallisuus ja viihtyisyys

Arviointikohde Ndktikohta

Muut yhteisdt - ka lastusa lue/osa kaskunta
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9. MISTA SAA TIETOA?

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Konneveden kunta
KeitelejArven.ja kunnan pohjoisosien ranta-
osayleiskaavan muutos

Kaavoitustyotd kunnassa ohjaa ja seuraa kunnan kaavatoimikunta. Konneveden kunnassa
kaavoitustycihtin liittyvistd kiytdnntin asioista vastaa rakennustarkastaja Henri Pennanen.
Kaavan laadinnasta vastaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Kuopion toimistossa aluepddl-
likk6, Dl Timo Leskinen.

s (s)

7. MITENJAMITTOINVOI OSALTISTUA? MITENSUUNNITTETUSTATIEDOTETAAN?

8. KUKA VALMISTETEE?

Konneveden kunta
Kauppatie 25, 44300 Konnevesi

Henri Pennanen, rakennustarkastaja
puh. 040 844 6604
henri. pen nanen @ kon nevesi.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
PL 1199,7O2Lt Kuopio

Timo Leskinen, aluepddllikkci Dl

puh.040 508 9580
timo.leskinen @fcg.fi

Heli Lievonen, suunnittelija YTM
puh. 044 75O 53L2
heli.lievonen @fce.f i

1. Laatimisprosessin

keynnistaminen ja

luonnosvaihe

Talvi2027 OAS:n ja kaavaluon-
noksen laadinta.

Valmisteluaineisto
nihtiville.

Kaavatoimikunta)
Kunnanhallitus aset-
taa OAS:n ja kaava-

luonnoksen nihtiville

Lausunnot

Mielipiteet

Nihtdville asettami-
sesta ilmoitetaan kun-
nallisten ilmoitusten
tapaan.

Kunnan kotisivut

Kevdt-kesd 2021

3. Ehdotusvaihe

Kaavaluonnoksesta

saatujen mielipitei-
den.ia lausuntojen jdl-

keen tydstetSSn kaa-

vaehdotus.

Kaavatoimikunta)
Kunnanhallitus aset-
taa kaavaehdotuksen
ndhtiville.

Lausunnot

Muistutukset

llmoitetaan samoin
kuin luonnosvai-
heessa.

Kunnan kotisivut

Syksy 2021

4. Hyviksymisvaihe

Muistutukset ja lau-

sunnot tutkitaan. Kaa-

vaehdotusta korja-
taan tarvittaessa

Kaavan hyviiksyminen
kunnanhallitus )
kunnanvaltuusto

Kaavan hyvdksymis-
piit6ksen laillisuu-
desta voi valittaa hal-
linto-oikeuteen

Hyviksymispddtcik-
sesta kuulutetaan vi-
rallisesti

SUUNNITTETU-

VAIHEET
OSATTISTUMI-

NEN

TYOSTAMINEN KASITTELY TIEDOTTAMINEN

Kaava-aineistoa on ndhtdvilld Konneveden kunnan kotisivuilla: www.konnevesi.fi
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KONNEVEDEN KUNTA

Valtuusto

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspiiiviimtiiirii Pykiilii Sivu

8.tt.202t

Kieltojen
perusteet

Seuraavista pii?itoksistii ei saa tehdd kuntalain 136 $:n mukaan kunnallisvalitusta, koska ptiiitos
koskee vain valmistelua tai tiiytiint<irinpanoa.

Pykiiliit

Seuraaviin piiiitoksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykiiliit ja muutoksenhakukieltojen perusteet

Seuraaviin piiiitciksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Hfl meenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu I
13IOO HAMEENLINNA

sdhkcipostiosoite
hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykiiliit Valitusaika
30 piiiviiii

41,42, 43,44,

Hallintovalitus, pykiiliit Valitusaika
piiiviiii

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika
14 piiiviii

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

Pykiiliit

Valitusaika alkaa piiiittiksen tiedoksisaannista. Kunnan jlsenen ja kuntalain 137 $:n 2
momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen piiiitiiksestii tiedon seitsemfln piiiviin
kuluttua siit5, kun ptiytnkirja on niihtiiviinii yleisessfl tietoverkossa.
Pdvtiikiria on ollut yleisesti niihtiviinii 9.1 1.2021 lukien.



Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- piiiitos, johon haetaan muutosta
- miltii osin pddtoksestii valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtiiviiksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakiitisesti allekirjoitettava. Jos
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siind on mainittava myos laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettave piiiitos, josta valitetaan, alkupertisend tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna j?iljennoksenii sekii todistus siitii piiiviistii, josta valitusaika on luettava.

Valitusasia-
kirjojen toimit-
taminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan piiiittymistii. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi ldhettiid postitse tai liihetin viilityksellii. Postiin valitusasiakirjat on
jetettiivA niin ajoissa, ettii ne ehtiviit perille ennen valitusajan piilittymistii

Valitusasiakirjat voi toimittaa my6s: nimi, osoite ja postiosoite Pykiiliit

Valitusasiakirjat on toimitettavat r): nimi, osoite ja postiosoite Pyknlnt

Lisiitietoja

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetiiiin piiytiikiriaotteeseen.
t) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetiiiin ptiytiikirjaan


