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SARKOLAN ASEMAKAAVA 

1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS 
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan 
laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja 
vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville kaavatyön aloitusvaiheessa. Osalliset voivat 
lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan mitä on suunnitteilla ja missä, ketkä ovat 
kaavatyön osalliset, milloin ja miten alueen suunnitteluun voi vaikuttaa, arvioitu aikataulu, 
suunnittelutyön lähtökohdat, tavoitteet ja työn aikana tehtävät selvitykset sekä vaikutusten 
arvioinnit. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) tarkennetaan tarvittaessa kaavatyön edetessä. 
Tarvittaessa sen riittävyydestä voidaan järjestää myös neuvottelu (MRL § 64). 

2 SUUNNITTELUALUE 
Suunnittelualue sijoittuu Uuraisten keskustan tuntumaan, Akkojärven rannalle. Alue rajoittuu 
pohjoisessa Multiantiehen ja etelässä Akkojärveen.  Kaavamuutosalue on osoitettu alla olevaan 
kuvaan, likimääräisesti, sinisellä rajauksella. 

 
Kuva  1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti, sininen katkoviiva. (Kartta ©Maanmittauslaitos) 
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3 SUUNNITTELUTEHTÄVÄ JA TAVOITTEET 
Asemakaavoitus koskee kiinteistöjä RN:o 892-405-1-355, 892-405-1-126 ja 892-405-1-354.  Kunta on 
hankkinut etuosto-oikeutta hyödyntämällä kiinteistön RN:o 892-405-1-355 omistukseensa. 
Kiinteistöt RN:o 892-405-1-354  sekä RN:o  892-405-1-126 ovat yksityisessä omistuksessa.  

Asemakaavoituksen tavoitteena on omarantaisten omakotitalotonttien mahdollistaminen 
alueelle, hyödyntämällä alueen maisemalliset arvot sekä huomioiden alueen luotoarvot.  Sarkolan 
alueella on mahdollisuus kehittyä vetovoimaiseksi kohteeksi keskustan tuntumassa samalla lisäten 
kunnan omistamien rantatonttien tarjontaa. 

4 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

4.1 Suunnittelualueen nykytila 
Kaavamuutosalue sijoittuu Uuraisten keskustan tuntumaan Akkojärven rannalle. Yksityisen 
omistamalle kiinteistölle sijoittuu loma-asunto. Kunnan omistama maa-alue on rakentamatonta. 
Alue on tavanomaisessa metsätalouskäytössä. 

 

Kuva 2 Suunnittelualueen likimääräinen rajaus ilmakuvalla (kartta: ©Maanmittauslaitos) 

4.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. MRL 24 §:n 2 momentin mukaan alueidenkäytön 
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suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon 
ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.  

Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueiden-käyttötavoitteet tulivat voimaan 
1.4.2018. Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat: 
 
 Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen. 
 Tehokas liikennejärjestelmä. 
 Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat. 
 Uusiutumiskykyinen energiahuolto. 

 

4.3 Maakuntakaavoitus 
Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan 1.12.2017 ja se tuli voimaan 
26.1.2018. Maakuntakaavan tarkistus koski aikaisempaa Keski-Suomen maakuntakaavaa, 1., 2., 3. ja 4. 
vaihemaakuntakaavaa sekä Pirkanmaan 1. maakuntakaavaa Jämsän Länkipohjan osalta. 
Tarkistuksen yhteydessä käsiteltiin kaikkia entisen maakuntakaavan teemoja: asutusrakennetta, 
liikennettä, teknistä huoltoa, luonnonvaroja, erityistoimintoja, kulttuuriympäristöä, luonnonsuojelua 
ja virkistystä. Lopputuloksena saatiin kaikki aiemmin voimassa olleet maakuntakaavat korvaava 
Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava. 

Tarkistetussa maakuntakaavassa Sarkola suunnittelualue sijoittuu kuntakeskusmerkinnän alueelle, 
biotalouteen tukeutuvalle alueelle sekä kulttuuriympäristön vetovoima-alueelle. 
Suunnittelualueen tuntumaan, Uuraisten keskustaan on osoitettu keskustatoimintojen alakeskus, 
ca. Suunnittelualueen pohjoispuolelle sijoittuva Multiantie on osoitettu seututienä. 

 
Kuva 3 Suunnittelualue on osoitettu maakuntakaavassa  likimääräisesti sinisellä nuolella. 

 

Keskustatoimintojen alakeskuksena osoitetaan seudullisesti merkittävä keskustatoimintojen 
alakeskus. Alakeskuksissa on asutuksen lisäksi kauppaan ja palveluihin liittyviä toimintoja.  
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Suunnittelumääräys: Alakeskuksen kehittämisessä tulee kiinnittää erityistä huomiota ydinkeskustan 
ja muun taajaman selkeään rajaukseen sekä keskusta-alueen viihtyisyyteen ja esteettömyyteen. 
Alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava joukkoliikenteen toimintaedellytyksistä ja 
turvallisista kevytliikenteen yhteyksistä sekä turvattava maakunnallisesti ja valtakunnallisesti 
arvokkaat kulttuuriympäristöt. Kohdemerkinnällä osoitettu alue on määriteltävä 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa siten, että muodostuu eheä, keskustahakuisiin toimintoihin 
painottuva kokonaisuus. Keskustatoimintojen alakeskuksiin saa sijoittaa seudullisesti merkittäviä, 
keskusta-alueille soveltuvan vähittäiskaupan suuryksiköitä. 

4.4 Yleiskaava 
Uuraisten kunta Keskustan yleiskaavan ja rantaosayleiskaavan muutos on tullut voimaan vuonna 
2015. 

 
Kuva 4 Suunnittelualueen likimääräinen rajaus yleiskaavakartalla violetilla aluerajauksella. 

Suunnittelualuetta koskevat yleiskaavassa seuraavat merkinnät: 
 
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, M 
Alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen sekä maaseutumainen 
rakentaminen. 
 
Pientalovaltainen alue, AP/res 
Pientalovaltainen asuntoalue.  Reservialue: Alue varataan pitkän aikavälin toteutukseen. 
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Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, luo 
Merkinnällä on osoitettu liito-oravan elinpiiri. Alue, jonka puusto tulee säilyttää tai hoitaa niin, että 
liito-oravan pesimäpuut ja niitä suojaavat puut sekä ravinnonhankinnan kannalta riittävä puusto 
säilytetään. 
 
YLEISKAAVAMÄÄRÄYKSET: 
 
Osayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena (MRL 42§). 
 
Koko yleiskaava-alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n 3 momentin tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta. 
 
Saarijärventielle osoitetut kevyen liikenteen liikennejärjestelyt, sekä liittymäalueiden kehittäminen tulee 
toteuttaa ennen Saarijärventien itäpuolisten uusien AP- ja TP-alueiden käyttöönotto. 

4.5 Asemakaava 
Suunnittelualue sijoittuu Uuraisten keskustan asemakaavoitetun alueen tuntumaan. 
Kaavoitettavan alueen rajaus on osoitettu alla olevaan kuvaan likimääräisellä rajauksella. 

 

Kuva 5 Suunnittelualueen sijainti suhteessa kunnan asemakaavoitettuun alueeseen. 

 

5 SELVITYKSET 
Kaavan lähtötietoina käytetään seuraavia laadittuja selvityksiä ja suunnitelmia: 

 Voimassa olevan rantaosayleiskaavan muutoksen selvitykset 

Kaavoituksen aikana laaditaan mm. 

 kunnallistekniikan yleissuunnitelma 
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 Alustava kustannusarvio alueen toteutuksesta 

 Liikenneselvitys 

 Luontoselvityksen päivitys 

Täydentäviä muita selvityksiä laaditaan tarpeen vaatiessa. Lisäselvitysten tarve ratkaistaan 
kaavaprosessin aikana. 

6 ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 
Asemakaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan kaavan keskeiset vaikutukset maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaisesti asiantuntija-arviona. Vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan erityisesti 
Asemakaavan vaikutuksia maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteeseen. 
Vaikutuksia arvioidaan tarvittavassa laajuudessa myös esimerkiksi luontoon ja maisemaan. 
Vaikutusten arviointi perustuu laadittuihin ja tarvittaessa laadittaviin selvityksiin. 

7 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS 
Asemakaavaa koskeva tiedotus tapahtuu kunnan nettisivujen lisäksi tarvittaessa Paikallisuutiset-
lehdessä sekä alueen maanomistajille ja naapureille lähetettävillä tiedotekirjeillä. 

Kaava-asiakirjat (osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos, kaavaehdotus) ovat 
nähtävillä Uuraisten kunnantalolla osoitteessa Virastotie 4, 41230 Uurainen sekä internetsivuilla 
osoitteessa www.uurainen.fi 

7.1 Osalliset 
Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa kaavan nähtävilläolon aikana 
kaavaluonnos- ja kaavaehdotusvaiheessa. MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen 
maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin valmisteilla oleva kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa: 

 kaavan vaikutusalueen asukkaat  
 yritykset ja elinkeinonharjoittajat  
 virkistysalueiden käyttäjät  
 kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat sekä vesialueiden haltijat 

 
Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 
 

 asukkaita edustavat yhteisöt kuten asukasyhdistykset sekä kylätoimikunnat 
 tiettyä intressiä tai väestöryhmää edustavat yhteisöt kuten luonnonsuojeluyhdistykset  
 elinkeinonharjoittajia ja yrityksiä edustavat yhteisöt 
 erityistehtäviä hoitavat yhteisöt tai yritykset kuten energia- ja vesilaitokset 

  
Edellä mainittuja ova mm: 

 Elenia Verkko Oy 
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 Vesiosuuskunta Uurainen 
 

Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 
 Keski-Suomen ELY-keskus 
 Keski-Suomen museo 
 Keski-Suomen liitto 
 Paloviranomaisena Keski-Suomen pelastuslaitos 
 Terveysviranomaisena Jyväskylän ympäristöterveydenhuollon 

ympäristöterveystarkastaja 
 Uuraisten kunnan hallintokunnat 

 
 
Osallisten listaa täydennetään tarvittaessa. 

 

7.2 Suunnitteluvaiheet ja alustava aikataulu 
Kaavan vaiheista saa tietoa Uuraisten kunnan kaavoituksen sivuilta:  

http://uurainen.fi/fi/107/Kaavoitus 

 

Edellä esitetty aikataulu on tavoitteellinen ja sitä tarkistetaan työn edetessä. 

 

Kaavan vireilletulo 

 

 Asemakaavahankkeen vireilletulosta kuulutetaan 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä vähintään 14 päivän ajan 
 Osalliset ja muut kuntalaiset voivat jättää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

mielipiteensä OAS:n nähtävilläoloajan kuluessa 
 Kaavoittaja on osallisten ja kaavahankkeesta kiinnostuneiden tavattavissa sopimuksen 

mukaan 

Kaavaprosessi Ajankohta 

Vireilletulo  KH 13.5.2019 §115 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Ei pidetä, tiedusteltu ELY:stä 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 06-08/2019 

Kaavaluonnoksen nähtävilläolo 08-11/2019 

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo 12/2019-02/2020 

Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu tarvittaessa 

Asemakaavan hyväksyminen  

Lainvoimainen kaava 

04/2020 

http://uurainen.fi/fi/107/Kaavoitus
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Kaavan valmisteluvaihe 

 

 Asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan 
 Valmisteluvaiheessa kaavaluonnosaineisto asetetaan nähtäville vähintään 30 päivän 

ajaksi.  
 Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaluonnoksesta kirjallisen mielipiteensä 

kaavaluonnoksen nähtävilläoloajan kuluessa 

 

Kaavaehdotus 

 

 Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan 
 Kaavaehdotus on nähtävillä vähintään 30 päivän ajan 
 Vieraspaikkakuntalaisia maanomistajia tiedotetaan kaavan nähtäville asettamisesta 

kirjeitse 
 Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen 

kunnanhallitukselle kaavaehdotuksen nähtävilläoloajan kuluessa 

 

Kaavan hyväksyminen 

 

 Kunnanhallitus esittää kaavamuutoksen hyväksymistä kunnanvaltuustolle 
 Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely 
 Mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan, kaavan hyväksymisestä kuulutetaan  
 Muutosta hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-

oikeuteen, jonka ratkaisusta on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

 

Kaavan voimaantulo 

 

 Valitusajan umpeuduttua tarkistetaan, onko kaavasta valitettu ja voidaanko 
voimaantulo kuuluttaa 

 Kaavan voimaantulo kuulutetaan  
 
 
 
 

8 VIRANOMAISYHTEISTYÖ 
Kaavaehdotuksesta pyydetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyiltä viranomaisilta 
lausunto. Tiivistelmä lausunnoista, niihin annetut vastineet sekä niiden pohjalta kaava-asiakirjoihin 
tehdyt muutokset ja täydennykset esitetään kaavaselostuksen liiteasiakirjoissa.   
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Asemakaavan vaikutuksia arvioidaan tarvittaessa yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, 
joiden toimialaa kysymykset koskevat. 

 

9 PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA 
Palautteen tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi osoittaa Uuraisten kunnalle 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon aikana. 

 

10 YHTEYSTIEDOT 
Uuraisten kunta 
 
Rakennustarkastaja Essi Jokinen 
p. 050 562 8139 
etunimi.sukunimi@uurainen.fi 

 
Aluearkkitehti Susanna Paananen 
p. 044 704 6280 
etunimi.sukunimi@saarijarvi.fi 

 
Virastotie 4 
41230 Uurainen 
Puh (014) 267 2600 
kirjaamo@uurainen.fi  


