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AKONNIEMEN ASEMAKAAVA 

1 PERUSTIEDOT JA TIIVISTELMÄ 

1.1 Tunnistetiedot 
Asemakaavan selostus koskee 15.3.2021 päivättyjä kaavakarttoja, VE 1 ja VE2. 

 

Kaavan nimi: Akonniemen asemakaava 

Kaavan päiväys: 15.3.2021, valmisteluvaihe 

Alueen määrittely: Asemakaava koskee kiinteistöjä RN:o 892-405-1-390, 892-405-
1-347 ja 892-405-1-374. 

  Asemakaavalla muodostuvat korttelit Nro. xx1- XX7 / XX8 sekä 
niihin liittyvä katu- ja virkistysalueet. 

 

Kaavan laatija:   Uuraisten kunta 
  

    Saarijärven kaupungin aluearkkitehtipalvelut 
    https://www.saarijarvi.fi/kaavoitus 
     
 

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

 
Lainvoimainen kaava: _____.____2021 
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1.2 Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijoittuu Uuraisten keskustan tuntumaan, Akkojärven rannalle. Alue rajoittuu poh-
joisessa Multiantiehen ja etelässä Pappilanlahteen.  Kaavamuutosalue on osoitettu alla olevaan ku-
vaan, likimääräisesti, sinisellä rajauksella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 16 ha. 

 
 

Kuva  1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti (violetti katkoviiva). (Kartta ©Maanmittauslaitos) 

1.3 Kaavaprosessin vaiheet ja osallistuminen 
Kaavoitustyössä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista vuorovaikutteista asemakaa-
van laatimisprosessia, joka on kuvattu kaavaselostuksen liitteenä olevassa osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmassa. Uuraisten kunnanhallitus on päättänyt 10.6.2019.2019 §144 kaavoituksen käyn-
nistämisestä Sarkolan alueella. Kaavan vaiheista saa lisätietoa Uuraisten kunnan kaavoituksen si-
vuilta: https://uurainen.fi 

Kaavaprosessi Ajankohta 

Vireilletulo, KH KH 10.6.2019§144 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtä-
villä 

12.8 – 6.9.2019 

Kaavaluonnoksen nähtävilläolo 03-06/2021 

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo 08-10/2021 

Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu (tarvitta-
essa) 
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Aikataulu on tavoitteellinen ja tarvittaessa sitä tarkistetaan suunnittelutyön edetessä. 

 

Kaavaluonnoksesta ja ehdotuksesta pyydetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyiltä 
viranomaisilta lausunto. Tiivistelmä lausunnoista, niihin annetut vastineet sekä niiden pohjalta 
kaava-asiakirjoihin tehdyt muutokset ja täydennykset esitetään kaavaselostuksen liiteasiakirjoissa.   

Kaavan vaikutuksia arvioidaan tarvittaessa yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joiden toimia-
laa kysymykset koskevat. 

1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus 
Akonniemen asemakaava koskee kiinteistöjä RN:o 892-405-1-390, 892-405-1-347 ja 892-405-1-
374. Akonniemi on vetovoimaista asumisen aluetta Uuraisten keskustan tuntumassa. Kaavalla lisä-
tään yksityistä omakotitalotonttitarjontaa alueella. Tavoitteena on alueen muodostuminen järvi-
maisemaan tukeutuvana, luonnonläheisenä pientaloalueena, joka on helposti saavutettavissa  

 

2 LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Selvitys alueen oloista 

2.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta metsätalousmaata Akko-järven rannalla. Suunnittelu-
alue rajautuu pohjoisessa Akonlahteen, etelässä Pappilanlahteen ja lännessä Marjoniementiehen.   
Alueella sijaitsee entinen seurakunnan leirikeskus, jonka rakennuksista suurin osa on purettu. 

Akonlahden pohjoispuolelle sijoittuu loma-asutusta. Suunnittelualueelle sijoittuu yksi omakotitalo. 

 

 
Kuva 2  Näkymä kohti suunnittelualuetta   

Asemakaavan hyväksyminen  
Lainvoimainen kaava 

11-12/2021 
11-12/2021 
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2.1.2 Luonnonympäristö 

Uuraisten kunnassa on selvitetty Akonniemen luontoarvoja vuonna 2019 laaditun luontoselvityksen yhtey-
dessä.  Luontoselvitystä tarkennettiin maastokaudella 2020 Latvasilmu Osk:n :n toimesta. Maastokauden 
2020 selvitykset tehtiin niiden lajien ja lajiryhmienosalta, joita alueella voi esiintyä ja joihin kaavoituksella voi 
olla vaikutusta. Alueen lajistosta kartoitettiin EU:n luontodirektiivin (IV a) lajistosta viitasammakoiden ja liito-
oravan esiintymistä sekä lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ja mahdollisia ruokailualueita. Lisäksi 
kartoitettiin alueen linnusto ja luontotyypit sekä kasvillisuutta. Selvitykset kohdennettiin kuvassa 1 rajatulle 
alueelle.  

 

Kuva 3 Luontoselvityksen kartoitusalue (©Latvasilmu Osk.) 

Selvitykset ja raportoinnin suorittivat Marjo Pihlaja ja Matti Sissonen, joiden erityisosaamiseen kyseessä oleva 
lajisto ja menetelmät kuuluvat. Selvitykset tehtiin touko-elokuussa 2020. Samoilla käyntipäivillä alue kierret-
tiin välillä useaan otteeseen eri kellonaikoina huomioiden lajiston esiintyminen: 
 
7.5.  aamu: Liito-oravat, linnusto, viitasammakot (sopivat elinympäristöt) 
15.5.  iltayö: Viitasammakot, linnut 
22.5.  aamu: Linnut, viitasammakot, kasvillisuus 
6.8.  iltayö: Lepakot 
13.8.  päivä ja iltayö: kasvillisuus/luontotyypit, lepakot 

 
 

2.1.2.1 Linnusto 

Selvityksessä saatiin kattava kuva alueen pesimälajistosta, sillä selvitysalue kierrettiin läpi useita 
kertoja. Varsinaisilla laskentakäynneillä kirjattiin koko lajisto ja yksilömäärät, huomionarvoisesta la-
jistosta kirjattiin havainnot myös muiden käyntien yhteydessä. Selvityksessä havaittu lajimäärä oli 
33 ja kokonaisparimäärä on 93 noin 25 hehtaarin alueella, jolloin linnuston tiheys on noin 370 pa-
ria/km2. Tiheys on varsin suuri (seudun keskimääräiset tiheydet ovat alle 200 paria/km2), johtuen 
alueen elinympäristöjen moninaisuudesta ja rehevyydestä. Taulukossa 1 on erityisesti huomioita-
van lajiston havainnot. Selvitysalueella havaittiin kolme uhanalaista varpuslintulajia: erittäin uhan-
alaiset viherpeippo ja hömötiainen, jotka havaittiin alueen harvoissa varttuneemman metsänkuvi-
oissa lähellä luontotyyppikohteita, sekä vaarantunut töyhtötiainen rämeen reunametsässä. 
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2.1.2.2 Liito-orava, lepakot ja muut EU:n luontodirektiivin liitteen IV a lajit 

Viitasammakko 

Selvitysalueella on erittäin niukasti lajille soveltuvaa elinympäristöä. Lajia ei havaittu alueella. 
Selvitysaikaan soidin oli käynnissä seudun soveliailla paikoilla. 
 
Liito-orava 
 
Selvityksessä ei Akonniemen alueelta löytynyt liito-oravan reviireitä, vaikka alueen keskiosissa ja pohjoisran-
nalla olikin lajille soveltuvaa metsää. Pappilanlahden etelärannan reviiri todettiin kuitenkin edelleen asu-
tuksi ja papanamerkintöjä oli runsaasti. 
 

 
Kuva 4. Pappilanlahden liito-oravan reviiripuumerkinnät ja kolopuut. Lahden pohjukan kautta on 
tarpeen säilyttää kulkuyhteys pohjoiseen. Reviiri nykyisellään sijaitsee hyvin kapealla säästöpuu-
kaistaleella ja reviirin tärkeimmät osat on hakattu. (Kuva ©: Latvasilmu Osk.) 

Lepakot 

Selvityksessä havaittiin muutamia viiksisiippayksilöitä, joiden levähdyspaikat sijaitsivat havaintojen 
perusteella tyhjissä lomakylän rakennuksissa. Kahden mökin kohdalla havaittiin 1-2 yksilöä. Lepakot 
saalistivat rämeen reunametsissä ja lomakylän piha-alueen reunakuusikoissa. 
 
Alueella ei havaittu merkittäviä yhdyskuntien lisääntymis- tai levähdyspaikkoja eikä merkittäviä 
ruokailualueita. 

 

2.1.2.3 Luontotyypit ja kasvillisuus 

Alueen vallitseva metsätyyppi on mustikkatyypin tuore kangasmetsä (MT). Akonniemen kärjen poh-
jois- ja koillisosassa rantaan viettävä rinne on ravinteisempaa lehtomaista kangasta (OMT) ja tuo-
retta kesiravinteista lehtoa (OMaT). Kenttä- ja pensaskerroksen kasvillisuutta oli mm. oravanmarja, 
käenkaali, metsäimarre, korpi-imarre, hiirenporras, metsäalvejuuri, kultapiisku, lillukka, metsäkur-
jenpolvi, tuomi ja pihlaja. Ranta oli pääosin karuhkoa ja vesi- ja rantakasvillisuus niukkaa. Paikoin 
rannassa kasvoi raatetta, järvikortetta, ulpukkaa ja siimapalpakkoa.  
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Luontotyyppien osalta tunnistettiin viisi kohdetta, jotka kaikki ovat arvotuskriteerien mukaisesti 
paikallisesti arvokkaita. Kaksi kohteista on päätyypiltään luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia 
isovarpurämeitä, ja kolme kohteista pienialaisia reheviä korpipainanteita. Kohdekuvaukset ovat lu-
ettavissa liitteenä olevasta luontoselvityksestä. 
 

 
Kuva 5  Selvitysalueelta tunnistetut paikallisesti arvokkaat luontokohteet. 

 

2.1.2.4 Pohjavesialueet 

Suunnittelualue ei sijoitu pohjavesialueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu pohjavesialueita. Kallio-
perä koostuu alueella pääosin Graniitista. 

2.1.3 Maaperä 

GTK:n aineistojen mukaan alueen maaperä on sora- ja hiekkamoreenia. 

2.1.4 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muu rakennuskanta, muinaisjäännökset 

Suunnittelualueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu tunnettuja muinaisjäännöksiä. Uu-
raisten rantaosayleiskaavaa varten on laadittu vuonna 2007 muinaisjäännösinventointi (Miikka 
Kumpulainen, Keski-Suomen Museo).  Akonniemen alue on tutkittu tuossa yhteydessä.  

Suunnittelualueelle ei sijoitu suojeltua rakennettua kulttuuriympäristöä.  Noin 1,5 kilometrin etäi-
syydelle Uuraisten keskustaan sijoittuu valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympä-
ristö, RKY: Uuraisten kirkko ja ympäröivä kulttuurimaisema. 

”Uuraisten kirkko on 1900-luvun alussa toteutettu vanhan, 1800-luvun alun kirkon rakennusaineista ja sen pohjamuotoa 
noudattaen. Arkkitehti Yrjö Blomstedt on suunnitellut kirkon ulkoasua, jossa näkyvät sekä Blomstedtin suomalaisen ra-
kennustyylin kunnioitus, että pyrkimys soveltaa kansankulttuuria myös uudessa suunnittelussa. 

Uuraisten kirkko sijaitsee kirkonkylän taajaman ulkopuolella rotkolaakson rinteen kupeessa. Erillisellä saarekkeellaan 
kirkko hallitsee jyrkästi polveilevaa rinnepeltomaisemaa. Kirkon miljööseen kuuluvat vanha ja uusi hautausmaa sekä vil-
jamakasiini sekä peltokaistaleet, jotka avaavat näkymiä vesistöihin ja kauemmas suurmaisemaan. 

Arkkitehti Yrjö Blomstedtin suunnitelmien mukaan 1900-luvun alussa rakennettu Uuraisten puukirkko pohjautuu 1803 
valmistuneen, merkittävän pohjalaisen kirkonrakentajan Jacob Rijfin johdolla rakennettuun, ristikirkkoon ja noudattaa 
sen muotoa. Aumakattoinen kirkko on tasavartinen, sisäviisteinen puinen ristikirkko, jonka ristikeskuksesta kohoaa kah-
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deksankulmainen lanterniini. Arkkitehti Yrjö Blomstedtin kädenjälki näkyy etenkin rakennuksen kansallisromanttisissa yk-
sityiskohdissa ja ornamenteissa. Yli tuhannen sydämen muotoisen puuleikkauksen ansiosta sitä kutsutaan "Avointen sy-
dänten kirkoksi”. "1 

Alueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokasta maisema-
aluetta. 

Suunnittelualueelle sijoittuu vuosina 1981-1988 rakennetun seurakunnan entisen leirikeskuksen 
rakennuksia. Osa rakennuksista on jo purettu erittäin huonon kunnon vuoksi. Purettuja mökkejä 
on tähän mennessä 4 kpl sekä päärakennuksen keittiö. Tavoitteena on remontoida nykyinen pää-
rakennus, nykyiselle paikalle asuinkäyttöön, mikäli tämä onnistuu. Loput 3 mökkiä ja wc rakennus 
puretaan kevään ja kesän aikana 2021.   

2.1.5 Maanomistus 

Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa. 

2.1.6 Palvelut 

Palvelut sijoittuvat Uuraisten keskustaan, noin 2 kilometrin etäisyydelle suunnittelualueesta. 

2.1.7 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhaitat 

Suunittelualueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu maaperän tilan tietojärjestelmän kohteita (MATTI) 
tai muita ympäristöhäiriöitä aiheuttavia toimintoja. 

2.1.8 Yhdyskuntatekninen huolto, ajoyhteydet, liikenne 

Suunnittelualue tullaan liittämään kunnallistekniikan piiriin. Kaavatyön yhteydessä laaditaan kun-
nallistekniikan yleissuunnitelma sekä arvio katu- ja kunnallistekniikan rakentamisen kustannuksista. 
Selvitystyö valmistuu ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. 

Hulevesiverkostoa alueelle ei sijoitu. Alueella kuivatus tapahtuu avo-ojin. 

 

Liikenne 

Suunnittelualueen pohjoispuolelle sijoittuu Multiantie (Yhdystie 7140) Tien päivittäisestä liikenne-
määrästä raskaan liikenteen osuus on noin 9 prosenttia. Raskas liikenne koostuu etupäässä turve-
sekä puutavarakuljetuksista. 

Ajoneuvoliikeneen rungon suunnittelualueelle muodostaa Marjoniementie ja sieltä Akonniemeen 
suuntautuva Marjoniementien haara. Alla olevissa kuvissa on esitetty keskimääräinen vuorokausi-
liikenne suunnittelualueen läheisyydessä. 

Yleiskaavamuutoksen ja asemakaavoituksen tausta-aineistoksi on laadittu liikenneselvitys 
(18.11.2019, Destia Oy). Selvityksen tavoitteena on määrittää Akonniemen alueen liikennetuotos 
ja arvioida sen pohjalta tarvittavat liittymäjärjestelyt maantien 627 (Multiantie) ja Marjoniementien 
liittymään. Lisäksi arvioidaan maantien 627 rinnalla keskustan suunnassa olevan jalankulun ja pyö-

 
1 Lähde: Museovirasto, valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY. 
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4433 
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räilyn väylän jatkotarpeita sekä ylitysjärjestelyjä Marjoniementien liittymän kohdalla. Mar-
joniementien liittymä on tarkoitus siirtää alueen kehittämisen yhteydessä liikenneturvallisuuden 
kannalta parempaan paikkaan. 

Liikenneselvityksen mukainen arvio liikenteen suuntautumisesta perustuu nykytilanteen keskimää-
räisiin vuorokausiliikennemääriin (KVL) alueen maantieverkolla Marjoniementienliittymän länsi-
puolella, seuraavan paikallistien liittymän jälkeen, Multiantien liikennemäärä on 737 ajon. vuoro-
kaudessa Vastaavasti Marjoniementien liittymän itäpuolella, Multiantien liittyessä Jyväskylän-
tiehen. Uuraisten keskustan suuntaan liikennemäärä on 3225 ajon. vuorokaudessa. 

 

Kuva 6 Liikennemäärät. Keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) vuonna 2018. (Destia) 

 

Näiden lukujen pohjalta voidaan arvioida, mihin suuntaan alueen liikennemäärät yleisesti ottaen 
painottuvat (taajaman palvelut, Jyväskylän ja Äänekosken suunnan työmatkaliikenne). Edellisten 
liikennemäärien suhdetta on käytetty myös Akonniemen alueen liikenteen suuntautumisessa 
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Kuva 7 Marjoniementien liikenteen suuntautuminen (lähde: Destia) 

 

 

2.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, selvitykset 

2.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

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

Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 
1.4.2018. Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat: 

 Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen. 

 Tehokas liikennejärjestelmä. 

 Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat. 

 Uusiutumiskykyinen energiahuolto. 

2.2.2 Maakuntakaavoitus 

Keski-Suomen maakuntakaava 

Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan 1.12.2017 ja se tuli voi-
maan 2.1.2018. Keski-Suomen maakuntakaava perustuu Keski-Suomen maakuntastrategian Alue-
rakenne 2040 -suunnitelmaan. Kaavassa painottuvat maakunnan strategiset tavoitteet. 

 
Kuva 8: Ote Keski-Suomen tarkistetusta maakuntakaavasta. Suunnittelualue on osoitettu kuvaan likimääräisesti sinisellä 
nuolella. 

 
Suunnittelualueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvat seuraavat aluevaraukset: 
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Biotalouteen tukeutuva alue Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tar-
koitettuja alueita. Alueen suunnittelussa varmistetaan maa- ja metsätalouden ja muiden maaseu-
tuelinkeinojen toiminta- ja kehittämisedellytykset sekä turvataan hyvien ja yhtenäisten metsä- ja 
peltoalueiden säilyminen maaseutuelinkeinojen käytössä.   
 
Kulttuuriympäristön vetovoima-alueena osoitetaan maakunnan kulttuuriympäristön monimuotoi-
set aluekeskittymät.  Alueen kehittämisessä tulee hyödyntää kulttuuriympäristön monimuotoi-
suutta. Alueidenkäytön suunnittelulla edistetään kulttuuriympäristöjen kestävää käyttöä ja hoitoa. 
Alueilla metsien hoito ja käyttö perustuvat voimassa olevaan metsälainsäädäntöön. 
 

Matkailupalveluiden kohde merkinnällä osoitetaan merkittävä matkailupalvelujen alue. Rakenta-
mismääräys: Alueella sallitaan matkailupalveluja tukeva rakentaminen. Alueenrakentamisen suun-
nittelussa uusi rakentaminen on sopeutettava ympäristöön. 

Seututeinä osoitetaan seutukuntien liikennettä palvelevia ja seutukuntia pääteihin yhdistäviä teitä. 
Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. 

Keskustatoimintojen alakeskus (ca) merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävä keskustatoi-
mintojen alakeskus. Alakeskuksissa on asutuksen lisäksi kauppaan ja palveluihin liittyviä toimintoja. 
Suunnittelumääräys: Alakeskuksen kehittämisessä tulee kiinnittää erityistä huomiota ydinkeskus-
tan ja muun taajaman selkeään rajaukseen sekä  keskusta-alueen  viihtyisyyteen  ja  esteettömyy-
teen.  Alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava joukkoliikenteen toimintaedellytyksistä ja 
turvallisista kevytliikenteen yhteyksistä sekä turvattava maakunnallisesti ja valtakunnallisesti ar-
vokkaat kulttuuriympäristöt. Kohdemerkinnällä osoitettu alue on määriteltävä yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa siten, että muodostuu eheä, keskustahakuisiin toimintoihin painottuva koko-
naisuus. Keskustatoimintojen alakeskuksiin saa sijoittaa seudullisesti merkittäviä, keskusta-alueille 
soveltuvan vähittäiskaupan suuryksiköitä. 

Maakuntakaava 2040 

3 Keski-Suomen liitto on aloittanut maakuntakaavan päivityksen. Päivitys koskee Keski-Suomen voi-
massa olevaa maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen maakunnan aluetta, Kuhmoinen poislukien.  

Maakuntakaava päivitetään rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti. Rullaavas-
sa maakuntakaavoituksessa voimassa olevaa maakuntakaavaa muutetaan kertyneiden muutostar-
peiden mukaisesti. Nyt, vireilletulovaiheessa nämä muutostarpeet liittyvät seudullisesti merkittä-
vään tuulivoimatuotantoon, liikenteeseen ja hyvinvoinnin aluerakenteeseen. 

I-OAS ja sen liite ovat nähtävillä 7.9.-30.10.2020 välisen ajan. 

3.1.1 Yleiskaavoitus 

Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos ja laajennus on laadittu vuosina 2008 - 
2010. Rantayleiskaava on tullut voimaan 4.10.2010. 
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Kuva 9 Suunnittelualueen likimääräinen rajaus yleiskaavakartalla violetilla aluerajauksella. 

 
Suunnittelualuetta koskevat yleiskaavassa seuraavat merkinnät: 

 
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, M 
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Ranta-alueen mahdollinen rakennus-
oikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty AP-, RA-, RA/AP- VL-1 ja AM-alueille. Alueelle sallitaan 
vain maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. Alueen metsänkäsittelyssä on noudatettava 
kulloinkin voimassa olevia ranta-alueita koskevia metsänhoitosuosituksia. 
 
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, MY 
Alue, jolla on vesimaiseman, luonnonympäristön tai kulttuuriympäristön erityisiä arvoja tai ulkoi-
lun ohjaamistarvetta. Alueen metsänkäsittelyssä on noudatettava kulloinkin voimassa olevia 
ranta-alueita ja metsäluonnon arvokkaita elinympäristöjä koskevia metsänhoitosuosituksia. Alu-
eella sallitaan rakentaminen vain maa- ja metsätaloutta varten. Ranta-alueen mahdollinen raken-
nusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty AP-, RA-, RA/AP- VL-1 ja AM-alueille. Kirjain-nume-
royhdistelmä viittaa kohteen luontoarvojen kuvaukseenkaavan luontoselvityksissä. M= Maisema-
kohde, K= kasvistokohde, L= linnustokohde. 
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Matkailupalvelujen alue, RT 
Alue varataan matkailutoimintoja varten. Alueelle saa rakentaa matkailua palvelevia rakennuksia. 
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 450 kem2 . Alueesta ei saa muodostaa 
erillisiä rantarakennuspaikkoja. 
 
Pientalovaltainen alue, AP 
Alue on tarkoitettu ympärivuotisten erillispientalojen rakentamiseen. Numero osoittaa alueella 
sijaitsevien rakennuspaikkojen enimmäismäärän. Rakennuspaikan minimikoko on 3500m2 . Raken-
nuspaikalle saa rakentaa yhden enintään 2-kerroksisen, kaksiasuntoisen asuinrakennuksen, sau-
nan ja talousrakennuksia. Asuinrakennus on sijoitettava vähintään 35 metriä rannasta. Rakennus-
ten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 450 kem2 . 
 
YLEISKAAVAMÄÄRÄYKSET: 
Rakennusten sijoittumisesta rantaan nähden, niiden ympäristöön sopeuttamisessa, rakennuspaik-
kojen muodossa, koossa, rakennusoikeudessa ja hoidossa noudatetaan Uuraisten kunnan raken-
nusjärjestystä, ellei yleiskaavamerkinnöillä tai -määräyksillä teisin ele osoitettu. 
 
Yleiskaavalla en tarkasteltu ranta-alueen rakennusoikeus maanomistajakohtaisesti kantatilaperi-
aatetta noudattaen. 
 
RA/AP- alueelle rakennettaessa tulee noudattaa rakennuspaikan pääasiallisen käyttötarkoituksen-
mukaisia määräyksiä tonttikoosta sekä sallitusta enimmäiskerrosalasta ja rakennusten erityisvaa-
timuksista rannan suhteen. 
 
Rakennuslupa voidaan myöntää yleiskaavan mukaisesti ranta-alueelle AM-, AP-, RA ja 
RA/AP alueille. 
 
Rantavyöhykkeen ulkopuolella Kyynämöisten kyläalueella rakennuslupa enintään kaksiasunteisen 
asuinrakennuksen rakennuslupa voidaan myöntää yleiskaavan mukaisesti AM- ja AP- alueille. Kyy-
nämöisten kyläalueella määräys muiden kuin omarantaisten rakennuspaikkojen rakennusluvan 
myöntäminen yleiskaavan perusteella en voimassa 10 vuotta. 
 
Pohjavesialueella (pv) en noudatettava pohjavesialueen suojelusuunnitelman määräyksiä. 
Ranta-alueelle sijoittuvien RA-, AP ja RA/AP-alueiden takarajoja voidaan laajentaa M-alueelle 
enintään 100 etäisyydelle rantaviivasta siten, että RA-, AP- ja RAIAP-alueiden sivurajojen välistä 
leveyttä noudatetaan. 
 
Pienissä saarissa (alle 1 ha) sallitaan rakennusten korjausrakentaminen sekä purettavan tai tuhou-
tuneen rakennuksen korvaava rakentaminen käytetyn rakennusoikeuden puitteissa. 
 
Jätevesien käsittely ja jätehuolto 
Jätevedet käsitellään siten kuin valtioneuvosten asetuksessa talousjätevesien käsittelystä vesihuol-
tolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla säädetään, milloin kiinteistö ei ele Iiitettävissä 
em. verkostoon. Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on liitettävä rakennus-  tai toimenpide-
lupahakemukseen tai rakentamista koskevaan ilmoitukseen. 
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Jätevesien käsittelytapaa valittaessa tulee huomioida rakennuspaikan maaperä sekä pinta-ala. 
Rakennusten sijoittamisessa tulee ottaa huomioon jätevesien asianmukaisen esikäsittelyn ja maa-
peräkäsittelypaikan järjestäminen rakennuspaikalla riittävän etäällä rantaviivasta. Kiinteiden jät-
teiden keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa kunnan yleisiä jätehuoltomääräyksiä. 
 
Metsänkäsittely 
Ranta-alueen metsänkäsittelyssä tulee noudattaa alueellisen metsätalouden kehittämiskeskuksen 
ranta-alueita koskevia metsänhoitosuosituksia. Erityisesti pienissä (noin 3 ha) saarissa sekä luo- ja 
MY-alueilla tulee metsänhoidossa huomioida luonto-ja maisema-arvet. 
 
Tiet 
Uusien rakennuspaikkojen pääsytiet tulisi johtaa ensisijaisesti elemassa olevien Iiittymien kautta 
maanitelle. Vierekkäisten rakennuspaikkojen kulku tulisi tapahtua samasta liittymästä. 
Tienpitäjän kanssa tulee neuvotella hyvissä ajoin uuden liittymän sijainnista tai liittymän 
käyttötarkoituksen muutoksesta. Myös uusien Iiittymien luvat ja käyttötarkoituksen muutosten 
luvat tulee hakea tienpitäjältä ennen rakennusluvan hakemista. Uusia rakennuksia ei saa sijoittaa 
maantien suoja-alueelle. 

 
Yleiskaavamuutos 
Uuraisten kunnan taajama-alueen lounaispuolelle sijoittuvaa Akkojärven ympäristön rantaosayleis-
kaavaa on tarve muuttaa alueen kehittämistarpeita varten.  Akkojärvi sijoittuu taajama-alueen lä-
heisyyteen ja alue on luontevaa asemakaava-alueen laajentumisaluetta.  Yleiskaavoituksen tavoit-
teena on mahdollistaa Akonniemen asemakaavoitus. Valmisteluvaiheen aineisto, koskien Uuraisten 
kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutosta ja laajennusta Akonniemen alueella, on ollut nähtä-
villä 28.5-13.8.2020 välisenä aikana. Yleiskaavamuutoksen tavoitteena on edetä samanaikaisesti 
asemakaavan laatimisen kanssa. 
 
Nähtävillä olleessa valmisteluvaiheen aineistossa Akonniemen alue on osoitettu pientalovaltaiseksi 
asuntoalueeksi, joka on asemakaavoitettava. 
 

 
 

Kuva 10 Ote Akonniemen yleiskaavamuutosta koskevasta valmisteluvaiheen kaavakartasta 
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3.1.2 Asemakaava 

Suunnittelualueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu asemakaavoitettua aluetta. Uurais-
ten Keskustan asemakaavoitettu alue sijoittuu noin kilometrin etäisyydelle Akonniemestä. 

3.1.3 Pohjakartta ja rakennusjärjestys 

Akonniemen pohjakartta on laadittu vuonna 2019.  Kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty Uurais-
ten kunnanvaltuustossa 11.11.2002 §25. 

3.1.4 Selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 

Kaavan lähtötietoina käytetään seuraavia laadittuja selvityksiä ja suunnitelmia: 

• Voimassa olevan rantaosayleiskaavan muutoksen selvitykset 

• Akonniemen alueen luontoselvitys. Uuraisten kunta, Mia Rahinatti, 2019 

 Liikenneselvitys, Akonniemen alue. Destia, 2019 

 Luontoselvitys Uuraisten Akonniemen alueella. Latvasilmu Osk. 2020 

Kaavoituksen aikana laaditaan mm. 

• Kunnallistekniikan yleissuunnitelma 

• Alustava kustannusarvio alueen toteutuksesta 

Täydentäviä muita selvityksiä laaditaan tarpeen vaatiessa. Lisäselvitysten tarve ratkaistaan kaava-
prosessin aikana. 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
Akkojärvi sijoittuu taajama-alueen läheisyyteen ja alue on luontevaa asemakaava-alueen laajentu-
misaluetta.  Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentaminen Akonniemessä. 
 
Asemakaava ei sisällä sellaisia valtakunnallisia tai seudullisia alueidenkäyttötavoitteita, että se edel-
lyttäisi MRL 66 §:n mukaista erillistä viranomaisneuvottelua. 

4.2 Vuorovaikutus kaavaprosessin aikana 
Asemakaavan muutos laaditaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa. Osallisia on mahdollisuus 
osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mie-
lipiteensä asiasta.  

Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimia-
laa suunnittelussa käsitellään.   

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 12.8.-6.9.2020 välisenä aikana.  Samaan aikaan 
nähtävillä Uuraisilla oli myös Akonniemen asemakaavoitusta sekä yleiskaavoitusta koskevat osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmat. Lausunnon antoivat Keski-Suomen museo, Keski-Suomen Pelastus-
laitos sekä Metsäkeskus.  
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Keski-Suomen museo 

Alueella sijaitsee leirikeskus sekä muuta rakennuskantaa, joiden osalta tulee selvittää erityisesti mo-
dernin rakennusperinnön lähtökohdista mahdolliset kulttuurihistorialliset arvot asemakaavan laa-
dinnan yhteydessä.  

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta kaavoitettavilta alueelta ei tunneta kiinteitä muinaisjäännök-
siä. Alueet eivät ole arkeologisesti potentiaaleja. 

Keski-Suomen pelastuslaitos 

Keski-Suomen pelastuslaitoksen osalta ilmoitamme, että asemakaavojen muutoksille ei ole henkilö- 
ja paloturvallisuuden kannalta esteitä edellyttäen, että seuraavat asiat tarvittaessa huomioidaan. 
 
Varautuminen sammutusvesihuoltoon 
 
Pelastustoimen käyttöön tulisi järjestää soveltuvia vedenottopaikkoja pelastustoimien turvaamiseksi 
(Pel.laki 379/2011; 30 §) pelastusviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Luonnon vedenotto-
paikkojen koordinaatit on ilmoitettava pelastusviranomaisille. Tiedot liitetään pelastuslaitoksen sam-
mutusvesisuunnitelmaan (Luonnonvesiasema on pintaveden läheisyyteen rakennettu sammutusve-
den ottamiseen tarkoitettu sammutusvedenottopaikka, josta sammutusvettä saa otettua ympäri vuo-
den). 

Metsäkeskus 

Suomen metsäkeskuksella ei ole erityistä lausuttavaa yllä olevien kaavojen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmista. 

Mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläoloaikana jätettiin muutama. 
Mielipiteiden  liitteenä oli adressi, jossa vastustetaan alueen kaavoitusta. Mielipiteessä tuotiin esiin 
mm.alueen luontoarvot. Adressin allekirjoittaneet vaativat, että kunta pysäyttää 
kaavoitushankkeen, alueen maisema ja luontoarvoihin vedoten. 

Saadun mielipiteen sekä addressin johdosta, alueelle vuonna 2018 tehty luontoselvitys tarkistettiin 
ennen asemakaavaluonnoksen laadintaa. Mielipiteet eivät koskeneet osallistumis- ja 
arviointisuunitelman riittävyyttä.   

Suunnittelualueelle sijoittuu yksi rakennettu omakotitalo, joka on rakennettu vuonna 2012. 
Leirialueen 1980-luvun mökkirakkenuksista puolet on purettu huonon kunnon vuoksi. Loput 
mökeistä tullaan purkamaan huonon kunnon vuoksi myöhemmin. Leirialueen rakennuksilla ei ole 
sellaista arvoa, että ne tulisi huomoida kaavoituksessa. 

4.3 Maankäyttösopimus 
Alueen niiden maanomistajien kanssa, joille kaavoitetaan uusia tontteja, uutta rakennusoikeutta 
tai kiinteistön rakennusoikeus / käyttötarkoitus ratkaisevasti muuttuu, tullaan laatimaan maan-
käyttösopimus. 
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4.4 Asemakaavan valmisteluvaihe 
Suunnittelun yhteydessä tutkitaan kahta erilaista vaihtoehtoa alueen asemakaavoitukselle. Vaih-
toehdot eroavat toisistaan tonttien lukumäärän suhteen.  

 
Kuva 11 Akonniemen asemakaavaluonnos, VE1 

 

 
Kuva 12 Akonniemen asemakaavaluonnos, VE2 
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4.5 Asemakaavan ehdotusvaihe 
Täydentyy kaavaprosessin edetessä. 

4.6 Hyväksytty asemakaava 
Täydentyy kaavaprosessin edetessä. 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne ja mitoitus 
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 16 ha. Asemakaavalla osoitetaan erillispientalojen korttelialu-
etta AO sekä asuinpientalojen korttelialuetta, AP. Kerrosluku vaihtelee kortteleittain joko 2/3kIu2/3 
tai II. Tehokkuusluku (e) kortteleissa on 0.20. Asemakaava-alueelle osoitetaan lisäksi energiahuol-
lon alue: Rakentamaton alueenosa osoitetaan virkistysalueena, VL. Tontteja alueelle muodostuu 
noin 20 kpl. 
 
Mitoitus Ve1 

Aluevaraus Pinta-ala (ha) Kerrosala (k-m2 ) Tehokkuus (e) 

AO 6,6185 13237 0.20 

AP 1,0506 2101,2 0.20 

VL 7,5744 100 0,001 

EN 0,2694 538 0.20 

Kadut 0,8259   0 0 

KAIKKI 16,3391 15876 0.10 

 
Mitoitus Ve2 

Aluevaraus Pinta-ala (ha) Kerrosala (k-m2 ) Tehokkuus (e) 

AO 6,5944   13188 0.20 

AP 1,9827 3965,4 0.20 

VL 6,4185 100 0,002 

EN 0,3066 613 0.20 

Kadut 1,0400 0 0 

KAIKKI 16,3391 17766,4 0,11 
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5.2 Palvelut 
Kaavoitettavalle alueelle ei osoiteta palveluita. Alue tukeutuu Uuraisten keskustan palveluihin. 

5.3 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Alueelle on osoitettu luonnonympäristöä säilyttäviä merkintöjä. Kaavamääräyksiä on annettu hule-
vesien käsittelyyn. Rakennushankkeiden sovittaminen ranta-alueelle vaatii huolellista suunnittelua 
tonttien käytön osalta. 
 

5.4 Aluevaraukset 
ASUINRAKENNUSTEN KORTTELIALUEET 

 
 
AO-korttelialueilla on rakennettava vähintään 2 autopaikkaa tonttia/asuntoa kohti.  
 
Kaikki jätevedet on johdettava kunnan viemäriin. Viemäröinti on tarvittaessa järjestettävä kiinteis-
tökohtaisesti kiinteistön omalla kustannuksella, ellei liittyminen kunnan viemäriin ole 
muutoin mahdollista. 

Tontin rajautuessa virkistysalueeseen, maalämpökaivot voidaan sijoittaa tontin ja viheralueen ra-
jalle. Maalämpökaivoja voidaan porata myös viistosti virkistysalueen alle maanomistajan tai -halti-
jan sijoitusluvalla. Energiantuotanto ei saa haitata virkistysalueen käyttöä. 

Hulevesistä asemakaavassa määrätään seuraavaa: Rakennuspaikan omistajan on johdettava raken-
nuspaikan hulevedet hallitusti ojien/painanteidenkautta kunnan hulevesijärjestelmään, avo-ojiin tai 
rakennusluvassa määritettyyn paikkaan, ellei niitä voi imeyttää rakennuspaikalla. Rakennuspaikko-
jen yhteisen ojan/painanteen tekeminen ja hoitaminen kuuluu rakennuspaikkojen omistajille ja sen 
toteuttaminen vaatii keskinäisen sopimuksen. Rakennuslupaa haettaessa tulee esittää selvitys ton-
tin hulevesien käsittelystä. 

Rantaan rajoittuviin kortteleihin saa päärakennuksen ja talousrakennusten lisäksi rakentaa erillisen 
rantasaunan, jonka enimmäiskerrosala on 40 kem². 

Rakennusten ja rakennelmien tulee olla arkkitehtuuriltaan ja materiaaleiltaan korkealaatuisia sekä 
väreiltään ja mittasuhteiltaan ympäristöön sopivia. 

Rantaan on osoitettu istutettava alue. Aluetta ei tarvitse hoitaa luonnontilaisena vaan se voi olla 
osa puutarhaa. Alueelle ominaista puustolajistoa sekä maisemallisesti merkittävät puut tulee säi-
lyttää. 
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VIRKISTYSALUEET 

 
Virkistysalueena osoitetaan suunnittelualueen rakentamaton osa. Virkistysalueelle osoitetaan 
luonnon monimuotoisuuden kannalta paikallisesti arvokkaat alueet.  Alueelle osoitetaan ohjeelli-
nen venevalkama sekä ohjeellinen uimaranta.  Alueelle sijoittuu myös ohjeellinen ulkoilureitti. Alu-
een kehittämistä varten, Marjoniemen tilan läheisyydestä johtuen, alueelle osoitetaan rakennusoi-
keutta. 

ERITYISALUEET 

 
Kaavoitettavalle alueelle osoitetaan energiahuollolle aluevaraus. 

KATUALUEET JA LIITTYMÄT 

Uusia liittymiä kaava-alueelle ei osoiteta. Asemakaavalla osoitetaan uutta katua vaihtoehdosta riip-
puen n.600-800metriä.  

5.5 Nimistö 
Asemakaava-alueelle osoitetaan Akonniementie sekä Akonrannantie. 

6 KAAVAN VAIKUTUKSET 
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityk-
siin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaih-
toehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaali-
set, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voi-
daan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. 

Vaikutusten arviointi sisältyy kaavaan koko laatimisprosessin ajan. Arvioinnissa kuvataan, kuinka 
hyvin lopputulos vastaa MRL:n sisältövaatimuksia sekä niitä valtakunnallisia, seudullisia ja paikalli-
sia tavoitteita, jotka kaavalle on työn alussa ja sen kuluessa asetettu. 

Vaikutusten arviointi on tehty asiantuntija-arviona, ja se perustuu käytössä oleviin perustietoihin, 
selvityksiin ja suunnitelmiin. 

6.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, liikenneverkkoon ja teknisen huollon 
järjestämiseen 
Asemakaavalla lisätään asuinrakentamista Akko-järven rannalla. Alue tullaan liittämään vesihuolto-
laitoksen piiriin. Alueelle teetetään kunnallistekniikan yleissuunnitelma. Suunnitelma tulee sisältä-
mään sisältää myös kustannusarvion kunnallistekniikan rakentamisesta sekä kadun rakentamisesta 
alueelle.  

Liikennemäärät ja ajoneuvoliikenteen toimivuus  
Akonniemen asemakaavoitettavan alueen sekä rantaosayleiskaavan muutosalueen mukainen 
maankäyttö kokonaisuudessaan tuottaa 190 henkilöauton liikennetuotoksen. Liikennetuotos on 
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laskettu, sillä oletuksella, että Akonniemeen muodostuisi asemakaavoituksella noin 22 omakotita-
lotonttia. Marjoniementien liittymähaaran poikkileikkausliikenteeksi (KVL) muodostuu tällöin 227 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Maantien 627 (Multiantien) henkilöautoliikenteen arvioidaan kasvavan 
yleisen liikenteen kasvun myötä vuosina 2018–2040 1,146-kertaiseksi. Raskaan liikenteen kasvu-
kerroin on 1,154. 
 
Liikennemäärän kasvu ei vaikuta heikentävästi ajoneuvoliikenteen toimivuuteen alueella.  Mar-
joniementien liittymä Multiantielle sijoitetaan osayleiskaavaratkaisussa uuteen paikkaan.   
 
Marjoniementien liittymää siirretään nykyiseltä paikaltaan noin 200 metriä länteen päin. Uudella 
liittymäpaikalla täyttyvät ohjeen mukaiset näkemät maantielle 627 (Multiantie), mikä parantaa liit-
tymän turvallisuutta. Liittymäpaikka on myös valittu sen mukaan, että liittymän siirto ei edellytä 
toimenpiteitä päätielle. 
 
Marjoniementien liittymähaaraan ei tarvitse rakentaa kääntymiskaistoja tai väistötilaa liittymän 
siirtämisen yhteydessä nyt suunnitellun mukaisella maankäyttöennusteella. Tämän toiminnon lii-
kennemäärä jää kuitenkin suhteessa muuhun maankäyttöön niin vähäiseksi, että sillä ei ole ratkai-
sevaa merkitystä Marjoniementien liittymäjärjestelyjä määritettäessä. 
 
Maantien 627 rinnalla olevan jalankulun ja pyöräilyn väylän jatkamista Marjoniementien liittymään 
on suositeltavaa tarkastella tarkemmin (mm. käyttäjämäärälaskelmat ym.) siinä vaiheessa, kun 
suunniteltu maankäyttö on pääosin toteutunut. Ylityspaikkaa Marjoniementien liittymän kohdalla 
ei suositella merkittävän suojatieksi. Päätielle lisätään molemmista suunnista pyöräilijöistä varoit-
tava liikennemerkki. 
 

 
Kuva 13 Liikennemäärät Akonniemen ympäristössä ennustevuonna 2040, kun Akonniemen alue on täysin toteutunut.( 
Destia)  

 

Maantien 627 nykyisen jalankulun ja pyöräilyn yhteyden jatkaminen Marjoniementien liitty-
mään 

Jos Akonniemen alueen jalankulun ja pyöräilyn matkatuotosta arvioidessa oletetaan, että lasken-
nallisesta määrästä kaikki suuntautuu maantielle 627, voimassa olevan ohjeistuksen mukaan maan-
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tien varteen tarvittaisiin vähintään 0,75 metrin levyinen päällystetty piennar. Lopullinen tarve mää-
räytyy siinä vaiheessa, kun alue on toteutunut ja voidaan tehdä tarkempia laskelmia/arvioita käyt-
täjämääristä. 
 
Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu -julkaisun (Liikenneviraston ohjeita 11/2014) perusteella 
liittymässä ei ole tarvetta uudelle suojatielle:  

  Kohde ei sijaitse taajamassa (asukastiheyden vaatimus voi täyttyä) 
  Suojatiellä pitäisi olla kuitenkin vähintään 200 jalankulkijaa vuorokaudessa, jotta käyttäjämäärän perustuva 

tarve täyttyisi. 
 Lisäksi ohjeistuksen mukaisen suojatien rakentaminen vaatisi saarekkeellisen ratkaisun sekä päätien nopeusra-

joituksen alentamisen 50 km/h:ssa. 
 Ratkaisunmukaisuudesta huolimatta suojatie olisi riskialtis, koska maantien 627 nopeusrajoitus lännen suun-

nasta ajettaessa on 80 km/h pitkältä matkalta, jolloin pistemäinen 50 km/h rajoitus jää herkästi noudattamatta, 
varsinkin kun suojatie on heti rajoituksen muutoskohdassa. 

 Maantieltä 627 on poistettu yksi suojatie lähempää Uuraisten keskustaa, joka sijaitsi nyt tarkasteltavan kohteen 
tapaan linjaosuudella. 

 
Liikenneturvallisuus  
 
Maantien 627 (Multiantie) liikenneturvallisuustilanteeseen ei suunnitellulla Akonniemen kaava-alu-
eella ole merkittävää vaikutusta. Maantien nykyinen liikennemäärä on noin 1200 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa, johon maankäytön muutos tuo maksimissaan noin 200 ajoneuvon kasvun. Tämän jäl-
keenkin maantien liikennemäärät ovat vielä maltilliset.   
 
Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuus säilyy pääosin nykytilanteen mukaisena. Marjoniementien liit-
tymän siirto parantaa liittymän kohdalla Multiantien ylittävien jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tur-
vallisuutta parempien näkemien johdosta. Ylityspaikkaa ei suositella merkittävän suojatieksi, sillä 
vaadittavista päätien muutoksista huolimatta (nopeusrajoitus 50 km/h, keskisaareke suojatielle) 
yksittäinen suojatie maantien linjaosuudella on liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallinen. 

 

Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota Multiantien jalankulun ja pyöräilyn olosuh-
teisiin. Käyttäjämääristä riippuen tulee arvioida tarve jatkaa nykyistä maantien 630 (Jyväs-
kyläntie) liittymästä alkavaa erillistä jalankulun ja pyöräilyn väylää Marjoniementien liitty-
mään saakka tai vaihtoehtoisesti maantien nykyisten pientareiden leventämistä paranta-
maan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta. Nämä muutokset osaltaan 
edistäisivät kestävää liikkumista madaltamalla kynnystä korvata henkilöautomatkoja muilla 
liikkumistavoilla. 

6.2 Vaikutukset kulttuuriperintöön 
Suunnittelualueelle ei sijoitu muinaisjäännöksiä. Uuraisten kirkon RKY-alue sijoittuu sen verran 
etäälle suunnittelualueesta, jotta vaikutuksia RKY-alueeseen ei synny. Suunnittelualueelle tai sen 
läheisyyteen ei sijoitu erityistä, tässä kaavatyössä huomioitavaa kulttuuriympäristöä. Leirikeskuk-
sen entisiä jäljellä olevia rakennuksia arvioidaan kaavan ehdotusvaiheeseen. 

6.3 Sosiaaliset vaikutukset - terveellisyys, turvallisuus, elinympäristön laatu 
Kaavan rakentumisen myötä syntyy rauhallista ja luonnonläheistä asuinympäristöä. Alue soveltuu 
elinkaariasumiseen kaikenikäisille. Ympäristö tulee jalankulkua ja pyöräilyä. Alueen rakentuminen 
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ei heikennä lähialueen asukkaiden elinympäristöä. Alueelle osoitettava tonttimäärä on riittävän 
pieni, viihtyisän asuinympäristön muodostamiseen.  

6.4 Vaikutukset luontoon ja maisemaan 
Vaikutukset luonnonympäristöön ovat pääosinpaikallisia, rajoittuen suunnittelualueeseen ja aivan 
sen lähiympäristöön.  
 
Kaavoituksessa on huomioitu paikallisesti arvokkaat ja pinta-alaltaan kookkaat luontokohteet seu-
raavalla merkinnällä: 
 

 
 
Alueelle jää riittävästi rakentamatonta aluetta turvaamaan alueen luontoarvot. 
 
Suunnittelualueelle ei sijoitu erityisiä taajamakuvallisia tai maisemallisia arvoja. Akonniemi edus-
taa tavanomaista ranta-aluetta Uuraisilla, eikä se poikkea edustavuudeltaan merkittävästi muista 
vastaavista kohteista kunnan alueella. 
 
Suunnittelualue on nykyisellään rakentamatonta ja metsäistä, jonka luonne tulee muuttumaan 
rakentamisen myötä.  Uudisrakentamisen näkyminen vesistön suunnalta ei automaattisesti tar-
koita maisema-arvojen heikkenemistä. Rakennustavalla sekä materiaaleilla voidaan vaikuttaa alu-
een ilmeeseen. 
 
Kaavatyön yhtenä keskeisenä tavoitteena on alueen tulevan rakentamisen aiheuttamien huleve-
sien vaikutusten minimointi. Kaavakartalla hulevesien käsittelystä määrätään seuraavaa:  

 
Alueella   on voimakkaita maastonmuotoja, joten rakentamisen ja  kulkureittien maastoon sopeu-
tumiseen tulee kiinnittää eritystä huomiota 
 

6.5 Vaikutukset yhdyskuntatalouteen 
Tontinmyyntituloilla ja kuntaan muuttavilla uusilla veronmaksajilla on positiivinen vaikutus kunta-
talouteen. Vastaavasti infran rakentaminen aiheuttaa kustannuksia. Kaava-alueen rakentumisen 
jälkeen alueelta kertyy kunnalle tuloja mm. uusien asukkaiden verotulojen myötä sekä vesihuollon 
perus- ja käyttömaksuista sekä liittymismaksuista.  

6.6 Energia- ja Ilmastovaikutukset 
Kaava-alue täydentää alueen olevaa asutusta ja sijoittuu palveluiden sekä joukkoliikenne-verkos-
tojen läheisyyteen, joten osaltaan se edistää energiatehokkaan kuntarakenteen muodostumista. 
Uuden maankäytön myötä ajoneuvoliikenteen määrä lisääntyy suunnittelualueella. Kaavaratkaisu 
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kuitenkin tukee kestävien liikkumismuotojen kuten kävelyn ja pyöräilyn suosimista alueella. Alu-
eelta on erittäin hyvät yhteydet Uuraisten keskustaan. Joukkoliikenteen suosiminen on teoriassa 
mahdollista, mutta käytännössä joukkoliikenteen vuorot ovat niin harvoja alueella, jotta se ei tule 
muodostumaan ensisijaiseksi kulkumuodoksi. 

Erityisiä energiankulutusta määritteleviä vaatimuksia alueen toteuttamiselle ei ole asetettu kaa-
van valmisteluvaiheessa. Kaavassa on osoitettu energiatekniikan alue, joka tarjoaa mahdollisuu-
den esimerkiksi pienimuotoisen aurinkovoimalan ja maalämpökentän toteuttamiselle. 

Metsäalueen muuttuminen rakennetuksi ympäristöksi vähentää alueen hiilinieluja eli hiiltä sitovaa puustoa. 
Vapautuvia hiilipäästöjä voidaan kompensoida esimerkiksi puunrakentamisella tai uusiutuvan energian käy-
töllä. Asemakaavassa ei kuitenkaan anneta näitä koskevia pakottavia määräyksiä. 

6.7 Ympäristön häiriötekijät 
Kaavaratkaisuvaihtoehdot eivät itsessään lisää juurikaan alueen ympäristöhäiriöitä. Liikenne-
määrä tulee kasvamaan vähäisesti. Vähäinen liikenteen kasvu ei tule aiheuttamaan merkittävää 
melutasojen kasvua alueella. Alueella ei ole rakentamiseen vaikuttavia pilaantuneita maa-alueita. 

6.8 Suhde olemassa oleviin selvityksiin ja suunnitelmiin 

6.8.1 Suden yleiskaavaan 

Valmisteluvaiheen aineisto, koskien Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutosta ja laa-
jennusta Akonniemen alueella, on ollut nähtävillä 28.5-13.8.2020 välisenä aikana. Yleiskaavamuu-
toksen tavoitteena on edetä samanaikaisesti asemakaavan laatimisen kanssa. 
 
Nähtävillä olleessa valmisteluvaiheen aineistossa Akonniemen alue on osoitettu pientalovaltaiseksi 
asuntoalueeksi, joka on asemakaavoitettava. 

 

 

7 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
Asemakaavan muutoksen toteuttaminen on mahdollista aloittaa kaavan saatua lainvoiman. Alueen 
toteutuksen ohjauksesta vastaa Uuraisten kunta. Kaavoituksen edustaja ohjaa rakennuslupavai-
heessa rakentajia yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa sekä antaa tarvittaessa lausunnot raken-
nushankkeista. 

 

15.3.2021, Saarijärven kaupunki 
aluearkkitehtipalvelut  
  
Susanna Paananen    
aluearkkitehti, YKS-585  


