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1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisäl-
töön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvi-
oinnista. 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. 

 

2 SUUNNITTELUALUE 

Suunnittelualueeseen kuuluu kaksi erillistä aluetta Uuraisten keskustassa. Pohjoisempi alue on Saarijärventien ja 
Urheilutien väliselle alueelle urheilukentän eteläpuolelle. Eteläisempi suunnittelualue rajoittuu lännessä Kuukan-
tiehen ja idässä Saarijärventiehen. Suunnittelualueiden välille sijoittuu kunnan liikuntapaikkoja kuten urheilu-
kenttä. Kaavamuutosalueen pinta-ala on yhteensä noin 2,75 ha ja sen likimääräinen sijainti on osoitettu kuvassa 
1. sinisellä rajauksella.  

Kauppakorttelin asemakaavamuutos koskee osittain aluetta, jossa on 9.1.2020 tullut vireille Keskustan asema-
kaavan muutos (kortteleissa nro 21 ja 22 sekä niihin liittyvä maa- ja metsätalousalue). Vireillä olevan Keskustan 
asemaakaavamuutoksen aluerajausta tullaan päivittämään tältä osin. Keskustan asemakaavan muutosta tullaan 
mahdollisuuksien mukaan viemään eteenpäin yhtä aikaa Kauppakorttelin asemakaavamuutoksen kanssa.  

 

 

Kuva  1.  Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on merkitty sinisellä rajauksella. Punaisella katkoviivalla on 
merkitty v. 2020 vireille tulleen Keskustan asemakaavamuutoksen likimääräinen aluerajaus. (Kartta ©Maanmit-
tauslaitos) 
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Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta aluetta ja Uuraisten kunnan omistuksessa. ELY-keskus hallinnoi Saa-
rijärventietä (mt 6304). Kaavamuutos saattaa vähäisesti koskea yksityisten maanomistajien kiinteistöjä kortteli-
rajojen tarkistusten vuoksi. Kaavamuutoksen aluerajaus tarkentuu kaavatyön edetessä. 

 

 

Kuva 2. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus ilmakuvalla (kartta: ©Maanmittauslaitos) 
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3 SUUNNITTELUTEHTÄVÄ JA TAVOITTEET 

Uuraisten kunnanhallitus on päättänyt käynnistänyt Kauppakorttelin asemakaavamuutoksen 24.5.2021 (§ 128). 
Asemakaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa eteläisemmälle suunnittelualueelle kauppakorttelin muodos-
tuminen sekä uusi läpiajokatu Saarijärventien ja Kuukantien välille. Nämä muutokset edellyttävät uuden maan-
tieliittymän rakentamista Saarijärventielle. Pohjoisemmalla suunnittelualueella voimassa olevassa asemakaa-
vassa osoitettu maantieliittymä (Haukimäentie) on tavoite muuttaa vain huoltoajon sallivaksi liittymäksi. Hauki-
mäentien liittymän kautta on jatkossa ajo pääasiassa vain kunnan lämpölaitokselle (kaavan mukainen yhdyskun-
tateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue ET). Haukimäentie ei ole rakentunut voimassa ole-
van kaavan mukaisesti. Samalla tarkastellaan Haukimäentien eteläpuoleisen urheilu- ja virkistyspalvelualueen 
(VU) ja yleisen pysäköintialueen (LP) aluevaraukset ja käyttötarkoitukset. 

 

 

Kuva 3.  Suunnittelualueen sijainti voimassa olevassa asemakaavassa. 

 

4 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suun-
nittelujärjestelmää. MRL 24 §:n 2 momentin mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.  
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Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueiden-käyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018. Uu-
det valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat: 
 

• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

• Tehokas liikennejärjestelmä 

• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Uusiutumiskykyinen energiahuolto 
 

4.2 Maakuntakaavoitus 

Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan 1.12.2017 ja se tuli voimaan 28.1.2020. 
Maakuntakaavan tarkistus koski aikaisempaa Keski-Suomen maakuntakaavaa, 1., 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaa-
vaa sekä Pirkanmaan 1. maakuntakaavaa Jämsän Länkipohjan osalta. Tarkistuksen yhteydessä käsiteltiin kaikkia 
entisen maakuntakaavan teemoja: asutusrakennetta, liikennettä, teknistä huoltoa, luonnonvaroja, erityistoimin-
toja, kulttuuriympäristöä, luonnonsuojelua ja virkistystä. Lopputuloksena saatiin kaikki aiemmin voimassa olleet 
maakuntakaavat korvaava Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava. 

Tarkistetussa maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu kuntakeskusmerkinnän alueelle (ruskea ympyrä), 
biotalouteen tukeutuvalle (beige) alueelle sekä kulttuuriympäristön vetovoima-alueelle (ruskea vinoviivoitus). 
Suunnittelualueen tuntumaan, Uuraisten keskustaan on osoitettu keskustatoimintojen alakeskus, ca.  

 

 

Kuva 4. Suunnittelualue on osoitettu maakuntakaavassa likimääräisesti sinisellä nuolella. 

 

Keskustatoimintojen alakeskuksena osoitetaan seudullisesti merkittävä keskustatoimintojen alakeskus. Alakes-
kuksissa on asutuksen lisäksi kauppaan ja palveluihin liittyviä toimintoja.  

Suunnittelumääräys: Alakeskuksen kehittämisessä tulee kiinnittää erityistä huomiota ydinkeskustan ja muun taa-
jaman selkeään rajaukseen sekä keskusta-alueen viihtyisyyteen ja esteettömyyteen. Alueiden käytön suunnitte-
lussa on huolehdittava joukkoliikenteen toimintaedellytyksistä ja turvallisista kevytliikenteen yhteyksistä sekä 
turvattava maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt. Kohdemerkinnällä osoitettu alue 
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on määriteltävä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa siten, että muodostuu eheä, keskustahakuisiin toimin-
toihin painottuva kokonaisuus. Keskustatoimintojen alakeskuksiin saa sijoittaa seudullisesti merkittäviä, kes-
kusta-alueille soveltuvan vähittäiskaupan suuryksiköitä. 

 

4.3 Maakuntakaavan päivitys 

Keski-Suomen liitto on aloittanut maakuntakaavan päivityksen. Päivitys koskee Keski-Suomen voimassa olevaa 
maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen maakunnan aluetta, Kuhmoinen poislukien. Kaavasta käytetään nimeä 
Keski-Suomen maakuntakaava 2040. 

Maakuntakaava päivitetään rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti. Rullaavassa maakunta-
kaavoituksessa voimassa olevaa maakuntakaavaa muutetaan kertyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Nyt, vi-
reilletulovaiheessa nämä muutostarpeet liittyvät seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon, liikenteeseen 
ja hyvinvoinnin aluerakenteeseen. 

Maakuntakaavan päivityshankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta oli mahdollista antaa palautetta 7.9.- 
30.10.2020. Maakuntakaavan päivityksen luonnosaineisto on valmistelussa. 

 

4.4 Yleiskaava 

Suunnittelualueella on voimassa Keskustan yleiskaavan ja rantaosayleiskaavan muutos, joka on tullut voimaan 
vuonna 2015. 

  

Kuva 5. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus yleiskaavakartalla sinisellä aluerajauksella. 
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Suunnittelualuetta koskevat yleiskaavassa seuraavat merkinnät: 
 

• Keskustatoimintojen alue (C)  
Alue on asemakaavoitettu. Asemakaavaa muutettaessa alueelle saa osoittaa keskustaan soveltuvaa asu-
mista sekä hallinto-, toimisto-, palvelu- ja myymälätiloja. Alueelle ei saa osoittaa seudullisesti merkittä-
vää vähittäiskaupan suuryksikköä, jonka pinta-ala ylittää 3 000 k-m². 
 

• Lähivirkistysalue (VL) 
Alueelle saa rakentaa pääkäyttötarkoituksen mukaisia rakennuksia ja rakenteita. 
 

• Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue (VU) 
Alueelle saa rakentaa pääkäyttötarkoituksen mukaisia rakennuksia ja rakenteita. 
 

• Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU/s) 
Alueelle saa rakentaa pääkäyttötarkoituksen mukaisia rakennuksia ja rakenteita ympäristön arvoja kun-
nioittaen. Kohde on paikallisesti arvokas. 
 

• Kyläkuvallisesti arvokas alue (sk, pistekatkoviiva) 
 
Paikallisesti arvokas Kuukantien raittimiljöö. Alueen kulttuurihistorialliset arvot ja ominaispiirteet tulee 
säilyttää. 
 

• Suojaviheralue (EV) 
 

• Seututie/pääkatu (  ) 
 

• Kevyen liikenteen yhteystarve (  ) 
Merkinnällä ei oteta kantaa väylän sijaintiin eikä tyyppiin. 
 

• Ohjeellinen ulkoilureitti ( ) 
 

• Ohjeellinen kevyelle liikenteelle tarkoitettu alikulku ( ) 
 

• Reservialue (res) 
Alue varataan pitkän aikavälin toteutukseen. 

 
 
YLEISKAAVAMÄÄRÄYKSET: 
 

Osayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena (MRL 42§). 
 
Koko yleiskaava-alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n 3 momentin tarkoittamaa suunnitte-
lutarvealuetta. 
 
Saarijärventielle osoitetut kevyen liikenteen liikennejärjestelyt, sekä liittymäalueiden kehittäminen 
tulee toteuttaa ennen Saarijärventien itäpuolisten uusien AP- ja TP-alueiden käyttöönottoa. 
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4.5 Asemakaava 

Suunnittelualue sijoittuu Uuraisten keskustan asemakaavoitetulle alueelle. Suunnittelualueella on Kuukanpolun 
asemakaavamuutoksen kaava-aluetta vuodelta 2008 (kaavan nro 17), Kirkonkylän rakennuskaavan muutosalu-
etta vuodelta 1999 (kaavan nro 13) sekä Kirkonkylän rakennuskaavan muutosta vuodelta 1998 (kaavan nro 12). 
Kaava-alue rajautuu vuonna 2016 valtuustossa hyväksyttyyn Kirkonkylän asemakaavan muutoksen ja laajennuk-
seen ja Kuukantien ja Häkintien asemakaavamuutokseen (kaavan nro 21).  

 

  

Kuva 6.  Suunnittelualueen sijainti voimassa olevassa asemakaavassa. 

 
Suunnittelualuetta koskevat seuraavat asemakaavan korttelialuemerkinnät: 
 

• Maa- ja metsätalousalue (M) 

• Urheilu- ja virkistyspalvelualue (VU) 

• Yleinen pysäköintialue (LP) 

• Katualue (Haukimäentie) 

• Kauttakulku- tai sisääntulotie suoja- ja näkemäalueineen (LT, Saarijärventie) 
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4.6 Muut laaditut suunnitelmat ja selvitykset 

Keskustan yleiskaavaa varten laaditut selvitykset, kuten: 

• Keskustan osayleiskaavan maisemaselvitys, AIRIX Ympäristö, 2012 

• Yleiskaavan luontoselvitys, TMI Pohjanmaan luontotieto, 2012 

Muita selvityksiä ja materiaalia: 

• Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Keski-Suomessa, maakuntakaavan alueluet-
telon liite, Keski-Suomen liiton julkaisu, 2016 (päivitys).  

• Keski-Suomen valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (päivitysinventointi suo-
ritettu vuosina 2009-2015)  

• Koko Uuraisten kunnan rakennusinventointi 1990–1993, Mikko Oikari, Tarja Hedman ja Päivi Andersson. 
Inventointia on täydennetty vuonna 2012, jolloin on inventoitu myös Uuraisten keskustan modernia 
rakennuskantaa. 

• Savolainan, Virva: Katse Kuukan raitille, Uuraisten kulttuuriympäristöohjelma, 2005 
 

4.7 Pohjakartta 

Kaavatyössä käytetään Uuraisten keskustan asemakaavoituksen pohjakarttaa. Tarvittaessa pohjakarttaan teh-
dään täydennysmittauksia. 

4.8 Rakennusjärjestys 

Uuraisten kunnassa voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.11.2002 ja se on tul-
lut voimaan 10.12.2002. 

4.9 Kaavoituksen käynnistämissopimus 

Uuraisten kunnanhallitus on kokouksessaan 12.4.2021 hyväksynyt Osuuskauppa Keskimaan yhteistyökumppa-
nikseen elinvoimahankkeeseen, jossa kumppanuuskaavoituksella muodostetaan uuden vähittäistavarakaupan 
yksikön rakennuspaikka Saarijärventien ja Kuukantien väliselle maa- ja metsätalousalueelle (M). Osuuskauppa 
Keskimaan kanssa on solmittu kaavoituksen käynnistämistä ja alueen kehittämistä koskeva yhteistyösopimus 
17.6.2021. 

Käynnistämissopimuksen mukaisesti asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa noin 800-900 kem2 
suuruisen päivittäistavarakaupan (Sale-myymälän) ja polttoaineiden kylmäaseman toteuttaminen alueelle. Uu-
den myymälärakennuksen on tavoite valmistua syksyllä 2023. 

 

5 LAADITTAVAT SELVITYKSET 

Täydentäviä selvityksiä laaditaan tarpeen vaatiessa. Lisäselvitysten tarve voi muuttua kaavaprosessin aikana. Alu-
eelta laaditaan ainakin seuraavat selvitykset: 

• liikenneselvitys  

• liittymäsuunnitelma 

• kunnallistekniikan yleissuunnitelma (sis. hulevedet ja niiden käsittely) 

• taajamakuvallinen tarkastelu (havainnekuvat) 

• kaupallinen selvitys (tarvittaessa) 

• rakennettavuusselvitys (tarvittaessa) 
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6 ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 

Kaavaprosessin aikana tulee arvioida kaavan toteuttamisen merkittäviä välittömiä ja välillisiä vaikutuksia (MRL 9 
§ ja MRA 1 §) selvityksiin ja muuhun kaavoitustyön aikana saatuun tietoon pohjautuen. Vaikutustenarviointi on 
koko kaavaprosessin ajan kestävä menettely ja sen tulee perustua riittäviin lähtötietoihin. Asemakaavan laadin-
nan yhteydessä arvioidaan kaavan keskeiset vaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti asiantuntija-
arviona. 

Selvitysten ja muun alueelta olevan tiedon pohjalta selvitetään tarvittavilta osin kaavan vaikutukset: 

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; 
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön; 
6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen. 

Vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan erityisesti asemakaavan vaikutuksia maankäyttöön ja yhdyskuntaraken-
teeseen sekä liikenteeseen. Vaikutuksia arvioidaan myös maisemaan ja maakuntakaavassa osoitettuun kirkon-
kylän keskustan kulttuuriympäristön vetovoima-alueeseen sekä keskustan yleiskaavassa osoitettuun paikallisesti 
arvokkaaseen Kuukantien raittimiljööseen. Suunnittelutyössä tarkastellaan uuden maantieliittymän ja katuyh-
teyden toiminnallisuus ja turvallisuus sekä vaikutukset keskustan ja maantiealueen liikenteeseen. Kaavamuu-
tosta varten on tarpeen arvioida hankkeen kaupallisia vaikutuksia Uuraisten keskustassa. 

 

7 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS 

Asemakaavamuutosta koskeva tiedotus tapahtuu kunnan nettisivujen lisäksi tarvittaessa Paikallisuutiset-leh-
dessä 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, työn-
tekoon 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 
 

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 ovat mm: 

• Elenia Verkko Oy 
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Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

• Keski-Suomen ELY-keskus 

• Keski-Suomen museo 

• Keski-Suomen liitto 

• Paloviranomaisena Keski-Suomen pelastuslaitos 

• Terveysviranomaisena Jyväskylän seudun ympäristöterveydenhuolto 

• Uuraisten kunnan hallintokunnat 
 

Osallisten listaa täydennetään tarvittaessa. 
 

8 SUUNNITTELUVAIHEET JA ALUSTAVA AIKATAULU 

Kaavaprosessi Ajankohta 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 09/2021 

Vireilletulo 09/2021 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 09-10/2021 

Kaavaluonnoksen nähtävilläolo 01-02/2022 

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo 05-06/2022 

Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu (tarvittaessa) 08/2022 

Asemakaavan hyväksyminen  

Lainvoimainen kaava 

09/2022 

11/2022 

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 
 

Kaavan valmisteluvaihe 

 

• Asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan 

• Valmisteluvaiheessa kaavaluonnosaineisto asetetaan nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi 

• Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaluonnoksesta kirjallisen mielipiteensä kaavaluonnoksen näh-
tävilläoloajan kuluessa 

 

Kaavaehdotus 

 

• Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
23.9.2021 

• 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. Hal-
linto-oikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli valituslupa 
myönnetään. 
 

Kaavan voimaantulo 

 

• Valitusajan umpeuduttua tarkistetaan, onko kaavasta valitettu ja voidaanko voimaantulo kuuluttaa 

• Kaavan voimaantulo kuulutetaan  
 
 

9 VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

• Asemakaavahankkeesta pidetään vireilletulovaiheen MRL 66 §:n ja MRA 26 §:n mukainen viranomaisneu-
vottelu Keski-Suomen ELY-keskuksen ja muiden tarvittavien viranomaisten kanssa. 

• Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta, paloviranomaiselta, terveysviranomaiselta ja Keski-Suomen 
ELY-keskukselta pyydetään kommentit kaavaluonnoksesta ja lausunnot kaavaehdotuksesta. 

• Kaavoitukseen liittyvä viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti 
nähtävillä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu. 

• Kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto kunnanhallituksen esityksestä ja hyväksymisaineisto tarvittavine liittei-
neen lähetetään tiedoksi Keski-Suomen ELY-keskukseen. 

• Voimaantullut kaava-aineisto toimitetaan Maanmittauslaitokselle sekä kunnan rakennustarkastajalle. 
Keski-Suomen ELY-keskukselle ja Keski-Suomen liitolle ilmoitetaan kaavan voimaantulosta. 
 

10 PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA 

Palautteen tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi osoittaa Uuraisten kunnalle osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelman nähtävilläolon aikana. 

 

11 YHTEYSTIEDOT 

Uuraisten kunta 
Virastotie 4, 41230 Uurainen 
p. 014 267 2600 
 
Aluearkkitehti Päivi Muhonen 
p. 044 4598 434 
etunimi.sukunimi@saarijarvi.fi 

mailto:etunimi.sukunimi@saarijarvi.fi

