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Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 
rakennusjärjestystä valmisteltaessa on 
soveltuvin osin noudatettava kaavoja 
valmisteltaessa käytettävää vuorovaiku-
tusmenettelyä (MRL 15§).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
hankkeen yleisesite, jossa kerrotaan, 
miksi rakennusjärjestystä laaditaan, mi-
ten hanke etenee ja missä vaiheessa 
siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmaa voidaan täydentää 
hankkeen aikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
(OAS) tarkoitus on määritelty 
maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:ssä 
mm. seuraavasti:

”Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa 
vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkityk-
seen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistu-
mis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan 
vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletu-
losta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on 
mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtö-
kohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä.”

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA  06.02.2019

Hankkeen nettisivut: 
www.kuhmoinen.fi →  Asuminen ja rakentaminen → Rakennusvalvonta
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RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TARKOITUS

ALOITE JA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMISEN TARVE 
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Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnassa tulee 
olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksessä annetaan 
paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopi-
van rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomi-
oon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen 
ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. 

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea raken-
nuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, 
rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamista-
paa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun 
ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnitte-
lutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnas-
tettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja.

Aloitteen rakennusjärjestyksen uusimisesta on tehnyt 
Kuhmoisten kunnanhallitus.

Rakennusjärjestyksen uusiminen on koettu tarpeellisek-
si, koska voimassa olevan rakennusjärjestyksen ei ole 
koettu toimivan parhaalla mahdollisella tavalla Kuhmoi-
sissa. Voimassa oleva rakennusjärjestys on tullut voi-
maan vuonna 2001. Osa sen määräyksistä on vanhen-
tuneita ja päälleikkäisiä tai ristiriitaisia voimassa olevan 
lainsäädännön kanssa.

Tavoitteena on, että rakennusjärjestys toimii Kuhmoisis-
sa selkeästi ja positiivisesti rakentamista ohjaten. 

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Suhde lainsäädäntöön ja oikeusvaikutus
Rakennusjärjestyksen laatiminen perustuu maankäyttö- 
ja rakennuslakiin. Rakennusjärjestyksessä ei voida antaa 
sellaisia määräyksiä, jotka ovat vastoin lakia.

Asemakaava-alueilla ja rantayleiskaava-alueilla ja ranta-
asemakaava-alueilla rakennusjärjestystä noudatetaan 
vain, jos asiasta ei ole kaavassa määrätty.
Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei myöskään 
sovelleta, jos Suomen rakentamismääräyskokoelmassa 
on asiasta toisin määrätty. 

Rakennusjärjestyksessä ei voida antaa sellaisia määräyksiä, jotka on 
annettu: 

• kunnallisissa ympäristönsuojelumääräyksissä

• kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä 

• kunnallisessa terveydensuojelujärjestyksessä 
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MRL 14§

Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan jätehuoltomääräykset 
(hyv. Jämsän Jätehuolto ja Jämsän Vesi liikelaitosten johtokunta 
11.11.2015)
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VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SELVITYKSET
Rakennusjärjestyksen laatimisessa huomioidaan Kuh-
moisten kunnan paikalliset olot. Paikallisten olojen 
määrittämisessä pohjatietona käytetään olemassa ole-
via päätöksiä, selvityksiä ja tietoa, joita ovat: 
• Päätökset valtakunnalliset ja maakunnallisesti   

arvokkaista kulttuuriympäristöistä
• Päätös maakunnallisesti arvokkaasta kulttuuri-  

maisema-alueesta
• Selvitykset muinaisjäännöksistä 
• Selvitykset ja päätökset arvokkaista luonto-alueista 

ja Natura-alueista
• Voimassa olevat yleis- ja asemakaavat.
• Rakennusvalvonnan ja teknisen toimen paikallistun-

temus ja kokemus.

Kuhmoisten rakennusjärjestyksen laatimisen 
yhteydessä osallisia ovat:
• Kuhmoisten kunnan asukkaat 
• Keski-Suomen  ELY-keskus
• Keski-Suomen liitto
• Keski-Suomen museo
• Kuhmoisten kunnan tekninen lautakunta, raken-

nuslautakunta ja maankäyttöjaos
• Keski-Suomen pelastuslaitos

OSALLISET 

MRL 15§
MRL 62§

MRL 62§
MRL 65§
MRA 6§
MRL 188§

OSALLISTUMINEN 
Osallistuminen  rakennusjärjestyksen uusimiseen on 
mahdollista esittämällä mielipiteitä nähtävänä olevista 
aineistoista. 

Palautetta on mahdollista antaa nähtäville asettavista 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta  sekä rakennus-
järjestysehdotuksesta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävä-
nä koko hankkeen ajan ja se lähetetään osallisiksi mää-
ritetyille viranomaisille. 

Rakennusjärjestyehdotuksesta on mahdollista jättää 
nähtävänäoloaikana muistutus ja siitä pyydetään lau-
sunnot osallisiksi määritetyiltä viranomaisilta. 

Rakennusjärjestyksen hyväksymispäätöksestä voi valit-
taa hallinto-oikeuteen.

TIEDOTTAMINEN

Hankkeen vaiheista tiedotetaan ilmoittamalla Kuhmois-
ten Sanomissa sekä kunnan ilmoitustaululla ja internet-
sivuilla. 

Hankkeen nettisivut: 
www.kuhmoinen.fi 

→ Asuminen ja rakentaminen 
→ Rakennusvalvonta
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Oheisen luettelon lisäksi osallisiksi voivat itsensä 
katsoa kaikki, jotka uskovat hankkeella olevan 
vaikutusta oloihinsa.



HANKKEEN KULKU

Vaihe 2: Valmisteluvaihe

Vaihe 3:  Ehdotusvaihe

Vaihe 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tehtävät Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
(OAS) laatiminen.

Helmikuu 2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kunnan 
nettisivuilla, teknisessä toimistossa  ja siitä voi antaa palau-
tetta vapaamuotoisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään kom-
mentteja viranomaisilta ja lautakunnilta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää 
hankkeen aikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtäville asettaminen. 

Tehtävät Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Rakennusjärjestyksen valmistelu Tammi-maaliskuu 2019

Tehtävät Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Rakennusjärjestysehdotuksen 
laatiminen

Maalis-huhtikuu  2019

Ehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja lauta-
kunnilta. 

Osalliset ja kunnan asukkaat voivat tehdä ehdotuksesta 
muistutuksia, jotka tulee toimittaa kunnalle ennen nähtävä-
nä olon päättymistä.

Rakennusjärjestysehdotuksen nähtäville 
asettaminen 30 pv.

Palauteraportti ja tehtävät tarkistukset

(Rakennusjärjestysehdotuksen 
tarkistaminen uudelleen nähtäville 
asetettavaksi)

Rakennusjärjestysehdotuksen mahdolli-
nen tarkistaminen ja lopullisten 
hyväksyttävien asiakirjojen laatiminen.

Rakennusjärjestyksen hyväksyminen.
Kunnanvaltuusto hyväksyy rakennusjär-
jestyksen.

Touko- kesäkuu 2019
Päätöksestä on mahdollista valittaa 30 pv:n sisällä.
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