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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavahankkeen yleis-
esite, jossa kerrotaan, miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus 
etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää hankkeen aikana.

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

”Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaa-
van tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma 
osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten 
arvioinnista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, 
että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökoh-
dista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä.”

Suunnittelualueen sijainti.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA  18.02.2022 08.07.2022

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIA 5 JA MAA- JA METSÄ- 
TALOUSALUETTA.

Hankkeen nettisivut: 
www.kuhmoinen.fi 

→ ASUMINEN JA RAKENTAMINEN
→ Kaavat

YHTEYSTIEDOT

Iso Sääksjärven ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, kaavaselostus, liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma



KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA MAANOMISTUS

SUUNNITTELUN TAVOITE JA ALOITE

2

Ranta-asemakaavan laatimisen tavoitteena on siirtää kaa-
vassa osoitettu rakentaminen lännemmäksi niemen kärkeen. 
Tavoitteena on laajentaa ranta-asemakaavaa itään päin 
käsittämään koko kiinteistön Sääksniemi 291-408-3-85 alue. 
Lähtökohtana on,  että vapaan rakentamattoman rantaviivan 
pituus säilyy vähintään yhtä suurena. 

Aloitteen asemakaavan laatimisesta on tehnyt maanomistaja.

Ote maastokartasta. Ranta-asemakaava-alueen 
likimääräinen rajaus on osoitettu sinisellä viivalla.

Näkymä niemestä länteen päin kohti Iso Sääksjär-
veä. Valokuva: Jukka Kandell.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Ympäristö  
Suunnittelualue sijaitsee Iso Sääksjärven itärannalla järven ja 
Nelostien välisellä alueella.  Alue on rakentamatonta metsä-
aluetta. Kaavamuutosalue sijaitsee niemen etelä- ja länsirin-
teellä.

Maaperä on kalliota pääosin kalliota. 
Suunnittelualueella on voimassa Keski-Suomen maakunta-
kaava, jossa alueelle ei ole osoitettu varauksia. Alue on koko-
naisuudessaan osoitettu matkailun ja virkistyksen vetovoima-
alueeksi ja biotalouteen tukeutuvaksi alueeksi. 

Maakuntakaava

SUUNNITTELUTILANNE

Yleiskaava
Alueella on voimassa Kuhmoisten kunnan Sisäjärvien ran-
tayleiskaava. Yleiskaavassa alue on osoitettu osa-alueeksi, 
jolla on voimassa ranta-asemakaava. Yleiskaavaan on osoi-
tettu ranta-asemakaavan mukaiset kolme rakennuspaikkaa.

Ote Kuhmoisten Sisäjärvien rantaosayleiskaavas-
ta.

Ote voimassa olevasta ranta-asemakaavasta. Kaa-
va-alueen rajaus on esitetty sinisellä viivalla.

Asemakaava
Alueella on voimassa Iso Sääksjärven rantakaava, joka on 
vahvistettu vuonna 1996. Rantakaavassa alueelle on osoitettu 
loma-asuntoalue (RA). Loma-asuntoalueelle on osoitettu kol-
me rakennuspaikkaa ja kullekin rakennuspaikalle on rajattu 
rakennusala 25 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Rakennus-
paikkoja koskee kaavamääräys:
Alueelle saa rakentaa kullekin rakennusalalle yhden yksiker-
roksisen kerrosalaltaan enintään 80 m² loma-asunnon sekä 
yhden erillisen yksikerroksisen enintään 25 m² saunan lisäksi 
yksikerroksisen huolto- ja varastorakennuksen. Rakennuspai-
kan kerrosala saa olla enintään 105 m². Saunan saa rakentaa 
15 m päähän rannasta.

Muu osa alueesta on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi 
(M), jota koskee kaavamääräys: 
Jolle sallitaan normaalit maatilatalouden toiminnot. Metsää uudis-
tettaessa on kuitenkin noudatettava maisemanhoidollisia periaat-
teita. On vältettävä avohakkuita yms. maisemaa äkillisesti muuttavia 
toimenpiteitä. Etenkin rantapuusto on pyrittävä säilyttämään elin-
voimaisena.

Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos käsittää 
kiinteistön 291-408-3-85 alueen. 

Alue on yksityisessä omistuksessa. 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 3,5 ha.
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Kaavoituksessa osallisia ovat suunnittelualueen 
maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työnte-
koon tai muihin oloihin kaava saattaa huomat-
tavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, 
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

OSALLISET 
Iso Sääksjärven ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan 
muutoksen yhteydessä osallisia ovat:
• Suunnittelualueen maanomistajat
• Suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen maan-

omistajat ja asukkaat
• Pirkanmaan  ELY-keskus
• Pirkanmaan liitto
• Kuhmoisten kunnan tekninen lautakunta ja rakennuslau-

takunta.

Lisäksi edellä olevan määrittelyn mukaan osallisiksi voivat 
itsensä katsoa kaikki, jotka uskovat hankkeella olevan vaiku-
tusta oloihinsa.

OSALLISTUMINEN 
Kaikissa kaavaprosessin vaiheissa osallistuminen on mahdol-
lista esittämällä mielipiteitä nähtävänä olevista aineistoista. 

Palautetta on mahdollista antaa osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta, kaavan valmisteluaineistosta ja asemakaavaehdo-
tuksesta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään viranomaisil-
le ja järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu, jossa on 
mahdollista tarkemmin määrittää suunnittelun reunaehtoja.

Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot asian kannalta 
oleellisilta viranomaistahoilta. Tarvittaessa viranomaisten 
kanssa järjestetään hankkeen edetessä työneuvotteluja ja 
tehdään muuta yhteistyötä. 

VIRANOMAISYHTEISTYÖ

Hankkeen nettisivut: 
www.kuhmoinen.fi 

→ ASUMINEN JA RAKENTAMINEN 
→ Kaavat

Ilmoittaudu hankkeen 
sähköpostituslistalle! 

Saat ajankohtaista tietoa 
hankkeen vaiheista:

helena.vaisanen@arkkitehtihv.fi

TIEDOTTAMINEN

Kaavaluonnoksesta annettuihin mielipiteisiin ja 
kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin sekä 
saatuihin lausuntoihin laaditaan vastineet. Ehdo-
tusvaiheessa niille muistutuksen tehneille, jotka 
ovat ilmoittaneet osoitteensa, lähetetään kunnan 
perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. 

Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlin-
nan hallinto-oikeuteen, valitusaika on 30 päivää.  
Hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan kirjeitse vain 
sitä erikseen kaavaehdotuksen nähtävänä ollessa 
pyytäneille ja osoitteensa ilmoittaneille. 

Mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta, asema-
kaava tulee voimaan kuulutuksella Kuhmoisten 
Sanomissa ja kunnan internetsivuilla.

Kaavaprosessin vaiheista tiedotetaan ilmoittamalla Kuhmois-
ten Sanomissa sekä kunnan internetsivuilla.
 

Asemakaavalla on vaikutusta eniten alueen maanomistajiin. 
sekä alueeseen rajautuvien alueiden maanomistajiin ja asuk-
kaisiin. 

VAIKUTUSALUE

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SELVITYKSET
Iso Sääksjärven ranta-asemakaavaa ja ranta-asemakaavan 
muutosta laadittaessa keskeisiä asioita vaikutuksia arvioitaes-
sa ovat:

• Vaikutukset luontoon
• Vaikutukset maisemaan
• Vaikutukset virkistyskäyttöön

Asemakaavoitusta varten laaditaan tarvittaessa luontoselvi-
tys.

Ranta-asemakaavan pohjakarttana käytetään maanmittaus-
laitoksen ajantasaista maastotietokantaa ja kiinteistöraja-
aineistoa.  

Ranta-asemakaavaa laadittaessa arvioidaan sen 
toteuttamisen  
merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:
• ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
• maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja 
 ilmastoon
• kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuu- 
 teen ja luonnonvaroihin
• alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- 
 ja  energiatalouteen sekä liikenteeseen
• kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön  
 ja rakennettuun  ympäristöön.

Asemakaavoitus perustuu alueelle tehtäviin riit-
täviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Selvityksiä tarvi-
taan myös arvioitaessa kaavan vaikutuksia. 
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Vaihe 2: Valmisteluvaihe, kaavaluonnos

Vaihe 3:  Ehdotusvaihe, kaavaehdotus

Vaihe 1: Lähtötiedot ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tehtävät ja kuntaan toimitettava 
materiaali

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
(OAS) laatiminen.

Talvi 2022
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kunnan-
virastossa ja kunnan nettisivuilla. Siitä voi antaa palautetta 
vapaamuotoisesti.

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

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää 
hankkeen aikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtäville asettaminen. 

Tehtävät ja kuntaan toimitettava 
materiaali

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Kaavaluonnoksen laatiminen.
Kaavaselostus liitteineen.

Talvi 2022

Aineistoihin voi tutustua kunnan nettisivuilla ja kunnanviras-
tolla. 

Aineistosta pyydetään lausuntoja asian kannalta oleellisilta 
viranomaistahoilta.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää aineistosta mielipi-
teensä.

Kaavaluonnoksen nähtäville asettami-
nen.
(Kaavaluonnos ja OAS voidaan asettaa 
nähtäville yhtä aikaa.)

(Kaavaluonnoksen tarkistaminen
uudelleen nähtäville asetettavaksi)

Tehtävät ja kuntaan toimitettava ma-
teriaali

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Kaavaehdotuksen laatiminen luonnok-
sen ja siitä saadun palautteen pohjalta.

Kesä-syksy 2022

Ehdotuksesta pyydetään lausuntoja asian kannalta oleellisil-
ta viranomaistahoilta.

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

Kaavaselostuksen täydentäminen 

Kaavaehdotuksen nähtäville asettami-
nen 30 pv.

Yhteenveto saaduista mielipiteistä ja 
lausunnoista sekä vastineet niihin.

(Kaavaehdotuksen tarkistaminen
uudelleen nähtäville asetettavaksi)

Kaavaehdotuksen mahdollinen tarkis-
taminen ja lopullisten hyväksyttävien 
asiakirjojen laatiminen.

Kaavan hyväksyminen.
Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan.

Kaavasta on mahdollista valittaa 30 pv:n sisällä päätökses-
tä.

KAAVAHANKKEEN KULKU
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Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 

 

KUHMOISTEN KUNTA 

ISO SÄÄKSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN 
MUUTOS 

PALAUTERAPORTTI 08.07.2022 

KAAVALUONNOS (18.2.2022 )  

Saapuneet lausunnot: 
Palautteen antaja Pvm 
Kuhmoisten kunnan rakennuslautakunta 23.05.2022 
Pirkanmaan liitto  01.06.2022 
Pirkanmaan ELY-keskus 08.06.2022 
Pirkanmaan maakuntamuseo 10.06.2022 
Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto 10.06.2022 

 
Kuhmoisten kunnan rakennuslautakunta päätti, että sillä ei ole lausuttavaa Iso Sääksjärven ranta-
asemakaavasta ja ranta-asemakaavan muutoksesta.  
 
LAUSUNTO VASTINE 
Pirkanmaan liitto: Kuhmoisten kunnanhallitus: 
Pirkanmaan liitto totesi, että se ei anna lausun-
toa Iso Sääksjärven ranta-asemakaavan ja 
ranta-asemakaavan muutoksen luonnoksesta 
ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.  
 

Todetaan saapunut lausunto. 

Teknisluoteisena täydennyksenä Pirkanmaan 
liitto pyytää tarkistamaan kaavaselostusta ja 
osallistumis- ja arviointi suunnitelmaa siten, 
että tekstistä selviää suunnittelualueelle osoi-
tettu toinen maakuntakaavamerkintä: Biotalou-
teen tukeutuva alue.  
 

Kaavaselostusta sekä osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmaa täydennetään Biotalou-
teen tukeutuvan alueen maakuntakaava-
merkinnän tiedoilla. 

Lisäksi Pirkanmaan liitto tulee kirjata osal-
liseksi kaavahankkeeseen ja täydentää siltä 
osin kaavaselostusta ja osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmaa. 
 

Pirkanmaan liitto lisätään kaavaselostuk-
seen ja osallistumis- ja arviointisuunnitel-
maan osallisten luetteloon. 

LAUSUNTO VASTINE 
Pirkanmaan ELY-keskus: Kuhmoisten kunnanhallitus: 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleis-
kaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa 
asemakaavaa. Laadittavana oleva ranta-ase-
makaava on osayleiskaavan vastainen raken-
nuspaikkojen sijoittelun osalta. Yleiskaava toi-
mii ohjeena ranta-asemakaavan laatimiselle 
sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alu-
eiden käytön järjestämiseksi. Yleiskaavasta 

Kaavaselostusta täydennetään perustele-
malla tarkemmin kaavaratkaisua ja arvioi-
malla laajemmin yleiskaavasta poikkeami-
sen edellytyksiä. 
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poikkeaminen ranta-asemakaavalla edellyttää 
lähtökohtaisesti myös yleiskaavan muuttamista 
tai vähintään poikkeamisen edellytysten riittä-
vän laajaa arviointia siitä, kuinka yleiskaavaa 
koskevat MRL 39 §:n mukaiset sisältövaati-
mukset tulevat huomioon otetuksi. 
 
Rakennusoikeutta sekä rakennuspaikkojen si-
joittelua määritettäessä tulee lisäksi ottaa huo-
mioon kaikkien ranta-alueella olevien maan-
omistajien tasapuolinen kohtelu. 
 

Kaavan laatimista varten on tehty emätilatar-
kastelu sekä selvitetty voimassa olevan Iso 
Sääksjärven rantakaavan ja Kuhmoisten kun-
nan Sisäjärvien rantayleiskaavan mitoitusperi-
aatteet. Niiden pohjalta on määritetty kaikkien 
ranta-alueen maanomistajien tasapuolisen 
kohtelun huomioiva ranta-asemakaavan muu-
toksen mitoitus. 
 

Kun otetaan huomioon ranta-asemakaavan si-
sältö, jonka mukaisesti uusi rantaan rajoittuva 
loma-asunnon rakennuspaikka sijoittuu niemen 
kärkeen erilleen eteläpuolella olevasta RM-alu-
eesta, ei esitettyä kaavaratkaisua voida pitää 
ranta-asemakaavakokonaisuuden kannalta pe-
rusteltuna. 
 
Rantasuunnittelun periaatteisiin kuuluu riittä-
vän yhtenäisen rakentamattoman alueen säi-
lyttäminen. ELY-keskus kiinnittää huomiota sii-
hen, että erityisesti uusien rakennuspaikkojen 
ollessa kyseessä, tulee rakennuspaikat sijoit-
taa olemassa olevan rakennuskannan lähei-
syyteen niin, että alueelle jää riittävästi va-
paata yhtenäistä rantaviivaa. Etenkin tulee 
välttää ratkaisuja, joilla rantaviivaa tarpeetto-
masti pirstotaan erillisiin kortteleihin. Myös 
rakennuspaikkojen sijoittamista niemien kärkiin 
tulisi välttää. 
 
ELY-keskuksen käsityksen mukaan ranta-ase-
makaava ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain 
73 §:n ranta-asemakaavan sisältövaatimuksia, 
joten ranta-asemakaavan laatimiseen ja muut-
tamiseen ei ole edellytyksiä esitetyssä muo-
dossa. 
 

Kaavaselostusta täydennetään arvioimalla 
tarkemmin kaavan vaikutuksia vapaaseen 
rantaviivaan ja virkistyskäyttömahdolli-
suuksiin. 
 
Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa alu-
eella ei ole yhtenäistä rakentamiseen varattua 
aluetta, vaan rantaviiva on jo pirstoutunut. 
Rantakaavan vahvistamisvaiheessa on pois-
tettu tontti numero 4, minkä vuoksi korttelialuei-
den väliin on jäänyt rakentamatonta aluetta. 
Voimassa olevassa rantakaavassa lahden 
pohjukassa olevan rakentamiselta vapaan ran-
taviivan pituus on noin 55 metriä, joka ei ole 
riittävä mahdollistamaan rantautumista pihapii-
rin rauhaa häiritsemättä. Kaavamuutoksessa 
vapaan rantaviivan pituudeksi tulee noin 140 
metriä, joka mahdollistaa rantautumisen ja ul-
koilun alueella pihapiirin rauhaa häiritsemättä.  
 
Rantakaavaan muutosalueen pohjoispuolella 
säilyy yhtenäistä vapaata rakentamatonta ran-
taviivaa yli 400 metriä. Ranta-asemakaavan 
muutos kaventaa hieman yhtenäistä vapaata 
rantaviivaa mutta ei pirsto sitä osiin. 

Ranta-asemakaava-alue rajautuu idässä valta-
tiehen 24, Nelostiehen. Varsinainen rakenta-
misalue, RA sijoittuu valtatiestä noin 250 met-
rin päähän. Tien liikennemäärään ja nopeusra-
joitukseen perustuvan melutarkastelun mu-
kaan liikenteen aiheuttama melutaso raken-
nuspaikalla ei siten ylittäisi valtioneuvoston 

Todetaan saapunut lausunto. 
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melutasoille taajaman ulkopuolella loma-asu-
tukselle asettamia ohjearvoja, päivällä 45 dB ja 
yöllä 40 dB. Jos meluhaittoja kuitenkin esiintyy, 
ELY-keskus korostaa, että rakennushankkee-
seen ryhtyvän on huolehdittava maankäyttö- ja 
rakennuslain 117 f § mukaisesti tarvittavasta 
meluntorjunnasta meluselvityksineen sekä 
ulko-oleskelu- että rakennusten sisätilojen 
osalta. 
 
Kulku valtatieltä 24 rantakaava-alueelle tulee 
järjestää käyttäen kaavaselostusluonnoksen 
mukaan kiinteistön 291-408-3-86 alueella 
olevaa tieoikeutta, uutta kulkuyhteyttä valta-
tieltä 24 ei voi toteuttaa. 
 

Ranta-asemakaavan muutoksessa on osoitettu 
ajoyhteys voimassa olevan kiinteistörekisterin 
mukaisen tieoikeuden mukaisesti. 

LAUSUNTO VASTINE 
Pirkanmaan maakuntamuseo: Kuhmoisten kunnanhallitus: 
Kaava-alue sijoittuu Päijänteen ympäristön 
maakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun 
kulttuuriympäristöön. Maakunnallisesti arvo-
kasta rakennettua kulttuuriympäristöä ei ole 
erikseen merkitty alueella voimassa olevaan 
Keski-Suomen maakuntakaavaan, mutta ra-
jaus löytyy maakuntakaavan liiteaineistosta. 
Arvoalue on syytä mainita kaavaselostuk-
sessa. Ranta-asemakaavan alueelta ei kuiten-
kaan tunneta erityisiä rakennetun ympäristön 
arvoja ja maiseman arvot on huomioitu hyvällä 
tavalla kaavamääräyksissä, joissa pyritään 
vaalimaan ranta-maiseman säilymistä. 
 

Kaavaselostukseen lisätään tieto maakun-
nallisesta arvokkaasta rakennetusta kult-
tuuriympäristöstä. 

Kaava-alueelta ja sen välittömästä läheisyy-
destä ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä 
eikä muita arkeologisia kohteita. Kaava-alue 
on pinta-alaltaan hyvin pieni. Maakuntamuseo 
ei edellytä alueen arkeologista inventointia. 
Jos kaavaprosessin yhteydessä tulee kuitenkin 
tietoa tai havaintoja mahdollisista arkeologi-
sista kohteista, esimerkiksi kiviröykkiöistä tai 
maakuopista tai löydetään yli sata vuotta van-
hoja esineitä kuten keramiikkaa tai kiviesineitä, 
tulee niistä viipymättä olla yhteydessä maakun-
tamuseoon. 
 

Todetaan saapunut lausunto ja tarvittaessa ol-
laan yhteydessä maakuntamuseoon. 

Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ole hank-
keesta rakennetun ympäristön ja maiseman 
arvojen osalta huomautettavaa. 
 
 
 

Todetaan saapunut lausunto. 
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LAUSUNTO VASTINE 
Keurusselän ympäristön- ja terveydensuo-
jelutoimisto: 

Kuhmoisten kunnanhallitus: 

Kaava-alueen maaperä on kivikkoista moree-
nia, joten rakentamisessa on varmistuttava ra-
donturvallisuudesta. 
 

Kuhmoisten kunnan rakennusjärjestyksessä 
määrätään, että koko kunnan alueella edellyte-
tään radonturvallista rakentamista. Ranta-ase-
makaavassa ei ole tarpeellista antaa radontur-
vallisuutta koskevia kaavamääräyksiä. 
 

Rakennettavissa lomarakennuksissa tulee olla 
käytössään riittävästi hyvälaatuista talous- ja 
juomavettä. Näiden kiinteistöjen jätevesijärjes-
telmät tulee toteuttaa lainsäädännön vaatimuk-
set täyttävällä tavalla. Kiinteistöt tulevat sijoittu-
maan melko lähekkäin ja siksi on erityisen tär-
keää huomioida riittävän tehokas jätevesien 
puhdistus sekä riittävät suojaetäisyydet juoma-
vesikaivojen ja jäteveden käsittelyn välillä. 
Rakennusoikeudessa ja rakennettavien raken-
nusten lukumäärässä tulee ottaa huomioon, 
että muodostuvat jätevedet pystytään käsittele-
mään tontilla asianmukaisesti ja talousveden 
laatu turvaten. Suojaetäisyyden jätevesijärjes-
telmästä lähimpään talousvesikaivoon tulee 
olla riittävä huomioiden maaston muodot ja 
maaperän läpäisevyys. 
 

Todetaan saapunut lausunto.  
 
Iso Sääksjärven ranta-asemakaavan muutosta 
laadittaessa on huomioitu riittävä rakennus-
paikkojen koko, muoto, korkeussuhteet ja maa-
perä, jotta jätevedet on mahdollista käsitellä 
rakennuspaikoilla. 

Puutarhajätteitä voi kompostoida itse rakenne-
tussa kompostikehikossa / avokompostissa, 
mutta elintarvikejätteiden kompostointi edellyt-
tää umpinaista haittaeläimiltä suojattua lämpö-
kompostoria, jotta ehkäistään haittaeläinten 
yleistyminen. 
 

Todetaan saapunut lausunto.  
 
Kompostoinnista on säädetty Kuhmoisten kun-
nan jätehuoltomääräyksissä seuraavasti: ”Elin-
tarvikejätteen ja kuivakäymäläjätteen kompos-
tointi on sallittu vain tarkoitukseen sopivassa 
haittaeläimiltä suojatussa kannellisessa kom-
postisäiliössä eli kompostorissa, josta valuma-
vesien pääsy maaperään on estetty.” 
 
Ranta-asemakaavassa ei ole tarpeen antaa 
kompostointia koskevia kaavamääräyksiä. 
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Yhteenveto tehtävistä tarkistuksista: 
 
Kaavaselostusta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään Biotalouteen tu-
keutuvan alueen maakuntakaavamerkinnän tiedoilla. 
 
Pirkanmaan liitto lisätään kaavaselostukseen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 
osallisten luetteloon. 
 
Kaavaselostusta täydennetään perustelemalla tarkemmin kaavaratkaisua ja arvioimalla laa-
jemmin yleiskaavasta poikkeamisen edellytyksiä. 
 
Kaavaselostusta täydennetään arvioimalla tarkemmin kaavan vaikutuksia vapaaseen ranta-
viivaan ja virkistyskäyttömahdollisuuksiin. 
 
Kaavaselostukseen lisätään tieto maakunnallisesta arvokkaasta rakennetusta kulttuuriym-
päristöstä. 
 



Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta 291 Kuhmoinen Täyttämispvm 08.07.2022

Kaavan nimi Iso Sääksjärven ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan
muutos

Hyväksymispvm Ehdotuspvm 08.07.2022
Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm
Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 3,4815 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 1,0138
Maanalaisten t ilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 2,4368

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] 279,00
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 1 Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 1 Ei-omarantaiset

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä 3,4815 100,0 175 0,01 1,0138 -140
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä -0,0385
R yhteensä 0,4584 13,2 175 0,04 -0,0179 -140
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä 3,0231 86,8 1,0702
W yhteensä

Maanalaiset tilat Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä

Alamerkinnät



Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä 3,4815 100,0 175 0,01 1,0138 -140
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä -0,0385
VV -0,0385
R yhteensä 0,4584 13,2 175 0,04 -0,0179 -140
RA 0,4584 100,0 175 0,04 -0,0179 -140
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä 3,0231 86,8 1,0702
M 3,0231 100,0 1,0702
W yhteensä
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