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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa 
vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma 
osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 

Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus 
saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja 
arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen 
kannalta sopivalla tavalla. 

1 Alueen sijainti 
Ranta-asemakaava-alue sijaitsee Rautalammin kunnassa Myhinjärven läntisellä ranta-
alueella. 

 
KUVA 1: Kaava-alueen sijainti (sininen ympyrä) 
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2 Kaava-alue ja tavoitteet 
Ranta-asemakaava-alue on yksityisten maanomistajien omistuksessa. 

Tavoitteet ovat alustavasti seuraavat: 

− Osoitetaan tilalle mahdollisuus rakentaa matkailua palvelevaa rakentamista ny-
kyinen rakennuskanta huomioon ottaen 

− Yksityiskohdat määritellään kaavasuunnittelun yhteydessä 

 

 
KUVA 2: Kaava-alue tila 1:65 Hännilä tien ja rannan  välissä 

3 Suunnittelutilanne 
Maakuntakaava 

Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön 7.12.2011 vahvistama Pohjois-Sa-
von maakuntakaava 2030. 

Suunnittelualue sijaitsee maakuntakaavassa Etelä-Konneveden virkistys- ja matkailu-
vyöhykkeen sisällä.  

Yleiskaava 

Myhinjärvelle ei ole laadittu yleiskaavoja. 

Asemakaava 

Alueelle ei ole laadittu asemakaavoja. 

 

1:65 
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KUVA 3: Ote Pohjois-Savon maakuntakaavojen yhdistel mästä 

 

Pohjakartta 

Pohjakarttana käytetään maanmittauslaitoksen maastotieto- ja kiinteistöraja-aineistoa.  

Rakennusjärjestys 

Rautalammin kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2001. 
Rakennusjärjestys tuli voimaan 1.1.2002. 

4 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisiksi alueidenkäyttötavoitteiksi tuli lainvoimaiseksi 
26.11.2001 (maankäyttö- ja rakennuslaki 22 §). Päätöksessä tavoitteet on jaettu kuuteen 
asiakokonaisuuteen: 1) toimiva aluerakenne, 2) eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinym-
päristön laatu, 3) kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4) toimivat 
yhteysverkostot ja energiahuolto 5) Helsingin seudun erityiskysymykset 6) luonto- ja 
kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. 

Valtioneuvosto päätti 13.11.2008 valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkista-
misesta. Tarkistuksen pääteemana on ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. 
Lisäksi tavoitteiden vaikuttavuutta on lisätty täsmentämällä tavoitemuotoiluja sekä vah-
vistamalla niiden velvoittavuutta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009.   

Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään 
niiden toteuttamista (maankäyttö- ja rakennuslaki 24 §). 

5 Selvitykset 
Kaavalla rakentamiseen osoitettavat alueet ovat pääosin rakennettua ympäristöä eikä var-
sinaisia selvityksiä (kuten luonto) siten ole tässä yhteydessä tarvetta laatia. 
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6 Arvioitavat vaikutukset 
Kaavaratkaisusta aiheutuvien vaikutusten arvioinnin keskeisenä tarkoituksena on tukea 
kaavan päätöksentekoprosessia. Vaikutustarkastelu ohjaa suunnitteluratkaisuja ja toimii 
osaltaan perusteena kaavaratkaisulle. 

Osallistuvan suunnittelun ja vaikutusten arviointien kautta pyritään välttämään nykyra-
kennetta huonontavia suunnitteluratkaisuja sekä kehittämään alueen maankäytöllistä ja 
ympäristöllistä kokonaisuutta.  

Tässä hankkeessa korostuvat erityisesti vaikutukset: 

− rakennettuun ja luonnonympäristöön 
− matkailuun, yrittäjyyteen 

7 Osalliset 
Maankäyttö- ja rakennuslain (1.1.2000) myötä kaavoituksen ominaisuuksiin kuuluu huo-
lehtia siitä, että eri intressiryhmien (osallisten) mahdollisuus osallistua asioiden käsitte-
lyyn on riittävän laajaa, oikeisiin asioihin kohdistuvaa ja oikein ajoittuvaa. 

Suunnitteluun osallistutetaan päättäjät, kuntalaiset ja ne intressiryhmät, joita tarkastelu-
alueen kehittäminen erityisesti koskettaa. Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomai-
set ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

Keskeiset osalliset: 

− Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
− Pohjois-Savon liitto 
− Kuopion museo 
− Rautalammin kunnan luottamuselimet ja hallintokunnat 
− Maanomistajat/ hallintaoikeuden haltijat 
− Alueen asukkaat ja rajanaapurit 

7.1 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Kaikista merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan Rautalammin 
kunnan ilmoitustaululla ja internet -sivuilla www.rautalampi.fi sekä Sisä-Savo -paikallis-
lehdessä. Kaava-aineistot pidetään nähtävillä kunnantalolla. 

Osallisilla on maankäyttö- ja rakennuslain 64 §:n mukaan ennen kaavaehdotuksen aset-
tamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle (ELY-keskus) neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riit-
tävyydestä. Jos suunnitelma on ilmeisesti puutteellinen, elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen on viivytyksettä järjestettävä kunnan kanssa neuvottelu suunnitelman täy-
dennystarpeiden selvittämiseksi.  
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7.2 Suunnitteluvaiheet ja alustava aikataulu 

Työn käynnistäminen, kaavan valmisteluvaihe  talvi 2014 - 2015  
− Lähtötiedot 
− Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 
− Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja kaavan valmisteluvaihe (MRL 63 § ja 64 §) 

 

Käsittely:  OAS:n ja valmisteluvaiheen aineiston (kaavaluonnos) käsittely kunnanhallituksessa ja 
asettaminen nähtäville. 

Osallistuminen: Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyden arviointi. Mahdollisuus esit-
tää mielipiteitä OAS:sta ja kaavaluonnoksesta. Pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta. 
Neuvottelut osallisten kanssa tarvittaessa. 

Tiedottaminen: OAS:n ja kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan Sisä-Savo -pai-
kallislehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja Internet -sivulla www.rautalampi.fi. 

 

Kaavaehdotus     kevät 2015 
− Kaavaehdotuksen valmistelu 

Käsittely:  Kaavaehdotuksen käsittely kunnanhallituksessa ja asettaminen nähtäville (MRA 27 §) 

Osallistuminen: Kaavaehdotus asetetaan nähtäville ja pyydetään lausunnot, mahdollisuus jättää 
muistutuksia 

Tiedottaminen: Kuten edellä 

 

Kaavan hyväksymiskäsittely    kevät - kesä 2015 
− Vastineet mahdollisiin muistutuksiin ja lausuntoihin 
− Viranomaisneuvottelu tarvittaessa lausuntojen ja muistutusten saavuttua 
− Kaavaehdotuksen tarkistaminen tarvittaessa 

Käsittely:  Kaavaehdotuksen käsittely kunnanhallituksessa ja hyväksyminen valtuustossa (MRL 
52 §). 

Osallistuminen: Mahdollinen valitusprosessi. Kaavan hyväksymispäätöksen laillisuudesta voi 
valittaa Kuopion hallinto-oikeuteen. 

Tiedottaminen: Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla ja Internet-sivuilla 
sekä Sisä-Savo -paikallislehdessä. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa. 



Maankäytönsuunnittelu           RAUTALAMPI Hännilän ranta-asemakaava 

KAAVAHARJU  OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
 

 
Sivu 6 /6              Hännilä_RAK_oas_23012015.docx 

8 Yhteystiedot 

8.1 Kaavanlaadinta 
 
Maankäytönsuunnittelu 

KAAVAHARJU 
Leväsentie 23 
70780 KUOPIO 
 
Kaavoitusinsinööri Jorma Harju      
Puh. 044 5963 111    
Sähköposti: jorma.harju@kaavaharju.fi 

8.2 Kaavan hallinnollinen käsittely 
 
Rautalammin kunta 
Kuopiontie 11  
77700 RAUTALAMPI 
 
Tekninen johtaja Tuure Savolainen 
Puh. 0400 784 570 
Sähköposti: tuure.savolainen@rautalampi.fi 
 


