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LAUSUNTO LEPPÄVESIJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAN PÄIVITTÄMISEN LUONNOKSESTA

Leppävesijärven rantayleiskaavan päivittämisen tavoitteena on ajantasaistaa Laukaan 
kunnanvaltuuston 2004 hyväksymä rantayleiskaava. Keskeisenä lähtökohtana on 
rakennusoikeuden saattaminen ajan tasalle vastaamaan nykyistä tasoa sekä teknisten 
tarkistusten tekeminen nykyiseen kaavaan. Suunnittelualue käsittää Leppävesijärven ranta-
alueet Laukaan kunnan alueella. Suunnittelualueeseen kuuluu rantaviivaa yhteensä noin 68 
km.

Alueella on voimassa maakuntavaltuuston 1.12.2017 hyväksymä Keski-Suomen 
maakuntakaava. Rantayleiskaavan kaavaselostuksessa on kerrottu Keski-Suomen 
maakuntakaavatilanne ja suunnittelualueelle sijoittuvat maakuntakaavamerkinnät. 
Kaavaselostuksen maakuntakaavaa koskevaa tekstiä on syytä tarkentaa ja päivittää 
tarvittavilta osin.  

Yleiskaavaselostuksessa ei mainita, että kaava-alue sijoittuu suureksi osaksi maakuntakaavan 
kulttuuriympäristön vetovoima-alueelle. Vetovoima-alueina osoitetaan maakunnan 
kulttuuriympäristön monimuotoiset aluekeskittymät, jotka nähdään maakuntakaavassa 
hyvinvointia tukevina alueina ja ne mahdollistavat kulttuuriympäristön monimuotoisuuden 
hyödyntämisen ja kehittämisen esimerkiksi osana matkailua ja virkistystä. Merkintään sisältyy
suunnittelumääräys: Alueen kehittämisessä tulee hyödyntää kulttuuriympäristön 
monimuotoisuutta. Alueidenkäytön suunnittelulla edistetään kulttuuriympäristöjen kestävää 
käyttöä ja hoitoa. Alueilla metsien hoito ja käyttö perustuu voimassa olevaan 
metsälainsäädäntöön.

Yleiskaavaselostuksen maakuntakaavakohdassa mainitaan maakunnallisesti merkittäviä 
rakennettuja kulttuuriympäristöjä sekä valtioneuvoston päätöksellä suojeltu rakennus. Nämä 
kohteet sisältyvät maakuntakaavan alueluettelossa esitettyihin maakunnallisesti merkittäviin 
rakennetun kulttuuriympäristön kohteisiin ja valtioneuvoston päätöksellä suojeltuihin 
rakennuksiin, mutta näitä kohteita ei ole esitetty maakuntakaavakartalla. Kulttuuriympäristöä 
koskee maakuntakaavan koko maakuntaa koskeva kulttuuriympäristön suunnittelumääräys: 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon tunnetut munaisjäännökset ja 
maakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet sekä arvokkaat 
perinnemaisemat. Ajantasainen tieto on tarkistettava museoviranomaiselta ja 
perinnemaisemien osalta toimivaltaiselta viranomaiselta. 

Maakuntakaavassa virkistysalueena oleva Kuusisaari on yleiskaavassa erityisselvitysalueena. 
Liiton mielestä Kuusisaaren virkistysalue on siinä määrin merkittävä, että alueen 
suunnitteluperiaatteita ja virkistystoimintojen toteuttamista on hyvä selvittää perusteellisesti 
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esim. ranta-asemakaavalla. Alueen osoittaminen yleiskaavassa erityisselvitysalueena on siten 
perusteltua.

Keski-Suomen liitto pitää Leppävesijärven rantayleiskaavaluonnosta maakuntakaavan 
mukaisena.

Lausunnon on valmistellut Reima Välivaara, reima.valivaara@keskisuomi.f, 040 595 0918
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen 
oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. 
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