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Johdanto 
 

Siilinjärven kunnanhallitus teki 31.3.2014 § 74 päätöksen Juurusvesi - Kuuslahti yleis-

kaavatyön laadinnasta ja päätti asettaa laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman 

(oas) nähtäville. Alueelle on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukainen oi-

keusvaikutteinen yleiskaava. Kaavoitustyöllä on määritelty puitteet Kuuslahden kylä-

alueen ja Juurusveden ranta-alueiden uudelle maankäytölle ja rakentamisen ohjaamisel-

le. 

Yleiskaavalla korostetaan Kuuslahden merkitystä säilyvänä ja täydennysrakentuvana 

kyläalueena Siilinjärven keskustaajaman läheisyydessä. Lähtökohtana on ollut kylämäi-

sen väljä rakentamistehokkuus. Maankäyttö on suunniteltu yksityiskohtaisen, rakennus-

lupaan oikeuttavan, yleiskaavan avulla. Näin menetellen on ollut mahdollisuus tarkas-

tella mm. kylä- ja ranta-alueiden rajauksia, sisältöä ja rakentamisperiaatteita maankäyt-

tö- ja rakennuslain edellyttämällä riittävällä tarkkuudella. 

Yleiskaava on nykyisen lainsäädännön pohjalta tarkoituksen mukaisin menettely sekä 

Juurusveden rantojen, että Kuuslahden kylän rakentamisen suunnitelmalliseen ohjaami-

seen. On perusteltua, että alueella, maankäyttö- ja rakennuslain mahdollistavaa, raken-

tamista ja rakennuslupamenettelyä ohjataan kokonaisrakenteellisen tarkastelun pohjalta, 

sen sijaan, että rakentamismahdollisuudet ratkaistaisiin yksittäin tapauskohtaisesti ilman 

kokonaistarkastelua. 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti yleiskaavan tavoitteena on mm. 

edistää taajamien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittämistä mm. 

kiinnittämällä huomiota oleviin rakenteisiin ja näiden hyödyntämiseen. Osaltaan yleis-

kaava toteuttaa myös Kuopion seudun maakuntakaavaa ja sen tavoitteita. 

Kuuslahden kyläalueen ja Juurusveden ranta-alueiden kaavaratkaisuihin ovat osaltaan 

vaikuttaneet Yaran kemianteollisuuden tuotantolaitosten ja kaivosalueiden läheiset si-

jainnit. Nämä kuin myös muut maankäyttöä rajoittavat tekijät on yleiskaavaratkaisussa 

pääsääntöisesti pystytty ottamaan huomioon ja sovittamaan eri intressinäkökulmat. 

Yleiskaavaprosessin ja osallistavan suunnittelumenettelyn yksi keskeinen tavoite on ol-

lut inspiroida paikallisia ja ulkopuolisia osallisia ja toimijoita suunniteltavan ympäristön 

ja siihen liittyvien toimintojen kehittämiseen, sekä mahdollistaa osallisten ja suunnitteli-

joiden välinen vuorovaikutus. 

Vuoden 2014 aikana on laadittu luonto- ja maisemaselvitys (Jari Hietaranta Ekotoni Ky, 

maisema-arkkitehtitoimisto Väyrynen) ja muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy). 

Keväällä – syksyllä 2015 on päivitetty kunnassa aikaisemmin laadittuja rakennus- ja 

kulttuurikohteiden inventointeja. Yleiskaavan valmisteluvaiheen kuulemista on suoritet-

tu mm. vuoden 2015 keväällä pitämällä kaava-aineisto yleisesti nähtävillä. Yleiskaava-

ehdotus on pidetty nähtävillä talvella 2015 – 2016. 

Yleiskaavatyötä on ohjannut Siilinjärven kunnan puolelta kaavoituspäällikkö Timo Ne-

nonen. Kaavanlaatijana on toiminut kaavoitusinsinööri Jorma Harju, Maankäytönsuun-

nittelu Kaavaharju. 
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1 Lähtökohdat 

1.1 Kaava-alueen sijainti 

Juurusvesi – Kuuslahti yleiskaava-aluetta rajaa idässä kunnan raja, lännessä lentokentän 

ja Jälän alue sekä Siilinjärven kirkonkylä lähialueineen. Pohjoisessa Kuuslahden kylä 

sisältyy yleiskaava-alueeseen. Yleiskaava-alueen pinta-ala on noin 64.5 km2. 

 

KUVA 1: Yleiskaava-alueen sijainti ja rajaus 
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1.2 Kaavoitustilanne 

Maakuntakaava 

Yleiskaavoitettava alue sisältyy Kuopion seudun maakuntakaavaan, jonka Ympäristö-

ministeriö on vahvistanut 3.7.2008. Pohjois-Savon maakuntakaavan, jonka Ympäristö-

ministeriö on vahvistanut 7.12.2011, yhteydessä tehtiin joitakin muutoksia myös Kuo-

pion seudun maakuntakaavaan. Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavan Ympäristö-

ministeriö on vahvistanut 15.1.2014. Maakuntakaava on ohjeena yleiskaavasuunnittelul-

le. Edellä mainittujen maakuntakaavojen yhdistelmäote ja niihin liittyvät merkinnät on 

kuvattu seuraavilla sivuilla. 

 

KUVA 2: Ote Pohjois-Savon maakuntakaavojen yhdistelmästä 
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Maakuntakaavassa osoitetut yleiskaava-aluetta koskevat kohteet, merkinnät ja määräyk-

set ovat seuraavat: 

 

 

 

 

 

 

ma1 661 KUUSLAHDEN KOULU 
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sv-1 803 KEMIRAN TUOTANTOLAITOSTEN SUOJAVYÖHYKE 

 

 

sv-2 804 KEMIRAN KAIVOSALUEEN SUOJAVYÖHYKE 

 

 

 

at-1 051 KUUSLAHTI 
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lu 920 KUUSLAHTI 

     

 

lv 901 KUUSLAHTI 

  

 

MT 246 KUUSLAHTI 

 
 

MY1  291 RAHVONSAARI JA 292 OTUS SAARI 

 

 

er 750 KANKAISEN LUONNONRAVINTOLAMMIKKO 

 

 

SL 549 JUURUSVEDEN SAARET 
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SM 585  URIMO Kiinteä muinaisjäännös  lapinrauniot 

 

  

 

me 11.850 LENTOMELUALUE 

Merkinnällä osoitetaan Kuopion lentoaseman melualue, jolla melutaso Lden on 

yli 55 dBA. 

Suunnittelumääräys: Alueelle ei tule yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 

osoittaa uutta asuinrakentamista tai muita melulle herkkiä toimintoja. Alueelle 

voidaan sijoittaa lentoliikenteeseen liittyviä rakennuksia sekä muita toimintoja ja 

teollisuutta, joille lentomelu ei aiheuta haittaa. 
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Yleiskaava 

Alueella ei ole aikaisemmin laadittu yleiskaavaa. Juurusveden Nilsiän puoleiselle alu-

eelle on laadittu rantaosayleiskaava. Suunnittelualue rajautuu lännessä vireillä oleviin 

Etelä-Siilinjärven ja Kirkonkylän yleiskaavoihin. 

Asemakaava 

Kuivaniemeen on laadittu yksityisen maanomistajan toimesta ranta-asemakaava vuodel-

ta 1976. 

1.3 Rakennusjärjestys 

Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 18.3.2013. 

Rakennusjärjestyksessä on määritelty mm. suunnittelutarvealueet ja rakentamisen ylei-

siä reunaehtoja ranta-alueilla. 

1.4 Pohjakartta 

Yleiskaavan pohjakarttana käytetään maanmittauslaitoksen ajantasaista maastotietokan-

taa ja kiinteistöraja-aineistoa. 

1.5 Maankäytön nykyrakenne 

1.5.1 Kokonaisrakenne 

Yleiskaava-alueen kokonaisrakenne on seuraava: 

 Yleiskaava-alueen pohjoisosa on Kuuslahden kyläaluetta 

 Kuuslahden kylän läpi kulkevat Siilinjärvi - Kuhmo kantatie 75, yhdystiet 16335 

Kolmisoppi - Kuuslahti ja 16341 Härkäkäänne - Marjamäki 

 Kuuslahden läpi kulkee myös Suomen rataverkkoon kuuluva Siilinjärvi - Joen-

suu -rautatie 

 Yleiskaava-alueen länsipuolella on Siilinjärven Yaran tuotantolaitos- ja kaivos-

alueita 

 Kuuslahden kylän eteläpuoleiset manneralueet ovat haja-asutusluonteisia Juu-

rusveden rantojen lähialueita. Alueilla on sekä maa- että metsätaloutta. 

 Eteläosa yleiskaava-aluetta käsittää Juurusveden saaristoa. 

1.5.2 Kuuslahden kylä 

Kuuslahden kyläalueella (yleiskaavan AT-alueen osalta) on tällä hetkellä noin 160 

asuinrakennusta ja noin 40 loma-asuntoa.  

Kuuslahden kylässä on alakoulu. Nuorisoseuran talo ja Työväentalo palvelevat yhdis-

tys- ja seuratoimintaa. Kyläalueella on valaistu ulkoilureitti / hiihtolatu. 

Kaupallisia palveluita kylällä ei ole vaan näiden osalta kylä tukeutuu kirkonkylän taa-

jamapalveluihin. 
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Kuuslahden kylän asukasmäärä on hieman kasvanut viime vuosikymmeninä. Kyläkou-

lun oppilasmäärä on sen sijaan ollut laskeva vastaavalla ajanjaksolla. 

AJANKOHTA ASUKASMÄÄRÄ OPPILASMÄÄRÄ 

1990 450 42 

1995 481 49 

2000 472 74 

2005 491 64 

2010 500 43 

2015 520 46 

Taulukko: Kyläasutuksen ja -koulun oppilamäärän kehitys (Siilinjärven kunta) 

Vastaavasti alla olevan taulukon mukaisesti myös asuinrakentaminen kyläalueella on ol-

lut varsin vähäistä – rakentamispaine on kohtuullisen vähäistä. Viimeisten 15 vuoden 

aikana kyläalueelle on rakennettu 21 omakotitaloa. Tämä on vajaat 2 % koko kunnan 

omakotitalojen rakentamismäärästä (1200 omakotitaloa) ko. ajanjaksona. 

 

Taulukko: Omakotitalojen rakentamismääriä Kuuslahden kylällä ja koko kunnan alueella. 

1.5.3 Juurusvesi ja muut rannat 

Yleiskaava-alueen ranta-alueilla on tällä hetkellä noin 90 asuinrakennusta ja noin 210 

loma-asuntoa. Rakentaminen on pääsääntöisesti hajarakentamisluonteista – taajamia ei 

ole. 
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1.5.4 Liikenneverkosto 

Kuuslahden kylän läpi kulkee Siilinjärvi - Kuhmo kantatie 75, yhdystiet 16335 Kolmi-

soppi - Kuuslahti ja 16341 Härkäkäänne - Marjamäki. Kuuslahden läpi kulkee myös 

Suomen rataverkkoon kuuluva Siilinjärvi – Joensuu -rautatie. Juurusveden ranta-alueilla 

on kattava yksityistieverkosto. 

 

KUVA 3: Ote Pohjois-Savon tienumerokartasta. 

 

KUVA 4: Ote valtion rataverkkokartasta. 
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1.5.5 Yhdyskuntatekninen huolto 

Kuuslahden kylä ja merkittävä osa sen eteläpuolisista Juurusveden manneralueista ovat 

vesiosuuskuntien vesijohto- ja viemäriverkostojen piirissä. 

 

KUVA 5: Vesiosuuskuntien viemäriverkoston toiminta-alueet. Punainen 
vesiosuuskuntien viemäriverkoston toiminta-alueet. Sininen vesiosuuskuntien 
vesijohtoverkoston toiminta-alueet (Siilinjärven kunta 2014). 
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1.5.6 Ympäristöhäiriöt 

Merkittävimmät ympäristöhäiriöt (erityisesti yleiskaava-alueen pohjoisosaan) 

aiheutuvat Yaran kemianteollisuuden tuotantolaitosten ja kaivosalueiden toiminnoista. 

Kootusti em. aiheutuu seuraavia häiriövaikutuksia yleiskaava-alueelle (jotka tullaan 

tarvittavissa määrin ottamaan huomioon yleiskaavaratkaisuissa) ovat seuraavat: 

 tuotantolaitosten aiheuttama melu 

 tuotantolaitosten aiheuttamat mahdolliset päästöt ym. (suoja-alue SEVEGO II) 

 kaivosalueiden toiminnasta aiheutuvat haitat; melu, pöly ym. (kaivosalueen suoja-

vyöhyke) 

Näihin liittyviä selvityksiä ja vaikutuksia yleiskaavan kannalta on kootusti kuvattu koh-

dassa 5.3 Yaran tuotantolaitosten ja kaivosalueiden vaikutukset yleiskaavaan. Katta-

vammin aihetta on tarkasteltu ja arvioitu useissa erillisissä suunnitelmissa, selvityksissä 

ja vaikutusten arviointiraporteissa.  

Muita maankäyttöä rajaavia häiriötekijöitä ovat tie- ja raideliikenteen aiheuttamat melu-

haitat (yleiskaava-alueen pohjoisosassa) ja Rissalan lentokenttätoimintaan liittyvät 

meluhaitat (erityisesti yleiskaava-alueen eteläosan Juurusveden alueella). Sekä tie- ja 

raideliikenteen että lentomelun osalta on tehty erillisiä selvityksiä. 

Finavian vuona 2010 tehdyn lentokonemeluselvityksen mukaan lentotoiminta Kuopion 

lentoasemalla on monipuolista. Kentällä operoi säännöllisesti Ilmavoimien torjunta-

hävittäjiä, kaupallisen liikenteen lentoja usean eri operaattorin kalustolla, Ilmavoimat 

laivastonsa kaikilla yhteys- ja kuljetuskonetyypeillä sekä erityyppisiä kevyitä yleisilmai-

lukoneita ja helikoptereita.  

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteissa mm. todetaan, että "Alueidenkäytössä on 

ehkäistävä melusta aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia 

haittoja. Uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa 

melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa.” 

Edellä mainittuihin liittyviä erillisraportteja on lueteltu kohdassa 2 Suunnitelmat ja 

selvitykset. 
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2 Suunnitelmat ja selvitykset 

Yleiskaavan laadinnassa tukeudutaan mm. tietoihin alueen luonnonympäristöstä ja kult-

tuuriarvoista. Tarvittaessa tehdään täydentäviä lisäselvityksiä. 

Olevaa aineistoa ovat mm. 

 Siirtoviemäri Kuuslahden ja Pajulahden alueille 

 Siilinjärven rakennuskulttuuri, osa2 - Maaseutualue. Koponen Ismo (toim.) Pöljän 

kotiseutumuseon julkaisusarja, 1992 

 Kuopion seudun maakuntakaavan liittyvät selvitykset 

 Siilinjärven luonto- ja maisemaselvitys. Jaakko Pöyry Infra 2005 

 Tulvavaarakartoitus. Heikkinen Auli. Suomen ympäristökeskus 2008 

 Tulvariskien alustava arviointi Vuoksen vesistöalueella, luonnos.  Kaakkois-

Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskukset, 2010. 

 Kuopion ja Siilinjärven tie- ja raideliikenteen meluselvitys, WSP Finland 2008 

 Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma. Savo–Karjalan tiepiiri 2009 

 Lentomeluselvitys 2010. Finavia Oy 

 Kuuslahden kylän rakennuspaikkaselvitys. Kehittämisyhdistys Kalakukko ry, 2010 

 Siilinjärven kunnan maankäyttöpoliittinen ohjelma, 2010 

 Siilinjärven ja Maaningan vesihuollon kehittämissuunnitelmat. Pöyry Oy, 2011 

 Siilinjärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. KV 17.12.2012 

 ”Loikka 2030” Kuopion toiminnallisen seudun rakennemalli 2030. Airix Oy 2012 

 Siilinjärven kunnan strategia 2025, 2013 

 Kemira Phosphates Oy. Siilinjärven kaivos. Kaivostoiminnan jatkaminen vuoden 

2010 jälkeen. Uusien alueiden käyttöönotto. YVA-selostus 

 Yara Suomi oy siilinjärven kaivoksen  sivukivialueiden laajennus ympäristövaiku-

tusten arviointiselostus, ramboll Finland Oy, 20.12.2013. 

Kaavatyön yhteydessä tehdyt selvitykset 

 Rakennuskulttuuriselvitys 2015 

 Muinaisjäännösinventointi 2014 

 Luonto- ja maisemaselvitys 2014 

 Emätilaselvitys 2014 

2.1 Rakennuskulttuuri 

Rakennuskulttuurin osalta aluetta on aikaisemmin tarkasteltu Siilinjärven rakennuskult-

tuuri, osa2 – Maaseutualue Koponen Ismo (toim.) Pöljän kotiseutumuseon julkaisusarja, 

1992 -julkaisussa. Kyseisen inventointityön yhtenä tarkoituksena oli tarkoitus saada yh-

tenäinen kuva maaseutualueen vanhasta rakennuskannasta. Inventointityön laajuudesta 

johtuen julkaisuun valittiin vanhimman rakennuskannan parhaiten säilyneitä kohteita, 

myös uudemman mm. jälleenrakennuskauden kohteita, kunkin osa-alueen erikoisia ja 

tyypillisiä piirteitä painottaen.  

Inventointikohteiden valinnan pääperusteita olivat historialliset, rakennushistorialliset ja 

maisemalliset arvot. Inventoinnissa todetaan, että pihapiirit ovat kuitenkin enemmän tai 

vähemmän uusiutuneet. 
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Edellä mainitussa julkaisussa on yleiskaava-alueen osalta tuotu esille seuraavat kohteet 

(kohdenumerointi viittaa julkaisussa käytettyyn numerointiin): 

Julkiset rakennuskohteet 

 Kuuslahden entinen kansakoulu, kohdenumero 6 

 Kuuslahden työväentalo, kohdenumero 10 

Asuinrakennukset, pihapiirin muita rakennuksia 

 Lipetti eli Kuusela, kohdenumero 9 

 Kuuslahden hovi, kohdenumero 11 

 Kaunisaho, kohdenumero 21 

 Urimo, kohdenumero 22 

 Laajalahti, kohdenumero 23 

 Vuorela, kohdenumero 25 

 Haapaniemi, kohdenumero 26 

 Uudispiha, kohdenumero 39 

 Vännilänharju, kohdenumero 40 

 Viinaniemi, kohdenumero 44 

2.2 Rakennuskulttuurin inventointi 2015 

Vuoden 2015 aikana yleiskaava-alueelle on kunnan toimeksiannosta laadittu täydentävä 

rakennuskulttuurin tarkastelu ja inventointi (Arkkitehtuuritoimisto J-P Husso). Tarkaste-

lussa rakennuskohteet on luokiteltu kohteiden merkittävyyden mukaan seuraavasti: 

Luokittelutunnus I 

Rakennushistoriallisesti inventointialueen merkittävimmät rakennukset ja aluekokonai-

suudet, joiden säilyminen on syytä turvata esim. yleis- tai asemakaavalla.  

Luokittelutunnus II 

Kohde on rakentamisaikansa tyypin hyvä esimerkki ja hyvin tai melko hyvin säilynyt. 

Kohteiden säilymisen turvaaminen ei ole välttämätöntä. 

Luokittelu III 

Muut vähempiarvoiset inventoidut kohteet, joihin ei kohdistuisi erityisiä suojeluintres-

sejä. Kohde on mainitsemisen arvoinen, vaikkakin tavanomainen rakennusaikansa edus-

taja, tai on voinut olla aiemmin tyylikkäämpi, mutta muutosten tai kunnon huonontumi-

sen myötä menettänyt aiempaa edustavuuttaan. Voi olla aluekokonaisuuden osana.  

Voi myös olla esimerkinomaisena kohteena mukana, vaikka muitakin vastaavan tasoi-

sia, mutta kohteiksi ottamattomia on inventointialueella tai kunnan muissa osissa. 

Seuraavassa on kooste ko. inventoinnista ja I ja II –kohteiden osalta, jotka on myös 

merkitty yleiskaavakartalle asiaankuuluvin merkinnöin. 
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Kuva 6. Inventoidut rakennuskulttuurikohteet (I ja II luokittelun mukaiset kohteet). 
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Alueen yleiskuvaus 

Kuuslahden inventointialueelle ominaista ovat avarat viljelymaisemat, jotka ovat jo sa-

tojakin vuosia sitten raivattu vesistöjen loiville rantarinteille. Maatilarakentaminen on 

sijoittunut yleisesti ottaen sopusuhtaisesti peltojen tuntumaan, usein tukeutuen met-

säsaarekkeisiin. 

Vesistöt ovat pääsääntöisesti pohjois-etelä -suuntaisia ja kapeahkoja, joiden väliin jää 

kaksi pitkää niemeä monine rantaviivaa rikkovine erikokoisine lahtineen ja saarineen. 

Juurusveden alueen saaristo on vanhastaan ollut harvaan asuttua, monet saarista täysin 

asumattomia. Kesämökkirakentaminen näihin saariin ajoittuu pääosin viimeisten viiden 

vuosikymmenen ajalle, ollen yleensä pienehköjä (aika vaatimattoman kokoisia) kesä-

mökkejä. 

2.2.1 Luokittelutunnuksen I mukaiset kohteet 

Kuuslahden entinen koulu kohde 6 

osoite: Kuuslahti, Viismäki 1, 71840 Kuuslahti 

 

RH 

Vuonna 1906 kansakouluksi jugendtyylisenä tehty rakennus on nykyisin asuinkäytössä. 

Sen julkisivujen mitoitus on mittakaavallisesti hämäävä; ikkunoiden ja ovien koko on 

huomattavasti tavanomaista reilumpi, joten rakennus näyttää todellista pienemmältä. 

Koillispäädyn tornimainen laajennusosa on tehty 1990-luvulla. Pihapiirissä on vuonna 

1937 tehty talousrakennus. Koulun entinen sauna on etäämmällä, nyt toiseen tonttiin 

kuuluvana. 

Kuuslahden työväentalo JK10 

osoite: Nilsiäntie 882, 71840 Kuuslahti 

RH, M 

Talkoilla hirrestä rakennettu Kuuslahden työväentalo valmistui vuonna 1930. Sittemmin 

sitä on laajennettu ja tehty sisätiloihinkin muutoksia. 

  

Kuvat 7 ja 8. Kuuslahden entinen koulu ja työväentalo 
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Kaunisaho (Ranta-Aho) JK21 

osoite: Haapavedentie 384, 71840 Kuuslahti 

RH, M 

Tilan päärakennus on 1920- ja 1930-lukujen vaihteesta. Ikkunajako on yhä rakennus-

ajalleen tyypillinen. Tiilinavettaa alettu rakentamaan vuonna 1934. 

Vastapäätä päärakennusta on kookas, leveärunkoinen ja kaksikerroksinen aitta-

varastorakennus. Peltoaukeaman reunassa olevaa pihapiiriä rajaa huoliteltu kuusiaita. 

 

Kuva 9. Kaunisaho 

Savisalo JK52 

osoite: Savisalontie 151, 73410 Pieksänkoski 

RH, M 

Seudun maatilarakennustyylistä poikkeava Savisalon tilan asuinrakennus on tehty 

vuonna 1933, 1½-kerroksisena, koko seinärakenne muuraten poltetusta punatiilestä be-

tonirakenteisen kellarikerroksen päälle. Kaksikerroksinen lasikuisti-sisäänkäyntiosa lie-

nee ollut tarkoitus tehdä myös tiilestä (on piirustuksia), mutta se on toteutettu lautara-

kenteisena. Tiilirakenteisten ulkoseinien ulkopinta on puhtaaksimuurattua, sisäpinnat 

rapattuja. 

Rahvo –saaren A JK72 

osoite: Rahvo 

RH 

Hevosten kesälaitumena olevan Rahvo -saaren vanha asuinpaikka, jonka pihapiirissä 

ovat vielä: asuinrakennus, saunarakennus ja pitkä, mutta kapearunkoinen navetta-

talousrakennus. Ne ovat pääosin pelkkahirrestä tehtyjä, mutta myös lautaverhottuja ra-

kennusten väli- ja lisäosia niissä on. 

  

Kuvat 10 ja 11. Savisalo ja Rahvo 
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2.2.2 Luokittelutunnuksen II mukaiset kohteet 

Lipetti eli Kuusela JK9 

osoite: Kinnusentie 90, 71840 Kuuslahti 

RH 

Tätä vanhaa asuinpaikkaa lienee viljellyt Kuuslahden hovin torppari tai palkollinen. 

Luultavasti 1800-luvulla paritupaisena tehdystä asuinrakennuksesta on lounaispääty pu-

rettu ja siihen tehty muitakin muutoksia. Sen lähellä oleva vuoraamaton hirsinen pie-

nehkö aitta kiviperustuksineen saattaa olla asuinrakennustakin vanhempi. 

Kuuslahden hovi JK11 

osoite: Nilsiäntie 875, 71840 Kuuslahti 

RH, M 

Kuuslahden hovi on Kuuslahden kantatiloja, paikalla asuttu jo vuosisatoja; omistajista 

tietoa ainakin 1700- luvun puolivälistä alkaen. Tilan aiempi päärakennus on toiminut 

väliaikaisena kunnalliskotina 1920-luvulla. Nykyinen asuinrakennus on tehty 1946 

käyttäen hirsiä aiemmasta. Kansakoulu oli tilalla vuosina 1938-1966; mm. käsityöluok-

ka ja keittola olivat päärakennuksen pohjoispuolisessa erillisrakennuksessa, jonka ikä ei 

ole tiedossa. Navetta on peräisin 1880-luvulta. Se on suuri kaksikerroksinen kivinavetta 

(jopa 100 lehmälle). Nykyisin se on huonokuntoinen ja käytössä vain osittain varastona. 

Lantalan kiviset nurkkapylväät puisine kattorakenteineen ovat luhistuneet. Mm. Nilsiän-

tieltä hyvin näkyvät, maisemallisesti merkittävät järveen viettävät peltomaisemat ovat 

edelleen viljeltyjä. 

Kyllölä JK20 

osoite: Haapavedentie 201, 71840 Kuuslahti 

RH, M 

Kyllölän omistajana on ollut Gutzeit OY noin 1800-luvun lopulta vuoteen 1925. Nykyi-

nen omistajasuku muutti paikalle 1800- ja 1900-luvun vaihteessa asuen aluksi vuokral-

la. 

Hirsinen asuinrakennus on tehty 1870-luvulla. Se on alkuaan ollut suurempi, mutta ra-

kennuksen pohjoispäässä ollut salin puoli purettiin 1940-luvun alussa. Rannan puolei-

sella rinnepellolla on vanha lato. Pihan rakennuksiin kuuluvat asuinrakennuksen lisäksi 

navetta, kalustovaja ja ajoneuvotalli sekä aitta. Hieman taempana on kuivaamo ja pieni 

vaja. 

Urimo JK22 

osoite: Haapavedentie 498, 71840 Kuuslahti 

RH, M 

Urimon tila Urimolahden rannalla on yksi Kuuslahden vanhimpia asuinpaikkoja. Se 

mainitaan isonjaon aikaisessa maarekisterissä. Nykyisen asuinrakennuksen vanhimmat 

osat ovat 1700-luvun puolivälistä. Se on kookas puolitoistakerroksinen, luonnonkivipe-

rustukselle tehty hirsirakennus. Pihan puolella on poikkipäädyllä katettu ja umpeen lau-

doitettu kuisti. Talo on vuorattu vaakalaudoituksella 1900-luvun alussa. Nyt yläosassa 

on pystylaudoitustakin. Ikkunat on osin uusittu suurempina ja eri mallisina kuin entiset 

T-ikkunat olivat. Vastapäätä asuinrakennusta oleva navetta, jonka vanhimmat osat on 

tehty 1822, on luhistunut kasaan; luultavasti katto on ensin vuotanut lahottaen rakentei-

ta. Hirsirunkoinen aitta vuodelta 1809, on osittain kaksikerroksinen luhtiaitta. 
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Laajalahti JK23 

osoite: Laajalahdentie 71, 71840 Kuuslahti 

RH 

Pihapiiriin Urimosta siirretty pieni yksihuoneinen aitta näyttää vanhalta, lienee 1700- ja 

1800-luvun vaihteesta. Sen hirret ovat jo osittain säärasitusten kuluttamia, joten nurk-

kasalvoksissa väljyyttä ja sen myötä seinät eivät enää ole pysyneet suorina. 1½-

kerroksinen asuinrakennus on vuodelta 1959; ikkunat kapeine listoituksineen vaikutta-

vat olevan samalta ajalta. Pelkkahirrestä tehdyn saunan ikä ei ole tiedossa, voi olla 1950 

tai -60-luvulta. 

Vuorela JK25 

osoite: Kiukoonlahdentie 24, 71840 Kuuslahti 

RH, M 

Hienosti rinnepeltojen ja metsän rajaukseen sijoittuvat maatilan rakennukset. Maisemal-

lisesti merkittävä. Rantapellolla on harvinaistuvaa mallia oleva pyöröhirsinen heinälato, 

jonka seinät levenevät ylöspäin kohotessaan. 1½-kerroksisen asuinrakennuksen jul-

kisivuissa on rakennustyypille vieraita muotoaiheita; kaarevia sahauksia on tehty ikku-

napielilautoihin. Julkisivuverhouksena on nyt pystysuuntainen lomalaudoitus ilman ja-

kolistoja. Rakennusta on laajennettu yksikerroksisella osalla, jonka katto on samassa 

kaltevuudessa pääkaton kanssa. 

Haapaniemi JK26 

osoite: Koivuniementie 43, 71840 Kuuslahti 

RH, M 

Komeassa järveen rajautuvassa avarassa peltomaisemassa sijaitseva Haapaniemen tila 

on maisemallisesti vaikuttava näky. Maatilan vanhat, nyt jo käyttämättöminä rapistuvat, 

maalaamattomat rakennukset on tehty mäkikumpareelle varsin lähekkäin toisiaan, muo-

dostamaan yhdeltä sivulta avonaisen pihapiirin. Keskimmäisen, 1800-luvulta olevan ns. 

pihanpäärakennuksen katto on jo romahtanut. Vanhimmat osat entisestä asuinrakennuk-

sesta ovat myös 1800-luvulta, kuin myös sitä vastapäätä oleva kaksikerroksinen hirsiait-

ta. Suuri tiilinavetta sijaitsee selvästi erillään, samoin uudemmat, yhä maatalouden käy-

tössä olevat rakennukset. 

Pajuaho JK31 

osoite: Hoskantie 8, 71840 Kuuslahti 

RH, M 

Maatilan rakennuksia, jotka ovat säilytetty hyvässä kunnossa ja vanhassa olemukses-

saan. Tosin puunavetan ylisille johtava ajoluiska on poistettu. Asuinrakennus on vuodel-

ta 1947, muut rakennukset nuorempia. Lähellä tietä on hirsisauna, jonka poikkeava kor-

keus selitty sillä, että yläkertaan on tehty viljankuivaamo. 

Kuhalahti JK37 

osoite: Kuhalahdentie 92, 73360 Pajulahti 

RH 

Tämän ns. kylmän tilan pellot on raivattu metsään vuodesta 1948 alkaen, jolloin valmis-

tui hirsinen asuinrakennus. Sitä on laajennettu vuonna 1984. Rantasauna (savusauna) on 

tehty hirrestä vuonna 1948. Nykyinen navetta, vuodelta 1963, oli käytössä n. kymmenen 

vuotta, sitten lehmistä luovuttiin. 
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Vännilänharju JK40 

osoite: Vännilänharjuntie 55, 71840 Kuuslahti 

RH, M 

Vännilänharjun tila on ollut asuttu ja viljelty vuosisatoja. Omistajista tietoa jo vuodesta 

1640 alkaen. Pihapiirin vanhin rakennus on nyt varastokäytössä oleva vilja-aitta, joka 

on mahdollisesti rakennettu jo 1700-luvulla. Pihan reunalla on 1927 tehty puolitoista-

kerroksinen pitkäaitta, jossa varastoaittoja, puuliiteri ja entinen maitohuone. Rantaan 

viettävässä peltorinteessä on 1950-luvulla tehty sauna persoonallisine katoksen vinopi-

lareineen. 

Viinaniemi JK44 

osoite: Viinaniemi 57, 71840 Kuuslahti 

RH 

Viinaniemen entisen maataloustilan pihapiirin vanhoista rakennuksista on enää jäljellä 

hirsinen aitta. Tämä luultavasti 1800-luvulta peräisin oleva kaksihuoneinen aitta on teh-

ty luonnonkiviperustukselle, joka on joko painunut maaperään ja/tai maa-ainesta on ker-

tynyt aitan ympärille. 

Tervasalmi JK46 

osoite: Tervasalmentie 45, 71840 Kuuslahti 

RH, M 

Hienolla maisemapaikalla sijaitsevan Tervasalmen maatilan pihapiiristä on purettu ki-

vinavetta ja aitta, mutta hirsinen asuinrakennus 1900-luvun alusta on yhä vanhassa ul-

koasussaan, tosin kuistin pulpettikatto on muutettu harjakatoksi. 

Neulaniemi (tai Neulamäki) JK47 

osoite: Tervasalmentie 130, 71840 Kuuslahti 

RH 

Pienehkö asuinrakennus nykyisin metsäisessä rantarinteessä. Osa ulkoseinistä on vuo-

raamatonta pelkkahirttä, osa pystylauta-rimapinnalla; taloa on vuosikymmeniä sitten 

laajennettu levittämällä. Pihassa pienehkö talousrakennus, jossa lienee ollut navettatila-

kin. 60-luvun kesämökkihenkinen rantasauna on pyöröhirttä. 

Salmela (aiemmin Holstila) JK48 

osoite: Saarikyläntie 882, 73360 Pajulahti 

RH, M 

Salmelan maatilan asuinrakennus on pääosin vuoraamatonta pelkkahirttä, tehty sotien 

jälkeen. Päädyt ja sivuseinien yläosat (ullakon osuus) pystylautarimaa, samoin sisään-

käyntiosa pulpettikattoineen. Rinteessä, hieman pihapiiristä erillään oleva pieni ja mata-

la yksihuoneinen aitta on maalaamatonta pelkkahirttä. Pienen (ikkuna-)aukon peittona 

olevassa yhdessä hirressä kaiverrusteksti: KP 1919; aitan hirsinä nähtävästi käytetty 

muualta tähän siirrettyjä. 

Hattuniemi JK49 

osoite: Hatunraitti 228, 71840 Kuuslahti 

RH 

Hattuniemessä olleen pienen maatilan rakennuksista on jäljellä pienehkö puunavetta. 

Maalaamattomat seinät ovat osaksi hirttä, osaksi pystylautaa. 
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Hattulahti JK50 

osoite: Virmanniementie 31, 71840 Kuuslahti 

RH 

Asuinrakennus on tehty hirrestä, metsänä olleelle uudistilalle vuonna 1940, tontti ostettu 

rakentajan sisaren Vanhapaikka-tilasta. Hattulahdessa asuttiin ilman tieyhteyttä vuoteen 

1971 asti. Navetta, jossa oli tilat kolmelle lehmälle, hevoselle ja possulle, on purettu. 

Nyt pystylaudoituksella verhotussa asuinrakennuksessa on kellari ja ullakolla yksi huo-

ne. Taloa vastapäätä on lautarakenteinen talousrakennus. Vanha hirsinen savusauna 

rannassa on korvattu uudella. 

Rantala JK51 

osoite: Rantalantie 91, 71840 Kuuslahti 

RH, M 

Rantalan päärakennus Puutosselän rannalla on tehty 1920-luvun alussa. Se on puolitois-

takerroksinen hirsirakennus, joka on vuorattu pystylomalaudalla. Avaran pihan eteläsi-

vulla on tyhjillään oleva 1930-luvulla rakennettu kookas navetta. Se on kaksikerroksi-

nen tiili- ja hirsirunkoinen, puuosiltaan pystyrimalaudoituksella verhottu rakennus. Vas-

tapäätä navettaa on kaksihuoneinen aitta + jatkeena liiteriosa. 

Savisalontie 89 JK53 

osoite: Savisalontie 89, 73410 Pieksänkoski 

RH 

1960-luvun matala pientalo, joka nykyään vapaa-ajankäytössä, on säilytetty vanhassa 

asussaan. Rannassa hirsirakenteinen sauna, jonka pelkkahirret lienevät muualla olleesta 

rakennuksesta purettuja. 

Savisalontie 93 JK54 

osoite: Savisalontie 93, 73410 Pieksänkoski 

RH 

Vuonna 1973 pilariperustuksille tehty lautarakenteinen kesämökki selkeän tyylikäs ai-

kansa edustaja. Rantasauna on tehty vuotta aiemmin, myös samaan tyyliin käyttäen 

kolmen pilarin ryhmittelyä katoksen kannattajissa. 

Savisalontie 181 JK55 

osoite: Savisalontie 181, 73410 Pieksänkoski 

RH 

Esimerkki 1960-1970-lukujen kookkaasta hirsihuvilasta. Tehty järeästä vuoluraudalla 

vuollusta pyöröhirrestä, ilman päätykatosten pilareita; sivuseinien hirret jatkuvat porras-

tetusti ulokkeena katoksen osalle. Loivan katon leveät ja paksut räystäsrakenteet täyden-

tävät rakennusten edustushuvilamaista tyyliä. 

Nuorisoseuran Juhlatalo JK59 

osoite: Nilsiäntie 919, 71840 Kuuslahti 

RH 

Pulpettikattoinen ja Minerit-levyverhottu kokoontumisrakennus Nilsiäntien varrella. 

Remontti käynnissä. 
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Keisari JK58 

osoite: Nilsiäntie 892, 71840 Kuuslahti 

RH, M 

Kuuslahden pulpettikattoinen kyläkauppa on tehty Nilsiäntien ja radan väliin. Nyt 

asuin- ja varastokäytössä. Matalamman osan julkisivuremontissa siihen on lisätty ra-

kennuksen tyyliin kuulumattomat ikkuna- ja ovipielilaudat ja ulkonurkkalaudat. 

Ruuskansalo JK63 

osoite: Hattulahdentie 41, 71840 Kuuslahti 

RH 

Hyvin rakennustyylissään säilynyt jälleenrakennuskauden rakentamisen esimerkki, 

maatilan 1½-kerroksinen ja kellarillinen asuinrakennus. 

Karhunlahti JK64 

osoite: Tuliniementie 113, 71840 Kuuslahti 

RH 

Pienehkö vaakapaneloitu asuinrakennus vanhoine ikkunoineen. Pihassa pienehkö lauta-

vuorattu talousrakennus; aitta-liiteri sisäänvedettyine kuisteineen. Rantasaunassa per-

soonallinen kattomuoto; harjakatto jatkuu katoksen osalla pulpettikattona. 

Ryönänlahdentie 38 JK65 

osoite: Ryönänlahdentie 38, 71840 Kuuslahti 

RH 

Pienehkö kapearunkoinen pientilan asuinrakennus on säilytetty hienosti vanhassa tyylis-

sään ikkunoineen ja ulkoverhouksineen ja -värityksineen. Pihapiirissä myös lautaraken-

teisia talousrakennuksia. 

Harvalaisentie 98 JK68 

osoite: Harvalaisentie 98, 71840 Kuuslahti 

RH 

1950-luvun 1½-kerroksinen pientalo, jonka ulkoasu on säilytetty alkuperäistyylissä; 

mm. lasikuisti on ennallaan, kun sitä ei ole tarvinnut laajentaa saunatiloiksi, sillä ne si-

jaitsevat kellarissa. 

Hukka –saaren A JK69 

osoite: Hukka 

RH 

Saareen tehty, hirsipinnalla oleva asuinrakennus voi olla peräisin ajalta ennen 1900-

luvun puoliväliä. Hirret ikkunoineen ja ovineen saatettu tuoda muualta puretusta talosta. 

Perustuksissa lohkottua kiveä nurkissa ja muualla betonivalu. Rossipohja. Jo osittain 

metsittyneessä pihapiirissä myös rantasauna, puuvaja-talousrakennus, puucee ja maakel-

lari. Erillään pyöröhirsinen kesämökki, ehkä 1970-luvulta. Ihan rannassa on pari metriä 

suuntaansa oleva vaja, jota lienee käyttäneet kalastajat sääsuojanaan. Vaikka seininä on 

vain yksinkertainen lauta avorakoineen, on siihen tehty myös muurattu tulisija piippui-

neen. 
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Nikinsaaren A JK70 

osoite: Nikinsaari 

RH 

Vanha maatila Nikinsaaressa, jonka pihapiirissä vielä asuinrakennus, aitta-

talousrakennus ja navetta, joka on seudun harvoja punatiilisiä tiilinavetoita. 

Otus –saaren A JK71 

osoite: Otus 

RH 

Osittain hevosten laidunkäytössä olevalla vanhalla pientilalla on hieman toisistaan eril-

lään hirrestä tehty, pystyrima+lautaverhottu asuinrakennus, pelkkahirsinen rantasauna, 

osittain hirsinen pieni navetta-talousrakennus ja lato. 

Saunasaaren A JK73 

osoite: Saunasaari 

RH, M 

1950-luvun kesämökki-idylliä tyypillisimmillään. Kallioiselle rantarinteelle, veden ää-

relle tehty rantasauna ja hieman ylemmäksi kesämökki ovat molemmat punaiseksi maa-

lattua lautaa. Rakennukset on pidetty kunnossa ilman merkittäviä tyylillisiä muutoksia 

ulkoasuun. 

2.3 Muinaisjäännösinventointi 

Vuoden 2014 aikana alueella suoritettiin muinaisjäännösinventointi Mikroliitti Oy:n 

toimesta.  

Alueelta tunnettiin ennestään yksi röykkiökohde: Urimo. Kyseistä röykkiötä ei löydetty 

ja on ilmeistä, että siinä on ollut kyseessä luonnonmuodostuma.  

Alueelta ei sen varsin monipuolisesta ja kattavasta maastotarkastelusta huolimatta löy-

detty yhtään muinaisjäännöstä. Alueella ei liioin ole varustuksia. Alueella ei ole kiintei-

tä muinaisjäännöksiä. 
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2.4 Luonto- ja maisemaselvitys 

Luonto- ja maisemaselvitys toteutettiin maastotöiden osalta kahdessa eri vaiheessa. 

Suunnittelualueen eteläosan saariympäristö ja suunnittelualueen keskiosat kierrettiin 

veneellä ja maastossa 2.-4. kesäkuuta 2014. Keski- ja pohjoisosa alueesta kierrettiin 

heinäkuun 7.-10. päivinä. Maisematarkastelun osalta alueella on liikuttu kevään ja syk-

syn välisenä aikana 2014. Tarkastelut pohjautuvat karttatyöskentelyyn, maastokäyntei-

hin, aikaisempiin selvityksiin ja tietokonemallinnuksiin. Luontoselvityksen on laatinut 

Jari Hietaranta Ekotoni Ky ja maisemaselvitysosion Maisema-arkkitehtitoimisto Väyry-

nen. 

2.4.1 Luontoarvot 

Arvokkaat ja huomionarvoiset kohteet arvotettiin luontoarvojen perusteella. Seuraavilla 

sivuilla on tiivistetysti esitetty huomionarvoiset kohteet: Ensin on esitetty juokseva nu-

merointi, sen jälkeen kohteen arvo, arvoluokka (1-4) ja kaavamerkintäsuositus. Kohteita 

on kuvattu tarkemmin varsinaisessa raporttitekstissä. Tässä tiivistelmässä on esitetty 

vain lyhyet kohdekuvaukset ja perusteet arvotukselle. Kaavaan sisällytetyt luontokoh-

teet on kuvattu kohdassa 5.9 Luontoarvot. 

Luo-1  luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue; metsälain (ML) tai VL) mukainen  

Luo-2 uhanalainen luontotyyppi, jolla vaarantunut tai rauhoitettu laji (ei kohteita alueella) 

Luo-3 liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka (tässä yhteydessä potentiaalinen) 

Luo muu tärkeä elinympäristö (perusmerkintä MY+ katkoviivarajaus) 

MY maa- ja metsätalousalue, jolla erityisiä ympäristöarvoja 

MA maisemallisesti arvokas pelto alue  

Maastossa havaituilla suojelullisesti merkittävillä lajeilla käytettiin seuraavia lyhenteitä: 

DIR = Euroopan Unionin lintudirektiivin liitteessä I mainittu laji, UHEX = Suomen 

uhanalaisuusluokituksessa mainittu laji (VU: vaarantunut, NT: silmälläpidettävä), EVA 

= Suomen kansainvälinen erityisvastuulaji.  

Mikäli kohteessa havaittiin vain muutamia Suomen uhanalaisuusluokituksen tai EU:n 

direktiivilajeja, ei kohdetta sijoitettu luo-2 luokkaan, vaan käytettiin suositusta MY+luo. 

Samaan luokkaan sijoitettiin myös alueet, joilla on muita kuin VL tai ML mukaisia 

luontotyyppejä (mm metsälaitumet ja hakamaat). 

 

Kohdenumero karttanimi  arvoluokka  suositus 

 

1 Keisti ym. muut saaret 2  luo  

Saarien lähialueiden vesialueita, joilla lokkilinnustoa (naurulokki, VU, kalatiira, DIR) ja 

muuta vesilinnustoa kuten silkkiuikku, telkkä (EVA), tavi (DIR, EVA) ja sinisorsa. To-

dennäköisesti myös muuta vesilinnustoa. Erityisesti Saunasaaren ja Haalaisen välisellä 

alueella myös maisemallisia arvoja. 

2 Nikinsaari   2  MU 

Nikinsaaren pohjoiskärki on maisemallisesti huomionarvoinen kokonaisuus. Ranta-

alueet ovat etenkin lounaisrannalla verraten kalliota ja karuja.   
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3 Nikinsaaren lahti 2  luo-1  

Lahtea reunustaa selvästi muuta ympäristöä kosteampi reunus, jossa on kuusta ja myös 

lehtipuuta jonkin verran muuta ympäristöä runsaammin. Rantaa kiertää luhtareunus. 

Luhta on metsälain mukainen kohde.  

4 Aittosaaren saaristokokonaisuus 3  MY + luo-1  

Aittosaaren ohella saariryhmään kuuluu kolme muuta isompaa saarta (Keskisaari, Lima-

saari ja Selkäsaari) ja lukuisa määriä kareja, luotoja ja lohkareita. Saaristokokonaisuus 

on useassa aikaisemmassa tutkimuksessa (mm Pakarinen 2002, Ruokolainen 2002, 

Jaakko Pöyry Infra 2005) mainittu luontoarvoiltaan huomionarvoiseksi kokonaisuudek-

si. Jaakko Pöyry Infra (2005) arvioi omassa selvityksessään saariston maakunnallisesti 

huomionarvoiseksi kokonaisuudeksi. Maakuntakaavassa SL 

4a Aittosaaren lehtomainen alue 3  MY + luo 

Varsinainen lehtoalue on verraten kapea lahden pohjukassa, mutta sen takanakin kasvil-

lisuus jatkuu lehtomaisena kangasmetsänä. Lehtipuustoa ja maapuita on runsaasti. 

4b Aittosaaren vesialueet 2  MY +luo-1 

Aittosaaren ja muiden kolmen pohjoispuolen saarten (Limasaari, Keskisaari ja Selkäsaa-

ri) väliin jäävä karikkoine ja luotoinen alue tulee huomioida linnustollisesti huomionar-

voisena alueen. Alueella pesii ainakin laulujoutsen (DIR, EVA), telkkä (EVA), tavi 

(EVA) ja harmaalokki ja mahdollisesti lokkilinnustosta ainakin direktiivilajit ja UHEX 

lajeista naurulokki (VU) ja kalatiira (DIR, EVA). 

5 Rahvon saaristokokonaisuus 3  MY  

Rahvo ym. saaret muodostavat näiden kaakkoispuolella sijaitsevan Hukan kanssa geo-

morfologisesti yhtenäisen saaristoalueen. Niille on tyypillistä topografian melko suuri 

vaihtelevuus ja rannat ovat kivisiä tai lohkareisia. Saaria on aikaisemmin inventoitu mm 

Ilaskarin 2002, Pakarisen 2002, Ruokolaisen 2002 ja Jaakko Pöyry Infran (2005) toi-

mesta. 

5a Rahvon metsälaidunalue 3  MY +luo-1  

Rahvon saarta on laidunnettu viimeiset sata vuotta ja vielä nykyisinkin sinne viedään 

20–30 –hevosyhdistyksen orihevosta. luonnehtii erityisesti itärantaa metsäkasvillisuutta 

metsälaidunnus, jolle tyypillistä ovat myös hakamaat ja laaja katajavaltaiset niittyalueet. 

Aluetta voidaan pitää metsälain mukaisena. 

5b pihapiiri ja laidun 2  MY + luo  

Rahvon eteläosa on niemimäinen. Niemellä on vanhoja laidunalueita ja etenkin pohjoi-

simman vanhan laitumen tuntumassa on haapaa koivua ja harmaaleppää. Peltoalueen 

kohdalla länsirannassa on vanha pihapiiri. Aluetta voidaan pitää huomionarvoisena 

elinympäristönä. 

5c rantavyöhyke ja laidun 2  MY + luo 

Pihapiirin eteläpuolella on mäntyvaltaista mäntykangasta ja niemen kapeimmalla koh-

dalla länsirannalla on kaunis hiekkatasku. Se ei liene LSL mukainen kohde. Hiekkatas-

ku takana on hieno laidunalue. 
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5d Pirtin vesialue 2  luo 

Pirtin väliin jää laaja lohkareinen ja kivikkoinen vesialue, jolla ainakin pesii laulujout-

sen (DIR), tavi ja telkkä. Lisäksi alueen yllä kaarteli kymmenkunta harmaalokkia. Li-

säksi mm. kalatiira (DIR), ja rannalla valkoviklo (DIR, EVA). 

5e Vippaluodon vesialue 2  luo 

Kokko -saaren eteläpuolella on laaja maisemallisesti kaunis matalan veden alue (Vippa-

luodon alue), jolla runsaasti kiviä ja lohkareita. Vaikka inventointiajankohtana vaikutti 

linnustoa olevan aika niukalti, on aluetta pidettävä linnustollisesti potentiaalisena aluee-

na. Kokon itärannan suuntaisesti lensi kalasääksi kohti luodetta. Se tuskin kuitenkaan 

pesii tällä alueella. 

5f Oravi  2  MU 

Oravi on pienehkö asumaton kasvillisuudeltaan karu saari. Puusto on pääosin mäntyval-

taista kuivahkoa kangasta. Saaren lounaisrannalla on hiekkaranta-alue, jota on perintei-

sesti käytetty rantautumispaikkana ja uimarantama. Toinen hiekkaranta-alue on kaak-

koisrannalla. Avokallioalueet ja hiekkarannat muodostavat kauniin maisemallisen ko-

konaisuuden. Maakuntakaavassa merkintä SL, kuin myös Lehtosaari, Kokko, Pirtti ja 

Pukki. 

5g Lehtosaari  3  MY 

Lehtosaari on asumaton saari, jolle on tyypillistä mäntyvaltainen sekapuusto. Haapaa on 

runsaasti sekapuuna. Lisäksi on harmaa- ja tervaleppää, pihlajaa ja koivua. Puusto on 

vaihtelevan ikäistä ja monilatvuksista. Maapuita tai pystypökkelöitä on runsaasti. Leh-

tosaaren koillispuolella on pieni mäntyvaltainen saari, jossa on muutama pystykeloja ja 

maapuita. Harmaalokki pesii saaren pohjoisrannalla. Saarta koskevaa inventointitietoa 

ovat keränneet mm Maa ja Vesi Oy (2003 ja Jaakko Pöyry Infra 2005). Maakuntakaa-

vassa merkintä SL, kuin myös Lehtosaari, Kokko, Pirtti ja Pukki. 

5h  Honka  2  MY 

Honka on pieni asumaton saari Rahvon itäpuolella. Puusto on verraten kookasta varttu-

nutta mäntyvaltaista kangasmetsää. Maapuita tai pystypökkelöitä ei esiinny. Lehtipuuta, 

lähinnä koivua ja haapaa sekä harmaaleppää esiintyy rantavyöhykkeessä runsaasti. 

6 Otus  3  MY / MA 

Otuksen keskiosassa on laaja laidunalue, joka ulottuu myös lähelle länsirantaa. Laidun-

alueita on käytetty hevosten laidunnukseen. Laidun alueen reunoilla on kasvillisuus 

mäntyvaltaista sekapuustoa. Laidunnuksen merkit ovat selvästi nähtävissä. Maapuita on 

jonkin verran. Etelään avautuvalla rannalla mm valkoviklo (EVA) ja kuovi. 

6a pohjois Otus  2  MY 

Saaren pohjoisosassa on metsäkasvillisuus tavanomaista kuusi-mänty sekapuustoa, jo-

hon lehtipuustoa alkaa ilmaantua runsaammin, kun kuljetaan kohti saaren pohjoisosaa. 

Pohjoisosan vanhan peltoalueen ympäristössä on lehtipuuta runsaammin ja tämä alue tu-

lisi myös huomioida maankäytön suunnittelussa. 
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7 Iso-Mänty  2  luo-1  

Iso-Männyn kaakkoisrannalla sijaitsevan reheväreunaisella ja lievästi luhtarantaisella 

lahdella pesivät ainakin telkkä (EVA) ja myös isokoskelo (NT, EVA) uiskenteli lahden 

edustalla.  Lähialueen kivillä pesii lokkikolonia. Luhtarannat ovat metsälain mukainen 

elinympäristö. 

8 Iso - Männyn pohjoisranta 2  MU 

Saaren luoteis-pohjois -rannalla on maisemallisesti komeaa kuivaa mäntypuustoa ja kal-

liorantaa. 

9 Kuoppasalmen kulttuurimaisema 2  MA 

10 Kuoppasalmen kulttuurimaisema 2  MA 

Ranta-alueelle ulottuu maatilojen pihapiirejä ja peltoalueita jotka avautuvat kauniisti ve-

sialueelle ja vesialueelta. 

11 Iso-Savilampi (Tulivirta) 2  luo-1  

Iso Savilammen puolella on laaja luhtarantainen alue. Linnustossa on ainakin tavi 

(EVA), valkoviklo (EVA), telkkä (EVA), liro (DIR, EVA), isokuovi, kalatiira (DIR) ja 

mahdollisesti laulujoutsen (DIR, EVA). Isolla Savilammella on kokonaisuutenakin suuri 

potentiaali vesilinnuston kannalta. 

12 Iso-Savilampi (Savisalo) 2  MA 

Kauniilla Savisalon peltoranta-alueella pesivät ainakin isokuovi ja valkoviklo (EVA). 

13 Paloniemen pohjukka  3  luo 

Lahden pohjukalla (Palosalmi – Paloniemi) on linnustollista merkitystä; lajistossa aina-

kin valkoviklo (EVA), tavi (EVA), rantasipi (NT), telkkä (EVA), sekä 3-4  isokoskelon 

(DIR) kalasteluparvi, jossa sekä nuoria että vanhoja lintuja. Paloniemen peltoalue on 

myös maisemallisesti kaunis. 

14 Suurijärvi  2  luo 

Suurijärvellä on maisemallista merkitystä. Inventointiajankohtana vesilinnustoa ei mer-

kittävästi havaittu, mutta luultavasti merkitys on havaittua suurempi. 

15 Kalliolahden kapea notkelma 2  luo-1 

Kalliolahden lievästi korpimainen lahdelma. Lahdelmassa on jonkin maapuita ja pysty-

pökkelöitä ja uoman ympärillä maaperä on tihkupintainen. Palokärjen syönnösjälkiä nä-

kyi ympäristössä. Lahteen laskeva uoma ei ole kuitenkaan luonnontilainen. Aluetta voi-

taneen kuitenkin pitää metsälain mukaisena kohteena. 

15a Uitonniemen metsäalue 2   

Rantaan ulottuvan peltoalueen länsipuolen laajaa metsäaluetta voidaan pitää liito-oravan 

kannalta potentiaalisena elinympäristönä. Tarkistettu keväällä 2015; ei liito-oravaa. 

16 Tervasaaren-Rasvasaaren kok. 2  MA 

Tervasaari - Rasvasaari sekä Vikinsaaren länsirannan Saarelan peltoalue etelään aina 

Koivulahteen asti muodostaa kulttuurimaisemallisesti huomionarvoisen kokonaisuuden. 
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16a Tervasaari-Rasvasaari 3  MY + luo 

Kulttuurimaisema kokonaisuuden sisällä voidaan erottaa Tervasaaren - Rasvasaaren ja 

rantavyöhykkeen alue, joilla on linnustollista merkitystä. Koivulahdessa pesii ainakin 

kaksi kalalokkia ja mahdollisesti yksi harmaalokki ja kaksi paria kalatiiroja (DIR, 

EVA). Laidunalueen yllä lenteli haarapääskyjä. Mainittujen saarten tuntumassa pesii ai-

nakin taveja (EVA), 1-2 kala- ja naurulokkiparia DIR; EVA). Jokunen pikkulokkikin 

pesinee vuosittain lokkikoloniassa.  Isokuovi havaittiin myös Tervasaaren rantakivellä. 

17 Saarenniemi  2  MA 

Saarenniemen laaja kulttuurimaisema-alue 

17a Saarenniemen metsälaidun 2  MY 

Saarenniemen metsäalue on ekologisesti huomionarvoinen metsälaidunalue. Metsälai-

tumet ovat mm Meriluoto & Soinisen (1998) mukaan huomionarvoisia luontotyyppejä. 

18 Hattulahti  2  - 

Hattulahdella saattaa olla linnustollista merkitystä. Inventointiajankohtana ei havaintoja 

juurikaan tehty, mutta lahti on mainittu mm Jaakko Pöyry Infran (2005) raportissa. 

19 Haapavesi-Merilahti 2  MA 

Haapaveden - Merilahden vesialue muodostaa kauniin maisemakokonaisuuden jonka 

keskellä on kaksi laidunsaarta (Haapasaari + nimetön). Lajistossa ainakin valkoviklo 

(EVA) kahdessa paikassa, kalatiira (DIR, EVA) pikkusaarilla, leppälintureviirejä (EVA) 

1-2 Ruohoniemellä. Muista lajeista voisi mainita ainakin harmaalokit, joita pesii 2-3 

saarilla ja kalalokit, joita pesii eri puolilla vesialuetta ainakin 6 paria. 

19a monimuotoinen rinnealue 2  luo-2 

Ruohoniemen kärjen itäpuolella kuusivaltaisuus lisääntyy ja paikoin rinne on lievästi 

soistunutta. Lehtipuustoa esiintyy edelleen mutta se on nuorta. Kostealla rinnealueella 

esiintyy kenttäkerroksessa esimerkiksi sudenmarjaa ja lillukka sekä metsäalvejuurta ja 

jopa hiirenporrasta. Soistunut vyöhyke sijaitsee noin 30 m päässä rannasta ja esiintyy 

vain rinnevyöhykkeellä. Lajistoon voidaan lisätä myös soistumista indikoivat metsätähti 

ja metsäkorte. Alue on liito-oravalle potentiaalista ympäristöä. Tarkistettu keväällä 

2015; ei liito-oravaa.  Vaikka kookasta lehtipuusto ei esiinny, on jokunen kookas haapa. 

Jyrkänteen ympäristössä on muutamia pystykeloja. Tikkojen syönnösjälkiäkin esiintyy. 

Myös pyy (DIR) lehahti lentoon. Tiheästi kuusikosta rymisti liikkeelle hiirihaukka. 

19b Ruohoniemen monimuotoinen kasvillisuus 2 

Kun siirrytään Ruohoniemen länsirannalle, on tälläkin alueella kenttäkerroksen lajisto 

melko rehevää. Ranta-alueella on harvennettua kuusikkoa. Kenttäkerros on lähinnä 

käenkaalivaltaista tuoreen kankaan tyyppistä. 

19c Haapasaari  2  MA / MY  

Haapasaarin on vanha laidunsaari ja maisemallisesti edustava. Saaressa pesi ainakin 

tukkakoskelo, isokuovi, ja myös lokkilinnustoa ainakin naurulokkeja (DIR). Saari on 

mainittu myös Jaakko Pöyry Infran selvityksessä (2005). 
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20 metsälaidun  2  MY 

Huomionarvoinen pieni metsäalue sijoittuu Ryönänlahden peltoalueen eteläpuolelle. 

Aluetta on aikaisemmin käytetty laidunnukseen.  

21  Julmionlahden maisema 2  - 

Julmionlahti kokonaisuudessaan muodostaa maisemallisesti kauniin kokonaisuuden. 

Lahden eteläpuolella on maisemallisesti komeita kallio-alueita ja kasvillisuus lahden ja 

eteläkärjen asutuksen välissä lähinnä mäntyvaltaista kuivahkoa kangasta. Lahdella uis-

kenteli kuikkaperhe (DIR) ja Urimonlahdella, lahden ulkopuolella, telkkäperhe (EVA) 

21a rinnekasvillisuus 2  luo 

Julkionlahden pohjoispuolella on kasvilajistoltaan aika monimuotoinen alue. Puusto 

hieman monilatvuisempaa. Jonkin verran muuta ympäristöä enemmän on lehtipuustoa. 

21b monimuotoinen kasvillisuus 2  luo 

Mainitun lahden pohjukka on lehtomaista kangasta. Puustoa on harvennettu, mutta jäl-

jelle jäänyt on järeää. Kenttäkerroksessa esiintyy mm lillukkaa, korpi-imarretta, mustik-

kaa, mansikkaa, käenkaalta, vadelmaa jne. Metsän puolella puolestaan pyyperhe (DIR). 

22 Laajalahti  2  luo 

Laajalahden vesialuetta voinee pitää linnustollisesti huomionarvoisena. Rantakivellä is-

tui isokuovi. Lahdella uiskenteli lisäksi tavi (EVA), kuikka (DIR) ja lahden yllä kaarteli 

lokkilinnustoa; ainakin harmaalokkeja ja todennäköisesti muutama pikkulokkikin 

(DIR). Erityisesti lahden länsirannat ruovikot ovat soveliaita pesintään. Lahden ranta-

alueen kasvillisuus on sen sijaan melko tavanomaista sekakangasta ja metsäpuolen lin-

nusto oli tavanomaista. 

23 Urimonlahden korpimainen alue 2  MY 

Lahdenrannan alueella on korpimainen aluekokonaisuus. Maaperä on vetinen ja metsä-

tyyppi lähinnä kuusikorpea. Maapuita tai pystypökkelöitä ei kuitenkaan juuri esiinny tai 

se on nuorta varttuneen taimikon kokoluokkaa. 

24 metsälaidun  2  AM-pihapiiriä 

Talon pohjoispuolella on metsälaidunalue, jossa kuuset ovat aika järeitä. Kenttäkerros 

on heinittynyttä. Metsälaitumet ja hakamaat ovat mm Merisalo & Soinisen (1998) mu-

kaan huomionarvoisia luontotyyppejä. 

25 rehevä rinnekasvillisuus 2  luo 

Kyllölän tilan eteläpuolisella rinnealueella on soistuvaa maaperää (tihkupintaa) ja kas-

villisuus paikka paikoin lehtomaisen rehevää ja puusto on monilatvuksista ja eri-ikäistä 

kuusivaltaista kangasta. 

26 Heikinlampi  2  maisema km 

Heikinlampi, Haapalahti ja Haapaniemi muodostavat maisemallisesti kauniin kokonai-

suuden. Järvellä on runsaasti järviruokoa ja siellä pesii ainakin 1-2 silkkiuikkuparia, ta-

veja (EVA) ja sinisorsia. Rantalajistosta mainittakoon lisäksi valkoviklo (EVA). Järvi 

on myös mainittu Jaakko Pöyry Infran (2005) inventoinnissa. 
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27 Kiukoonlahti  2  MA 

Kiukoonlahden itäranta on rakennettu ja länsiranta (Räsälänniemi) on maisemallisesti 

kaunista viljelymaisemaa. 

28 Pajusalmi  2  luo 

Hakkuualueen ja rannan välissä on pieni metsäalue, jossa on runsaasti maapuita ja kelo-

ja. Puusto on kuusivaltaista, mutta etenkin nuorta lehtipuustoa on myös runsaasti. 

29 Haasianlahti  2  MA 

Haasianlahti on maisemallisesti kaunista kulttuurirantaa ja -maisemaa. Lahden edustalla 

uiskenteli silkkiuikku. 

30 Kummunlahti 2  luo 

Kummunlahden peltoalueeseen rajoittuu hieman monimuotoisemman metsäkasvillisuu-

den alue, joka ulottuu Kummunlahdelta Tulivirran salmeen asti. Puustossa on runsaasti 

lehtipuuta ja puusto on eri-ikäistä. Myös lahopuuta on jonkin verran. 

31 Pajukoski  3  luo 

Pajukosken rannoilla kasvaa rehevää lehtomaista kasvillisuutta. Lajistossa on mm 

nuokkuhelmikkää, metsäimarretta, metsäkortetta, korpi-imarretta, oravanamarjaa, ke-

vätpiippoa, metsäalvejuurta, tuomea, nuokkutalvikkia, kivikkoalvejuurta ja ojakelluk-

kaa. Joen varrella havaittiin rantasipejä (NT, EVA).   

32 Iso-Koikka  2  MY 

Iso-Kolkan itärannalla on kasvillisuudeltaan monimuotoinen painanne. Puusto on eri-

kerroksellista ja eri-ikäistä. Painanteessa on runsaasti maapuita ja pystykeloja mm 

kookkaita haapoja. 

33 Jaareissaaren ympäristö 2  MA 

Jaareisensaaren kulttuurimaisema-alue on huomionarvoinen laaja aluekokonaisuus. 

Lahdessa uiskenteli isokoskelo (NT, EVA). Myös jokusia havaintoja rantasipistä (NT, 

EVA) tehtiin pohjoisosasta aluetta. muutamasta paikasta pitkin mannerrantaa.  Rannassa 

on vaihtelevan levyinen luhtainen vyöhyke sekä koivu-paju vyöhyke. 

34 Vaivionjoki- ja lampi 3  luo 

Suunnittelualueen rajalla on Vaivionjoki, joka laskee Vaivionlammesta. Joen reuna-

alueet eivät ole erityisen monimuotoiset, mutta Vaivionlampea kiertää vaihtelevan le-

vyinen luhtareunus Vaivionlammen ympäristössä on totutettu laajoja hakkuita. Lammel-

la uiskentelivat ainakin sinisorsa ja tavi (EVA). Metsäalueella oli puolestaan pyyperhe 

(DIR) 

35 Pöllänvesi  2  luo 

Niemen pohjoispuolella on muutaman kiven ja karin alue, jolla pesii ainakin harmaa- ja 

naurulokkeja (VU).  

36 Muuraissaari  2  luo 

Muuraissaari on asumaton. Saaren eteläosassa on melko monimuotoista kuusi-koivu se-

kapuustoa ja pohjoisosassa on puusto enemmän mäntyvaltaisempaa. Linnusto on vaati-

matonta; perusvarpuslintuihin: metsäkirvinen, kulorastas, pajulintu, harmaa- ja kir-

josieppo, töyhtö- ja talitiainen, peippo sekä vihervarpunen 
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37 Pöllankangas 2  luo 

Asutuksen eteläpuolella, aivan hakkualueen reunassa, on pienialaisia alueita rannan tun-

tumassa, jossa on melko runsaasti lehtipuuta ja myös maapuita ja pystykeloja. Ne eroa-

vat puustonsa latvuksen monikerroksellisuuden ja puuston monilajisuutensa puolesta 

muusta ympäristöstä. Myös maaperän tihkuisuutta esiintyy. Tavattuja ei-varpuslintuja 

edustivat sinisorsa, lehtokurppa, sepelkyyhky ja käki. Varpuslintuja puolestaan olivat 

metsäkirvinen, västäräkki, leppälintu, kulorastas, pajulintu, peippo ja vihervarpunen. 

Tavatuista lajeista ainoa suojelullisesti huomioitava on leppälintu (EVA). 

38 Puutelahti  2  MA 

Puutelahden kulttuurimaisema. 

39 Purolan tuore kangas 2   

Omakotitaloasutuksen takana sähkölinjaan rajoittuen on tuoretta kuusivaltaista kangas-

ta. Puusto on verraten järeää. Kenttäkerros on tyypillinen. Tarkistettu keväällä 2015; ei 

liito-oravaa. 

40 tuore kangas  2  luo 

Kartalle on rajattu kolme erillistä tuoreen kuusikankaan aluetta, joissa puusto on hieman 

ympäristön puustoa järeämpää ja kookkaampaa. Lehtipuusto on verraten niukalti, mutta 

etenkin suo-ojien läheisyydessä sitä on runsaammin ja kasvillisuus on korpimaisempaa. 

41 Purnunpuro (yläosa) 2  luo-1  

Lampeen laskeva Purnunpuroa on pidettävä yläosastaan ainakin luonnontilaisen kaltai-

sena ja täten lähiympäristöineen metsälain mukaisena kohteena. 

42 Joutheislammi 2  luo 

Jouhteisenlampi on soistuva- ja luhtarantainen lampi. 

43 Välijoki  3  luo-1  

Mainitusta lammesta laskee etelään Välijoki, joka lienee luonnontilainen. Jouhteisen-

lammella Välijoen alussa on majan patorakennelmia. Joen lähiympäristö on lehtomaisen 

rehevää, vaikka sitä on paikka paikoin käsitelty (etenkin joen itäpuolella, joka on suun-

nittelualueen ulkopuolella). Joen lähellä puusto koostuu lähinnä koivusta, pihlajasta ja 

vanhoista raidoista. Maapuita on jonkin verran. Lajistossa joen ympäristössä ei ole eril-

lisen maininnan ansaitsevia lajeja vaan lajit ovat perusmetsälinnustoa: sepelkyyhky, 

metsäkirvinen, pajulintu, punarinta (?), harmaa- ja kirjosieppo, puukiipijä, peippo ja vi-

hervarpunen. 

45 Pohjanlammit 2  MY  

Lammet ovat viljely- ja laidunalueiden ympäröimiä ja laajasti luhta- ja soistuva- sekä 

lehtipuurantaisia. Rantaluhdat ovat metsälain mainitsemia biotooppeja. Puusto tonttien 

reuna-alueilla on ns. sekundaaripuustoa; pääosin nuorta lehtipuuta; koivua, haapaa, pih-

lajaa ja harmaaleppää. 
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2.4.2 Maisema 

Maiseman nykytila 

Maisemamaakuntajaossa arviointialue kuuluu ympäristöministeriön maisema-

aluetyöryhmän mietinnön mukaan maisemamaakuntajaossa Pohjois-Savon järviseutuun 

(Ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietintö 1, 1993), jolle on tyypillistä 

ruhjelaaksojen muokkaama jyrkkäpiirteinen korkokuva. Maaperä on yleensä vaihtele-

van paksuista moreenia. 

 

Kuva 12. Ilmakuvassa näkyy kaava-alueen pohjoisosalle tyypillistä maisemaa. Punaisella 
on merkitty kaava-alueen rajaus. 

Kaava-alueen korkokuva on peruskallion muodostamaa kumparemaista maisemaa, jossa 

lakialueilla on avokallioita ja maaperä on pääosin moreenia, joka viljellyissä laaksoissa 

vaihtuu saveksi. Alueen pohjoisosissa Nilsiäntien varren pellot sijaitsevat hiekkamuo-

dostelmassa. 
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Kaava-alue jakautuu kolmeen erityyppiseen maisemaan. Eteläosassa maisemaa hallitse-

vat laajat vesistöjen selät, joiden keskellä sijaitsee kaava-alueen hajanainen saaristo. 

Keskiosissa vesistöjen sekä niemien ja saariston suhde on yhtä suuri ja maisemaa hallit-

see kallioperän ruhjeiden mukaisesti muodostuneet pitkät saaret, niemet ja lahdet. Kaa-

va-alueen pohjoisosissa vesistöt vähenevät ja maisemaa hallitsevat pelto- ja metsäkuvi-

ot. 

Alueen laaja-alaisemmat metsät ovat suurimmalta osin metsätalouskäytössä, jolloin 

metsien kasvuvaiheet vaihtelevat metsähoidollisten toimenpiteiden mukaisesti. Kuvassa 

12 näkyy alueen pienialaiset peltojen ja päätehakkuiden rajaamat metsäsaarekkeet. 

Vedenkorkeus on keskimäärin noin +82 mpy ja saariston lakialueet nousevat parhaim-

millaan noin +124 mpy korkeudelle Kiukonmäellä. Kaava-alueen korkein kohta sijait-

see Makonmäessa +176 mpy. Kuvassa 7 näkyy kaava-alueen pohjoisosan topografia 

kolmiulotteisesti mallinnettuna.  

 

Kuva 13. Alueen korkotasot 
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Kulttuuriympäristö 

Kaava-alueella ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita maisemia eikä rakennushistorial-

lisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. 

Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee valtakunnallisesti arvokas maisema-

alue, lähimmillään noin 1,5 kilometrin päässä koilliseen, Pohjois-Sänkimäellä - Sänki-

mäellä, missä sijaitsee perinteisenä säilynyt pohjoissavolainen mäkikylä. Kyseinen alue 

on avointa ja vaihtelevaa maatalousmaisemaa. Kylä on sijoittunut kahdelle erilliselle se-

länteelle. Tilat sijaitsevat lakialueen reunamilla, selänteen keskellä kulkevan kylätien 

tuntumassa. Kuuslahden vanha kansakoulu on maakuntakaavassa arvotettu kulttuuriym-

päristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeäksi kohteeksi. 

 

Kuva 14. Yhdyskuntarakenteen painopistealueita. Asutuksen tiiveys ja määrä kasvaa 
kohti punaista väriä. 
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Kyläalue 

Kaavan pohjoisosan kyläalueella asutus sijoittuu hajanaisesti useamman tien varrelle, 

kuten kuvasta 14 on havaittavissa. Kuvassa on tietokoneella laskettu asutuksen graafi-

nen esitys, jossa huomioidaan asutuksen määrä ja sen tiiveys. Funktio etsii myös näistä 

muodostuvia kokonaisuuksia. Asutuksen tiiveys kasvaa kohti punaista väriä. Tiivein 

keskittymä löytyy Harvalaisentien ympäristössä. Toinen merkittävämpi keskittymä ra-

kentuu Marjomäentien lähettyville. 

Kuvassa 15 näkyy alueen topografia, jossa maaston korkeustaso kasvaa kohti punaista 

väriä. Kyläalueen maastonmuotoja hallitsee länsipuolella oleva Mustamäki-

Makonmäki-Kuusimäki -selänne. Selänne toimii myös merkittävänä suojapuskurina 

kaivosaluetta vastaan. Kuvasta erottuvat myös Kiukoonmäki ja Tuliniemenkangas kor-

keampina vesistöä rajaavina elementteinä. 

 

Kuva 15. Alueen korkotasot 
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Kuvassa 16 näkyy tietokonemallinnettu valaistustutkielma kyläalueelta. 

Kuvassa lämpimät etelärinteet näkyvät vaaleampina ja kylmemmät ja varjoisemmat 

pohjoisrinteet erottuvat tummempina. Pellot sijoittuvat alemmaksi laaksoihin ja asutus 

sijoittuu näiden laaksonpohjien yläpuolella oleville pienille mäille tai lämpimille rinteil-

le.  

 

Kuva 16. Kyläalueen valaistustutkielma 
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Kuvassa 17 on ilmakuvan ja peruskartan yhdistelmä. Kuvasta erottuvat metsätalouskäy-

tössä olevien metsien päätehakatut alueet vaaleampina.  

 

Kuva 17. Ilmakuvan ja peruskartan yhdistelmä 
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Kuva 18. Kyläalueen analyysikartta 

Keskeisen kyläalueen avoimet maisemakokonaisuudet voidaan jakaa vesistöjen ja laak-

somuodostelmien perusteella kolmeen kokonaisuuteen. Suurin avoin maisema muodos-

tuu Kuusilahden ja ranta-alueiden avointen peltoaukeiden muodostamaan kokonaisuu-

teen. Kaksi muuta keskeistä kokonaisuutta muodostuvat Pohjalammen ja Iso- ja Pieni-

Koikan laaksomuodostelmiin. Kaava-alue rajoittuu lännessä Kortteisen järven muodos-

tamaan laaksoon ja idässä Välijoki-Pajulampi-Pajulaakso vesistön laaksomuodostel-

maan.  

Kuvassa 18 kyseiset alueet on osoitettu sinisellä katkoviivalla. Punaisella katkoviivalla 

on maisemallisesti arvokkaita alueita. Violetilla on merkitty maisemalisesti tärkeä Mus-

tamäki-Makonmäki-Kuusimäki -selänne, joka rajaa kyläaluetta ja samalla toimii pusku-

rina kaivosalueen suuntaan. 

Kyläkuvaa häiritsee maantien ja radan muodostama kokonaisuus, joka leikkaa kyläalu-

een. Siilinjärven läheisyyden takia kylän palvelut nojaavat kirkonkylään haja-

asutusalueen kaltaisesti, eikä selkeätä kyläkeskusta palveluineen muodostu. 
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Kuva 19. Suositukset maankäytölle 

Kuvassa 19 on yhteenvetokartta suosituksista maankäytölle. Kartassa on suorilla punai-

silla viivoilla jaettu kaava-alue maisemallisesti kolmeen osaan: pohjoiseen, keskiseen ja 

eteläiseen. Kartassa on lisäksi osoitettu neljä maisemallisesti paikallisesti arvokasta alu-

eitta.  

Pohjoisella alueella rakentamisessa tulee välttää alueita A ja B, jotta tärkeät näkymät 

vesistöihin säilyvät tiemaisemassa ja kouluympäristössä. Keskeisellä alueella tulee pyr-

kiä välttämään rakentamisessa peltoaukeita ja rakentaminen tulisi sijoittaa kasvillisuu-

den suojaan. Eteläisellä alueella rakentamisessa tulee erityisesti huomioida ranta-

alueiden korostunut maisemallinen merkitys, niin etteivät rakennukset näy laajassa jär-

vimaisemassa. 
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Alue A, on viimeinen paikka tiemaisemassa ennen teollisuusaletta ja taajamaa, jossa 

avautuu peltomaisema vesistöön. Alueelle avautuu myös tärkeä näkymä koululta kohti 

pitkää järven selännettä. Taustan muodostaa vastarannan metsä. Kuvassa 20 on kysei-

nen näkymä koulun suunnasta etelään. 

Alue B, liittyy myös keskeisesti tiemaisemaan, mutta alueella on myös virkistysarvoja 

uimarannan myötä. Nilsiäntie halkaisee peltomaiseman, jonka eteläpuolella avautuu nä-

kymä vesistöön. Alue rajautuu kaakkoisreunassa kalliojyrkänteeseen. Kuva 21. 

Alue C, muodostaa ehyen kokonaisuuden Haapaveden ympärille. Maisemassa sulkeutu-

van polveilevan vesistön ranta-alueet rajoittuvat suurimmalta osin peltoalueisiin ja aino-

astaan kaakkoisreunassa ranta rajautuu metsään. Alue muodostaa selkeän kokonaisuu-

den, jossa on ehyen kulttuurimaiseman piirteitä. 

Alue D, sijaitsee osittain kaava-alueen ulkopuolella. Alue on kahteen kallion ruhjeeseen 

muodostunut selkeärajainen vesistö. Kuoppasalmi muodostaa hallitsevan ruhjeiden 

suuntaisen laakson/vesistön ja Syväsalmi-Säyneisenlahti on muodostunut poikittaiseen 

ruhjeeseen. Maaston muodot ovat selkeäpiirteiset ja edustavat alueen geologista histori-

aa poikkeuksellisella maisemallaan. 

 

Kuva 20. Näkymä koulun suunnasta etelään 

 

Kuva 21. Näkymä uimarannalle Nilsiäntien suuntaisesti 
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3 Tavoitteet 

3.1 Yleistä 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan 

yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen 

sovittaminen. 

Tavoitteena on laatia yleiskaava siten, että Kuuslahden kyläalueella ja ranta-alueilla ra-

kennusluvat voidaan myöntää suoraan kunnanvaltuuston hyväksymän oikeusvaikuttei-

sen yleiskaavan pohjalta. Keskeinen tavoite on myös turvata maanomistajien maankäy-

tölliset oikeudet ja tasapuolinen kohtelu suunnittelualueen kokonaisrakenne ja luon-

nonympäristön arvot huomioiden. 

Suunnittelussa on tärkeää vuorovaikutteisuus ja avoimuus kuntalaisten ja eri sidosryh-

mien kanssa. 

Juurusvesi – Kuuslahti alueen yleiskaavasuunnittelulle tavoitteita asettavat mm.  

 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

 Maakunnalliset suunnitelmat kuten maakuntakaava 

 Paikallistason (kunnan) tavoitteet 

 Yleiskaavoituksen yleiset suunnitteluperusteet 

 Yleiskaavan laadinnan aikana pidettävät neuvottelutilaisuudet 

 Luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristö 

3.2 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) toimi-

vat 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 §). 

  



Maankäytönsuunnittelu     SIILINJÄRVEN KUNTA Juurusvesi – Kuuslahti yleiskaava 

KAAVAHARJU  14.3.2016   YLEISKAAVASELOSTUS 

 

 

 
Sivu 42 /70        Juurusvesi_Kuuslahti_YK_selostus_14032016.docx 

3.3 Maakuntakaavan asettamat tavoitteet 

Kuopion seudun maakuntakaavassa (3.7.2008) Kuuslahti on osoitettu at-1 -kyläksi: 

”Alueen käytön suunnittelussa ja kehittämistoiminnassa on tuettava asumisen, nykyisen 

palvelutason säilyttämistä ja alueen luonteeseen soveltuvan elinkeinotoiminnan sijoit-

tamista sekä parannettava kylän elinvoimaisuuden edellytyksiä. Täydennysrakentamista 

ohjataan ja edistetään yleiskaavoituksella kyläalueilla ja suunnittelussa hyödynnetään 

ensisijaisesti olemassa olevaa infrastruktuuria.” 

Yleiskaavan laadinnassa on erityisesti otettava huomioon maakuntakaavaan sisältyvät 

Kemiran (nykyisin Yara) tuotantolaitosten ja kaivosalueen suojavyöhykkeet. 

3.4 Kunnan asettamat tavoitteet 

Siilinjärven kunnan maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa (hyväksytty kunnanvaltuustossa 

30.8.2010) todetaan nyt yleiskaavoitettavan alueen osalta mm. seuraavaa: 

 Maaseuturakentamista kohdistetaan erityisesti aktiivisten kyläkeskustojen läheisyy-

teen 

 Asukasmäärän kasvu kylärakennetta täydentäen saattaa mahdollistaa myös uusien 

palveluiden saamisen kylille elinkeinotoiminnan kautta 

 Yleiskaavoitetaan suurimpien vesistöjen rantavyöhykkeet; Juurusveden alue on yksi 

näistä 

Osana yleiskaavatyötä suunnittelutavoitteita tarkennetaan ja yksilöidään mm. seuraavas-

ti: 

 Ranta-alueilla määritellään rakentamismahdollisuudet (mitoitusvyöhykkeet) 

 Kuuslahden kyläalueella rakentamismahdollisuuksien määrittely; sovelletaan maan-

käyttö- ja rakennuslain määrittelemiä puitteita kylärakentamisen osalta (MRL 44 §) 

 Selvitetään mahdollisuudet myöntää rakennusluvat suoraan yleiskaavassa osoitetuil-

le oleville ja uusille rakennuspaikoille 

 Ranta- ja kyläalueiden ulkopuolisten alueiden osalta määritellään ns. hajarakenta-

misperiaatteet 

 Määritellään keskitetyn vesijohto- ja viemäriverkoston piiriin tulevat alueet 

3.5 Maankäytölliset suunnitteluperiaatteet 

Yleiskaavan laadinnan vyöhykejako ja niihin kohdistuvat yleiset suunnittelu- ja mitoi-

tusperusteet on esitetty seuraavalla sivulla kuvassa 23. 

Vyöhykejaon perusteena ovat nykyisen kokonaisrakenteen ohella alueen luonnonympä-

ristöön ja maisemaan liittyvät tekijät. Kartalla esitetyt vyöhykerajaukset ovat likimääräi-

siä ja niille osoitetut mitoitusperusteet periaatteellisia. Keskeistä on tarkastella kylära-

kennetta ja ranta-alueita kokonaisuutena – rakentamisen sijoittamisessa pyritään kehit-

tämään kyläkuvaa ja toisaalta turvaamaan luonnon ympäristön tai maiseman kannalta 

arvokkaita alueita. Ranta-alueiden mitoitusperusteet (vaihteluväli 4-6 rak.paikkaa / 

muunn. rv. km) ovat olleet vastaavia Nilsiän puolella v. 2003 hyväksytyssä Juurusveden 

rantaosayleiskaavassa.  

Vyöhyketarkastelu mitoitusperusteineen ohjaa suunnittelua; toimintojen yksityiskohtai-

nen sijoittuminen ja määrä ratkaistaan vyöhyketarkastelua toteuttavassa yleiskaavassa. 
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KUVA 22. Yleiskaavan laadinnan vyöhykejako ja yleiset suunnittelu- ja mitoitusperusteet. 
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3.5.1 Ympärivuotinen asutus, loma-asutus ja maanomistus 

Rakentamisen yksityiskohtaisen määrittelyn tulisi kylä- ja ranta-alueilla tapahtua pää-

sääntöisesti suoraan osayleiskaavan pohjalta. Kyläalueella ja niiden läheisyydessä suosi-

taan pysyvää asutusta. 

Yleiskaavan keskeisenä tavoitteena, niin kylä- kuin ranta-alueiden osalta, on osoittaa si-

joitettavissa olevien asuntojen tai loma-asuntojen, rakennuspaikkojen kokonaismäärä ja 

likimääräinen sijainti tilakohtaisesti tarkasteltuna. 

Rakennusoikeutta käsitellään haja-asutusalueilla maanomistaja- ja tilakohtaisesti. Ra-

kennusoikeutta voidaan siirtää saman maanomistajan omistamien tilojen välillä, mikäli 

se on kokonaisrakenteellisesti perusteltavissa. Rakennusoikeutta pyritään siirtämään eri-

tyisesti luonto- ja maisemasuhteiltaan herkkien alueiden osalta muille saman maanomis-

tajan alueille. Rakennusoikeuden siirrot eivät saa kuitenkaan johtaa maanomistajan tai 

ympäristön kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen. 

Rakennusoikeuden kohdistamisessa kiinnitetään huomiota alueiden sijaintiin suhteessa 

toiminnalliseen kokonaisrakenteeseen, ympäristölliseen rakennettavuuteen sekä toisaal-

ta maanomistajien / emätilojen kesken yhdenvertaiseen kohteluun. 

Yhtenä tavoitteena on, että virkistyksen kannalta keskeisten ranta-alueiden käyttömah-

dollisuudet yleiseen virkistykseen säilyvät ja että jokamiehen oikeudella käytettäviä va-

paita ranta-alueita säilyy riittävästi. 

Toisaalta tavoitteena on rakentamisalueiden sijoittaminen keskitetysti siten, että alueille 

järjestettävät liikenneyhteydet, vesihuoltoverkostot, sähkö- ym. yhteydet ovat hyödyn-

nettävissä mahdollisimman tehokkaasti. 

3.5.2 Kylärakentaminen 

Kuuslahden kyläalue (AT) on rajattu olevaan rakenteeseen pohjautuen. Lähtökohtana on 

tarkastella kylärakennetta kokonaisuutena. Rakentamisen sijoittamisessa pyritään kehit-

tämään kyläkuvaa ja toisaalta turvaamaan luonnonympäristön tai maiseman kannalta 

arvokkaita alueita. Uusien rakennuspaikkojen sijoittuminen ja määrä ratkaistaan vyöhy-

ketarkastelua toteuttavassa yleiskaavassa. 

Yleisenä lähtökohtana on, että rakentaminen voi määrältään olla voimakkainta perintei-

sellä kyläkeskusalueella (kunnallisteknisten verkostojen piirissä tai niiden ulottuvilla 

olevilla alueilla). Vastaavasti ympäristöllisesti aroilla alueilla rakentamisen määrän tu-

lee olla vähäisintä ja/tai rakentaminen ohjataan näiltä alueilta toisaalle. 

Rajatun kyläalueen ulkopuoleisille maa- ja metsätalousvaltaisille alueille ei suunnitel-

mallisesti kohdenneta uutta rakentamista. Näillä alueilla mahdollinen rakentaminen rat-

kaistaan tapauskohtaisesti yleiskaavaan sisällytettävien yleisten mm. mitoitusreunaehto-

jen puitteissa. 

Kyläalueen läheisillä ranta-alueilla lomarakennuspaikkoihin kohdistuu paikoin muutos-

tarvetta ympärivuotiseen asuinkäyttöön. Nämä muutostarpeet otetaan huomioon yleis-

kaavan laadinnan aikana. 
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3.5.3 Mitoitusperiaatteet 

Emätilaperiaate 

Rakennusoikeuden tasapuolisessa määrityksessä lähdetään ns. emätilaperiaatteesta. 

Poikkileikkausajankohta on kyläalueella rakennuslain voimaantuloajankohta 1.7.1959 ja 

ranta-alueilla rantakaavasäännösten voimaantuloajankohta 15.10.1969. 

Tarkastelussa selvitetään ne tilat (emätilat), jotka alueella olivat noina ajankohtina. Mi-

käli tilalla on tapahtunut runsaasti lohkomisia ennen ko. ajankohtaa, voidaan emätilatar-

kastelu tapauskohtaisesti ulottaa ko. ajankohtaa kauemmaksikin. 

Emätilaperiaatetta noudatettaessa jaetaan mitoitusnormituksen mukaan tuleva rakennus-

oikeus ko. emätilan alkuperäisen rantaviivamäärän (rantarakennusoikeutta määriteltäes-

sä) tai pinta-alan (kyläalueen rakennusoikeutta määriteltäessä) perusteella. Emätilan uu-

sien rakennuspaikkojen määrä saadaan vähentämällä ko. emätilan kokonaisrakennusoi-

keudesta jo rakennetut ja lohkotut sekä rakennusluvan saaneet rakennuspaikat (kyläalu-

eella myös mahdolliset nyt osoitettavat uudet rantarakennuspaikat). 

Rantaviivan laskentaperiaate 

Ranta-alueiden rantaviivan pituus mitataan ajantasaisilta 1:10 000 kiinteistörekisterikar-

toilta. Rakennusoikeuden määrittelyssä käytettävä ns. muunnettu rantaviiva lasketaan 

Etelä-Savon seutukaavaliiton kehittämän menetelmän mukaan huomioiden maanomista-

jien tasapuolinen kohtelu ja paikalliset olosuhteet. Muunnettu rantaviiva huomioi kapei-

den lahtien ja niemien vaikutuksen rakentamiseen. 

Rakennusoikeuden määrittämisessä käytetään lisäksi seuraavia reunaehtoja: 

 Rantavyöhykkeellä ja -alueella tarkoitetaan aluetta, joka ulottuu maksimissaan 

noin 200 metrin etäisyydelle rannasta maastolliset olosuhteet huomioon ottaen. 

 Rakentamattomilla tiloilla / palstoilla, jotka eivät täytä rakennusjärjestyksen vaa-

timuksia rantaan rajoittuvasta rakennuspaikasta, ei ole rakennusoikeutta. 

 Rakennuspaikan tulee olla myös maaperänsä osalta rakennuskelpoinen. Rantara-

kennuskelpoiseksi ei katsota tilaa, joka ei täytä rakennuskelpoisen tilan vaati-

muksia maaperästä tai maasto-olosuhteista johtuen n. 50–100 metrin säteellä 

rantaviivasta. Maanomistajan sitä erityisesti halutessa voidaan paikka osoittaa ti-

lan rakennuskelpoiselle osalle ei-omarantaisena. 

 Alle 1 ha (10 000 m²) saarilla ei ole laskennallista rakennusoikeutta. 

 Alle 3 ha lammet tulisi jättää rantarakentamiselta vapaiksi. Rantarakentaminen 

tulisi suunnata lampialueiden sijasta suuremmille järvialueille. 

 Jos vesijättö on rakennuskelpoinen, ja se täyttää rakennusjärjestyksen vaatimuk-

set, sillä on itsenäinen rakennusoikeus, muuten rakennusoikeus jaetaan tasan 

taustamaanomistajan / -jien kesken. Pääsääntöisesti vesijätöillä ei ole rakennus-

oikeutta, vaan mahdollinen rakennusoikeus (rakennuskelpoisuustarkastelun jäl-

keen) lasketaan taustamaanomistajan hyväksi. 
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Kuva 23. Muunnetun rantaviivan laskentaperiaate 

3.5.4 Palvelut, elinkeinot 

Palvelujen osalta kaavan tavoitteisiin kuuluu niin julkisten kuin yksityistenkin palvelu-

jen säilyttäminen ja mahdollinen täydentäminen nykyisten alueiden yhteydessä. Maa- ja 

metsätalouden harjoittamisen kannalta tarpeellista rakentamistoimintaa ei yleiskaavalla 

tulla rajoittamaan. 

3.5.5 Virkistyskäyttö 

Yleiskaavalla pyritään osoittamaan riittävä määrä rakentamattomia alueita luonnossa 

liikkumiselle ja vesiliikenteelle. Valtaosin virkistäytyminen ja ulkoilu voi toteutua jo-

kamiehen oikeudella varsinkin metsätalousalueilla. Jokamiehen käytön turvaamiseksi 

tulisi kaavassa osoittaa riittävän laajoja rakentamattomia kokonaisuuksia, mutta virkis-

tyskäyttöä ei tule ohjata alueille, joilla se ei voi tapahtua luonnonarvoja vaarantamatta. 
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3.5.6 Liikenne, yhdyskuntatekniikka 

Maankäytön osalta keskeinen tavoite on mahdollisimman tehokas tukeutuminen ole-

massa olevaan tieverkostoon. Uusia rakennuspaikkoja ei osoiteta maanteiden melualu-

eille. Venevalkamia osoitetaan sinne, missä on tarvetta ja mitkä ovat helposti saavutet-

tavissa. Kevyen liikenteen yhteystarpeet osoitetaan tarpeen mukaan kaavassa. 

Vesihuoltoverkostoihin liittymisen perusteet sisällytetään tarvittavissa määrin kaava-

määräyksiin. Yleisenä tavoitteena on, että kyläalueen ja muuallakin verkostojen ulottu-

villa olevat kiinteistöt liittyvät kunnallisteknisiin verkostoihin. 

3.5.7 Luonto- ja kulttuuriympäristön suojelu ja maisemanhoito 

Luonnonympäristön suojelun kannalta keskeistä on turvata arvokkaiden alueiden ja eril-

liskohteiden säilyminen lähiympäristöineen riittävän laajoilla aluevarauksilla ja myös 

kaavamääräyksillä. 

Luontoselvityksessä on selvitetty suunnittelualueen luonnon kannalta arvokkaat alueet. 

Selvitys osoittaa kasvillisuuden ja linnuston kannalta herkät, suojelua vaativat vyöhyk-

keet ja kohteet. Kokonaan rakentamattomiksi tulisi jättää uhanalaisten ja harvinaisten 

eliölajien todetut elinpaikat. 

Yleensä luonnonarvoiltaan merkittäviä alueita ovat tulvarannat, luonnontilaiset suot, 

kalliokasvillisuus, jokien suualueet, lähteet ja lähteiköt, rehevät lahdet ja ruohikot. 

Yleiskaavasuunnittelun tavoitteena on ohjata tulevaa maankäyttöä siten, että luonnolle 

aiheutuvat haittavaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. 

Rakennetun ympäristön kannalta tärkeää on turvata monimuotoinen ja eri aikakausista 

kertova kulttuuriympäristö. Täydennysrakentaminen tulee sopeuttaa olevaan ympäris-

töön. 

Rakentamisen sijoittamisessa pyritään huomioimaan maisema-arvojen säilyttäminen. 

Maisemallisesti arvokkaita yksittäisiä kohteita ovat esim. kalliorannat, yhtenäiset pelto-

aukeat, avoimet rannanosat, pienet saaret ja luodot kuin myös kapeat niemet ja salmet. 

Kaavaratkaisuilla voidaan ohjata maisema-arvojen huomiointia myös rakennettavilla 

alueilla. Tavoitteena on sovittaa rakennukset maisemaan. 

Kulttuurimaiseman osalta keskeisiä tavoitteita ovat alueen elinvoimaisuuden säilyttämi-

nen ja parantaminen, viljelymaiseman avoimuuden säilyttäminen, luonnon monimuotoi-

suuden turvaaminen (esim. perinnebiotoopit), ekologisen kestävyyden lisääminen (esim. 

suojavyöhykkeet) sekä virkistysmahdollisuuksien kehittäminen. 

Peltojen ja niittyjen metsittämistä tulisi välttää kulttuurimaisemallisesti arvokkailla alu-

eilla. Maisemakuvaa ei tulisi sulkea jatkossakaan, olipa kyseessä arvokas kylämaisema 

tai yhtenäinen viljelymaisema. Kaavasuosituksilla tulee mahdollisuuksien mukaan pyr-

kiä ohjaamaan maisema-arvojen säilyttämistä. 
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4 Suunnittelun vaiheet ja osallistuminen 

4.1 Suunnittelun vaiheet 

Suunnittelun, päätöksenteon ja osallistumisen keskeiset vaiheet ovat olleet seuraavat: 

Työn käynnistäminen, kaavan valmisteluvaihe 2014 - 2015 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta (OAS) 

 Kunnanhallitus käynnisti Juurusvesi - Kuuslahti yleiskaavatyön 

päättämällä asettaa laaditun OAS:n nähtäville kh 31.3.2014 § 74 

 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu  25.4.2014 

 Maanomistajille pidetyt neuvottelutilaisuudet  12.- 13.6.2014 

 Luonto-, maisema- ja muinaisjäännösselvitysten päivittäminen kesä – loppuvuosi 2014 

 Kunnanhallitus hyväksyi esitetyt yleistavoitteet, vyöhykejaon ja 

mitoitusperiaatteet Juurusvesi-Kuuslahden yleiskaavaluonnoksen 

valmistelun perusteiksi kh 10.11.2014 

 Työneuvotteluja Yaran ja P-S Ely:n kanssa 

 Kaavan (yleiskaavaluonnos) valmisteluvaihe kesä 2014 - alkuvuosi 2015 

 Yleiskaavaluonnos pidettiin yleisesti nähtävillä 24.4. - 25.5.2015 

 Yleiskaavaluonnoksen yleinen esittelytilaisuus (kaavakokous) 12.5.2015 

Kaavaehdotuksen laadinta 2015  

 Rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnin päivittäminen  kevät - syksy 2015 

 Vastineiden laadinta kaavaluonnoksesta saatuihin palautteisiin 

(maanomistajien mielipiteet ja viranomaisten lausunnot) 

 Tarvittaessa neuvottelut mielipiteitä jättäneiden maanomistajien kanssa 

 Työneuvottelu viranomaisten kanssa 7.10.2015 

 Kaavaehdotuksen laadinta syksy - talvi 2015 

 Kaavaehdotus pidettiin yleisesti nähtävillä 4.12. – 8.1.2016 

 Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 8.2.2016 

 Vastineiden laadinta kaavaehdotuksesta saatuihin palautteisiin  

(maanomistajien muistutukset ja viranomaisten lausunnot) tammi-helmikuu 2016 

 

4.2 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

Yleiskaavaprosessi ja osallistumismahdollisuudet on kuvattu yksityiskohtaisemmin 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Tähän on koottu eri osallistumisvaiheissa esille 

tullut keskeinen asiasisältö. 

4.2.1 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun keskeinen sisältö 

Laadittaviin selvityksiin lisätään rakennuskulttuuri-inventoinnin päivitys ja liikennesel-

vitykset tarvittavassa laajuudessa, vaikutusten arviointiin lisätään vesiväylien vaikutuk-

set ranta-asumiseen, Yaran toiminnan vaikutukset maankäyttöön, vaikutuksia tulisi pys-

tyä arvioimaan myös pidemmällä tähtäimellä tiedossa olevien malmioiden suhteen, 

maankäyttöratkaisujen vaikutukset Yaran toimintaan. 
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4.2.2 Valmisteluvaiheen kuulemisen keskeinen sisältö 

Yleiskaavan valmisteluvaiheessa maanomistajille suunnatuissa neuvottelutilaisuuksissa 

keskusteltiin lähinnä maanomistajien omiin maa-alueisiin kohdistuvista maankäyttötoi-

veista; kyläalueen ja ranta-alueiden rakennuspaikkatoiveet ottaen huomioon jo rakenne-

tut alueet ja yleiset suunnitteluperiaatteet. Yleiskaavassa osoitettujen uusien rakennus-

paikkojen määrään ovat vaikuttaneet ja tulevat vaikuttamaan neuvottelut maanomistaji-

en kanssa sekä toisaalta rakentamista rajoittavat tekijät. 

Yaran kirjalliset kommentit kaavahankkeeseen liittyen; on otettava huomioon tuotanto-

laitosten ja kaivosalueiden suojavyöhykkeet; tulee kaavoittaa siten, ettei se estä Yaran 

tulevaa kaivostoimintaa; mainituille alueille ei pitäisi kaavoittaa rakentamiseen osoitet-

tavia alueita; on mahdollista, että tulevaisuudessa (joskus 2040 jälkeen) kaivostoiminta 

siirtyy nykyisen KT75:n eteläpuolellekin, jolloin sekä KT75:lle että rautatielle on etsit-

tävä uusi linjaus joko Kuuslahden rantaviivaa myötäillen tai kaivosalueen pohjoispuolit-

se. 

4.2.3 Yleiskaavaluonnoksesta saatu keskeinen palaute ja muutokset kaavaan 

Kokonaisuudessaan saatu palaute kaavaluonnoksesta on ollut (lausunnot ja mielipiteet) 

varsin myönteistä ja muutosesityksiäkin on annettu kohtuullisen vähän. 

Viranomaislausunnoissa P-S ELY-keskus esittää kyläalueelle maltillisempaa mitoitusta 

(eli rakentamisen kokonaismäärää). Lisäksi lausunnossa esitetään lentomelualueen ra-

jaamista vapaa-ajan asutuksen raja-arvoista lähtien. 

Osin em. johdosta on tehty seuraavia muutoksia: 

Kuuslahden kyläalueella (AT-rajaus kaavassa) on jossakin määrin vähennetty suurten 

(yli 20 ha) emätilojen rakennuspaikkamäärää. AT-vyöhykkeen kaavamääräystä on sää-

detty siten, että suoraan rakennuslupaan oikeuttava määräys on voimassa 10 vuotta tai 

enintään 40 uuden rakennuspaikan rakentamisen verran kaavan voimaantulosta. Raken-

nuspaikkamäärän em. kaltainen rajaaminen (suhteessa aikaan) varmistaa, että rakenta-

misen paine voidaan pitää MRL:n edellyttämänä vähäisenä ja siten hallittuna kyseisen 

10 vuoden ajan. 

Kaavaratkaisussa käytetty 55 dBA:n lentomeluvyöhyke sopii myös vapaa-ajan asumisen 

tarkasteluun, koska lomakaudella (kesä-elokuu) ja viikonloppuisin sotilaslentoliikenteen 

operaatiomäärät ovat pieniä. (vrt. Lentokonemeluselvitys 2010) 

Lentomelun osalta ELY:n lausunnon tulkinta on uusi, eikä sitä ole aikaisemmin käytetty 

(oppaat, LIME-mietintö, aikaisemmat yleiskaavat, STR- ja poikkeamisluvat). 

Viranomaislautakunta ja terveydensuojeluviranomainen lausunnoissaan toteavat erityi-

sen hankalana alueena - Yaran kaivostoimintojen vaikutusten kannalta - Kortteisen alu-

een, jonka pohjoispää sijoittuu lähes kiinni tulevaan sivukiven läjitysalueeseen. Korttei-

sen alueen osalta tulisi harkita alueen rajaamista yleiskaava-alueen ulkopuolelle, jolloin 

alueen maankäyttö tarkasteltaisiin tulevassa Yaran kaivosalueen yleiskaavassa. 

Kortteisen alueen osalta yleiskaavassa on todettu oleva tilanne. Mitään uutta maankäyt-

töä ko. alueelle ei ole esitetty. Kaavarajauksen muuttamiselle ei siten ole perusteita. 

Muilta osin viranomaisten lausunnoissa esitetyt muutokset ovat pääosin teknisluonteisia 

täsmennyksiä, jotka on pääsääntöisesti otettu huomioon kaavaehdotuksen laadinnassa. 
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Luonto- ja rakennuskulttuurikohteisiin on täydentyneiden tietojen perusteilla tehty joi-

takin täsmennyksiä – erityisesti laaditun uuden rakennuskulttuuri-inventoinnin myötä. 

Täsmennyksiä on tehty myös joihinkin kaavamääräyksiin (kuten AT, km, SR, MY). 

Maanomistajien esitysten, mielipiteiden ja osin käytyjen maanomistajaneuvottelujen 

pohjalta on sekä kylä- että ranta-alueilla siirretty, lisätty ja poistettukin joitakin uusia 

rakennuspaikkoja (kaavalle määriteltyjen mitoitusten puitteissa). Lisäksi joitakin mökki-

tontteja (RA) muutettu asuintonteiksi (AO) nykykäytön mukaisesti. 

Yleiskaavaluonnoksesta saatu palaute ja vastineet niihin on esitetty erillisessä liitteessä. 

4.2.4 Yleiskaavaehdotuksesta saatu keskeinen palaute ja muutokset kaavaan 

Nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotuksesta annettiin 14 lausuntoa. Pääosin lausunnoissa 

ei ollut huomautettavaa yleiskaavaehdotuksesta. 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunnossa tuodaan esille mm. seuraavaa:  

Erityishuomio tulee vielä kiinnittää siihen, että lentomeluvaatimustaso on erilainen ja 

matalampi loma-asuntoihin kohdistuvaan meluun kuin pysyvää asutusta koskevaan me-

luun. Koska Juurusveden saariin sijoittuu nyt runsaasti uusia loma-asuntoalueita, on me-

lualueet osoitettava kaavaan vapaa-ajan asutuksen raja-arvoista lähtien.  

Kylärakentamisen määräykseen liittyen todetaan, että "enintään 40 rakennuspaikkaa 

kaavan voimaantulosta lukien" vaikuttaa toteutuksen näkökulmasta epämääräiselle. 

Liikenne -vastuualue muistuttaa, että sillä on rajalliset mahdollisuudet toteuttaa kunnan 

maankäytöstä johtuvia, liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä, kuten alikulkuja 

tai kevyen liikenteen väyliä. Näin ollen on syytä edelleen arvioida, onko esim. suoraan 

kantatielle johtavan Hoskantien (yksityistie) ja Marjomäentien varteen osoitetut kaikki 

rakennuspaikat tarpeen? Tai onko kantatien varressa olemassa olevia yksityisteiden liit-

tymiä mahdollisuutta vähentää tai koota kokoojakatumaisesti yhteen? 

Lausunnon pohjalta yleiskaavaan on merkitty 50 dBA Lden lentomeluvyöhyke ja sille 

suositus lentomelun huomioimisesta rakentamisessa ja rakenteiden suunnittelussa.  

Kaavamerkinnöistä on poistettu rajoitus kyläkaavapykälän tulkinnasta 40 ensimmäisen 

kyläalueen rakennuspaikan osalta. 

Yleiskaavaan on lisätty kantatien varteen puuttuvan kevyenliikenteen väylän yhteystar-

vemerkintä. Nykyiset kevyenliikenteen alikulut on lisätty kaavakartalle. 

Muilta osin viranomaislausunnoissa ei ole esitetty em. jo mainittujen lisäksi oleellisia 

muutostarpeita. 

Yleiskaavaehdotuksesta jätettiin 14 maanomistajien kirjallista muistutusta. 

Muistutusten perusteella on tehty joitakin yksittäisiä rakennuspaikkojen lisäys-, rajaus-, 

sijainti- tai käyttötarkoitusmuutoksia. Myös muutama luontokohderajaus on todettu tar-

peettomaksi.  

Merkittävin muutos on tehty Pohjois-Savon Hevostaloussäätiön muistutuksen, heidän ja 

kaavanlaatijoiden välillä pidetyn neuvottelun pohjalta: Lentokentän läheisyyden johdos-

ta Rahvo-saareen ei osoiteta uusia rakennuspaikkoja. Sen sijaan teoreettiset rakenta-

mismahdollisuudet kohdennetaan Otus-saareen. Ko. saarten nykyisestä maankäytöstä ja 
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ympäristöarvoista johtuen mitoituksellisena lähtökohtana käytetään pienempää mitoitus-

ta kuin muilla alueilla. 

Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä, että säätiöllä olisi tarvetta lähteä toteuttamaan yksittäi-

siä rantarakennuspaikkoja omistamilleen ranta-alueille. Tämän vuoksi rakennuspaikko-

jen yksityiskohtainen kohdentaminen nyt tämän yleiskaavan yhteydessä ei ole tarkoi-

tuksenmukaista. Sen sijaan yleiskaavaan on osoitettu Otus-saareen merkintä, joka mah-

dollistaa (esim. hankekohtaisen tarpeen takia) rakentamisen erikseen laadittavan ranta-

asemakaavan pohjalta. 

Yleiskaavaehdotuksesta saatu palaute ja vastineet niihin kokonaisuudessaan on esitetty 

erillisessä liitteessä. 

4.2.5 Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun keskeinen sisältö 

Pidetyn viranomaisneuvottelun (8.2.2016) pohjalta on yleiskaavaan tehty seuraavia 

muutoksia:  

Kaavaselostukseen lisätään informatiivista tekstiä lentotoiminnasta ja lentomelun vaiku-

tusalueista (vuoden 2010 meluselvityksestä) ja lisätään kuvausta, miten valtioneuvoston 

ohjeet on kaavassa otettu huomioon.  

Kaavakartalle on merkitty lentokonemeluselvityksessä esitetty 50 dB Lden lentomelu-

vyöhyke. Kaavakartalla lomarakennusten rakennuspaikat, jotka sijoittuvat 50-55 dB me-

lurajausten sisälle, on merkitty omalla RA-indeksi -merkinnällään. Merkinnän yhtey-

dessä mainitaan lentomelu informatiivisesti ja esitetään suosituksia melun huomioimi-

seksi rakentamisessa.  

Pohjois-Savon ELY-keskuksen esityksen mukaisesti lentomelualueen 55 – 50 dBA väli-

sillä saaristoalueilla mitoituslukuja on laskettu yhdellä rakennuspaikkayksiköllä muun-

nettua rantaviiva-km kohti. Näistä johtuvista muutoksista on keskusteltu ja sovittu ko. 

maanomistajien kesken. 

5 Yleiskaava ja sen perustelut 

5.1 Yleistä 

Juurusvesi - Kuuslahti yleiskaava-alueen tärkeimmät tarkastelukohteet ovat kyläalueen 

rakentamisen ja rantarakentamisen ohjaaminen, luonto- ja kulttuuriarvojen selvittämi-

nen ja säilyttäminen.  

Yleiskaava osaltaan toteuttaa ja tarkentaa Pohjois-Savon maakuntakaavaa. Kuuslahden 

kyläaluetta suunnitellaan nyt yksityiskohtaisen, rakennuslupaan oikeuttavan, yleiskaa-

van avulla. Näin menetellen on mahdollisuus tarkastella mm. kyläalueen rajauksia ja si-

sältöä ja rakentamisperiaatteita maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä riittävällä 

tarkkuudella. 

Yleiskaavaratkaisu toteuttaa myös valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Yleiskaa-

van yhtenä keskeisenä tavoitteena on määritellä maaseutualueelle sijoittuvan Kuuslah-

den kyläalueen rakentamisperiaatteet mm. ympäristöarvot huomioon ottaen.  
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Yleiskaavassa korostuu siten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden osalta ensisi-

jaisesti tavoite edistää taajamien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston ke-

hittämistä mm. kiinnittämällä huomiota oleviin rakenteisiin ja näiden hyödyntämiseen. 

Yleiskaavalla mahdollistettava uusi rakentaminen on hajarakentamisluonteista. Yleis-

kaavan rakenteellisena lähtökohtana ja ratkaisuna on, ettei alueelle muodosteta asema-

kaavoitusta edellyttäviä taajamia. Alueiden säilymistä maaseutumaisina hajarakentamis- 

/ kyläalueina tuetaan määrittelemällä ne osa-aluekokonaisuudet, joille kylämäinen uusi 

rakentaminen on alueen rakenteelliset tekijät huomioon ottaen tarkoituksenmukaisinta 

suunnata. Yhtenä perusteena uusille rakentamisalueille on kyläalueelle ulottuvien vesi-

johto- ja viemäriverkostojen hyödyntäminen. 

Koska kyseessä on maaseutumainen kyläalue, tulee sinne sijoittuva asutus tukeutumaan 

nykytilanteen mukaisesti kylän omien palveluiden (mm. koulu, työväentalo) ohella eri-

tyisesti Siilinjärven keskustaajaman palveluihin. Kyläalueelta on hyvät liikenneyhteydet 

kirkonkylälle, myös kevyenliikenteen osalta. 

Nyt laadittu yleiskaava on nykyisen lainsäädännön pohjalta tarkoituksen mukaisin me-

nettely sekä Juurusveden rantojen että Kuuslahden kylän rakentamisen suunnitelmalli-

seen ohjaamiseen. On perusteltua, että alueella maankäyttö- ja rakennuslain mahdollis-

tavaa rakentamista ja rakennuslupamenettelyä ohjataan kokonaisrakenteellisen tarkaste-

lun pohjalta, sen sijaan, että rakentamismahdollisuudet ratkaistaisiin yksittäin tapaus-

kohtaisesti ilman kokonaistarkastelua. 

Tämä, mm. ympäristöarvot ja maanomistajien / emätilojen kesken tasapuolinen kohtelu 

huomioon ottava, kokonaistarkastelu on nyt suoritettu yleiskaavaprosessin muodossa. 

Yleiskaavan merkitys on siten toimia, nyt kyseessä olevan maaseutumaisen alueen, 

maankäytön kehittämisen suunnitelmallisena ohjausvälineenä. 

Kaavaluonnoksen valmistelun aikana järjestettiin maanomistajille neuvottelupäivien 

muodossa mahdollisuus keskustella maankäyttöratkaisuista henkilökohtaisesti suunnit-

telijoiden kanssa. Luonnoksen nähtävillä ollessa pidettiin myös ns. kaavakokous. Lisäk-

si tarpeen mukaan on käyty suoria neuvotteluja suunnittelijoiden ja maanomistajien vä-

lillä sekä kaavaluonnos- että kaavaehdotusvaiheissa. 

5.2 Kokonaisrakenne 

Yleiskaavalla korostetaan Kuuslahden merkitystä kehittyvänä ja pääosin täydennysra-

kentuvana kyläalueena Siilinjärven keskustaajaman läheisyydessä. Rajatulla kyläalueel-

la (AT) sallitaan uudisrakentaminen ympäröiviä alueita tiiviimpänä. Lähtökohtana on 

kuitenkin kylämäisen väljä rakentamistehokkuus. Rajatun kyläalueen ulkopuolella nor-

maali ns. hajarakentaminen on edelleen mahdollista yleiskaavan määräysten mukaisesti. 

Yleiskaavalla tuetaan kyläaluetta sallien sen lähirannoilla olevien loma-asuntojen muut-

taminen ympärivuotiseen asuinkäyttöön. Edellytyksenä on rakennuspaikkojen liittymi-

nen vesihuoltoverkostoihin.  

Juurusveden ranta-alueet on suunniteltu yleiskaavalle asetettujen tavoitteiden mukaises-

ti. Rantarakennusoikeudet on mahdollisuuksien mukaan kohdistettu luonnonympäristön 

ja maisemarakenteen kannalta tarkoituksenmukaisimmille alueille. Rannoille sijoittuvan 

rakentamisen sovittaminen ympäristötekijät huomioon ottaen on ollut tärkeänä perus-

teena varsinkin todettujen arvokkaiden luontoalueiden osalta. 
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Kuuslahden kyläalueen ja Juurusveden ranta-alueiden kaavaratkaisuihin ovat osaltaan 

vaikuttaneet Yaran kemianteollisuuden tuotantolaitosten ja kaivosalueiden suoja-

vyöhykkeet ja melualueet, Rissalan lentokenttään liittyvät lentomelualueet ja maantei-

den liikennemelualueet sekä Kuuslahden kylän halki kulkeva rautatie. 

Edellä kuvatut suoja- ja meluvyöhykkeet ovat rajoittaneet yleiskaava-alueen maankäyt-

töä kauttaaltaan sen länsireunoilla; pohjoisosassa Yaran toimintaan liittyvistä suoja-

vyöhykkeistä ja melualueista johtuvia rajoituksia kohdentuu Kortteisen ranta- ja sen vä-

littömille itäpuoleisille Kuuslahden kyläalueille sekä tuotantolaitosten vastarannan ran-

ta-alueille välillä Kuikkaniemi – Lompsankallio. Lentoliikenteen melusta johtuvia rajoi-

tuksia kohdentuu Juurusveden saariston läntisiin alueisiin välillä Keisti – Saunasaari - 

Iso-Mänty – Rissalan pohjoispuoliset saaret kuten Selkäsaari, Keskisaari, Limasaari ja 

Aittosaari. 

Pääsääntöisesti maankäyttöä rajoittavat tekijät on yleiskaavaratkaisussa pystytty otta-

maan huomioon; ns. laskennallisia kylä- ja rantarakentamisoikeuksia on voitu siirtää ra-

joitteita omaavilta alueilta toisaalle saman tilan tai maanomistajan alueille. 

Yleiskaava-alue koostuu seuraavista osakokonaisuuksista: 

 Kuuslahden keskeinen kyläalue (at)  

 Loma-asuntovaltaiset ja haja-asutusluonteiset ranta-alueet 

 Maa- ja metsätalousalueet maatiloineen 

 Kulttuurimaisema-alueet (km) 

 Luontovyöhykkeet ja -alueet (luo, SL) 

5.3 Yaran tuotantolaitosten ja kaivosalueiden vaikutukset yleiskaavaan 

5.3.1 Selvitykset 

Yaran kemianteollisuuden tuotantolaitosten ja kaivosalueiden toiminnot aiheuttavat eri-

laisia vaikutuksia ympäristöönsä. Näitä vaikutuksia on arvioitu mm. seuraavissa selvi-

tyksissä: 

 Kantatie 75 Kemiran Siilinjärven tehtaan kohdalla alustava pääsuuntaselvitys 

muistio Viatek 29.8.2002 

 Yara Suomi Oy:n Siilinjärven toimintojen meluselvitys, Symo Oy, 16.11.2009 

 Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivos- ja rikastamotoimintojen meluselvitys, 

Symo Oy, 15.8.2013 (ei sisällä yöajan tuloksia) 

 Yara Suomi Oy meluselvityksen (1420_a/2013/jk) täydennys, Ramboll oy, 

26.6.2014 (muutos sivukivialueiden liikennöintiin, ei sisällä yöajan tuloksia) 

 Yara Suomi Oy Ympäristövaikutusten arviointiselostus, Siilinjärven kaivoksen 

sivukivialueiden laajennus, 20.12.2013 

Sivukivialueiden laajennuksen YVA:ssa ja em. selvityksissä arvioituja keskeisimpiä 

vaikutuksia nyt yleiskaavoitettavan alueen maankäytölle ovat: 

Yleiskaava-alueen maankäyttöä rajoittavat vaikutukset 

 Meluvaikutukset tuotantolaitoksen läheisyydessä ja Juurusveden vastarannalla 

 Mahdolliset kantatiehen 75 ja liittyvät tielinjausmuutokset 
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Vähäisiä vaikutuksia yleiskaava-alueen maankäytölle 

 Maisemallisia vaikutuksia Makonmäen hevostilan laitumille ja jossakin määrin 

myös Juurusveden alueille 

 Kaivosalueen räjäytykset ja tärinä on koettu jossakin määrin häiritsevänä jo 

useiden vuosien ajan. Lähin herkkä kohde on Kuuslahden koulu. 

 Polttoaineperäiset ilmapäästöt eivät aiheuta hankealueella havaittavissa tai mitat-

tavissa olevia ympäristö- tai terveysvaikutuksia 

5.3.2 Tuotantolaitosten ja kaivosalueiden suojavyöhykkeet 

Voimassa olevassa maakuntakaavassa on esitetty Yaran tuotantolaitoksille ja kaivosalu-

eille omat suojavyöhykkeensä. 

Vastaavat suojavyöhykkeet on rajattu yleiskaavaan seuraavasti: 

Tuotantolaitoksen suoja-alue (Seveso II) sv-1 

Rajauksella on osoitettu kemianteollisuuden tuotantolaitosten suojavyöhyke. Suunnitel-

taessa alueen maankäyttöä ja harkittaessa uusia rakennuslupia on palo- ja pelastusviran-

omaiselle ja toiminnanharjoittajalle sekä tarvittaessa Turvatekniikan keskukselle (TU-

KES) varattava mahdollisuus lausunnon antamiselle. Lausunnot tulee tarvittaessa pyy-

tää myös harkittaessa lupaa olevan rakennuksen laajennukselle tai käyttötarkoituksen 

muutokselle, jos nämä muutokset lisäävät suuronnettomuusriskille altistuvien henkilöi-

den määrää merkittävästi. Alueelle ei tule sijoittaa tällaisia toimintoja, kuten kouluja, 

päiväkoteja, sairaaloita tms. Alueelle voidaan sijoittaa muuta teollisuutta tai muuta vas-

taavaa toimintaa. Kaikki uudet rakentamishankkeet ko. suoja-alueella edellyttävät ns. 

suunnittelutarveratkaisua ennen mahdollista rakennuslupamenettelyä. 

Kaivosalueen suojavyöhyke sv-2 

Rajauksella on osoitettu kaivosalueiden ja jätteenkäsittelyalueiden suojavyöhykkeet. 

Suunniteltaessa alueen käyttöä on huomioitava kaivostoiminnasta aiheutuvat ympäris-

tölliset haittatekijät sekä alueella oleva onnettomuusvaara. Suunniteltaessa alueen käyt-

töä ja harkittaessa uusia rakennuslupia on palo- ja pelastusviranomaiselle ja toiminnan-

harjoittajalle varattava mahdollisuus lausunnon antamiselle. Kaikki uudet rakentamis-

hankkeet ko. suoja-alueella edellyttävät ns. suunnittelutarveratkaisua ennen mahdollista 

rakennuslupamenettelyä. 

Vaikutukset kaavaratkaisuun: 

Edellä kuvattujen suojavyöhykkeiden alueille yleiskaavassa ei ole osoitettu uusia asuin- 

tai loma-asuntojen rakennuspaikkoja. 

On kuitenkin otettava huomioon, että mainitut suojavyöhykkeet ovat vaikuttaneet sii-

hen, että kylä- ja ranta-alueilla tasapuolisilla perusteilla maanomistajil-

le/emätiloille/tiloille kuuluvia laskennallisia rakennusoikeuksia on jouduttu siirtämään 

(ja toisaalta on ollut mahdollisuus siirtää) toisaalle saman maanomistajan alueelle. Näin 

on jouduttu menettelemään mm. Kortteisen itäpuolisella kyläalueella, josta ns. uudet ra-

kennusoikeudet on osin siirretty selkeästi em. suojavyöhykkeiden itäpuolelle pohjoiseen 

johtavan Marjomäentien varsialueille. 
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5.3.3 Melualue 

Edellä lueteltujen meluselvitysten pohjalta yleiskaavaan on rajattu melualue seuraavasti: 

Tuotantolaitosten aiheuttama melualue (päivämelu >45 db) 

Alueelle ei tule osoittaa uutta melun haitoille herkkää toimintaa. Alueella jo olevan asu-

tuksen ja muun melulle herkän toiminnan säilyttäminen ja täydentäminen on mahdollis-

ta. Aluetta voidaan kehittää esimerkiksi teollisuus- ja liikerakentamiseen. 

Suunnittelumääräys: Asuinrakennuksen korjaamisessa ja laajentamisessa tulee kiinnittää 

erityistä huomiota rakenteiden ääneneristävyyteen sisätilojen melutasojen ohjearvon 

saavuttamiseksi. 

Vaikutukset yleiskaavaan: 

Edellä kuvatulle melualueelle yleiskaavassa ei ole osoitettu uusia asuin- tai loma-

asuntojen rakennuspaikkoja. 

Mainittu melualue on vaikuttanut erityisesti tuotantolaitosten vastakkaisella ranta-

alueella siten, että osa laskennallisista rantarakennuspaikoista on jouduttu siirtämään 

toisaalle saman maanomistajan ranta-alueille. 

5.3.4 Tieverkosto 

Kantatie 75 (Kemiran Siilinjärven tehtaan kohdalla) alustavassa pääsuuntaselvityksessä 

(muistio Viatek 29.8.2002) on tarkasteltu kaivos- ja tehdasalueen mahdollisia ohikulku-

tieyhteysvaihtoehtoja. 

Selvityksessä tarkastelun kohteena on ollut erityisesti Särkiharjun louhoksen jatkaminen 

etelän suuntaan. Louhoksen on oletettu saavuttavan rautatien ja kantatien taso aikaisin-

taan vuonna 2016. Malmio risteää kantatien kanssa tehdasalueen lounaisnurkalla ja jat-

kuu kantatien itäpuolella kantatien suuntaisena kirkonkylän taajama-alueen reunaan. 

Vaikutuksiltaan merkittävimpiä vaihtoehtoja selvityksessä ovat olleet seuraavat: 

 Sekä kantatie 75 että rautatie siirretään tehdasalueen eteläpuolelle (VE 1) 

 Kantatie 75 siirretään kokonaan uuteen paikkaan kaivosalueen pohjoispuolelle 

(VE 2) 

Vaikutukset yleiskaavaan: 

Kantatien ja rautatien siirtäminen tehdasalueen eteläpuolitse (VE 1) ei vaikuttaisi nyt 

laadittavana olevassa yleiskaavassa osoitettaviin uusiin rakentamisalueisiin. Maankäy-

tölliset muutokset kohdentuisivat lähinnä Yaran teollisuus- ja kaivosalueen sisäisiin rat-

kaisuihin. 

Mikäli päädyttäisiin VE 2 mukaiseen kantatien linjausmuutokseen, tulisi kantatien uusi 

linjaus menemään Kuuslahden kyläalueen läpi. Nyt laaditussa yleiskaavaratkaisussa ky-

seisen linjauksen kohdalle ei ole osoitettu uutta maankäyttöä. Tosin linjauksen alle tulisi 

jäämään joitakin olevia rakennettuja rakennuspaikkoja. Tällä alueella (keskellä kylää) 

on yksi ns. emätila Otrasuo, jolle ei tästä mahdollisesta rajoittavasta tekijästä johtuen ole 

voitu osoittaa uusia rakennuspaikkoja. 
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5.4 Kylä- ja rantarakentaminen 

Kuuslahden kyläalueen ja Juurusveden rantojen rakennusoikeudet on määritelty suun-

nittelulle asetettujen tavoitteiden ja prosessin aikana ilmenneiden perusteiden pohjalta. 

Kaavaehdotusvaiheessa viranomaisneuvottelujen pohjalta lentomelualueen 55 – 50 dBA 

välisillä saaristoalueilla mitoituslukuja on laskettu yhdellä rp / muunn. rantaviiva-km 

kohti. Näistä johtuvista muutoksista on keskusteltu ja sovittu ko. maanomistajien kes-

ken. 

Poikkeuksen muodostaa Pohjois-Savon Hevostaloussäätiön omistamat Rahvo -saaren ja 

Otus -saaren ranta-alueet. Lentokentän läheisyyden johdosta Rahvon saareen ei osoiteta 

uusia rakennuspaikkoja. Sen sijaan rakennusoikeudet on kohdennettu Otus -saareen, 

jonne on osoitettu seuraava merkintä; ”Tilat, joille tällä yleiskaavalla ei osoiteta uusia 

rakennuspaikkoja nykyisestä maankäytöstä johtuen. Mahdollinen myöhempi rakentami-

nen ratkaistaan maanomistajan ranta-asemakaavalla.” 

Juurusveden ranta-alueille yleiskaavassa todetut rakennuspaikat 

Juurusvesi Rantaviivan pituus km Yleiskaavan rakennuspaikat kpl Tehokkuus 

Rannat Todellinen Muunnettu Nykyiset Uudet Yhteensä yht. kpl / 

muun. km 

148 89 302 141 443 5.0 

Kuuslahden kyläalue AT 

Kaavaratkaisussa on osoitettu Kuuslahden kylän (AT-rajaus) kylämäiseen täydennysra-

kentamiseen soveltuvat alueet. Kuten kaavan lähtökohdista (katso kohta 1.5.2 Kuuslah-

den kylä) tulee esille, rakentaminen kyläalueella on viime vuosina ja vuosikymmeninä 

ollut varsin maltillista – merkittävää rakentamispainetta ei ole. 

Kyläalueelle on arvioitu rakennettavan enimmillään keskimäärin noin 4 asuinrakennus-

paikkaa vuodessa. Näin yleiskaavassa kyläalueelle määritellyt uudet rakennuspaikat 

täyttävät arviolta noin 20 vuoden tulevat rakentamistarpeet. Siten rakentamisen määrä 

pysyy vuositasolla vähäisenä ja hyvin hallittavissa aina kaavan tavoitevuoteen 2035 

saakka. 

Kuuslahti Pinta-ala Yleiskaavan asuinrakennuspaikat kpl Tehokkuus 

Kyläalue AT ha Nykyiset Uudet Yhteensä Yht. kpl / 10 ha 

615 169 90 259 4.2 

Taulukon lukuihin sisältyvät kyläalueen sisäisten ranta-alueiden rakennuspaikat. Kylä-

alueella (AT) on yhteensä noin 60 rantarakennuspaikkaa, joista 9 on uutta. 

MRL:n (1.1.2009) säännös MRL 44.2 § laajentaa yleiskaavan käyttömahdollisuuksia si-

ten, että rakennusluvan erityisten edellytysten täyttyminen voidaan selvittää yleiskaa-

vassa. Määräyksen voi antaa sellaisille maaseudun kyläalueille; 

 joille ei kohdistu merkittäviä rakentamispaineita 

 joilla yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta maankäyttöä  
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Nyt laadittu yleiskaava täyttää em. MRL:n määrittelemät edellytykset. 

 

Kuva 24. Kyläalueen olevan ja uuden rakentamisen sijoittuminen ja perusteita. 

Kuvassa 24 on esitetty Kuuslahden kylärakenteen keskeiset lähtökohdat ja yleiskaavas-

sa osoitetut uudet rakentamisalueet ja niiden perusteita. 

Nykyinen kylärakenne on selkeästi rajattavissa ja määriteltävissä; rakentamisen osalta 

kyläalueella on melko tiiviisti rakennettuja vanhempia osa-alueita (kantatien ja rautatien 

läheisyydessä kolme keskittymää) kuin myös uudempia selkeästi väljemmin rakennettu-

ja osa-alueita (B-F -alueet). 
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Uudet rakennuspaikat on sijoitettu edellä kuvattua olevaa kylärakennetta täydentäen, 

pysyen kuitenkin kylämäisessä väljyydessä. Jo entuudestaan tiiveiden alueiden yhtey-

teen ei ole osoitettu uutta rakentamista.  

Rakennuspaikkojen sijoittamiseen ovat vaikuttaneet osaltaan myös emätilojen rajautu-

minen. Keskeinen lähtökohta rakennuspaikkojen määrien osalta on ollut emätilojen / 

maanomistajien kesken mahdollisimman tasapuolinen kohtelu (ympäristöolosuhteet 

huomioon ottaen). 

Rakennuspaikkoja on osoitettu mitoitusperusteita vähemmän, jos tilan alueita sijaitsee 

kaivosalueen suojavyöhykkeellä, tuotantolaitosten tai liikenteen melualueilla, rautatien 

varrella tai alueet muutoin soveltuvat huonosti rakentamiseen. Myös maanomistajien 

toiveet ovat voineet vaikuttaa mitoitusta alhaisempaan määrään. 

Alueelle B ei ole osoitettu uusia rakennusoikeuksia (kaivostoiminnasta aiheutuvista ra-

joitteista johtuen). 

Kun tarkastellaan kylän kokonaisrakennetta (kuva 24) ja erityisesti kutakin osa-aluetta, 

voidaan todeta, ettei kyläalueelle muodostu sellaista kokonaisuutta tai uutta osa-aluetta, 

jolle osoitetun uuden rakentamisen toteuttaminen ei olisi ohjattavissa nyt laaditulla 

yleiskaavalla. 

MRL 44.2 §:n mukaisesti esitetty yleiskaavaratkaisu ohjaa riittävästi Kuuslahden kylä-

alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä. Rakentamisen määrä suhteessa kyläalueen 

pinta-alaan ja toisaalta arvioitu ja kaavalla ohjattavissa oleva rakentamistahti (maksi-

missaan keskimäärin noin 4 rakennuspaikkaa vuodessa) ovat sellaisia, että niitä voidaan 

pitää vähäisinä ja yleiskaavalla hyvin hallittavina. 

Varsinaista rakentamispainetta ei kylällä ole ollut eikä yleiskaavan myötäkään muodos-

tu. Rakentamisen määrä (toteutuessaan) on kuitenkin sellainen, että se luo puitteet kylä-

koulun oppilasmäärän säilymiselle riittävänä jatkossakin - ja siten kyläkoulun säilymi-

selle. 

Edellä mainitun lisäksi AT-merkintään sisältyvä kaavamääräys – suora rakennuslupa-

menettely on voimassa 10 vuotta kaavan voimaantulosta lukien – mahdollistaa määrälli-

sesti ja ajallisesti hallitun rakennuslupamenettelyn. 

Esitetyllä kaavaratkaisulla kyläalueelle ei muodostu myöskään sellaisia uusia alueita, 

joilla täyttyisi asemakaavan laadinnalle asetetut perusteet. 

Voidaan siis todeta, että nyt laadittu yleiskaava on nykyisen lainsäädännön pohjalta tar-

koituksen mukaisin menetelmä Kuuslahden kylän rakentamisen suunnitelmalliseen oh-

jaamiseen.  

5.4.1 Aluevarausmerkinnät 

Kylä- ja ranta-alueilla on asutuksen osalta käytetty seuraavia kaavamerkintöjä. 

Kyläalue AT 

Rajauksella on osoitettu Kuuslahden keskeisimmän kyläalueen nykyinen maankäyttö ja 

kylärakennetta täydentävät uudet rakennuspaikat, jotka on likimääräisesti merkitty 

yleiskaavakartalle. Rakennusluvat osoitetuille rakennuspaikoille voidaan MRL:n 44.2 § 

(rantojen ulkopuolella) perusteella (voimassa 10 vuotta) sekä 72.1 § ja 72.2 § (rannoilla) 

perusteilla myöntää suoraan yleiskaavan pohjalta. 
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Erillispientalojen asuntoalue (AO) 

Alue on tarkoitettu erillispientalojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa yh-

den tai kahden huoneiston enintään kaksikerroksisen asuinrakennuksen lisäksi yhden 

erillisen saunan huoneistoa kohti ja pienimuotoisia talous- ja tuotantorakennuksia.  

Merkintää on käytetty sekä kylä-, ranta- että haja-asutus luonteisilla alueilla. 

Maatilojen talouskeskusten alue (AM) 

Alue on varattu maatilojen talouskeskuksille. Alueelle saa sijoittaa maa- ja metsätalout-

ta sekä maaseutuyrittämistä palvelevia rakennuksia ympäristöön sopivasti. Talouskes-

kuksen yhteyteen saa rakentaa enintään kaksi kaksiasuntoista asuinrakennusta. 

Merkinnällä on osoitettu olevat maatilakeskusten alueet. 

Loma-asuntojen alue (RA) 

Alue on tarkoitettu loma-asuntojen rakentamiseen. Alueelle saa sijoittaa enintään yk-

siasuntoisia loma-asuntorakennuksia sekä niihin liittyviä talousrakennuksia. Rakentami-

sen tulee sopeutua ympäristöön, maastonmuotoihin ja rantamaisemaan.  

Merkinnällä on osoitettu tavanomaiset ranta-alueilla sijaitsevat loma-asuntojen olevat ja 

uudet rakennuspaikat. 

Melualueella (>55 dBA) oleva loma-asuntoalue (RA-1) 

Alueelle ei saa rakentaa uusia loma-asuntoja. Olevien rakennusten korjaaminen ja vä-

häinen laajentaminen on sallittu. Lentomelualueella tulee noudattaa lentomelualueelle 

LDEN 55–60 dBA ja LDEN yli 60 dBA määriteltyjä ehtoja. 

Nämä loma-asuntojen rakennuspaikat sijaitsevat Rissalan lentokenttäliikenteestä aiheu-

tuvan melualueen sisällä. Uusia rakennuspaikkoja lentomelualueelle ei ole osoitettu. 

Melualueelle (50-55 dBA) sijoittuva loma-asuntoalue 

Loma-asuntoalue, jolla lentoliikennemelu voi heikentää ajoittain elinympäristön viihtyi-

syyttä. Rakennusten korjaamisessa ja uudisrakentamisessa tulee kiinnittää erityistä 

huomiota rakenteiden ääneneristävyyteen lentomelua vastaan. Alueelle saa sijoittaa 

enintään yksiasuntoisia loma-asuntorakennuksia sekä niihin liittyviä talousrakennuksia. 

Rakentamisen tulee sopeutua ympäristöön, maastonmuotoihin ja rantamaisemaan. 

Ympäristöllisesti aralle alueelle sijoittuva loma-asuntoalue (RA-3) 

Alue on tarkoitettu loma-asuntojen rakentamiseen. Alueelle saa sijoittaa enintään yk-

siasuntoisia loma-asuntorakennuksia sekä niihin liittyviä talousrakennuksia. Rakentami-

sen tulee sopeutua ympäristöön, maastonmuotoihin ja rantamaisemaan. 

Merkinnällä on osoitettu pienissä saarissa tai luonnonympäristön kannalta arvokkaalla 

alueella tai ympäristöllisesti häiriöalttiilla alueella sijaitsevat loma-asuntojen rakennus-

paikat. 

5.5 Palvelu-, yritys- ja teollisuusalueet 

Uusia aluevarauksia näille toiminnoille ei ole osoitettu. Yleiskaavassa on käytetty seu-

raavia palveluihin ja yritystoimintoihin liittyviä aluevarauksia ja merkintöjä. 
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Matkailupalvelujen alue (RM) 

Alue varataan toimintaan liittyvälle palvelu- ja majoituskeskukselle, loma-asunnoille ja 

muille vastaaville alueen toimintaa ja matkailua palveleville rakennuksille. 

Merkinnällä on osoitettu Rahvon saaren Purnunniemessä Hevossäätiö -toimintaan liitty-

vä oleva loma-asuntoalue mahdollisine lisärakentamisoikeuksineen. 

Palvelujen alue (P) 

Merkinnällä on osoitettu kyläalueella kantatiehen rajautuvat pienialaiset alueet työväen-

talon ja koulun läheisyydessä. Rajauksiin sisältyville jo entuudestaan rakentamiskäytös-

sä olleille alueille voidaan tarvittaessa sijoittaa uusiakin yksityisiä palveluja. 

Julkisten palvelujen ja hallinnon alue (PY) 

Merkinnällä on osoitettu Kuuslahden koulu ja urheilukentän alue. 

Teollisuus- ja varastoalue (T) 

Alue varataan teollisuustoiminnalle ja siihen liittyvälle varastoinnille. Alueelle saa si-

joittaa lisäksi pääkäyttötarkoitusta palvelevia muita tiloja, kuten toimisto- ja terminaali-

tiloja. 

Nykyinen pienimuotoinen teollisuusalue kantatien 75 ja rautatien välisellä, Kuuslahden 

kylän länsipuoleisella, alueella on osoitettu tällä merkinnällä. 

5.6 Virkistys- ja ulkoilualueet, reitit 

Osayleiskaavassa on käytetty seuraavia virkistys- ja ulkoilualuemerkintöjä. 

Kuuslahden koulun viereinen urheilukenttä sisältyy Kuuslahden koulun PY-

aluevaraukseen. 

Uimaranta-alue (VV) 

Merkinnällä on osoitettu Kuuslahden uimaranta Pieni-Koikan rannalla. 

Maakuntakaavassa osoitetuille maakunnallisesti tai seudullisesti merkittäville moottori-

kelkka- ja ulkoilureiteille ei ole tässä vaiheessa tehty yksityiskohtaisempia suunnitelmia. 

Reittien osoittamiseksi, nyt laadittavana olevassa yleiskaavassa, ei siten ole riittäviä 

edellytyksiä. Ko. reittien suunnittelu ja sijoittuminen tulee ratkaistavaksi mahdollisissa 

erillisissä reittisuunnitelmissa. 

5.7 Liikenneverkosto 

Yleiskaava-alueelle ei synny uusia liikenneverkostoja tai teitä, lukuun ottamatta yksit-

täisiä pääsyteitä tonteille. Alueen tieverkosto koostuu kantatien 75 ja kahden kyläalueen 

kautta kulkevan yhdystien lisäksi kattavasta yksityistieverkostosta. 

Nykyinen tieverkosto on riittävä palvelemaan suhteellisen vähäisesti lisääntyvää kylä-

asutusta ja rantarakentamista. Kevyenliikenteen väyläverkosto kantatien alikulkuyh-

teyksineen on myös jo nykyisin hyvin kattava. Maakuntakaavaa mukaillen kantatien 75 

varrella olevalle kevyenliikenteen väylälle on jatkeena osoitettu yhteystarvemerkintä 

itään päin kunnanrajalle saakka. 

Vesireitit venevalkamineen / satamineen ovat myös jo nykyisellään varsin riittävät. 
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5.7.1 Liikennemelu 

Yleiskaavaan on osoitettu tie- ja raideliikennemelualueet (Kuopio – Siilinjärvi tie- ja 

raideliikenteen meluselvitys. WSP Finland Oy 2008) sekä lentomelualueet omilla mer-

kinnöillään. Yleiskaavaan rajatuille melualueille ei ole osoitettu uusia asuin- tai loma-

asuntojen rakennuspaikkoja. 

Tie- ja raideliikenteen osalta on yleiskaavaan merkitty selvitysten mukainen melualue 

(55 dBA ennustetilanne vuodelle 2020) ja lentomelun osalta 55 dBA lentomeluvyöhyke. 

Ko. lentomelualueen rajaus sopii asuinrakentamisen ohella hyvin myös vapaa-ajan asu-

misen tarkasteluun, koska lomakaudella (kesä-elokuu) ja viikonloppuisin sotilaslentolii-

kenteen operaatiomäärät ovat pieniä (vrt. Lentokonemeluselvitys 2010). Uusilla asuin- 

ja vapaa-ajanasuinpaikoilla varsinaisen lentomelualueen ulkopuolella voi esiintyä viih-

tyisyyshaittaa, jonka tiedostamiseksi kaavakartalle on merkitty myös 50 dBA Lden len-

tomeluvyöhyke ja sille suositus lentomelun huomioimisesta rakentamisessa ja rakentei-

den suunnittelussa. Yleiskaavassa osoitetut melualueet ovat 2010 lentokonemeluselvi-

tyksen vuoden 2025 ennustetilanteen sotilas- ja siviililiikenteen yhteenlaskettujen ope-

raatiomäärien mukaiset. 

Käytettyjen melualueiden rajaukset ovat käytettyjen ohjeiden mukaisia (oppaat, LIME-

mietintö, aikaisemmat yleiskaavat, STR- ja poikkeamisluvat). 

Yaran tuotantolaitosten melua ja sen vaikutusta on kuvattu kohdassa 5.3.3. 

5.8 Kulttuuriarvot 

Kaavanlaadinnassa on otettu huomioon alueen rakennuskulttuuriarvot, jotka perustuvat 

aikaisemmin tehtyihin selvityksiin. Yleiskaava-alueella tehdyn muinaismuistoinven-

toinnin perusteella alueella ei ole yhtään muinaismuistoa. 

Kaavamerkintöinä on käytetty seuraavia: 

Kulttuurimaisema-alue (km) 

Alueen maankäytössä ja rakentamisessa on huomioitava kulttuuriympäristön vaalimi-

nen, kulttuuriarvojen turvaaminen ja ominaispiirteiden säilyttäminen. 

Rajauksella on rajattu seuraavat paikallisesti huomion arvoiset kulttuurimaisema-alueet: 

 Kuuslahden koulun ja Räsälänniemen avoimet viljelysmaisemat 

 Makonmäen hevostilaan liittyvät peltoalueet 

 Kantatien 75 läheistä Pieni-Koikkaa reunustavat avoimet peltoalueet 

 Heikinlampea ja Haapalahtea reunustavat maatiloihin liittyvät viljelysalueet 

Rakennussuojelukohde SR-1, jolla on seudullista tai maakunnallista merkitystä. 

Kohdemerkinnän yhteydessä oleva indeksimerkintä viittaa kaavakartalle ja erilliseen ra-

kennusinventointiin (katso kohta 2.2 Rakennuskulttuurin inventointi 2015). 

Suunnittelumääräys: 

Alueen tai kohteen suunnittelussa ja käytössä tulee edistää kohteen kulttuuriympäristö-

arvojen säilymistä. Maankäyttö- ja rakennuslain 41 §:n nojalla määrätään, että alueella 

olevia rakennuksia tai rakennelmia ei saa purkaa eikä niiden ulkoasua saa muuttaa siten, 

että niiden kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne turmeltuu. Kohteisiin merkittävästi 

vaikuttavista hankkeista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. 



Maankäytönsuunnittelu     SIILINJÄRVEN KUNTA Juurusvesi – Kuuslahti yleiskaava 

KAAVAHARJU  14.3.2016   YLEISKAAVASELOSTUS 

 

 

 
Sivu 62 /70        Juurusvesi_Kuuslahti_YK_selostus_14032016.docx 

Merkinnällä on osoitettu inventoinnissa mainitut luokittelun I kohteet: 

 Kuuslahden entinen kansakoulu,  kohdenumero 6 

 Kuuslahden työväentalo,  kohdenumero 10 

 Kaunisaho (Ranta-Aho),  kohdenumero 21 

 Savisalo,   kohdenumero 52 

 Rahvo –saaren A,   kohdenumero 72 

Rakennussuojelukohde SR-2, jolla on paikallista merkitystä. 

Kohdemerkinnän yhteydessä oleva indeksimerkintä viittaa kaavakartalle ja erilliseen ra-

kennusinventointiin (katso kohta 2.2 Rakennuskulttuurin inventointi 2015). 

Suositus: 

Rakennuksia ei tule ilman pakottavaa syytä purkaa, eikä niiden ulkoasua muuttaa siten, 

että niiden kulttuurihistoriallisesti tai maisemakuvan kannalta arvokas luonne turmeltuu.  

Merkinnällä on osoitettu inventoinnissa mainitut luokittelun II kohteet: 

 Lipetti eli Kuusela,   kohdenumero 9 

 Kuuslahden hovi,   kohdenumero 11 

 Kyllölä,   kohdenumero 20 

 Urimo,   kohdenumero 22 

 Laajalahti,   kohdenumero 23 

 Vuorela,   kohdenumero 25 

 Haapaniemi,   kohdenumero 26 

 Pajuaho,   kohdenumero 31 

 Kuhalahti,   kohdenumero 37 

 Vännilänharju,   kohdenumero 40 

 Viinaniemi,   kohdenumero 44 

 Tervasalmi,   kohdenumero 46 

 Neulaniemi (tai Neulamäki),  kohdenumero 47 

 Salmela (aiemmin Holstila),  kohdenumero 48 

 Hattuniemi,   kohdenumero 49 

 Hattulahti,   kohdenumero 50 

 Rantala,   kohdenumero 51 

 Savisalontie 89,   kohdenumero 53 

 Savisalontie 93,   kohdenumero 54 

 Savisalontie 181,   kohdenumero 55 

 Nuorisoseuran Juhlatalo,  kohdenumero 59 

 Keisari,   kohdenumero 58 

 Ruuskansalo,   kohdenumero 63 

 Karhunlahti,   kohdenumero 64 

 Ryönänlahdentie 38,  kohdenumero 65 

 Harvalaisentie 98,   kohdenumero 68 

 Hukka –saaren A,   kohdenumero 69 

 Nikinsaaren A,   kohdenumero 70 

 Otus –saaren A,   kohdenumero 71 

 Saunasaaren A,   kohdenumero 73 
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5.9 Luontoarvot 

Kaavanlaadinnassa on otettu huomioon alueen luontoarvot, jotka perustuvat kaavan laa-

dinnan aikana tehtyihin selvityksiin ja lähtötietoihin (katso kohta 2.1 Luonto- ja maise-

maselvitys). 

Potentiaaliset liito-orava-alueet on inventoitu keväällä 2015. Yhdessäkään alueessa ei 

ilmennyt havaintoja liito-oravasta. 

Luontokohteiden merkitsemisessä on otettu huomioon P-S ELY-keskuksen kannanotot 

ja lausunnot. 

Luonnonympäristö ja – kohteet 

Luontoarvot on yleiskaavassa huomioitu rakentamisalueiden kohdistamisessa sekä 

osoittamalla erityiset luontoarvot tarpeellisin kaavamerkinnöin.   

Yleiskaavassa on luonto- ja maisema-arvoista riippuen käytetty seuraavia kaavamerkin-

töjä: 

Perustettava luonnonsuojelualue (SL) 

MRL 41.2 § mukaisesti alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat 

vaarantaa alueen suojelullisia arvoja. Suojelumääräys on voimassa kunnes alue on muo-

dostettu luonnonsuojelulain mukaisesti suojelualueeksi, kuitenkin enintään 5 vuotta 

yleiskaavan voimaantulosta. Tämän jälkeen alueella on MRL 43 § 2 momentin mukai-

nen rakentamisrajoitus ja MRL 128 § mukainen toimenpiderajoitus kunnes alue on 

muodostettu luonnonsuojelulain mukaiseksi suojelualueeksi. 

Kohteet 

 Aittosaaren (Juurusveden) saaristokokonaisuus (kohteet 4 ja 5; Selkäsaari-

Keskisaari-Limasaari-Aittosaari pienine luotoineen ja vesialueineen, Pukki, Pirt-

ti, Kokko, Oravi, Lehtosaari pienine luotoineen), maakuntakaavassa osoitettu 

merkinnällä SL  

Paikallisesti huomionarvoinen luontoalue (luo)  

kohdenumero viittaa kaavaselostukseen. 

Alueella on esim. paikallisia linnustoarvoja tai muita tavanomaisia luontoarvoja. Erityi-

siä suojeluarvoja näillä alueilla ei ole. Alueen maankäytössä suositellaan todettujen ar-

vojen huomioonottamista. 

Kohteet 

 Vippaluodon vesialueet (kohteet 5e) 

 Iso-Savilampi (Tulivirta) (kohde 11) 

 Tervasaari – Rasvasaari (kohde 16a) 

 Pajukoski (31) 

 Iso-Kolkan itärannan kasvillisuudeltaan monimuotoinen painanne (32) 

 Vaivionjoki- ja lampi (34) 

 Pöllänkangas (kohde 37) 

 Välijoki (kohde 43) 

 Pohjanlammit (kohde 45) 
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Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo-1) 

Alueella on metsälain 1093/1996 10 § mukaisia tärkeitä elinympäristöjä ja / tai vesilain 

2 luvun 11 §:n mukaisia suojeltuja vesiluontotyyppejä. Alueella on voimassa MRL 43 § 

2 momentin mukainen rakentamisrajoitus. Alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on 

otettava huomioon alueen luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus. Kohteen ominais-

piirteitä ei saa toimenpiteillä heikentää. 

Kohteet 

 Kalliolahden kapea notkelma (kohde 15) 

 Rinnekasvillisuus (kohde 21a) 

 Monimuotoinen kasvillisuus (kohde 21b) 

 Rehevä rinnekasvillisuus (kohde 25) 

 Purnunpuro, yläosa (kohde 41) 

 Pitkäniitynsuo (kohde 50, kohdetieto metsäkeskukselta) 

5.10 Maa- ja metsätalousalueet 

Yleiskaavassa maa- ja metsätalousalueet on jaoteltu nykyisen käyttötarkoituksensa mu-

kaan joko pelto- tai metsäalueisiin. Mikäli alueilla on merkitystä ulkoilun kannalta tai 

alueilla on maisemallisia tai ympäristöarvoja, on ne tuotu kaavamerkintöjen sisällöissä 

esille. Yleiskaavassa on ympäristölliset ym. seikat huomioiden osoitettu kaavamääräyk-

siltään erityyppisiä maa- ja metsätalousalueita seuraavasti. 

Metsätalousvaltainen alue (M) 

Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. M-alueen ranta-

vyöhykkeellä ei sallita rakentamista (MRL 43.2 §). Ranta-alueen ulkopuolella sallitaan ha-

ja-asutusluonteinen rakentaminen ottaen huomioon muut määräykset. 

Tällä merkinnällä on osoitettu ne yleiskaava-alueen tavanomaiset metsätalousalueet, 

joilla ei ole todettu erityisiä luonto- ja/tai maisema-arvoja. 

Maatalousvaltainen alue (MT) 

Alue on tarkoitettu maatalouden harjoittamiseen. Merkinnällä osoitetaan maatalouteen hy-

vin soveltuvia, maaperältään, ilmastoltaan ja maatilojen tilarakenteen kannalta parhaita 

alueita, yleisimmin peltoalueita sekä joissain tapauksissa niihin liittyviä metsäalueita (reu-

navyöhykkeet ja saarekkeet). Alueelle saa rakentaa maa- ja metsätalouden rakennuksia. 

MT-alueen ranta-alueella ei sallita rakentamista (MRL 43.2 § ).  

Tällä merkinnällä on osoitettu ne yleiskaava-alueen tavanomaiset maatalousalueet, joilla ei 

ole todettu erityisiä luonto- ja/tai maisema-arvoja. 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta tai 

maisemallisia arvoja (MU) 

Alueelle voidaan rakentaa retkeily- ja ulkoilureittejä ja niitä palvelevia rakennuksia ja ra-

kennelmia. Alueella on voimassa MRL 43 § 2 momentin mukainen rakentamisrajoitus. 

MU -merkinnällä on osoitettu maa- ja metsätalousalueita, joilla on mm. ulkoilun ja rei-

ttien sekä maiseman kannalta merkitystä. Usein näillä alueilla on merkitystä myös mai-

seman säilymisen kannalta. Merkinnällä on osoitettu Kuuslahden kyläalueeseen sisälty-

viä ja saarien pienialaisia maisemallisestikin merkittäviä metsäalueita. 
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Maisemallisesti arvokas peltoalue (MA) 

Merkinnällä osoitetaan alueet, joiden säilyminen avoimina ja viljelykäytössä on maisema-

kuvan kannalta tärkeä. Alueella on voimassa MRL 43 § 2 momentin mukainen rakenta-

misrajoitus. 

Merkinnällä on osoitettu peltoalueita kulttuurimaisema-alueiden yhteydessä. 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY) 

Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. saa rakentaa vain 

maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia, ei asuin- ja lomarakennuksia. Muutoin alu-

eella on voimassa MRL 43 § 2 momentin mukainen rakentamisrajoitus. Maankäytössä on 

otettava huomioon luonnon ja ympäristön arvot. 

Merkinnällä on osoitettu luontokohteet Saarenniemen metsälaidun (17a) Urimonlahden 

korpimainen alue (23), Rasvasaari-Tervasaari (16a), Haapasaari (19c), Juurusveden etelä-

osan saaria Rahvo, Otus, Pakari. 

5.11 Yleiskaavan yleiset määräykset 

Rakentaminen 

Kyläalueen sekä ranta-alueen ja -vyöhykkeen rakennusoikeus on tilakohtaisesti osoitettu 

AO-, AM-, RA- ja RM- alueille. Yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 

44.2 § (kyläalue) sekä 72.1 § ja 72.2 § (rannat) mukaisesti oikeusvaikutteisesti siten, et-

tä rakennusluvat näille rakennuspaikoille voidaan myöntää suoraan yleiskaavan pohjalta 

ranta-asemakaava-alueita lukuun ottamatta. Muilta osin kylä- ja ranta-alueilla rakennus-

paikkojen muodostaminen ei ole sallittua.  

Kylä- ja ranta-alueiden ulkopuolella voidaan sallia haja-asutusluonteinen rakentaminen 

tapauskohtaisesti harkiten ympäristöolot huomioon ottaen, ellei aluekohtaisissa kaava-

määräyksissä ole muuta mainittu. Tapauskohtaisen rakennuslupaharkinnan mitoituksel-

lisena ohjeena on tällöin enintään 2-3 rakennuspaikkaa 10 ha kohti emätilakohtaisesti 

(poikkileikkausajankohta 1.7.1959) tarkasteltuna. Asuinrakennuspaikan tai lomaraken-

nuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3000 m². 

Rantavyöhykkeellä rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten yhteenlaskettu kerros-

ala saa olla enintään 100 m² + 4 % rakennuspaikan pinta-alasta, yhteensä kuitenkin 

enintään 300 m². Pysyvän asumisen rakennuspaikalla yhteensä kuitenkin enintään 500 

ka-m². Em. rakentamisen määrästä on varattava vähintään 30 % erillisten talousraken-

nusten rakentamista varten. Lomarakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen 

lomarakennuksen. Saareen, jonka pinta-ala on yli 10 ha ja johon on ajoneuvotie, sovel-

letaan em. mainittuja sääntöjä. Muutoin saarissa rakennuspaikan kerrosala saa olla enin-

tään 4 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 200 m². Ympäristöllisesti 

aroilla alueilla sijaitsevilla loma-asunnon rakennuspaikoilla (RA-3) rakennusoikeus on 

enintään 100 k-m2. Muodostettavan rantaan rajautuvan rakennuspaikan rantaviivan pi-

tuuden tulee olla vähintään 40 metriä. 

Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, 

että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin sauna-

rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin 

olla vähintään 25 metriä, mikäli em. vaatimuksesta ei muuta johdu. Yli 150 ka-m² ra-

kennukset on kuitenkin sijoitettava vähintään 35 m:n päähän rantaviivasta. Yhden yksi-
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kerroksisen saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 30 m2 ja pohjapinta-ala ka-

toksineen on enintään 45 m2, saa rakentaa em. metrimäärää lähemmäksi rantaviivaa, 

kuitenkin vähintään 15 metrin päähän rannasta. 

Yhden, olevaan asumiseen liittyvän, rakennusalaltaan alle 10 m² grillikatoksen tai muun 

katoksen voi rakentaa 10 metrin päähän rantaviivasta. Tällaisen katoksen rakentaminen 

ei edellytä lupaa eikä ilmoitusta olevalla rakennuspaikalla. 

Rantarakennuspaikalle saa, mikäli se maisemaan sopeutuu, rakentaa yhden puupintaisen 

lämpöeristämättömän venevajan rantaviivasta maalle päin. Venevajan harjakatto tulee 

olla poikittain rantaviivaan nähden. Sen rakennusala saa olla enintään 30 m², leveys 

enintään 4 metriä ja harjakorkeus enintään 3 metriä. Venevajan rakentaminen edellyttää 

rakennusluvan tai toimenpideluvan rakennuksen ominaisuuksista riippuen.  

Rakennusten korkeusasema ranta-alueilla 

Tulva-alueelle ei saa rakentaa uusia rakennuksia. Alueella olevia asuinrakennuksia saa 

kunnostaa. Uudisrakennettaessa asuinrakennus on sijoitettava tulvavaara-alueen ulko-

puolelle. 

Uusien rakennusten alin hyväksyttävä rakentamiskorkeus rannoilla on vähintään keski-

määrin kerran sadassa vuodessa toistuvan tulvakorkeuden taso. Juurusveden rannalla 

alin hyväksyttävä rakentamiskorkeus on N2000 +83,60. Alimpaan rakentamiskorkeu-

teen on lisättävä aaltoiluvara, joka määritellään kunkin rakennuspaikan rantaolosuhtei-

den mukaan. Mikäli järvikohtaista suositusta ei ole, asuinrakennuksen alimman lattiata-

son ja kastuessaan vaurioituvien rakenteiden tulee olla vähintään 1,5 metriä ylävesirajaa 

ylempänä.  

Vesiensuojelu 

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella sijaitsevilla kiinteistöillä on velvollisuus liittyä 

yleiseen viemäriin. Muilla ranta-alueilla talousjätevesien puhdistustason on oltava haja-

jätevesiasetuksen (209/2011) 4 §:n pilaantumiselle herkkien alueiden mukainen. Mah-

dollinen talousjätevesien imeytyskenttä on sijoitettava Juurusveden rannoilla vähintään 

rakentamiskorkeuden N2000 +83,60 tasoon. Rakentamisessa on otettava huomioon jä-

tevesien purkupaikan etäisyys vesistöstä siten, että se ei aiheuteta vesistön pilaantumi-

sen vaaraa. 

Muuta 

Tieyhteydet yleiskaavan mukaisille uusille rakennuspaikoille tulee ensisijaisesti järjes-

tää olevia liittymiä hyödyntäen. Ennen rakennusluvan myöntämistä on uusille maantei-

hin tukeutuville rakennuspaikoille haettava tienpitoviranomaiselta liittymälupa tai liit-

tymän käyttötarkoituksen muutoslupa. 

Alueella sijaitsevien rakennusten ja muiden sähköä käyttävien laitteiden sähköistystä 

varten on maankäytössä varattava riittävästi tilaa sähköjohtojen ja muuntamoiden raken-

tamiselle ja ylläpidolle. 

Alueiden rakentamisessa noudatetaan kunnan rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä, 

ellei yleiskaavassa ole toisin määrätty. Rakentamiseen osoitettujen alueiden rajoista 

voidaan yleiskaavaa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa poiketa yleiskaavan yleis-

piirteisyyden ja pohjakartan tarkkuusvaatimusten puitteissa. 
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6 YLEISKAAVAN VAIKUTUKSET 

6.1 Yleistä 

Kaavasta aiheutuvien vaikutusten arvioinnin yhtenä tarkoituksena on tukea yleiskaavan 

päätöksentekoprosessia. Toisaalta vaikutustarkastelu on ohjannut suunnitteluratkaisuja 

ja toiminut siten myös perusteena kaavan maankäytöllisille aluevarauksille ja kaavamer-

kintöjen sisällöille. 

Suunnittelutyön pohjaksi määritellyillä tavoitteilla on pyritty ohjaamaan suunnittelurat-

kaisuja siten, että yksittäisten maankäytöllisten aluevarausten vaikutukset olisivat mah-

dollisimman myönteisiä yleiskaava-alueen kokonaisrakenteelle.   

6.2 Vaikutukset maankäyttöön 

Yleiskaavan merkittävimmät maankäytölliset vaikutukset ovat Kuuslahden kyläalueella 

ja toisaalla Juurusveden ranta-alueilla tapahtuvan rakentamisen ohjaaminen. 

Yleiskaava määrittelee kylämäisen rakentamisen alueet. Näille rajatuille alueille ohja-

taan tiivein kylärakentaminen. Vastaavasti kyläaluetta ympäröiville väljemmille hajara-

kentamisen alueille yleiskaava määrittelee ne periaatteet, joiden pohjalta rakentaminen 

voidaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella sallia. Näin menetellen on muodostettu 

kokonaisvaltainen näkemys halutusta kylärakenteellisesta tulevaisuudesta. 

Maankäyttöä rajoittavien häiriötekijöiden huomiointi 

Suunnitelmallisen maankäytöllisen tarkastelun myötä on voitu ottaa huomioon useat 

maankäytön kokonaisrakenteeseen vaikuttavat tekijät, myös maankäyttöä rajoittavat. 

Näitä tekijöitä ovat olleet mm. ympäristöarvot ja Yaran kemianteollisuuteen liittyvät 

tuotantolaitosten ja kaivosalueiden asettamat erilaiset suojavyöhykerajoitteet sekä tie-, 

raide- ja lentoliikenteen aiheuttamat melualueet. Yleiskaavaan rajatuille suoja- ja melu-

alueille ei ole osoitettu uusia asuin- tai loma-asuntojen rakennuspaikkoja, lukuun otta-

matta 50-55 dBA lentomelualuetta. 

6.2.1 Vaikutukset Yaran toimintaan 

Lähtökohtana on, että laadittavana olevalla yleiskaavalla ei aiheuteta haitallisia vaiku-

tuksia Yaran kaivosalueiden tai tuotantolaitosten toimintaan.  

Yleiskaavassa ei ole osoitettu uutta maankäyttöä Yaran toimintojen kannalta merkityk-

sellisille alueille; kuten erilaisille suoja- ja vaaravyöhykkeille sekä melualueille. 

Käytettävissä olevien tietojen perusteella yleiskaava ei myöskään rajoita Yaran toimin-

tojen mahdollisia alueellisia laajentumisia tai niihin mahdollisesti liittyviä liikennever-

kostossa tapahtuvia muutoksia. 

Yaran kemianteollisuuden tuotantolaitosten ja kaivosalueiden toiminnot aiheuttavat eri-

laisia vaikutuksia ympäristöönsä; niin myös kaavan laadinnalle. Näitä vaikutuksia on 

kuvattu kohdassa 5.3 Yaran tuotantolaitosten ja kaivosalueiden vaikutukset yleiskaa-

vaan. 
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6.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, kulttuuriympäristöön ja maisemaan 

Nyt laadittu yleiskaava osoittaa Kuuslahden keskeisimmälle kyläalueelle (AT-rajaus) 

yhteensä noin 90 uutta asuinrakennuspaikkaa. Tällä hetkellä rajatulla kyläalueella on 

noin 170 rakennettua rakennuspaikkaa.  

Uudella rakentamisella on kylämiljöötä eheyttävä vaikutus. Kyläkuvalliset rajat tulevat 

selkeämmin havaittaviksi. Toisaalta merkittävä vaikutus on, että lisärakentamisen myötä 

yleiskaava-alueelle rakennetut / rakennettavat vesijohto- ja viemäriverkostot voidaan 

hyödyntää nykyistä tehokkaammin. 

Yleiskaava määrittelee myös periaatteet kyläalueiden läheisten loma-asuntojen muutta-

miseksi ympärivuotisen asumisen tarpeisiin. Yhtenä keskeisenä lähtökohtana ja tavoit-

teena on tällöin kyseisten rakennuspaikkojen liittäminen edellä mainittuihin vesihuolto-

verkostoihin. Nämä olevassa rakennuskannassa tapahtuvat mahdolliset muutokset osal-

taan myös tehostavat verkostojen hyödyntämistä ja toisaalta pienentävät jätevesistä 

mahdollisesti aiheutuvia ympäristöhaittoja. 

Alueen kulttuuri- ja maisema-arvot on selvitetty ja huomioitu kaavaratkaisussa tarvitta-

vin kaavamerkinnöin. Toisaalta ko. arvot on huomioitu tarvittaessa myös niitä ympäröi-

vässä maankäytössä. Arvot tuodaan kaavan myötä tietoisuuteen ja niiden säilymistä 

voidaan kaavan myötävaikutuksella vaalia. 

6.4 Vaikutukset luonnonympäristöön 

Kuuslahden kyläalueen uudet rakennuspaikat on osoitettu olevan rakennuskannan yh-

teyteen tai läheisyyteen. Kylä- ja ranta-alueiden rakennuspaikkojen sijoittamisessa on 

otettu huomioon luontoselvityksessä todetut luontoarvot. 

Yleisellä tasolla yleiskaava-alueella ei ole erityisiä, maltillisen täydennysrakentamisen 

myötä, vaarantuvia arvoja. Luontoselvityksen mukaiset suojeltavat alueet on otettu 

huomioon kaavaratkaisussa.  

Edellä mainittujen toimenpiteiden myötä voidaan arvioida, että yleiskaavasta ei aiheudu 

oleellisia vaikutuksia erityisille luontoarvoille. 

6.5 Vaikutukset sosiaalisiin oloihin 

Yleiskaavaprosessin ja siihen sisältyvien maankäyttöratkaisujen sosiaalisia vaikutuksia 

ovat erityisesti seuraavat: 

 Asukkaiden, maanomistajien ja muiden alueella toimijoiden tietoisuus alueen 

ympäristöoloista, maankäytön nykytilasta ja mahdollisuuksista lisääntyy.  

 Kylä- ja ranta-alueilla tapahtuvassa rakentamisessa huomioidaan maanomistaja- 

ja emätilakohtaiset tasapuoliset periaatteet. 

 Tietoisuus maankäytöllisestä tulevaisuudesta edesauttaa alueen kokonaisvaltai-

sessa kehittämisessä ja markkinoinnissa.  

 Tietoisuuden lisääntymisen myötä eri osapuolien sitoutuminen tuleviin maan-

käyttöratkaisuihin voimistuu.  

 Tämä edesauttaa kuntaa, maanomistajia ja muitakin, joiden oloihin kaavaratkai-

su vaikuttaa, valmistautumaan tuleviin muutoksiin ja hyödyntämään alueelle 

ominaisia maankäytöllisiä mahdollisuuksia.  
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 Osa-aluekohtaisiin maankäyttöhankkeisiin voidaan varautua ja aikatauluttaa 

(mm. vesi- ja viemäriverkostojen rakentaminen). 

6.6 Vaikutukset palveluihin, elinkeinoihin 

Yleiskaavan ja siinä osoitetun lisärakentamisen myötä tuetaan kyläalueilla olevien pal-

velujen, kuten koulun, urheilukentän, uimarannan, ulkoilureittien säilymistä ja kehitty-

mistä. 

Lisääntyvän asutuksen voidaan todeta olevan edellytys koulutoiminnan jatkumiselle ky-

läalueella myös tulevina vuosina. Kuuslahden koulu on nyt 3-luokkainen ja koulussa on 

noin 60 oppilasta. Nykyennusteen mukaan oppilasmäärä on hieman vähenemässä. Op-

timaalinen määrä olisi noin 70 oppilasta. Koulun säilymisen kannalta kylän tukeminen 

uuden asutuksen myötä uusilla asukkailla on siten varsin perusteltua.  

Osaltaan kyläasutuksen lisääntyminen edesauttaa myös yksityisten palveluiden toimin-

taedellytyksiä kyläalueella. 

6.7 Liikenteelliset vaikutukset 

Yleiskaavassa esitetty Kuuslahden kylämäinen lisärakentaminen ja loma-asuntojen 

muuttuminen osin ympärivuotisiksi asunnoiksi lisää jossakin määrin alueella syntyvää 

liikennettä. Arvioitu kyläalueen rakentamistahti (noin 4 rakennuspaikkaa/vuosi) on kui-

tenkin suhteellisen vähäinen eikä liikenteellisiä vaikutuksia voida pitää merkittävinä – 

vaikkakin kehitys johtanee henkilöautoistumisen jatkumiseen.  

Liikenteen suhteellisen vähäinen kasvu ei oleellisesti vaikuta olevan tiestön liikenteen 

sujuvuuteen. Uusi rakentaminen ei edellytä juurikaan uusien teiden rakentamista. 

Kevyenliikenteen väylät kyläalueella ovat jo entuudestaan hyvät (kantatien varrella kes-

keisimmän kylän osalta ja tarvittavat alikulkuyhteydet) eikä erityisiä liikenneturvalli-

suusriskejä ole eikä muodostu osoitetun uuden maankäytön myötä. Uudet rakennuspai-

kat tukeutuvat oleviin maanteiden liittymiin. Joukkoliikenteen pysäkit ovat nykyisten 

kevyenliikenteen väylien ulottuvilla. Kantatien varrelle olevan kevyenliikenteen jat-

keeksi on osoitettu yhteystarvemerkintä itään päin kunnan rajalle ulottuen. Väylän to-

teutuminen parantaisi kyläalueen liikenneturvallisuutta. 

Yleiskaavaan rajatuille liikenteen melualueille ei ole osoitettu uusia asuin- tai loma-

asuntojen rakennuspaikkoja. 

6.8 Yleiskaavan oikeusvaikutukset 

Juurusvesi - Kuuslahti yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena kunnanvaltuuston hy-

väksyttäväksi tarkoitettuna yleiskaavana. Rakennusjärjestyksen määräykset jäävät voi-

maan oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella, mikäli ne eivät ole ristiriidassa yleiskaa-

vamääräysten kanssa, jolloin yleiskaavamääräykset ohittavat rakennusjärjestyksen. 

Yleiskaavamääräyksiin sisältyvät merkittävimmät oikeusvaikutukset: 

Kyläalueen sekä ranta-alueen ja -vyöhykkeen rakennusoikeus on tilakohtaisesti osoitettu 

AO-, AM- ja RA- alueille. Yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 44.2 § 

(kyläalue, voimassa 10 vuotta kaavan voimaantulosta lukien) sekä 72.1 § ja 72.2 § (ran-

nat) mukaisesti oikeusvaikutteisesti siten, että rakennusluvat näille rakennuspaikoille 
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voidaan myöntää suoraan yleiskaavan pohjalta ranta-asemakaava-alueita lukuun otta-

matta. Muilta osin kylä- ja ranta-alueilla rakennuspaikkojen muodostaminen ei ole sal-

littua.  

Kylä- ja ranta-alueiden ulkopuolella voidaan sallia haja-asutusluonteinen rakentaminen 

tapauskohtaisesti harkiten ympäristöolot huomioon ottaen, ellei aluekohtaisissa kaava-

määräyksissä ole muuta mainittu. Tapauskohtaisen rakennuslupaharkinnan mitoituksel-

lisena ohjeena on tällöin enintään 2-3 rakennuspaikkaa 10 ha kohti emätilakohtaisesti 

(poikkileikkausajankohta 1.7.1959) tarkasteltuna. 

Yleistä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta suunnittelujärjestelmästä: 

Maankäyttö- ja rakennuslain yleisenä tavoitteena on edellytysten luominen hyvälle 

elinympäristölle sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän 

kehityksen edistäminen. Lisäksi lailla pyritään turvaamaan jokaisen osallistumismahdol-

lisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuk-

sen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen. 

Kuntien alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleis- ja asemakaavo-

ja. Nämä jäävät kuntien hyväksyttäviksi. Kunnat voivat laatia myös yhteisen yleiskaa-

van, joka saatetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Maakuntakaava sisältää 

yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. maa-

kuntakaava vahvistetaan ympäristöministeriössä. Lisäksi valtioneuvosto voi hyväksyä 

alueiden käyttöä ja aluerakennetta koskevia valtakunnallisia tavoitteita. 

Suunnittelujärjestelmän periaatteena on, että yleispiirteisempi kaava on ohjeena yksi-

tyiskohtaisempia kaavoja laadittaessa. Maankäyttö- ja rakennuslaissa korostuvat eri 

kaavatasojen toisistaan poikkeava asema ja tehtävät alueiden käytön suunnittelujärjes-

telmässä. 

Yleisesti alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän voidaan katsoa noudattavan ns. kor-

vaavuusperiaatetta. Tämän mukaisesti alueidenkäyttökysymykset pyritään ratkaisemaan 

sillä alimmalla mahdollisella suunnittelutasolla, jolla ne ovat ratkaisun laadulliset omi-

naisuudet ja osallisten vaikutusmahdollisuudet huomioiden parhaiten toteutettavissa. 

Alueidenkäytön suunnittelutasot 

1. Maankäyttö- ja rakennuslain säädökset 

2. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen säädökset 

3. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

4. Vahvistettu maakuntakaava 

5. Oikeusvaikutteinen kunnanvaltuuston hyväksymä yleiskaava 

6. Detaljikaavat (asema- ja ranta-asemakaavat) 

7. Rakennusjärjestys 

8. Oikeusvaikutukseton yleiskaava 

9. Muut suunnitelmat 

Alueiden käytön suunnittelujärjestelmä korostaa kuntien itsenäistä asemaa kaavoituk-

sessa. Ainoana valtion vahvistamana kaavana maakuntakaavalla on erityinen merkitys 

valtakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden yhteen sovittajana. 


