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1. TAUSTAA 

Tämän yleiskaavan laatimisen tarkoituksena on saada aikaan maankäyttösuunnitelma, joka 
sovittaa yhteen linnustonsuojelun ja rantarakentamisen sekä maa- ja metsätalouden harjoit-
tamisen Kevättömän ympäristössä. Yleiskaavan on tarkoitus osoittaa alueen kehittämispe-
riaatteet ja toimia yksityiskohtaisesti rantarakentamisen luvittamisen perustana. Yleiskaava 
laaditaan oikeusvaikutteisena. 

Yleiskaava käsittää Kevättömän ja Pyylammen ranta-alueet ja niiden ympäristöä Aappolas-
sa, Pyylammella ja Hamulassa. 

Kaava-alueella ei ole voimassa olevia yleiskaavoja. Voimassa olevat maakuntakaavat oh-
jaavat yleiskaavoitusta. 

Kevättömän yleiskaavatyö käynnistyi 1980-luvun lopulla ja valmistui luonnosvaiheeseen 
vuonna 1992, jolloin se oli myös nähtävillä ja lausuntokierroksella. Kaavan käsittely kuiten-
kin keskeytyi, koska rantarakennusoikeuden määrästä oli huomattavia näkemyseroja. 
2000-luvun alussa kaavatyö jälleen käynnistettiin muuttuneen lainsäädännön pohjalta. 
Kaavaluonnos oli nähtävillä vuonna 2011 ja kaavaehdotus 2012. Yleiskaava hyväksyttiin 
kunnanvaltuustossa 2013, mutta Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi kaavan hyväksymis-
päätöksen muotovirheen vuoksi. Kaavatyötä päätettiin jatkaa asemakaavoitettavia alueita 
lukuun ottamatta ehdotusvaiheen uudelleen laatimisella. Panninniemen ja Harjamäen alu-
eet rantoineen siirrettiin käsiteltäväksi Kirkonkylän yleiskaavaan, josta siten saadaan pa-
rempi kokonaisuus tulevaisuuden taajaman yhdyskuntarakenteen suunnitteluun. 

Linnustonsuojeluohjelman mukaiset suojelualueet vesialueille perustettiin vuonna 2009 il-
man valmista yleiskaavaa. Kaavaluonnoksessa, joka valmistui 2011, oli vielä melko paljon 
nykyisiä perustettuja suojelualueita täydentäviä suojelumerkintöjä. Vaikka kaavan käynnis-
tymisen suurin tarve, linnustonsuojelualueet ovatkin jo pääosin perustettu, kaavalla on edel-
leen merkittävä suojelua täydentävä merkitys rajoituksineen ja määräyksineen. 

2. LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Kaava-alueen yleiskuvaus 

2.1.1 Kaava-alueen rajaus 

Kevättömän järvi ja Pyylampi sijaitsevat Siilinjärven kirkonkylän luoteispuolella.  

Yleiskaavan alueeseen kuuluvat Kevättömän ja Pyylammen vesialueet sekä näihin liittyvät 
ranta-alueet: 

- etelässä Ruostelahti 
- lännessä Ruostelahden, Lehminiemen ja Pekonniemen ranta-alueet 
- luoteessa Helskonsalmi, Viitaniemi ja Juurikkalahden ranta-alue 
- pohjoisessa Vironniemen eteläosa 
- koillisessa Aappolan peltoaukeat, Valamonniemi ja Pirttiniemi sekä Likolahti 
- idässä Pirttilahden rantapellot, Pyylammen ympäristö ja Sääskiniemi. 

Yleiskaava-alueen rajana on idässä rautatie, kaakossa Panninniemen ja Pyylammen ase-
makaavoitetut pientaloalueet. Lännessä ja pohjoisessa kaava-alueeseen kuuluvat Kevät-
tömän ranta-alueet lähialueineen.  

Alueen pääosa on Kevättömän ja Pyylammen vesialuetta. Maa-alue on lähes kokonaan 
harvaan asutettua maa- ja metsätalousaluetta, josta pääosa on maatalouskäytössä.  Aino-
astaan Pyylammen ympäristössä on tiiviimpää pientaloasutusta.  

Omakotitaloja on 52 kpl, loma-asuntoja 11 kpl, maatilojen talouskeskuksia 8 kpl ja yksi koti-
eläintalouden suuryksikkö. Lisäksi alueella on yksi autokauppa-/korjaamokiinteistö. Kaava-
alueen väkiluku on 144 henkilöä (maaliskuu 2015). 
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2.1.2 Kaava-alueen yhdyskuntarakenne 

Yleiskaavan alue sijaitsee kirkonkylän taajaman välittömässä läheisyydessä ollen pääosin 
sen lievealuetta. Yhdyskuntarakenne koostuu Pyylammen ympäristön taajamoituneesta 
pientaloalueesta, Aappolan maaseutumaisesta rakentamisesta Viitaniemen asumattomiin 
metsämaihin.  

Kaava-alueen kaakkoisosa rajautuu suoraan taajaman pientaloalueisiin. Panninniemen ja 
Pyynpellon alueilta on sujuva yhteys kirkonkylän monipuolisiin palveluihin.  

Kevättömän itärannan alue on saavutettavissa Viitostieltä, mutta alueella ei ole lainkaan 
palveluja. Koillisessa Aappolasta on lyhyt yhteys Pöljän koululle ja kaupalle. Alue on maa- 
ja metsätalousaluetta, jolla on myös hieman omakotiasutusta. 

Kevättömän lounaisrannan alue on saavutettavissa Maaningantieltä ja peruspalvelut ovat 
kohtuullisella etäisyydellä. Alue on maa- ja metsätalousaluetta, jolla on muutama loma-
asunto. 

Luoteisrannan alue on melko syrjäinen ja pääosin asumatonta maa- ja metsätalousaluetta 
sekä loma-asuntoja. 

Rantojen loma-asutus on kaikkiaan hyvin niukkaa. Kevätön on ylirehevöitynyt ja sen rannat 
pääosin mutaisia kaislikkoja, joten sen vetovoima on vähäinen. Myös järven virkistyskäyttö 
on vähäistä. 

Huomattava osa rannoista on maatalouskäytössä. 

2.2 Kaavoitustilanne 

2.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Kaavoituksen yhteydessä on soveltuvin osin arvioitava, miten kaava edistää valtakunnallis-
ten alueidenkäytön tavoitteiden (VAT) toteuttamista.  

Toimiva aluerakenne 
Aluerakenteeseen otetaan kantaa maakuntakaavassa, yleiskaava on maakuntakaavan mu-
kainen. Kaava edistää maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistamista sekä ympäristö-
arvojen säilymistä. 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
Yleiskaava torjuu yhdyskuntarakenteen hajautumispaineita ja kohentaa kirkonkylän asuk-
kaiden lähiympäristön laatua ja lisää virkistysmahdollisuuksia. Tulvavaara-alueet on huomi-
oitu, samoin melu- ja tärinähaitat. 

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
Yleiskaavan päätavoite on valtakunnallisesti arvokkaan lintuveden turvaaminen.  Koko jär-
ven vesialuetta ei ole otettu suojelun piiriin luontoselvitysten perusteella. Lisäksi tavoitteena 
on paikallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman turvaaminen. Uusi rantarakentaminen on suh-
teutettu luonnon ja maiseman arvoihin. Hyvät, yhtenäiset peltoalueet säilyvät, eikä hyviä, 
laajoja metsäalueita pirstota. 

Virkistyskäyttöä kaava lisää varovasti, luonnonarvoja haittaavaa virkistystä rajoitetaan. 
Kaavaan ei ole merkitty maakuntakaavan mukaista moottorikelkkareittiä. 

Toimivat yhteysverkot ja energiahuolto 

Osayleiskaava on maakuntakaavan mukainen näiltä osin. Valtakunnallisesti tärkeä ratayh-
teys on huomioitu. 

2.2.2 Maakuntakaava 

Kuopion seudun maakuntakaava, 2008 

Ympäristöministeriö on vahvistanut Kuopion seudun maakuntakaavan 3.7.2008. Maakunta-
kaava on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa yleiskaavaa tai asemakaavaa mutta ei ole 
voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan tai asemakaavan alueella muutoin kuin mainitun 
ohjausvaikutuksen osalta (MRL 32 §). 
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Maakuntakaavan aluevarauksia: 

- A taajamatoimintojen aluetta (vaalea 
ruskea) on Panninniemen kärjen ja 
Taivallahden rannan alueella, muualla 
ei taajamatoimintojen aluetta ole 

- MT maatalousaluetta (keltainen) on 
Hamulassa länsirannalla ja koillisessa 
Pirttiniemen, Pirttilahden ja Aappolan 
alueella 

- SL luonnonsuojelualuetta on Kevät-
tömän ja Pyylammen vesialueet ko-
konaan 

- muilla alueilla ei ole maankäyttömer-
kintöjä 

Maakuntakaavan kohde- ja viivamerkintöjä: 

- kehitettävä kyläalue (at-ympyrä ja AT 
1) Aappolassa 

- ratalinja idässä (musta väkäviiva) 

- ratalinjan varressa ohjeellinen ulkoi-
lureitti (vihreä ympyräjono) 

- etelärannalla sähkölinjat Z (musta viiva) 
- etelärannalla pohjavesialueiden rajoja pv (sininen pistekatkoviiva) 
- Harjamäestä Helskonsalmeen ohjeellinen moottorikelkkareitti  
- Harjamäestä länteen yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta (ruskea nuoli) 

Yleiskaava-alueen ulkopuolella olevia merkintöjä: 

- Pyylammen itäpuolella radan ja Viitostien välissä, Pyylammintien varressa kme-
kohdemerkintä Tilaa vievän erikoiskaupan keskittymä. 

- kehitettävä kyläalue-merkintä Pöljällä ja Hamulassa 

Pohjois-Savon maakuntakaava, 2011 

Ympäristöministeriö vahvisti Pohjois-Savon 
maakuntakaavan 7.12.2011 (kuva vieressä). 
Kaavassa tehtiin tarvittavat muutokset ja tar-
kistukset Kuopion seudun maakuntakaa-
vaan. Yleiskaava-alueella on vesihuoltolinjan 
varaus. Pohjois-Savon maakuntakaavassa 
Kevättömän yleiskaava-alueen lähistölle on 
osoitettu joitakin muutoksia ja lisäyksiä. 
Joukkoliikennevyöhyke ulottuu Panninnie-
men tyveen (musta katkoviiva). Muinais-
muistokohteita on osoitettu lisää Savonradan 
varrella Pyylammella, Aappolassa ja Pöljällä 
(sm). Lisäksi muutoksena on osoitettu nope-
an ratayhteyden jatkaminen Kuopiosta poh-
joiseen (punainen väkäviiva). 

Tuulivoimamaakuntakaava 

Pohjois-Savon vahvistettu (15.1.2014 YM) 
tuulivoimamaakuntakaava kattaa koko maakunnan ja sisältää 18 seudullisesti merkittävää, 
potentiaalista tuulivoima-aluetta sekä päivitetyn Kuopion lentoaseman melualueen ja sen 
muutoksesta aiheutuvat tarkistukset alueen muihin maankäyttömerkintöihin. Tuulivoima-
maakuntakaavassa ei ole osoitettu merkintöjä yleiskaavan alueelle. 

Kuva 1 Ote Kuopion seudun maakuntakaavasta 

Kuva 2 Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta 
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2.2.3 Yleiskaava 

Jo pääosin asemakaavoittamalla toteutuneet Siilinjärven yleiskaava 1972 ja Taajamayleis-
kaava 1976 eivät ohjaa Kevättömän osayleiskaavan laatimista. 

Suunnittelualueen itä- ja eteläsivut rajautuvat vireillä olevaan Kirkonkylän yleiskaava-
alueeseen. Aikaisemmasta yleiskaavaehdotuksesta on siirretty Panninniemen ja Pyylam-
men asemakaavoitettavat alueet sekä Harjamäen ranta-alueet käsiteltäväksi Kirkonkylän 
yleiskaavassa. 

2.2.4 Asemakaavoitus 

Yleiskaavan alue on asemakaavoittamaton. Yleiskaava-alueen kaakkoispuolella Pannin-
niemessä on asemakaava, joka on toteutumassa. Panninniemi 3-alueen asemakaava-
alueella on rakenteilla tällä hetkellä ainoa pientaloalue Siilinjärven Kirkonkylällä. Yleiskaa-
va-alue rajautuu etelässä Harjamäki 3-asemakaavaan ja kaakossa Pyylammen pientalo-
alueen asemakaavaan. 

2.3 Pohjakartta ja paikkatietoaineisto 

Kaavan pohjakarttana on käytetty Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa. Ehdotusvai-
heeseen on lisätty uusi pohjakartta. 

2.4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu luonnosvaiheeseen. Kaavaehdotusvaihee-
seen sitä on päivitetty ja täydennetty. 

2.5 Aikataulu 

Kevättömän-Pyylammen yleiskaavoitus käynnistyi vuonna 1991. Yleiskaavaluonnos oli 
nähtävillä vuonna 1992.  

Yleiskaavoitus aloitettiin uudelleen vuonna 2002. Yleiskaavaluonnos oli nähtävillä 22.6.-
29.8.2011. Edellisen vaiheen kaavaehdotus on laadittiin syksyn 2012 aikana. Yleiskaava 
hyväksyttiin kunnanvaltuustossa kesällä 2013, mutta hyväksymispäätös kumottiin Itä-
Suomen hallinto-oikeudessa. 

Nyt käsillä oleva kaavaehdotus on laadittu kevään 2015 aikana edellisen kaavaehdotuksen 
pohjalta. Yleiskaava on tarkoitus saada hyväksymiskäsittelyyn syyskuussa 2015. 

3. SELVITYKSET JA SUUNNITELMAT 

3.1 Yleistä 

Perus- ja täydennysselvityksiä on laadittu kaavan valmistelun aikana ja niitä on täydennetty 
vielä kaavaluonnoksen jälkeen lausuntoihin perustuen. Kaavatyöhön liittyviin selvityksiin 
kuuluvat mm.: 

- Kevättömän ja Pöljänjärven kalastoselvitys  1989 
- Kevättömän pohjaeläintutkimus   1989 
- Kevättömän vesi- ja rantakasvillisuus  1989 
- Kevättömän vesi- ja rantalinnusto   1989 
- Kevättömän ja Pöljänjärven kunnostussuunnitelma  1991 
- Linnuston täydennyskartoitus  1993 
- Perinnemaisemien kartoitus  1993 
- Maatilakartoitus   1993 
- Kevättömän maiseman hoitosuunnitelma 1993 
- Maatilojen maiseman- ja ympäristönhoidon selvitys 2002 
- Kevätön-Pyylampi alueen maisemaselvitys 2010 
- Panninniemen liito-oravaselvitys  2010 
- Kulttuurihistoriallinen kiinteistöinventointi 2012 
- Muinaismuistoinventointi  2012 
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3.2 Vesihuolto 

Suunnittelualue kuuluu kokonaisuu-
dessaan vesijohtoverkoston toiminta-
alueeseen. Alueella toimii Pöljän ve-
siosuuskunta Panninniemeä ja Kevät-
tömän etelärantaa lukuun ottamatta, 
jotka ovat kunnan vesihuoltoverkon 
toimialuetta. 

Viemäriverkon toiminta-alue kattaa 
myös lähes koko suunnittelualueen. 
Ainoastaan Kevättömän länsiranta 
Hamulan kylässä ei kuulu toiminta-
alueeseen. 

 

Merkinnät: 

- Vesiosuuskunnan vesijohtover-
koston toiminta-alue (lila) 

- Vesiosuuskunnan vesi- ja vie-
märiverkoston toiminta-alue 
(violetti) 

 

3.3 Kulttuuriympäristöt, maisemakokonaisuudet ja rakennusperintö 

Kulttuuriympäristö ja maisemaselvitysten tavoitteena onkin ollut hahmottaa ne alueet, joilla 
saattaa esiintyä arvoja, joiden säilymismahdollisuudet on syytä huomioida kaavassa mää-
räyksin ja suosituksin. Arvojen tunnistamisen jälkeen nykyinen ja uusi asutus voidaan ohja-
ta kokonaan näiden aluekokonaisuuksien ulkopuolelle tai osoittaa korjaus- ja uudisraken-
tamisessa huomioitavat asiat. 

Kulttuuriympäristöjen ja maisema-alueiden selvitykset perustuvat seuraaviin selvityksiin: 

 Siilinjärven Kevätön – Pyylampi – alueen kiinteistöinventointi 2012, Arkkitehtitoimis-
to Arto Mattila. 

o 9 kulttuurihistoriallisesti arvokasta kohdetta 
o 2 kulttuurimaisema-aluetta 

 Siilinjärvi, Kevätön-Pyylampi, Maisemaselvitys 2010, MA-Arkkitehdit  

 
Kuva 4 Arvokasta kulttuurimaisemaa - Aappola 

Kuva 3 Vesiosuuskuntien toiminta-alueet 
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3.4 Muinaisjäännökset 

Kaava-alueen itäpuolella on useita maa-
kuntakaavassakin osoitettuja muinais-
jäännöksiä. 

Kulttuurihistoriallisen museon lausuntoon 
perustuen alueen mahdollisia muinais-
jäännöksiä on selvitetty kaavatyön yhtey-
dessä. 

Mikroliitti Oy:n tekemän selvityksen ”Ke-
vätön-Pyylampi yleiskaava-alueen mui-
naisjäännösinventointi 2012” mukaan  

”Tutkittavalta alueelta on tehty kiviesine-
löytöjä kuudesta eri paikasta, jotka lähes 
kaikki paikannettu vain summittaisesti tai 
kohtalaisen epätarkasti löytöpaikka kuvail-
len. Alueen pellot olivat nurmella ja viljalla 
kesäkuun alussa 2012 ja siinä kunnossa 
että niistä ei voinut saada luotettavia ha-
vaintoja mahdollisesta asuinpaikasta. 
Kiinteitä muinaisjäännöksiä ei havaittu.” 

3.5 Luonnonsuojelu 

Kevätön ja Pyylampi on vuonna 1982 valit-
tu mukaan valtakunnalliseen lintuvesien 
suojeluohjelmaan.  

Kevättömän ja Pyylammen luonto- ja mai-
sema-arvoja sekä ympäristön tilaa on kar-
toitettu kaavoituksen pohjaksi seikkaperäi-
sesti vuosina 1987-1993. Tutkimuksissa 
havaittiin, että järven linnuston kannalta 
vesialueeseen liittyvät laajat avoimena 
hoidetut rantaniityt ja rantapellot ovat 
oleellisen tärkeitä. Näillä on myös huomat-
tavaa paikallista kulttuurimaiseman arvoa.  

Kartoitukset osoittivat, että lisääntynyt ra-
kentaminen ja toisaalta maatalouden muu-
tokset eräillä ranta-alueilla olivat jo selvästi 
paikoin johtaneet linnuston olosuhteiden 
heikkenemiseen. 

Kevättömälle perustettiin 207 hehtaarin kokoinen suojelualue vuonna 2009, joka käsittää 
Kevättömän lintuveden ydinosat. Suojelualue muodostuu 5 erillisestä suojelualueesta, jois-
ta yksi koskee ranta-aluetta.  Suojelualueella on merkittäviä maisemallisia sekä kasvistoon 
ja eläimistöön liittyviä arvoja. Suojelualue on pääosin osakaskuntien omistuksessa. 

3.6 Tulvavaara 

Suosituksen mukaan ympärivuotinen asutus ja soveltaen myös vapaa-ajanasutus tulisi si-
joittaa niin korkealle, että kerran sadassa vuodessa arvioiduksi esiintyvän tulvan vedenkor-
keudella ei aiheudu vahinkoa rakennuksille ja rakenteisiin. 

Siilinjärven yleispiirteisen tulvavaarakartan mukaan kerran sadassa vuodessa tapahtuva 
tulva Kevättömällä arvioidaan nousevan tasolle +92,14 (N2000). Kaava varten selvitetty 
tulvauhanalainen alue on määritelty kaavakartalle tasolle +92,18 (N2000), jonka yläpuolelle 
tulee rakentaa rakennuksien kosteudelle alttiit rakennusosat. 

Kuva 5 Irtoesineiden löytöpaikat 

Kuva 6 Linnustonsuojelualueet 
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Tulvauhanalainen taso on määritelty täsmällisesti laserkeilausaineiston avulla. 

3.6.1 Kevättömän ja Pöljänjärven alivedenkorkeuden selvitystyö 

Kevättömän ja Pöljänjärven alivedenkorkeuden nostamista koskeva selvitystyö on vireillä. 
Tavoitteena on parantaa järvien kesäistä virkistyskäyttöä ja estää matalien alueiden um-
peenkasvua sekä turvata kunnostushankkeella parannettua veden laatua ja linnustonsuoje-
lua. Selvitystyön perusteella jatkotarkasteluun on valittu vaihtoehto, jossa alivedenkorkeutta 
nostettaisiin Pöljänjokeen uusittavan Pöljänmyllyn myllypadon avulla. Nykyinen aliveden-
korkeus on ollut +90,54 (N2000) ja keskivedenkorkeus noin +90,75 (N2000) viimeisen 
kymmenen vuoden jaksolla. Suunniteltu alivedenkorkeuden nosto n. 15-20 cm tasolle 
+90,69 - +90,74 (N2000) nostaisi keskivedenkorkeutta noin 6 cm. Pohjois-Savon ELY-
keskuksen arvioimiin Kevättömän tulvavaara-alueisiin nosto vaikuttaa hieman, mutta alim-
pana rakentamiskorkeutena Kevättömällä riittänee edelleen +92,14 (N2000). 

3.7 Ympäristöhäiriöt 

Raideliikenteen melu aiheuttaa häiriötä asumiselle ja rajoittaa uudisrakentamista melualu-
eella. Rautatien melu on kartoitettu yleispiirteisessä meluselvityksessä (Kuopion ja Siilinjär-
ven tie- ja raideliikenteen meluselvitys). WSP Finland Oy 19.12.2008) ennustevuoteen 
2020. 

4. TAVOITTEET 

Kevättömän yleiskaavan tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen yleiskaava ensisijaisesti 
nykyisten valtakunnallisesti merkittävien luontoarvojen ja paikallisten maisema-arvojen tur-
vaamiseen sekä maa- ja metsätalouden toiminnan tukemiseen. 

Kevättömän vesialueelle on perustettu v. 2009 5 linnustonsuojelualuetta, joista 4 sijoittuu 
kaava-aluelle. Yleiskaavan tavoitteena täydentää ranta-alueiden suojelualueita sekä osoit-
taa suojelua täydentäviä merkintöjä. 

Yleiskaavan tavoitteena on tukea avoimien viljelymaisemien säilymistä ranta-alueilla. 

Kevättömän yleiskaavalla tavoitteena on myös tarkastella ja osoittaa ranta-alueen raken-
nusoikeudet ja rakennuspaikkojen sijoittaminen suojelutavoitteet huomioiden.  

Yleiskaava perustuu niin laajoihin selvityksiin sekä tarkkaan esitystapaan ja mitoitukseen, 
että sen perusteella kunta voi myöntää suorat rakennusluvat korjaus- ja uudisrakentami-
seen yleiskaavan osoittamiin rakennuspaikkoihin. Ranta-alueen rakennusoikeus osoitetaan 
emätilatarkasteluun perustuen rakennuspaikkakohtaisesti. 

5. MITOITUS 

5.1 Mitoitusperusteet 

Yleiskaavan rakennuspaikkamitoitus perustuu rantaviivan pituuteen. Rantaviivaa mitattaes-
sa lasketaan suoristettu rantaviiva, jossa pienet niemet ja lahdelmat oikaistaan suoraksi. 
Rantaviiva, josta mitoitus on laskettu, on määritelty likimäärin vesijättö- ja vesialueen ra-
jaan. 

Suoristetun rantaviivan mitoitusta vähennetään seuraavilla kertoimilla: 

kerroin = 0 Alle 2 hehtaarin saaret ja alle 50 m leveät niemet 

kerroin = ¼ Alle 100 m leveät lahdet ja salmet 

kerroin = ½ 50 – 100 m leveät niemet ja saaret 
  100 – 200 m leveät lahdet ja salmet 

kerroin = ¾ 100 – 150 m leveät niemet ja saaret 
  200 – 300 m leveät lahdet ja salmet 

5.2 Mitoitusvyöhykkeet 

Yleiskaava-alue on jaettu alueen olosuhteiden, luonnonsuojelualueiden ja yhdyskuntara-
kenteessa sijainnin perusteella viiteen mitoitusvyöhykkeeseen. Kolmelle vyöhykkeelle on 
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määritelty oma mitoitusarvonsa rakennuspaikkojen enimmäismäärästä muunnettua rantaki-
lometriä kohden 3-6 välillä.  

Kapeikoille, pienille saarille tai umpeenkasvaneille lammille ei ole osoitettu rantarakennus-
paikkoja.  

Mitoitusta ei käsitellä ranta-alueen ulkopuolisilla alueilla ns. ”kuivanmaan mitoitus”. 

5.2.1 6 rantarakennuspaikkaa / muunnettu rantakilometri 

Tiiveimpään kylämäisen rakentamisen luokkaan kuuluvat Pyylammen ympärillä ja Kevät-
tömän rannalla Pyylammenkankaan kohdalla taajaan rakennetut rannat. Huolimatta tii-
veimmästä mitoituksesta alueelle ei tarkastelussa sijoittunut yhtään uutta rakennusoikeutta. 
Aluetta ei tiiviistä rakentamisesta huolimatta tulla asemakaavoittamaan lähitulevaisuudessa 
sen liikenteellisen sijainnin vuoksi. Asemakaavoittamisen edellytyksenä on vilkkaasti liiken-
nöidyn rautatien tasoristeyksen korvaaminen eritasoliittymällä. 

5.2.2 5 rantarakennuspaikka / muunnettu rantakilometri 

Normaalisti rakennettavien rantojen luokkaan on määritelty suojelualueiden ja tiiviimmän 
rakentamisen väliin jäävät alueet. Rannoista osa on kokonaan rakentamattomia. 

Uusista rakennuspaikoista 13 sijoittuu tälle vyöhykkeelle. 

5.2.3 3 rantarakennuspaikka / muunnettu rantakilometri 

Linnustonsuojelualueiden kohdalle sijoittuvat rannat kuuluvat tähän luokkaan. Uudet raken-
nuspaikat sijoittuvat rannan olosuhteiden mukaan rantaan (2 kpl), irti rannasta ranta-
alueelle (6 kpl) tai rakennusoikeus on siirretty ranta-alueen ulkopuolelle (1 kpl). 

Uusista rakennuspaikoista yhteensä 9 sijoittuu tälle vyöhykkeelle. 

5.3 Emätilatarkastelu 

Yleiskaavan rantarakennusoikeuden mitoitus perustuu ns. emätilatarkasteluun. Siinä on 
tutkittu vuoden 1969 maanomistus sekä tilakohtaisesti käytetty rakennusoikeus sen jälkeen. 
Käytetty rakennusoikeus on huomioitu lisärakennusoikeutta määriteltäessä. 

Rantarakennusoikeustarkastelu on dokumentoitu kartta- ja taulukkomuotoon kaavaselos-
tuksen liitteeksi. 

5.3.1 Lähtöaineisto 

Lähtöaineistona on käytetty Maanmittauslaitoksen kiinteistöraja-aineistoa, maastotietokan-
taa, poikkileikkausajankohdan peruskartta-aineistoa sekä kiinteistörekisterin tietoja. 

5.3.2 Emätilat 

Tilanmuodostuksen poikkileikkausajankohtana on päivämäärän 1.1.1969 mukainen tilajako. 
Ennen kyseistä ajankohtaa kantatilasta muodostetut ja erotetut rakennuspaikat eivät vä-
hennä emätilan rakennusoikeutta. Emätilatarkastelu on tehty koko suunnittelualueelle.  

5.3.3 Rantaviivan mitoitus ja saarten pinta-alat 

Emätilan rakennusoikeus johdetaan muunnetun rantaviivan pituudesta. Muunnettu rantavii-
va muodostuu paikkatietokannasta saadun suoristetun rantaviivan pituudesta, josta on vä-
hennetty suhteellinen kapeikkojen, salmien, lahtien ja niemien vaikutus. 

Pienillä alle 2 hehtaarin saarilla ei ole katsottu olevan rakennusoikeutta. Suurempia saaria 
ei ole suunnittelualueella. 

5.3.4 Käytetty rakennusoikeus 

Emätilan käytettyyn rakennusoikeuteen lasketaan kuuluvaksi kantatilalle rakennetut ranta-
alueella sijaitsevat loma- ja vakituiset asunnot. Ranta-alue on määritelty enintään 200 met-
rin etäisyydelle rantaviivasta. Ranta-aluetta kaventavana tekijänä on pidetty tiestöä, maas-
tonmuotoa tai muuta vetovoimaa vähentävää estettä. 
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5.3.5 Jäljellä oleva rakennusoikeus 

Rantarakennusoikeustarkastelussa jäljellä olevaksi yhdeksi rakennusoikeudeksi on määri-
telty kokonaislukujen 0,1-1,49 välillä olevat arvot, joilla rakentamattomat ns. vanhat emätilat 
saavat rakennusoikeuden. 

Useampia rantarakennusoikeuksia määriteltäessä rakennusoikeuden ylittäessä kokonaislu-
vun 0,5:llä pyöristetään rakennuspaikkamäärä ylöspäin esim. 3,6 = 4 rakennuspaikkaa. 

5.3.6 Rakennusoikeuden siirtäminen 

Jäljellä oleva rakennusoikeus on määritelty emätiloittain. Saman maanomistajan useampia 
tiloja tarkasteltaessa, toisen emätilan rakennusoikeutta on voitu siirtää toiselle tilalle. Ran-
nan rakennettavuuden tai luonnonsuojeluarvojen vuoksi rakennusoikeus on voitu siirtää 
kauemmaksi ranta-alueelle irti rannasta tai kokonaan ranta-alueen ulkopuolelle.  

6. SUUNNITTELUN VAIHEET 

1982 – Kaavoituksen tarve 

Valtioneuvosto hyväksyi valtakunnallisen lintuvesien suojeluohjelman vuonna 1982. Ohjel-
man mukaan Kevättömän ja Pyylammen lintuvesien suojelu tulee hoitaa kaavoituksen kei-
noin. 

1989-1991 – Perusselvitykset 

Siilinjärven kunta käynnisti kaavoitushankkeen 1980-luvun lopulla teettämällä perusselvi-
tyksiä, näistä tärkeimmät ovat: 

- Kevättömän ja Pöljänjärven kalastoselvitys  1989 
- Kevättömän pohjaeläintutkimus   1989 
- Kevättömän vesi- ja rantakasvillisuus  1989 
- Kevättömän vesi- ja rantalinnusto   1989 
- Kevättömän ja Pöljänjärven kunnostussuunnitelma  1991 

1991-1992 - Yleiskaavaluonnos 

Yleiskaavan laadinta käynnistyi keväällä 1991. Kaavan laatijaksi valittiin MA-arkkitehdit 
Helsingistä. Viranomaisneuvottelu ja tiedotustilaisuus maanomistajille pidettiin toukokuussa 
1991.  

Yleiskaavan luonnos oli nähtävillä vuonna 1992 ja siitä käytiin viranomaisneuvottelu. Luon-
noksesta saatu palaute oli ristiriitaista. Eräät maanomistajat toivoivat huomattavia raken-
nusoikeuksia suojelun kannalta tärkeille ranta-alueille. Osayleiskaavan laatiminen pysähtyi 
tällöin. 

1993 – Lisäselvitykset 

Tämän jälkeen alueella tehtiin lisäselvityksiä: 

- linnuston täydennyskartoitus  1993 
- perinnemaisemien kartoitus  1993 
- maatilakartoitus   1993 

Näiden perusteella laadittiin Kevättömän maiseman hoitosuunnitelma vuonna 1993. Mai-
semanhoitosuunnitelmaa on toteutettu mm. työllisyysvaroin ja maatalouden ympäristötuki-
en avulla. 

2002 – Yleiskaavoituksen uudelleen aloittaminen 

Vuonna 2002 yleiskaavoitus aloitettiin uudelleen muuttuneen lainsäädännön pohjalta. 
Maanomistajien ja osakaskuntien kanssa neuvoteltiin vuonna 2002. 

Lisäselvitys: 

- maatilojen maiseman- ja ympäristönhoidon selvitys 2002 

2009-2013 – Kaavoituksen jatkuminen 

Pohjois-Savon ympäristökeskus käynnisti luonnonsuojelualueiden perustamisen Kevättö-
mälle vuonna 2009, maanomistajien kuuleminen järjestettiin syksyllä 2009. 
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Yleiskaavan luonnos valmistui 23.5.2011, jonka laati MA-arkkitehdit. Kunnanhallitus päätti 
asettaa kaavaluonnoksen nähtäville 6.6.2011. Yleiskaavaluonnos oli nähtävillä 22.6 – 
29.8.2011. Nähtävilläpitoaikana kaavaluonnoksesta saatiin 16 lausuntoa ja 26 mielipidettä. 

Yleiskaavaehdotus valmisteltiin kunnan kaavoitustoimistossa ja kunnanhallitus päätti aset-
taa sen nähtäville 29.10.2012. Yleiskaavan ehdotus oli nähtävillä 2.11 – 3.12.2012. Nähtä-
villäpitoaikana kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa ja 8 muistutusta. Kaavaehdotus hy-
väksyttiin 17.6.2013 kunnanvaltuustossa, mutta Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi hyväk-
symispäätöksen 2014 vuoden lopulla. 

2015 – Kaavoituksen jatkaminen ehdotusvaiheesta 

Yleiskaavaa päätettiin jatkaa tarkistamalla kumoutuneen kaavaehdotuksen ajantasaisuus ja 
lisäämällä vaikutusten arviointia uuteen kaavaehdotukseen. Yleiskaava on tarkoitus saada 
kaavaehdotuksen nähtävilläpidon jälkeen hyväksymiskäsittelyyn 2015 syyskuussa. 

6.1 Mielipiteiden ja lausuntojen huomioiminen luonnosvaiheen jälkeen 

Kaavoittajan vastineet on kokonaisuudessaan koottu liitteeseen ” Mielipiteiden, muistutus-
ten ja lausuntojen huomioiminen kaavassa.”  Seuraaviin kappaleisiin on koottu kaavaehdo-
tuksen muodostumisen pääperiaatteet. 

6.1.1 Mielipiteet ja kaavaratkaisun periaatteet 

Nähtävilläpitoaikana kaavaluonnokseen esitettiin 26 kirjallista mielipidettä.  

Kannanotoissa haluttiin uusia rakennuspaikkoja sekä ranta-alueelle (4 kannanottoa) että 
sen ulkopuolelle ns. ”kuivalle maalle” (7 kannanottoa). Rantarakentamisoikeus tarkasteltiin 
uudelleen, jonka perusteella ehdotusvaiheen kaavaratkaisu tehtiin. Niille tiloille, jolla tarkas-
telun perusteella oli enemmän rakennusoikeutta kuin mitä kaavaluonnokseen oli osoitettu, 
lisättiin uudet rakennuspaikat rakennettavuus ja luonnonsuojelu huomioiden. ”Kuivanmaan” 
rakennusoikeutta kaavalla ei määritelty yksityiskohtaisesti, vaan se käsitellään tarvittaessa 
suunnittelutarveratkaisuna ennen uuden tarkemman yleiskaavan tai asemakaavan valmis-
tumista. Useat toiveet uusista rakennuspaikoista kohdistuivat alueelle, jossa oli jo muodos-
tunut tiivistä kylämäistä asutusta. 

Ranta-alueella haluttiin rakennuspaikkojen ulottamista rantaan saakka (6 kannanottoa). 
Niissä tapauksissa, joissa rannalla ei ollut suojelumerkintää tai yleisen käytön tarvetta, osoi-
tettiin rantarakennuspaikka rantaan voimassa olevaan kiinteistörajaan saakka.  

Rantarakennuspaikan siirtoa haluttiin kolmessa kannanotossa. Siirto tehtiin toiveen mukai-
sesti, jos sen ei arvioitu huonontavan suojelutilannetta. 

Myös rakennuspaikkojen rajauksiin haluttiin muutamia tarkistuksia, jotka tehtiin toiveen mu-
kaisesti. Yhdessä kannanotossa haluttiin rakennuspaikan käyttötarkoituksen muuttamista, 
joka muutettiin kannanoton mukaisesti. 

Uusien suojelualueiden osoittamiseen ja merkinnän poistamiseen otettiin kantaa kolmessa 
kannanotossa. Ehdotusvaiheen suojelualuevaraukset pienenivät olennaisesti ELY:n esittä-
miin rajauksiin perustuen, jolloin myös pääosa toiveista pystyttiin toteuttamaan. 

Ulkoilureitteihin kohdistuvia kannanottoja oli kaksi. Yhteystarvemerkinnän tarkistamiseen ei 
ollut estettä. 

Yleisesti oltiin sitä mieltä, että kaava- ja pohjakarttamerkinnät kaipaavat selkeyttämistä. 
Kaavan merkintöjä selkeytettiin ja vahvistettiin ehdotusvaiheeseen. Pohjakartasta vahven-
nettiin lukemisen ja tulkinnan kannalta oleellisia merkintöjä kuten rantaviivaa ja tiestöä. 

6.1.2 Lausunnot ja niiden huomioiminen kaavaehdotukseen 

Nähtävilläpitoaikana kaavaluonnokseen annettiin 16 lausuntoa. 

Kaavakartan ja -merkintöjen selkeyttämistä toivottiin useammassa lausunnossa. Myös kaa-
vaselostuksen täydentäminen nähtiin tarpeelliseksi. Kaavaehdotukseen on täydennetty ja 
täsmennetty kaikkia kaava-asiakirjoja. 
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Linnustonsuojeluun esitettiin ELY-keskuksen ympäristön vastuualueelta tarkennetut rajauk-
set, joiden perusteella kaavaehdotus on laadittu. Vesiensuojelun varmistamiseksi esitettiin 
määräyksien tarkentamista. Määräystä liittymisestä vesihuoltoverkostoon on tarkennettu 
kuten myös määräystä kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän puhdistusvaatimuksesta.  

Kuivan maan rakennusoikeutta ei toiveista huolimatta selvitetty tilakohtaisesti yleiskaavaan, 
koska rakentamispaineista johtuen MRL:n mukaista kyläkaavan rakennuspaikkojen suoraa 
luvittamista rakennusluvin ei ole mahdollista toteuttaa. Ranta-alueen ulkopuolella uudet ra-
kennuspaikat käsitellään suunnittelutarveratkaisulla ennen tarkemman kaavan voimaantu-
loa. 

Lausunnoissa esitettiin korjauksia rakennuspaikkoja koskeviin määräyksiin mm. rantaetäi-
syydestä, rakennusten ja rakennusoikeuden määrästä, rakennuspaikan pinta-alasta ja 
maatiloihin liittyvästä rakentamisesta. Rakentamismääräyksiä on tarkennettu ja selkeytetty. 

Uudisrakentaminen tulvauhan alaiselle alueelle kielletään kaavaehdotuksessa. Alimman 
rakentamistason määräystä on myös täsmetty usean lausunnon kiinnittäessä siihen huomi-
oita.   

Liikenteeseen liittyviä lausuntoja annettiin rautatien tasoristeyksistä, kevyenliikenteen väy-
listä ja joukkoliikenteen varauksesta Panninniemen alueelle. Liikennesuunnitelmat tarken-
tuvat erillisten suunnitelmien ja taajamien asemakaavoituksen yhteydessä. Yleiskaavalla ei 
osoiteta merkittäviä muutoksia nykyisiin liikennejärjestelyihin. 

Virkistykseen liittyviä lausuntoja tuli mm. venerannoista, moottorikelkka-, ratsastus- ja ulkoi-
lureiteistä. Venerantoja osoitetaan sekä Panninniemelle että Harjamäkeen. Maaseutualu-
een venepaikoitus tulee järjestää sopimuksin tai tarvittaessa erillisellä toimituksella. Maa-
kuntakaavassa Kevättömälle merkitty moottorikelkkareitti sijoittunee maastoon kaava-
alueen länsipuolelle. Ulkoilu- ja ratsastusreiteistä kaavassa osoitetaan vain ohjeellinen tar-
ve tarkempaa suunnittelua varten. Myös muut virkistykseen tai lähipalveluihin liittyvät ehdo-
tukset pelikentästä, koirapuistosta, ekopisteestä, pulkkamäestä, kesäkahvilasta tai yhtei-
sestä kerhotilasta ratkaistaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta kaavaluonnos todettiin puutteelliseksi, koska alueelta 
on löydetty muinaismuistoihin liittyviä kiviesineitä. Kaavaehdotukseen laadittiin muinais-
muistoselvitys, jossa ei kuitenkaan löytynyt uusia merkkejä muinaismuistoista. 

Pohjois-Savon Liitolla, Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurin vastuu-
alueella, Pohjois-Savon pelastuslaitoksella, Siilinjärven luonnonsuojeluyhdistyksellä, Savon 
Voima Oyj:llä ja DNA Oy:llä ei ollut huomautettavaa yleiskaavaluonnoksesta.  

6.2 Oleelliset muutokset luonnosvaiheesta kaavaehdotukseen 

6.2.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

- päivitetty kokonaisuudessaan vastaamaan ehdotusvaiheen tilannetta 

6.2.2 Selvitykset 

- laadittu kulttuurihistoriallisten kohteiden ja alueiden kiinteistöinventointi 
- laadittu muinaismuistoja kartoittava muinaisjäännösinventointi 

6.2.3 Mitoitus 

- ranta-alueen rantarakennusoikeus tarkasteltu kokonaisuudessaan uudestaan 
- muutettu rantojen mitoitusperusteita selkeämmäksi vyöhykkeisiin ja muunnettuun 

rantaviivaan perustuvaksi 
- lisätty rantarakennusoikeustarkastelun perusteet kaavaselostukseen sekä kartat ja 

taulukot sen liitteeksi 

6.2.4 Kaavakartta 

- tarkistettu kokonaisuudessaan ja selkeytetty merkintöjä helppolukuisemmaksi 
- muutettu uusi ajantasainen pohjakartta 
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- rannoilla käyttötarkoitusmerkinnät muutettu kokonaisuudessaan nykyisen kiinteistö-
jaon mukaiseksi 

- suojelu- ja suojelutarve merkintöjä selkeytetty ja muutettu ELY-keskuksen lausun-
non mukaisiksi 

- tulvauhanalaisen alueen rajaus tarkistettu oikealle korkeudelle 
- rantarakennuspaikkoja muutettu ja lisätty tarkastelun perusteella 
- uudet rakennusluvat huomioitu ja lisätty 
- ranta-alueen rajaa tarkistettu mm. tiestön, peitteisen maaston ja rantarakennuspaik-

kojen takana 
- muutettu ulkoilureittien sijaintia ja lisätty venevalkamat 
- lisätty kulttuurihistorialliset alue- ja kohdemerkinnät 
- lisätty asemakaavoitettavan alueen rajaus 

6.2.5 Kaavamerkinnät ja –määräykset 

- edellä mainittujen muutosten lisäksi tarkistettu käyttötarkoitus- ja yleismääräyksiä. 
- poistettu asuinrakentamiseen osoitetuilta rakennuspaikoilta määräykset rantaetäi-

syyksistä 
- tulvauhanalaisen alueen merkintää täydennetty ja täsmennetty rakentamisen sijoit-

tumista tulvavaara huomioiden 
- kulttuuriympäristön kohden ja aluemerkinnät lisätty 

6.2.6 Kaavaselostus 

- kirjattu edellä mainitut muutokset 
- sisällysluettelo lisätty 
- rakennetta muutettu 
- rantarakennusoikeustarkastelu ja mitoitusperusteet lisätty 

6.3 Muistutusten ja lausuntojen huomioiminen ehdotusvaiheen (2012) jälkeen 

Vastineet muistutuksiin ja lausuntojen perusteella tehdyt muutokset kaavaehdotukseen on 
kokonaisuudessaan koottu liitteeseen ”Mielipiteiden, muistutusten ja lausuntojen huomioi-
minen kaavassa.”  Seuraaviin kappaleisiin on koottu kaavaehdotuksen muodostumisen 
pääperiaatteet. 

6.3.1 Muistutukset, vastineet ja niiden perusteella tehdyt muutokset kaavaehdotuk-
seen 

Nähtävilläpitoaikana kaavaehdotukseen jätettiin 8 kirjallista muistutusta. 

Ulkoilureittien osoittamisesta yksityisten maille tuli useampi muistutus. Kaavaehdotuksesta 
poistettiin kaikki ulkoilureittivaraukset, jotka kulkevat yksityisten maiden poikki sellaisten 
alueiden läpi, joilla ei ole muodostunutta reittiä. Kaavaan jätettiin asemakaava-alueita pal-
velevat virkistysyhteystarpeet, jotka tutkitaan tarkemmin asemakaavoituksella. 

Muistutuksella kyseenalaistettiin suojelualueen arvot ja sen täydentämisen tarpeellisuus 
Juurikkalahdella. Kaavaehdotus perustuu melko tuoreisiin suojelualueisiin ja linnustoselvi-
tykseen, eikä ratkaisua lähdetty muuttamaan. 

Maisematyöluvan tarpeellisuus ma,lu – maiseman ja luonnonarvoja omaavilla alueilla ky-
seenalaistettiin. Kaavaehdotukseen täsmennettiin maisematyöluvan tarpeellisuutta vain 
niissä toimenpiteissä, joissa halutaan tehdä muutos kaavassa esitettyyn maankäyttöön ja 
toimenpidettä ei voida pitää vähäisenä. 

Virkistysaluetta haluttiin pois ja rakennuspaikka vaadittiin osoitettavan rantaan saakka kah-
dessa muistutuksessa, jotka sijaitsivat asemakaavoitettavalla alueella. Asemakaavoitetta-
van alueen virkistysmahdollisuuksien säilyttämiseksi yleiskaavassa ei voida poistaa merkin-
töjä tai todeta niiden tarpeettomuutta. Lopullinen ratkaisu virkistysalueen toteuttamisesta 
tehdään asemakaavalla. 

Rakennuspaikkojen osalta haluttiin muutos vapaa-ajan asuinrakennuksen osoittamisesta 
pysyvään asumiseen. Muutos tehtiin esityksen mukaisesti. Kuivanmaan paikan osoittamista 
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haluttiin alueelle, johon on jo muodostunut tiivistä asumista. Asia ratkaistaan suunnittelutar-
veratkaisulla.  

6.3.2 Lausunnot ja niiden perusteella kaavaehdotukseen tehdyt muutokset 

Nähtävilläpitoaikana kaavaehdotukseen annettiin 10 lausuntoa ja 2 ilmoitusta, joissa todet-
tiin, ettei ole lausunnon antamisen tarvetta. Viidessä lausunnossa ei ollut huomautettavaa 
kaavaehdotukseen. 

Useassa lausunnossa haluttiin pieniä täsmennyksiä kaavamääräyksiin. (mm. rakentamisra-
joitus ja suojelumääräys).  

Kahdessa lausunnossa kyseenalaistettiin maisematyöluvan tarpeellisuus tai haluttiin täs-
mennystä maisematyöluvan perusteisiin. Kaavaratkaisun ei haluta vaikeuttavan tilojen eri-
tyisympäristötukien saantia. Kaavaehdotuksen maisematyölupamääräyksiä täsmennettiin 
siten, että maisematyölupaa edellytetään vain maisemaa tai luonnonarvoja merkittävästi 
muuttavissa toimenpiteissä. Kaavalla ei ole suojelualueita lukuun ottamatta ole tarkoitus 
hankaloittaa erityisympäristö- tai ympäristötukien saantia. 

6.4 Oleelliset muutokset kaavaehdotukseen 

6.4.1 Kaavakartta 

- suojelualuerajausta täsmennetty Ruostelahdessa ELY-keskuksen lausunnon mu-
kaiseksi 

- yhden rantarakennuspaikan käyttötarkoitus muutettu pysyvään asumiseen 
- ma,lu alueen rajaa tarkistettu Juurikkalahdessa 
- poistettu ulkoilureittien varaukset yksityisessä omistuksessa olevilta maa- ja metsä-

talouteen osoitetuilta mailta 

6.4.2 Kaavamerkinnät ja –määräykset 

- Poistettu asuinrakentamiseen osoitetuilta rakennuspaikoilta määräykset rakentami-
sen koosta, jotka määritellään tuoreessa rakennusjärjestyksessä  

- Lisätty M-, MT-, MY- ja MA-alueiden määräykseen MRL:n 43.2 §, mukainen raken-
tamisrajoitus ranta-alueella 

- Poistettu tarpeeton toimenpidekielto SL-suojelualuemerkinnästä, koska kielto on 
suojelun kautta voimassa alueella 

- ma,lu –alueen määräykseen lisätty täsmennys maisematyöluvan kriteereistä ja pois-
tettu suositus peltojen rantakaistojen hoitamisesta avoimena suojavyöhykkeenä. 

- MA-alueen määräyksestä poistettu rannan hoitoon annettu suositus hoitamisesta 
avoimena niittynä ja suojavyöhykkeenä, jotta suositus ei tule esteeksi erityisympä-
ristötukien hakemiselle. 

6.4.3 Kaavaselostus 

- kirjattu ehdotusvaiheen vuorovaikutus ja muutokset kaavaehdotukseen 
- päivitetty Kevättömän alivedenkorkeuden selvitystyön tilanne 

6.5 Oleelliset muutokset uuteen kaavaehdotukseen2015 

6.5.1 Kaavakartta 

- rajattu Panninniemen ja Pyylammen asemakaavoitettavat alueet sekä Harjamäen 
ranta-alueet yleiskaavan ulkopuolelle  

- muutettu kaavakartan mittakaavaksi 1:10000 
- lisätty kaksi uutta suunnittelutarveratkaisun ja rakennusluvan saanutta omakotitalon 

rakennuspaikkaa 
- muutettu poikkeusluvan ja rakennusluvan saanut omakotitalon rakennuspaikka uu-

desta nykyiseksi 
- päivitetty metsittyneet peltoalueet metsätalousmaaksi 
- päivitetty kaavan pohjakartta ja raja-aineisto ajan tasalle 
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6.5.2 Kaavamerkinnät ja –määräykset 

- lisätty kaavan yleismääräyksiin rakentamisen määrä kaavassa osoitetuilla raken-
nuspaikoilla 

- kaavan korkeusjärjestelmä muutettu N60:stä voimassa olevaan N2000:een 
- tarpeettomat poistuneet määräyksen poistettu 

6.5.3 Kaavaselostus 

- päivitetty muuttuneet tiedot ajan tasalle 
- kirjattu ehdotusvaiheen tarkistamisen ja rajauksen muuttamisen myötä tulleet muu-

tokset   
- lisätty rakentamisen määrän vaikutusten arviointia linnustonsuojeluun nähden 

6.5.4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

- päivitetty vastaamaan tarkistetun ehdotusvaiheen 2015 tilannetta 

6.6 Muistutusten ja lausuntojen huomioiminen ehdotusvaiheen (2015) jälkeen 

Nähtävilläpitoaikana kaavaehdotukseen ei jätetty muistutuksia. 

Nähtävilläpitoaikana kaavaehdotukseen annettiin 6 lausuntoa ja 2 ilmoitusta, joissa todet-
tiin, ettei ole lausunnon antamisen tarvetta. Viidessä lausunnossa ei ollut huomautettavaa 
nyt käsillä olevaan kaavaehdotukseen. Panninniemi-Pyylammin kyläyhdistyksen lausun-
nossa esityt asiat kohdentuvat yleiskaavan ulkopuolelle jätetyn Panninniemen toteuttamis-
vaiheessa olevan asemakaavan alueelle. 

Viranomaislautakunta esittää lausunnossaan että: 

 nykyiset rauhoituspäätökset eivät yksinään riitä turvaamaan linnustonsuojelua vaan 
tarvitaan myös kaavallista suojelua ranta-alueille 

 kaavaselostuksessa tulee käsitellä keinoja maa- ja metsätalouden ravinteiden va-
lumisen vähentämiseen ja miten vesiensuojelun tavoitteet nivoutuvat yhteen linnus-
ton ja maisemansuojelun tavoitteiden kanssa 

 linnustonsuojelu vaatii aktiivisia toimenpiteitä kuten mm. rantojen avoimien biotoop-
pien jatkuvaa hoitoa pensoittumisen estämiseksi, joka tulisi käydä ilmi kaavamäärä-
yksessä. 

Kaavoittajan lausunto ehdotusvaiheen (2015) palautteeseen: 

Lausuntojen perusteella kaavaehdotusta ei ole tarpeen muuttaa hyväksymiskäsittelyyn. 

Uudessa kaavaehdotuksessa on osoitettu luonnonsuojelualueita täydentävät merkinnät 
ELY-keskuksen luonnosvaiheen lausunnon mukaisesti, jonka perusteella uusia suojelualu-
eita vähennettiin merkittävästi kaavaehdotukseen vuonna 2012. Kaavassa on esitetty lin-
nustonsuojelun kannalta välttämättömät suojelualueiden laajentamiset. Suojelualueita täy-
dentää ranta-alueilla maiseman ja luonnon kannalta erityisen arvokas alue (ma,lu), joka 
suositellaan pidettäväksi nykyisessä käytössä, eikä suositella peltojen metsityksiä tai ranta-
alueiden ruoppauksia tms. maisemaa muuttavia toimenpiteitä. Alueen rakennusoikeus on 
osoitettu vähäisempänä linnustonsuojelu huomioiden. Kaavaratkaisun arvioidaan olevan 
riittävä linnustonsuojelun tarpeiden huomioimiseksi ja antavan monipuoliset vaihtoehdot 
linnustonsuojelutavoitteiden toteuttamiseen esim. erityisympäristötuin, ympäristötuin tai va-
paaehtoisin suojelusopimuksin, joissa voidaan myös antaa kaavamääräyksiä tarkempia eh-
toja linnustolle suotuisan ympäristön ja ranta-alueen avoimena säilyttämiseen. Linnuston-
suojelua tukevien (ma,lu)- ja MA -alueiden kaavamääräyksiä lievennettiin ranta-aluiella eh-
dotusvaiheen 2012 jälkeen nimenomaan sillä perusteella, etteivät monipuoliset suojelun ja 
ympäristön säilyttämisen kannalta tärkeiden tukien saantiperusteet vaarannu. Lausunnon 
perusteella on täydennetty kaavaselostusta linnuston kannalta tärkeiden avointen ranta-
alueiden maatalouden säilyttämistä ja aktiivista hoitoa korostaen. Erityislaeilla säädeltävien 
asioiden, kuten maa- tai metsätalouden päästöjen tai vesiensuojelun tavoitteiden tarkempi 
tarkastelu kaavaselostuksessa, ei ole yleiskaavan tavoitteiden, kaavaratkaisun tai kaava-
määräysten asettamisen näkökulmasta tarpeellista. 
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7. YLEISKAAVAN KUVAUS 

7.1 Yleismerkinnät 

Kaava-alueen raja on kuvattu punaisella 3-pistekatkoviivalla. 

Ranta-alue, jonka rakennuspaikkakohtainen rantamitoitus on laskettu, on osoitettu mustalla 
pistekatkoviivalla ja tunnuksella –ra. 

7.2 Rakentamisen ohjaus 

Yleiskaavan alueesta suurin osa on maankäyttö- ja rakennuslain 72§ mukaista ranta-
aluetta. Yleiskaava on laadittu siten, että sillä voidaan ohjata rantarakentamista rakennus-
luvin (ilman suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamislupaa). 

Käyttämätön rantarakennusoikeus on selvitetty kantatiloittain ja uudet omakotitalojen ja lo-
ma-asuntojen rakennuspaikat on sijoitettu suojelutavoitteiden kannalta hyväksyttäviin ja 
muutenkin rakennuskelpoisiin paikkoihin.  

Kaikki nykyiset rakennuspaikat säilyvät. Uusia rakennuspaikkoja on niukasti. Yleiskaavalla 
poistetaan ranta-alueelta ns. hajarakennusoikeus kaavan mukaisilla maa- ja metsätalous- 
ja virkistysalueilta yms. alueilta. 

Ranta-alueen ulkopuolella yleiskaava ei ohjaa suoraan rakentamista, vaan ns. hajaraken-
nusoikeus säilyy. Rakentamisen tulee sopeutua yleiskaavaan ja rakentaminen edellyttää 
suunnittelutarveratkaisua. 

7.2.1 Käytetyt tiedot rakennusoikeutta määriteltäessä 

Vakituisen ja loma-asutuksen rantarakentamisen ohjaaminen suojelualueet huomioiden on 
koko yleiskaavan keskeinen lähtökohta.  

Tiedot, joita on käytetty rantarakennuspaikkoja määritettäessä: 

- emätilatarkastelu, 
- mitoitusvyöhykkeet, 
- lähtötiedot ja perusselvitykset, keskeiset ympäristöarvot, 
- kulttuuriympäristö- ja maisemaselvitys, 
- rakennettavuusselvitys, 
- suunnitteluperiaatteet, 
- maanomistajaneuvottelut ja keskustelut, 
- valmisteluvaiheen kuulemisen mielipiteet, 
- luonnosvaiheen lausunnot 

7.2.2 Merkintöjen kuvaus 

Merkintöinä on käytetty Ympäristöministeriön merkintäoppaan mukaisia merkintöjä sekä 
niistä johdettuja sovelluksia. 

Maankäytön muutokseen nykytilanteeseen osoittaa merkintä "uusi rakennuksen rakennus-
paikka". Se on punareunainen valkoinen pallo joka sijoittuu joko AO- , AP- tai RA -alueelle. 

Nykyinen asuinrakennuksen rakennuspaikka on kuvattu mustareunaisella punaisella pallol-
la. Lomarakennuspaikkojen kokonaismäärä kullakin alueella on osoitettu käyttötarkoitus-
merkinnän yhteydessä olevalla numerolla. 

Pientalorakentaminen AP 

Pyylammen ympäristön pientalo- ja loma-asutus on pientaloaluetta AP. Nykyisiä kaavassa 
osoitettuja pysyviä asuinrakennuspaikkoja on 34 kpl. Uusia rakennuspaikkoja ei ole osoitet-
tu. Viiden lomarakennuspaikan käyttötarkoitus muutetaan lisäksi kaavalla pysyväksi asuin-
paikaksi, jonka jälkeen käyttötarkoituksen muutosta on mahdollista hakea suoraan raken-
nusluvalla. 

Omakotirakentaminen AO 

Olevien omakotitalojen rakennuspaikkojen AO, 19 kpl, lisäksi on osoitettu 9 kpl uusia oma-
kotitalojen rakennuspaikkoja pääasiassa Pekonniemen ja Juurikkalahden alueella.  
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Lomarakentaminen RA 

Nykyisistä lomarakennuspaikoista 5 kpl muuttuu AP-rakennuspaikoiksi Pyylammella. Muut 
nykyiset loma-asunnot, 6 kpl ovat kaavassa edelleen RA-aluetta, lisäksi on 13 uutta loma-
asuntojen rakennuspaikkaa eri puolilla Kevätöntä.  

Maatalouden rakentaminen 

Maatalouden asuin- ja talousrakennuksia saa rakentaa nykyisille tilakeskusten alueille AM. 
Näitä on 8 kpl eri puolilla aluetta. Yksi nykyinen tilakeskus on merkitty kotieläintalouden 
suuryksiköksi ME, mikä mahdollistaa toiminnan laajentamisen ympäristölupiin perustuen. 

Maa- ja metsätalouden talousrakennuksia saa rakentaa tilakeskusten lisäksi M-, MT- ja 
MA-alueille. MA-alueilla ja suojelurantojen tuntumassa (ma, lu-vyöhyke) on näiden raken-
tamisessa kuitenkin huomioitava maiseman ja luonnon arvot. 

7.3 Muu maankäytön ohjaus 

7.3.1 Kaupallisten rakennusten alue K 

Pyylammintien varressa osoitettu autokauppa kaupallisten palvelujen alueena. 

7.3.2 Liikenne 

Yleiskaavassa ei ole näytetty haja-asutusalueen liikenneverkkoa. Alueen nykyinen asutus 
on yksityisteiden varrella. Yleiskaavan uudet rakennuspaikat aiheuttavat vain vähäisiä lisä-
yksiä nykyiseen tieverkkoon. 

Panninniemessä on esitetty yhteystarve pohjoiseen kohti Ruuskalantietä. 

Rautatieliikenteen alue LR 

Alueen itäreunalla sijaitseva Savonrata on merkitty rautatiealueeksi. Alueella on tällä het-
kellä 3 rautatien tasoristeystä. Liikenneviraston rautateiden tasoristeyksien poistamisen tar-
veselvityksen (2012) mukaan ”Siilinjärven pohjoispuolella Pyylammen tasoristeys poiste-
taan johtamalla liikenne muuta kautta olemassa olevaa tieverkkoa käyttäen. Ruuskalantielle 
toteutetaan Tikkalan tasoristeyksen korvaava alikulkusilta ja Aappolan tasoristeyksen poh-
joispuolelle tulee kevyen liikenteen alikulkukäytävä.”  

7.4 Virkistys 

Yleiskaavassa ei ole erillisiä virkistysaluevarauksia. Alueen maa- ja metsätalousmaata voi-
daan käyttää virkistäytymiseen jokamiehenoikeudella, jonka lisäksi on käytössä Kirkonkylän 
taajaman ympäristössä olevat virkistys- ja ulkoilualueet. Matkailu- ja virkistyspalveluja voi-
daan kehittää myös maatilojen tilakeskusten AM yhteyteen. 

Ohjeelliset ulkoilureitit on varattu pääasiassa taajamatoimintojen suuntaan kirkonkylästä 
pohjoiseen Ruuskalantielle ratavarteen, josta Ruuskalantietä pitkin Pyylammen ympäri 
Panninniemeen.  

7.5 Suojelualueet 

7.5.1 Linnustonsuojelu 

Yleiskaavan laatimisen merkittävin lähtökohta on linnustonsuojelu. Koko Kevättömän ja 
Pyylammen vesialue kuuluu valtakunnalliseen suojeluohjelmaan.  

Pohjois-Savon ympäristökeskus on vuonna 2009 perustanut 5 luonnonsuojelualuetta osalle 
Kevättömän vesialuetta ja Pikonlammelle. Tämä on suojeluhankkeen ensimmäinen toteu-
tusvaihe. 

Yleiskaavan perusteella linnustonsuojelua on mahdollisuus täydentää laajentuvien suojelu-
alueiden lisäksi vapaaehtoisin suojelusopimuksin. Kaavassa annetuilla suosituksilla tavoi-
tellaan linnuston elinympäristön ja -olosuhteiden säilymistä. Linnuston kannalta erityisen 
tärkeää on saada nykyisin avoimena olevat ranta-alueet pysymään nykyisessä käytössään 
maatalousmaana ja aktiivisesti hoidettuna. 
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Luonnonsuojelu 

Yleiskaavassa perustettu vesialueen suojelualue on merkitty luonnonsuojelualueeksi SL /w. 
Maa-alueen suojelumerkintä on pelkkä SL. 

Vesialueiden lisäksi luonnonsuojelualueeksi on merkitty täydentävä vesialue SL-1/w sekä 
ranta-alueita ja saaria SL-1 eri puolilla järveä. Laajin suojelualueiden kokonaisuus syntyy 
järven keskiosaan. Lisäksi kaakkois- ja luoteisosiin muodostuvat suppeammat suojelualu-
eet. 

Muu ohjaus 

Linnustotutkimusten mukaan pesinnän kannalta rantaniityt, luhdat ja pellotkin ovat yhtä tär-
keitä kuin vesialueen ruovikot. Siksi suojelu ei rajoitu pelkästään vesialueelle. Suojelu ei voi 
myöskään olla passiivista, koska rannan avoimet biotoopit vaativat jatkuvaa hoitoa pensoit-
tumisen estämiseksi. Suojelualueisiin liittyville ranta-alueille annetaan suosituksia toimenpi-
teistä, jotka edistävät linnustollisten arvojen säilymistä. Ranta-alueen avoimena pysyminen 
edellyttää jatkuvaa hoitoa pensoittumisen estämiseksi. Linnuston ja luonnon kannalta mer-
kittäville ranta-alueille (ma,lu) on mahdollista toteuttaa vapaaehtoisiin suojelusopimuksiin 
perustuvia suojelualueita Ely-keskuksen kanssa. Tälle alueelle ei kuitenkaan kaavalla tule 
rajoitteita myöskään nykyisiin alueella oleviin ympäristö- ja erityisympäristötukien saantiin. 

Yleiskaavassa arvokkaiden linturantojen suojelua tuetaan maankäytön ohjauksella. Suojel-
tavien vesien rannoilla rajoitetaan rakentamista ja linnuston elinolosuhteita muuttavia toi-
menpiteitä (ma, lu-vyöhykkeet). Nykyiset rantapellot pyritään säilyttämään maatalouskäy-
tössä (MA, MT). Maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen ma,lu –alueella tarvitaan maise-
matyölupa, jolla pyritään välttämään erityisesti merkittäviä muutoksia linnustolle tärkeillä 
avoimilla ranta-alueilla. 

7.5.2 Kasvillisuuden suojelu 

Rantaniittyjen ja ruovikkojen kasvilajisto on monipuolinen ja kiinnostava. Harvinaisia ja 
uhanalaisia lajeja esiintyy kaikilla osa-alueilla. Kevätön on vesistönä rehevä ja poikkeaa 
näin Pohjois-Savon karuista vesistöistä. Monipuolisin kasvillisuus sijoittuu niille alueille, jot-
ka ovat tärkeitä myös linnuston kannalta. 

Yleiskaavassa arvokkaat rantaruovikot sisältyvät pääosin luonnonsuojelualueisiin SL. Suo-
jellulla vesialueella on myös arvokkaita vesikasvialueita. 

7.5.3 Maisemansuojelu 

Järvi ympäristöineen on osa kirkonkylän lähimaisemaa. Siksi on merkittävää, että laajalla 
alueella on säilynyt perinteinen viljelymaisema.  

Tavoitteena voi pitää tämän kulttuurimaiseman säilymistä järven keski- ja pohjoisosassa. 
Eteläosassa maisema on jo muuttunut pientalorakentamisen ja peltojen metsittämisen myö-
tä, mutta sielläkin on tarpeen säilyttää maisemassa avaruutta. 

Yleiskaavassa nykyiset peltoalueet on merkitty pääosin maisemallisesti arvokkaaksi pelto-
alueeksi MA. Laajoja peltomaisemakokonaisuuksia on koillisessa Aappolassa ja ratavar-
ressa ja länsirannalla Lehminiemen-Pekonniemen alueella, näiden lisäksi on joukko pie-
nempiä peltomaisema-alueita. 
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7.6 Erityiset kulttuuriympäristöarvot 

7.6.1 Merkinnät 

Erityisiä kulttuuriympäristöarvoja on esitetty kaavassa seuraavin merkinnöin: paikallisesti 
arvokas rakennettu kulttuuriympäristöalue (ruskea pistekatkoviiva merkinnällä mk), paikalli-
sesti merkittävä (sr-2) 

Kulttuuriympäristön suunnitteluun on annettu ohjeita mm. uudisrakentamisen sijoittumiseen 
ja maisemallisten arvojen huomioimiseen. 

Paikallisesti merkittäviksi kohteiksi kaavaan on merkitty kohteet, joiden säilyttäminen on 
kulttuurimaiseman säilymisen kannalta tavoitteena. Numerointi viittaa inventointeihin ja sitä 
on käytetty tunnisteena kaavakartalla. 

 

kylä  nro tila merkittävä rakennus 

Hakkarala 28 Merituulia vahtitupa (Kirkonkylän yleiskaavassa) 

29 Panninniemi tilakokonaisuus (Kirkonkylän yleiskaavassa) 

30 Korhola päärakennus (Kirkonkylän yleiskaavassa) 

Hamula  26 Julkula riihi, riviaitta, aitta 

27 Lehminiemi aitta, navetta 

Pöljä  18 Tuiskula tilakokonaisuus 

19 Aappola navetta, aitta 

20 Pirttilahti navetta, eloaitta 

22 Ollikkala aitta 

23 Ilkka tilakokonaisuus 

24 Pikonranta tilakokonaisuus  

25 Jussila päärakennus  

 

Kulttuuriympäristöt ja kohteet on kohdekuvausluonteisesti inventoitu tarkemmin erillisessä 
liitteessä. 

7.6.2 Käytetty tietopohja 

Kulttuuriympäristöjen ja maisema-alueiden selvitykset perustuvat pääosin seuraaviin selvi-
tyksiin ja lähteisiin: 

- Siilinjärven Kevätön – Pyylampi – alueen kiinteistöinventointi 2012, Arkkitehtitoimis-
to Arto Mattila. 

- Siilinjärven rakennuskulttuuri, osa 1. Koponen, Ismo (toim.). Pöljän kotiseutumuse-
on julkaisusarja. 1990 

- Siilinjärven rakennuskulttuuri, osa 2. Haavikko, Jari ja Rinne, Hannu (toim.). Pöljän 
kotiseutumuseon julkaisusarja.1992 

7.6.3 Kohteiden huomioiminen jatkosuunnittelussa 

Erityiset kulttuuriarvot on huomioitu alueiden kartallisen osoittamisen lisäksi myös kaava-
määräyksissä. Alueita koskevat suositukset on esitetty kaavakarttaan liittyvässä erillisessä 
merkintäosiossa. 

7.7 Muut maa- ja metsätalousalueet 

Muut maa- ja metsätalousalueet on osoitettu kaavassa maa- ja metsätalousvaltainen alue 
(M), maatalousalue (MT). Alueilla on sallittu käyttötarkoituksen mukainen rakentaminen, 
mikäli muuta rajoitetta ei ole merkitty. 
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7.8 Kaavan asettamat rajoitukset 

Vesiliikennettä on rajoitettu luonnonsuojelualueilla SL niiden perustamisen yhteydessä. Li-
säksi muille vesialueilla W voidaan asettaa sopimuksissa linnustonsuojelua tukevia rajoi-
tuksia. 

Yleiskaavassa ei ole maakuntakaavassa ehdotettua moottorikelkkareittiä vaan sen olete-
taan kulkevan kaava-alueen länsipuolitse maa-alueille sijoittuvaa reittiä. 

Luonnonsuojelu 

Luonnonsuojelualueille SL tulee omat käyttörajoituksensa suojelualuepäätösten mukaisesti.  

Maiseman ja luonnon arvoalue 

Luonnonsuojelualueiden SL ympärille on rajattu maiseman ja luonnon kannalta erityisen 
arvokkaat alueet ma, lu. Näille ei pidä rakentaa maisemaa ja luontoa häiritseviä rakennuk-
sia, kuin kaavassa osoitetuille paikoilla. Luonnon kannalta tärkeillä alueilla ei suositella 
metsityksiä, rantojen ruoppauksia, läjityksiä yms. maisemaa muuttavia toimenpiteitä. Pelto-
jen ja rantaviivan väliset kaistat suositellaan hoidettavan avoimena. 

Tulvavaara 

Osa alavista rannoista on tulvauhanalaista aluetta tv.  Näille ei saa rakentaa uusia asuinra-
kennuksia eikä nykyisiä loma-asuntoja ei saa muuttaa pysyviksi asunnoiksi. Ranta-alueilla 
asuinrakennusten kosteudelle alttiiden rakennusosien tulee olla vähintään tasossa +92,14 
(N2000). 

Tulvavaara-alueet katkaisevat joitakin tieyhteyksiä.  

Rautatien häiriöt 

Rautatien varteen on merkitty meluhäiriöalue. Melualueelle ei saa muodostaa uusia asuin-
rakennusten rakennuspaikkoja, melualueella olevien asuinrakennusten (6 kpl) kunnostuk-
sen yhteydessä on kiinnitettävä huomiota melusuojaukseen. 

Muut rajoitukset 

Maankäytön rajoituksia on myös sähkölinjoilla z. 

 

8. YLEISKAAVAN VAIKUTUKSET 

Yleiskaavan laadinnassa ei ole laadittu sellaisia kuvitteellisia vaihtoehtoja, joihin yleiskaa-
vaa voitaisiin verrata. 1980-luvun alun jälkeen tapahtuneet linnuston ja maiseman muutok-
set antavat kuitenkin selkeän kuvan siitä, mihin suuntaan kehitys voisi mennä. 

Erityisesti Pyylammen alueella sekä linnusto- että maisema-arvot ovat parissa vuosikym-
menessä kokonaan kadonneet runsaan rakentamisen ja peltojen metsittämisen seuraukse-
na. Ruostelahdella rantapeltojen metsitys on johtanut linnustoarvojen selvään heikkenemi-
seen ja kulttuurimaiseman tukkeutumiseen.  

Karjatalouden supistuminen on puolestaan vähentänyt kaikkialla rantaniittyjen laidunnusta, 
mikä on kaventanut linnuston elinpiiriä ja tukkinut näkymiä viljelymaisemasta järvelle. 

8.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

Uusi vakituinen ja loma-asuminen vaikuttaa liikenteen lisääntymisenä, maisemamuutoksina 
sekä vapaan rannan osuuden vähenemisenä. Loma-asutuksen, vakituisen asutuksen ja 
maatilarakentamisen lisäys hajarakentamisalueella on niin pieni, ettei sillä ole merkittäviä 
sosiaalisia vaikutuksia nykyiseen asujaimistoon.  

Yleinen virkistyskäyttö voi lisääntyä hieman uusien asukkaiden myötä, mutta luonnonsuoje-
lualueilla virkistyskäyttöä pyritään pikemminkin hillitsemään. Maatilamatkailu ja maatalou-
teen liittyvä virkistyskäyttö, kuten hevosharrastus, voi kuitenkin lisääntyä. 
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8.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 

8.2.1 Vaikutukset maa- ja kallioperään 

Kaavalla ei ole maa- ja kallioperään kohdistuvia vaikutuksia. 

8.2.2 Vaikutukset vesistöihin 

Muutokset veteen arvioidaan vähäisiksi. Lisääntyvä haja-asutus vesihuoltolaitosten toimin-
ta-alueen ulkopuolella lisää hiukan vesistöjen hajakuormitusta. Suurin osa kaava-alueen 
uudisrakentamisesta voidaan liittää kunnalliseen ja osuuskunnan vesihuoltoverkkoon, jol-
loin jätevedet eivät kuormita lähivesistöjää. Myös nykyisen rakentamisen vesihuoltoverkos-
toon liittyminen vähentää vesistöihin kohdistuvia vaikutuksia. Kaavassa määrättävällä tiu-
kennetulla jätevesiasetuksella turvataan vesistövaikutukset niissäkin tapauksissa, joissa ra-
kennukset eivät liity vesihuoltoverkostoon. 

Kaava-alue ei sijoitu pohjavesialueelle eikä kaavalla ole vaikutusta pohjaveteen. 

8.2.3 Vaikutukset ilmastoon 

Kaavalla ei määritellä rakentamisen rakenneteknisiä, energiataloudellisia tai lämmitykseen 
liittyviä kysymyksiä, joten ilmastovaikutuksia ei voida arvioida. Nykyiset rakentamisnormit 
kannustavat kuitenkin energiatehokkaisiin lämmitys- ja rakenneratkaisuihin, jotka ovat il-
mastovaikutuksiltaan mahdollisimman vähän kuormittavia. 

8.3 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalou-
teen sekä liikenteeseen 

Uutta rakentamista on varsin niukasti, jonka vuoksi vaikutukset alue- ja yhdyskuntaraken-
teeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen ovat vähäiset. Kaavan mukaisella mitoituksella ei 
tapahdu yhdyskuntarakenteen taajamoitumista. Kunnan tarjoamat nykyiset palvelut ja pal-
veluresurssit riittävät uusien asukkaiden tarpeisiin. 

Uusi rakentaminen liittyy nykyiseen yksityistieverkkoon olevien päätieliittymien kautta eikä 
sen myötä liikenneturvallisuus oleellisesti muutu. Uudet asukkaat kuitenkin lisäävät liiken-
nemääriä hieman sekä alempiasteisella tieverkolla että päätiestöllä. Joukkoliikenteen lä-
himmät pysäkkipaikat ovat VT5:n varrella. 

8.4 Vaikutukset taajamakuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 
ympäristöön 

Uudella rakentamisella on vähäinen vaikutus taajamakuvaan, maisemaan, kulttuuriperin-
töön ja rakennettuun ympäristöön uusien taajama-alueiden ja rakennuspaikkojen sijoittelun 
periaatteiden johdosta. Vain pieni osa uudesta rakentamisesta sijoittuu kokonaan vielä ra-
kentamattomalle alueelle. 

Yleiskaava tukee Aappolan ja Hamulan viljelymaisemien säilymistä aktiivisen maatalouden 
alueina. Näkymät viljelymaisemasta järvelle säilyvät. Kulttuurimaiseman tulevaisuus riippuu 
viime kädessä maatalouden yleisistä kehityssuunnista. Paikallisesti arvokkaille kulttuuriym-
päristöille ei ole osoitettu merkittävästi uutta rakentamista. Uudet rakennuspaikat ohjataan 
sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan nykyisen rakenteen yhteyteen, puustoisille alueen 
osille tai nykyisten kyläraittien varsille. Kaavan vaikutukset kulttuuriympäristöarvoihin ja nii-
den ominaispiirteisiin jäävät siten kaikkiaan hyvin vähäisiksi. 

Rakennetun ympäristön arvoja ovat myös rakennusryhmät, pihapiirit ja yksittäiset raken-
nuksetkin, jotka on inventoitu yleiskaavan suunnittelutarkkuuden mukaisesti (erillinen liite). 
Nämä kohteet on huomioitu sr-1 –merkinnöin, tavoitteena niiden säilyttäminen. Joitakin uu-
sia rakennuspaikkoja ja Panninniemen asemakaavoitettava alue on osoitettu paikallisesti 
merkittävien kohteiden läheisyyteen. Kaavan vaikutukset rakennetun ympäristön arvojen 
säilymismahdollisuuksin ovat näin hyvin vähäiset. 

Kulttuuriperinnön osalta keskeistä on kiinteiden muinaisjäännösten säilymisen turvaaminen. 
Kaavaan liittyvässä erillisessä selvityksessä on kartoitettu kiinteitä muinaisjäännöksiä, joi-
den merkkejä alueelta on löydetty irtoesineiden muodossa. Löydökset eivät sellaisenaan 
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rajoita suunnittelua, koska lähimmät uudet rakennuspaikat sijoittuvat useiden satojen metri-
en päähän tiedossa olevista kaava-alueen itäpuolella sijaitsevista muinaisjäännöksistä. 

8.5 Vaikutukset luonnon ympäristöön, kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuo-
toisuuteen ja luonnonvaroihin 

Yleiskaava antaa mahdollisuuden toteuttaa linnustonsuojeluun liittyvät tavoitteet loppuun 
Kevättömällä. Yleiskaava tukee luontoarvojen (linnusto, vesikasvillisuus) säilymistä niiden 
nykyisessä laajuudessa varaamalla täydentävät suojelualueita ja ohjaamalla maisemanhoi-
toa myös suojelualueiden ulkopuolella. Muuttuvan maankäytön ja uuden rakentamisen vai-
kutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin on pyritty pi-
tämään mahdollisimman vähäisinä selvittämällä ja osoittamalla keskeiset luontoarvot kaa-
vassa. 

Yleiskaava tukee luonnon monimuotoisuuden säilymistä edistämällä rantaniittyjen ja ruovi-
koiden säilymistä. Nämä ovat erittäin monipuolisia elinympäristöjä. Toisaalta laajat peltoau-
keat ovat luonnoltaan varsin yksipuolisia. Matalat ja ruovikkoiset rannat ohjaavat virkistys-
käyttöä luontaisesti toisaalle. Lisääntyvän asukasmäärän myötä lisääntyvän virkistyskäytön 
arvioidaan kohdentuvan koville rannoille, joiden linnustolliset arvot ovat vähäisemmät. 

Uuden rakentamisen vaikutukset linnustonsuojelualueiden arvoihin pidetään vähäisinä al-
haisemman mitoituksen ja rakennuspaikkojen sijoittelun avulla. Suojelualueiden rannat pi-
detään rakentamattomina. Vain kaksi uutta rakennuspaikkaa sijoittuu linnustonsuojelualu-
eiden rannoille nykyisen rakentamisen tuntumaan. Muut uudet rakennuspaikat on sijoitettu 
linnustonsuojelualueiden kohdalla kokonaan irti rannasta. Rakentamisen kokonaismäärällä 
ei arvioida olevan vaikutusta linnustonsuojelualueiden tai alueen muihin luonto-arvoihin. 

8.6 Taloudelliset vaikutukset 

Yleiskaavan taloudelliset vaikutukset ovat kaikkiaan vähäiset, koska muutos nykyiseen ti-
lanteeseen on pieni. 

8.6.1 Kunnan talous 

Yleiskaava ei aiheuta kunnan taloudelle merkittäviä uusia menoja eikä uusia tulojakaan. 

Käyttökustannuksia syntyy ainoastaan mahdollisista vesiosuuskuntien sekä yksityisteiden 
hankkeiden avustuksista. 

8.6.2 Maa- ja metsätalous 

Yleiskaava edistää maa- ja metsätalouden jatkuvuutta alueella, mutta asettaa samalla joi-
tain ympäristöllisiä suosituksia. Maatilojen ympäristönhoitoon on tarjolla tukia, joiden myön-
tämisen perusteisiin kaavalla ei suojelualueita (SL ja SL-1) lukuun ottamatta esitetä rajoit-
teita 

Luonnonsuojelualueiden hoito pyritään järjestämään ensisijaisesti viljelijöiden kanssa teh-
tävin vapaaehtoisin hoitosopimuksin.  

Yleiskaava tukee myös maisemaan ja luontoon tukeutuvia maatalouden sivuelinkeinoja, ku-
ten esim. maatilamatkailu ja hevosharrastus. Näiden taloudellinen merkitys voi olla huomat-
tava. 

8.6.3 Maanomistus 

Maanomistusten arvo ei muutu merkittävästi. 

Arvo nousee jonkin verran niillä tiloilla, joille on osoitettu uusia rakennuspaikkoja. Oikeus-
vaikutteinen yleiskaava poistaa maanarvoa nyt alentavat epävarmuustekijät sekä toisaalta 
katteettomat odotukset. 
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8.7 Oikeusvaikutukset 

8.7.1 Ohjausvaikutus muuhun suunnitteluun 

Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muu-
toin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 42.1 §). 

8.7.2 Viranomaisvaikutus 

Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään 
niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista 
(MRL 42.2 §). Velvoite koskee kaikkia valtion ja kunnan viranomaisia, joilla on alueiden 
käyttöön liittyviä suunnittelu- tai toteuttamistehtäviä. 

8.8 Yhteisvaikutukset 

Yleiskaavan keskeisenä tavoitteena on turvata Kevättömän alueen luontoarvot ja kulttuuri-
maiseman arvot ensisijaisesti hillitsemällä epäedullisia muutoksia. Näin ollen yleiskaavan 
toteutumisen vaikutukset suhteessa nykytilanteeseen ovat kaikkiaan varsin vähäisiä. 

9. VIRANOMAISYHTEISTYÖ JA OSALLISTUMINEN 

9.1 Viranomaisyhteistyö 

Kaavan suunnitteluvaiheen viranomaisyhteistyö on muodostunut suurelta osin kaavoitus-
prosessin aikana käydyistä viranomaisneuvotteluista sekä erillisistä työpalavereista. 

2009 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu, Pohjois-Savon ympäristökeskus 

- Työohjelma ja aikataulu 
- Kaavatyön periaatteista keskustelu, ympäristöselvitykset 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

15.3.2012 Työpalaveri, ELY -keskus 

- Keskustelua kaavatyön periaatteista ja puutteista 

11.9.2012 Työpalaveri, ELY -keskus 

- Kiinteistöinventointiselvitys ja kulttuurihistoriallisen arvon määrittely 

12.2.2013 Kuukausipalaveri, ELY -keskus 

- toimitettiin ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset ELY-keskukselle 

9.2 Yleisötilaisuudet 

13.9.2001 Valmisteluvaiheen yleisötilaisuus, kunnantalo 

- Paikalla 38 asukasta ja maanomistajaa 
- osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely 

9.2.2002 Valmisteluvaiheen neuvottelu osakaskunnille, kunnantalo 

- Paikalla n. 38 asukasta ja maanomistajaa 
- osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely 

18.8.2011 Kaavaluonnoksen maanomistajaneuvottelut, kunnantalo 

- Paikalla 14 maanomistajaa 
- Kiinteistökohtaisia keskusteluja kaavaratkaisuista  

22.6.2011 Kaavaluonnosvaiheen yleisötilaisuus, kunnantalo 

- Paikalla n. 50 asukasta ja maanomistajaa 
- Kaavaluonnoksen esittely ja keskustelua 

22.6.2012 Kaavaehdotusvaiheen yleisötilaisuus, kunnantalo 

- Järjestettiin MTK:n aloitteesta, johon kaikilla osallisilla oli mahdollisuus osallistua 
- Paikalla n. 40 henkilöä 
- Kaavaehdotuksen esittely, keskustelua ja kysymyksiä 
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10. YLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

Luonnonsuojelualueiden toteuttamista sopimuksin on mahdollista tehdä heti kaavan valmis-
tumisen jälkeen. Myös uusia rakennuspaikkoja koskevat rakennusluvat ovat haettavissa 
heti kaavan saatua lainvoiman. 

 

 

Siilinjärvellä 7.9.2015 

 

Timo Nenonen,  
kaavoituspäällikkö puh 044 740 1410 
 

Postiosoite: Siilinjärven kunta,  
Konserni- ja maankäyttöpalvelut, kaavoitustoimisto, 
PL 5 
71800 SIILINJÄRVI 

Käyntiosoite: Siilinjärven kunnantalo, Kasurilantie 1 
virasto avoinna 8.00 - 15.45 

Sähköposti:     etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi 

Internet: www.siilinjarvi.fi 

 

 

11. KAAVASELOSTUKSEN LIITTEET JA TAUSTA-AINEISTO 

Liitteet: 

1. Maastokartta kaava-alueesta 
2. Ortoilmakuva kaava-alueesta 
3. Luonnonsuojelu- ja rajoitusalueet 
4. Tulvavaara-alueet 
5. Kaavakartta ja määräykset 
6. Rantarakennusoikeustarkastelu 

Tausta-aineisto: 

1. Kevättömän kiinteistöinventoinnin raportti ja kohdekortit 
2. Muinaisjäännösinventointi 
3. Maisemaselvitys 

 

 

 

 

 

  

http://www.siilinjarvi.fi/


Kevättömän - Pyylammin yleiskaava  24(24) 

Kaavaselostus - hyväksyminen 

 

  

 

12. MUU TAUSTA-AINEISTO: 

Kuntastrategia 

- Siilinjärven kunnan strategia 2025, valmistunut 2013 

- Siilinjärven kunnan maankäyttöpoliittinen ohjelma, 2010 

Liikennesuunnitelmat ja -selvitykset 

- Kuopion kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. Kuopio–Siilinjärvi- laatu-
käytävä.  Joukkoliikenteen toimintaympäristön parantaminen. Tiehallinto, Savo-
Karjalan tiepiiri 2003 

- Kuopion kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. Liikennestrategia ja logis-
tiikka-alueselvitys. Tiehallinto, Pohjois-Savon liitto, Itä-Suomen lääninhallitus  2006 

- Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma. Tiehallinto, Savo–Karjalan tiepiiri. 2009 

- Tasoristeyksien poistaminen rataosalta Kuopio-Kajaani. Tarveselvitys. Ratahallinto-
keskus, 1998 

- Savonradan tasoristeysjärjestelyt välillä Kuopio – Iisalmi, Tarveselvityksen päivitys, 
Liikennevirasto 2012 

Kunnallistekniset suunnitelmat 

- Vesihuollon kehittämissuunnitelma, 30.5.2011, Pöyry Oy 

Luonto- ja maisemaselvitykset 

- Siilinjärven luonto- ja maisemaselvitys. Jaakko Pöyry Infra. 2005 

- Siilinjärven Kevättömän vesi- ja rantalinnustoselvitys 2007, Pohjois-Savon ympäris-
tökeskus 

Meluselvitykset 

- Kuopio – Siilinjärvi tie- ja raideliikenteen meluselvitys. WSP Finland Oy 2008 

Maaperäselvitykset 

- Useita eri hankkeisiin liittyviä selvityksiä 

Muut selvitykset ja julkaisut 

- Siilinjärven rakennuskulttuuri, osa 1. Koponen, Ismo (toim.). Pöljän kotiseutumuse-
on julkaisusarja. 1990 

- Siilinjärven rakennuskulttuuri, osa 2. Haavikko, Jari ja Rinne, Hannu (toim.). Pöljän 
kotiseutumuseon julkaisusarja.1992 

- Kipsivuoren juurella, Siilinjärven luonnon vaiheita. Savon luonto 28. Siilinjärven 
luonnonsuojeluyhdistys ry. 2002 

- Kuopion ympäristön muinaisjäännösinventointi. Mikroliitti Oy. Pohjois-Savon Liitto. 
2002 

- Siilinjärven ympäristöohjelma 2006 

- Tulvavaarakartoitus. Heikkinen, Auli. Suomen ympäristökeskus.2008 

 


