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Nykytilanne Vuonna 2008 vahvistetussa Kuopion seudun maakuntakaavassa alue on osoitet-
tu pääosin taajamatoimintojen alueeksi. Alueelle on tekeillä Kevättömän - Pyy-
lammen yleiskaava, joka on tarkoitus saada hyväksyttäväksi vuoden 2012 aika-
na. Suunnittelualueeseen kuuluu noin 25 ha aiemmin asemakaavoitettua Pan-
ninniemi 2 – asemakaava-aluetta (1991) ja Panninniemi 2 – asemakaavamuu-
tosaluetta (1993), jotka ovat näiltä osin rakentamattomia. Rakentamattomia 
omakotirakennuspaikkoja on 51 ja rakentamattomia rivitalorakennuspaikkoja 
yksi. Muilta osin suunnittelualue on asemakaavoittamaton.    

Suunnittelualue on viljeltyä peltoa ja metsää. Suunnittelualueella on viisi omakoti-
taloa, yksi loma-asunto sekä vesirakennusyrityksen toimitila. Lounaisrannalla on 
kunnan ylläpitämä uimaranta. Vuonna 1982 Kevätön ja Pyylampi otettiin mukaan 
valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Vuonna 2009 Kevättömälle pe-
rustettiin neljä linnustonsuojelualuetta.  

Alueelle ei ole rakennettu kunnan toimesta vesi- ja viemäriverkostoa.  

Kaavan tavoitteet Kaavatyön tavoitteena on tarjota rakentajille uusia omakotitalojen rakennuspaik-
koja sekä täydentää ja eheyttää yhdyskuntarakennetta Panninniemen alueella. 
Asukkaiden virkistysmahdollisuuksia pyritään lisäämään alueen luontoarvot 
huomioiden. Alueen luontoarvojen säilyminen pyritään turvaamaan (mm. linnusto 
ja liito-orava).  

Panninniemi 2 – asemakaavaa tarkistetaan ja ajanmukaistetaan sen rakentamat-
tomilla osuuksilla. Olemassa olevat omakotirakennuspaikat otetaan asemakaa-
vaan mukaan. 

Kaavan keskeinen sisäl-
tö 

- osoitetaan 99 omakotirakennuspaikkaa sekä kerhotalon rakennuspaikka 
- määritellään Korholan tilakeskus asuinalueeksi sekä sitä koskeva suojelu-

merkintä 
- määritellään rakennuspaikka olemassa olevalle yritykselle  
- määritellään asuinalueen tarvitsemat kunnallistekniset järjestelyt 
- osoitetaan aluetta palvelevat virkistysalueet sekä virkistysalueet, joilla on 

luonnonsuojeluarvoja 

Arvioitavat vaikutukset - Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
- Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen 
- Vaikutukset yhdyskuntatalouteen  
- Vaikutukset luontoarvoihin ja vesistöön 
- Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja rakennettuun ympäristöön 
- Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja ympäristöön 

Käsittelyn aikataulu Asemakaavaa on valmisteltu vuonna 2011. Kaava tulee vireille sekä osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto asetetaan nähtäville keväällä 2012. 
Valmisteluaineiston nähtävilläpidon aikana järjestetään kaavakokous. Asema-
kaavaehdotuksen on tarkoitus valmistua syksyllä 2012 ja kaava pyritään saa-
maan lainvoimaiseksi vuoden 2012 aikana. 

Kaavan toteuttaminen Kaava on tarkoitus toteuttaa kolmessa vaiheessa. Rakennuspaikkoja jaetaan 
kesällä 2013 aloittaville omakotirakentajille heti kaavan valmistuttua. 
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1. LÄHTÖKOHDAT 

1.1 Suunnittelutilanne 

Suunnittelutilanne alueella käy ilmi seuraavasta taulukosta: 

Suunnittelutilanne 

Suunnitelma Hyväksytty / vahvistettu Sisältö I huomattavaa 

Maakunta- / seutukaava 

Kuopion seudun maakunta-
kaava 

 

3.7.2008 YM    

 

Alue on osoitettu pääosin taajamatoimintojen 
alueeksi.  

Kevättömän ja Pyylammen vesialueet on osoi-

tettu luonnonsuojelualueeksi. 

Pohjois-Savon maakuntakaava 7.12.2011 YM    Ei muutoksia Kuopion seudun maakuntakaa-
vaan. 

Yleiskaava      

Kevättömän-Pyylammen yleis-
kaava  

29.10.2012 KH 
(ehdotus) 

 

Alue on osoitettu pääosin omakotitalojen alu-
eeksi sekä virkistysalueeksi. Panninniemen 
pohjoisosan virkistysalueelle on osoitettu uhan-
alaisten eläinten esiintymisalue. Ulkoilureitin 
yhteystarve on osoitettu Panninniemestä Ruus-

kalantien alueelle. 

Asemakaava 

Panninniemi 2 –asemakaava 

 

 

Panninniemi 2 –asemakaavan 

muutos 

 

28.11.1991 LH 

 

 

 6.4.1993 KH 

 

Erillispientalojen, asuinpientalojen ja loma-
asuntojen korttelialuetta sekä virkistys- ja katu-
aluetta. 

Erillispientalojen ja asuinpientalojen korttelialu-

etta sekä virkistys- ja katualuetta. 

Rakennusjärjestys 

Siilinjärven kunnan rakennus-

järjestys 

 

KV 22.4.2002 

 

Tonttijako ja –rekisteri 

 

Ei ole Kiinteistöt kuuluvat valtakunnalliseen kiinteistö-
rekisteriin. 

Pohjakartta 

Mittaustoimisto 

 

 

1986 

2010 

 

Kartoitus. 

Hyväksytty täydennetty pohjakartta. 

Rakennuskiellot 

 

 Alueella ei ole rakennuskieltoja. 

Suojelupäätökset Valtakunnallinen 
lintuvesien suoje-
luohjelma, 1982 

Kevätön ja Pyylampi kuuluvat valtakunnalliseen 
lintuvesien suojeluohjelmaan.  

 Pohjois-Savon 
ympäristökeskus, 

18.12.2009 

Kevättömän vesialueelle perustettiin neljä lin-
nustonsuojelualuetta järven arvokkaimmille 

linnustoalueille. 

Muut aluetta koskevat                 
selvitykset 

  

Maaperäselvitykset 

Savon Tekmi Oy 

 

21.8.1990 

 

(Suunnittelualueen itäinen osa on maaperäsel-
vitysalueella.) Alueen maaperä on pääosin hy-
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vin tai tyydyttävästi rakennettavaa ja paikoitel-

len välttävästi tai huonosti rakennettavaa. 

Pöyry Finland Oy 14.10.2010 (Suunnittelualueen läntinen osa on maape-
räselvitysalueella.) Alueen maaperä on pääosin 
normaalisti rakennettavaa ja paikoitellen paalu-
perustusta edellyttävää aluetta. 

Siilinjärven liito-
oravaselvitykset 

2.5.2010 Suunnittelualueelta löytyi liito-oravan reviiri. 

Siilinjärven Panninniemen kaa-
voitusalueen luontoselvitys 

11.6.2009 Suunnittelualueelta ei löytynyt rauhoitettuja, 
uhanalaisia kasveja tai eliöitä. Myöskään met-
sä-, vesi- tai luonnonsuojelulain määrittämiä 

kohteita alueella ei ole. 

Siilinjärven Kevättömän vesi- ja 
rantalinnustoselvitys 2007  

Alivedenkorkeuden nostami-

nen, selvitys 

 

2007 

 

Selvitys valmistuu 
vuoden 2012 

loppuun. 

 

 

Kunta päättää alivedenkorkeuden nostohank-
keeseen ryhtymisestä alivedenkoreuden selvi-

tyksen valmistumisen jälkeen. 

Rakennusinventointi 2012 Suunnittelualueella sijaitsevalla Korholan talolla 
on historiallista, rakennushistoriallista ja ympä-

ristöarvoa. 
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1.1.1 Kuopion seudun maakuntakaava 

Alueella on voimassa ympäristöministeriön 3.7.2008 vahvistama Kuopion seudun maakun-
takaava. Maakuntakaavassa Panninniemi on enimmältä osaltaan osoitettu taajamatoiminto-
jen alueeksi (A). Kevätön on kokonaisuudessaan osoitettu luonnonsuojelualueeksi (SL). 

 

 

Kuva 1 Ote Kuopion seudun maakuntakaavasta 

 

Maakuntakaavamääräykset: 

Taajamatoimintojen alue 

Merkinnällä osoitetaan alueen käytön suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- 
ja työpaikka- sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Merkintä 
sisältää taajamien sisäisiä liikenneväyliä sekä liikenteen tarvitsemat satama-, huol-
to-, varikko-, terminaali, ratapiha- ja muita vastaavia alueita, ulkoilureitit, kevyen lii-
kenteen väylät, paikalliskeskukset, yhdyskuntateknisen huollon alueet, muut erityis-
alueet, paikalliset suojelualueet sekä virkistys- ja puistoalueet. Taajamatoimintojen 
alue – merkintä ei estä maa- ja metsätalouskäytössä olevien alueiden säilyttämistä 
tarvittaessa nykyisessä käytössään.  

Luonnonsuojelualue  

(Rakentamisrajoitus 33§). Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojel-
tuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja alueita. 
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1.1.2 Pohjois-Savon maakuntakaava 

Ympäristöministeriön 7.12.2011 vahvistamaan Pohjois-Savon maakuntakaavaan tehtiin 
Kuopion seudun osalta vain muutokset aiemmin vahvistettuun Kuopion seudun maakunta-
kaavaan. Panninniemen alueelle ei tullut muutoksia. 

 
Kuva 2 Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta 
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1.1.3 Yleiskaava 

Alueelle on tekeillä Kevättömän-Pyylammen yleiskaava. Kaavaehdotus oli nähtävillä 2.11.-
3-12.2012. Yleiskaava saataneen valmiiksi ja hyväksyttäneen vuoden 2013 alussa.  

Alue on pääosin osoitettu asuinrakennusten alueeksi (A) sekä virkistysalueeksi (V). Uima-
rannan kohdalle on osoitettu uimaranta-alue (VV). Panninniemen etelärantaan on osoitettu 
venevalkama (LV). Panninniemen pohjoisosaan on osoitettu uhanalaisten eläinlajien esiin-
tymisalue (sl-1). Kevättömälle on osoitettu suojelualueita (SL/w). Ulkoilureitin yhteystarve 
on osoitettu Panninniemestä Ruuskalantien alueelle. 

 
Kuva 3 Ote Kevättömän-Pyylammen yleiskaavaehdotuksesta. 

Asuntoalue. 

Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alue on varattu pääasiassa 
asuinpientaloille sekä sitä palvelevalle maankäytölle. Alueelle voidaan sijoittaa 
pienimuotoista yritystoimintaa, josta ei aiheudu haittaa ympäristöön. 

Virkistysalue 

Alueelle saa sijoittaa vain virkistystä palvelevia rakennuksia ja rakenteita. Alueella on 
MRL 43.2 § mukainen rakentamisrajoitus. 

Suositus: Alueen metsänhoidossa on huomioitava virkistyskäytön tarpeet. 

Uimaranta-alue 

Venevalkama 

 Luonnonsuojelualue. 

Alueelle on perustettu luonnonsuojelualue merkittävien linnustonsuojelullisten arvojen 
vuoksi. MRL 41.2 § mukaisesti alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka 
saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. 

/w luonnonsuojelualue vesialueella.  
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1.1.4 Kuntarakennemalli 

Kunnanvaltuuston hyväksymässä maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa on hyväksytty yhdys-
kuntarakenteen kehittämisen pohjaksi vuoteen 2030 tähdäten ns. Siilinjärvi-malli. Tämän 
mukaan Panninniemi sijoittuu taajaman kehittämisalueen liepeille.  

Maankäyttöpoliittisen ohjelman mukaan omakotirakentajille pyritään järjestämään kunnan 
rakennuspaikkatarjontaa asemakaavoittamalla sekä tiiviitä, lähellä palveluista sijaitsevia 
alueita että väljempiä alueita hieman kauempaa joukkoliikenneyhteyksien varrelta. Omaran-
taisia rakennuspaikkoja pyritään järjestämään rannoilta, joilla ei ole yhteistä virkistyskäyt-
töä. 

Vuonna 1975 asemakaavoitettu Pyylammen asuinalue sijoittuu reilun kahden kilometrin 
etäisyydelle Siilinjärven keskustasta luoteeseen. Pyylammen asuinalueen itäpuolelle laadit-
tiin Panninniemen asuinalueen asemakaavat vuosina 1989 ja 1990. Panninniemen itäinen 
kärki on ollut osittain viljelykäytössä sekä osittain metsän peittämä.  Nyt on kysymys tämän 
alueen asemakaavoittamisesta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kuva 4 Maankäyttöpoliittinen ohjelman kuntarakennemalli 
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1.1.5 Asemakaava 

Suunnittelualueessa on mukana 25 ha aiemmin asemakaavoitettua Panninniemi 2 – ase-
makaava-aluetta ja Panninniemi 2 – asemakaavamuutosaluetta, jotka ovat pääasiassa 
edelleen rakentamattomia. Panninniemi 2-asemakaava-alueen rakentamattomaan osaan 
kuuluvat Panninniementien neljä rakentamatonta omakotirakennuspaikkaa, Pelimannintien 
19 omakotirakennuspaikkaa ja yksi rivitalorakennuspaikka, Musikantintien 14 rakentama-
tonta omakotirakennuspaikkaa sekä Piiparintien yhdeksän rakentamatonta omakotiraken-
nuspaikkaa. Panninniemi 2 – asemakaavamuutosalueella on rakentamatta Pelimannintien 
viisi rakennuspaikkaa. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluvat rakentamattomien alueiden 
katu- ja viheralueita. 

  
Kuva 5 Ote ajantasa-asemakaavasta, suunnittelualueen likimääräinen rajaus 

 

1.2 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijoittuu Kevättömään pistävään Panninniemeen, Panninniemi 2 - ja Pyy-
lammen asuinalueiden länsipuolelle, reilun kolmen kilometrin etäisyydelle kuntakeskukses-
ta luoteeseen. Koillisen suunnalla rajavesistönä on Pyylampi. Pyylammen ja Kevättömän 
vesialueet ovat kapean vesiuoman kautta yhteydessä toisiinsa ja näin erottavat Panninnie-
men ja sen pohjoispuolella sijaitsevan Ruuskalantien alueet toisistaan.  

Suunnittelualue on osittain viljeltyä peltoa ja osittain metsää.  Niemen kärjessä ranta nou-
see muutamia metrejä Kevättömän pinnasta, mutta etelä- ja pohjoispuolilla rannat ovat pai-
koitellen matalia ja kosteikkoisia. Vuonna 1982 Kevätön ja Pyylampi otettiin mukaan valta-
kunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Vuonna 2009 Kevättömälle perustettiin neljä 
linnustonsuojelualuetta.  
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Suunnittelualueella on viisi omakotitaloa ja yksi loma-asunto, joka on kunnan omistama ja 
huonokuntoinen. Panninniemen lounaisrannalla on kunnan omistama ja ylläpitämä uima-
ranta.  

Suunnittelualueeseen kuuluu noin 24 ha aiemmin asemakaavoitettua Panninniemi 2 – 
asemakaava-aluetta ja Panninniemi 2 – asemakaavamuutosaluetta, jotka ovat pääasiassa 
rakentamattomia. 

 
Kuva 6 Viistoilmakuva suunnittelualueesta sekä likimääräinen rajaus. Oikealla näkyy rakennettua Pan-
ninniemen aluetta, suunnittelualueesta pohjoiseen sijaitsee Ruuskalantien alue. 

1.3 Luonnonympäristö 

Panninniemi on maastonmuodoiltaan tasainen ja matala niemi, joka pistää Kevättömään. 
Koillisen suunnalla rajavesistönä on Pyylampi. Pyylammen ja Kevättömän vesialueet ovat 
kapean vesiuoman kautta yhteydessä toisiinsa ja näin erottavat Panninniemen ja sen poh-
joispuolella sijaitsevan Ruuskalantien alueet toisistaan. Korkeimmalta kohdaltaan Pannin-
niemen maasto on 101 mpy. ja matalimmalta kohdaltaan 92 mpy. Länsi- ja pohjoisrannalla 
maasto kohoaa muutaman metrin vesistön pinnasta, koillis- ja etelärannalla maasto on ma-
talaa ja kosteikkoista. Kaakossa, Kotilahden rannalla, maasto on kosteata pehmeikköä, jos-
ta on otettu multaa kunnan tarpeisiin. Painannetta on myöhemmin käytetty kunnan ylijää-
mämaiden täytealueena.  

Panninniemen maisemaa hallitsevat laajat peltoaukeat, joiden takaa kimmeltää Kevättömän 
selkä. Peltoalue rajautuu pohjoisen suunnalla metsään ja ranta-alueilla vesistön rajassa 
paikoitellen kasvavaan kapeaan puustovyöhykkeeseen. Niemen pohjoisosassa on metsä-
alue, jolle teetettiin luontoselvitys kesällä 2010 (Siilinjärven Panninniemen kaavoitusalueen 
luontoselvitys, Biologitoimisto Vihervaara).  

1.3.1 Kasvillisuus 

Luontoselvityksen mukaan suunnittelualueen merkittävimmät luontoarvot painottuvat Kevät-
tömän rannalle sekä Kevättömän ja Pyylammen välisen puron reunalle. Alueelta ei löydetty 
uhanalaisia kasveja tai eliöitä (vuonna 2010 teetetyssä liito-oravaselvityksessä alueen poh-
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joisosasta löydettiin liito-oravan reviiri, ks. kappale 1.3.1). Myöskään metsä-, vesi- tai luon-
nonsuojelulain määrittämiä kohteita selvitysalueella ei ole.  

Selvitysalueen metsä on lähes kokonaan lehtoa, joka on koko Suomen mittakaavassa har-
vinaistunut metsätyyppi. Siilinjärvi kuuluu Pohjois-Savon lehtokeskukseen, jossa reheviä 
lehtoja esiintyy runsaasti. 

Selvityksessä todettiin säilyttämisen arvoisiksi pohjoisrannalla oleva metsikkö (kuva 7, met-
säkuvio 3) sekä Kevättömän ja Pyylammen yhdistävän puron ranta-alue (metsäkuvio 5), jo-
ka tarjoaa soveliaan elinympäristön useille uhanalisille eliöille tärkeän lahopuun runsaan 
määrän takia. 

Selvityksessä todetaan pohjoisrannan metsän (metsäkuvio 3) olevan lehtipuuvaltaista leh-
toa. Rannassa kasvaa muutamia poikkeavan järeitä mäntyjä ja pihlajia. Puusto on lehtipuu-
valtaista sekametsää, jonka runsaimmat lajit ovat kuusi, koivut, haapa ja harmaaleppä. 
Pensaskerros on runsas, sen lajeja ovat mm. pihlaja, punaviinimarja, raita ja tuomi. Kenttä-
kerros on tiheä ja runsaslajinen. Korpi-imarre, käenkaali ja metsätähti kasvavat erityisen 
runsaina kenttäkerroksessa. Pohjakerroksessa kasvaa runsaasti metsäliekosammalta. La-
hopuita kuviolla on jonkin verran. Pohjoiseen päin mentäessä havupuun osuus kasvaa ja 
lajimäärä vähenee. Kevättömän rannalla kasvaa järviruokoa, järvikortetta, kurjenjalkaa, ran-
taluhtalitukkaa, rentukkaa ja suo-orvokkia. Metsäkuvion 3 alueelta on löydetty liito-oravan 
reviiri vuonna 2010 suoritetuissa selvityksissä (Siilinjärven liito-oravaselvitykset 2010, Bio-
logitoimisto Vihervaara). 

Kevättömän ja Pyylammen yhdistävän puron rannan kasvillisuus on paikoin lähes luonnon-
tilainen. Puron rannassa avoimilla paikoilla kasvaa mm. kurjenjalkaa ja suovehkaa. Puron 
vieressä, kosteilla paikoilla kasvaa runsaina kasvustoina harvinainen kaislasara. Lähinnä 
puroa kasvaa pensaikkoa ja kauempana siitä harmaaleppävaltaista kosteaa ja rehevää 
metsää. Harmaalepikon kenttäkerros on korkeakasvuinen ja saniaisvaltainen. Saniaislajien 
lisäksi esiintyy runsaasti mesiangervoa ja rönsyleinikkiä. Metsäkuvion 5 arvoa lisää laho-
puun suurehko määrä, kuolleita harmaalepän runkoja on paikoin runsaasti.  

Metsäkuvion 7 kohdalla maasto nousee joitakin metrejä korkeaksi kummuksi. Paikoitellen 
näkyvissä on avokallio. Kasvillisuus on pääosin tiheää taimikkoa, mutta siellä täällä kasvaa 
matalaa katajikkoa. 

 
Kuva 7 Panninniemen luontoselvityksessä todettiin, että alueen metsä on pääasiassa lehtoa. Luontoar-
voiltaan arvokkaimmiksi kokonaisuuksiksi todettiin metsäkuviot 3 ja 5 

1. Nuori haapa- ja pihlajakasvusto  5. Puronvarsimetsää 

2. Nuorta ja rehevää lehtoa, sekametsää 6. Lehtipuuvaltainen lehtomainen metsä 

3. Lehtipuuvaltaista lehtoa, sekametsää 7. Vanha hakkuualue, koivutaimikko 

4. Kuusivaltaista kangasmetsää 8. Nuori, rehevä lehto 
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Kuva 8 Panninniemen peltojen takaa pilkottaa Kevättömän selkä 

 
Kuva 9 Panninniemen lehtometsää 
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1.3.2 Maaperä 

Alueella on teetetty maaperäselvityksiä vuosina 1990 ja 2010. Vuoden 1990 maaperäselvi-
tys teetettiin suunnittelualueen itäpuolella, joka asemakaavoitettiin 1990-luvulla. Vuoden 
2010 selvitys teetettiin suunnittelualueen länsipuolella. 

Vuonna 1990 selvitetyllä suunnittelualueen itäpuolisella osalla maaperä on pääosin hyvin 
tai tyydyttävästi rakennettavaa. Maaston alavimmilla kohdilla sekä Kevättömän ja Pyylam-
men ranta-alueilla maaperä on välttävästi tai huonosti rakennettavaa.  

Länsipuolisella, vuonna 2010 selvitetyllä alueella, maaperä on pääosin normaalisti raken-
nettavaa ja paikoitellen paaluperustusta edellyttävää aluetta. 

Maaperä on kaikkialla pääosin lajittuneita hienorakeisia maalajeja. Ylimmillä maastokohdilla 
maaperä on kiinteää ja alimmilla alueilla sekä vesistöjen rantavyöhykkeillä pehmeitä ja ve-
telää humusta sisältäviä aineksia. 

1.3.3 Pohja- ja pintavesi 

Panninniemi rajautuu kahteen vesistöön, Kevättömään ja Pyylampeen, jotka ovat matalan 
uoman kautta yhteydessä toisiinsa. Suunnittelualue ei ole vedenhankinnan kannalta tärke-
ällä pohjavesialueella. 

Vuoksen vesienhoitoalueeseen kuuluva Kevätön on 1930-luvulla laskettu latvajärvi. Vedet 
virtaavat Kevättömän kanssa samassa tasossa olevan Pöljänjärven kautta Pöljänjokea pit-
kin Sulkavanjärveen. Vuoksen vesienhoitosuunnitelmatyössä Kevättömän tilan on todettu 
olevan välttävä. Järven tilaan merkittävimmin vaikuttavat sisäkuormitus, maatalous ja haja-
asutus. Kevättömän keskivedenkorkeus on nykyisin noin +90.50 (N60). Kevättömälle ja 
Pöljänjärvelle on vireillä alivedenkorkeuden nostamista koskeva selvitystyö. 

1.3.4 Liito-orava 

Biologitoimisto Vihervaaran vuonna 2010 suorittamassa liito-oravaselvityksessä Pannin-
niemestä löydettiin liito-oravareviiri metsäkuvion 3 alueelta (kuva 7). Järven rantaa reunus-
taa lehtipuita ja kuusia kasvava metsäkaistale, jolta löydettiin liito-oravan jätöksiä. Liito-
oravareviiri käsittää ranta-alueen kuusikon ja kaistaleen lepikkoa ruokailupuualueena. 

1.3.5 Linnustonsuojelu 

Vuonna 1982 Kevätön ja Pyylampi otettiin mukaan valtakunnalliseen lintuvesien suojeluoh-
jelmaan. Vuonna 2009 Kevättömälle perustettiin neljä linnustonsuojelualuetta. Kevätön 1 -
luonnonsuojelualue (Juurikkalahti, Likolahti, Pirttilahti ja Pikonlampi) on Pöljän osakaskun-
nan vesialueella, Kevätön 2 -luonnonsuojelualue (järven länsiranta mukaan lukien Kuivas-
teensaari ja Kokkosensaari) on Hamulan osakaskunnan vesialueella, Kevätön 3 -
luonnonsuojelualue (Taivallahti) on Taivallahden osakaskunnan vesialueella ja Kevätön 4 -
luonnonsuojelualue (Kotilahti) on Juurus-Jälän osakaskunnan vesialueella. 

Kevätön – Pyylampi – alueelle on tekeillä yleiskaava, jonka tavoitteena on mm. edistää lin-
nuston suojelua ranta-alueilla. 

1.4 Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue rajautuu rakennettuun Panninniemi - Pyylampi -alueeseen. Panninniemi ja 
Pyylampi kuuluvat keskusta-alueeseen, joskin välittömän yhteyden katkaisee valtatie 5. 
Suunnittelualue sijaitsee Panninniemen länsikärjessä, joka on pääosin rakentamatonta pel-
toa ja metsää. Alueella on viisi omakotitaloa sekä yksi kunnan omistama vanha kesämökki.  
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Kuva 10 Panninniemen sijainti suhteessa rakennettuun ympäristöön. 

1.4.1 Palvelut 

Suunnittelualueella ja Panninniemi-Pyylampi –alueella ei ole lainkaan palveluita. Kolmen ki-
lometrin päässä sijaitsevasta kirkonkylästä löytyvät kaikki normaalit kuntakeskuksen palve-
lut, mm. terveyspalvelut ja monipuoliset kaupalliset palvelut.  

Koulunkäyntialue, koulut, päiväkodit 

Panninniemen alue kuuluu Siilinlahden koulunkäyntialueeseen. Siilinlahden koulu on noin 
540 lapsen alakoulu, joka toimii kahdessa eri toimipisteessä. Päivärinteen yksikössä on 
noin 90 alkuopetuksen oppilasta ja Siilinlahdella on 1-6 luokkien opetusta. Siilinlahden kou-
lulle on matkaa vajaa neljä kilometriä ja Päivärinteen koululle reilu neljä kilometriä. Yläkoulu 
ja lukio toimivat Ahmon koulukeskuksessa, johon on reilun kolmen kilometrin matka.  

Hamulan koulu sijaitsee tällä hetkellä Hamulan kylässä, vajaan seitsemän kilometrin etäi-
syydellä Panninniemestä. Kunta on tehnyt päätöksen Hamulan koulun uudelleen rakenta-
misesta uuteen paikkaan Harjamäkeen, päiväkoti Pilvilinnan viereen, vajaan viiden kilomet-
rin etäisyydelle suunnittelualueesta. 

Siilinjärvellä toisen asteen ammatillista koulutusta järjestävät Ingmanin käsi- ja taideteolli-
suusoppilaitos Toivalassa sekä Savon ammatti- ja aikuisopisto kolmessa toimipisteessä 
kirkonkylällä, Toivalassa ja Rissalassa. 

Harjamäellä, vajaan viiden kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta, sijaitsee päiväkoti 
Pilvilinna. Pilvilinnassa toimii 13 lapsiryhmää, joissa lapsia on noin 200. Pilvilinnassa tarjo-
taan esiopetusta viidessä lapsiryhmässä, joissa on vuosittain 75–100 lasta.  

1.4.2 Väestö ja työpaikat 

Suunnittelualueella asuu vuoden 2012 helmikuussa 8 henkilöä. Suunnittelualueella toimii 
vesirakennusyritys. 

1.4.3 Virkistys 

Panninniemen etelärannalla on kunnan ylläpitämä uimaranta. Talvisaikaan Kevättömän 
poikki pohjois-eteläsuuntaisesti kulkee moottorikelkkareitti.  
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Siilinjärven kuntakeskuksen liikuntapalvelut ovat Panninniemestä kohtuullisen matkan etäi-
syydellä. Ahmon urheilukentälle on matkaa kevyenliikenteen reittejä pitkin noin 2,5 kilomet-
riä. Ahmolla voi harrastaa monipuolisesti erilaisia urheilulajeja ja siellä sijaitsee jalkapallo-
halli Yara-areena. Talvella Ahmon kentällä kiertää 2,5 kilometrin valaistu latu. Patakukkulan 
ulkoilualueelle on noin 3,5 kilometrin matka. Patakukkulalla kulkee kuntopolkuja ja talvisin 
hiihtolatuja. Patakukkulan eteläpuolella sijaitsee Tarinagolf. Kuntakeskuksessa sijaitsee vir-
kistysuimala Fontanella. Kasurilan hiihtokeskus sijaitsee noin 4,5 kilometriä kuntakeskuk-
sesta etelään. Harjamäen alueella toimii Siilin ratsastuskeskus. 

1.4.4 Liikenne 

Taivallahdentie toimii Pyylammen-Panninniemen alueen kokoojakatuna. Eteläpäästään 
Taivallahdentie yhtyy Harjamäentiehen ja pohjoisesta valtatie 5:een. Pohjoisosassaan Tai-
vallahdentien nimi muuttuu Pyylammintieksi. Valtatie 5 on valtakunnallisesti ja seudullisesti 
tärkeä pääväylä. Siilinjärven keskustasta etelän suuntaan valtatie 5 on nelikaistainen moot-
toritie. Taivallahdentieltä lännen suuntaan haarautuu Panninniementie, joka toimii Pannin-
niemen alueen kokoojakatuna. Pyylammen-Panninniemen alueelta pääsee kirkonkylälle 
Ahmon alueen Räisäläntien kautta sekä Taivallahdentien kautta. 

Panninniementien varrella on kevyenliikenteen väylä. Taivallahdentien kevyenliikenteen 
väylällä on puolen kilometrin mittainen epäjatkuvuuskohta Taivallahden tilan kohdalla. Siel-
lä kevyenliikenteen väylä poikkeaa Taivallahdentien varresta, kulkee lähellä valtatie 5:ttä ja 
liittyy jälleen Taivallahdentien varteen etelässä. Näillä kohdin kevyenliikenteen väylä alittaa 
valtatie 5:n ja yhtyy Viitosen varrella olevaan kevyenliikenteen väylään.  

Panninniementien ja Taivallahdentien liikenne muodostuu pääasiassa alueen asukkaiden 
päivittäisestä liikennöinnistä. Panninniemen asukkaiden lähin bussipysäkkipari on reilun ki-
lometrin päässä Taivallahdentien varrella.  

 
Kuva 11 Katu- ja kevyenliikenteenväyläverkosto 
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1.4.5 Raideliikenne 

Siilinjärven rautatieasema sijaitsee 3,5 kilometrin päässä suunnittelualueesta. Savon rata 
kulkee lähimmillään noin 1300 metrin päässä suunnittelualueesta itään. 

1.4.6 Lentoliikenne 

Rissalan lentokenttä sijaitsee noin 15 kilometrin päässä suunnittelualueesta.  

1.4.7 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Alueella ei ole todettu muinaismuistoja.  

Vuonna 2012 teetetyssä rakennusinventoinnissa todettiin Panninniemen etelärannan tun-
tumassa sijaitsevan Korholan tilan päärakennuksen olevan todennäköisesti 1800-luvulta. 
Perimätiedon mukaan päärakennus on tilan ensimmäinen. Pihapiiriä rajaavat päärakennus 
koillispuolella ja kuusiaita kaakon ja lounaan puolella. Tilan muut vanhat rakennukset on 
hävitetty. Päärakennus sijaitsee maisemallisesti keskeisellä paikalla ja kuvastaa 1800- ja 
1900 –lukujen vaihteen maatalouskulttuuria.  

Rakennusinventoinnin mukaan päärakennuksella on historiallista, rakennushistoriallista se-
kä ympäristöarvoa. 

 
Kuva 12 Korholan tilan päärakennus etelän suunnalta kuvattuna. 

1.4.8 Taajamakuva, maisema 

Kevättömän – Pyylammen alueen maisemaa on analysoitu alueen yleiskaavaa varten laa-
ditussa maisemaselvityksessä ”Kevätön – Pyylampi Maisemaselvitys” (väliaikainen raportti, 
4.1.2010).  

Kevättömän - Pyylammen alue on osa laajempaa Kuopion pohjoispuolelta Iisalmen seudul-
le asti ulottuvaa laaksovyöhykettä. Alavaan laaksoon on viimeisen jääkauden aikana aset-
tunut jään pohjalla virtaavaan jäätikköjokeen syntynyt harju, joka jatkuu Siilinjärven kirkon-
kylästä luoteeseen. Etelässä Kevättömän ympäristön laaksoa rajaa massiivinen sauma-
muodostuma, jäätikön kielekevirtojen saumaan muodostunut harju. Harjujen laajat, viljavat 
hietaliepeet ovat tasoittaneet alavaa laaksonpohjaa. Hietaa on kulkeutunut myös matalam-
mille kumpareille. Viljavat, kuohkeat hiedat ovat olleet jo kauan seutukunnan arvokkaimpia 
viljelysmaita. 
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Kuva 13 Seudun maisemarakennetta. (Karttaote Kevätön-Pyylampi Maisemaselvityksen väliaikaisesta 
raportista) Turkoosi väri = harjuja, keltainen väri = laaksoa, rajatut valkoiset alueet = selänteitä, sininen 
väri = vesistö 

Kirkonkylän suunnalta saavuttaessa Pyylampi-Panninniemi hahmottuu alavana järvenranta-
alueena, jota kehystävät harjuselänteet sekä idän että etelän suunnalta. Pyylammen asutus 
on muodostunut järvenrantapeltojen ja pohjois-eteläsuuntaisen harjurinteen väliin.  

Rakennettu ympäristö on matalaa omakotiasutusta, jonka läpi pohjois-eteläsuuntaisesti 
kulkee kokoojatienä toimiva Taivallahdentie. Yhtenäisen jatkumon kirkonkylän rakennettuun 
vyöhykkeeseen katkaisevat valtatie 5 ja Taivallahden viljellyt pellot. Pyylammen asuinalu-
een välittömänä jatkona on Panninniemen asuinalue.  

Kilometrin levyinen ja pituinen Panninniemi on kauttaaltaan vesistön ympäröimä matala 
niemi, joka on eteläosastaan viljeltyä peltoa ja pohjoisen suunnalla metsän peittämä. Poh-
joissuunnalla suljettua maisematilaa muodostaa sakea sekametsä. Etelän ja lännen suun-
taan maisematila on avoin ja näkymä Kevättömän yli vastarannalle pitkä. Etelärannalla si-
jaitsevan kunnan uimarannan kohdalla on näköalapaikka. Kauniit ja avarat näkymät mo-
neen suuntaan avautuvat myös länsirannalta, Petäjäniemen kärjestä.  
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Kuva 14 Panninniemen etelärannan viljeltyä peltoa, avoimen ja suljetun maisematilan vaihtelua 

 
Kuva 15 Panninniemen avaraa rantamaisemaa, taustalla Kokkosensaari ja vastarannalla Hamula. 

1.4.9 Tekninen huolto 

Suunnittelualueen itäreunaan johtaa 20 kV ilmasähkölinja. 

Suunnittelualueelle johtaa vesiosuuskunnan putki kunnan vesihuoltoverkosta, mutta alue ei 
kuulu kunnan viemäriverkkoon. Viemäröinti on hoidettu talokohtaisesti. 
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1.5 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

1.5.1 Pohjavesi- ja pintavesiolosuhteet 

Suunnittelualue rajautuu Kevättömään ja Pyylampeen. Suunnittelualue ei ole vedenhankin-
nan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. 

Vuoksen vesienhoitosuunnitelmatyössä Kevättömän tilan on todettu olevan välttävä. Järven 
tilaan merkittävimmin vaikuttavat sisäkuormitus, maatalous ja haja-asutus. Kevättömän 
keskivedenkorkeus on nykyisin +90.50 (N60). Kevättömälle ja Pöljänjärvelle on vireillä ali-
vedenkorkeuden nostamista koskeva selvitystyö. Suunnitelma alivedenkorkeuden nostami-
sesta valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Siilinjär-
ven kunnan ja alueen osakaskuntien kanssa. Hankkeen tavoitteena on nostaa Kevättömän 
ja Pöljänjärven alimpia vedenkorkeuksia noin tasolle +90,40 (N60) Pöljänjärven luusuaan 
rakennettavan pohjapadon tai uusittavan Pöljänmyllyn myllypadon avulla siten, että tulva-
vedenkorkeudet eivät nouse. Alivedenkorkeuden vakiinnuttamisella parannetaan järvien 
virkistyskäyttökelpoisuutta ja estetään matalien alueiden umpeenkasvua. Umpeenkasvun 
hidastaminen parantaa myös linnuston elinolosuhteita. 

1.5.2 Ilman laatu 

Suunnittelualueen läheisyydessä ei ole tekijöitä, jotka merkittävästi huonontaisivat Pannin-
niemen ilman laatua. 

1.5.3 Liikennemelu 

Suunnittelualueen läheisyydessä ei ole maanteitä, joiden liikenne aiheuttaisi merkittävää 
meluhaittaa alueelle. 

1.5.4 Lentomelu 

Kuopion lentoaseman lentomelualueet (LDEN 55 ja 60) eivät ulotu suunnittelualueelle. 

1.6 Maanomistus 

Kaava-alue on pääosin kunnan omistuksessa. Olemassa olevat omakotirakennuspaikat 
ovat yksityisomistuksessa.  

1.7 Kaavatyön tavoitteet 

Kaavatyö on käynnistetty seuraavien kunnan maankäyttöpoliittiseen ohjelmaan kirjattujen 
tavoitteiden mukaisesti: 

- Omakotirakentajille pyritään järjestämään kunnan rakennuspaikkatarjontaa ase-
makaavoittamalla sekä tiiviitä, lähellä palveluita sijaitsevia alueita että väljempiä 
alueita hieman kauempaa joukkoliikenneyhteyksien varrelta. 

- Uudet asuinalueet suunnitellaan palveluverkkoon tukeutuen. 
- Täydennysrakentamista osoitetaan palvelu- ja kunnallisteknisten verkostojen piiris-

sä kaavatalouden, kestävän kehityksen ja ilmaston muutoksen kannalta edulliselta 
paikalta.  

- Kunta laatii asemakaavoja pääsääntöisesti omistamilleen maille. 
 

Kaavatyön kuluessa on asetettu seuraavat tavoitteet: 

- Kaavatyön tavoitteena on tarjota rakentajille uusia omakotitalojen rakennuspaikko-
ja vetovoimaiselta ja luonnonkauniilta paikalta, Kevättömän ja Pyylammen ranta-
maisemasta. 

- Tavoitteena on täydentää ja eheyttää yhdyskuntarakennetta Panninniemen alueel-
la. 

- Alueen asukkaiden virkistysmahdollisuuksia pyritään lisäämään ja kohentamaan 
ottaen huomioon alueen luontoarvot. 

- Panninniemi 2 – asemakaavaa tarkistetaan ja ajanmukaistetaan sen rakentamat-
tomilla osuuksilla tarpeen mukaan.  

- Olemassa olevat omakotirakennuspaikat otetaan asemakaavaan mukaan.  
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- Eheytetään ja tiivistetään yhdyskuntarakennetta alueella, jolla on kunnallistekniikan 
runkoverkko ja tieyhteydet valmiina. 

- Tarjotaan taloudellisesti ja laadullisesti kilpailukykyinen vaihtoehto suunnittelemat-
tomasti leviävälle kaava-alueiden ulkopuoliselle rakentamiselle. 

- Turvataan kunnan omakotitonttitarjontaa sijainnin ja liikenneyhteyksien kannalta 
vetovoimaisella alueella niin, että tuetaan maakunnan ja kunnan väestötavoitteiden 
toteutumista. 

- Mahdollistetaan ja edistetään linnuston, liito-oravan ja luonnonsuojelua alueella. 
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2. SUUNNITTELUN VAIHEET 

2.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla si-
tä mukaa kuin kunnan kehitys, erityisesti asuntotuotannon tarve, taikka maankäytön ohja-
ustarve sitä edellyttää (MRL 51 §). Maakuntakaavan ja kuntastrategian väestötavoitteet 
ovat erittäin haasteellisia ja edellyttävät yhtäältä pientalorakentamista työikäisille lapsiper-
heille ja toisaalta kerrostalorakentamista ikääntyville kuntalaisille. Kirkonkylän tonttitarjonta 
ei yksin riitä, vaan tavoitteiden mukainen väestönkasvu edellyttää jatkuvaa asuntorakenta-
mista myös Toivalan-Vuorelan alueella. 

Rakentamattomia kerrostalotontteja on tällä hetkellä Vuorelassa. Pientalotontteja ei ole eikä 
lähimmän vuoden aikana ole osoitettavissa lainkaan Toivalan-Vuorelan alueella. Vapaita 
omakotirakennuspaikkoja ei ole tarjolla myöskään kirkonkylän alueelta.  

2.2 Suunnittelun vaiheet, osallistuminen ja päätöksenteko 

Osallisia asemakaavatyössä ovat: 

Osallistyhmä Osallinen 

Asukkaat Kaava- ja lähialueen asukkaat, kuntalaiset, joiden oloihin kaavoitus 
vaikuttaa 

Maanomistajat Kaava-alueen kiinteistöjen ja lähialueen maanomistajat, vesialuei-
den omistajat 

Yritykset Alueella toimivat yritykset 

Kunnan viranomaiset Rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, ympäristöterveys, tekniset 
palvelut, yritys-asiamies, koulutoimi, sosiaalitoimi, tekninen ja va-

paa-aikalautakunta 

Muut viranomaiset  Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat – vas-
tuualue ja liikenne ja infrastruktuuri – vastuualue, Liikennevirasto, 
Pohjois-Savon pelastuslaitos, Pohjois-Savon Liitto, Kuopion kult-

tuurihistoriallinen museo 

Muut yhteistyötahot Savon Voima Oyj, Savon Voima Lämpö Oy, DNA Palvelut, Siilin-
järven luonnonsuojeluyhdistys, Pyylammin - Panninniemen kyläyh-
distys 

Kaavatyöhön liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkaistu vireille tulon yhteydes-

sä ja ollut nähtävillä kaavoitustoimistossa, pääkirjaston INFO-pisteessä sekä kunnan inter-

netsivuilla 13.4. – 14.5.2012 sekä kaavan ehdotusvaiheen nähtävillä pidon aikana 2.11 – 

3.12.2012.  
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Kaavatyön käsittelyvaiheet sekä suunnittelun aikainen osallistuminen ja vuorovaikutus on 
kuvattu seuraavissa taulukoissa: 

Kaavoitusprosessi 

Vireilläolo 

Vireillepano 

Tekijä, ajankohta 

 

Asiayhteys 

 

Sisältö 

Kunnanhallitus 

10.4.2012 

Kaavatyön vireille tulo ja osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman esittely. 
Asemakaava-alueen valmisteluai-

neiston esittely. 

Kaavatyö vireille ja valmisteluaineisto 
nähtäville. 

Tiedottaminen 

Missä, milloin    

 

Asiayhteys 

 

Sisältö 

Laatimisvaihe   

helmi-maaliskuu  
2012 

Kaavasta on neuvoteltu suunnittelu-
alueen kaikkien asukkaiden ja 

maanomistajien kanssa. 

 

12.4.2012 Kuulutus, Uutis-Jousi Asemakaavatyö vireille, osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma nähtäville, 
asemakaavan valmisteluaineisto 
nähtäville ja kutsu kaavakokoukseen. 

26.4.2012 Kaavakokous Esiteltiin asemakaavan valmisteluai-
neistoa. Muistio.  

Ehdotusvaihe   

1.11.2012 Kuulutus, Uutis-Jousi Asemakaavaehdotus nähtäville. 

2.11.-3.12.2012 Kaavaehdotusaineisto nähtävillä 
kunnantalolla, pääkirjastossa ja kun-

nan www-sivuilla. 

Hyväksyttiin kaavaehdotus nähtäville 
asetettavaksi. 

 

Viranomaisyhteistyö 

ajankohta Käsittely Sisältö 

 Laatimisvaihe   

15.3.2012 Asemakaavan käynnistysvaiheen 
viranomaisneuvottelu 

Käsiteltiin kaavahankkeen luonnos-
vaiheen suunnitelmia.  

Muistio. 

 Pääkohdat viranomaisneuvottelusta: 

- Alueelle on tekeillä Kevättömän – Pyylammen yleiskaava. Kaavaselostuk-
seen on hyvä lisätä yleiskaavallista tarkastelua alueen tulevan asuinraken-

tamisen osalta. 

- OAS on pääosin riittävällä tarkkuudella laadittu. Asemakaavan vaikutuksiin 
tulee lisätä Kevätön – Pyylampi – luontoarvojen huomioiminen sekä liito-
oravan suojelutavoitteet. OAS:aan tulee lisätä maakuntakaava- ja yleiskaa-
vakartat, VAT:eet sekä MRL 64§ sisältö. 

- Kaavatyötä varten suoritetut selitykset ovat riittävät. Kaavaluonnostelmas-
sa luontoarvoiltaan arvokkaimmat alueet säästyvät rakentamiselta. Petäjän-
niemen rakennuspaikan kohdalla oleva liito-oravareviirin rajaus tulee olla 
yhteneväinen yleis- ja asemakaavoissa. Haitaritien luoteiskulman rakennus-
paikka rajataan liito-orava-alueen mukaan. Liito-oravan elinalueen sekä alu-
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een luontoarvojen turvaaminen olisi hyvä kirjata asemakaavan tavoitteisiin. 

- Asemakaavan selostukseen on lisättävä kuvaus suojelualueesta Kotilah-
della sekä vaikutukset vesialueeseen. Kotilahden kohdalle maa-alueelle on 

lisättävä merkintä koskien linnustonsuojelua. 

- Maiseman arvojen turvaaminen tulisi varmistaa. 

- Soutuvenevalkama on hyvä merkitä kaavaan. 

- Palloilualueelle on hyvä keksiä sopiva kaavamerkintä. 

Ehdotusvaihe   

 

Mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen 

Asukkaat, maanomistajat, yhteisöt ja yritykset 

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine / Vaikutus kaavaan 

Hepoheinän osakas-
kunta 

Lausunto 

6.5.2012 

Kunnallisteknisten järjestelyjen toteu-
tus tulee suorittaa niin, että olemassa 
olevat rakennuspaikat voidaan liittää 
viemäriverkoston samoin maksupe-
rustein määräytyvin kustannuksin 
kuin kaavassa osoitettavat uudet 
rakennuspaikatkin. 

Asemakaava-alueella vesihuollon 
liittymäkustannukset määräytyvät 
kaikille samoin maksuperustein. Kiin-
teistökohtainen pumppaamo on ra-
kennettava, mikäli kunnan verkos-
toon ei ole mahdollista liittyä vietto-
viemärillä. Kiinteistökohtaiset pump-
paamotarpeet esitetään pu-

merkinnällä. 

Ilmoitus 

28.11.2012 

Ei huomautettavaa kaavaan. Asia todetaan. 

Juho Petter Sovisen 
kuolinpesä 

Juhani Sovinen 

Kannanotto 

2.4.2012 

Kuolinpesän omistamalle alueelle 
suunnitelluille rakennuspaikoille so-
pisi paremmin rakentaminen kahteen 

kerrokseen.  

Kerroskorkeudeksi on merkitty 2. 

 

 Vesijättömaiden rakennuspaikkaan 
lisäämisen jälkeen suunniteltu ra-

kennusoikeus on riittävä. 

Todetaan kannanotto. 

Juho Petter Sovisen 
kuolinpesä 

Juhani Sovinen 

Kannanotto 

12.5.2012 

Keskeneräisistä asemakaavamerkin-
nöistä huolimatta asemakaavaluon-
nos on alueen ominaispiirteet huo-
mioiva ja uusii aiheellisesti Pannin-
niemi 2-asemakaavan uuteen alue-

kokonaisuuteen soveltuen.  

Todetaan kannanotto. 

 

 

 

 

 Aluekarttaliitteissä korttelin 3387 si-
sältyvä peltoalue on esitetty todelli-
suutta pienempänä. Avoin alue jat-
kuu tilan Petäjäniemi 13:3 pituudelta 
koillisrajasta lounaisrajaan. Tila Petä-
jäniemi 13:3 ulottuu ilman välirajaa 
järvelle, vesialueen ollessa 1,31 ha. 

Kaavaehdotuksessa korttelin numero 
on 3388. Peltoalueen todellinen laa-
juus on ollut tiedossa, sillä kaava-
työssä on ollut käytettävissä ajan-
tasainen pohjakartta ja tuoreet ilma-
kuvat. Alueelle on suoritettu maasto-
käynti. 

 Vesialueen oletetaan jäävän tontin-
muodostuksen jälkeen Petäjänniemi-
tilaan 749-401-0013-0003 viittaavasti 

merkityksi. 

 

 

Asia ratkaistaan lunastusmenettelys-
sä. 
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Asukkaat, maanomistajat, yhteisöt ja yritykset 

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine / Vaikutus kaavaan 

Juho Petter Sovisen 
kuolinpesä jatkuu… 

Kuolinpesän on tarkoitus lunastaa 
tilaan Petäjäniemi liittyvät vesijättö-
maat ennen asemakaavan valmistu-
mista siten, että toimitukset suoritet-
taisiin kunnan kanssa samanaikai-
sesti. Kuolinpesän lunastamat vesi-
jättömaat liitetään kortteliin 3387 sen 

tehokkuuslukua noudattaen. 

Vesijättömaiden lunastus ajoittuu 
asemakaavan laatimisen jälkeiselle 
ajalle. Vesijättö merkitään kaavaan 
kortteliin 3388 kuuluvaksi sen tehok-

kuusluvun mukaan. 

 

 Korttelin 3387 lounaispuolelle on 
varattu jätevesien pumppaamon 
paikka. Kuolinpesä käyttää järvivettä 
talousvetenä. Toistuvasti järveen 
vuotaneista jätevesistä aiheutuneista 
vedenkäyttökielloista kärsineenä 
kuolinpesä edellyttää jätevesien 
pumppaamon tulevan suunnitelluksi, 
että läheisen rannan veden käyttö on 

ongelmitta mahdollista. 

Kaavatyön ja kunnallisteknisen 
suunnittelun lähtökohta.  

 

 Aiemmasta kertomastaan poiketen 
kuolinpesä haluaa korttelin 3387 
muodostavan kokonaisuudessaan 
yhden rakennuspaikan.  

Kortteli 3388 on merkitty kaavaan 
yhtenä rakennuspaikkana. 

 

 Kuolinpesä varautuu hakemaan 
myöhemmin korttelin jakamista ra-

kennuspaikkoihin. 

Kaavan jälkeinen rakennuspaikan 
jakaminen tutkitaan kunnan poik-
keamisluvalla, mikäli kaavan raken-

nusoikeutta ei ylitetä.  

 Panninniemi 2 –asemakaavassa ra-
kennusten kerrosluku oli 1. Ko. ker-
rosluvulla tehokkuus 0,25 oli liian 
suuri pyrittäessä korttelissa säilyttä-
mään sen luontoarvot. Nyt nähtävillä 
olevassa kaavaluonnoksessa sallittu-
jen kerroslukujen vaihtelu tekee alu-

eesta selvästi mielenkiintoisemman. 

Todetaan kannanotto. 

 

 Korttelin 3387 osalle toivotaan ker-
roslukua 2 ja tehokkuuslukua 0,15, 
sisältäen korttelissa säilyvät raken-
nukset sillä perusteella, että:  
-suurimmalla osalla kaavaluonnok-
sen rakennuspaikoista kerrosluku on 
2; 
-olemassa olevat rakennukset ovat 
2-kerroksisia;  
-kortteli rajautuu sen muusta aluees-
ta erottavaan metsikköön;   
-korttelin nykyisen keskeisen avoi-
men alueen säilyttäminen ja uusien 
rakennusten kauemmaksi järvestä 
sijoittaminen takaa parhaiten alueen 

nykyluonteen säilyvyyden. 

 

Kaavaan on merkitty korttelin tehok-
kuusluvuksi 0,15 ja kerroskorkeu-

deksi 2. 
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Asukkaat, maanomistajat, yhteisöt ja yritykset 

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine / Vaikutus kaavaan 

Juho Petter Sovisen 
kuolinpesä jatkuu… 

Kuolinpesä toivoo, että asemakaa-
vamääräyksissä sallitaan kortteliin 
sisältyvässä niemessä olevien ra-
kennusten (asuinrakennus ja sauna) 

säilytys ja korjaus. 

Osoitettu kaavassa rakennusalueek-
si. 

 

 Näiden perustelujen lisäksi todetaan, 
että luonnon säästämisen korostami-
seksi metsikön erottama kortteli voisi 
olla erillisten tai kytkettyjen asuinra-

kennusten kortteli. 

Ei muuteta AO-merkintää, joka sallii 
kaksiasuintoisten erillisten tai kytket-
tyjen asuinrakennusten rakentami-
sen. 

 (Liitteenä on kaksi piirrosta, jotka 
havainnollistavat sanoin kerrottua.) 

Korttelin rakennusala on osoitettu 
olemassa olevan rakennuksen koh-

dalle sekä liitekarttaa mukaillen.  

Erkki O. ja Maire 
Väänänen 

Kannanotto 

14.5.2012 

Valitus suunnitellusta yleiskaavasta 
(Kevätön-Pyylampi) kiinteistön Rno 

12:243 osalta.  

Vastustamme luontopolun / ulkoilu-
reitin sijoittamista kiinteistöllemme. 

Myydessämme maatilamme Siilinjär-
ven kunnalle, omistukseemme jäi 
nykyinen kiinteistömme Panninnie-

mentien ja Kevättömän järven väliin. 

Kiinteistömme lämmityksenä on 
maalämpö, jonka putkistot sijaitsevat 
suunnitellun ulkoilureitin kohdalla 

järven pohjassa. 

Käytämme rantaa oleskeluun, uintiin 
ja veneilyyn, joka oikeus aivan oleel-
lisesti häiriintyy suunnitellulla luonto-

polun / ulkoilureitin sijoittamisella. 

Kiinteistömme on ainoa asuntotontti 
Panninniemessä, jonka suunniteltu 
polku halkaisisi. Vähäisenä ei voida 
pitää myöskään kiinteistömme arvon 
alenemista, joka meille väistämättä 
toimenpiteestä aiheutuisi. 

Odotamme Siilinjärven kunnalta asi-
aamme myötämielistä suhtautumista 
ja meidän kannaltamme oikeuden-

mukaista ratkaisua. 

Kiinteistö 12:243 ei sijoitu kyseessä 
olevalle asemakaava-alueelle. Kan-
nanoton mukaiset asiat ratkaistaan 
Kevättömän-Pyylammen yleiskaa-

vassa. 

Erkki O. ja Maire 
Väänänen 

Muistutus 

30.11.2012 

Kaavaehdotuksessa tulisi olla kävely-
tieyhteys Musikantintieltä Säestäjän-
tielle, kuten yleiskaavaehdotuksessa 
on merkitty. Kävelytien jatkeen Musi-
kantintieltä Kotilahden rannalle päin 

ehdotan poistettavaksi. 

 

 

 

 

Kaavaa muutettu esityksen mukai-
seksi. 
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Asukkaat, maanomistajat, yhteisöt ja yritykset 

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine / Vaikutus kaavaan 

Erkki O. ja Maire 
Väänänen 

jatkuu… 

Katteen väriksi tulisi sallia punaiset ja 
vihreät (ei tummia) värit suunnittelu- 
ja rakentamisohjeissa suositeltavien 
tummanharmaiden, ruskeiden ja 
mustien kattojen vaihtoehdoksi. Näin 
alueesta muodostuisi kaunis ja moni-
ilmeinen. 

Alueen suunnittelu- ja rakentamisoh-
jeiden tavoitteena on kauniin ja moni-
ilmeisen taajamakuvan syntyminen. 
Rajoitetulla katevärivalikoimalla pyri-
tään saamaan alueen ilmeeseen 
yhtenäisyyttä, kun mm. julkisivuväre-
jä ei ole ennalta määritelty. 

Paavo Turunen, Riit-
ta Turunen 

Muistutus 

27.11.2012 

Kaavaehdotukseen liitetty kaavakart-
ta ei tuo esille kaikkia kaavaehdotuk-
sen sisällään pitämiä vaikutuksia, 
jotka koskevat alueella jo olemassa 
olevia asukkaita ja heidän kiinteistö-
jään. 

Lisääntyvä asukasmäärä muuttaa 
alueen nykyisten asukkaiden elinym-
päristöä. Kaavaratkaisun vaikutukset 
on arvioitu kaavaselostuksen koh-

dassa 3.3. 

 Kunnan suunnittelurakennusmestarin 
kanssa käytiin neuvottelua korttelin 
3386 viemäröinnistä sekä olemassa 
olevien kiinteistöjen liittämisestä 
kunnan verkostoon. Lika- ja hule-
vesien kerrottiin johdettavan alueelta 
viettoviemäreillä. Kiinteistöt puoles-
taan liitettäisiin kunnan viettoviemä-
riin niissä tapauksissa, joissa se on 
mahdollista, mutta rantarakennus-
paikoilla jouduttaisiin turvautumaan 
kiinteistökohtaisiin pumppaamoihin. 
Rantakiinteistöjen omistajat ehdotti-
vat, että kunta rakentaisi yhteisen 
pumppaamon rantarakennuspaikoille 
ja maanomistajat olisivat valmiita 
keskustelemaan osallistumisesta 

lisäkustannuksiin. Ehdotus tyrmättiin. 

Asia todetaan. 

 Kaava-aineistoon liitetyssä suunnitte-
lu- ja rakentamisohjeessa todetaan: 
”Hulevedet johdetaan keskitetysti 
kaava-alueen puistoalueille rakennet-
taville pintavalutuskentille ja niistä 

edelleen Kevättömään.”  

 

Hulevedet johdetaan lähivirkistysalu-
eiksi osoitetuille hulevesien käsittely-
alueille niissä tapauksissa, missä se 
on mahdollista. Piiparinpolun etelä-
pään alueen hulevesien käsittelyä 
varten ei ole katsottu tarpeelliseksi 
muodostaa erillistä puistoaluetta ny-
kyisille rakennuspaikoille, koska vä-
häinen määrä hulevesiä on mahdol-
lista käsitellä kadun päähän varatta-
valla pienellä hulevesien käsittelyva-

rauksella nykyisessä ojassa. 

 ”Teollisuus- ja liikelaitosten hulevedet 
tulisi pääsääntöisesti käsitellä tontti-
alueilla ja yleisten katu- ja pysäköin-
tialueiden vedet vastaavasti viher-
kaistoilla, jotta hulevesien hallinta 
olisi selkeästi aiheuttajan vastuulla.” 
(Hulevesiopas) 

 

Kaavatyön lähtökohta ja tavoite. 
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Asukkaat, maanomistajat, yhteisöt ja yritykset 

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine / Vaikutus kaavaan 

Paavo Turunen, Riitta 

Turunen 

jatkuu… 

Esitämme, että, että Piiparinpolun 
kohdalla kaavassa rajataan hule-
vesien johtaminen työpaikka-, liike- ja 
toimistorakennusten korttelialueen 
sekä julkisten lähipalveluiden kortte-
lialueen vaikutuspiiristä Panninnie-
mentien suuntaan jätevesien vietto-
viemärin lähtöpisteestä alkaen. Vie-
märöintisuunnitelmaa korjataan vas-

taavalta osin. 

Asia ratkaistaan katu- ja kunnallis-
teknisissä suunnitelmissa. Alustavien 
kunnallisteknisten suunnitelmien mu-
kaan kyseisten kortteleiden huleve-
det voidaan johtaa Panninniementien 
varren hulevesiverkostoon. Kaava-
ratkaisu osoittaa hulevesien käsitte-
lyn kannalta tarvittavat varaukset ja 
merkinnät katualueiden ulkopuolella.   

 Kunnan suunnittelema viemäröinti 
lisää järveen valuvan veden määrää, 
koska se ohjaisi suoraan järveen 
niidenkin alueiden vedet, jotka nykyi-
sin imeytyvät maastoon. 

Todetaan asia. Hulevesien määrä 
lisääntyy eniten kadunrakentamisen 
ja asfaltoinnin vuoksi, mutta määrän 
ei arvioida olevan merkittävä raken-
nettavan kadun pituus huomioiden.  

 Esittämämme ratkaisu täytyy hule-
vesien osalta olla teknisesti toteutet-
tavissa samalta vaikutusalueelta kuin 
jätevesienkin johtaminen vietto-
viemäreissä, koska molempien vesi-
en putkistot sijoitetaan samaan kai-

vantoon. 

Kun jätevesien viettoviemäri ja hule-
vesiputki sijoitetaan samaan kaivan-
toon, hulevesiputki sijoitetaan lähtö-
kohtaisesti 30-40 cm jätevesiputkea 
korkeammalle. Hulevesiputken ulot-
tuvuutta tulee tarkastella erikseen 
kunnallisteknisissä suunnitelmissa 
siten, että hulevesimäärä minimoi-
daan. 

 Kunnalla ei voine olla oikeutta oma-
valtaisesti muuttaa suunnitelmia niin, 
että yksityisomistuksessa olevia tont-
teja käytetään myös kunnan omiin 
toimintoihin kaavoitettavan alueen 
hulevesien purkupaikkana ja näin 
toimimalla aiheuttaa kiinteistöllemme 

pysyvä arvoa alentava rasite. 

Kyseiseen purkupaikkaan on tarkoi-
tus johtaa vain välttämättömät nykyi-
selle asutukselle rakennettavan katu- 
ja kunnallistekniikan hulevedet. Kaa-
varatkaisu ei kaavan tarkoitus huo-
mioiden ole kohtuuton (MRL 54 §).   

Hannu Tikkanen 

muistutus 28.11.2012 
Vastustan korttelialueelle suunnitel-
tua A-1 merkintää, koska rakennus ei 
ole muutosten jälkeen enää raken-
nushistoriallisesti merkittävä. Raken-
nus jää, ja on jo jäänyt, tiiviin raken-
tamisen keskelle. Uuden asutuksen 
rakentumisen jälkeen se ei myös-
kään ole maisemallisesti merkittävä 

maalaismaisemapaikka.  

Inventoinnissa rakennus on luokiteltu 
paikallisesti merkittäväksi tyypillisyy-
den, kertovuuden ja maisemallisesti 
keskeisen sijainnin perusteella. Kaa-
varatkaisu kulttuurihistoriallisen mer-
kityksen säilyttämisestä on tehty in-
ventoinnin mukaisesti.  

 Rakennusinventoinnissa suositeltu 
70 metrin rakentamisvapaa vyöhyke 
ei myöskään toteudu, eikä näin ollen 
ole kohtuullista edellyttää merkittäviä 
taloudellisia velvoitteita suojelumer-
kinnän kautta, joka myös aiheuttaisi 
raskaat taloudelliset rasitteet kunnos-

tamisen ja peruskorjauksen osalta. 

 

 

Rakennus jää nykyiselle, reilusti uu-
sia rakennuspaikkoja suuremmalle 
rakennuspaikalle. Lähimmät uudet 
asuinrakennukset sijoittuvat n. 50 
metrin päähän. Kaavamerkintä ei 
suojele rakennusta, vaan tavoitteena 
on säilyttää todettu kulttuurihistorial-
linen arvo. Rakennukselle ei tule ra-
kennussuojelulain mukaista purka-
miskieltoa. 
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Asukkaat, maanomistajat, yhteisöt ja yritykset 

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine / Vaikutus kaavaan 

Hannu Tikkanen 
jatkuu… 

Tontin lisärakentamisen edellytys, 
nykyisen rakennustavan ja –
materiaalin säilyttäminen on myös 
perusteiltaan ja taloudellisilta velvoit-
teiltaan kohtuuton ja alentaa tontin 
arvoa sekä rajaa uudisrakentamisen  

mahdollisuuksia. 

Kaavan tavoitteena on kulttuurihisto-
riallisen arvon huomioiminen mahdol-
lisessa lisärakentamisessa. Tavoite 
säilyttämisestä mahdollistaa myös 
kulttuurihistoriallisesti merkittäville 
rakennuksille kohdistetun avustuksen 

hakemisen.  

 Esitän em. perustein AO-18 merkin-
tää tontille 13:97. 

Em. perusteilla kaavamerkintää ei 
muuteta. 

Pyylammen - Pan-
ninniemen kyläyh-

distys ry 

Lausunto 

10.5.2012 

Pyylammen - Panninniemen kyläyh-
distys ry pitää asemakaavaa lähtö-
kohdiltaan ja tavoitteiltaan onnistu-
neena ja toivoo, että virkistysalueet 
toteutetaan niin, että kaikki asukkaat 

pääsevät niistä nauttimaan 

Asia todetaan. 

Asemakaava mahdollistaa virkistys-
alueiden rakentamisen ja kehittämi-
sen (leikkipuisto, palloilualue ja uima-

ranta). 

 

 Kaava on hyvin merkittävä, koska 
siinä esitetään Panninniemen mah-
dollisesti kauneimman alueen mai-
seman lähtökohdat. Viihtyisyys- ja 
maisemallisia arvoja olisi hyvä huo-
mioida myös kaavassa, eikä pelkäs-
tään rakentamisohjeissa. Kaavassa 
voisi esimerkiksi antaa tonteille mää-
räys pensasaidasta tai muusta vas-
taavasta alueen yhtenäisyyttä luo-
vasta tekijästä. Myös kunnan alueilla 
tulisi olla muitakin istutuksia kuin kä-

velytien laidassa olevat puut.  

Muut kuin kaavaan merkityt istutuk-
set ratkaistaan yleisten alueiden 
suunnitelmassa. Rakentamisohjeissa 
on annettu ohjeita pihojen suunnitte-
lusta sekä suositeltavista puu- ja 

pensaslajeista. 

 

 Kaikki kaavaselostuksessa esitetyt 
virkistys- ja luontokohteet, kuten 
luontopolut tulisi merkitä kaavaan, 
jotta niiden toteutuminen muun ra-

kentamisen yhteydessä taataan.  

Merkitty kaavaan. Kaava mahdollis-
taa em. virkistysalueiden rakentami-
sen ja kehittämisen. 

 Luontopolku tulisi esittää esimerkiksi 
ohjeellisena ulkoilureittinä, jolloin 
asukkaille olisi yksiselitteistä mistä 
virkistysalueelle saa kulkea.  

Luontopolut on merkitty kaavaan 
ohjeellisina. 

 Ylijäämämassojen läjitysalueelle, 
Säestäjäntien ja Musikantintien väliin 
jäävään painanteeseen, rakennetta-
va palloilualue tulisi merkitä VU-
merkinnällä yleisen lähivirkis-
tysaluemerkinnän sijaan. Alueelle 
tulisi suunnitella myös painanteen 
reunoja hyödyntävä kelkka- / pulk-
kamäki.  

Palloilualue on merkitty kaavaan vu-
merkinnällä. Pulkkamäet ratkaistaan 

yleisten alueiden suunnitelmassa. 

 

 Luontokohteet, kuten liito-oravan 
pesimäalue, tulisi esittää kaavakar-
tassa, jotta niiden suojelu olisi hel-

pompaa.  

Liito-oravan reviirialue on merkitty 
kaavaan. 
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Asukkaat, maanomistajat, yhteisöt ja yritykset 
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Pyylammen - Pannin-
niemen kyläyhdistys 

ry jatkuu… 

 

Kaavaselostuksessa esitetty linja-
autoliikenteen päätepysäkki tulee 
muuttaa erilliseksi pysäköintialuees-
ta. Pysäköintialue voisi siirtyä ete-
lämmäksi Piiparinpolun varteen. Ui-
marannan ja leikkikentän käyttäjät 
ovat pääsääntöisesti lapsiperheitä, 
jolloin pysäköintialueelle ei turvalli-
suussyistä tulisi ohjata linja-
autoliikennettä edes satunnaisesti. 
Bussipysäkit tulisi varustaa katoksel-

la.  

Linja-auton päätepysäkki on muutet-
tu erilliseksi paikoitusalueesta. Pai-
koitusalue on osoitettu linja-auton 
kääntöpaikan eteläpuolelle. 

Linja-autopysäkkien rakentaminen 

ratkaistaan katusuunnitelmassa. 

 Kaavaan tulisi merkitä tievaraus 
Ruuskalantielle, jotta alueen kehittä-
minen olisi mahdollista myös tulevai-
suudessa.  

Katuyhteys Ruuskalantielle ratkais-
taan mahdollisissa myöhemmissä 

kaavatöissä. 

 

 Alueelle tulee esittää varaus palvelui-
ta, kuten päiväkotia ja kerhotilaa var-
ten, koska alueelle tulee muuttamaan 
hyvin paljon lapsiperheitä ja lähin 
päiväkoti on kaukana Panninniemes-
tä. Kunnan myytyä aikaisemmin ker-
hotilana toimineet tilat, alueelle jäi 
tarve erityisesti lasten ja nuorten vi-
rikkeelliseen toimintaan, kuten ilta-
päiväkerhot koululaisille ja päivätoi-
minta perhepäivähoitajille sekä koti-
hoidossa oleville lapsille. Palvelutila 
soveltuisi parhaiten Panninniemen-

tien varteen, lähelle leikkikenttää.  

Alueelle ei osoiteta päiväkodin ra-
kennuspaikkaa, koska päiväkotien 
tulee sijaita liikenteellisesti edulli-

semmilla paikoilla. 

Kaavamerkintä YL-2 leikkikentän 
pohjoispuolella mahdollistaa kerhoti-

lan rakentamisen. 

 Uuden leikkikentän varustelun olisi 
hyvä olla erilainen verrattuna alueen 
muihin leikkikenttiin, esimerkiksi na-
pakelkka olisi hyvä lisävarustelu leik-
kikentän viereen. Suunnitellulle leik-
kikentälle tulisi toteuttaa myös käy-
mälä / kuivakäymälä. Uimarannalle 
tulisi rakentaa grillikatos sekä käymä-

lä / kuivakäymälä.  

Ratkaistaan yleisten alueiden suunni-
telmassa. 

 

 Alueelta puuttuu venevalkama. Sen 
rakentaminen suunnitellulle paikalle 
on tärkeää. Paikalla nykyisin kunnan 
omistuksessa oleva kesämökki tulisi 
kunnostaa asukkaiden virkistäytymis- 

ja kokoontumispaikaksi.  

Soutuvenevalkama on osoitettu 
Sääskiniemen etelärannalle.  Huono-
kuntoinen entinen kesämökki pure-
taan. Kerhotilan rakennuspaikka 
osoitetaan keskeisemmälle ja pa-
remmin saavutettavalle paikalle ui-
marannan paikoitusalueen eteläpuo-
lelle. 

 Pyylammin – Panninniemen alueelle 
tulisi suunnitella koirapuisto. Koiran-
jätösroskiksia tulisi lisätä kadunvarsil-

le.  

Kaava-alueelle ei osoiteta koirapuis-
toa. 
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Asukkaat, maanomistajat, yhteisöt ja yritykset 
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Pyylammen - Pannin-
niemen kyläyhdistys 

ry jatkuu… 

 

Alueen nykyinen Panninniemen – 
Pyylammintien risteyksessä sijaitse-
va paperin- ja pahvinkeruupiste tulisi 
laajentaa jätepisteeksi ja siirtää Pan-
ninniementien varteen asukkaita häi-

ritsemättömään paikkaan.  

Jätepiste ei sijoitu kyseisen kaavan 
alueelle, joten paikkaa ei ratkaista 

tässä kaavatyössä. 

 

 Pyylammin – Panninniemen kyläyh-
distys ry arvostaa hyvän asuinalueen 
laajenemista varsinkin kun siinä 
huomioidaan alueen ”kylämäisyys” 
mm. laajalla virkistysalueiden mää-
rällä ja niiden käyttömahdollisuuksil-
la. Kyläyhdistyksemme haluaa 
edesauttaa nykyisten sekä tulevien 
asukkaiden mahdollisuuksia viihtyä 
täysipainoisesti omalla asuinalueel-

laan.  

Asia todetaan. 

Lausunto 
3.12.2012 

Suurin osa kyläyhdistyksen paran-
nusehdotuksista, luontopolku, palloi-
lukenttä, kerhotila ja leikkipuisto, on 

otettu kaavaehdotuksessa huomioon. 

Todetaan lausunto. Kaavassa on 
esitetty varaukset kyseisille toimin-
noille, joiden toteuttamien ratkaistaan 
katu- ja yleisten alueiden suunnitel-
missa. 

 Kyläyhdistys pitää tärkeän, että tule-
van venevalkaman luona oleva kun-
nan omistama kesämökki kunnoste-
taan asukkaiden virkistäytymis- ja 
kokoontumispaikaksi. 

Mökin purkamis- tai kunnostamisasi-
aa ei ratkaista kaavalla. Kyläyhdis-
tyksen tulee esittää asia erillisenä 
kunnanhallitukselle. Kaavaan ei ole 
osoitettu mökin rakennuspaikkaa, 
sen nykyisen kunnon sekä kalliiden 
katu- ja kunnallistekniikan rakenta-

miskustannusten vuoksi. 

 Purkamiselle esitetty syy, huonokun-
toisuus, on täysin perusteeton. Mökki 
on erittäin hyvässä kunnossa ja kun-
nostettavissa hyvin pienillä kustan-

nuksilla kokoontumispaikaksi. 

Nykyisen rakentamistavan ja -
määräysten mukaan arvioituna mökki 
on huonossa kunnossa ja sieltä puut-
tuvat mm. puhdas vesi, viemäri ja 

sähkö. 

 Miten kunnalla on varaa purkaa 
mökki ja rakentaa uusi kerhotila kes-
keisemmälle paikalle? Kerhotilan 
varaus on hyvä säilyttää kaavassa, 
mutta mökki olisi ottavissa käyttöön 
nopeammin. Kustannukset nykyisen 
mökin käytöstä olisivat kunnalle pie-
nemmät, koska purkukustannusten 
lisäksi myös venerantaa jouduttaisiin 
rakentamaan. Mökin ylläpitokustan-
nukset ovat kohtuulliset, koska siellä 

ei ole sähköjä eikä juoksevaa vettä. 

Kaavassa varataan paikka uudelle 
kerhotilalle rakennettavia katuja, ve-
si- ja viemäri- sekä sähköverkostoja 
ja jätehuoltoa hyödyntäen pysäköin-
tipaikkojen, joukkoliikenteen pääte-
pysäkin, leikkikentän ja uimarannan 
läheisyyteen hyvin silmällä pidettä-
vältä alueelta. Kyseisten kokoontu-
mistiloille välttämättömien toimintojen 
järjestäminen venerannalle on pel-
kästään mökin vuoksi rakennettuna 

suuri kustannus. 

 Kyläyhdistys haluaa edesauttaa ny-
kyisten sekä tulevien asukkaiden 

viihtymistä omalla asuinalueella.  

 

Todetaan lausunto. 
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Viranomaiset 

Osapuoli, pvm 

 

Kannanotto 

 

Vaikutus kaavaan 

Pohjois-Savon ELY-
keskus, liikenne ja 
infrastruktuuri -

vastuualue 

  

Ilmoitus 

4.5.2012 

Ei huomautettavaa asemakaava-
luonnoksesta. 

Asia todetaan. 

Koululautakunta 

Lausunto 

26.4.2012 

Asemakaavassa ja – muutosluon-
noksessa esitetyt kevyenliikenteen 
väylä ja linja-auton päätepysäkki tu-

lee toteuttaa. 

Kaava mahdollistaa kevyenliikenteen 
väylän ja linja-auton päätepysäkin 

rakentamisen. 

 

 Asemakaavan ja asemakaavan muu-
toksen tuomat väestö- ja oppilasen-
nustemuutokset Siilinlahden koulun-
käyntialueen osalta tulee päivittää 
tulevissa väestö- ja oppilasennus-

teissa. 

Lausunto todetaan. 

Pohjois-Savon liitto 

Lausunto 

9.3.2012 

Pohjois-Savon liitolla ei ole huo-
mautettavaa Pohjois-Savon maakun-
takaavan eikä Kuopion seudun maa-

kuntakaavan näkökulmasta. 

Asia todetaan. 

 

 

 Asiakirjoja on hyvä täydentää Kevät-
tömän järven suhteen. Kevätön on 
osoitettu Kuopion seudun maakunta-
kaavassa SL-merkinnällä valtakun-
nallisen lintuvesien suojeluohjelman 

johdosta. 

Kaavaselostuksen on lisätty Kevät-
öntä ja linnustonsuojelua koskevaa 
tietoa. Kaavaan on merkitty Kotilah-
den kohdalle rantaan suojeluvyöhy-
ke, joka tukee linnustonsuojelua Koti-
lahdella. Kaavaan on merkitty neljä 
erillistä hulevesien käsittelyaluetta 
varmistamaan hulevesien asianmu-
kaista käsittelyä ennen Kevättömään 
valuttamista. 

Tekninen lautakunta 

Lausunto 

25.4.2012 

Korttelin 3385 kolmelle rakennuspai-
kalle on lisättävä pu-merkintä (kiin-
teistökohtainen pumppaamo). 

Kaavaehdotuksessa korttelin numero 
on 3386. Pu-merkintä on lisätty kaa-
vaan.  

 Säestäjäntien ja Musikantintien väliin 
suunnitellulle palloilukentälle tuodaan 
kaava-alueen kunnallistekniikan yli-
jäämämaita. Tästä pitäisi laittaa kaa-
vaan sopiva merkintä.  

Kaavaan on lisätty merkintä, joka 
mahdollistaa alueen täytön kunnallis-

tekniikan ylijäämämailla.  

 

 Panninniemen eteläpuolelle jäävälle 
VL-alueelle tulisi lisätä polku-

merkintä kaavaan. 

Tarpeelliset polkumerkinnät on mer-
kitty ohjeellisena kaavaan. 

 

 Kaava-alueella osoitettavaan vene-
valkamaan pitäisi varata tilaa ainakin 

100 veneelle. 

Kaavaan on merkitty venevalkama n. 
100 soutuveneelle. 

 

 

  

Alueen infrastruktuuri toteutetaan 
määrärahojen puitteissa pääosin 
talviaikaan 2013-2014. 

Asia todetaan. 
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Viranomaiset 

Osapuoli, pvm 

 

Kannanotto 

 

Vaikutus kaavaan 

Tekninen lautakunta 

Lausunto 

29.11.2012 

Panninniemi 3 –asemakaavassa on 
varmistettava riittävä määrä autojen 
pysäköintipaikkoja venevalkaman ja 
uimarannan käyttäjien tarpeisiin. 

Otettu huomioon kaavatyössä. Lopul-
linen pysäköintipaikkamäärä ratkais-

taan katusuunnitelmassa. 

Ympäristönsuojelu-
lautakunta 

Lausunto 

25.4.2012 

Kaavaan merkitään liito-oravan suo-
jelualueelle täydentävä merkintä 
esim. seuraavasti: Uhanalaisten 
eläinten esiintymisalue. Alue on säi-
lytettävä luonnontilaisena. Alueella 
on todettu luonnonsuojelulain 49 § 
tarkoittamia liito-oravien lisääntymis- 
ja levähdyspaikkoja. Olemassa ole-
vaa ympäristöä on säilytettävä ja 
tarvittaessa täydennettävä liito-
oravan kannalta riittävällä puustolla. 
Aluetta koskevaa lupahakemusta 
käsiteltäessä on selvitettävä toimen-
piteen vaikutukset liito-oravan kan-
nalta. Mikäli toimenpiteellä voi olla 
vaikutusta alueeseen liito-oravan 
elinympäristönä, toimenpidettä kos-
kevasta lupahakemuksesta on pyy-

dettävä ELY-keskuksen lausunto. 

Kaavamerkintää on täydennetty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulevesien käsittelyalueet tulee mer-
kitä kaavakarttaan. 

Merkitty kaavaan. 

 

 Rantaan rajautuvilla rakennuspaikoil-
la pohdittava toimenpiteitä, joilla ra-
vinteiden huuhtoutumista Kevättö-
mään voidaan estää. Parhaiten 
huuhtoutumista estäisi, jos rantaan 
jätettäisiin nykyinen luonnontilainen 

vyöhyke. 

Hulevesien käsittelyä rantaraken-
nuspaikoilla on kuvattu kaavaselos-

tuksessa sekä rakentamisohjeissa. 

 Kevättömän ja Pöljäjärven aliveden-
korkeuden nostaminen on otettava 
huomioon kaavatyössä. 

Alivedenkorkeuden nostaminen on 
huomioitu rantaviivaa määritettäessä. 

 

 Tulvavaaralaskelmat on tarpeen ot-
taa huomioon kaavan jatkotyössä. 

Kaavaan on merkitty korkeus, joka 
on otettava huomioon rakennusten 

korkeusasemia määritettäessä. 

 

 ELY-keskuksen suositus alimmasta 
rakentamiskorkeudesta Kevättömällä 
on +91,90 (N60). 

Kaavaan on merkitty korkeus, joka 
on otettava huomioon rakennusten 
korkeusasemia määritettäessä. 

 Ympäristönsuojelulautakunta esittää, 
että kunta esirakentaa rannassa si-
jaitsevien rakennuspaikkojen rannat 
ruoppaamalla ja rakentamalla ran-
taan ravinteiden vesistön huuhtou-
tumista ehkäisevän suojakaistaleen. 

 

 

Ruoppausta ei ole suunniteltu. Asia 
ratkaistaan vesilain mukaisella lupa-

menettelyllä. 

 



Asemakaava Kaavaselostus  

Panninniemi 3 Osa  SUUNNITTELUN VAIHEET Sivu 31 (47) 

  

 

Viranomaiset 

Osapuoli, pvm 

 

Kannanotto 

 

Vaikutus kaavaan 

Ympäristönsuojelulau-
takunta 

Lausunto 21.11.2012 

Suojelumerkintä /sl-2 tulisi ulottaa 
koskemaan myös puronrantametsi-
kön Pyylammen puoleista lähivirkis-
tysaluetta. 

Muutetaan esityksen mukaiseksi. 

 Hulevesien käsittely pintavalutukse-
na asianmukaisesti mitoitettuna ja 
toteutettuna vähentää Kevättömään 
aiheutuvaa kuormitusta. Hulevesien 
käsittely vaatii kaavaehdotuksessa 
todetun lisäksi tarkemman suunnitte-

lun. 

Todetaan lausunto. 

 Kaavaselostuksen kohtaan 1.5. esi-
tetään lisäyksiä koskien Kevättömän 
ja Pöljänjärven alivedenkorkeuden 

nostamista koskevaa tarkastelua.. 

Kaavaselostusta on täydennetty esi-
tetyllä tavalla. 

 Kunnan tulisi esirakentaa rannassa 
sijaitsevien rakennuspaikkojen ran-
nat ruoppaamalla. 

Rannan esirakentamista ei ratkaista 
kaavassa. Esirakentaminen on suosi-
teltavaa ennen rakennuspaikkojen 
luovutusta yhtenäisen rantamaise-

man luomiseksi. 

   

Kuopion kulttuuri-
historiallinen museo 

Lausunto 

9.5.2012 

Panninniemi 3 –kaava-alue kuuluu 
Kevättömän-Pyylammen yleiskaa-
vaan, joka oli luonnoksena nähtävillä 
22.6.-22.8.2011. Kuopion kulttuuri-
historiallisen museon antaman lau-
sunnon (29.8.2011) mukaan yleis-
kaava-alueelle on tehtävä arkeologi-
nen inventointi, jonka perusteella 
yleiskaavaa täydennetään. Pannin-
niemen asemakaavan vaikutus ar-
keologiseen kulttuuriperintöön on 
selvitettävä ja huomioitava ko. inven-

toinnin pohjalta.  

Arkeologisessa selvityksessä ei löy-
tynyt huomioitavia kohteita. 

Lausunto 29.11.2012 Ei huomautettavaa. Todetaan lausunto. 

Rakennusvalvonta-
toimisto 

Lausunto 

14.5.2012 

Asemakaavaluonnoksen Panninnie-
men lounaiskärki tulee valmiiksi ra-
kennettuna näyttämään erittäin tiiviis-

ti rakennetulta jopa liiankin tiiviiltä. 

 

 

 

Alue on suunniteltu tehokkaasti ra-
kennusmaan säästämisen sekä kes-
tävän kehityksen tavoitteiden mukai-
sesti. Vastapainona tehokkuudelle on 
jätetty vapaata virkistysaluetta alue-
kokonaisuuksien väliin sekä Pannin-
niemen pohjoisrannalle. 

 Tonttien muotoja tulisi harkita tark-
kaan, että pääasuinrakennukset 
mahtuvat tonteille kunnolla ottaen 
huomioon paloturvallisuusvaatimuk-
set. Esimerkiksi korttelissa 3374 ja 
3373 puistonpuoleinen tonttimuoto 

on huono. 

Kaikki rakennuspaikat on suunniteltu 
siten, että ne kooltaan ja muodoiltaan 

soveltuvat rakentamiseen. 
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Viranomaiset 

Osapuoli, pvm 

 

Kannanotto 

 

Vaikutus kaavaan 

Rakennusvalvonta-
toimisto jatkuu… 

 

Korttelissa 3368 tonteilla 7 ja 8 pää-
rakennuksen rakennusaluerajaus 
voisi olla huomattavasti suppeampi-
kin, jolloin takana olevat tontit saisi-

vat helpommin järvinäkymän. 

Rakennusaluerajauksia ei ole muu-
tettu. Mahdollisuus rakentaa kahteen 
kerrokseen mahdollistaa näkymien 
avautumisen rakennusten välistä. 

 Rantasaunojen maksimikoko tulisi 
merkitä kaavamääräyksiin, muutoin 
rantasaunojen maksimikoko olisi vain 
rakennusjärjestyksen 30 m² (tarve 
tulee kuitenkin olemaan varmasti 
isompien rantasaunojen tekemi-

seen). 

Kaavaan rantasaunojen enimmäis-
kooksi on merkitty 50 m². 

 Korttelissa 3387 tulisi tehdä tonttijako 
ja myös rajoitus, miten rantaan ra-

kennukset saa sijoittua. 

Kaavaehdotuksessa korttelin numero 
on 3388. Kortteli on merkitty kaavaan 
yhtenä rakennuspaikkana maan-
omistajan toivomuksesta. Rakennus-

ala on merkitty kaavaan. 

 Rantatonteilla tulisi osoittaa miten 
lähelle rantaa talousrakennukset saa 
rakentaa (nyt ei ole rajoitettu miten-
kään).  

Rantarakennuspaikkojen talousra-
kennusten rakennusala on merkitty 

kaavaan. 

 Koko alueella osa tonteista on niin 
kapeita, että joko tontteja tulisi leven-
tää tai sitten sallia kaikissa kortteleis-
sa kahteen kerrokseen rakentami-

nen. 

Useimmilla rakennuspaikoilla kerros-
korkeus on 2. Korttelissa 3386 osalla 
rakennuspaikoilla kerroskorkeus on 

1. 

 Pelimannintielle tulisi rakentaa kevy-
enliikenteenväylä valmiiksi. Rakenta-
jat kuitenkin tekevät liittymät routa-
eristeineen ja laatoituksineen val-
miiksi, jolloin tien uudelleen aukaisu 
vaikeuttaa liittymien tekoa huomatta-

vasti. 

Kaava mahdollistaa väylän rakenta-
misen. Asia ratkaistaan toteuttamis-
suunnittelussa. 

Ilmoitus 

3.12.2012 

Ei huomautettavaa. Asia todetaan. 

Terveydensuojeluvi-
ranomainen 

Lausunto 

14.5.2012 

Suunnittelualue sijaitsee olemassa 
olevan asuntoalueen läheisyydessä 
ja kytkeytyy yhdyskuntarakenteeseen 
hyvin.  

Asia todetaan. 

 

 

 Alue vaatii kunnallistekniikan raken-
tamisen koko alueelle, millä taataan 
asianmukainen talousvesi-, jätevesi-, 
energia- sekä jätehuolto. 

 

 

 

 

 

Suunnittelun lähtökohta. 
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Viranomaiset 

Osapuoli, pvm 

 

Kannanotto 

 

Vaikutus kaavaan 

Terveydensuojeluvi-
ranomainen jatkuu… 

 

Tiivis yhdyskuntarakenne lisää kevy-
en liikenteen käyttöä ja antaa mah-
dollisuuden julkisen liikenteen kehit-
tymiselle. Toteutuessaan näillä toi-
milla vähennetään ilman pienhiuk-
kasia, joita pidetään merkittävinä 

terveyteen vaikuttavina tekijöinä. 

Asia todetaan. Alueelle ei tule kauko-
lämpöä. 

 

 Kevyen liikenteen väylät parantavat 
liikenneturvallisuutta ja liikkumismu-
kavuutta, joten on tärkeää varmistua 

niiden riittävyydestä. 

Kaavassa on osoitettu tarvittavat 
tilavaraukset liikennejärjestelyille. 

 

 Panninniemen virkistysalueiden run-
saus lisää omalta osaltaan ympäris-
tön terveellisyyttä ja viihtyisyyttä. 
Kaavoitustyö tukee näillä tavoitteil-
laan hyvin ympäristöterveyttä.  

Asia todetaan. 

 

 Kevättömän veden laadun ja siten 
järven virkistyskäytön kannalta hyvä 
asia on hulevesien käsittelyalueen 
varaaminen niemen länsireunalle. 
Toinen hulevesien purkupaikka on 
merkitty uimarannan länsipuolelle 
noin 50 metrin päähän. Hulevedet 
tuovat järveen epäpuhtauksia, mm. 
veden laatua heikentäviä bakteereja, 
joten suositamme hulevesien ohjaa-

mista kauemmaksi uimarannalta.   

Koko kaava-alueelle varataan neljä 
erillistä hulevesien käsittelypaikkaa. 
Piiparinpolun päässä olevalle hule-
vesien käsittelyalueelle ohjataan hu-
levedet vain osalta Piiparinpolun alu-
etta, joten tällä alueella käsiteltävien 
hulevesien määrä on pieni. Piiparin-
polun alueen eteläosan hulevesien 
käsittelylle ei ole osoitettavissa muu-
ta vaihtoehtoista käsittelyaluetta. 
Hulevesien käsittely toteutetaan pin-
tavalutuskentän kautta, jolloin kiinto-
aines jää pintavalutuskenttään ennen 

veden valumista järveen. 

Ilmoitus 
3.12.2012 

Ei huomautettavaa. Todetaan asia. 

Pohjois-Savon ELY-
keskus, ympäristö ja 
luonnonvarat -

vastuualue 

Lausunto 

14.5.2012 

Aluetta koskee Kevättömän-
Pyylammen yleiskaava, joka on ollut 
luonnoksena nähtävänä. Pääpiirteis-
sään asemakaavaluonnos vastaa 
yleiskaavaluonnosta lukuun ottamat-
ta jäljempänä esiin otettuja asioita. 
Yleiskaavoitus on antanut hyvän 
pohjan asemakaavan laatimiselle.  

Asia todetaan. 

 

 

 

 

 

 Asemakaavassa niemen pohjoisran-
nan liito-orava-alue on rajattu sopi-
valla tavalla. Kevättömän yleiskaa-
vassa rajaus on erimuotoinen ja se 
tulisi aikanaan korjata asemakaavaa 
vastaavaksi. 

Rajaus täsmennetään yleiskaavaan. 

 

  

 

 

 

 



Asemakaava Kaavaselostus  

Panninniemi 3 Osa  SUUNNITTELUN VAIHEET Sivu 34 (47) 

  

 

Viranomaiset 

Osapuoli, pvm 

 

Kannanotto 

 

Vaikutus kaavaan 

Pohjois-Savon ELY-
keskus, ympäristö ja 
luonnonvarat –
vastuualue jatkuu… 

 

Luontoselvityksessä myös kuvio 5 
(Jokilahden ja Pyylammen välinen 
puronvarsi rantametsineen) on todet-
tu luontoarvojen osalta alueeksi, joka 
pitäisi säilyttää. Sen vuoksi sl-
merkintää tulee laajentaa kuvion alu-

eelle. 

Kuvio 5 on osoitettu VL-merkinnällä. 
Kuvion länsiosa on osoitettu liito-
oravan reviirin vuoksi luonnonsuoje-
lualueeksi. Luontoselvityksessä alu-
eelta ei löydetty rauhoitettuja, uhan-
alaisia, kasveja tai eliöitä. Myöskään 
metsä-, vesi- tai luonnonsuojelulain 
määrittämiä kohteita alueella ei ole. 
Näillä perusteilla metsäkuviota 5 ei 
kokonaisuudessaan osoiteta sl-
merkinnällä. 

 Sl-kaavamääräys on nyt liian epä-
määräinen, sitä pitäisi täsmentää 
esimerkiksi määräyksellä, jonka mu-
kaan ELY-keskukselta tulee pyytää 
lausunto aina, jos alueelle kohdistuu 
liito-oravan elinympäristöön tai mui-
hin luonnonarvoihin kohdistuvia toi-

menpiteitä. 

Kaavamääräystä on täsmennetty. 

 

 Yleiskaavan ulkoilureitti ei näy ase-
makaavassa. 

Asemakaavatyön aikana ulkoilureitte-
jä on suunniteltu tarkemmin. Ulkoilu-
reitit merkitään yhtenevästi asema- ja 

yleiskaavoihin. 

 Asemakaavan ja kaavamerkintöjen 
välillä on vielä epätarkkuuksia.  

Asemakaavaa ja kaavamerkintöjä on 
täsmennetty. 

 Kaavasta saadut muistutukset ja lau-
sunnot tulee toimittaa tiedoksi ELY-

keskukselle. 

Muistutukset ja lausunnot on toimitet-
tu tiedoksi ELY-keskukselle. 

 Kaavaneuvottelu järjestetään tarpeen 
mukaan. 

 

Asia todetaan. 

Ilmoitus 

30.11.2012 

Ei huomautettavaa. Asia todetaan. 

Pohjois-Savon pe-
lastuslaitos 

Lausunto 2.11.2012 

Haitarintien jakaantuminen kahtaalle 
aiheuttaa ongelmia onnettomuusti-
lanteissa. Toinen Haitarintien haara 
voitaisiin nimetä vaikka Haitarinku-

jaksi. 

Haitarintien itäinen haara nimetään 
Haitarinkujaksi. 

 Asuinalueella tulee olla saatavilla 
sammutustöihin tarvittava vesi joko 

vesisasemasta tai maapaloposteista. 

Sammutusveden riittävä saanti tulee 
varmistaa alueen kunnallistekniikan 
suunnittelun ja rakentamisen yhtey-
dessä. 

Siiliset - peruspalve-
lukeskus 

Ilmoitus 30.11.2012 

Reijo Ruostila 

 

 

 

Ei huomautettavaa. Asia todetaan. 
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 Muut yhteistyötahot 

Osapuoli, pvm 

 

Kannanotto 

 

Vaikutus kaavaan 

Savon Voima Verkko 
Oy 

Ilmoitus 

20.4.2012 

Puistomuuntamo- ja maakaapelipai-
kat sovituilla paikoilla kaavaluonnok-

sessa. 

Ei huomautettavaa. 

Asia todetaan. 

Ilmoitus 

6.11.2012 

Sähköverkoston aluevaraukset on 
lisätty asemakaavaan. 

Ei huomautettavaa. 

Asia todetaan. 

DNA Oy 

Ilmoitus 

11.5.2012 

Ei huomautettavaa. Asia todetaan. 

Ilmoitus 

20.11.2012 

Ei huomautettavaa. Asia todetaan 

Siilinjärven eläkeliit-
to 

Ilmoitus 

16.5.2012 

Ei huomautettavaa kaavaan. Asia todetaan. 

Lausunto  

26.11.2012 

Taivallahdentiellä Taivallahden tilan 
kohdalla oleva kevyenliikenteen väy-
län puuttuminen heikentää jalankulki-
joiden ja pyöräilijöiden liikennetuvalli-

suuden. 

Lausunnossa mainittu puuttuva ke-
vyen liikenteen väylän osuus suunni-
tellaan Taivallahden alueen kaavoi-
tuksen ja katusuunnittelun yhteydes-

sä. 

 Liikennemäärien kasvaessa suunni-
telluilla alueilla on jatkossa panostet-
tava myös kevyen liikenteen väylien 
asialliseen suunnitteluun ja toteutta-
miseen. 

Asia todetaan 
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Käsittelyvaiheet 

Ajankohta Käsittely Sisältö 

Laatimisvaihe   

10.4.2012 

 

 

 

13.4.2012–14.5.2012 

Kunnanhallitus 

 

 

 

Panninniemi 3 –asemakaavan ja 
asemakaavan muutoksen osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma ja valmis-

teluaineisto nähtävillä. 

Panninniemi 3 –asemakaavatyö vi-
reille, osallistumis- ja arviointisuunni-

telma ja valmisteluaineisto nähtäville. 

 

14 lausuntoa ja 3 kannanottoa. 

Ehdotusvaihe   

29.10.2012 Kunnanhallitus Hyväksyttiin kaavaehdotus nähtäville 
asetettavaksi. 

2.11.2012–3.12.2012 Kaavaehdotus nähtävillä Kolme muistutusta. 5 lausuntoa ja 7 
”ei huomautettavaa” -ilmoitusta  

Hyväksymisvaihe   

10.12.2012 Kunnanhallitus Esitetään asemakaavaa kunnanval-
tuuston hyväksyttäväksi. 

17.12.2012 Kunnanvaltuusto Hyväksyttiin asemakaava. 

Osallisten käyttöön on koottu asemakaavatyöhön liittyvä ”kansalaisen kansio”, joka pide-
tään nähtävillä kunnantalolla sekä kaavoituksen infopisteessä pääkirjastossa. Myös opas-
vihkonen osallistumisesta ja vaikuttamisesta kaavoitukseen kuuluu aineistoon. Kannanotto-
jen jättämistä varten jaossa on ollut palautelomake.  

2.3 Suunnittelun vaihtoehdot, kaavaratkaisun valinta ja perustelut 

2.3.1 Yleiskaavallista tarkastelua, asuminen 

Tämän yleiskaavallisen tarkastelun tavoitteena on täydentää Kevättömän ja kirkonkylän vä-
lisen alueen yleiskaavallista tarkastelua asumisen sijoittelun osalta. Panninniemi kuuluu ko-
konaisuudessaan Kevättömän- Pyylammen yleiskaava-alueeseen (ks. kohta 1.1.3 Yleis-
kaava).  

Tulevien asuntoalueiden sijoittumista ja mitoitusta vuoteen 2030 saakka on tarkasteltu 
maakuntakaavatyön yhteydessä.  

Tässä yleiskaavallisessa tarkastelussa käytettävissä ovat olleet lähiaikoina valmistuneet lii-
to-orava-, luonto-, maaperä- sekä meluselvitykset. Keskeisiä mahdollisten rakentamisaluei-
den rajausperusteita ovat: 

 maakuntakaavan ja kuntastrategian väestötavoitteet; 

 tekeillä oleva Kevättömän – Pyylammen yleiskaava; 

 maapoliittisen ohjelman kuntarakennemalli, suunnittelualuejako ja periaatteet yh-
dyskuntarakenteen kehittämisessä; 

 liittyminen olevaan yhdyskuntarakentamiseen ja verkostoihin; 

 liittyminen palveluverkostoon; 

 tie-, rata- ja lentomelualueet; 

 maaperän rakennettavuus; 

 maaston korkeussuhteet ja rinnekaltevuudet; 

 tiedossa olevat arvokkaat luontokohteet 
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Yhdyskuntarakenne, asuminen 

Siilinjärvi kuuluu Kuopion seudun voimakkaan väestönkasvun alueeseen. Noin puolet oma-
kotirakentamisesta sijoittuu tällä hetkellä asemakaava-alueelle ja loput taajamien ulkopuo-
lelle.  

Siilinjärven kunnassa vuonna 2010 laaditun maankäyttöpoliittisen ohjelman mukaan kun-
nan kehityskuvan perustaksi on valittu Siilinjärvi-malli, koska siinä yhdistyvät valtakunnalli-
sissa alueidenkäytön tavoitteissa esitetyt keskeisimmät yhdyskuntarakenteen eheyttämistä 
ja kestävää kehitystä koskevat tavoitteet paikallisiin arvoihin, odotuksiin ja vahvuuksiin. 

Siilinjärvi-mallin mukaan yritys-, kerrostalo-, rivitalo- ja omakotirakentajille kaavoitetaan riit-
tävästi erilaisia rakennuspaikkoja. Kerros- ja rivitalorakennuspaikkoja osoitetaan saavutet-
tavuudeltaan hyviltä paikoilta läheltä palveluja ikääntyvän väestön tarpeisiin. Omakotiraken-
tajille pyritään järjestämään kunnan rakennuspaikkatarjontaa asemakaavoittamalla sekä tii-
viitä, lähellä palveluja sijaitsevia alueita sekä väljempiä alueita hieman kauempaa joukkolii-
kenneyhteyksien varrelta. Omarantaisia rakennuspaikkoja pyritään järjestämään rannoilta, 
joilla ei ole yhteistä virkistyskäyttöä.  

Siilinjärvi-mallin mukaan uusia alueita pyritään osoittamaan nykyisen palvelu- ja kunnallis-
teknisten verkkojen sekä hyvien liikenneyhteyksien piiristä (tie- ja katuverkosto, julkinen ja 
kevyt liikenne). Tämä on sekä asukkaan että kunnan talouden kannalta edullisinta myös 
pitkällä aikavälillä. Uusien asukkaiden sijoittuminen jo olevien palveluiden äärelle mahdollis-
taa nykyisten palveluiden tehokkaan hyödyntämisen ja luo edellytykset palvelutason säily-
miselle ja parantamiselle. 

Siilinjärvimallin mukaan Panninniemi kuuluu osittain taajaman kehittämisalueelle ja osittain 
sen lievealueelle. Panninniemi on myös määritelty sekä yleis- että asemakaavoitettavaksi 
alueeksi. 

 
Kuva 16 Panninniemen sijainti suhteessa olevaan ja suunniteltuun asumiseen ja palveluihin 
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2.3.2 Kaavaratkaisun perusteet 

Asuminen 

Pyylammen - Panninniemen aluetta on asemakaavoitettu ja rakennettu usean vuosikym-
menen aikana. Viimeisin Panninniemen asemakaava ja asemakaavan muutos laadittiin 
vuonna 2009. Vuonna 2009 Panninniemessä oli jaossa 13 omakotirakennuspaikkaa ja 
vuonna 2010 18 omakotirakennuspaikkaa. Vapaita rakennuspaikkoja on kyselty viimeisten 
vuosien aikana.  

Kaavaratkaisussa osoitetaan 99 omakotirakennuspaikkaa Panninniemen länsiosaan. Vä-
häisen kysynnän ja hitaan toteutumisen vuoksi rivitalorakennuspaikkoja ei ole osoitettu 
lainkaan. Kaavassa osoitetaan 14 Kevättömään ulottuvaa rantarakennuspaikkaa, joista 
kunnan omistamalle maalle yhdeksän ja yksityisten omistamille maille viisi.  

Alueella sijaitseva Korholan tila merkitään asuinrakennusten korttelialueeksi. Alueella sijait-
seva päärakennus merkitään suojelualuemerkinnällä alueeksi, jonka kulttuurihistoriallinen 
merkitys säilytetään. 

Etelärannalla olevan uimapaikan pohjoispuolelle osoitetaan rakennuspaikka, joka mahdol-
listaa mm. kerhohuoneen rakentamisen. 

Liito-orava 

Vuonna 2010 suoritetussa liito-oravaselvityksessä suunnittelualueen pohjoisosasta löydet-
tiin liito-oravan reviiri. Kaavatyössä liito-oravan elinympäristön suojelu on ollut yksi lähtö-
kohdista ja tavoitteista. Asemakaavassa liito-oravareviiri asettuu pääosin lähivirkistysalu-
eeksi osoitettavalle alueelle ja merkitään suojelumerkinnöin. 

Linnusto 

Kevättömälle perustettiin neljä linnustonsuojelualuetta vuonna 2009. Laadittavana olevassa 
Kevättömän – Pyylammen yleiskaavassa osoitetaan luonnonsuojelualueita sekä maa- että 
vesialueille. Yleiskaavaluonnoksessa osoitetaan Kotilahdelle luonnonsuojelualue, joka ra-
joittuu tämän laadittavana olevan asemakaavan kaakkoiskulmaan.  

Asemakaavatyössä alueen linnustonsuojelu on ollut yksi sen lähtökohdista ja tavoitteista. 
Linnustonsuojelun edistämiseksi Kotilahden ranta jätetään rakentamattomaksi ja maa-
alueelle merkitään suojelualue. Kotilahden ranta-alueelle sallitaan kevyen luontopolun ra-
kentaminen ja sen likimääräinen paikka osoitetaan kaavassa. 

Arvokkaat luontokohteet 

Linnuston ja liito-oravan lisäksi Panninniemessä on muitakin luontoarvoiltaan suojelemisen 
arvoisia kohteita. Vuonna 2009 suoritetun luontoselvityksen mukaan arvokkaimmat alueet 
ovat Kevättömän pohjoisrannan lehtipuuvaltainen lehtometsä, jonne paikantuu myös liito-
oravan reviiri sekä Kevättömän ja Pyylammen yhdistävän puron reunametsikkö. Nämä alu-
eet jäävät rakentamisen ulkopuolelle. 

Vesistö, hulevedet, venevalkama 

Vuoksen vesienhoitosuunnitelmassa Kevättömän ekologinen tila on todettu välttäväksi. 
Ajoittaisena kesäaikojen ongelmana on ollut veteen kasvava sinilevä. Kaava-alueen hule-
vesien huolellisella käsittelyllä pyritään estämään järviveden tilan huononeminen. Huleve-
det käsitellään neljällä erillisellä hulevesien käsittelyyn varatulla alueella. Rantarakennus-
paikkojen hulevedet johdetaan kadunpuoleiselta osalta kunnan hulevesien käsittelyjärjes-
telmään ja rannan puoleiselta osalta Kevättömään rakennuspaikkakohtaisen piha-alueen 
toimiessa pintavalutuskenttänä.  

Kevättömän etelärannalle on varattu venevalkaman paikka, jolle rakennetaan 100-
paikkainen venevalkama soutuveneiden pitoa varten. Rajaamalla venevalkama pelkästään 
soutuveneille pyritään ehkäisemään veneilyn aiheuttamaa häiriötä asukkaille sekä linnustol-
le.  

Liikenne 

Kaava-alueen liikenteellisen ratkaisun perustana on Panninniemen pääkadun, Panninnie-
mentien, jatkaminen uudelle kaava-alueelle. Pelimannintie haarautuu Panninniementieltä 
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kokoojakadun levyisenä, mahdollistaen näin myöhemmin katuyhteyden rakentamisen 
Ruuskalantien alueelle. Alueen omakotirakennuspaikat asettuvat pääasiassa tonttikatujen 
varsille. Pelimanninkadulta on liittymä 11 rakennuspaikalle. Piiparinpolku rakennetaan pal-
velemaan olemassa olevien rakennuspaikkojen liikennettä.   

Asemakaava mahdollistaa kevyenliikenteenväylän rakentamisen Panninniementien varrelle 
uimarannan kohdalle saakka. Lähivirkistysalueille on osoitettu ohjeellisia jalankulkureittejä 
sekä kevytrakenteinen luontopolku.  

Virkistys 

Kaava-alueesta merkittävä osa osoitetaan lähivirkistysalueeksi, paikoin liito-oravan suoje-
lun, linnustonsuojelun ja arvokkaiden luonnonolojen vuoksi. Lähivirkistysalueille osoitetaan 
ohjeellisia luontopolkuja. 
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3. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

3.1 Kaavan rakenne 

3.1.1 Kaavan perusratkaisut 

Asemakaavalla osoitetaan alueelle 99 korkeintaan kahden asunnon asuinrakennuksen ra-
kennuspaikkaa, joista viisi on jo olemassa olevia. Rakennuspaikoista 14 ulottuu rantaan. 
Nykyisissä asemakaavoissa on 51 asuinrakennuksen rakennuspaikkaa sekä yksi rivitalora-
kennuspaikka, joten lisäystä omakotirakennuspaikkojen määrässä on yhteensä 49 paikkaa. 
Rivitalorakennuspaikkoja tässä asemakaavassa ei osoiteta lainkaan. Asuinrakennuksista 
muodostuu kaksi kortteliryhmää, jotka ovat toteutettavissa eri vaiheissa. Osa kookkaista jo 
olemassa olevista rakennuspaikoista jaetaan kahdeksi rakennuspaikaksi.  

Alueella toimivalle pienyritykselle osoitetaan työpaikkarakennusten rakennuspaikka, jonka 
toiminnassa on huomioitava vaikutukset läheiseen asumiseen. 

Uimaranta merkitään kaavaan nykyiselle paikalleen. Sen pohjoispuolelle osoitetaan varaus 
aluetta palvelevalle leikkikentälle sekä kerhohuoneelle. Alueen soutuvenevalkama sijoittuu 
asuinalueen eteläpuolelle kunnan omistamalle entiselle vapaa-ajan asuinrakennuksen ra-
kennuspaikalle sekä siitä jonkin verran idän suuntaan. Soutuvenevalkaman käyttäjiä varten 
varataan paikoitusalue Musikantintien varteen.  

Alueen rakentaminen edellyttää kahden jätevedenpumppaamon rakentamista. Alueella jo 
olevien, rantaviivan läheisyydessä sijaitsevien omakotitalojen liittäminen jätevesijärjestel-
mään edellyttää pumppausta, joka on toteutettavissa joko kiinteistökohtaisella tai yhteisellä 
pumppaamolla. Myös uusilla muodostettavilla rantarakennuspaikoilla jätevedet joudutaan 
pumppaamaan joko kiinteistökohtaisilla tai yhteisillä pumppaamoilla. 

Rakennettavan alueen ympärillä on runsaasti luonnontilaan jätettävää lähivirkistysalueetta, 
jolla on paikoitellen erityisiä luonnonarvoja. Lähivirkistysalueeksi jätettävällä alueella on se-
kä rantalinnuston että liito-oravan tarpeisiin säilytettäviä elinympäristöjä, joiden hoitoon ja 
käsittelyyn annetaan erikseen määräykset kaavassa. Lähivirkistysalueet yhdistää asuinkort-
teleiden lomitse kulkeva puistokaistale. Lähivirkistysalueelle osoitetaan mahdollisuus luon-
topolun rakentamiselle. 

Alueen rakentamisesta syntyvistä ylijäämämaista on tarkoitus rakentaa puistoaluetta Pan-
ninniementien eteläpuolella olevalle alueelle. 

3.1.2 Liikennejärjestelyt 

Alueelle saavutaan Panninniementietä pitkin, joka päättyy kaava-alueen länsiosassa, Petä-
jäniemen rakennuspaikan kohdalla. Panninniementie toimii kokoojakatuna nykyisen uima-
rannan kohdalle saakka. Uimarannan kohdalle varataan tilaa linja-autoliikenteen pääte-
pysäkille ja kääntöpaikalle sekä uimarannan pysäköinnille. Musikantintien varteen varataan 
paikoitusalue venevalkaman käyttäjille. Kevyenliikenteen väylä rakennetaan ainoastaan 
Panninniementien varteen, uimarannan kohdalle saakka. 

Pelimannintie merkitään asemakaavaan kokoojakadun mitoituksella mahdollista myöhem-
pää Pyylammen suuntaan suuntautuvaa kadunrakennustarvetta varten.  
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3.1.3 Mitoitus 

Asemakaavan mitoitus on seuraava: 

Pinta-ala Kerrosala Pinta-ala Kerrosala

ha k-m2 ha k-m2 

Asuinrakennusten korttelialue (A-1) 0,69 1 731 0,69 1 731

Erillispientalojen korttelialue (AO-18) 16,39 40 986 9,55 23 886

Julkisten lähipalveluidenkorttelialue (YL-2) 0,09 279 0,09 279

0,32 808 0,32 808

Virkistysalue (VL, VK, VV) 19,32 4,57

Liikennealueet 4,47 2,12

Energiahuollon alue (EN, ET) 0,14 0,14

Asemakaava Muutos

Asuntoalueen yhteyteen sopiva työpaikka-,

 liike- ja toimistorakennusten korttelialue (TA-3)

 

Alueen mitoitusasukasluvuksi arvioidaan noin 350 asukasta. 

3.1.4 Palvelut 

Alueelle ei kaavalla osoiteta uusia palveluja. Asemakaava-alue tukeutuu pääasiassa noin 
kolmen kilometrin päässä oleviin keskustan palveluihin. Omakotirakentamisen yhteydessä 
on mahdollista harjoittaa pienimuotoista yritystoimintaa, joka ei häiritse muuta asumista. 

 

3.2 Aluevaraukset 

Asemakaavassa on osoitettu seuraavat aluevaraukset: 

  

A-1 Asuinrakennusten korttelialue 

Merkinnällä on osoitettu Panninniemessä sijaitseva Korholan tila. 

 Korttelialueella saadaan säilyttää, peruskorjata ja laajentaa sillä oleva asuinrakennus. 
Lisärakentaminen tulee sopeutua rakennustavan ja –materiaalin puolesta olevaan ra-

kennuskantaan. 

 

AO-18 Erillispientalojen korttelialue 

Merkinnällä on osoitettu 99 omakotirakennuspaikkaa, joille saa rakentaa korkeintaan 
kaksiasuntoisia asuinpientaloja. 

 Rakennuspaikalle voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoinen pientalo asumistarkoi-
tukseen. 

 Rakennuspaikalla tulee säilyttää tai istuttaa vähintään kolmen metrin mittaisia puita si-
ten, että niiden määrä on vähintään yksi rakennuspaikan pinta-alan 200 m² kohti. 

 Autopaikkoja on osoitettava kaksi asuntoa kohti. 

 Rakennuksen kastuessaan vaurioituvat rakenteet tulee sijoittaa korkeuden +92.18 
(N2000) yläpuolelle (vanhassa korkeusjärjestelmässä +91.90 (N60) yläpuolelle). 

 Rakentamisen on tapahduttava kunnassa alueelle laaditun rakennustapaohjeen mu-
kaan. 

 

YL-2 Julkisten lähipalveluiden korttelialue 

Merkinnällä osoitetaan nuoriso-, kerho- tai muiden kokoontumistilojen rakennuspaikka. 

 

TA-3 Asuntoalueen yhteyteen sopiva työpaikka-, liike- ja toimistoraken-
nusten korttelialue 
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Merkinnällä on osoitettu Panninniemessä sijaitseva vesirakennusyrityksen rakennuspaik-
ka. 

 Korttelialueelle voidaan rakentaa työ-, liike- ja toimistokäyttöä palvelevia rakennuksia, 

ei kuitenkaan elintarvikemyymälöitä. 

 Korttelialueelle saadaan sijoittaa toimintoja, jotka eivät aiheuta ympäristöön häiritse-
vää melua, tärinää, ilman pilaantumista, palo- tai kemikaalivaaraa ja jotka eivät ros-
kaa eivätkä rumenna maisemakuvaa. 

 Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, josta aiheutuva melutaso ylittää asumiseen va-

ratun korttelialueen rajalla päivällä (klo 7-22) 55 dB(A) ja yöllä (klo 22-7) 45 dB(A). 

 Rakennuspaikat on aidattava tiealueen puolelta suojaistutuksin. Ulkovarastojen nä-

kösuojaksi on rakennettava tai istutettava riittävän korkea aita. 

 Rakentamaton ja päällystämätön rakennuspaikan osa on istutettava ja pidettävä hy-

vässä kunnossa. 

 Autopaikkoja on varattava vähintään yksi teollisuus- ja varastokerrosalan 200 m², se-

kä vähintään yksi liike- ja toimistokerrosalan 50 m² kohti. 

 Ennen rakennusluvan hakemista on kunnassa hyväksytettävä rakennuspaikkaa kos-
keva esisuunnitelma. 

 

VL Lähivirkistysalue 

 

VL/sl-2 Lähivirkistysalue, jolla on luonnonsuojeluarvoja 

Merkinnällä on osoitettu metsäalue, jolla on liito-oravareviiri. 

 Alueella sijaitsee luonnonsuojelulain 49 § perusteella suojeltujen liito-oravien lisään-
tymis- ja levähdyspaikkoja, sekä arvokkaita metsätyyppejä. Aluetta on hoidettava 
mahdollisimman luonnontilaisena metsänä. Alueelle saa rakentaa enintään kevytra-
kenteisia polkuja ja niihin liittyviä keveitä virkistyskäyttöä palvelevia rakenteita. Elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen 
puuston käsittelyä edellyttävästä MRL:n mukaisesta lupahakemuksesta. 

 

VK Leikkipuisto 

 

VV Uimaranta-alue 

Merkinnällä on osoitettu Panninniemen etelärannalla sijaitseva uimaranta. 

 Alueelle saa rakentaa käyttötarkoitusta palvelevia rakennuksia ja rakennelmia. 

 

LV Venevalkama 

Merkinnällä on osoitettu venevalkaman paikka Panninniemen etelärantaan. 

 

LPA Autopaikkojen korttelialue 

 

ET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 
alue. 

Merkinnällä on osoitettu jätevesipumppaamon rakennuspaikka. 

  

EN Energiahuollon alue 

Merkinnällä on osoitettu muuntamorakennuksen rakennuspaikka. 
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Ohjeellinen alueen osa, jolle saadaan rakentaa täyttömäki. 

 

 

Ohjeellinen palloilualueeksi varattu alueen osa. 

 

 

Hulevesille varattu alueen osa. 

 

 

Avo-ojalle varattu alueen osa. Alue on muotoiltava ja hoidettava siten, että valumisvedet 
pääsevät esteettömästi virtaamaan sitä pitkin. 

 

 

Jalankululle ja pyöräilylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu. 

 

 

Jalankululle ja pyöräilylle varattu katu, jolle rakennuspaikalle ajo on sallittu. 

 

 

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu. 

 

 

Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa. 

 

 

Ulkoilureitti. 

 

 

Ajoyhteys. 

 

 

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. 

 

 

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. 

 

Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue tai –kohde. 
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Alue, jonka kulttuurihistoriallinen merkitys säilytetään. 

- Rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti sekä maisemallisesti arvokkaan alueen omi-
naispiirteet on otettava huomioon niin, että aluekokonaisuuden perusluonne säilyy. 

3.3 Kaavan vaikutukset 

3.3.1 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 

Panninniemi on sijaintinsa vuoksi määritelty eri kaavatasoilla sekä kuntarakennemallissa 
taajamatoimintojen tai asuinrakentamiseen varatuksi alueeksi. 

Panninniemen ja kirkonkylän välinen alue on rakentunut tiiviiksi omakoti- ja rivitaloalueeksi. 
Joitakin aluekokonaisuuksia on edelleen rakentamatta ja ne on varattu tulevien vuosien 
asuinrakentamisen reservialueiksi.  

Panninniemen läntisen kärjen kaavoittaminen ja osoittaminen asuinrakentamiselle on luon-
teva jatko Panninniemi-Pyylampi -alueen täydennysrakentamiselle ja kehittymiselle.  

Siilinjärven erityisenä ongelmana muuhun maakuntaan nähden on nähty omakotirakenta-
misen voimakas suuntautuminen kaavoittamattomille hajarakentamisalueille. Tarjoamalla 
vetovoimaisen ja kilpailukykyisen vaihtoehdon hajarakentamiselle kaava ehkäisee hallitse-
matonta yhdyskuntarakenteen hajautumiskehitystä. 

Vesihuollon runkolinja on jo valmiiksi rakennettu asemakaava-alueen itälaitaan ja tulee tä-
män kaavatyön myötä tehokkaammalle käytölle. 

3.3.2 Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen 

Asemakaava-alueen rakentuminen tuo jonkin verran lisää ajoneuvoliikennettä Panninnie-
mentielle, Taivallahdentielle ja Räisäläntielle sekä lisää jo olemassa olevien kevyenliiken-
teenväylien käyttöastetta. Uusi asemakaava-alue tuottaa noin 450 uutta ajoneuvoa vuoro-
kaudessa. Ajoneuvoliikenteen lisäys on kohtalainen ja saattaa näkyä jokapäiväisessä lii-
kennöinnissä varsinkin alueen rakentumisen aikana. 

Tällä hetkellä Taivallahdentiellä on lähimmät linja-autoliikenteen pysäkkiparit. Kaava-
alueelle varataan Panninniementien ja Mandoliinintien risteämiskohtaan linja-auton kääntö-
paikka. Tavoitteena on mahdollistaa linja-autoliikennöinnin ulottaminen Panninniemen sy-
dänalueelle saakka. Pelimannintie on mitoitettu kokoojakadun levyiseksi mahdollisesti 
myöhemmin Ruuskalantien alueelle kaavoitettavaa ja rakennettavaa yhteyttä varten.  

3.3.3 Vaikutukset yhdyskuntatalouteen  

Kaavan toteuttaminen edellyttää koko kunnallistekniikan rakentamista alueelle. Alue liittyy 
kuitenkin välittömästi jo olevaan taajamarakenteeseen, joten alueen rakentamisessa ei 
muodostu ylimääräistä liityntäkustannusta. 

3.3.4 Vaikutukset luontoarvoihin sekä linnuston ja liito-oravan olosuhteisiin 

Panninniemi on puolittain viljeltyä peltoaluetta ja puolittain metsän peittämä. Uusi asuinra-
kentaminen sijoittuu suurimmalta osaltaan peltoalueelle. Vuonna 2009 teetetyn luontoselvi-
tyksen tulosten perusteella on varattu alueet asuinrakentamiselle ja jätetty luontoarvoiltaan 
arvokkaimmat pohjoisosan metsät lähivirkistysalueiksi. Panninniemen luoteisosassa ko-
hoava kallioinen ja katajaa kasvava pieni kukkula jätetään rakentamattomaksi. 

Kevättömän-Pyylammen yleiskaavassa on varattu suojelualueita linnustolle. Asemakaava-
alueen kaakkoiskulmaan rajautuu Kotilahden suojelualue. Suojelualueen kohdalla asema-
kaavaan on merkitty lähivirkistysalue, jonka rantavyöhyke on merkitty suojelualueeksi lin-
nuston suojelua tukemaan. Arvokkaimmille luontoalueille sallitaan vain kevytrakenteisen ul-
koilureitin järjestäminen. 

Vuonna 2010 teetetyssä liito-oravaselvityksessä suunnittelualueen pohjoisosasta löydetty 
liito-oravareviiri jää pääosin rakentamisen ulkopuolelle eikä reviirin säilymistä näin vaaran-
neta. Liito-oravareviiri merkitään lähivirkistysalueeksi, jolla on luonnonsuojeluarvoja. Ase-
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makaavamääräyksillä tarkennetaan alueen suojelua. Rakennetut alueet on muodostettu re-
viirialueen ulkopuolelle ja liito-oravan liikkumiseen on jätetty riittävät metsäkaistat. 

3.3.5 Vaikutukset vesistöihin 

Kaavan mukaisenrakentamisen aiheuttamilla hulevesillä ei arvioida olevan merkittäviä vai-
kutuksia Kevättömän veden laatuun, kun hulevedet käsitellään erillisellä käsittelyalueella 
ennen niiden laskeutumista vesistöön. Asuinrakentamiseen varatulta alueelta hulevedet 
johdetaan usean, eri puolelle niemeä rakennettavien hulevesien käsittelyyn varattavien pin-
tavalutuskenttien kautta Kevättömään ja Pyylampeen. Hulevesille varatut pintavalutusken-
tät sijoittuvat Petäjäniemen eteläpuoliselle virkistysalueelle, Piiparinpolun päähän, Musikan-
tintien itäpuoliselle virkistysalueelle sekä Haitarintien länsipuolella olevalle virkistysalueelle. 

Asemakaavassa on osoitettu 14 rantarakennuspaikkaa. Muut 90 rakennuspaikkaa eivät ra-
jaudu rantaan. Rantarakennuspaikkojen hulevedet johdetaan kadunpuoleiselta osalta kun-
nan hulevesien käsittelyjärjestelmään ja rannan puoleiselta osalta rakennuspaikkakohtai-
sesti piha-alueen toimiessa pintavalutuskenttänä. 

Panninniemen etelärannalle, kunnan omistamalle entiselle kesämökkipaikalle osoitetaan 
soutuvenevalkama noin 100 suotuveneelle. Venevalkaman käyttäjille rakennetaan 10-20 
autolle mitoitettu paikoitusalue Musikantintien varteen. Venevalkamaan rakennetaan ajo-
kelpoinen tie, joka on tarkoitettu kuitenkin vain veneiden laskuun ja kunnan toimittamiin 
huoltotöihin. Venevalkaman rakentamista varten ranta-alueelta poistetaan enimmät puut 
noin 10 metrin levyiseltä vyöhykkeeltä. Joitakin kookkaita puita voidaan jättää kasvamaan. 
Järven ranta ruopataan soutuvenevalkaman tarpeita vastaavaksi. Veneiden laskupaikka 
järjestetään venevalkaman länsiosaan, entisen kesämökin läheisyyteen. Venevalkaman ra-
kentamisen seurauksena satunnainen veneidensäilytys muilla rannoilla vähenee ja haitat 
mm. linnustolle pienenevät. Venevalkama osoitetaan rantaan, joka ei ole linnustonsuojelu-
aluetta. Lähin linnustonsuojelualue on suunnittelun kaakkoisosaan rajoittuva Kotilahti. Sou-
tuvenevalkama on tarkoitettu pelkästään soutuveneiden käyttöön, jolloin mahdollinen vesis-
töjen pilaantumisriski ja asukkaiden häiriintyminen pidetään mahdollisimman vähäisinä. 
Venevalkaman käyttö aiheuttaa ajoittaista aallokkoa sekä rantavesien samenemista. Ve-
neissä mahdollisesti käytettävät perämoottorit saattavat valuttaa polttoainetta maastoon 
sekä veteen. Venevalkama rakennetaan Musikantintien rakentumisen jälkeen, arviolta 
vuonna 2014. 

Uimaranta osoitetaan nykyiselle paikalleen Panninniemen etelärannalle. Uimarannan mah-
dollinen kunnostus ja ruoppaus samentavat joksikin aikaa rantavettä. Uimarannan käyttö 
saattaa myös samentaa ajoittain rantavettä, mutta muuten sen käytöstä ei arvioida olevan 
haittaa vesistölle.  

3.3.6 Vaikutukset maaperään 

Suunnittelualueen itäosaan (asemakaavan muutosalueelle) teetettiin maaperäselvitys 
vuonna 1991 ja länsiosalle vuonna 2010.  

Asemakaavan mahdollistama rakentaminen on osoitettu alueille, joille se maaperän puoles-
ta parhaiten soveltuu. Kaavan mukaisella rakentamisella ei arvioida olevan haittaa maape-
rälle. 

Säestäjäntien ja Musikantintien väliin jää lähivirkistysalue, jolta kunta on aiempina vuosina 
kaivanut multaa viheralueiden rakentamista varten. Kaivusta syntynyttä monttua kunta on 
sittemmin käyttänyt kunnallistekniikan ylijäämämaiden läjityspaikkana. Tämän asemakaa-
va-alueen kunnallistekniikan ylijäämämaita on edelleen tarkoitus läjittää alueelle ja rakentaa 
sille palloilualue asukkaiden käyttöön. 

3.3.7 Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja rakennettuun ympäristöön 

Rakentamisen vaikutukset Panninniemen avoimeen pelto- ja järvenrantamaisemaan ovat 
sekä mantereen, että vesistön puolelta merkittävät. Panninniemen pohjoisosassa oleva 
metsäalue säilyy rakentamattomana pohjoisosastaan ja ranta-alueeltaan, mutta sen etelä-
osaan rakentuu 20 omakotirakennuspaikan kokonaisuus Haitarintie-nimisen kadun varrelle. 
Metsänreunan tuntumaan rakentuu Mandoliinintien alue. Näin ehjä oleva metsänreuna suu-
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rimmalta osaltaan katoaa. Kestää useita vuosikymmeniä, että metsänreuna uudelleen 
eheytyy kauniiksi, maisemalliseksi elementiksi.  

Panninniemen eteläisellä osalla on laaja, viljelty peltoalue. Peltojen yli näkyy avoin järvi-
maisema. Näkymät ovat pitkät, aina Kevättömän toiselle rannalle saakka. Rakentamisen 
myötä avoin peltomaisema häviää rakennetun ympäristön tieltä. Uimarannan kohdalta nä-
kymä järvelle siistiytyy ja parantuu leikkikentän ja uimarannan rakentumisen myötä. Pan-
ninniemen Sääskiniemen pöheikön peittämä näkymä järvelle avautuu hiukan rakentamisen 
vaikutuksesta, mutta Kotilahdelle kohdennettu linnustonsuojelu estää rannoille osoitetun lä-
hivirkistysalueen täysimittaisen siistimisen. 

Kevättömän vastarantojen suunnalta ja vesilläliikkujan näkökulmasta katsottuna vehreä ja 
kasvillisuuden peittämä Panninniemi muuttuu asemakaavan toteuttamisen myötä rakenne-
tuksi ympäristöksi. Pohjoisen suunnalta katsottuna muutokset ovat vähäisemmät pohjois-
osan metsän ja rantojen säilyessä rakentamattomina. 

Rakentuva alue jatkaa Panninniemen kehittymistä rakennetuksi taajama-alueeksi. Pyy-
lammin – Panninniemen alueella on paikoitellen keskeneräisen ja hoitamattoman ympäris-
tön olemus. Uusi rakentaminen kohentaa alueen yleiskuvaa ja elävöittää aluetta uudella ai-
kakausikerrostumalla. 

Alueella oleva asutus liittyy osaksi rakennettua ympäristöä, joten alueen nykyisten asukkai-
den asuinolosuhteet muuttuvat merkittävästi. Kunnallistekniikan rakentamisen myötä yksi-
tyistie- ja osuuskuntajärjestelyt poistuvat ja tilalle tulee laadukas katu- ja vesihuoltoverkos-
to. 

3.3.8 Vaikutukset ihmisen elinoloihin ja elinympäristöön 

Väestön määrä ja rakenne 

Siilinjärven asettaman väestötavoitteen saavuttaminen edellyttää monipuolisen asuntotont-
titarjonnan ylläpitämistä. Kaava vastaa osaltaan tonttitarpeeseen, mutta ei itsekseen riitä 
kattamaan omakotitonttitarvetta. Aikaisempien rakennuspaikkojen luovutusten perusteella 
arvioituna alueelle muuttaa pääasiassa siilinjärveläisiä lapsiperheitä, kun Etelä-Siilinjärven 
alueilla on noin puolet on muista kunnista muuttavia. Panninniemen sijainti muuhun yhdys-
kuntarakenteeseen on sellainen, että pääosa muuttavista jo tällä hetkellä kunnassa asuvia.   

Alueen väestömäärä kasvaa noin 350 asukkaalla.  

Palvelujen saatavuus ja tavoitettavuus 

Uudella rakentamisella ei ole vaikutuksia palveluiden saatavuuteen ja tavoitettavuuteen. 
Pääosa alueen palveluista löytyy edelleen noin kolmen kilometrin etäisyydeltä kuntakes-
kuksesta.  

Siilinlahden alakoululle on matkaa vajaa neljä kilometriä ja Päivärinteen alakoululle reilu 
neljä kilometriä. Yläkoulu ja lukio toimivat Ahmon koulukeskuksessa, johon on reilun kol-
men kilometrin matka. Harjamäellä, vajaan viiden kilometrin etäisyydellä toimii päiväkoti 
Pilvilinna.  

Alueen uuden rakentamisen ja lisääntyvän koululaismäärän myötä on mahdollista harkita 
koulubussiliikenteen kääntymistä alueella. Linja-auton kääntymistä varten on kaavaan mer-
kitty aluevaraus Panninniementien varteen.  

3.4 Kaavamerkinnät ja – määräykset 

Kaavamerkinnät ja – määräykset ovat Siilinjärvellä noudatetun yleisen linjauksen mukaisia. 
Kaavamääräysten keskeinen sisältö on esitetty kohdassa 3.2 Aluevaraukset. Täydellisinä 

kaavamerkinnät ja – määräykset käyvät ilmi liitteenä seuraavasta kaavakartasta. 

3.5 Nimistö 

Alueen kokoojakatu on nimeltään Panninniementie. Tonttikadut ovat nimeltään Pelimannin-
tie, Haitarintie, Haitarinkuja, Musikantintie, Piiparinpolku, Mandoliinintie ja Säkkipillintie. 
Tonttikatujen nimet jatkavat Panninniemen musiikkiaiheisten katujen sarjaa. 
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4. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

4.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

4.1.1 Rakentamisohjeet 

Siilinjärven kunnassa on laadittu yleiset rakentamisohjeet, jotka koskevat kaikkia uusia 
asuinalueita. Näissä ohjeissa annetaan yleistä hyvän asuin- ja piharakentamisen ohjausta. 

Tärkeimmät rakentamista ohjaavat määräykset kirjataan asemakaavaan ja asemakaava-
määräyksiin. Asemakaavaa tukemaan on laadittu Panninniemi 3 -aluetta koskevat raken-
tamisohjeet. Näissä ohjeissa annetaan ohjausta mm. julkisivumateriaalien ja -värityksen va-
litsemiseen. Lisäksi ohjeistetaan rakennuspaikkojen istutussuunnittelua, mikä varsinkin 
avoimelle peltoaukealle rakennettaessa on tärkeää asuinympäristön viihtyisäksi kehittämi-
seksi. 

4.1.2 Massatalous 

Alueen rakentamisesta syntyvät ylijäämämaat pyritään osoittamaan hyötykäyttöön. Katujen 
ja vesihuollon rakentamisesta syntyviä ylijäämämassoja läjitetään Säestäjäntien ja Musi-
kantintien väliin jäävään painanteeseen, johon rakennetaan palloilualue alueen asukkaiden 
käyttöön. Palloilualueen viereen ylijäämämassoista rakennetaan mäki, joka toimii pulkka-
mäkenä talvella. Ylijäämämassoja käytetään myös venevalkaman ranta-alueen rakentami-
seen turvalliseksi sekä  veneiden säilytystä vastaavaksi. Osa ylijäämämaista joudutaan 
mahdollisesti kuljettamaan muille kunnan työmaille tai maankaatopaikalle. 

Katuja rakennettaessa pellon pintamulta kuoritaan pois ja käytetään sekä tällä että muilla 
kunnan alueilla viheralueiden rakennushankkeissa. 

4.1.3 Hulevesien käsittely 

Alueelta syntyvät hulevedet johdetaan kaava-alueelle muodostettavien hulevesien käsitte-
lyalueiden kautta Kevättömän ja Pyylammen vesistöihin. Näin pyritään ehkäisemään vesien 
hallitsemattomasta virtaamisesta aiheutuvat eroosioriskit ja kiintoainesten huuhtoutuminen 
vesistöihin. Rantarakennuspaikkojen hulevedet johdetaan kadunpuoleiselta osalta kunnan 
hulevesien käsittelyjärjestelmään ja rannan puoleiselta osalta rakennuspaikkakohtaisesti 
Kevättömään piha-alueen toimiessa pintavalutuskenttänä. 

4.2 Toteuttaminen ja ajoitus 

Asemakaavaa on valmisteltu vuosien 2011–2012 aikana. Kaava tuli vireille sekä osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma nähtäville keväällä 2012. Ennen valmisteluaineiston nähtävillä-
pitoa järjestettiin viranomaisneuvottelu. Kaavakokous järjestettiin luonnoksen nähtävilläpi-
toaikana. Asemakaavaehdotus valmistuu vuoden 2012 aikana. 

Kunnallistekniikan rakentaminen alueelle aloitetaan talven 2012–2013 aikana. Rakentajien 
on mahdollista hakea rakennuspaikkoja asemakaavan tultua lainvoimaiseksi. Alue rakenne-
taan kolmessa eri vaiheessa, aloittaen itäisimmästä osasta ja edeten lännen suuntaan. Ra-
kennuspaikkojen jako rytmitetään samanaikaiseksi alueen rakentumisen kanssa. Veneval-
kama rakennetaan Musikantintien rakentumisen jälkeen, arviolta vuonna 2014.
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