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Tiivistelmä 

Asemakaava Pyöreälahti 
 Asemakaava ja asemakaavan muutos 

korttelit 8150–8178, 8300 kaavatunnus 749 8150 

Kaava-alue Suunnittelualue sijaitsee Toivalassa, Haaparinteen ja Metsäkoulun asuinalueiden pohjois-
puolella, molemmin puolin Viitosta. Idässä suunnittelualue rajautuu rautatiehen. Suunnitte-
lualueelta on reilun kahden kilometrin matka Toivalan kylän keskustaan ja noin kolme 
kilometriä Etelä-Siilinjärven palveluihin Vuorelassa. 

Käsittelyvaihe Perusselvitykset Kaavaluonnos Kaavaehdotus Hyväksyminen Muutoksenhaku 

Vireilläolosta ilmoitettu 19.12.2013 

Kaavan laatija Siilinjärven kunta, 
konserni- ja maankäyttöpalvelut 
PL 5, 71801 Siilinjärvi 

kaavoituspäällikkö Timo Nenonen, 044 740 1410 
kaavasuunnittelijat Riikka Leskinen, 044 740 1403 

                  Erja Soranta, 044 740 1408 

Nykytilanne Maakuntakaavoissa alue on osoitettu pääosin taajamatoimintojen alueeksi. Alueella on 
voimassa Etelä-Siilinjärven yleiskaava, jonka perusteella uusi asuinpientaloalue on suun-
niteltu. Suunnittelualueeseen kuuluu noin 7 ha Haaparinteen asemakaava-aluetta sekä 
noin 0,55 ha Metsäkoulun asemakaavan katualuetta. Muilta osin suunnittelualue on ase-
makaavoittamaton. 
Suunnittelualue on pääasiassa maa- ja metsätalousmaata, eri-ikäistä metsää ja entistä 
peltoa. Viitosen itäpuolella toimii Savon ammatti- ja aikuisopiston Toivalan koulutusyksik-
kö. Suunnittelualueella kulkee kunnan vesihuollon runkolinjoja ja sähkölinjoja. Alueella on 
kaksi muuntajarakennusta, mastorakennelma sekä kunnan jäteveden pumppaamo. 

Kaavan tavoitteet Kaavalla muodostetaan olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja teknisen huollon 
verkostoihin liittyvä uusi pientaloalue. Suunnittelun tavoitteena on korkeatasoinen, turvalli-
nen, pienimittakaavainen, viihtyisä ja luonnonläheinen ympäristö, jossa liikennemelun 
haittavaikutukset on minimoitu. Alueen luontoarvojen säilyminen pyritään turvaamaan 
(mm. liito-orava). 
Savon ammatti- ja aikuisopiston Toivalan koulutusyksikön rakennuspaikan asemakaavan 
ajantasaisuus tarkistetaan ja tehdään tarvittavat muutokset. 
Suunnittelualueen eteläosaan muodostetaan pienyritysrakennuspaikkoja, joissa osaan on 
yritystoiminnan läheisyyteen mahdollista rakentaa asunto. 

Kaavan keskeinen 
sisältö 

- Osoitetaan 119 omakotirakennuspaikkaa ja 3 pientalojen rakennuspaikkaa. 
- Mahdollistetaan päiväkodin rakentaminen alueelle tarvittaessa.  
- Osoitetaan suunnittelualueen eteläosaan pienyritysalue, jonka vieressä on siihen 

liittyvää asumista. 
- Laajennetaan ammatti- ja aikuisopiston rakennuspaikkaa sekä osoitetaan sitä 

koskevat suojelumerkinnät. 
- Määritellään asuinalueen tarvitsemat kunnallistekniset järjestelyt. 
- Osoitetaan aluetta palvelevat virkistysalueet sekä virkistysalueet, joilla on luon-

nonsuojeluarvoja. 

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 vuodesta 2012. Kaava on tullut vireille ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto ovat olleet nähtävillä vuodenvaihteessa 
2013–2014. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä keväällä 2015. Asemakaavan on tarkoitus 
valmistua ja tulla lainvoimaiseksi vuoden 2015 aikana.  

Kaavan toteuttaminen Kunnallistekniikan rakentaminen alueelle voidaan aloittaa kaavan valmistuttua talven 
2015–2016 aikana. Tällöin ensimmäisen vaiheen rakennuspaikkoja olisi mahdollista ha-
kea alkuvuodesta 2016 ja rakentamaan päästä kesän 2016 aikana. Rakennuspaikkoja 
jaetaan vuosittain useammassa (4-5) vaiheessa siten, että meluvallia tarvitsevat raken-
nuspaikat tulevat jakoon viimeiseksi. 
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1. LÄHTÖKOHDAT 
1.1 Suunnittelutilanne 

Suunnittelutilanne alueella käy ilmi seuraavasta taulukosta: 

Suunnittelutilanne 

Suunnitelma Hyväksytty / vahvistettu Sisältö I huomattavaa 

Maakuntakaavat 
Kuopion seudun maakunta-
kaava 

 
3.7.2008 YM    

 
Alue on osoitettu pääosin taajamatoimintojen 
alueeksi.  

Pohjois-Savon maakunta-
kaava 

7.12.2011 YM    Pyöreälahti kuuluu joukkoliikennevyöhyk-
keeseen sekä Kuopio-Tahko matkailun kehit-
tämiskäytävään. 

Pohjois-Savon tuulivoima-
maakuntakaava 

51.1.2014 YM Kuopion lentoaseman lentoliikenteen melu-
alueen tarkistaminen. 

Pohjois-Savon kaupan maa-
kuntakaava 

Maakuntavaltuusto 
hyväksynyt 15.6.2015 

Seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden 
kaavoitus. Ei aluetta koskevia merkintöjä. 

Yleiskaava      
Etelä-Siilinjärven yleiskaava  7.4.2014 KV 

 
Alueelle on osoitettu pientalovaltaista asu-
mista (AP-1), työpaikka-alue (TP), lähipalve-
lujen alue (PL), energiahuollon aluevarauk-
sia (EN), lähivirkistysalueita (VL), suojavi-
heraluetta (EV), yhdyskuntateknisen huollon 
alue (ET) sekä julkisten palvelujen ja hallin-
non alue (PY). 

Asemakaavat 
Haaparinne asemakaava 
 

 
13.12.2004 KV 
 

 
Opetustoimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialue sekä yleisen tien aluetta.  

Metsäkoulun asemakaava 12.2.1986 
 

Asuinpientaloaluetta. Kaavamuutosalue ka-
tualuetta. 

Rakennusjärjestys 
Siilinjärven kunnan raken-
nusjärjestys 

 
Kv 18.3.2013  

 

Tonttijako ja –rekisteri 
 

Ei ole Kiinteistöt kuuluvat valtakunnalliseen kiinteis-
törekisteriin. 

Pohjakartta 
Mittaustoimisto 
Paikkatietopalvelut 

 
1986 
2015 

 
Kartoitus. 
Hyväksytty täydennetty pohjakartta. 

Rakennuskiellot  Alueella ei ole rakennuskieltoja. 
Suojelupäätökset Ei ole.  

Suunnitelma Laadittu Sisältö/huomautettavaa 
Muut aluetta koskevat                 
selvitykset 

  

Maaperäselvitykset, 
Pöyry Finland Oy 
 

 
12.10.2010 
 

 
Alueen maaperä on normaalisti tai vaikeasti 
rakennettavaa. Osalla aluetta rakennukset 
joudutaan perustamaan paaluille. 
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Pöyry Finland Oy 27.3.2013 
täydennetty 
12.12.2014 

Alueen maaperä on normaalisti tai vaikeasti 
rakennettavaa. Rakennusten kohdalla joudu-
taan suorittamaan massanvaihtoja tai esi-
kuormittamaan rakennuspohjia ylipenkereil-
lä. Kaikkein löyhimmillä alueilla on varaudut-
tava käyttämään paaluperustuksia. Radan 
varressa maaperä soveltuu meluvallin raken-
tamiseen. 

Pyöreälahden entinen taimi-
kasvattamo. Maaperän pi-
laantuneisuustutkimus 
3.6.2015 ja lisätutkimukset 
2.9.2015, Pöyry Finland Oy 

2015 Taimenkasvattamiseen käytetyllä peltoalu-
eella on havaittu mullassa lievästi kohonnei-
ta haitta-ainepitoisuuksia, jotka eivät kuiten-
kaan ylitä asumiselle asetettuja ohjearvoja. 

Toivalan liito-oravakartoitus, 
Helena Rönkä 

2002 Viitosen länsipuolen metsästä on liito-oravan 
kulkuyhteys suunnittelualueen eteläosan 
metsään. 

Siilinjärven liito-
oravakartoitus, Helena Rön-
kä 

2004 Suunnittelualueen etelämetsiköstä löytyi liito-
oravareviiri. 

Liito-oravaselvitys, Pohjois-
Savon ympäristökeskus 

2009 Liito-oravahavainto. 

Siilinjärven liito-
oravaselvitys, Biologitoimisto 
Vihervaara 

2.5.2010 Suunnittelualueen pohjoisosasta, Matomäes-
tä, löytyi liito-oravareviiri. 

Siilinjärven liito-
oravaselvitykset 2012, Bio-
logitoimisto Vihervaara 

12.7.2012 
 

Suunnittelualueen etelämetsikössä, erityi-
sesti sen länsiosassa, todettiin edelleen ole-
van liito-oravareviiri. 

Siilinjärven liito-
oravaselvitykset 2013, Bio-
logitoimisto Vihervaara 

2013 Suunnittelualueen pohjoisosan metsikössä 
on edelleen elinvoimainen liito-oravanreviiri. 

Rakennusinventointi,  
Arkkitehtitoimisto Oijala 

2012 Suunnittelualueella sijaitsevat Pyöreenlah-
den tilakeskus ja Savon ammatti- ja aikuis-
opiston Toivalan koulutusyksikön rakennus-
paikka ovat inventoidut. 

Savonradan tasoristeysjär-
jestelyt välillä Kuopio-Iisalmi, 
tarveselvityksen päivitys, 
Siilinjärvi, Lapinlahti ja Iisal-
mi, Liikennevirasto 

2012 Suunnittelualueella on neljä rautatien tasoris-
teystä, jotka korvataan Norkotin kohdalle 
rakennettavalla alikululla. 

Pyöreälahden meluselvitys, 
Ramboll 

2013–2014 Alue asettuu sekä rautatien että Viitosen 
melualueelle. Melulta suojautuminen edellyt-
tää erityisiä meluntorjuntaratkaisuja varsinkin 
radan varressa.   

Luontoselvitys, Pöyry 2012 Suunnittelualueen eteläosan metsä on puus-
tonsa vuoksi arvokas luontokohde ja sinne 
sijoittuu liito-oravaesiintymä. 

Etelä-Siilinjärven hule-
vesiselvitys, Pöyry 
 

2012 Alueen asemakaavoituksen yhteydessä tu-
lee arvioida ja mitoittaa soveltuvat hulevesi-
en hallintamenetelmät. 
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Pyöreälahden hulevesiselvi-
tys, FCG 
 

2014 Hulevesien hallinnasta on esitetty kaksi vaih-
toehtoista hulevesien hallintaratkaisua. Ensi-
sijaisena ratkaisuna hulevesien hallinta ha-
jautetusti eli tontti- ja korttelikohtaisilla sekä 
alueellisilla menetelmillä. Vaihtoehtoisesti 
hulevesien hallinta toteutetaan keskitetysti 
valuma-alueiden purkupisteissä. 

Pyöreälahden hulevesiselvi-
tyksen jatkotarkastelut, FCG 

2015 Jatkotarkasteluilla varmistettiin alueelle esi-
tettyjen hulevesien käsittelyaltaiden suunni-
telmien toteuttamiskelpoisuus ja -periaatteet. 

Pyöreälahden asemakaava 
ja asemakaavan muutos, 
tärinäselvitys, SITO 
 

2014 Mittaustulosten ja niiden pohjalta tehdyn 
laskennallisen arvion perusteella tärinän 
leviäminen radan ympäristöön vaihtelee 
suunnittelualueella suuresti, jonka vuoksi 
osalla radanvarren rakennuspaikkoja tärinä 
tulee ottaa huomioon rakentamisessa ja 
kaavamääräyksissä..  

Etelä-Siilinjärven yleiskaava-
alueen muinaisjäännösin-
ventointi, Mikroliitti Oy 

2012 Alueella sijainnut muinaisjäännösrekisterin 
mukainen kohde on tuhoutunut, eikä alueelta 
enää löydy kivikautista asuinpaikkaa. 
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1.1.1 Kuopion seudun maakuntakaava 
Alueella on voimassa ympäristöministeriön 3.7.2008 vahvistama Kuopion seudun maakun-
takaava. Maakuntakaavassa suunnittelualue on pääosin osoitettu taajamatoimintojen alu-
eeksi (A). Rautatie on merkitty päärata- ja liikennepaikkamerkinnällä. Suunnittelualueen 
halki itä- ja länsisuuntaisesti on merkitty moottorikelkkailureitti. Viitonen on merkitty seutu-
tieksi ja sen varrella kulkemaan seuturaitti sekä retkeilyreitti. 

 
Kuva 3 Ote Kuopion seudun maakuntakaavasta. 

 
Taajamatoimintojen alue 

 
Merkinnällä osoitetaan alueen käytön suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työ-
paikka- sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Merkintä sisältää taa-
jamien sisäisiä liikenneväyliä sekä liikenteen tarvitsemat satama-, huolto-, varikko-, termi-
naali, ratapiha- ja muita vastaavia alueita, ulkoilureitit, kevyen liikenteen väylät, paikallis-
keskukset, yhdyskuntateknisen huollon alueet, muut erityisalueet, paikalliset suojelualueet 
sekä virkistys- ja puistoalueet. Taajamatoimintojen alue – merkintä ei estä maa- ja metsäta-
louskäytössä olevien alueiden säilyttämistä tarvittaessa nykyisessä käytössään.  
 
  Retkeilyreitti 
 
   Moottorikelkkailureitti 
 
  Päärata 
 
    Kevyen liikenteen seuturaitti 
 
    Seututie tai pääkatu 
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1.1.2 Pohjois-Savon maakuntakaava 
Ympäristöministeriön 7.12.2011 vahvistaman Pohjois-Savon maakuntakaavaan tehtiin 
Kuopion seudun osalta vain muutokset aiemmin vahvistettuun Kuopion seudun maakunta-
kaavaan. Pyöreälahti kuuluu joukkoliikennevyöhykkeeseen sekä Kuopio-Tahko matkailun 
kehittämiskäytävään. 

 
Kuva 4 Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta. 

 
  Kuopio-Tahko matkailun kehittämiskäytävä 
    

Joukkoliikennevyöhyke 
 
1.1.3 Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava 
Ympäristöministeriö vahvisti Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavan 15.1.2014. Tuuli-
voima-maakuntakaavassa ei ole tätä aluetta koskevia varauksia. Tuulivoimamaakuntakaa-
vassa on määritelty Rissalan lentoaseman lentoliikenteen aiheuttama melualue. 

1.1.4 Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 
Pohjois-Savon maakuntavaltuusto on hyväksynyt 15.6.2015 Pohjois-Savon kaupan maa-
kuntakaavan 2030. Maakuntahallitus on saattanut 25.8.2015 maakuntavaltuuston maakun-
takaavan hyväksymispäätöksen ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Koko maakunnan 
kattavassa kaavassa määritellään sijainnit ja mitoitukset seudullisesti merkittäville vähittäis-
kaupan suuryksiköille. Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavassa ei ole tätä aluetta koske-
via merkintöjä. 

1.1.5 Yleiskaava 
Siilinjärven kunnanvaltuusto hyväksyi Etelä-Siilinjärven oikeusvaikutteisen yleiskaavan 
7.4.2014. Yleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu pientalovaltaisia asuntoalueita 
(AP-1), työpaikka-alue (TP), lähipalvelujen alue (PL), Yhdyskuntateknisen huollon alue 
(ET), energiahuollon aluevarauksia (EN), lähivirkistysaluetta (VL) sekä suojaviheraluetta 
(EV). Savon ammatti- ja aikuisopiston Toivalan koulutusyksikön rakennuspaikka on merkitty 
julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY). Koulun rakennuspaikan kaksi kohdetta on 
merkitty rakennussuojelukohteiksi, joilla on seudullista tai maakunnallista merkitystä (sr-
1/5). Suunnittelualueen etelä- ja pohjoisosaan on varattu uhanalaisten eläinlajien esiinty-
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misalue (s1). Radan ja Viitosen varteen on osoitettu melualue (me). Lisäksi radan varteen 
on lisätty merkintä, joka osoittaa meluntorjuntatarpeen. 

 
Kuva 5 Ote Etelä-Siilinjärven yleiskaavasta. 

 Pientalovaltainen asuntoalue. 

 Työpaikka-alue. 

Lähipalvelujen alue 

 Lähivirkistysalue. 

 Suojaviheralue. 

 Julkisten palvelujen ja hallinnon alue. 

 Yhdyskuntateknisen huollon alue 

 Energiahuollon alue 

 Rautatieliikenteen alue 
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 Asemakaavoitettava alue 

 Melualue 

 Uhanalaisten eläinlajien esiintymisalue 

 Päärata ja liikennepaikka 

          Seututie 
 Kevyen liikenteen reitti 

 Rakennussuojelukohde, jolla on seudullista tai maakunnallista merkitystä 

  Uudet tiet ja linjat 

  Liikennetunneli 
 

1.1.6 Asemakaava 
Suunnittelualue on pääosin asemakaavoittamaton. Savon ammatti- ja aikuisopiston Toiva-
lan koulutusyksikkö kuuluu vuonna 2004 valmistuneeseen Haaparinteen asemakaavaan. 
Kortepolun katualue kuuluu vuonna 1986 valmistuneeseen Metsäkoulun kaava-alueeseen.  

 

 
Kuva 6 Ote ajantasa-asemakaavasta. 

    
Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 

 

1.1.7 Kuntarakennemalli 
Kunnanvaltuuston hyväksymässä maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa on hyväksytty yhdys-
kuntarakenteen kehittämisen pohjaksi vuoteen 2030 tähdäten ns. Siilinjärvi-malli. Tämän 
mukaan Pyöreälahden alue sijoittuu alueelle, joka on varattu uusia asuinalueita varten. 
Maankäyttöpoliittisen ohjelman mukaan omakotirakentajille pyritään järjestämän kunnan 
rakennuspaikkatarjontaa asemakaavoittamalla sekä tiiviitä, lähellä palveluita sijaitsevia alu-
eita että väljempiä alueita hieman kauempaa joukkoliikenneyhteyksien varrelta. Omarantai-
sia rakennuspaikkoja pyritään järjestämään rannoilta, joilla ei ole yhteistä virkistyskäyttöä. 
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1.2 Alueen yleiskuvaus 
Suunnittelualue sijaitsee Toivalassa, Haaparinteen ja Metsäkoulun asuinalueiden pohjois-
puolella, reilun kahden kilometrin päässä Toivalan keskustasta. Viitosen länsipuolella alu-
eeseen kuuluu Savon ammatti- ja aikuisopiston Toivalan koulutusyksikön rakennuspaikka. 
Idässä suunnittelualue rajautuu rautatiehen. Suunnittelualue on n. 70 hehtaarin laajuinen.  
Suunnittelualue on pääosin metsää tai vanhaa pellonpohjaa. Maasto laskee tasaisesti 
itään, Iso-Jälän suuntaan. Radan läheisyydessä, peltoaukean keskellä on sijainnut Pyö-
reenlahden tilan tilakeskus, jonka rakennukset on jo nyt purettu. 

 
Kuva 7 Suunnittelualuetta Viitosen ja rannan välissä. Suunnittelualueella vaihtelevat metsäsaarekkeet ja 
avoin peltomaisema. 

1.3 Luonnonympäristö 
Suunnittelualue on pääosin aiemmin alueella toimineen maatilan maa- ja metsätalousmaa-
ta, metsää ja vanhaa peltoa. Maasto viettää loivasti Iso-Jälän suuntaan ollen korkeimmil-
laan n. 121 mpy ammattikoulun alueella ja matalimmillaan n. 85 mpy radan lähellä. Suun-
nittelualuetta halkovat itä-länsisuuntaiset puro- tai ojauomat, jotka kokoavat rinnealueen hu-
levesiä ja purkautuvat järveen. Viitosen suunnalta näkymä on avara peltojen yli aina Iso-
Jälän selälle saakka. Metsäsaarekkeiden kohdalla avoin maisema sulkeutuu. 
Sekä pohjoiselta että eteläiseltä metsäalueella on löydetty liito-oravan reviirit.  

1.3.1 Kasvillisuus 
Suunnittelualue on pääosin havupuuvaltaista eri-ikäistä talousmetsää ja peltoalueita. Pelto-
alueet ovat entistä maatalouden talouskeskuksen heinäpeltoa. Osalla peltoaluetta, joka on 
tällä hetkellä mullankäsittelyalueena, on kasvatettu aiemmin havupuun taimia. Etelä-
Siilinjärven yleiskaavaa varten laaditussa, vuonna 2012 valmistuneessa luontoselvitykses-
sä arvokkaaksi luontokohteeksi on luokiteltu eteläosan metsäkuvio. Metsä on lehtomaista 
sekametsää, jossa kasvaa isoja kuusia, koivuja, harmaaleppää sekä haapaa. Itäosassa on 
vankkapuinen lehtikuusikko. Osia metsäalueista on todettu liito-oravan asuttamaksi vuosien 
2004 ja 2012 liito-oravaselvityksissä. Vuoden 2002 liito-oravaselvityksessä alueelle on to-
dettu olevan liito-oravan kulkuyhteys Viitosen länsipuolen metsäalueelta.  
Luontoselvityksessä on mainittu myös suunnittelualueen läpi kulkeva Tervapuro. Tervapuro 
on yli kilometrin mittainen puro, joka virtaa alaosassa pellolla ja yläosassa metsäisessä pu-
rolaaksossa ja pienten peltojen reunassa. Kaava-alueella, Viitosen varressa puro muuttuu 
ojauomaksi ja sen varrella on vielä yläosassa pienenä kasvustona kotkansiipeä. 
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Kuva 8 Metsä-aluetta Pyöreälahdentien liittymästä kuvattuna. 

 
Kuva 9 Peltoalueiden ja metsäalueiden vaihtelua. Jälää kohti laskeva ojapainanne. 
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1.3.2 Maaperä 
Pöyry Finland Oy suoritti alueella maaperäselvityksiä vuosina 2010 ja 2013. Vuoden 2013 
selvityksessä täydennettiin aikaisempaa selvitystä sekä tutkittiin meluvallin rakentamisen 
mahdollisuutta radan läheisyyteen. Selvitystä täydennettiin vielä vuonna 2014 meluvallin 
vakavuuslaskelmilla. 
Tutkimusalue sijoittuu itään päin viettävän moreenirinteen alaosaan, jossa tyypillisesti on 
löyhiä moreenikerrostumia ja moreenikerrosten välissä lajittuneita hiekka-, siltti- ja saviker-
rostumia, jotka tiiviydeltään vaihtelevat hyvin löyhistä kerrostumista löyhiin ja keskitiiviisiin 
välikerroksiin. Alueen notkelmakohdissa, joihin on syntynyt purouomat, ovat maakerrokset 
kaikkein löyhimmillään. Maalajien ja kerrosten tiiviysvaihtelut ovat pienipiirteisiä, jolloin vie-
rekkäisten kairauspisteiden välillä voi olla suuriakin eroja ja näin ollen rakennettavuuden 
tarkka rajaaminen on vaikeaa. Kairaukset päättyivät 0,8 - 7,7 m syvyyteen maanpinnasta 
moreenikerroksessa oleviin kiviin. 
Maapohjassa on vettä johtavia kerroksia, joita pitkin vesi pääsee liikkumaan maaperässä 
Jäläjärveä kohti. Tutkimusalueen eteläosan metsäalueella erään tutkimuspisteen (28) koh-
dalla vesipinta on n. 1,0 m syvyydellä maanpinnasta. Tämän eteläpuolella on aikaisemmis-
sa tutkimuksissa havaittu hiekkakerroksia, joissa vettä virtaa runsaasti. 
Rakennettavuudeltaan alue jakautuu normaalisti (2) ja vaikeasti (3) rakennettaviin alueisiin. 
Normaalisti rakennettavilla alueilla rakennukset voidaan perustaa maanvaraisille anturoille 
ja kantava maapohja on enintään 1 m:n syvyydessä maanpinnasta. Rakennusten lattiat 
voidaan rakentaa maanvaraisina. Kunnallistekniikan rakentaminen ei vaadi erityistoimenpi-
teitä. Vaikeimmin rakennettavilla alueilla kantava maapohja on 2-3 m syvyydessä maanpin-
nasta. Rakennusten kohdalla joudutaan suorittamaan massanvaihtoja tai esikuormittamaan 
rakennuspohjia ylipenkereillä ja kaikkein löyhimmillä alueilla on varauduttava rakennukset 
perustamaan kovan pohjaan lyötävien tukipaalujen varaan. Rakennusten alimmat lattiat 
voidaan perustaa perustamisratkaisusta riippuen joko maanvaraisesti tai kantavina raken-
teina. Putkijohtojen osalla joudutaan käyttämään arinarakenteita ja mahdollisesti myös paa-
lutuksia. Maaperän kantavuuden vaihtelujen vuoksi kaikilla rakennuspaikoilla on suoritetta-
va yksityiskohtaiset pohjatutkimukset ennen perustamistavan lopullista ratkaisemista. 
Maaperätutkimuksessa selvitettiin rakennuspaikkojen esirakentamisen mahdollisuutta vai-
keasti rakennettavilla alueilla (3). Maaperätutkimusten yhteydessä otettiin häiriintymättömiä 
maanäytteitä, joille tehtiin painumien laskemista varten ödömetrikokeet. Kokeista saatujen 
laskentaparametrien avulla tutkittiin esirakentamisvaihtoehtoa, jossa maapohjaa kuormite-
taan ylipenkereellä. Tulosten perusteella rakennuspohjan kuormittaminen ylipenkereellä on 
mahdollista, koska painuma-aika on lyhyt ja toisaalta meluvallin vakavuuslaskelmat osoitta-
vat, että maapohja kestää murtumatta ylipenkereen rakentamisen. Lopullista perustamis-
ratkaisua mietittäessä joudutaan vertaamaan joko massanvaihtoratkaisua, jossa hyvin 
pehmeä maakerros kaivetaan pois ja korvataan kerroksittain tiivistettävällä sora- tai louhe-
kerroksella tai ylipenkereellä suoritettua esikuormitusta. Molemmat vaihtoehdot ovat mah-
dollisia, mutta taloudellisuus vaikuttanee valintaan. Rakentamalla rakennuksen alle vaikka 
osittainenkin kellarikerros kaivautuu pehmeä maakerros pois, jolloin kumpaakaan vaihtoeh-
toa ei tässä tapauksessa tarvita. 
Suunniteltua kaava-aluetta rasittaa rataliikenteen aiheuttama melu. Radan läheisyyteen on 
suunniteltu rakennettavan meluvalli melun torjumiseksi. Vuoden 2013 rakennettavuusselvi-
tyksessä tutkittiin maaperää myös meluvallin rakentamisen näkökulmasta. Rakennetta-
vuusselvitystyössä suoritettiin kaksi laskentaa, joissa toisessa meluvalli oli n. 70 m ja toi-
sessa n. 20 m päässä rata-alueesta. Meluvallin yläpinta oli molemmissa laskelmissa tasolla 
+91,00 ja ratapenkereen yläpinta samalla kohtaa tasolla +87,00. Meluvallin luiskat oli las-
kennassa oletettu olevan kaltevuudessa 1:2. Vakavuuslaskelmien perusteella saavutetut 
varmuustasot olivat riittävät molemmissa vaihtoehdoissa. Rakennettavuusselvitystä täy-
dennettiin vuonna 2014, kun alueen suunnittelun edetessä ilmeni, että meluvallia joudutaan 
korottamaan yhdellä metrillä. Vuoden 2014 selvityksessä meluvallin yläpinta on tehdyissä 
laskelmissa tasolla +92,00 ja ratapenkereen yläpinta samalla kohtaa tasolla +87,00. Las-
kelmissa meluvallin luiskakaltevuus on radan suuntaan 1:2–1:2,5 ja suunnitellun asunto-
alueen suuntaan 1:6. Vakavuuslaskelmien perusteella riittävä varmuustaso saavutetaan 
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radan suuntaan luiskakaltevuudella 1:2,5. Rakentamalla meluvallia kerroksittain työkoneella 
tiivistäen kasvaa varmuustaso vielä suuremmaksi kuin laskelmissa on saatu.  

 
Kuva 10 Rakennettavuusselvitys 2013, Tutkimuspistekartta / rakennettavuuskartta, Pöyry Finland Oy. 

 

1.3.3 Liito-orava 
Suunnittelualueella on suoritettu useita liito-oravaselvityksiä, vuosina 2002, 2004, 2009, 
2010, 2012 ja 2013. Suunnittelualueen eteläosan ja pohjoisosan metsistä on löydetty liito-
oravareviirit. 
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Kuva 11 Liito-oravareviirien likimääräinen sijainti suunnittelualueella. 

1.4 Rakennettu ympäristö 
Suunnittelualue asettuu Metsäkoulun ja Haaparinteen tiiviisti rakennettujen asuinalueiden 
välittömään läheisyyteen, niiden pohjoispuolelle, Viitosen varteen.  

1.4.1 Palvelut 
Suunnittelualueella, Viitosen länsipuolella, on Savon ammatti- ja aikuisopiston Toivalan 
koulutusyksikkö. Muita palveluja suunnittelualueella ei ole. Kolmen kilometrin päässä sijait-
sevasta Vuorelan keskustasta löytyvät normaalit kuntapalvelut, mm. terveyspalvelut ja kau-
palliset palvelut. 
Koulunkäyntialue, koulut, päiväkodit 
Pyöreälahti kuuluu Toivalan koulunkäyntialueeseen. Toivalan alakoulu ja Suininlahden ylä-
koulu sijaitsevat Toivalan taajamassa, suunnittelualueesta noin kahden kilometrin etäisyy-
dellä. Toivalan alakoulussa on noin 250 oppilasta. Koulun yhteydessä toimii Toivalan päi-
väkodin esiopetuksen esikouluryhmät. Suininlahden yläkoulussa on noin 330 oppilasta. 
Siilinjärven lukio toimii Siilinjärven keskustassa, Ahmon koulukeskuksessa. 
Siilinjärvellä toisen asteen ammatillista koulutusta järjestävät Ingmanin käsi- ja taideteolli-
suusoppilaitos Toivalassa sekä Savon ammatti- ja aikuisopisto Toivalan ja Rissalan toimi-
pisteissä. 
Toivalan päiväkoti sijaitsee Toivalan taajamassa, reilun kahden kilometrin etäisyydellä 
suunnittelualueesta. Toivalan päiväkodissa toimii kaksi lapsiryhmää sekä kolme esikoulu-
ryhmää.  Haaparinteen päiväkoti sijaitsee Haaparinteen taajamassa, noin 1,5 kilometrin 
etäisyydellä suunnittelualueesta. Haaparinteen päiväkodissa toimii neljä lapsiryhmää. Vuo-
relan taajamassa toimii kaksi päiväkotia, Päiväkoti Pikkusiili sekä Vuorelan päiväkoti. Päi-
väkoti Pikkusiilissä toimii seitsemän lapsiryhmää, Vuorelan päiväkodissa kaksi lapsiryhmää, 
kolme esikouluryhmää sekä yksi erityisryhmä. 
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1.4.2 Väestö ja työpaikat 
Suunnittelualueella, ammattiopiston alueella, asui vuoden 2013 elokuussa 13 asukasta. 
Suunnittelualueella toimii Savon ammatti- ja aikuisopiston Toivalan koulutusyksikkö, jossa 
on noin 80 työpaikkaa. 

1.4.3 Virkistys 
Viitosen varren Toivalaan saakka yhtenäinen kevyenliikenteen väylä on suosittu pyöräily-, 
lenkkeily- ja rullaluistelureitti. Paikoin kevyen liikenteen väylän kautta tapahtuva kiinteistöille 
ajo hankaloittaa reitin varsinaista käyttöä. 
Toivalan ja Vuorelan alakoulujen sekä Suininlahden yläkoulun yhteydessä ovat sisäliikun-
tasalit sekä ulkoliikuntakentät. Alakoulujen pihoilla on lähiliikuntapaikat. Toivalassa sijaitsee 
Tanhulan kenttä sekä Tuplajäät, jonka yhteydessä on myös kuntosali. Savon ammatti- ja 
aikuisopiston Toivalan koulutusyksikön yhteydessä on sisäliikuntasali, erilaisia ulkoliikunta-
reittejä sekä talvella hiihtolatu. Haaparinteen asuinalueella on palloilukenttä, jolle jäädyte-
tään talvella luistelujää. Suunnittelualueen itäpuolella, radan takana on kunnan ylläpitämä 
uimaranta. 
Vuorelan keskustassa sijaitsee kylpylä-hotelli Kunnonpaikka, jossa on mahdollista harras-
taa monenlaista liikuntaa sekä sisä- että ulkotiloissa. Vuorelassa toimii ratsastuskeskus 
Vuorelan talli.  

1.4.4 Tieliikenne 
Valtatie 5 on valtakunnallisesti ja seudullisesti tärkeä pääväylä pohjois-etelä -suunnassa. 
Siilinjärven keskustasta etelään VT5 on nelikaistainen moottoritie, josta rinnakkaistienä toi-
mivalle Viitoselle on liittymät Oikeakätisellä Kasurilan pohjoispuolella ja Vuorelan pohjois-
puolella. Vuorelan moottoritieliittymälle on Pyöreälahdelta matkaa noin 2 km. 
Suunnittelualueen länsipuolella kulkee Viitonen (maantie 559), joka toimii moottoritien rin-
nakkaistienä. Viitonen on entinen valtatie. Nopeusrajoitus tiellä on suunnittelualueen koh-
dalla kesäaikaan 80 km/h ja talvella 70 km/h. Tiellä on jonkin verran raskasta liikennettä. 
Suunnittelualueen kohdalla Viitosella näkymiä heikentävät voimakkaat maastonmuodot. 
Viitosen varressa on vilkas Vuorelan ja Siilinjärven keskustan välinen kevyen liikenteen 
pääväylä. Suunnittelualueen kohdalla kevyen liikenteen väylä kulkee Viitosen länsipuolella. 
Toivalantien kohdalla on alikulku, jossa kevyen liikenteen väylä siirtyy kulkemaan Viitosen 
itäpuolelle. 
Joukkoliikenne toimii alueella sekä paikallisesti että seudullisesti. Arkisin alueen kautta kul-
kee bussivuoroja noin 30 suuntaansa, sunnuntaisin noin 10. Joukkoliikenteen Kuopio-
Siilinjärvi laatukäytävän kolme pysäkkiparia asettuu suunnittelualueen kohdalle.  
Kaava-alueen etelälaidalla kulkee kaavakatu Kortepolku. 
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Kuva 12 Liikenneväyliä, bussipysäkit. 

1.4.5 Raideliikenne 
Suunnittelualueen itäpuolitse kulkee yksiraiteinen rautatie, Savonrata. Pyöreälahden koh-
dalla radalla kulkee n. 20–25 junaa vuorokaudessa. Suunnittelualueen sekä Metsäkoulun 
kohdalla on neljä tasoristeystä, Konttihovi, Norkotti, Kokkola ja Kivilehto, joiden kautta kulje-
taan ranta-alueelle, kunnan uimarannalle, ranta-alueen omakotitalolle ja kesähuviloille. 
Rataosalta Kuopio-Kajaani on tehty tarveselvitys tasoristeyksien poistamiseksi, minkä ta-
voitteena on liikenneturvallisuuden sekä tie- ja raideliikenteen liikennöitävyyden parantami-
nen. Tarveselvityksessä on osoitettu tasoristeyksien poistamiseksi tarvittavat toimenpiteet. 
Siilinjärven ja Vuorelan välillä olevat 10 tasoristeystä on esitetty korvattavaksi kolmella ali-
kulkusillalla ja yksityistiejärjestelyillä. Metsäkoulun ja Pyöreälahden kohdalla olevat neljä ta-
soristeystä korvataan Norkotin kohdalle rakennettavalla alikululla sekä siihen liittyvällä tie-
järjestelyillä. Silta sijoitetaan 17 m nykyisestä tasoristeyksestä pohjoiseen. Alikulkusillan 
korkeus on 3,25 m, joten yhteys korkeille ajoneuvoille on Koivupurontien kautta. 

 
Kuva 13 Suunnittelualueen kohdalla olevat nykyiset tasoristeykset. Suunniteltu uusi alikulku-  
ja tiejärjestely. Kuva suunnitelmaraportista Savonradan tasoristeysjärjestelyt välillä Kuopio-Iisalmi.  
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1.4.6 Lentoliikenne 
Rissalan lentoasema sijaitsee reilun kahden kilometrin päässä suunnittelualueelta itään.  

1.4.7 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Vuonna 2012 Etelä-Siilinjärven yleiskaavaa varten tehdyssä rakennusinventoinnissa inven-
toitiin suunnittelualueella sijaitsevat Savon ammatti- ja aikuisopiston Toivalan koulutusyksi-
kön vanhimmat rakennukset (entinen Toivalan metsäkoulu) sekä Pyöreenlahden tilan ra-
kennukset. 
Savon ammatti- ja aikuisopiston Toivalan koulutusyksikön rakennuksesta inventoitiin vanha 
päärakennus, opettajien asunto sekä rehtorin asunto, joiden suunnittelija on arkkitehtitoi-
misto Olli ja Eija Saijonmaa. Kunnan omistama ns. Toivalan metsäkoulun päärakennus 
valmistui vuonna 1953. Tätä ennen opetusta oli annettu väliaikaisesti Suonenjoella. Lisätilo-
ja on valmistunut vuosina 1969, 1971 ja 2012. Koulu siirtyi vuonna 1975 valtion omistuk-
seen ja myöhemmin Pohjois-Savon ammatillisen koulutuksen koulutusyhtymälle. 
Loivaan rinteeseen hienovaraisesti sommiteltu rakennusryhmä edustaa 1950-luvun amma-
tillista koulurakentamista. Kohde on paikallisesti, maisemallisesti sekä rakennus- ja kulttuu-
rihistoriallisesti merkittävä kokonaisuus.  

 
Kuva 14 Koulun päärakennus. 

Pyöreenlahden tilalla sijaitsi päärakennus, joka oli 1960-70-luvuilla vuorattu lomalaudoituk-
sella ja mineriittilevyillä sekä laajennettu matalammalla siipiosalla. Myös ikkunat oli muutet-
tu.  Pihapiiriin kuuluivat lisäksi vanha maalaamaton aitta, joka oli myöhemmin muutettu vil-
jakuivaamoksi. Navetta oli todennäköisesti 1950-luvulta. Kohteella ei todettu olevan erityis-
tä kulttuurihistoriallista arvoa ja rakennukset ovatkin nyt purettu tai poltettu. 

 
Kuva 15 Pyöreenlahden tila, jonka rakennukset ovat jo purettu tai poltettu. 
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Vuonna 2012 Mikroliitti Oy:n Etelä-Siilinjärven yleiskaavaa varten laatimassa Etelä-
Siilinjärven yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventoinnissa alueella ei ole todettu olevan 
kivikautista asuinpaikkaa. Kuopion kulttuurihistoriallisen museon yli-intendentti Jouko Aro-
alho suoritti alueella maastokatselmuksen vuonna 2013. Tällöinkään alueelta ei löytynyt 
muinaismuistoja. 

1.4.8 Taajamakuva, maisema 
Siilinjärven Toivalan-Vuorelan maisemaa on analysoitu Suunnittelukeskus Oy:n laatimassa 
Toivalan-Vuorelan maisemanhoitosuunnitelmassa, vuodelta 1982. Siilinjärveläistä maise-
maa hallitsevat Pohjois-Savolle tyypilliset runsasrantaiset vesistöt ja kumpuileva maasto. 
Oman ominaislaatunsa maisemaan antaa voimakas harjumuodostelma, joka jakaa kunnan 
osa-alueisiin. Toivala-Vuorelan alueen maiseman keskeisen rungon muodostavat Iso-Jälän 
Suininlahdesta ja Pyöreälahdesta jatkuva peltolaakso sekä korkeat metsäiset mäet, Han-
himäki, Ruskeamäki, Soidinmäki ja Kinnulanniemi. Asutus on keskittynyt Toivalan ja Vuore-
lan taajamien ympäristöön sekä Metsäkoulun ja Haaparinteen asuinalueille. Viljelysaukeaa 
rytmittävät tilakeskusten rakennusryhmät. 
Suunnittelualue asettuu Mustikkamäeksi kutsutun selänteen itään laskevalle rinteelle, aivan 
Iso-Jälän rantaviivan tuntumaan. Suunnittelualue on suurimmaksi osaksi aukeaa peltoa, jo-
ka on jatkumoa Toivala-Vuorelan keskeiselle peltolaaksolle.  
Suunnittelualue on idän suuntaan avointa maisematilaa, jonka länsipuolella kohoaa met-
säinen Mustikkamäki. Viitoselta, suunnittelualueen länsiosasta, avautuu pitkä näkymä Iso-
Jälän selälle saakka. Paikoitellen maisematila sulkeutuu metsäsaarekkeiden kohdalla.  

 
Kuva 16 Viitoselta Jälän suuntaan aukeava avoin maisematila. 

1.4.9 Tekninen huolto 
Alueen itälaidalla, radan varressa, kulkee 20 kV:n ilmasähkölinja. 
Suunnittelualueen itä- ja etelälaidalla, kulkee kunnan vesihuoltolaitoksen veden ja viemärin 
runkolinjat, johon alueen kunnallistekniikka voidaan suoraan liittää. Alueen kaakkoiskul-
massa on jätevedenpumppaamo, johon kaava-alueen kunnallistekniikan rakentamisen yh-
teydessä on tarkoitus rakentaa uusi isompi ylivuotosäiliö häiriötilanteiden varalle. 
Alueella ei ole eikä tule kaukolämpöä pitkän liityntäyhteyden rakentamisen kustannusten 
vuoksi.  
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1.5 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
1.5.1 Pohjavesi- ja pintavesiolosuhteet 
Suunnittelualue sijaitsee Iso-Jälän ranta-alueella, mutta ei rajaudu aivan rantaan saakka. 
Iso-Jälän itärannalla sijaitsee Jälänniemen vedenottamo. Suunnittelualue ei ole vedenhan-
kinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. 
Iso-Jälä kuuluu Kallaveden ja eräiden muiden järvien kanssa samassa 82 m tasossa olevi-
en altaiden muodostamaan suurjärveen, Iso-Kallaan. Iso-Jälän oma lähivaluma-alue on 
pieni, sen suurin puro on Säyneenjoki. Iso-Jälän pinta-ala on 7,3 km², keskisyvyys 8,9 m ja 
suurin syvyys 48 m. Iso-Jälän keskivedenkorkeus jaksolla 1962–2011 on ollut NN+81,72 ja 
keskimääräinen vuotuinen vaihtelu 100 cm. Etelä-Siilinjärven hulevesiselvityksen (Pöyry, 
2012) mukaan Iso-Jälä on luokiteltu vähähumuksiseksi, laadultaan hyväksi järveksi, joskin 
happipitoisuus saattaa talvisin olla huono järven yli 40 metrin syvänteessä. 
Suunnittelualueen länsipuolella kohoavat Mustikkamäki ja Soidinmäki, joiden vedet valuvat 
suunnittelualueen poikki länsi-itäsuuntaisesti kulkevien purouomien kautta Iso-Jälään. 
Suunnittelualueen eteläisen metsäalueen poikki kulkeva oja johtaa Haaparinteen alueelta 
tulevia hulevesiä Iso-Jälään. 

1.5.2 Pilaantuneet maa-alueet 
Pyöreälahden kaava-alueen eteläosassa on 1970–1990-luvuilla sijainnut taimikasvattamo. 
Taimikasvattamon alueella on saatujen tietojen mukaan kasvatettu kuusen ja männyn tai-
mia sekä käytetty tuon aikakauden sallimia torjunta-ainevalmisteita. 
Pöyry Finland Oy on tehnyt Pyöreälahden entisen taimikasvattamon alueelle maaperän pi-
laantuneisuustutkimuksen kesäkuussa 2015 sekä lisätutkimuksia syyskuussa 2015.  Tutki-
musten tavoitteena oli selvittää haitta-aineiden mahdollista esiintymistä entisen taimikasvat-
tamon alueen maaperässä.  
Kesäkuussa 2015 tehdyissä maaperän pilaantuneisuustutkimuksissa havaittiin kohonneita 
pitoisuuksia heksaklooribentseeniä (HCB) kahdella tutkimusalueella (alue 1, syvyys 0,3-1 
m, pitoisuus 0,031 mg/kg; alue 3, syvyys 0-0,3 m, pitoisuus 0,012 mg/kg). Syyskuussa 
2015 tehdyissä lisätutkimuksissa selvitettiin tarkemmin aiemmassa tutkimuksessa maape-
rässä havaitun heksaklooribentseenin esiintymistä alueen maaperässä. Lisätutkimuksissa 
kohonneita heksaklooribentseeni pitoisuuksia havaittiin kahdessa näytepisteessä (KK17, 
syvyydet 0-0,45 m, pitoisuudet 0,031-0,034 mg/kg; KK19, syvyys 0-0,15 m, pitoisuus 0,017 
mg/kg). Näytepisteistä KK17 sijoittui aiemman tutkimuksen alueelle 1 sekä näytepiste KK19 
aiemman tutkimuksen alueelle 2. Havaitut kohonneet pitoisuudet ylittivät heksaklooribent-
seenin kynnysarvon (0,01 mg/kg), mutta alittivat alemman (0,05 mg/kg) ja ylemmän (2 
mg/kg) ohjearvon. Maaperää pidetään yleensä pilaantuneena teollisuus-, varasto-, liikenne- 
ym. vastaavilla alueilla, jos aineen pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon. Alempaa ohjearvoa 
käytetään vastaavasti muilla alueilla, kuten asuinalueilla. 
Maaperässä todetut pitoisuudet eivät analyysien määritystarkkuus huomioiden ylittäneet 
ekologisin ja terveysperustein määritettyjä suurimpia hyväksyttäviä pitoisuuksia (SHPeko 2 
mg/kg ja SHPter 0,032 mg/kg). Tutkimuksessa havaituista kohonneista HCB:n pitoisuuksista 
alueen maaperässä ei aiheudu ympäristö- tai terveysvaikutuksia, eikä alueella ole tarvetta 
lisätutkimuksiin taikka maaperän puhdistustöihin nykytilanteessa.  

1.5.3 Ilman laatu 
Suunnittelualueen länsilaidassa kulkeva Viitosen tieliikenne kohottaa ajoittain alueen pöly-
pitoisuutta ja pakokaasupäästöt vaikuttavat ilmanlaatuun varsinkin tyynellä ilmalla.  
Ilmatieteenlaitoksen vuonna 2007 laatimassa selvityksessä Kuopion ja Siilinjärven vuosien 
2005 ja 2020 hiukkaspäästöjen ja Kuopion vuoden 2005 autoliikenteen hiilimonoksidipääs-
töjen leviämislaskelmat mitattiin Siilinjärven kunnan teollisuuslaitosten ja energiantuotannon 
pistelähteiden, kiinteistöjen erillislämmityksen ja autoliikenteen hiukkaspäästöjä vuoden 
2005 ja vuodelle 2020 ennustetussa päästötilanteessa. Siilinjärven hiukkaspitoisuus alittaa 
voimassa olevat raja-arvot, ollen enimmillään 50–60% raja-arvoista. Mallilaskelmien mu-
kaan korkeimmat hiukkaspäästöt johtuvat autoliikenteen päästöistä. Merkittävin kausi hiuk-
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kaspitoisuuksien haittavaikutusten kannalta on kevät, jolloin hiekoitushiekasta peräisin ole-
va pöly nousee ilmaan. Vuonna 2008 laaditussa tutkimuksessa Kuopion ja Siilinjärven vuo-
sien 2006 ja 2020 typenoksidipäästöjen leviämislaskelmat kartoitettiin Kuopion kaupungin 
ja Siilinjärven kunnan teollisuuden ja energiatuotannon, kiinteistöjen erillislämmityksen sekä 
autoliikenteen vuosien 2006 ja 2020 typenoksidipäästöt. Tutkimuksen mukaan Siilinjärvellä 
alittuvat typpioksidipitoisuuden vuorokausi- ja tuntiohjearvot. 

1.5.4 Liikennemelu 
Valtioneuvoston päätös (No. 993/92) määrittelee asuntoalueiden sallittujen melutasojen oh-
jearvot seuraavasti: 

Enimmäismelutaso dB(A) Päivällä  klo 7 - 22 Yöllä  klo 22 - 7 

Ulkomelu 55 50 

Ulkomelu (uudet alueet) 55 45 

Sisämelu 35 30 

 
Osa suunnitelluista rakennuspaikoista sijoittuu Viitosen tai radan melualueelle. Melua on 
selvitetty Kuopion ja Siilinjärven meluselvityksessä vuonna 2008 sekä tarkemmilla Rambol-
lin laatimilla meluselvityksillä vuonna 2013–2014. Laadituista selvityksistä käy ilmi, että se-
kä rautatieliikenteen että tieliikenteen osalta asumisen suunnittelua ohjaava melu on yöai-
kainen keskiäänitaso ulko-oleskelualueilla 45 dBA. 

 
Kuva 17 Ratamelu, nykytilanne, kello 22-07, Ramboll. 
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Kuva 18 Tiemelu, nykytilanne, 80 km/h, kello 22-07, Ramboll. 

1.5.5 Lentomelu 
Suunnittelualue kuuluu osittain Kuopion lentokentän melualueen reunavyöhykkeeseen. 
Suunnittelualueen reunamille kohdistuu tulevaisuuden, vuoden 2025, ennusteessa kaikesta 
lentoliikenteestä 50 - 55 Lden melutaso, josta suurin osa aiheutuu sotilasliikenteestä. 
Lentomelusuure on ns. päivä-ilta-yömelutaso, josta käytetään lyhennettä Lden (DEN - Day - 
Evening - Night). Lden on vuorokauden ajalla painotettu melun keskiäänitaso, jossa ilta-ajan 
klo 19–22 melutapahtumia on painotettu +5 dB ja yöajan klo 22 - 07 melutapahtumia on 
painotettu +10 dB. Ilma-alusten aiheuttamaa melutasoa Lden 55 dB pidetään yleisesti 
maankäytön suunnittelun kannalta ohjaavana melutasona uusien asuntoalueiden sijoittami-
sessa. 
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Kuva 19 Lentomelualueet vuonna 2025. 

1.5.6 Tärinä 
Suunnittelualueelle teetettiin tärinäselvitys vuonna 2014. Siton laatiman selvityksen mukaan 
mittaustulosten ja niiden pohjalta tehdyn laskennallisen arvion perusteella tärinän leviämi-
nen ympäristöön vaihtelee radan varressa suuresti, mikä selittyy alueen vaihtelevalla maa-
perällä. Mittaustuloksia saatiin edustavasta määrästä junia, joten tuloksissa ei ole radalla 
liikkuvaan kalustoon liittyviä epävarmuuksia. 
Tärinäselvityksessä määritellään vyöhykkeet, joille voi rakentaa joko siirtokertoimella 1 tai 
2. Asuintaloissa siirtokerroin on 2,0 lukuun ottamatta seuraavia tapauksia, joille kerroin on 
1,0:  

• Rakennuksen lattiat ovat maanvaraiset. 
• Rakennus on yksikerroksinen ja perustettu paaluille. 
• Rakennus on vähintään viisikerroksinen. 

 
Muussa kuin asuinrakentamisessa tärinän suojaetäisyydet ovat lievemmät. 
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Kuva 20 Tärinän etäisyydet, asuinrakentaminen (Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tä-
rinäselvitys, Sito). 

1.6 Maanomistus 
Kaava-alue on pääosin kunnan omistuksessa. Savon koulutuskuntayhtymä omistaa am-
mattiopiston rakennuspaikan sekä suikaleen metsää Viitosen itäpuolella. Viitosen maantie-
alueen omistaa valtio. 
 

1.7 Kaavatyön tavoitteet 
Kaavatyö on käynnistetty seuraavien kunnan maankäyttöpoliittiseen ohjelmaan ja Etelä-
Siilinjärven yleiskaavaan kirjattujen tavoitteiden mukaisesti: 
- Omakotirakentajille pyritään järjestämään kunnan rakennuspaikkatarjontaa asemakaa-

voittamalla sekä tiiviitä, lähellä palveluja sijaitsevia alueita että väljempiä alueita hieman 
kauempaa joukkoliikenneyhteyksien ääreltä. 

- Maankäyttöä suunnitellaan kestävän kehityksen mukaan kokonaistaloudellisesti sekä 
asukkaan että kunnan parhaaksi. 

- Uudet asuinalueet suunnitellaan palveluverkkoon tukeutuen. 
- Rakennuspaikkoja osoitetaan eri toimijoille tiivistäen ja eheyttäen. 
- Täydennysrakentamista osoitetaan palvelu- ja kunnallisteknisten verkostojen piirissä 

kaavatalouden, kestävän kehityksen ja ilmaston muutoksen kannalta edulliselta paikal-
ta. 

- Kunta laatii kaavoja pääsääntöisesti omistamilleen maille. 
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Kaavatyön kuluessa on asetettu seuraavat tavoitteet: 
- Muodostetaan olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja teknisen huollon verkostoihin liittyvä 

uusi pientaloalue. 
- Muodostetaan korkeatasoinen, turvallinen, pienimittakaavainen, viihtyisä ja luonnonlä-

heinen ympäristö, jossa liikennemelun haittavaikutukset on minimoitu. 
- Suunnittelualueen eteläosaan muodostetaan pienyritysrakennuspaikkoja, joissa yritys-

toiminnan läheisyyteen on mahdollista rakentaa asunto. 
- Ammatti- ja aikuisopiston asemakaavan ajantasaisuus tarkistetaan ja laajennetaan 
- Alueen luontoarvojen säilyminen pyritään turvaamaan. 
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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 
edellyttävät yhtäältä pientalorakentamista työikäisille lapsiperheille ja toisaalta kerrostalora-
kentamista ikääntyville kuntalaisille. Kirkonkylän tonttitarjonta ei yksin riitä, vaan tavoittei-
den mukainen väestönkasvu edellyttää jatkuvaa asuntorakentamista myös Toivalan-
Vuorelan alueella. 
Toivalan-Vuorelan alueella ei tällä hetkellä ole vapaita omakotirakennuspaikkoja eikä pien-
yrityksille varattuja tontteja. Kirkonkylällä vapaita omakotirakennuspaikkoja on tarjolla Pan-
ninniemessä.  
Savon ammatti- ja aikuisopiston Toivalan koulutusyksikön rakennuspaikka on otettu mu-
kaan kaava-alueeseen. Kaavoitusprosessin aikana tarkastetaan koulun alueen asemakaa-
van ajantasaisuus ja tehdään tarpeelliset muutokset. 

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 
Yritykset Alueella toimivat yritykset 
Kunnan viranomaiset Rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, ympäristöterveys, tekniset 

palvelut, yritys-asiamies, koulutoimi, sosiaalitoimi 
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  
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Kaavatyön käsittelyvaiheet sekä suunnittelun aikainen osallistuminen ja vuorovaikutus on 
kuvattu seuraavissa taulukoissa: 

Kaavoitusprosessi 
Vireilläolo 
Vireillepano 
Tekijä, ajankohta 

 
Asiayhteys 

 
Sisältö 

Kunnanhallitus 
17.12.2013 § 307 

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

Kaavatyö vireille kuulutuksella. 

Tiedottaminen 
Missä, milloin    

 
Asiayhteys 

 
Sisältö 

Laatimisvaihe   
2013–2014 Kaavasta on neuvoteltu suunnittelu-

alueen asukkaiden ja maanomistaji-
en kanssa. 

 

Kunnanhallitus 
17.12.2013 § 307 

Asemakaava-alueen valmisteluai-
neiston esittely. 

 

19.12.2013 Kuulutus, Uutis-Jousi Asemakaavatyö vireille ja osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma sekä 
asemakaavan valmisteluaineisto 
nähtäville.  

Ehdotusvaihe   
Kunnanhallitus 
30.3.2015 § 60 

Asemakaava-alueen ehdotusaineis-
ton esittely. 

 

1.4.2015 Kuulutus, Uutis-Jousi Asemakaavaehdotus nähtäville. 

 

Viranomaisyhteistyö 
ajankohta Käsittely Sisältö 

Laatimisvaihe   
27.5.2013 Asemakaavan käynnistysvaiheen 

viranomaisneuvottelu 
Käsiteltiin kaavahankeen luonnos-
vaiheen suunnitelmia. Muistio. 

 Pääkohdat viranomaisneuvottelusta: 
- Alueelle on tekeillä Etelä-Siilinjärven yleiskaava. Yleiskaava olisi hyvä saada 

ehdotusvaiheeseen ennen Pyöreälahden asemakaavan luonnosvaiheen käsit-
telyä. 

- OAS on riittävällä tarkkuudella laadittu. 
- Tärinäselvitys on teetettävä. Viitosen joukkoliikenne on hyvällä tasolla, eikä sitä 

saisi huonontaa. Viitosen liikennetarkastelu tulisi saattaa loppuun tätä asema-
kaavatyötä sekä yleiskaavoitusta varten. 

- Alueen maaperä on eroosioherkkää. Hulevesiselvitystä olisi tarkennettava. Ha-
juhaittojen ehkäisemiseksi pumppaamon sijaintia on hyvä miettiä. 

- Muinaismuistojen maastokatselmus on suunnitteilla. Kunnan tulee olla yhtey-
dessä Kulttuurihistorialliseen museoon. 

- Radan alikulkutunneli olisi hyvä merkitä kaavaan. Kaavarajausta olisi tarkistet-
tava. 

- Kaavatalouslaskelmat on hyvä ottaa kaavaan mukaan. 
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Ehdotusvaihe Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun tarpeesta keskusteltiin ELY- keskuksen 
kanssa. ELY- keskus katsoi, että viranomaisneuvottelua ei ole tarpeen järjestää 
ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä. 

 

Mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen, luonnos 

Asukkaat, maanomistajat, yhteisöt ja yritykset 
Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine / Vaikutus kaavaan 
- - - 

Viranomaiset 
Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine / Vaikutus kaavaan 
Pohjois-Savon pe-
lastuslaitos 
Ilmoitus 3.2.3014 

Ei huomautettavaa. Asia todetaan. 
 

Sosiaali- ja terveys-
lautakunta 
Ilmoitus 14.2.2014 

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei anna 
lausuntoa kaavasta. 

Asia todetaan. 

Rakennusvalvonta 
Keskustelu rakennustar-
kastaja Jukka Laukka-
sen kanssa 6.2.2014 

Keskustelua käytiin kaavamerkinnöistä ja 
-määräyksistä koskien rakennuspaikkoja 
sekä VL- alueita. 
Yritysrakennuspaikoille tulee laatia ra-
kentamistapaohjeet.    

Keskustellussa esille tulleet asiat on 
huomioitu asemakaavatyössä. 
 
Pyöreälahden kaava-alueelle on laadittu 
rakentamistapaohjeet, joissa on ohjeita 
myös yritysrakennuspaikoille.  

Pohjois-Savon ELY-
keskus 
Lausunto 30.1.2014 

On hyvä, että Siilinjärven kunta kaavoit-
taa vetovoimaisia rakennuspaikkoja vaih-
toehtona suunnittelemattomalle hajara-
kentamiselle ja ehkäisee näin yhdyskun-
tarakenteen hajoamista. 

Asia todetaan. Kuntastrategian mukai-
nen monipuolinen asuntotonttitarjonta 
tarkoittaa sekä kunnan tarjoamia omako-
titontteja asemakaava-alueilla että maa-
seudulle sijoittuvia väljempiä rakenta-
mismahdollisuuksia. 

 Etelä-Siilinjärven maankäytön järjestä-
minen edellyttää yleiskaavan ripeää lop-
puunsaattamista. Alueelle on tekeillä 
Etelä-Siilinjärven yleiskaava. Asemakaa-
va vastaa monelta osin yleiskaavaehdo-
tuksen periaatteita, mutta tarkentamista 
kaavojen välillä on vielä syytä tehdä. 

Etelä-Siilinjärven yleiskaava on voimas-
sa yhtä valituksenalaista tilaa lukuun 
ottamatta. Yleiskaava ohjaa maankäytön 
suunnittelua yleispiirteisellä tasolla. 
Asemakaavoituksessa on tarkennettu 
suunnittelua laadittujen selvitysten pe-
rusteella. 

 Alueella olevat kulttuurihistorialliset koh-
teet (metsäkoulu) on merkitty asiamukai-
sesti sr-2 merkinnällä. Saatavilla olevat 
inventointikortit on hyvä liittää selostuk-
sen liitteeksi. 

Inventointikortit on liitetty kaavaselostuk-
seen. 

 Tärinäselvitykset ovat työn alla. Tärinäselvitys on valmistunut. Tärinämit-
tausten ja niiden pohjalta tehdyn lasken-
nallisen arvion perusteella tärinän leviä-
minen radan ympäristöön vaihtelee 
maaperän mukaan. Tärinäselvityksen 
tulokset on huomioitu kaavamerkinnöis-
sä. 

 Meluselvitykset ovat keskeneräiset. Meluselvitykset ovat valmistuneet.  

 Meluvalli on tärkeä toteuttaa ennen alu-
een muuta rakentamista. 
 

Asemakaavassa on annettu määräys 
toteuttaa alueen suojaukseen tarkoitetut 
meluesteet ennen kuin melusuojausta 
vaativat alueet otetaan asuinkäyttöön. 
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Pohjois-Savon ELY-
keskus jatkuu… 
 

Epäselvää on mahdollinen lentomelun 
vaikutus alueeseen. Olisiko syytä merki-
tä 50 dB lentomelualue kaavaan informa-
tiivisena? 

Pyöreälahden asemakaava ei sijoitu 
lentomelualueelle 55 dB lentomelu-
vyöhykkeelle, joka vaikuttaa melulle her-
kän toiminnan suunnitteluun, joten len-
tomelualuetta ei ole tarpeen merkitä 
kaavakartalle. Alueen reunamille kohdis-
tuu vuoden 2025, ennusteessa kaikesta 
lentoliikenteestä n. 50 dB Lden melutaso.  

 Laaditut meluselvitykset on liitettävä 
kaavaselostuksen liitteeksi ja kaavakart-
taan tulee merkitä melualueiden rajat. 

Kaavaselostuksen kohdissa 1.5.3 ja 
3.2.6 on esitetty suunnittelua ohjaavat 
melualueet nykytilanteessa sekä vuoden 
2030 ennustetilanteessa 
Laskennallisia melualueiden rajoja ei ole 
tarpeen merkitä kaavakarttaan, koska 
meluntorjuntatoimenpiteillä ja kaavassa 
osoitetuilla rakennusten sijoittelulla saa-
daan jokaiselle rakennuspaikalle me-
luohjearvot alittava ulko-oleskelualue.  

 Alueella on varauduttu hulevesien käsit-
telyyn. Hulevesien käsittelyn tulee toimia 
kaikissa olosuhteissa, myös alueen ra-
kentamisvaiheessa. Päällystettyjen alu-
eiden pinta-alaan on syytä kiinnittää 
erityishuomiota. Hulevesijärjestelmän on 
toimittava rankkasateilla.  

Hulevesien käsittelyn alustava suunnitte-
lu ja kaavan aluevaraukset on osoitettu 
laaditun hulevesiselvityksen suositusten 
mukaisesti. Rakennustapaohjeessa suo-
sitellaan lisäksi rakennuspaikkakohtaisia 
imeytysratkaisuja, jotka vähentävät hule-
vesien määrää. Tarkempi hulevesijärjes-
telmän suunnittelu rakennusaikaisine 
ratkaisuineen tehdään kunnallisteknisen 
suunnittelun yhteydessä.   

 Mikäli suunnittelualueen maalaji on 
eroosioherkkää, eroosiovaara tule ottaa 
riittävällä vakavuudella huomioon jatko-
suunnittelussa ja mahdollisesti myös 
tärinäselvityksissä. 

Selvityksissä ei ole tullut ilmi, että alueel-
la olisi erityisen eroosioherkkiä maalaje-
ja. Maaperäselvityksen tulokset on huo-
mioitu tärinäselvityksessä sekä rakenta-
misen suunnittelussa. 

 Kaavan luontoselvitys on tehty asianmu-
kaisesti. Liito-oravan aluevaraukset on 
otettu hyvin huomioon kaavassa. Merkin-
töjen sl-2 osalta olisi parempi muuttaa 
lause ”aluetta on hoidettava mahdolli-
simman luonnontilaisena metsänä” seu-
raavalla tavalla ”aluetta voidaan tarvitta-
essa hoitaa, mutta tavoitteena on säilyt-
tää metsä mahdollisimman luonnontilai-
sena”. 

Ehdotettu sanamuoto ja aikaisemminkin 
käytössä ollut sl-2 määräys tarkoittavat 
samaa asiaa, joten määräyksen muut-
tamiselle ei ole tarvetta. 
 
 

 Matomäen kohdalla tulee varmistaa, että 
liito-oravalle jää riittävästi korkeita puita 
molemmin puolin vl-aluetta, jotta se ky-
kenee liitämään kadun yli.  
  

Säilyttämiskelpoinen metsä pyritään 
säilyttämään molemmin puolin ko. VL –
alueilla. VL- alueiden kaavamääräykses-
sä on huomioitu liito-oravan esiintyminen 
alueella.  

 Kaavaselostukseen voisi lisätä, että 
myös vuosien 2002 ja 2009 liito-
oravaselvityksissä liito-orava tavattiin 
metsikössä.  

Vuoden 2002 selvityksen maininta liito-
oravan kulkuyhteydestä kaava-alueen 
eteläosan metsään on lisätty kaa-
vaselostukseen. Tieto vuoden 2009 liito-
oravaselvityksestä on lisätty kaavaselos-
tukseen. 

 Maantien alue tulisi merkitä LT- merkin-
nällä, merkinnän LT-1 sijaan. 

Maantien alue on muutettu LT- merkin-
näksi. 
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Pohjois-Savon ELY-
keskus jatkuu… 
 

Seututieltä 559 lähtevät kaikki olemassa 
olevat liittymät tulee merkitä ajoneuvoliit-
tymän likimääräistä sijaintia kuvaavalla 
nuolimerkinnällä. 

Kaikki seututiellä 559 olevat liittymät on 
lisätty kaavaan nuolimerkinnällä. 

 Yleisiin kaavamääräyksiin voisi lisätä 
määräyksen tonttikohtaisista hulevesien 
hallintamenetelmistä.  

Rakennuspaikkakohtaisista hulevesien 
hallintamenetelmistä on annettu suosi-
tuksia alueelle laaditussa rakentamista-
paohjeessa. 

 Kaavassa on osoitettu kaksi ajoneuvoliit-
tymää seututie 559:lle. Pohjoisen liitty-
män sijainti on huono liikenneturvallisuu-
den kannalta.  Liittymäratkaisu edellyttäi-
si nopeusrajoituksen alentamista ainakin 
60 km/h:iin, mikä on ristiriidassa mm. 
joukkoliikenteen laatukäytävänä toimivan 
maantien tarpeisiin. Liikenteellinen rat-
kaisu lisää painetta koko Siilinjärvi-
Vuorelan välin nopeusrajoituksen pudot-
tamiselle. Yhden liittymän mallia tulee 
vielä tarkastella. Mikäli päädytään kah-
den liittymän ratkaisuun, tulee vaihtoeh-
tojen välillä suorittaa tarkempi liikenteel-
listen vaikutusten arviointi sekä suunni-
tella sijainti kevyt liikenne huomioon ot-
taen. Liikenneturvallisuus edellyttäisi 
alikulun toteuttamista.   

Kaavaratkaisua on seututien liittymien 
osalta muutettu. Näkyvyyksien kannalta 
huonolla paikalla ollut pohjoinen liittymä 
on poistettu.  
Seututien 559:n nopeusrajoituksesta on 
keskusteltu ELY- keskuksen kanssa 
11.11.2014. Pyöreälahden kohdalla no-
peusrajoituksen laskemiselle 60 km/h ei 
nähty estettä. 

 Suunnittelualueen saavutettavuus on 
kevyen liikenteen yhteyksiä pitkin hyvä 
Vuorelaan, Toivalaan ja kuntakeskuk-
seen. Toivalan ala- ja yläkouluille on 
kevyen liikenteen väylä yhdystien 5653 
länsipuolella. Sille päästäkseen kevyen 
liikenteen käyttäjät joutuvat ylittämään 
yhdystien 5653. 

Pyöreälahden alueelta johtaa kevyen 
liikenteen väylä Kortepolulle. Kortepolun 
kohdalla on suojatie yhdystien 5653 yli. 

 Kevyen liikenteen kannalta ongelma on 
yhteys st 559:n länsipuolella olevalle 
kevyen liikenteen väylälle. Metsäkoulun 
kohdalla on alikulkutunneli, mutta sen 
sijainti on epäedullinen pohjoisen suun-
taan lähteville. LT- varauksen alueelle 
tulee varata sopiviin paikkoihin tilat mah-
dollisille alikuluille. 

Suurin osa kevyestä liikenteestä suun-
tautuu Toivalaan ja Vuorelaan, joille joh-
tavat kevyen liikenteen väylät ovat st 
559:n itäpuolella ja yhdystien 5653 var-
ressa. Pohjoisen suuntaan lähtevät jou-
tuvat ylittämään seututien tai kiertämään 
alikulkutunnelin kautta Viitosen länsipuo-
leiselle kevyenliikenteen väylälle.  
Seututien 559 itäpuolelle osoitettu suoja-
viheralue mahdollistaa tarvittaessa ali-
kulkutunnelin sekä kevyenliikenteen 
väylän rakentamisen. Kaavaratkaisun 
periaatteena on aikaisempien asema-
kaavatöiden tapaan, ettei uusia alikulkuja 
rakennettaisi, vaan liikenneturvallisuutta 
lisättäisiin rakentamalla saarekkeellisia 
ylityksiä seututielle 559. 

 Liikenneturvallisuutta lisäävät rakenteet, 
kuten saarekkeelliset suojatiet ja alikulut 
on rakennettava kunnan kustannuksella. 

Asia todetaan. 

 
 
 
 

Ainoa kevyen liikenteen alikulun takana 
oleva pysäkki sijaitsee alueen eteläosas-
sa, metsäkoulun liittymässä. Joukkolii-
kenteen käyttäjien ongelmana on maan-
teiden ylittäminen. 

Linja-autopysäkeille on mahdollista kul-
kea metsäkoulun liittymän alikulun kaut-
ta. Tavoitteena on, että kaava-alueen 
kohdalla ajoneuvoliikenteen nopeusrajoi-
tus lasketaan nykyisestä kesänopeudes-
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Pohjois-Savon ELY-
keskus jatkuu… 
 

ta 80 km/h nopeuteen 60 km/h, jolloin 
myös st 559 ylittäminen jalkaisin on tur-
vallisempaa.  

 Yhdystie 5653 tulisi soveltuvilta osin 
ottaa mukaan suunnittelualueeseen ja 
osoittaa asemakaavassa katuna. 

Yhdystie 5653 on tarkoituksenmukaista 
kaavoittaa kokonaan kaduksi yhdellä 
kaavatyöllä, ei pieninä pätkinä.  

 Melukysymykset kaipaavat tarkempaa 
tarkastelua.  
Kaavaa tulee tarkentaa erityisesti viito-
seen liittyvillä liikenne-, liittymä- ja melu-
tarkasteluilla.  

Kaava-alue on osittain sekä rautatien 
että Viitosen maantien melualuetta. Me-
lulta suojautuminen edellyttää alueella 
erityisiä toimia mm. meluvallin rakenta-
mista radan varteen sekä rakentamis-
määräyksiä Viitosen varteen sijoittuvien 
asuinrakennusten osalta. Liikenne- ja 
liittymätarkasteluja on täydennetty ja 
tarkistettu, jonka seurauksena mm. toi-
nen liittymä seututielle 599 on poistettu.  

 Kaavamerkinnät ja -määräykset kaipaa-
vat luonnonympäristön, hulevesien, me-
lun ja liikenteen osalta tarkennuksia. 

Kaavamerkintöjä ja –määräyksiä on tar-
kennettu. 

Sivistyslautakunta 
Lausunto 15.1.2014 

Pyöreälahden ulkoilureittejä tulee edel-
leen kehittää ja liittää muihin olemassa 
oleviin ja suunniteltuihin ulkoilureitteihin 
Etelä-Siilinjärven alueella. 
 

Yhteyksien muodostaminen olemassa 
oleviin ulkoilureitteihin on suunnittelun 
lähtökohta. 

 Rautatien ylitys / alitus tulee osoittaa 
kaavaluonnoksessa ja toteutuksessa 
liikenneturvallisesti. 

Kaava-alue ulottuu junanrataan saakka 
ja siltä osin varataan katualue rata-
alituksen vaatimalle tielinjaukselle. Rata-
alituksen suunnittelusta vastaa Liikenne-
virasto. 

Ympäristöterveys-
palvelut 
Lausunto 31.1.2014 

Kaavaluonnos on ympäristöterveyden 
tavoitteiden mukainen edistäessään 
kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen 
käyttömahdollisuuksia. 

Asia todetaan. 

 Iso-Jälän veden laadun kannalta on tär-
keää, että hulevedet käsitellään ennen 
niiden johtamista Iso-Jälään.  

Alueella syntyvät hulevedet johdetaan 
pintavalutuskenttien ja viivytysaltaiden 
kautta käsiteltynä vesistöön. 

 Kuopion maakuntakaavassa on Pyö-
reälahden poikki menevä moottorikelkka-
reittivaraus. Tiedot moottorikelkkareitin 
muutoksista voisi tuoda selostuksessa 
esille. 

Maakuntakaavan moottorikelkkareittiä 
osoittavalla merkinnällä osoitetaan oh-
jeelliset olemassa olevat ja suunnitellut 
maakunnalliset runkoreitit. Pyöreälahden 
kohdalla ei ole olemassa olevaa mootto-
rikelkkailureittiä. Mahdollinen moottori-
kelkkareitin sijainti suunnitellaan koko-
naisuutena käynnissä olevassa virallis-
tamissuunnitelmassa, jossa ei ole ollut 
vaihtoehtona reitin sijoittuminen suunnit-
telualueelle. 

 Tehtävissä meluselvityksissä pitäisi 
huomioida tieliikennemäärien kasvu ja 
nopean kaksiraiteisen junaliikenteen 
vaikutus alueen melutasoihin ja melun-
torjuntatoimenpiteisiin. 

Meluselvityksessä on otettu huomioon 
tieliikenne- ja rautatieliikennemäärien 
kasvu ennustevuoteen 2035 saakka. 
Lisäraiteen rakentamista ei ole otettu 
meluselvityksessä huomioon, koska sen 
toteutumista lähivuosikymmeninä ei pi-
detä todennäköisenä. 

 On suositeltavaa teettää tärinäselvitys ja 
huomioida mahdollista tärinästä aiheutu-
vat haittavaikutukset kaavoituksessa. 

Tärinäselvitys on valmistunut ja tärinästä 
aiheutuva haitta on huomioitu suunnitte-
lussa. 
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Ympäristöterveyspal-
velut jatkuu… 

Meluvallin rakentamisessa on tärkeätä 
huomioida riittävä vallin korkeus joka 
kohdassa vallia, vallin painuminen sekä 
vallin suojaavuus myös vallin eteläpääs-
sä. 

Kaavamääräys osoittaa meluvallin  laki-
korkeuden raiteen pinnasta mitattuna, 
jolla saavutetaan riittävä meluntorjunta 
asuinalueella. Toteuttamissuunnittelussa 
ja rakentamisessa on huolehdittava, että 
meluvalli täyttää kaavan vaatimukset. 

 Konttihovin, Norkotin, Kokkolan ja Kivi-
lehdon tasoristeykset on tarkoitus korva-
ta Norkotin kohdalle rakennettavalla 
alikululla. Ainoastaan yhden alikulkutun-
nelin olemassa olo voi aiheuttaa melu-
vallin ja radan ylitystä muualla rataosuu-
della. Meluvallilla liikkuminen ja junanra-
dan ylittäminen väärästä kohtaa aiheut-
tavat vaaraa jäädä junan alle. Vaaran 
poistamiseksi meluvallin ja rataosuuden 
väliin tulee rakentaa suoja-aita tai muu 
turvallisuusratkaisu. 

Tasoristeyksien poistamisen yleissuunni-
telmassa on osoitettu järjestely, joka 
korvaa nykyiset radanylityspaikat. Kaik-
kia ylityskohtia ei voida kustannussyistä 
korvata alikuluilla. Norkotin kohdalle 
rakennettava alikulku jalankulkua uima-
rantaan ja henkilöautoliikennettä yksittäi-
sille kiinteistöille. Meluvalli toimii visuaa-
lisena ja osittain myös fyysisenä esteenä 
rata-alueelle. Asuinpaikan sijaitseminen 
radan läheisyydessä edellyttää aina va-
rovaisuutta ja liikenneturvallisuuden 
huomioimista alueella liikkuvilta. 

 Kaavaselostuksen tekstissä ja kaava-
määräyksissä on eroja AO-17 –
merkinnän kohdalla. 

Kaavaselostuksen tekstit on muutettu 
kaavamääräyksiä vastaavaksi. 

 Hyvään asumiseen kuuluvat erilaiset 
lähipalvelut. Mahdollistaako kaavamer-
kintä TA-3 mitään elintarvikemyymälää 
(esim. kioskeja tai kahviloita)? Tervey-
densuojeluviranomaisen näkemyksen 
mukaan hyvään asumiseen kuuluvat 
erilaiset lähipalvelut. 

TA-3 – alue on asuntoalueen yhteyteen 
sopiva työpaikka-, liike- ja toimistoraken-
nusten korttelialue. Alueelle ei voida 
rakentaa elintarvikemyymälöitä.  

Tekniset palvelut 
Lausunto 30.1.2014 

Asemakaava tukee Siilinjärven kunnan 
kasvustrategiaa. 

Asia todetaan. 

 On hyvä, että kaavassa osoitetaan Etelä-
Siilinjärvelle uusi päiväkotirakennuspaik-
ka sekä alueelle leikkipuisto. 

Asia todetaan. 

 Vesihuollon verkostokapasiteetti riittää 
asemakaavan mukaiselle lisärakentami-
selle. 

Asia todetaan. 

 Asemakaavassa ja asemakaavan muu-
toksessa on esitettävä: 
- Pyöreälahden jätevesipumppaamon 

ylivuotoallasvaraus (mahdollisuus 
ylivuotoaltaan laajentamiselle). 

Pyöreälahden jätevesipumppaamolle on 
osoitettu riittävä varaus, joka mahdollis-
taa ylivuotoaltaan laajentamisen. 

 - Viitosen (mt 559) ja Pyöreälahden-
tien liittymään tarvitaan lisää katu-
aluetta Pyöreälahdentielle rakennet-
tavan korkean penkereen vuoksi. 

Pyöreälahdentien liittymän katualuetta 
on laajennettu.  

 
 
 
 
 
 
 
 

- Alueen hulevesijärjestelyihin on kiin-
nitettävä erityistä huomiota (asukkai-
den turvallisuuden, varsinkin lasten 
kannalta syviä hulevesialtaita tai sy-
viä avo-ojia ei tule sijoittaa alueelle). 

Kaavassa osoitetut hulevesivaraukset 
perustuvat hulevesiselvitykseen ja alus-
taviin suunnitelmiin. Alueelle sijoittuu 
sekä pintavalutuskenttiä että matalia 
laskeutusaltaita. Nykyiset alueen läpi 
johtavat ojat on tarkoitus jättää mahdolli-
simman paljon nykyiseen tilaansa. Lopul-
liset hulevesijärjestelyt suunnitellaan 
toteutussuunnittelussa, joko kunnallis-
tekniikan suunnittelun yhteydessä tai 
erillisesti. 
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Tekniset palvelut jat-
kuu… 

Kevyen liikenteen väylä Pyöreälahden-
tieltä suoraan Kortepolulle olisi parempi 
vaihtoehto kuin asemakaavassa esitetyt 
kevyen liikenteen järjestelyt. 

Kevyen liikenteen väylä on osoitettu 
suoraan Pyöreälahdentieltä Kortepolulle. 

 Savonradan alikulkutunnelihankkeen 
toteuttamista Kortepolun päähän tulisi 
kiirehtiä. 

Alikulku sijoittuu rata-alueelle, jota ei ole 
osoitettu kaavassa. Toteuttamisaikataulu 
ei ole sidoksissa kaavatyöhön. Kaavassa 
on osoitettu uudelle alikululle johtavat 
liikennejärjestelyt. 

Viranomaislautakun-
ta 
Lausunto 21.1.2014 

Pyöreälahden asemakaavoittaminen on 
yhdyskuntarakenteen kannalta perustel-
tua. Alueella on monia haasteita, kuten 
maaperäolosuhteet, sijainti Iso-Jälän 
valuma-alueella, liito-oravareviirit sekä 
liikenteen aiheuttama meluhaitta. 

Lausunto todetaan. 

 Vaikeasti rakennettavilla alueilla on jo-
kaisen rakennuksen kohdalla tehtävä 
yksityiskohtaiset pohjatutkimukset perus-
tamistavan ratkaisemista varten. Myös 
putkijohtojen rakentaminen edellyttää 
erityisiä perustamistoimia. 

Kullakin rakennuspaikalla tulee ratkaista 
perustamistapa rakennuspaikkakohtai-
sessa maaperäselvityksessä. Myös kun-
nallistekniikan rakentamista varten teete-
tään maaperäselvityksen toteutussuun-
nittelua varten. 

 Lautakunta ei ole voinut varmistua, voi-
daanko meluvalli rakentaa alueella mas-
sanvaihdossa syntyvästä maa-
aineksesta ja mikä on alueen massa-
tasapaino. 

Meluvallin rakentamiseen ei riitä pelkäs-
tään kaava-alueelta syntyvät ylijäämä-
maat, vaan maata joudutaan tuomaan 
runsaasti muualta. 

 On tärkeätä, että asemakaavoitettavan 
alueen maaperän eroosiohaitat ehkäis-
tään niin, että samentumahaitat Iso-
Jälässä ja samentumahaittojen vaikutuk-
set Jälänniemen vedenottamolla ehkäis-
tään.  

Hulevesiselvityksen ja alustavan suunni-
telman perusteella kaavaan on varattu 
hulevesien hallintaan tarvittavat alueet. 
Maaperän eroosion ehkäiseminen tulee 
ottaa huomioon toteuttamissuunnitelmis-
sa. 

 Kunnan vesihuoltolaitoksen Pyöreälah-
den jätevesipumppaamon (J9) varausta 
olisi laajennettava siten, että pumppaa-
molle voidaan rakentaa nykyistä suu-
rempi ylivuotoallas. 

Asemakaavaan on merkitty varaus jäte-
vesipumppaamon ylivuotoaltaan laajen-
tamiselle. 

 Eroosiohaittojen ehkäisemiseksi vesiuo-
mat on jätettävä rakentamisen ulkopuo-
lelle. Uomien rakentamiseen vaikuttaa 
se, ovatko kaava-alueella kulkevat uo-
mat vesilain (587/2011) 1:3.1,5 §:n tar-
koittamia puroja vai 1:3.1,6 §:n tarkoit-
tamia noroja ja ovatko ne luonnontilaisia.  

Ojauomat on pyritty jättämään rakenta-
misen ulkopuolelle. Suurimpia muutoksia 
vesiuomiin aiheuttaa meluvallin ja katu-
jen rakentaminen. Hulevesien hallintaan 
liittyvät aluevaraukset on osoitettu pää-
osin uomien sivuun. 

 Suunnittelualueen kautta kulkevien uo-
mien status ja luonnontilaisuus tulisi 
arvioida ja arvioinnin perusteella tarkas-
tella mahdollinen uomiin kohdistuvien 
toimien luvanvaraisuus. 

Uomat, joihin peltoalueella kohdistuu 
muutoksia, eivät arvioiden mukaan ole 
luonnontilaisia. Arviointia suoritettiin kes-
kustelussa Pohjois-Savon ELY-
keskuksen kanssa 18.2.2014. 

 Liito-oravan suojelu on otettu asemakaa-
vatyössä hyvin huomioon. 

Lausunto todetaan. 

 Asemakaavaluonnosaineistosta ei käy 
ilmi mahdollistaako luonnoksen mukai-
nen maankäyttö ns. tuplaraiteen raken-
tamisen ja onko suunniteltu meluvalli 
riittävä torjumaan myös ns. tuplaraidelii-
kenteen aiheuttaman meluhaitan. Näiltä 
osin melutarkasteluja on tarkennettava. 

Asemakaava rajautuu rataan. Lisäraide 
on suunniteltu rakennettavan nykyisen 
radan itäpuolelle. Lisäraiteen rakenta-
mista ei ole otettu meluselvityksessä 
huomioon, koska sen toteutumista lähi-
vuosikymmeninä ei pidetä todennäköi-
senä. 
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Viranomaislautakunta 
jatkuu… 
 

Kaavan jatkotyössä olisi hyvä laatia ha-
vainnekuvia meluvallin vaikutuksesta 
kaava-alueen maisemakuvaan ja vesis-
tönäkymiin. 

Kaava-alueesta on laadittu havainneku-
va. 

 Alueen kautta kulkeviin valumiin vaikut-
taa Mustikkamäkeä enemmän Soidin-
mäki, missä vedet virtaavat Iso-Jälään 
suunnittelualueen kautta kulkevaa Ter-
vapuroa pitkin (vrt. kaavaselostuksen 
kohdat 1.3.3 ja 1.5.1). 

Kaavaselostusta on täydennetty maini-
tuilta osin. 

 Alueen ilmanlaadusta on Ilmatieteenlai-
toksen laatimassa, vuonna 2007 valmis-
tuneessa hiukkaspäästöjen leviämislas-
kelmia koskevassa raportissa ja vuonna 
2008 valmistuneessa typenoksidipäästö-
jen leviämislaskelmia koskevassa rapor-
tissa ja vuonna 2008 valmistuneessa 
typenoksidipäästöjen leviämislaskelmia 
koskevassa raportissa (vrt. kaavaselos-
tuksen kohta 1.5.2 ilmanlaatu).  

Kaavaselostusta on täydennetty alueen 
ilmanlaadun osalta. 

 Päiväkotirakentamista koskevat merkin-
nät poikkeavat kaavaselostuksessa kaa-
vakartassa esitetystä; kaavaselostuksen 
kohdan 3.1.3 mukaan on varaus sosiaali-
tointa ja terveyshuoltoa palvelevien ra-
kennusten korttelialueelle (YS-1), kaava-
kartassa asuinpientalojen ja julkisten 
lähipalvelujen korttelialueelle (AYL-2). 

Kaavaselostuksen tekstit on muutettu 
kaavamääräyksiä vastaavaksi. 

Kuopion kulttuuri-
historiallinen museo 
Lausunto 30.1.2014 

Vuonna 2012 suunnittelualueelle teete-
tyn kulttuurihistoriallisesti arvokkaan 
rakennuskannan täydennysinventoinnin 
perusteella Toivalan metsäkoulun 1950-
luvun rakennukset on osoitettu sr-2-
suojelumarkinnällä ja niiden lähiympäris-
tö sr-1-aluesuojelumerkinnällä. Kuopion 
kulttuurihistoriallisella museolla ei ole 
kaavaluonnokseen rakennetun kulttuu-
riympäristön osalta huomautettavaa. 

Todetaan lausunto. 
 

 Etelä-Siilinjärven yleiskaavaehdotuksen 
yhteydessä Kuopion kulttuurishistorialli-
nen museo on tarkastanut myös Pyö-
reälahden alueen eikä museolla ole kaa-
valuonnokseen muinaisjäännösten suh-
teen huomautettavaa. 

 

Muut yhteistyötahot 
Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine / Vaikutus kaavaan 
DNA Oy 
Ilmoitus 27.1.2014 

Ei huomautettavaa. Asia todetaan. 

Jätekukko Oy 
Ilmoitus 31.1.2014 

Ei huomautettavaa. Asia todetaan. 

Savon Voima Oyj / 
Energiantuotanto ja 
kaukolämpö 
Ilmoitus 28.1.2014 
 

Ei huomautettavaa. Asia todetaan. 
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Eläkeliiton Siilinjär-
ven yhdistys ry 
Lausunto 31.1.2014 

Kaava ja sen rakentamistavoitteet ovat 
vuonna 2010 Etelä-Siilinjärvellä teetetyn 
kansalaiskyselyn mukaisia. 

Todetaan lausunto. 

 Pyöreälahti on asukasviihtyisyyden nä-
kökulmasta maaseutumainen.  

 

 Liikenteellisesti alue sijoittuu hyvin ja 
palvelujen saatavuus on hyvä.  

 

 Lapsiperheille laskettelukeskus ja virkis-
tysmahdollisuudet ovat erinomaiset. 

 

 Eläkeliiton Siilinjärven yhdistys ei näe 
estettä asuinalueen rakentamiselle. 

 

 

Mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen, ehdotus 

Asukkaat, maanomistajat, yhteisöt ja yritykset 
Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine / Vaikutus kaavaan 
- - - 

Viranomaiset 
Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine / Vaikutus kaavaan 
Pohjois-Savon pe-
lastuslaitos 
Lausunto 15.4.3015 

Pääsääntöisesti palovesiasemien keski-
näinen etäisyys on asuntoalueella 1000-
2000m. Olemassa olevia sammutus-
vesiasemia voidaan hyödyntää alueella.  
Sammutusvesiasema suositellaan liitet-
täväksi 300mm runkolinjaan 
Luonnonvesipaikka on myös mahdolli-
nen vaihtoehto sammutusvesilähteeksi. 

Ei muutosesitystä kaavaan. Otetaan 
huomioon vesijohtoverkoston suunnitte-
lussa. 

Kuopion kulttuuri-
historiallinen museo 
Lausunto 29.4.2015 

Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa 
uuden pientaloalueen rakentaminen. 
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo on 
lausunut kaavasta aiemmin luonnosvai-
heessa 30.1.2014. 
Toivalan metsäkoulun kaksi 1950-luvun 
rakennusta on osoitettu sr-2- suojelu-
merkinnällä ja lisäksi niiden lähiympäris-
tö sr-1- aluesuojelumerkinnällä. Museo 
on tehnyt alueella muinaisjäännöksiä 
koskevan tarkastuskäynnin. Alueelta ei 
tunneta muinaisjäännöksiä. Kuopion 
kulttuurihistoriallisella museolla ei ole 
kaavaehdotukseen huomautettavaa. 

Todetaan lausunto. 

Liikennevirasto 
Lausunto 28.4.2015 

Liikennevirasto on tutustunut asemakaa-
va- ja asemakaavan muutosehdotukseen 
ja antaa lausuntonsa rautateiden näkö-
kulmasta. 
Asemakaava-alue sijaitsee Siilinjärven 
Toivalassa Metsäkoulun asuinalueen 
pohjoispuolella. Kaava-alue rajautuu 
lännessä Viitoseen ja idässä Kuopio-
Siilinjärvi- rataosaan. Asemakaavan 
tavoitteena on muodostaa olemassa 
olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja 
teknisen huollon verkostoihin tukeutuva 
uusi pientaloalue. 
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Liikennevirasto jat-
kuu… 
 
 
 
 
 

Tasoristeykset 
Asemakaava-alueen ympäristössä sijait-
see neljä yksityistien tasoristeystä: Kont-
tihovi, Norkotti, Kokkola ja Kivilehto. Ta-
soristeysten poiston mahdollisuuksia on 
alustavasti tarkasteltu vuonna 2012 tar-
veselvityksessä Savonradan tasoristeys-
järjestelyt välillä Kuopio-Iisalmi. Kaa-
vaselostuksessa on viitattu tarveselvityk-
seen ja kaavaehdotuksessa on pyritty 
varautuman selvityksen mukaisiin järjes-
telyihin. 

Asia todetaan. 

 Asemakaava ei varsinaisesti ota kantaa 
alueen tasoristeyksiin, mutta kulkuyhteys 
Kokkolan tasoristeykseen on kaavarat-
kaisun johdosta täytynyt järjestää uudella 
tavalla. Uuden asutuksen ja radan väliin 
osoitettu meluvalli katkaisee nykyisen 
kulkuyhteyden Pyöreenlahtea pitkin Kok-
kolan tasoristeykseen. Korvaava yhteys 
on osoitettu radan ja meluvallin väliin 
etelästä Kortepolun päästä. Liikennevi-
rasto huomauttaa, että korvaavan tieyh-
teyden suunnittelussa on noudatettava 
Liikenneviraston ohjetta 3/2012 Tien 
suunnittelu tasoristeyksessä. Tieyhteys 
tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei 
tasoristeyksen turvallisuus heikkene 
nykytilanteeseen nähden (mm. tielinja 
odotustasanteelle ja näkemät). 

Asemakaava mahdollistaa sekä nykyis-
ten kulkuyhteyksien korvaamisen tasoris-
teyksien kautta että tarveselvityksen 
mukaiset korvaavat kevyenliikenteen ja 
yksityistieteiden järjestelyt. Ensivaihees-
sa toteutettavan Kortepolun päästä Kok-
kolan tasoristeykseen osoitetun korvaa-
van tieyhteyden suunnittelussa noudate-
taan Liikennevirasto ohjetta ”Tien suun-
nittelu tasoristeyksessä”. 
 

 Uuden asuinalueen toteutumisen myötä 
kulku tasoristeysten kautta järvelle ja 
uimarannalle lisääntynee. Liikenneviras-
to muistuttaa, että tasoristeyksien käytön 
lisääntyminen tai käyttötarkoituksen 
muuttuminen voi edellyttää tienpitäjältä 
tasoristeysluvan uusimista (ratalaki 17 § 
3 mom.)  

Uusien asukkaiden myötä uimarannan 
käyttö ja kevyenliikenteen ylitykset uima-
rannan kohdalla olevassa tasoristeyk-
sessä voivat lisääntyä, mutta eivät oleel-
lisesti. Muu liikenne ei kaavan vuoksi 
lisäänny, koska ranta-alueelle ei osoiteta 
uutta tai muuttuvaa maankäyttöä ennen 
turvallisten kulkuyhteyksien toteuttamista 
(esim. soutuvenepaikat tai virkistysreitit).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaavahankkeen yhteydessä on käsitelty 
Liikenneviraston mahdollisuutta toteuttaa 
edellä mainitun tarveselvityksen mukai-
set tasoristeysjärjestelyt. Liikennevirasto 
huomauttaa, että sillä ei ole nykyisellä 
perusväylänpidon rahoituksella mahdolli-
suutta toteuttaa tarveselvityksen mukais-
ta tasoristeyksen poistoa. Liikennevirasto 
poistaa nykyisen rahoituksen puitteessa 
tasoristeyksiä lähinnä perusparannus-
hankkeiden yhteydessä. Lisäksi yksittäi-
siä tasoristeyksiä pyritään poistamaan 
niiden vaarallisuusluokituksen mukaises-
sa järjestyksessä. Seuraaville vuosille 
tasoristeysten poistoon ei ole osoitettu 
erillistä rahoitusta. Kuopio-Siilinjärvi- 
rataosalle ei ole tiedossa perusparan-
nushanketta eikä kyseiset tasoristeykset 
kuulu vaarallisimmaksi luokiteltujen taso-
risteysten joukkoon. Toimenpiteet taso-
risteyksillä ovat tämän johdosta lähivuo-

Pyöreälahden asemakaavassa on va-
rauduttu Savonradan tasoristeysjärjeste-
lyt välillä Kuopio-Iisalmi tarveselvityksen 
mukaisiin järjestelyihin kaava-alueen 
kohdalla. Lisäksi kaavassa on osoitettu 
korvaava kulkuyhteys radan ja meluvallin 
väliin Iso-Jälän rannalla sijaitseville kiin-
teistöille Kokkolan tasoristeyksen kautta. 
Korvaava kulkuyhteys rantakiinteistöille 
säilyy, kunnes Norkotin kohdalle suunni-
teltu kevyenliikenteen alikulku sekä ajo-
neuvoliikenteen tarvitsemat yksityistiejär-
jestelyt radan ja rannan välissä toteute-
taan. 
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Liikennevirasto jat-
kuu… 

sina epätodennäköisiä. 

 Luvaton liikkuminen rautatiealueella 
Liikennevirasto huomauttaa, että uuden 
asuinalueen tuominen radan läheisyy-
teen voi lisätä luvattomia radan ylityksiä 
ja rata-alueella liikkumista. Vesistön lä-
heisyys lisää houkutusta radan ylityksiin 
ja meluvallista voi muotoutua paikka 
lasten leikeille. Kunnan tulee tarvittaessa 
varautua rata-alueen aitaamiseen mah-
dollisten vaaratilanteiden estämiseksi. 

Asemakaavalla ei osoiteta radan varteen 
tai rannalle toimintoja, jotka lisäisivät 
oleellisesti riskiä luvattomiin radan ylityk-
siin. Ainoastaan nykyisessä tasoristeyk-
sessä, uimarannan kohdalla, kevyt lii-
kenne voi lisääntyä. Rata-alueella liik-
kumista seurataan alueen toteutuessa ja 
ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin, 
mikäli luvatonta rata-alueella liikkumista 
tapahtuu. Meluvalli metsitetään, ettei 
siitä muodostu mäenlaskupaikkaa. 

 Raideliikenteen melu, runkomelu ja täri-
nä. 
Liikennevirasto edellyttää, että kaavoitet-
taessa alueita radan läheisyydessä on 
tapauskohtaisesti otettava huomioon 
mahdolliset junaliikenteen aiheuttamat 
melu-, runkomelu- ja tärinähaitat. Liiken-
nevirasto pitää hyvänä aisana, että kaa-
van yhteydessä on tehty melu- ja tä-
rinäselvitykset sekä varauduttu niiden 
perusteella melu- ja tärinähaittoihin so-
veltuvin kaavamääräyksin. 

Pyöreälahden kaava-alueelle on tehty 
melu- ja tärinäselvitykset, joiden perus-
teella uusi asuinalue täyttää asuinympä-
ristön vaatimukset kaavassa esitetyillä 
meluntorjunta- ja rakenneratkaisuilla. 
Asemakaavassa mm. velvoitetaan ra-
kentamaan melueste ennen nykyiselle 
melualueelle sijoittuvaa asuinrakentamis-
ta ja annetaan kaavamääräyksiä asuin-
rakennusten rakenteellisesta meluntor-
junnasta. Kaavamääräyksellä otetaan 
huomioon tärinävaikutukset radan var-
ressa, mutta on oletettavaa, että tärinä-
vaikutus pienenee massiivisen meluvallin 
rakentamisen jälkeen.  Tärinän osalta 
selvitystä täydennetään meluvallin ra-
kentamisen jälkeen. 

 Liikennevirasto muistuttaa, ettei osallistu 
uuden maankäytön johdosta aiheutuviin 
mahdollisiin melu- ja tärinäntorjunnan 
kustannuksiin. 

Asia todetaan. 

 Liikennevirastolla ei ole muuta huo-
mautettavaa kaavahankkeesta. Maantei-
den osalta lausunnon antaa toimivaltai-
nen ELY- keskus. 

Asia todetaan.   

Pohjois-Savon ELY- 
keskus 
Lausunto 29.4.2015 

ELY- keskuksen aikaisempi lausunto on 
pääosin huomioitu nyt nähtävillä olevas-
sa kaavassa. ELY- keskus pyytää Siilin-
järven kuntaa toimittamaan asemakaa-
vasta saadut muistutukset ja lausunnot 
vastineineen ELY- keskukseen viran-
omaisneuvottelutarpeen arvioimiseksi. 

Asemakaavasta saadut lausunnot ja 
muistutukset vastineineen on toimitettu 
ELY- keskukseen viranomaisneuvottelun 
tarpeen arvioimiseksi. ELY-keskus kat-
soo, että viranomaisneuvottelua ei ole 
tarpeen järjestää ennen kaavan hyväk-
symiskäsittelyä. 

 Asemakaava vastaa pääpiirteissään 
Etelä-Siilinjärven yleiskaavan periaattei-
ta. 

Asia todetaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alueelle on tehty tärinäselvitykset ja me-
luselvitykset vuonna 2014 sekä huomioi-
tu ratamelulta suojaaminen meluesteen 
avulla. Melueste on hankalista olosuhtei-
ta johtuen jouduttu suunnittelemaan var-
sin massiiviseksi. Epäselväksi jää edel-
leen mahdollinen lentomelun vaikutus 
alueeseen. Olisiko vielä 50 dB- lentome-
lualue syytä merkitä kaavaan tai ainakin 
nostaa lentomelun vaikutukset esiin vai-
kutusten arvioinnissa? 

Meluntorjuntaratkaisuilla saavutetaan 
asumiselle säädetyt uuden asuinalueen 
ulko-oleskelutilojen ohjearvot radan var-
ressa. Lentomelun osalta ohjearvoksi 
säädetty 55 dBA ei ylity alueella, joka 
vaikuttaisi melulle herkän toiminnan si-
joittamiseen kaavassa. 50 dB:n lentome-
lualuetta ei ole tarpeen merkitä kaava-
kartalle, koska se ei vaikuta asuinalueen 
toteuttamiseen. 
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Pohjois-Savon ELY-
keskus jatkuu… 

Kaavaselostuksessa todetaan Rissalan 
lentokentän sijaitsevan Iso-Jälän vasta-
rannalla, josta syystä sotilaslentokonei-
den melu saatetaan aika-ajoin kokea 
kaava-alueella häiritsevänä, kuten missä 
tahansa Pohjois-Savossa, vaikka alueel-
la ei ylity 55 dBA:n laskennallinen me-
luohjearvo. 

 ELY- keskus ei suosittele kortteliin 8157 
osoitettavaksi asumista, koska se sijait-
see tärinäselvityksen mukaan mahdolli-
sella raideliikenteen tärinäalueella. 

Lisätään radan varren korttelialueelle 
kaavamääräys ”Radan läheisyydessä 
saattaa esiintyä sellaista rautatieliiken-
teestä aiheutuvaa tärinää, joka tulee 
ottaa huomioon asuinrakennusten raken-
teiden suunnittelussa.”  
Tärinäselvityksen mukaan korttelissa 
8157 on mahdollista sallia yksikerroksi-
nen rakentaminen. Tärinäselvityksen 
laadinnan yhteydessä tehdyt tärinämitta-
ukset osoittavat, että korttelin 8157 ete-
läpuolella, mittauspisteessä 4, ei saatu 
kynnysarvon ylittäviä, junatietoihin yhdis-
tettäviä tuloksia. Korttelin 8157 pohjois-
puolella, mittauspisteessä 6, mittaustu-
lokset jäivät alle 0,30 mm/s, joka on suo-
siteltava tavoiteraja värähtelyn enim-
mäisarvolle rakennuksen sisätiloissa 
uusilla asuinalueilla. Myös meluvallin 
massan arvioidaan vähentävän tärinän 
vaikutuksia.  Ennen kyseisen korttelialu-
een toteuttamista, meluvallin rakentami-
sen jälkeen, mitataan rautatieliikenteen 
tärinä uudelleen, jossa varmistetaan 
korttelin soveltuvuus asumiseen ja mah-
dolliset vaatimukset asuinrakennusten 
rakenteille.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liikenne – ja infrastruktuuri- vastuualue 
pitää myönteisenä, että kaavaehdotuk-
sessa on päädytty yhden ajoneuvoliitty-
män ratkaisuun kahden liittymän sijaan. 
Kaavan liikenteelliset vaikutukset kohdis-
tuvat erityisesti seututiehen 599 (Viito-
nen), jonka nopeusrajoituksen alentami-
seen (80 km/h  60 km/h) Liikenne- 
vastuualue on suhtautunut myönteisesti. 
Liikenteen nopeustason laskeminen 
vähentää melua ja parantaa osittain lii-
kenneturvallisuutta. Asiaa ei kuitenkaan 
ratkaista asemakaavalla. 
Nopeusrajoituksen alentaminen ei myös-
kään poista kevyen liikenteen ylitystar-
vetta seututiellä (yhteydet bussipysäkeil-
le ja kevyen liikenteen väylälle), eikä 
takaa maantien turvallista ylitystä tasos-
sa. Suunnitteluohjeiden mukaan 80 km/h 
nopeusrajoitusalueella kevyen liikenteen 
risteäminen vaatisi alikulun. Saarekkeel-
lisia suojateitä suositellaan puolestaan 
toteutettavan 50 km/h:n nopeusrajoitus-
alueella, mutta 60 km/h rajoitusalueelle 
ei suositella suojateitä. 
Kaavan tavoitteena on mm. joukkoliiken-

Ajonopeuden pudottaminen Viitosella ja 
maantielle tehtävät muutokset ratkais-
taan ELY-keskuksen päätöksellä, mutta 
uuden asuinalueen rakentamisen myötä 
olisi perusteltua alentaa liikenteen nope-
utta 60 km/h:iin alueen kohdalla. Viitosta 
on aikaisemmissa selvityksissä pyritty 
kehittämään katumaisemmaksi maan-
tieksi, jossa mm. saarekkeellisilla suoja-
teilla hillitään ajoneuvojen nopeuksia ja 
parannetaan tietä ylittävien turvallisuutta. 
Kaava-alueen pohjoisosaan lisätään 
ohjeellinen kevyenliikenteen yhteys bus-
sipysäkeille. 
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Pohjois-Savon ELY-
keskus jatkuu… 

neyhteyksien hyödyntäminen. Kaavassa 
ei ole kuitenkaan osoitettu kulkuyhteyk-
siä alueen pohjoisosassa sijaitsevalle 
joukkoliikenteen pysäkkiparille. Alueen 
pohjoisosasta on näin ollen vain teoreet-
tinen mahdollisuus hyödyntää joukkolii-
kennettä. Liikenne- ja infrastruktuuri- 
vastuualue kehottaa vielä tarkastele-
maan kevyen liikenteen turvalliset ja 
sujuvat yhteydet pysäkeille ja seututien 
länsipuolella sijaitsevalle kevyen liiken-
teen väylälle. Herää kysymys, onko kaa-
va-alueella riittävästi ulkoilureitistöä va-
paa-ajan liikkumiseen ja yhteysmahdolli-
suuksia esim. kaava-alueen pohjoispuo-
lelle tai seututien itäpuolelle (esim. pol-
kuväyliä EV- alueelle). 

Viranomaislautakun-
ta 
Lausunto 21.4.2015 

Kaavatyön tavoitteita on täsmennetty. 
Kaavatyön pohjana olevia selvityksiä ja 
perusteita on täydennetty. Täydennyksiin 
sisältyy muun muassa tarkennettu me-
luselvitys, tärinäselvitys, hulevesien hal-
lintaa koskeva suunnitelma sekä täyden-
netty maaperäselvitys suunnitellulle me-
luvallin rakennusalueelle. Viranomaislau-
takunta toteaa, että kaavan jatkotyössä 
on otettu huomioon kunnan ympäristön-
suojeluviranomaisen kaavaluonnoksesta 
antama lausunto. 

Asia todetaan. 

 Alueen meluolosuhteiden hallinta perus-
tuu tieliikennemelun osalta seututien 559 
nopeusrajoituksen alentamiseen 60 
km/h, asumiseen varattujen korttelialuei-
den sijoitteluun sekä asuntojen sisäme-
luolosuhteiden osalta myös rakenteellista 
meluntorjuntaa koskeviin kaavamäärä-
yksiin. Rautatieliikenteen osalta melun-
torjunta perustuu suurelta osin rakennet-
tavaan meluvalliin sekä asumiseen va-
rattujen korttelialueiden sijoitteluun ja 
asuinrakennusten rakenteelliseen melun-
torjuntaan. Viranomaislautakunta toteaa, 
että meluntorjunnan jättäminen osittain 
erillispientalojen korttelialueilla rakennus-
lupavaiheeseen on haasteellista rakenta-
jille ja pitää tärkeänä, että kaava-alueen 
rakentamistapaohjeissa annetaan tar-
peellinen ja riittävä ohjeistus asuinraken-
nusten rakenteelliselle ääneneristävyy-
delle ja ulko-oleskelualueiden meluntor-
junnalle. Rakennuslupavaiheessa asiaan 
tulee kiinnittää erityistä huomiota. Radan 
varteen rakennettava meluvalli vaatii 
vuosittaista seurantaa mm. vallin painu-
misen havaitsemiseksi. 

Asuinrakennusten normaalilla rakenteel-
la päästään noin 30-35 dB:n ääneneris-
tävyyteen kokonaisrakenteessa. Alueelle 
tehtyjen meluselvitysten perusteella si-
sämelujen ohjearvoihin päästään nor-
maaleilla asuinrakennusten rakennerat-
kaisuilla. Kaavamääräykseen kirjatulla 
sisämelutasojen ohjearvoilla varmiste-
taan asian huomioiminen rakennus- ja 
rakennesuunnittelussa, jolloin mm. mah-
dolliset rakennetta heikentävät aukotuk-
set voidaan suunnitella melu huomioi-
den.  
Jokaiselle rakennuspaikalle on muodos-
tettavissa meluohjearvojen mukainen 
ulko-oleskelualue joko erillisen meluntor-
juntaratkaisun tai kaavan mukaisen ra-
kennuksen sijoittelun avulla. 
Meluvallin riittävä korkeus ja mahdollinen 
painuminen otetaan huomioon meluvallia 
suunniteltaessa ja rakennettaessa. 

 
 
 
 

Hulevesien hallinta perustuu pääosin 
keskitettyyn ratkaisuun, jossa hulevedet 
kerätään viivytysaltaisiin tai johdetaan 
pintavalutuskenttiin ennen niiden johta-
mista Iso-Jälään. Lisäksi rakentamista-
paohjeissa ohjeistetaan rakentajia hule-

Otetaan huomioon alueen toteutussuun-
nittelussa ja vaiheittain rakennettaessa. 
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Viranomaislautakunta 
jatkuu… 

vesien hallintaan niiden syntypaikoilla. 
Alueen nykyiset ojauomat jätetään pää-
osin rakentamisen ulkopuolelle. Viran-
omaislautakunta pitää tärkeänä, että Iso-
Jälään kohdistuvien kiintoainesvalumien 
estämiseksi hulevesien viivytysaltaat ja -
alueet rakennetaan ainakin osittain val-
miiksi jo alueen rakentamisen ensivai-
heessa. Viivytysaltaat tulee toteuttaa 
siten, että ne poistavat alueen rakenta-
misvaiheessa syntyvää kiintoainesta Iso-
Jälään purettavasta 
hulevedestä. 

Ympäristöterveys-
palvelut 
Lausunto 30.4.2015 

Suunnittelualue sijaitsee olemassa ole-
van asuntoalueen läheisyydessä ja kyt-
keytyy olemassa olevaan yhdyskuntara-
kenteeseen hyvin. Tiivis yhdyskuntara-
kenne antaa mahdollisuuden käyttää 
olemassa olevia alueen vieressä toimi-
vaa julkista joukkoliikennettä ja kevyen 
liikenteen väyliä. 

Asia todetaan. 

 Suunnittelualueen eteläosaan on suunni-
teltu tieyhteys Viitoselle (maantie 559). 
Eteläosaan on myös suunniteltu yleiselle 
jalankululle varattu alue. Terveydensuo-
jeluviranomaisen näkemyksen mukaan 
kyseinen jalankululle varattu alue palve-
lisi paremmin, jos alue varattaisiin sekä 
jalankululle että polkupyöräilylle. 

Suunnittelualueen eteläosaan osoitettu 
ohjeellinen jalankululle varattu alue muu-
tetaan ohjeelliseksi jalkakululle ja polku-
pyöräilylle varatuksi alueeksi. 

 Suunnittelualueen pohjoisosaan ei ole 
suunniteltu tieliittymää Viitoselle (maan-
tie 559), kuten ei myöskään kevyenlii-
kenteen väylää viereisellä Viitosella si-
jaitseville bussipysäkeille ja Viitosen 
vieressä sijaitsevalle kevyenliikenteen 
väylälle. Hyvien kevyenliikenteen yhte-
yksien olemassa olo eri asiointisuuntiin 
on ympäristöterveyden tavoitteiden mu-
kaista. Liikkumismukavuutta ja luontevaa 
yhteyttä kevyelle liikenteelle tulisi paran-
taa suunnittelemalla suunnittelualueen 
pohjoisosaan yhteydet viereisen Viitosen 
vieressä kulkevalle kevyenliikenteen 
väylälle sekä lähettyvillä oleville bussi-
pysäkeille. Viitosen yli tapahtuvaa tienyli-
tyksen liikenneturvallisuutta voi parantaa 
saarekkeellisilla suojateillä.  

Lisätään kaava-alueen pohjoisosaan 
ohjeellinen kevyenliikenteen yhteys bus-
sipysäkeille. 

 Kaavaesityksen mukaan raideliikenteen 
aiheuttamaa meluhaittaa torjutaan raken-
tamalla meluvalli asutuksen ja raide-
osuuden väliin. Meluntorjunnan kannalta 
on tärkeää, että meluvalli on riittävällä 
korkeudella radanpinnan tasosta ja me-
luvallin rakentamissa huomioidaan ajan 
oloon tapahtuva vallin painuminen.  

Meluvallin riittävä korkeus ja mahdollinen 
painuminen otetaan huomioon meluvallia 
suunniteltaessa ja rakennettaessa. 

 
 
 
 

Yöaikaisen häiriöttömän levon turvaami-
nen on tärkeää ihmisen terveydelle. 
Tehdyn meluselvityksen mukaan yöai-
kaiset keskiäänitasot ylittävät ulkoalueille 
asetetut ohjearvot asutuksen reuna-

Asuinrakennusten normaalilla rakenteel-
la päästään noin 30-35 dB:n ääneneris-
tävyyteen kokonaisrakenteessa. Alueelle 
tehtyjen meluselvitysten perusteella si-
sämelujen ohjearvoihin päästään nor-
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Ympäristöterveyspal-
velut jatkuu… 

alueilla meluvallin korotuksen jälkeenkin. 
Ohjearvojen ylitykset tulee huomioida 
rakentamisessa huolehtimalla ääneneris-
tävyysvaatimuksista. 

maaleilla asuinrakennusten rakennerat-
kaisuilla. Kaavamääräykseen kirjatulla 
sisämelutasojen ohjearvoilla varmiste-
taan asian huomioiminen rakennus- ja 
rakennesuunnittelussa, jolloin mm. mah-
dolliset rakennetta heikentävät aukotuk-
set voidaan suunnitella melu huomioi-
den.  
Jokaiselle rakennuspaikalle on muodos-
tettavissa meluohjearvojen mukainen 
ulko-oleskelualue joko erillisen meluntor-
juntaratkaisun tai kaavan mukaisen ra-
kennuksen sijoittelun avulla. 

 Kaavaehdotuksen mukaan suunnittelu-
alueen vieressä kulkevan Viitosen 
(maantie 559) nopeusrajoitus alennetaan 
60 km/h. Nopeusrajoituksen alentami-
sesta huolimatta tieliikenteen aiheutta-
mat meluolosuhteet ovat suunnittelualu-
eella haasteelliset, minkä johdosta reu-
nimmaisille kiinteistöille ääneneristä-
vyysvaatimukset ovat tarpeen.  

Viitosen (maantie 559) varteen sijoittuvi-
en rakennuspaikkojen osalta kaavassa 
on annettu määräykset ääneneristävyys-
vaatimuksista. 

 Asemakaavamerkinnöissä ja –
määräyksissä on ohjeistettu rakenteelli-
sen meluntorjunnan käytöstä asumiseen 
käytettävissä tiloissa merkintöjen AO-19- 
ja AYL-2 kohdalla. Myös muissa suunnit-
telualueella melualueen vaikutuksen 
piirissä olevissa asumiseen tarkoitetuis-
sa tiloissa, merkinnät AP-11 ja AL-6, olisi 
tarkoituksenmukaista käyttää rakenteel-
lista meluntorjuntaa. 

AP-11 ja AL-6 korttelialueilla ei ole tar-
peen osoittaa rakenteellista meluntorjun-
taa, koska asumiselle asetettuihin sisä-
ohjearvoihin päästään normaalilla raken-
tamisella. 

 Suunnittelualueella sijaitsevat neljä taso-
risteystä korvataan yhdellä Norkotin 
kohdalle rakennettavalla alikululla sekä 
tiejärjestelyillä. Alikulkusillan rakentami-
nen ja vaarallisten tasoristeysten vähen-
täminen lisäävät liikenneturvallisuutta. 
Joskin vain yhden alikulkusillan olemas-
sa olo voi lisätä jalkaisin tapahtuvaa 
rataosuuden ylitystä ja siten lisätä vaa-
raa jäädä junan alle. 

Asemakaava-alueen kohdalla on suunni-
teltua virkistyskäyttöä vain uimarannan 
kohdalla. Muille ranta-alueille ei ole tar-
peellista liikkua, eikä sinne osoiteta toi-
mintoja, jotka lisäisivät luvattomia ra-
danylityksiä tai useamman alikulun tar-
vetta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meluvallin alue on lähivirkistys- ja suoja-
viheraluetta. Mikäli meluvallialueella 
liikkuminen tai esimerkiksi talvella lasten 
mäenlasku mahdollistaa vaaran jäädä 
junan alle, tulee harkita aidan tai muu 
turvallisuusratkaisun rakentamista vallin 
ja radan väliin. 

Rakennettavan meluvallin ja radan väliin 
jää vähimmillään noin 15 metrin levyinen 
kaistale, jolla sijaitsevat mm. sähkö- ja 
vesihuoltolinjat.  Mahdollista rautatien 
aitaamista ei ratkaista kaavalla, mutta 
radan ja meluvallin väliselle suojavihera-
lueelle ei kaavassa osoiteta virkistystoi-
mintaa tai reittejä uimarannalle johtavaa 
kevyttä liikennettä lukuun ottamatta. 
Meluvallin alue osoitetaan kokonaisuu-
dessaan suojaviheralueeksi, jota kehite-
tään niin, ettei se houkuttele liikkumaan 
tai leikkimään alueella. Lisäksi rautatie 
kulkee suurimman osan Pyöreälahden 
aluetta penkereellä, jonka alaosissa kas-
vaa tiheä risukko, jonka vuoksi esimerk-
kinä mainittu mäenlasku raiteelle on 
mahdotonta. 
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Ympäristöterveyspal-
velut jatkuu…  
 
 
 

Kaavakartassa korttelin 8153 kaavamer-
kintä on AYL-3. Kyseistä AYL-3-
merkintää ei ole selostusosassa (ase-
makaavamerkinnät ja –määräykset), sen 
sijaan merkintä AYL-2 löytyy. Kaavoittaja 
tarkistanee merkintöjen numeroinnin. 

Kaavakartalla osoitetut kaavamerkinnät 
tarkistetaan vastamaan selitysosan 
asemakaavamerkintöjä ja – määräyksiä. 

 ”TA-3 Asuntoalueen yhteyteen sopiva 
työpaikka-, liike- ja toimistorakennusten 
korttelialue” -kaavamerkinnän määräyk-
sessä sanotaan: Korttelialueelle voidaan 
rakentaa työ-, liike- ja toimistokäyttöä 
palvelevia rakennuksia, ei kuitenkaan 
elintarvikemyymälöitä. Terveydensuoje-
luviranomaisen näkemyksen mukaan, 
mikäli kielletään elintarvikemyymälän 
rakentaminen, tarkoittaa se elintarvikkei-
den vähittäis- ja/tai tukkumyymälöiden 
perustamisen kieltämistä kyseisellä alu-
eella. Sen sijaan muiden elintarvikehuo-
neistojen perustaminen alueelle on mah-
dollista. Muita elintarvikehuoneistoja ovat 
esimerkiksi tarjoilupaikat (kuten kahvio, 
ravintola ja henkilöstöruokala) sekä elin-
tarvikkeiden valmistus (esim. makeisten 
valmistus). 
 

Todetaan lausunto. Alueelle voi toteuttaa 
elintarvikkeisiin liittyvää liiketoimintaa, 
mutta ei elintarvikekauppaa. 

Muut yhteistyötahot 
Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine / Vaikutus kaavaan 
DNA Oy 
Lausunto 13.4.2015 

Ei huomauttamista ko. asemakaava eh-
dotukseen. 

Asia todetaan. 

Savon Voima Verkko 
Oy 
Lausunto 7.4.2015 

Kaavoitettava uusi alue sähköistetään 
kolmella rakennettavalla puistomuunta-
molla (15*15) metriä. Myös 20 kV maa-
kaapeleille tarvitsemme 6 metriä leveät 
aluevaraukset. 
Lisäksi varaamme nykyisille 20 kV maa-
kaapeleille 6 metriä, puistomuuntamolle 
15*15 metriä sekä radan varrella olevalle 
20 kV ilmajohdolle 10 metriä leveät alue-
varaukset.  
Kaikki sähköverkoston tarvitsemat alue-
varukset on esitetty kartta liitteessä. 

Asemakaavaan lisätään Savon Voima 
Verkko Oy tarvitsevat aluevaraukset 
puistomuuntamoille ja maakaapeleille. 

 Asemakaavan vahvistamisen jälkeen 
toivoisimme siitä sähköisen version jär-
jestelmäämme. 

Sähköinen versio vahvistetusta asema-
kaavasta toimitetaan Savon Voima Verk-
ko Oy:lle. 

Vanhus- ja vam-
maisneuvosto 
Lausunto 5.5.2015 

Vanhus- ja vammaisneuvosto toteaa, 
ettei kaavaan sisälly osaltamme mitään 
muistutettavaa. 

Lausunto todetaan. 
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Käsittelyvaiheet  
Ajankohta Käsittely Sisältö 

Laatimisvaihe   
17.12.2013 § 307 
 

Kunnanhallitus 
 

Pyöreälahti-asemakaavatyö vireille, 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
ja valmisteluaineisto nähtäville. 

20.12.2013–
31.1.2014 

Pyöreälahden asemakaavan ja ase-
makaavan muutoksen osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma ja valmistelu-
aineisto nähtävillä. 

13 lausuntoa. 

Ehdotusvaihe   
30.3.2015 § 60 Kunnanhallitus Asemakaavaehdotus nähtäville. 
2.4.–4.5.2015 Pyöreälahden asemakaavaehdotus 

nähtävillä. 
9 lausuntoa. 

Hyväksymisvaihe   
19.10.2015 §159 Kunnanhallitus Esitetään asemakaavaa kunnanval-

tuuston hyväksyttäväksi.  
26.10.2015 § 25 Kunnanvaltuusto Hyväksyttiin yksimielisesti. 

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

2.3 Suunnittelun vaihtoehdot, kaavaratkaisun valinta ja perustelut 
2.3.1 Suunnittelun vaihtoehdot 
Kaava-alueelle on mietitty useita liikenteellisiä vaihtoehtoja luonnosvaiheen yhteydessä 
(kuva 21). Kaavaluonnoksessa Pyöreälahden alueelle oli Viitoselta osoitettu kaksi ajoneu-
voliittymää, alueen eteläosasta sekä pohjoisosasta. Kaavaluonnoksesta saatujen lausunto-
jen, maaston voimakkaan kumpuilun sekä liikenneturvallisuus huomioon otettaessa kaava-
alueen liikenteelliseksi perusratkaisuksi on valittu alueen sisäinen kokoojakatu, jolta liity-
tään yhdestä liittymästä Viitoselle. Valittu perusratkaisu noudattelee mallia 1 (kuva 21). 
Tässä ratkaisussa alue toteutetaan yhtenäisenä kokonaisuutena, jossa alueen sisäinen ko-
koojakatu johtaa yhdestä liittymästä Viitoselle. Kevyen liikenteen väylä ohjautuu eteläisen 
metsäalueen halki suoraan Kortepolulle. Kaava-alueen pohjoispuolelle jätetään mahdolli-
suus toisen liittymän muodostamiselle Viitoselle, Matomäen pohjoispuolelle, mahdollisiin tu-
levaisuuden tarpeisiin.  



Asemakaava Kaavaselostus  
Pyöreälahti Osa  SUUNNITTELUN VAIHEET Sivu 41(56) 

  

 

 
Kuva 21 Kaavaratkaisun liikenteelliset vaihtoehdot. 

2.3.2 Kaavaratkaisun valinta 
Pyöreälahden asemakaavaluonnoksessa suunnittelualue oli jaettu kahteen osa-alueeseen, 
joita yhdisti kevyen liikenteen väylä ja ajoneuvoliikenne oli ajateltu toteutettavan kahdella eri 
liittymällä Viitoselle. Asuinrakentaminen oli kaavaluonnoksessa sijoitettu suunnittelualueen 
pohjois- ja keskiosaan ja eteläosaan oli osoitettu yritysaluetta ja asuinrakentamista. Jo 
luonnosvaiheessa kaavassa oli varauduttu rakentamaan ratamelua torjuva meluvalli sekä 
alueelta syntyville hulevesille hulevesienviivytysalueet. 
Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen ja meluselvitysten valmistuttua Pyöreälahden 
asemakaava-alueen osalta pohdittiin vaihtoehtoa, missä suurin osa kaava-alueen etelä-
osasta sekä radan varresta olisi osoitettu pienteollisuudelle ja työpaikkarakentamiselle. 
Asumiselle olisi osoitettu alueet Viitosen varresta sekä kaava-alueen pohjoisosasta. Rat-
kaisussa olisi vältytty kokonaan meluvallin rakentamiselta, mutta alueen laajempi työpaik-
karakentaminen olisi tuonut haasteen asuinalueen viihtyisyydelle ja identiteetille. Työpaik-
karakentamiseen liittyvän raskaan liikenteen määrä ja risteävyys mm. kevyenliikenteen 
kanssa olisi aiheuttanut ongelmia turvallisuudelle. Kaavatalous olisi myös jäänyt negatiivi-
seksi yritysrakennuspaikkojen merkittävästi pienempien myyntitulojen vuoksi. Meluselvitys-
ten täydentyessä ja tarkentuessa, tehtiin päätös jatkaa alueen suunnittelua pääasiassa 
asuinkäyttöön.  
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Rakentamisen sijoittumista Pyöreälahden alueella ovat rajoittaneet liito-oravareviirit kaava-
alueen etelä- ja pohjoisosassa sekä alueen eteläosaan sijoittuva luontoarvoiltaan arvokas 
metsäalue. Kaava-alueen suunnittelussa on jouduttu ottamaan huomioon alueen sijoittumi-
nen junaradan ja Viitosen melualueelle ja alueen läpi virtaavat sekä alueelta syntyvät hule-
vedet.  
Kaavaratkaisussa suunnittelualueen etelä- ja pohjoisosaan on osoitettu viheralueita tur-
vaamaan luontoarvoiltaan arvokasta metsäaluetta sekä liito-oravareviirejä. Kaava-alueen 
läpi kulkevien itä-länsisuuntaisten puro-/ ojauomien ympäristö on osoitettu myös viheralu-
eeksi.  Suunnittelualueen länsi- ja itäosaan, Viitosen ja junaradan varteen, on osoitettu suo-
javiheralueet liikenteen aiheuttaman melun vuoksi. 
Kaava-alueen eteläosaan on osoitettu yritysalue, jonne on mahdollista sijoittaa asuntoalu-
een yhteyteen sopivia työpaikka- liike- ja toimistorakennuksia. Alue sijaitsee Viitosen tielii-
kenteen melualueella, jonka vuoksi aluetta ei ole voitu osoittaa asuinkäyttöön.  Kaava-
alueen kaakkoiskulmaan on sijoitettu asuinpientalojen ja julkisten lähipalvelurakennusten 
alue, jonne on mahdollista rakentaa esim. päiväkoti.  
Asuinrakentamisen osalta korttelialueita on muotoiltu uudelleen kaavaluonnosvaiheen jäl-
keen. Asuinrakentamisen sijoittumiseen ovat vaikuttaneet selvitysten valmistuttua tarkentu-
neet melualueet, meluvallin sijainti ja hulevesienviivytysalueet, joille on osoitettu kaavassa 
tarvittavat aluevaraukset. Ratamelun torjumiseksi kaava-alueen itälaitaan, radan viereen, 
on osoitettu varaus meluvallille. Viitosen tieliikenteen aiheuttamaa melua vastaan suojaudu-
taan rakennusten sijoittelulla sekä kaavamääräyksin. 
 
Hulevedet 
Pyöreälahden kaava-alueen länsipuolella kohoavat Mustikkamäki ja Soidinmäki, joiden va-
luma-alueilta syntyvät hulevedet valuvat suunnittelualueen poikki länsi-itäsuuntaisesti kul-
kevien puro-/ojauomien kautta Iso-Jälään. Kaava-alueen hulevesien hallinta on tärkeää, sil-
lä alue sijoittuu Viitosen ja radan väliselle alueelle, jossa alueen hulevesien johtamisen ka-
pasiteettia voi rajoittaa radan ja Viitosen alittavat rummut sekä kaava-alueen rakentumisen 
myötä alueelle rakennettavan meluvallin alittavat rummut.  
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy on laatinut Pyöreälahden alueelle hulevesiselvityksen 
vuonna 2014.  Hulevesiselvityksessä on esitetty kaksi vaihtoehtoista yleissuunnitelmaa hu-
levesien hallinnasta kaava-alueella. Ensisijaisena vaihtoehtona on esitetty hulevesien hal-
linta hajautetusti eli tontti- ja korttelikohtaisilla sekä alueellisilla menetelmillä. Hajautetussa 
ratkaisussa kaikki hulevedet hallittaisiin ennen hulevesien johtamista kaava-alueen läpi kul-
keviin ojauomiin. Tontti- ja korttelikohtaisten menetelmien avulla voitaisiin vähentää varsi-
naisen hulevesivalunnan muodostumista mahdollistamalla huleveden imeytyminen maape-
rään jo niiden syntypaikalla. Tontti- ja korttelikohtaisilla menetelmillä saataisiin hallittua al-
kuosa hulevesivirtaamista ja kun nämä menetelmät olisivat täyttyneet, kulkeutuisivat hule-
vedet hulevesiviemäreihin ja edelleen alueellisille viivytysalueille ennen päätymistä kaava-
alueen läpi kulkeviin ojauomiin. 
Toisena vaihtoehtona selvityksessä on esitetty, että hulevesien hallinta toteutettaisiin keski-
tetysti valuma-alueiden purkupisteissä. Keskitetyssä ratkaisussa huomioitavaksi tulisi myös 
yläpuolisten hulevesivirtaamien vaikutus viivytysalueiden kokonaistilavuuteen, jolloin hule-
vesien tarvitsema tilavuustarve olisi kokonaisuudessaan hajautettuun ratkaisuun verrattuna 
suurempi.  
Pyöreälahden kaava-alueen hulevesien hallintaratkaisuksi on valittu keskitetty ratkaisu, jos-
sa kaava-alueen itälaidalle, lähelle rakennettavaa meluvallia, muodostetaan kaksi erillistä 
hulevesien viivytysaluetta. Kyseisillä viivytysalueilla on tavoitteena hallita Viitosen länsipuo-
lelta virtaavat sekä kaava-alueen etelä- ja keskiosasta syntyvät hulevedet. Viivytysalueiden 
jälkeen hulevedet johdetaan meluvallin alitse kulkeviin rumpuihin ja edelleen junaradan alit-
taviin rumpuihin. Kaava-alueen pohjoisosaan on osoitettu kolmas hulevesien viivytysalue, 
jonka tarkoituksena on hallita kaava-alueen pohjoisista asuinkortteleista syntyvät hulevedet. 
Viivytysalue on tarkoitus toteuttaa pintavalutuksena metsäalueella. Näiden lisäksi kaava-
alueen eteläosaan, alueen läpi kulkevan ojan varteen, on osoitettu vielä neljäs viivytysalue. 
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Tarkoituksena on toteuttaa viivytysalue vain, jos nähdään tarpeelliseksi viivyttää Haaparin-
teen ja Metsäkoulun alueelta tulevia hulevesiä. Viivytysalue toteutettaisiin pintavalutuksena 
metsäalueella, ja niin, ettei alueelta kaadettaisi puita, sillä aluevaraus sijoittuu liito-
oravareviirien ja arvokkaan metsätyypin alueelle.  
Hulevesien viivytysalueiden lisäksi alueelta muodostuvan hulevesivirtaaman vähentämi-
seksi ja vesitasapainon säilyttämiseksi kaava-alueelle laaditussa rakentamistapaohjeessa 
ohjeistetaan rakentajia, miten hulevesiä voidaan hallita jo niiden muodostumisalueella eli 
tonteilla. Kaava-alueella on myös huolehdittava, että radan ja Viitosen alittavat rummut toi-
mivat kaikissa tilanteissa, eivätkä pääse aiheuttamaan tulvintaa esim. tukkeutumisen tai eri-
tyisen poikkeuksellisten sateiden aikana.  
Hulevesien hallintamenetelmän valinnan perusteena on ollut se, että keskitetyssä ratkai-
sussa hulevesien hallintatoimet voisivat olla kokonaisuudessaan helpommin hallittavissa ja 
toteutettavissa kuin hajautetussa ratkaisussa. Yleisesti voidaan arvioida, että hajautettu rat-
kaisu on keskitettyä ratkaisua kalliimpi toteuttaa, kun maanrakennustöitä tulee toteuttaa 
useissa kohdissa. 

 
Kuva 22 Kaava-alueelle suunniteltu keskitetty hulevesien hallintaratkaisu. 
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2.3.3 Kaavaratkaisun perusteet 
Pyöreälahden alueella on voimassa vuonna 2014 hyväksytty Etelä-Siilinjärven yleiskaava, 
jonka ratkaisuihin nyt laadittu asemakaava perustuu. Tämän vuoksi laaditulle kaavaratkai-
sulle ei ole esitetty vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia. Teoreettisena vaihtoehtona alue olisi 
voitu jättää edelleen maa- ja metsätalouskäyttöön, mutta kunta on hankkinut Pyöreälahden 
alueen omistukseensa asuinrakentamista varten. Kunnalla ei tällä hetkellä ole omistukses-
saan vastaavaa muuta aluetta, jonka voisi Etelä-Siilinjärven alueelta kaavoittaa pikaisesti 
asuinkäyttöön.  
Etelä-Siilinjärven yleiskaavassa Pyöreälahden alueelle on osoitettu pientalovaltaisia asuin-
alueita sekä alueen eteläosaan työpaikka-alue. Tässä asemakaavatyössä on tarkasteltu 
asumisen ja työpaikkarakentamisen kannalta niille edullisimpia sijainteja. Kaava-alueen si-
säistä ratkaisua määrittävät sen sijainti maantien ja rautatien välissä, idän suuntaan laske-
va maasto, liito-oravareviirit sekä maaperän vaihtelevat ominaisuudet.  
Liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta on erotettu työpaikka-alue ja asuinalue 
toisistaan erilleen. Asuminen on osoitettu pääasiassa kaava-alueen pohjoisosaan ja työ-
paikka-alue eteläosaan. Työpaikka-alue sijaitsee Viitosen tieliikenteen melualueella, jonka 
vuoksi aluetta ei ole voitu osoittaa asuinkäyttöön. Laadittu kaavaratkaisu noudattaa pääosin 
voimassa olevaa yleiskaavaa. Yleiskaavaratkaisusta poiketen Viitoselle on osoitettu vain 
yksi liittymä kaava-alueen etelä-osasta, kun yleiskaavassa liittymiä Viitoselle oli kaksi.  
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3. ASEMAKAAVAN KUVAUS 
3.1 Kaavan rakenne 

3.1.1 Kaavan perusratkaisut 
Asemakaavalla osoitetaan alueelle 119 korkeintaan kahden asunnon asuinrakennuksen ra-
kennuspaikkaa. Pientalojen rakennuspaikkoja osoitetaan kolme. Uusi asuinalue on jaettu 
useaan kortteliryhmään, jotka voidaan toteuttaa vaiheittain. Osittain Viitosen varren melu-
alueella sijaitseville rakennuspaikoille annetaan määräykset tarvittavilta osin liikennemelun 
huomioon ottamisesta. Alavilla paikoilla annetaan määräys alimmasta rakentamiskorkeu-
desta.  
Kaava-alueen eteläosaan muodostetaan pienyritysalue, jossa on kymmenen rakennuspaik-
kaa pienyrityksille. Kuudelle yritysrakennuspaikalle tulee rakentaa erillinen asuinrakennus, 
jolloin yritysalue soveltuu luontevasti asuinalueen yhteyteen.  Eteläosassa on myös asuin-
pientalojen ja julkisten lähipalveluiden korttelialue, jolle on mahdollista rakentaa esim. päi-
väkoti tai palvelutalo.  
Savon ammatti- ja aikuisopiston Toivalan koulutusyksikön rakennuspaikan Viitosen lähei-
syydessä sijaitsevat vanhat päärakennus ja asuntola osoitetaan suojelluiksi. Oppilaitoksen 
rakennuspaikkaa laajennetaan luoteeseen. Haapamäentien varteen osoitetaan katualueelle 
varaus kevyenliikenteen väylälle mahdollisia tulevia tarpeita varten.  
Kaava-alueen itälaitaan osoitetaan alue meluvallille, jonka rakentamiseen on tarkoitus käyt-
tää kaava-alueen rakentamisesta syntyviä ylijäämämaita. Massiivisen vallin rakentamiseen 
tarvitaan lisäksi runsaasti muualta tuotavaa maa-ainesta. Kaavassa on erikseen annettu 
määräys rakentaa alueen suojaukseen tarkoitetut meluesteet valmiiksi ennen kuin korttelit 
8153–8160 ja 8168–8171 voidaan ottaa asuinkäyttöön. Lisäksi korttelin 8157 osalta ase-
makaavassa on määrätty huomioitavaksi mahdollinen rautatieliikenteestä aiheutuva tärinä 
asuinrakennusten rakenteiden suunnittelussa. Meluvallin ja radan väliin osoitetaan alueet 
jätevedenpumppaamolle ylivuotoaltaineen, matkapuhelintukiasemalle ja puistomuuntamolle 
sekä ajoyhteys Kortepolulta Iso-Jälän rannalla sijaitseville kiinteistöille.  
Viitonen on kaavassa osoitettu maantien alueeksi tarvittavine liittymineen. Kaava-alueen si-
säisenä kokoojakatuna toimii Pyöreälahdentie, jolle on liittymä Viitoselta alueen eteläosas-
ta. Pyöreälahdentien kokoojakadulta haarautuvat alueen tonttikadut. Pyöreälahdentien var-
teen on mahdollistettu kevyen liikenteen väylän rakentaminen, joka alueen eteläosassa jat-
kuu eteläisen metsäalueen halki ohjautuen Toivalantien suuntaan Kortepolulle. Kortepolun 
päähän osoitetaan pysäköintialue, joka palvelee mm. radan toisella puolella sijaitsevan ui-
marannan käyttäjiä. Kaavakartalla on lisäksi esitetty tässä vaiheessa tiedossa olevien ja 
uusien kunnallisteknisten linjojen aluevaraukset.  
Rakennettavan alueen ympärillä on runsaasti luonnontilaan jätettävää lähivirkistysaluetta ja 
suojaviheraluetta, joilla on paikoitellen erityisiä luontoarvoja. Lähivirkistysalueeksi ja suoja-
viheralueeksi jätettävällä alueella on liito-oravan tarpeisiin säilytettäviä elinympäristöjä, joi-
den hoitoon ja käsittelyyn annetaan erikseen määräykset kaavassa. 
Kaava-alueen läpi kulkevat kolme suurinta ojaa osoitetaan avo-ojiksi, joita on hoidettava si-
ten, että valumavedet pääsevät esteettömästi virtaamaan niitä pitkin. Avo-ojien päätepistei-
siin, lähelle rakennettavaa meluvallia, osoitetaan hule- alueet, joihin voidaan sijoittaa hule-
vesienviivytysaltaat. Viivytysaltaiden jälkeen hulevedet kulkeutuvat edelleen Iso-Jälään me-
luvallin ja radan alittavien rumpujen kautta. Kaava-alueelle on lisäksi osoitettu kaksi muuta 
hule- aluetta hulevesien viivytystä varten.  
Asemakaavaa tukemaan on laadittu Pyöreälahtea koskevat rakentamisohjeet. Lisäksi Siilin-
järven kunnassa on laadittu yleiset rakentamisohjeet, jotka koskevat kaikkia uusia asuin-
alueita.   
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3.1.2 Mitoitus 
Asemakaavan mitoitus on seuraava: 

Pinta-ala Kerrosala Pinta-ala Kerrosala
ha k-m2 ha k-m2 

Asuinpientalojen korttelialue (AP-11) 2,96 10 352 2,96 10 352
Erillispientalojen korttelialue (AO-19) 16,07 40 175 16,07 40 175
Asuin-, liikenne- ja toimistorak korttelialue (AL-8) 1,02 2 552 1,02 2 552
Asuinpientalojen ja julkisten lähipalvelujen korttelialue (AYL-3) 0,79 2 756 0,79 2 756
Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YO-5) 6,41 19 221 0,67 2 011

0,75 2 253 0,75 2 253
Virkistysalue (VL, VK) 18,36 18,36
Suojaviheralue (EV) 12,29 12,29
Erityisalueet (ET, EN, EMT) 0,35 0,35
Liikennealueet (LT, LPA) 4,94 3,84
Kadut 6,47 5,59
YHTEENSÄ 70,41 77 309 62,69 60 099

Asemakaava Muutos

Asuntoalueen yhteyteen sopiva työpaikka-,
 liike- ja toimistorakennusten korttelialue (TA-5)

Alueen mitoitusasukasluvuksi arvioidaan noin 540 asukasta. 
 

3.1.3 Palvelut 
Asemakaava-alue tukeutuu pääasiassa noin kolmen kilometrin etäisyydellä oleviin Vuore-
lan taajaman palveluihin.  
Alueella toimii Savon ammatti- ja aikuisopiston Toivalan koulutusyksikkö. Asemakaavaan 
on osoitettu asuinpientalojen ja julkisten lähipalvelujen rakennuspaikka, mikä mahdollistaa 
päiväkodin rakentamisen. Asemakaavalla osoitetaan 10 yritysrakennuspaikkaa, joilla on 
mahdollista harjoittaa pienyritystoimintaa.  Omakotirakentamisen yhteydessä on myös 
mahdollista harjoittaa pienimuotoista yritystoimintaa, joka ei häiritse muuta asumista. 
 

3.1.4 Aluevaraukset 
Asemakaavassa on osoitettu seuraavat aluevaraukset: 

AP-12 Asuinpientalojen korttelialue 
Merkinnällä on osoitettu kolme asuinpientalojen rakennuspaikkaa, joille saa rakentaa eril-
lisiä tai kytkettyjä pientaloja. 
∗ Jokaisella asunnolla on oltava tarkoituksenmukaisesti näkösuojattu, asuntoon välittö-

mästi liittyvä piha-alue, jonka lyhin sivu on vähintään 3 metriä. 
∗ Rakennuspaikalla tulee säilyttää tai istuttaa puita siten, että niiden määrä on vähin-

tään yksi rakennuspaikan pinta-alan 200 m² kohti. Istutukset on toteutettava yhtä ai-
kaa rakennusten kanssa. 

∗ Autopaikkoja on osoitettava yksi kerrosalana alkavaa 60 m² kohti, kuitenkin vähintään 
yksi autopaikka asuntoa kohti ja yksi vieraspaikka viittä asuntoa kohti. Keskitetyt au-
topaikat tulee erottaa leikki- ja oleskelualueesta suojaistutuksin. 

∗ Ennen rakennusluvan hakemista on kunnassa hyväksytettävä rakennuspaikkaa kos-
keva esisuunnitelma. 
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AO-19 Erillispientalojen korttelialue 
Merkinnällä on osoitettu 119 omakotirakennuspaikkaa, joille saa rakentaa korkeintaan 
kaksiasuntoisia asuinpientaloja. 
∗ Rakennuspaikalle voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoinen pientalo asumistarkoi-

tukseen. 
∗ Rakennuspaikalla tulee säilyttää tai istuttaa puita siten, että niiden määrä on vähin-

tään yksi rakennuspaikan pinta-alan 200 m² kohti. 
∗ Rakennuslupaa edellyttävän toimenpiteen yhteydessä rakenteellinen meluntorjunta 

on toteutettava niin, että liikennemelu asumiseen käytettävissä tiloissa ei ylitä 35 
dB(A) päivällä ja 30 dB(A) yöllä. 

∗ Rakennuslupaa edellyttävän toimenpiteen yhteydessä on järjestettävä sellainen riittä-
vä asumista palveleva ulko-oleskelutila, jolla liikennemelu ei ylitä 55 dB(A) päivällä ja 
45 dB(A) yöllä. 

∗ Rakennuksen kastuessaan vaurioituvat rakenteet tulee sijaita korkeuden + 88.00 
(N2000) yläpuolella. 

∗ Autopaikkoja on osoitettava kaksi asuntoa kohti. 
 

AYL-3 Asuinpientalojen ja julkisten lähipalveluiden korttelialue 
Merkinnällä on osoitettu asuinrakennusten tai vaihtoehtoisesti päiväkodin rakennuspaik-
ka. 
∗ Korttelialueelle saadaan rakentaa asuinpientaloja ja lasten päiväkotirakennus tai –

tiloja. 
∗ Rakennuspaikalla tulee säilyttää tai istuttaa puita siten, että niiden määrä on vähin-

tään yksi rakennuspaikan 200 m² kohti. Istutukset on toteutettava yhtä aikaa raken-
nusten kanssa.  

∗ Rakennuslupaa edellyttävän toimenpiteen yhteydessä rakenteellinen meluntorjunta 
on toteutettava niin, että liikennemelu asumiseen käytettävissä tiloissa ei ylitä 35 
dB(A) päivällä ja 30 dB(A) yöllä. 

∗ Rakennuslupaa edellyttävän toimenpiteen yhteydessä on järjestettävä sellainen riittä-
vä asumista palveleva ulko-oleskelutila, jolla liikennemelu ei ylitä 55 dB(A) päivällä ja 
45 dB(A) yöllä. 

∗ Autopaikkoja on osoitettava yksi kerrosalan alkavaa 60 m² kohti, kuitenkin vähintään 
yksi autopaikka asuntoa kohti ja yksi vieraspaikka viittä asuntoa kohti. Päiväkodin tar-
peisiin on osoitettava yksi autopaikka kerrosalan 40 m² kohti. 

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

AL-8 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue 
Merkinnällä on osoitettu kuusi pienyritysalueen rakennuspaikkaa, joille saa rakentaa 
asunnon ja sen yhteyteen sijoittuvia liike- ja toimistotiloja. 
∗ Uudisrakentamisen yhteydessä kullekin rakennuspaikalle, asuinrakennukselle varatul-

le rakennusalalle, tulee rakentaa yksi toimintaan liittyvä asunto. 
∗ Rakennuspaikan kerrosalasta voidaan käyttää enintään 150 neliömetriä varastokäyt-

töön. 
∗ Rakennuspaikkaa ei saa käyttää ulkovarastointiin. 
∗ Rakennuspaikalla tulee säilyttää tai istuttaa puita siten, että niiden määrä on vähin-

tään yksi rakennuspaikan pinta-alan 200 m² kohti. 
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∗ Autopaikkoja on osoitettava vähintään yksi kerrosalan alkavaa 85 m² kohti, yksi liike-
kerrosalan 35 m² kohti ja yksi toimistokerrosalan 50 m² kohti. 

∗ Ennen rakennusluvan hakemista on kunnassa hyväksytettävä rakennuspaikkaa kos-
keva korttelisuunnitelma. 
 

YO-5 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue 
Merkinnällä on osoitettu Savon ammatti- ja aikuisopiston Toivalan koulutusyksikön ra-
kennuspaikka. 
∗ Korttelialueelle saadaan rakentaa ammatillista koulutusta palvelevia rakennuksia sekä 

toimintaan liittyviä teknisiä huolto- ja palvelutiloja. 
∗ Korttelialueelle saadaan sijoittaa myös henkilökunnan ja oppilaiden asuntoja. 
∗ Autopaikkoja on varattava vähintään yksi kahta työssäkäyvää henkilöä ja yksi neljää 

oppilasta kohti sekä yksi autopaikka henkilökunnan asuntoa kohti. 
 

TA-5 Asuntoalueen yhteyteen sopiva työpaikka-, liike- ja toimistoraken-
nusten korttelialue 

Merkinnällä on osoitettu pienyritysalueen rakennuspaikat Viitosen varressa. 
∗ 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.  
∗ Rakennuspaikkaa ei saa käyttää ulkovarastointiin. 
∗ Rakentamaton ja päällystämätön rakennuspaikan osa on istutettava ja pidettävä hy-

vässä kunnossa. 
∗ Autopaikkoja on varattava vähintään yksi teollisuus- ja varastokerrosalan 200 m² sekä 

vähintään yksi liike- ja toimistokerrosalan 50 m² kohti. 
∗ Ennen rakennusluvan hakemista on kunnassa hyväksytettävä rakennuspaikkaa kos-

keva esisuunnitelma. 
 

VL Lähivirkistysalue 
Merkinnällä on osoitettu asuinaluetta palvelevat virkistysalueet. 
 

VL/sl-2 Lähivirkistysalue, jolla on luonnonsuojeluarvoja 
Merkinnällä on osoitettu metsäalueita, joilla on liito-oravareviiri ja arvokkaita metsätyyppe-
jä. 
∗ 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 tilaisuuslausunnon antamiseen 
puuston käsittelyä edellyttävästä MRL:n mukaisesta lupahakemuksesta. 
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VL/sl-4 Lähivirkistysalue, jolla on luonnonsuojeluarvoja 
Merkinnällä on osoitettu metsäalueita, joilla on liito-oravan reviiri. 
∗ Alueella sijaitsee luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella suojeltujen liito-oravien lisään-

tymis- ja levähdyspaikkoja. Alue tulee säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena met-
sänä. Alueelle saa rakentaa enintään kevytrakenteisia polkuja ja niihin liittyviä keveitä 
virkistyskäyttöä palvelevia rakenteita. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on 
varattava tilaisuuslausunnon antamiseen puuston käsittelyä edellyttävästä MRL:n 
mukaisesta lupahakemuksesta. 
 

VK Leikkipuisto 
Merkinnällä on osoitettu asuinaluetta palvelevan leikkikentän rakennuspaikka. 
∗ Alueelle saa rakentaa käyttötarkoitusta palvelevia rakennuksia ja rakennelmia. 

 

ET-1 Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 
korttelialue 

Merkinnällä on osoitettu jäteveden pumppaamon rakennuspaikka. 
∗ Alueelle saa rakentaa jäteveden pumppaamon. 

 

EN Energiahuollon alue 
Merkinnällä on osoitettu sähkönjakelua palvelevien puistomuuntamoiden rakennuspaikat. 
 

EMT-1 Mastoalue 

∗ Alueelle saa rakentaa matkapuhelintukiaseman. 
 

EV Suojaviheralue 
Merkinnällä on osoitettu suojaviheralueet ajoneuvo- ja raideliikenteen melualueille. 
 

EV/sl-2 Suojaviheralue 
Merkinnällä on osoitettu suojaviheralueet, jotka kuuluvat osaksi todettua liito-oravareviiriä. 
∗ 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 tilaisuuslausunnon antamiseen 
puuston käsittelyä edellyttävästä MRL:n mukaisesta lupahakemuksesta. 

 

LT Maantien alue 
Merkinnällä on osoitettu valtion hallinnoimien ja ylläpitämien maanteiden alueet, johon 
ajoneuvoliittymän saa tehdä ainoastaan kaavassa osoitetun nuolen kohdalle. 
 

LPA Autopaikkojen korttelialue 
Merkinnällä on osoitettu Kortepolun päässä sijaitseva autopaikka-alue. 
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3.2 Kaavan vaikutukset 
3.2.1 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
Pyöreälahti asettuu välittömäksi jatkeeksi Haaparinteen ja Metsäkoulun tiiviisti rakentuneille 
asuinalueille ja täydentää Toivalan taajamarakennetta pohjoisen suuntaan. Kaavan toteu-
tumisen myötä ollaan askeleen lähempänä nauhamaista taajamarakennetta Etelä-
Siilinjärven ja Siilinjärven kirkonkylän välillä.  

3.2.2 Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen 
Pyöreälahden asuin- ja yritysalueen rakentuminen lisää ajoneuvoliikenteen, raskaan liiken-
teen ja kevyen liikenteen määrä Viitosella. Arvio ajoneuvoliikenteen lisäyksestä on noin 700 
ajoneuvoa vuorokaudessa. Kaava-alueen asukasmäärän kasvu noin 540 henkilöllä kasvat-
taa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä Viitosella. 
Pyöreälahden kaava-alueelta on suunniteltu yksi ajoneuvoliittymä Viitoselle. Liittymän aihe-
uttama ajoneuvoliikenteen lisäys voi hetkellisesti vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen kaava-
alueen kohdalla Viitosella. Pyöreälahden kaava-alueen kohdalla Viitosen nopeusrajoitus on 
tällä hetkellä kesällä 80 km/h ja talvella 70 km/h. Kaavan laadinnan yhteydessä viranomais-
ten kanssa on käyty keskusteluja nopeusrajoituksen laskemisesta 60 km/h alueen liikenne-
turvallisuuden parantamiseksi. Nopeusrajoituksen laskemiselle ei ole nähty estettä.  
Kevyen liikenteen tarpeet on otettu huomioon kaava-alueen suunnittelussa. Pääkatujen 
varsille on varattu tila kevyen liikenteen väylän rakentamiselle. Alueen eteläosasta on 
suunniteltu kevyen liikenteen reitti eteläisen metsäalueen läpi Kortepolulle. Toivalantien 
reunassa on kevyen liikenteen väylä aina Toivalan ala- ja yläkouluille saakka. 
Asemakaava-alueen kohdalla on kolme linja-autopysäkkiparia, Viitosen ja Toivalantien ris-
teyksessä, Pyöreenlahden tilan tienristeyksessä sekä Matomäen kohdalla. Ainoa alikulku-
tunneli Viitosen ali sijaitsee Viitosen ja Toivalantien risteysalueen läheisyydessä. Muiden 
pysäkkiparien kohdalla suositellaan saarekkeellisten suojateiden rakentamista liikennetur-
vallisuuden parantamiseksi. Kaava-alueen rakentuessa linja-autopysäkeille saapuminen ja 
poistuminen voivat aiheuttaa alikulkutunnelista ja saarekkeellisista suojateistä huolimatta 
ennakoimattomia tien ylityksiä Viitosella.  

3.2.3 Vaikutukset luontoon  
Asemakaava-alue on pääasiassa entistä peltoaluetta sekä metsää, jotka kaavan toteutues-
sa muuttuvat suunnitelluilta osin korttelialueiksi, kaduiksi sekä hoidetuiksi viheralueiksi.  
Lähivirkistysalueeksi jäävät peltoalueet metsitetään lukuun ottamatta nykyisten puro- / 
ojauomien varsia, joita pyritään pitämään avoimina säännöllisellä hoidolla.  
Kaava-alueen eteläosan luontoarvoiltaan arvokas metsäalue, jossa on myös liito-oravan 
reviiri, jätetään läntiseltä osaltaan nykytilaan luonnontilaiseksi. Metsän halki osoitetaan va-
raus kaava-alueelta Kortepolulle johtavalle kevyen liikenteen väylälle. Tervapuron ojau-
oman yläpäässä sijaitseva Kotkansiipi esiintymä on tavoitteena säilyttää alueella. 
Pyöreälahden kaava-alueella suoritettiin puuston hakkuita keväällä 2015, joissa tehdyt au-
vohakkuut ulottuivat osittain alueen pohjois-osassa sijaitsevalle, yleiskaavassakin osoitetul-
le, liito-oravareviirille. Avohakkuun myötä pohjoisen liito-oravareviirejä yhdistävään metsä-
käytävään tuli n. 34 m leveä aukko. Kaavaehdotuksessa esitetty Pyöreälahdentien linjaus 
olisi vielä leventänyt aukkoa, jolloin liito-oravan kulkuyhteys kokoojakadun yli ei olisi ollut 
enää mahdollista. Liito-oravan kulkuyhteyden turvaamiseksi Pyöreälahdentien linjausta siir-
rettiin sijansa verran länteen Kiihtelystien risteyksen kohdalla. Muutoksen myötä Pyö-
reälahdentie siirtyi jo muodostuneeseen hakkuuaukkoon ja aukon laidoilla olevien reuna-
puiden säilyvyys pystyttiin turvaamaan. Tehdyn muutoksen myötä kaavaratkaisu turvaa lii-
to-oravan säilymisen ja liikkumismahdollisuudet koko kaava-alueella. Pohjoisosassa oleva 
metsäalue, jolta on löydetty liito-oravan reviiri, jätetään reviirialueen osalta luonnontilaisek-
si.  
Kaava-aluetta halkovat kaksi ojauomaa sekä niiden reuna-alueet ja lähiympäristö osoite-
taan lähivirkistysalueiksi, jotka säilytetään avoimina. Kaavan toteuttamisessa ei muuteta 
oleellisesti alueen läpi virtaavien vesien kulkua. Kaava-alueella syntyvät hulevedet on 
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suunniteltu johdettavan kolmelle, tarvittaessa neljälle, eri hulevesien viivytykseen varatulle 
viivytysalueelle. Hulevesienviivytysalueet sijoittuvat kaavamerkinnän ”hule” – alueille. Viivy-
tysalueiden jälkeen hulevedet johdetaan meluvallin ja junaradan alittaviin rumpuihin ja sitä 
myöten Iso-Jälään. Hulevesien viivytyksellä minimoidaan kiintoaineksen huuhtoutuminen 
vesistöön, eikä niiden johtamisella Iso-Jälään arvioida olevan järven vedenlaatua heikentä-
vää vaikutusta. 
Kaava-alueen suunnittelussa ja rakentamisessa pyritään myötäilemään ja mukautumaan 
alueen oleviin maastonmuotoihin. Suurin muutos alueen maanpinnan muotoihin aiheutuu 
radan läheisyyteen rakennettavasta meluvallista, jolla suojataan asuinaluetta ratamelulta. 
Meluvallin luiskan kaltevuus radan puolella on 1:2,5 ja tonttien puolella 1:6. Meluvallin harja 
nousee viisi metriä radan tasoa korkeammalle. Meluvalli viimeistellään istuttamalla siihen 
puuntaimet. 

3.2.4 Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja rakennettuun ympäristöön 
Laajan pelto- ja metsäalueen muuttuminen rakennetuksi ympäristöksi muuttaa Pyöreälah-
den maisemaa merkittävästi. Näkymä Viitoselta Iso-Jälän suuntaan on tällä hetkellä pelto-
aukeiden kohdalla avoin aina Iso-Jälän vastarannalle saakka. Meluvallin rakentaminen jäl-
keen järvimaisema Jälälle katoaa, varsinkin alueen alavilla keskiosilla. Metsäisillä alueilla ja 
metsäsaarekkeiden kohdalla sakea kuusimetsä sulkee näkymät. Iso-Jälän vesistöllä liikku-
van näkökulmasta Pyöreälahden metsien täplittämä peltoalue sulautuu alueen vehreään ja 
kumpuilevaan yleismaisemaan. 
Pyöreälahden rakentaminen asettuu pääasiassa peltoalueille. Eteläisin metsä jää suurim-
malta osaltaan rakentamatta. Keskimmäisimmällä ja pohjoisimmalla metsäalueella olemas-
sa olevia metsänreunoja pyritään mahdollisuuksien mukaan säästämään ehjinä sijoittamal-
la rakentaminen metsäalueiden sisään. Ojien varret jätetään rakentamisen ulkopuolelle, ra-
kennuspaikkojen rajoille. Peltoalueiden sekä meluvallin rakentamisen myötä Viitoselta 
avoin maisematila muuttuu sulkeutuneemmaksi. 
Savon ammatti- ja aikuisopiston Toivalan koulutusyksikön rakennuspaikan Viitosen lähei-
syydessä sijaitsevat vanhat päärakennus ja asuntola on kaavassa merkitty suojelluiksi. 
Suojelualue on ulotettu Viitosen varteen saakka. Suojelu edistää vanhojen rakennusten säi-
lyttämistä osana totuttua maisemakuvaa sekä mahdollistaa rakennusten ympäristön hoita-
misen sillä tavalla, että näkymä Viitoselle avautuu ja pysyy hoidettuna.    

3.2.5 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
Pyöreälahden alue on suunniteltu viihtyisäksi pientaloalueeksi, josta on hyvät yhteydet niin 
palveluihin, joukkoliikenteeseen kuin aluetta ympäröiville metsä- ja viheralueille. Toivalan 
pientaloalueita on totuttu pitämän sijainniltaan ja luonteeltaan miellyttävinä ja korkeatasoisi-
na. Pyöreälahti miellettäneen identiteetiltään osaksi Toivalan kylää.  
Pääosa alueen julkisista ja kaupallisista palveluista löytyy noin kolmen kilometrin etäisyy-
deltä Vuorelan keskustasta. Toivalan alakoululle on matkaa noin kolme kilometriä. Yläkoulu 
sijaitsee Toivalan alakoulun vieressä. Päiväkoteja sijaitsee Toivalan kylällä, Haaparinteellä 
sekä Vuorelassa. Asemakaava mahdollistaa päiväkodin rakentamisen Pyöreälahden alu-
eelle. Pyöreälahden alueelle osoitetaan pienyritysalue, joka mahdollistaa erilaisten palvelu-
jen sijoittumisen alueelle. 
Kaava-alueelle rakennettavan meluvallin sekä hulevesienviivytysalueiden läheisyydessä si-
jaitsevien asuinrakennustonttien maanpinta on melko alavaa.  Tästä johtuen asuinraken-
nuspaikkojen alimmaksi rakentamiskorkeudeksi on määrätty + 88.00 (N2000), jolla pyritään 
vähentämään tulvariskiä kaava-alueen alavimmilla alueilla.  
Pyöreälahden vanhan taimikasvattamon alueella tehdyissä maaperän pilaantuneisuustut-
kimuksissa alueen pintamaassa havaittiin paikoitellen heksaklooribentseeniä (HCB) valtio-
neuvoston asetuksen 2014/2007 mukaisen kynnysarvon ylittävänä pitoisuutena. Saaduista 
tutkimustuloksista keskusteltiin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, ympäristöterveys-
viranomaisen sekä Pohjois-Savon ELY- keskuksen maaperän pilaantuneisuutta valvovan 
viranomaisen kanssa.  Asemakaavassa vanhan taimikasvattamon alueelle on osoitettu 
asuinrakennuspaikkoja sekä pienyrityksien rakennuspaikkoja. Kaavassa osoitettujen asuin-
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rakennuspaikkojen osalta varmistetaan maaperän puhtaus poistamalla alueen pintamaat ja 
tuomalla sijalle kaava-alueen pohjoisosan esirakentamisesta syntyviä ylijäämämaita. Pois-
tettavat pintamaat tullaan sijoittamaan alueelle rakennettavaan meluvalliin. 
Kaava-alueen itäpuolella kulkeva junarata aiheuttaa suunnittelualueen itäisimpiin osiin tä-
rinää. Pyöreälahden kaava-alueelle tehdystä tärinäselvityksestä saatujen tulosten perus-
teella asemakaavassa on päädytty osoittamaan lähimpänä rataa sijaitsevat asuinrakennus-
paikat (korttelit 8157, 8158, 8169 ja 8170) yksikerroksisiksi. Lisäksi korttelin 8157 osalta 
asemakaavassa on määrätty huomioitavaksi mahdollinen rautatieliikenteestä aiheutuva tä-
rinä asuinrakennusten rakenteiden suunnittelussa. Selvityksen perusteella yksikerroksisilla 
asuinrakennuspaikoilla päästään kyseisellä alueella suositeltavaan tavoiterajaan värähtelyn 
enimmäisarvolle rakennuksen sisätiloissa (uudet asuinalueet 0.3 mm/s).  
Kaava-aluetta rasittavat sekä Viitosen ajoneuvoliikenteestä että radan liikennöinnistä aiheu-
tuva melu. Määräävänä meluarvona on sekä raide- että tieliikenteen osalta yönaikainen 
melu ennustetilanteessa (22-07, 2035). Ratamelun torjumiseksi kaava-alueen itälaitaan, 
radan viereen on rakennettava meluvalli, niille kohdille, joissa rata ei sijaitse leikkauksessa. 
Meluvallin rakentamisella kaava-alueen itäosassa päästään ratamelun osalta Valtioneuvos-
ton suosittamiin melutason ohjearvoihin. Tieliikenteen aiheuttamaa melualuetta käytetään 
yritysrakentamiseen ja jätetään suojaviheralueeksi. Asuinrakentaminen on sijoitettu melu-
alueen ulkopuolelle. Rajatapauksissa melutasojen alittuminen varmistetaan rakennusten si-
joittelulla sekä kaavamääräyksin.  Lähimmäksi Viitosta sijoittuvien asuinrakennuspaikkojen 
osalta rakennukset on osoitettu rakennettavan kiinni Viitosen puoleiseen rakennusalan ra-
jaan. Lisäksi alueelle tulevien rakentajien edellytetään toteuttavan rakentamisen yhteydes-
sä rakenteellista meluntorjuntaa siten, että liikennemelu asumiseen käytettävissä sisätilois-
sa eivät ylitä 35 dB (A) päivällä ja 30 dB (A) yöllä. Myös ulko-oleskelutilat on suunniteltava 
ja toteutettava sillä tavalla, että voidaan järjestää sellainen riittävä asumista palveleva ulko-
oleskelutila, jolla liikennemelutaso ei ylitä 55 dB(A) päivällä ja 45 dB(A) yöllä. Käytännössä 
sisämelutasojen ohjearvoihin päästään normaaleilla rakenteilla, kun melun puoleiselle sei-
nälle ei tehdä merkittävästi kokonaisrakennetta heikentäviä aukkoja. Ulko-oleskelutilojen 
ohjearvot täyttyvät Viitosen varressa rakentamalla asuinrakennuksen pitkä sivu tien puolelle 
rakennusalan rajaan kiinni ja tien suuntaisesti sekä sijoittamalla oleskelupihaa riittävästi lii-
kennemelun suunnasta katsottuna rakennuksen vastakkaiselle puolelle.  
Rissalan lentokenttä sijaitsee Iso-Jälän vastarannalla. Lentokoneiden melu saatetaan aika-
ajoin kokea häiritsevänä, vaikka alue ei kuulukaan lentokentän melualueeseen. 
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Kuva 23 Meluvallin avulla saadaan muodostettua melulta suojattua ympäristöä. Meluvallin harja kohoaa 
5 m radan pinnasta. Meluselvitys (Ramboll, 2014).  

 
Kuva 24 Tiemelu ennustetilanteessa, kun seututien 599 nopeusrajoitus on 60 km/h (Ramboll 2014). 
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3.2.6 Vaikutukset yhdyskuntatalouteen 
Yhdyskuntatalouden kannalta on edullista toteuttaa asemakaava alueelle, jolla on jo val-
miiksi kunnallistekniikan runkoverkko. Pyöreälahden alue liittyy välittömästi olemassa ole-
vaan taajamarakenteeseen ja liikenneverkkoon, joten alueen rakentamisessa ei muodostu 
ylimääräistä liityntäkustannusta. Vesihuollon runkolinja on valmiina alueen itälaidassa ja tu-
lee kaavan toteutumisen myötä tehokkaammalle käytölle. Alueen sisäinen kunnallistekniik-
ka ja kadut on rakennettavissa normaalein kustannuksin.  
Kaavaa suunniteltaessa on laadittu kaavatalouslaskelmia yhdyskuntatalouden kannalta 
edullisimman vaihtoehdon löytämiseksi. Kaavaehdotuksessa on pyritty löytämään taloudel-
lisesti kannattavin vaihtoehto minimoimalla kadun rakentamisen määrä huomioiden kuiten-
kin asuinalueen viihtyisyys ja turvallisuus sekä luonnonolojen turvaaminen ja arvokkaiden 
luontokohteiden säilymisen edistäminen. Suurin lisäkustannus edullisimpiin asuntoalueisiin 
nähden Pyöreälahden kaava-alueella aiheutuu meluvallin rakentamisesta, jonka vuoksi 
kaavatalouden arvioidaan jäävän miinukselle. Nollatulokseen pääsemiseksi tontinluovutus-
hintaa olisi nostettava n. 2 €/m2 nykyisin käytössä olevista hinnoista. 
Pyöreälahden kaavatalousaskelmissa ei ole huomioitu osittain kaavan toteuttamiseen liitty-
viä uuden alikulkutunnelin rakentamista junaradan alitse, uuden ajoyhteyden rakentamista 
Iso- Jälän rannan kiinteistöille ja Kortepolun loppupäähän sijoittuvan pysäköimispaikan ra-
kentamista. Myöskään hulevesien hallintotoimenpiteistä syntyviä kustannuksia ei ole arvioi-
tu. Muutoin Pyöreälahden alueen kaavatalouden tunnusluvut ovat seuraavat. 

 
 

3.3 Kaavamerkinnät ja – määräykset 
Kaavamerkinnät ja – määräykset ovat Siilinjärvellä noudatetun yleisen linjauksenmukaisia. 
Kaavamääräyksien keskeinen sisältö on esitetty kohdassa 3.2 Aluevaraukset. Täydellisinä 
kaavamerkinnät ja – määräykset käyvät ilmi liitteenä seuraavasta kaavakartasta. 
 

3.4 Nimistö 
Alueen katujen nimeämisessä on haluttu käyttää vanhoja mittoja ja siirtää näin vanhaa sa-
nastoa uusien sukupolvien tietoisuuteen. Kaava-alueen läpi kulkeva kokoojakatu on nimel-
tään Pyöreälahdentie. Tonttikadut ovat nimeltään Kiihtelystie, Punttitie, Vaaksatie, Tuuma-
tie, Kyynärätie, Vakkatie, Senttaalitie ja Leiviskätie. Alueen eteläosaan sijoittuvat jo raken-
netut Haapamäentie ja Kortepolku. 
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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 on kirjattu asemakaavaan ja asemakaava-
määräyksiin. Asemakaavaa tukemaan on laadittu Pyöreälahtea koskevat rakentamisohjeet. 
Näissä ohjeissa annetaan ohjausta mm. rakentamisen korkoihin suhteessa katuun, jul-
kisivumateriaalien ja – värityksen valitsemiseen sekä hulevesien hallintaan rakennuspaikoil-
la. Lisäksi ohjeistetaan rakennuspaikkojen istutussuunnittelua, mikä varsinkin avoimelle 
peltoaukealle rakennettaessa on tärkeää asuinympäristön viihtyisäksi kehittämisessä.  

4.1.2 Havainnekuva 
Havainnekuvissa esitetään alueen rakentamisen pääperiaatteet. Kaavaselostuksen kan-
nessa on laakailmakuva ja alla viistoilmakuva kaavan mahdollistamasta rakentamisesta. 
Nykyiset rakennukset ovat kokonaan valkoisia. Uudet asuinrakennukset ovat havainneku-
vassa ruskea- tai punakattoisia. Uusien yritysrakennusten katot ovat tummanharmaat. Met-
säkoulun oppilaitosalueen (etualalla) vaaleanpunakattoiset rakennukset ovat luonnosteltuja 
uusia rakennusmassoja. Havainnekuvassa esitetään myös liikennejärjestelyjen, hulevesial-
taiden ja meluvallin sijoittuminen nykyiseen ja uuteen rakentamiseen. 

 
Kuva 25 Viistoilmakuva kaavan mahdollistamasta rakentamisesta 

4.1.3 Meluvalli 
Kaava-aluetta rasittavan rataliikenteen aiheuttaman melun vuoksi radan varteen rakenne-
taan meluvalli. Kunnan teknisten palveluiden yhdyskuntatekniikan palvelualueella on laadit-
tu alustava suunnitelma meluvallista ja laadituissa havainnekuvissa on esitetty meluvallin 
sijoittuminen kaava-alueelle. Suunnitelman mukaan meluvallin yläpinta tulisi olemaan tasol-
la +92,00, kun ratapenkereen yläpinta samalla kohtaa olisi tasolla +87.00. Vallin päällä olisi 
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noin 2 metrin tasanne ja luiskakaltevuus junaradan suuntaan tulisi olemaan 1:2,5 ja suunni-
tellun asuntoalueen suuntaan 1:6.  
Asemakaavassa on annettu määräys rakentaa alueiden suojaukseen tarkoitetut meluesteet 
valmiiksi ennen kuin kortteleiden 8153–8160 ja 8168–8171 asuinrakennuspaikat otetaan 
asuntokäyttöön. Meluvallin rakentaminen aloitetaan pohjoispäästä heti ensimmäisessä vai-
heessa. Runsaan maamassamäärän vuoksi meluvallin rakentaminen jatkuu todennäköises-
ti aina alueen valmistumiseen saakka. Valli viimeistellään istuttamalla siihen puuntaimet. 
Meluvalli sijoittuu kokonaan rakennuspaikkojen ulkopuolelle. 

4.1.4 Massatalous 
Kaava-alueen katujen ja vesihuollon rakentamisesta syntyvät ylijäämämaat on tarkoitus 
osoittaa hyötykäyttöön ja käyttää ne alueelle ratamelua vastaan rakennettavaan meluvalliin. 
Kaava-alueelta syntyvät maamassat eivät tähän yksistään riitä, vaan siihen voidaan käyttää 
myös muilta kunnan rakennustyömailta syntyviä maamassoja. Toiminnalla vältetään ylijää-
mämaiden turha ajaminen maankaatopaikalle, vähennetään kustannuksia ja jatketaan 
maankaatopaikan elinkaarta. 
Meluvallin tilavuudeksi on tehdyissä laskelmissa arvioitu noin 115 000 m3. Kaava-alueen 
katujen ja vesihuollon rakentamisesta syntyvien ylijäämämaiden arvioidaan olevan noin 
30 000 m3 - 40 000 m3.   

4.1.5 Hulevesien käsittely 
Pyöreälahden kaava-alueen hulevesien hallintaratkaisuksi on valittu keskitetty ratkaisu. 
Alueelta syntyvät hulevedet johdetaan kaava-alueelle muodostettavien hulevesien viivytys-
alueiden kautta Iso-Jälän vesistöön. Näin pyritään ehkäisemään vesien hallitsemattomasta 
virtaamisesta aiheutuvat eroosioriskit ja kiintoaineiden huuhtoutuminen vesistöihin. Hule-
vesiverkostoon suoraan muodostuvia sadevesiä pyritään vähentämään rakennustapaoh-
jeen suosituksin. Suotuisille rakennuspaikoille ohjataan tekemään kosteikkopihoja ja käyt-
tämään sadevettä esim. puutarhojen kasteluun. Katualueella muodostuvat sadevedet ohja-
taan hulevesiverkostoon kadunvarren avo-ojiin sijoittuvien kaivojen kautta, jolloin osa ve-
destä imeytyy maaperään ennen kaivoa. 
Hulevesien hallintaratkaisusta on tehty kunnan teknisten palveluiden yhdyskuntatekniikan 
palvelualueella alustavia suunnitelmia, joiden pohjalta kaavakarttaan on varattu tarvittavat 
hule- alueet sekä putki-/rumpuvaraukset. Hulevesien käsittelyyn rakennetaan ensin työnai-
kaiset altaat sivuun nykyisistä avo-ojista. Altaat rakennetaan lopulliseen muotoon alueen 
viimeisten vaiheiden rakentamisen yhteydessä. 

4.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
Asemakaavaa on valmisteltu vuodesta 2012. Kaava on tullut vireille ja osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto ovat olleet nähtävillä vuodenvaihteessa 2013–
2014. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä keväällä 2015. Asemakaavan on tarkoitus valmis-
tua ja tulla lainvoimaiseksi vuoden 2015 aikana. 
Kunnallistekniikan rakentaminen alueelle on mahdollista aloittaa kaavan valmistuttua talven 
2015–2016 aikana, jolloin rakentajien olisi mahdollista hakea ensimmäisiä rakennuspaikko-
ja alkuvuodesta 2016. Rakennuspaikkojen jako rytmitetään samanaikaiseksi alueen raken-
tumisen kanssa. Uuden vaiheen rakennuspaikat tulevat jakoon aina syksyn aikana, kunnal-
listekniikka ja kadut rakennetaan talven aikana ja rakentamaan rakennuspaikoille pääsee 
seuraavana kesänä. Pyöreälahdenalue on suunniteltu siten, että alue on mahdollista raken-
taa 3-5 eri vaiheessa, jolloin vuosittain jaetaan n. 20–30 rakennuspaikkaa omakotirakenta-
jille. Tarkempi rakentamisen aikataulu päätetään myöhemmin.   
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