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1. Johdanto 

 
 

Kyläsuunnitelmalla tarkoitetaan yleisesti kyläläisten itsensä laatimaa tulevaisuussuunnitelmaa, 

jonka pohjana ovat asukkaiden tarpeet. Suunnitelmalla ei ole määrämuotoa, vaan se on juuri 

omalle kylälle tarkoitettu ja kyläläisten omin voimin toteutettava paperille kirjattu elävä prosessi. 

Kylän kehittämisen pohjana pitää olla kylän vahvuudet, voimavarat ja tarpeet. Näistä syntyvät 

tulevaisuuden suunta ja kehittämisen painopistealueet. 

Kyläsuunnittelun on ruohonjuuritason toimintaa. Kyläsuunnitelma tehdään ensisijaisesti kylää ja 

siellä olevia toimijoita varten. Kyläsuunnitelman tavoitteena on parantaa kylän toimintailmapiiriä, 

vahvistaa hyviksi havaittuja toimintatapoja ja luoda uusia toimintamalleja. Kyläsuunnitelma 

innostaa ja yhdistää kyläläisiä sekä parhaimmillaan luo ”me”– henkeä ja yhteisöllisyyttä. Kunnan ja 

naapurikylien näkökulmasta kyläsuunnitelma antaa tietoa kylän omasta tahtotilasta ja kehityksen 

toivotusta suunnasta tulevaisuudessa. Ulkopuolisille rahoittajatahoille suunnitelma antaa kuvan 

kehittämistarpeista ja keinoista niiden tyydyttämiseksi.   

Tämän päivän kylätoiminnassa kumppanuus on tärkeässä roolissa. Kylän ei tarvitse eikä pidä 

jäädä yksin märehtimään ongelmiaan, vaan rohkeasti hakea muitakin yhteistyötahoja: 

Naapurikylät, ELY-keskus, kylän eri yhteisöjen yhteistyö jne. 

Tämä Jännevirta-Rissalan kyläsuunnitelma kuvaa Jännevirta-Rissalan kylätoiminta-aluetta ja sen 

tulevaisuutta kyläläisten silmin sekä näyttää suunnan tulevaisuudelle. 

Kyläsuunnitelman lähestymisnäkökulmana voidaan ajatella kolmea eri tapaa: kylä ja sen asukkaat, 

kyläläisten lähin yhteistyökumppani Siilinjärven kunta sekä ulkopuoliset rahoituslähteet, joiden 

merkitys on EU:n myötä kasvanut. 

Jännevirta-Rissalan kyläsuunnitelma laadittiin noin kahden vuoden ajan kestävässä prosessissa. 

Aluksi hankkeen puuhanainen Maija-Liisa (Maikki) Koskinen keräsi taustatietoja kylästä ja 

haastatteli kyläläisiä kokouksissa. Kyläläisille tehtiin paperikyselynä kyläkysely, jota jatkettiin 

nettikyselynä Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn yhteydessä. Kyselyä oli toteuttamassa myös 

Maaseudun Sivistysliitto ry:n hanke Osallistuvat Paikallistekijät. Anne Karvonen teki erillisen 

selvityksen koulun jatkokäytöstä monitoimitilana ja kylän aktivoinnista. Kyläkokous pidettiin 

14.2.2012, jonka pohjalta toimintaa selvitettiin. Maaseudun Sivistysliitto ry:n hanke Osallistuvat 

Paikallistekijät olivat myös ohjaamassa keskustelua Jännevirran  koululla 14.3.2012 jolloin 

kyläläiset pohtivat yhdessä kylän vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia. 

Jännevirta-Rissalan kyläsuunnitelman pohjana on tarve herättää keskustelua lakkautetun 

kyläkoulun kiinteistön jatkokäyttömahdollisuuksista. Maankäytön suunnittelu ja liikenneasiat olivat 

myös kyläläisten huolena. Prosessin aikana kuultiin Jännevirran sillan uusimisen suunnittelun 
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alkamisesta. Silta on huonossa kunnossa ja uuden sillan korkeuden määrittäminen sekä rahoitus 

vaikuttavat suunnitelman koulun kiinteistön jatkokäytöstä ratkaisevasti. Kiinteistö voidaan jopa 

joutua purkamaan, ellei yhteistyössä löydy uudentyyppisiä ratkaisuja kiinteälle sillalle. Suunnittelua 

on aloittamassa Pohjois-Savon ELY-keskus, vastuutahona tienpidon suunnittelija Patrick Hublin. 

Valokuvat tähän kyselyyn on ottanut Marjo Valtanen, MSL ry. 

 
 

2. Kehittämisen lähtökohdat 

 

2.1 Jännevirran historiaa 

 

Pohjois-Savon kartalle piirrettiin uuden kunnan rajat vuonna 1925. Jännevirta kuului vuoteen 1925 

saakka Kuopion maalaiskuntaan kokonaisuudessaan. Pitäjäjaossa vuonna 1925 Jännevirta jaettiin 

kahtia. Uusi kuntaraja kulki vesistöä pitkin ja halkaisi koulupiirin kahtia. Jännevirtalaisista tuli 

kahden kunnan (Kuopion ja uuden perustetun Siilinjärven kunnan) Jännevirtalaisia. 

Koulukiinteistö on edelleen Siilinjärven kunnan ja Kuopion kaupungin yhteisomistuksessa ja 

koulunkäyntialue kahden kunnan alueella. Jännevirran nykyinen koulurakennus on 

järjestyksessään jo kolmas. Oman aikansa modernia rakennussuuntaa edustanut koulurakennus ja 

asuntola valmistuivat nykyiselle paikalle, huomaamattomasti sillan kainaloon, vuonna 1965. 

Jännevirran koulussa oli oppilaita 117 vuotta ennen kuin sen toiminta kouluna lakkasi. 

Rakennuksessa on edelleen päiväkoti.  

Kylä sijaitsee samannimisen virran rannalla, valtatie 9:n eli entisen valtatie 17:n varrella. Jännevirta 

tunnetaan myös vuonna 1951 valmistuneesta sillastaan. Tätä ennen virran yli kuljettiin lautalla ja 

lossilla.  

Triviaalitietoa: tunnettuja Jännevirtalaisia ovat mm. kirjailija Elina Karjalainen, presidentti Martti 

Ahtisaaren puoliso Eeva Ahtisaari ja professori Jukka T. Salonen. (Lähde: Wikipedia).  

http://fi.wikipedia.org/wiki/Valtatie_9
http://fi.wikipedia.org/wiki/Valtatie_17
http://fi.wikipedia.org/wiki/1951
http://fi.wikipedia.org/wiki/Lossi
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2.2 Jännevirta-Rissalan alueen sijainti ja ympäristö 

 

Jännevirta-Rissalan kylä sijaitsee eteläisellä Siilinjärvellä valtatie 9:n varrella. Sijaintinsa puolesta 

kyläkoulu sijaitsee ihanteellisella paikalla saavutettavuuden näkökulmasta ajateltuna.  Kylästä on 

parikymmentä kilometriä matkaa sekä Kuopioon että Siilinjärven keskustaan kuuluen molempien 

työssäkäyntialueeseen. 

Jännevirta on merkittävä työssäkäyntialue. Työpaikkoja Jännevirta-Rissalan alueella on yhteensä 

629 (maa- ja metsätalous 2 työpaikkaa, teollisuus ja rakennusteollisuus 27 työpaikkaa, muut 600 

työpaikkaa). Suurimmat työllistäjät ovat Rissalan lentokenttä sekä Karjalan Lennosto. Työllistä 

työvoimaa Jännevirta-Rissalan alueella on 295 henkilöä (Siilinjärven kunta 2010). 

Jännevirta on turvallinen ja rauhallinen maaseututaajama. Asuntokanta on pääsääntöisesti 

omakotitaloja sekä muutamia rivitaloja lentoaseman läheisyydessä. Kerrostaloja ei Jännevirralla 

ole. Jännevirta-Rissalan alueella on asuntoja yhteensä 239 kpl ja kesämökkejä yhteensä 36kpl. 

 

Linkki aluekarttaan: 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=400000&text=J%C3%A4nnevirta&srs=EPSG%3A30

67&y=6984052&x=541564&lang=fi 

Kuva 1. Aluekartta 

Jännevirran kylästä, joka on 

kahden kunnan, Siilinjärven 

ja Kuopion alueella. Lähde: 

Kansalaisen karttapaikka 
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Miellyttävät kylän maaseutumaisemat kruunaavat Jännevirran halutuksi asumisen ja yrittämisen 

tyyssijaksi. Yhteenvetona voidaan perustellusti sanoa, että Jännevirralla on runsaasti 

vetovoimatekijöitä, joita hyödyntäen kylän tasapainoinen kehittäminen voidaan turvata myös 

tulevaisuudessa. 

Iso osa Jännevirrasta kuuluu lentomelualueeseen mikä rajoittaa merkittävästi 

rakennusmahdollisuuksia. Jännevirralle muutosta kiinnostuneita perheitä on, mutta rakennuspaikat 

ovat ”kiven alla”.  

 

  

Kuva 2. Osoitekartta Jännevirran 

kylän alueesta. Lähde: Siilinjärven 

kunta. 
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2.3 Asukkaat  

  

Siilinjärven maaseutu lukeutuu kaupungin läheiseen maaseutuun, jonne lapsiperheitä on 

muuttanut sekä taajamista että Kuopiosta ja työssä käydään taajamissa. Useimmat kunnan kylät 

ovat vetovoimaisia ja kysyttyjä. Maankäytön suunnittelun nykytilanne ja tonttitarjonnan vähäisyys 

ovat rajoittaneet maaseudulle rakentamista. (Siilinjärven kunta 2009). Alueen asutuksen lisäämistä 

hankaloittaa alueen määrittely lentomelualueeksi.   

Jännevirta-Rissalan alueella on asukkaita yhteensä 583 henkilöä (Siilinjärven kunta 2010). 

Asukkaat jakautuvat ikäryhmittäin seuraavasti: 

0-9v 10-19v 20-29v 30-64v yli 65v Yhteensä 

74 106 38 315 50 583 asukasta 

 

2.4 Palvelut ja elinkeinot 

 

Jännevirran julkiset palvelut on karsittu minimiin. 

Ainoa ympärivuotinen julkinen palvelu Jännevirran 

kylällä on päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee koulun 

vieressä samalla tontilla ja käyttää koulun tiloja 

(mm. liikuntasali). Talviaikaan kunta hoitaa 

luistinradan sekä hiihtoladut.  

Alueen ainoa opinahjo on nyt Savon ammatti- ja 

aikuisopiston lentokoneasentaja-koulutus 

Rissalassa. Siilinjärven kunnan muut 

koulupalvelut kylätoiminta-alueen asukkaille 

sijoittuvat Toivalaan; ala-aste (Toivalan koulu) 

sekä ylä-aste (Suininlahden koulu).  

 

 

 

Kuva 3. Jännevirralla toimii 

Siilinjärven kunnan hallinnoima 

päiväkoti. 

http://www.siilinjarvi.fi/www/fi/varhaiskasvatuspalvelut/paivakodit/siilinjarvi/jannevirta/index.php
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Terveyspalvelut löytyvät Vuorelasta; terveysasema, laboratorio, lasten neuvola, hammashoito 

/suuhygienia, apteekki, postipalvelut, POP Pankki.  

Jännevirtalaisten lähipalvelut/alueen yrittäjiä ovat mm. lähikauppa (Jännevirran Kauppasilta), 

parturi-kampaamo (Tukkatalli), juhla- ja ruokapalvelut (Järviteminaali / Loimutar Oy), 

ratsastusta (Jännevirran Ratsastustalli Oy, Kikan talli), leipomo (Burtsow), laskuvarjohyppyä 

(Kuopion Laskuvarjourheilijat ry) sekä lentokentän alueen palvelut (Finavia Oyj, Kuopion 

Lentoasema, Lentoravintola Suihkari sekä Ilmavoimien yksikkö Karjalan Lennosto). Rissalan 

yrityskylän alueelle vuoden 2011 alusta muutti Savon Voima Oyj, Voimatel Oy, Juhlapalvelu 

Remarin Pilotti-ravintola ja Enfo Oyj:n konetila, 14 kunnan yhteinen maaseutuhallintoyksikkö sekä 

Kuopion Salaatin toimitilat. 

Uimarannat sekä venevalkamat sijaitsevat Jännevirran kaupan läheisyydessä sekä 

Karjalanharjunniemessä. Jännevirran sillan kupeessa sijaitsee rantautumis/vierasvenelaituri, joka 

kuuluu melontareittiin yhtenä levähdyspaikkana veneilijöille, sekä palvelee mm kauppa-asiointia 

kesällä.  

 

2.5 Koulukiinteistö 

 

Jännevirran koulun perustamisvuosi on 1892. Nykyinen koulurakennus on valmistunut vuonna 

1965. Koulu lakkautettiin vuonna 2009 (koulu toimi 31.7.2009 saakka). Viimeisenä 

toimintalukuvuotena 2008–2009 oppilaita oli 62, joista siilinjärvisiä 43 ja kuopiolaisia 19, vakituisia 

luokanopettajia oli kolme. Opetusta annettiin alakoulun 1-6 luokkalaisille. Ajalla 1.8.2010 - 4.6.2011 

Jännevirran koulun tiloissa opiskelivat Vehkalammin koulun oppilaat (Vehkalammin koulun ollessa 

remontissa). 4.6.2011 lähtien Jännevirran koulukiinteistö on ollut tyhjillään vailla pysyvää ja 

suunnitelmallista käyttöä. 

Koulukiinteistö käsittää koulukiinteistön ja viipalerakennuksen. Koulukiinteistössä on kolme 

opetusluokkaa, liikuntasali, keittiö, opettajainhuone, varastotila, erityisopetustila ja 

terveydenhoitajan huone. Viipalerakennuksessa on yksi opetustila sekä teknisen käsityön luokka. 

Jännevirran koulukiinteistön pinta-alat: 

 

 

 

 

Koulu P.koti 

Tilavuudet m³ 2170 1620 

Pinta-alat m² 852 306 
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Koulussa on toteutettu useita remontteja sekä uudistuksia viime vuosina: 

viipalerakennus v. 1999  

opettajainhuone, liikuntavälinevarasto ja terveydenhoitajan/ erityis- opettajan tila v. 1999 

ilmastoinnin uusiminen v. 2003–2004 

keittiön remontointi viemäröinteineen v. 2003 (valmistuskeittiö) 

päärakennuksen luokkien lattioiden uusiminen v. 2005 

Kouluun liittyviä investointikustannuksia on kertynyt Siilinjärven kunnalle paljon, viime vuosina 

yhteensä noin 211 000 euroa. Tässä luvussa ei ole mukana pienimuotoisemmat remontit, joiden 

summat on liitetty koulun kiinteistökuluihin 78 106 euroa (v. 2004). ISS-Palvelut tekivät Jännevirran 

koulusta kuntoarvion vuonna 2005. Kuntoarvion mukaan koulun kunto on tyydyttävä, välittömiä 

uusimis- tai korjaustarpeita ei ole (ISS Palvelut Oy, 2005). Koulukiinteistön myymistä hankaloittaa 

päiväkodin sijainti samalla tontilla koulukiinteistön kanssa.  

Koulun tiloja on käytetty erilaisina kokoontumistiloina (kyläyhdistys, osakaskunta, metsästysseura, 

vesiosuuskunta, tiekunnat), sillä ainoa omalla kylällä toimiva kokoontumistila sijaitsee Jännevirran 

koulun tiloissa. Lisäksi kyläläiset tarvitsevat jatkossakin koulun tiloja erilaisiin harrastustoimintoihin 

sekä yhdistysten ja järjestöjen kokoontumistiloiksi.  

Ulkotiloista koulun yhteydessä oleva liikuntakenttä palvelee niin kyläläisten kuin päiväkodinkin 

ulkoliikuntatarpeita, sillä koulun liikuntakenttä on kylän ainut ja talvisin se toimii mm. luistinratana. 

Lisäksi koulun tontilla on päiväkodin ja koulun käytössä ollut leikkikenttä ja talvisin myös hiihtolatu. 

Koulun lähellä on kunnan uimaranta ja venelaituri, jotka ovat hyödynnettävissä kyläkoulun 

toimintaa ajatellen. 

Kyläkyselyssä sekä keskusteluissa yhdeksi tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi nousi 

yhteisen kokoontumis- ja monitoimitilan saaminen kylälle. Onko se koulukiinteistössä vai 

jossain muualla, on ratkaistava. Liitteessä 1. ovat kyläkyselyn tulokset tiivistettynä.  

 

2.6 Harrastus ja yhteisötoiminta 

 

Koulun tiloissa toimivat/ovat toimineet Siilinjärven-Maaningan kansalaisopisto, partio: Kuilun 

kulkijat, Siilinjärven 4H yhdistys ja seurakunnan iltapäiväkerho (ei toimi enää). Koulun 

urheilukenttä, luistelurata ja koulun ympäristössä olevat hiihtoladut ovat kovassa käytössä. Koulun 

http://www.siilinjarvi.fi/koulut_ja_opetus/kansalaisopisto/index.php
http://www.lpk.partio.fi/posapa/kuku/historia.html
http://www.lpk.partio.fi/posapa/kuku/historia.html
http://siilinjarvi.4h.fi/
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pihapiirissä toimiva Jännevirran päiväkoti käyttää myös urheilukenttää, luistinrataa, hiihtolatuja 

sekä koulun liikuntasalia. Koulun tiloja on käytetty kouluajan ulkopuolella erilaisina 

kokoontumistiloina (kyläyhdistys, osakaskunta, metsästysseura, vesiosuuskunta, tiekunnat). 

Järjestöjen välinen tiiviimpi yhteistyö voisi avata tulevaisuudessa uusia kehittämismahdollisuuksia. 

2.7 Etelä-Siilinjärven yleiskaava 

 

Jännevirta-Rissalan kyläyhdistys pyrkii osaltaan aktiivisesti vaikuttamaan talvella 2012 

luonnosvaiheeseen edenneeseen Etelä-Siilinjärven uuteen yleiskaavaan. Yhdistys on tuonut esille 

puutteita ja epäkohtia kaavaluonnoksessa, jotta kylälle tärkeät asiat saataisiin lopulliseen kaavaan 

korjattua. Yleiskaava lopulta ohjaa yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja kaavamerkinnöillä on 

vahva sitovuustaso. Kyläyhdistyksen laatima lausunto Etelä-Siilinjärven yleiskaavaan on liitteessä 

2. 

3. SWOT-analyysi  

 

Kehittämissuunnitelman lähtökohtana on neli-kenttä analyysi. Vahvuuksien varaan rakennetaan, 

heikkoudet pyritään korjaamaan tai poistamaan ja mahdollisuudet hyödyntämään. Ulkopuolelta 

tulevat uhat pyritään tiedostamaan ja mahdollisuuksien mukaan ottamaan toiminnassa huomioon 

ja väistämään. 

VAHVUUDET 

 lentokenttä 

 varuskunta 

 vesistöt (kolmella suunnalla) 

 järviterminaali, venepaikkoja 

 luonto 

 lapsiperheet 

 työpaikat – yrityskylä ja varuskunta 

 palvelut lähietäisyydellä 

 

 

HEIKKOUDET 

 palveluiden puute 

 yhteisöllisyyden puute 

 kevyen liikenteen & julkisen liikenteen 
puutteet 

 yksityistiet 

 viemäriverkoston puutteet 



10 
 

MAHDOLLISUUDET 

 luonto 

 kuntopolut ja -ladut 

 vesistöt 

 silta – kylä liikkeelle nyt! 

 yrityskylän kehittäminen 

 kaavoitus – kun ollaan aktiivisesti 
mukana 

 Etelä-Siilinjärven kylien yhteistyö 

 laituri myös virran kupeeseen 

 veneenlaskupaikka 

 kylätoimintaa! 

 

UHAT 

 lentomelu 

 rakennuskiellot 

 silta 

 julkinen liikenne – väheneminen 

 päiväkodin kohtalo 

 kokoontumis- ja harrastetilojen kohtalo 

 

 

4. Jännevirta-Rissalan kylän tavoitetila ja kehittämistavoitteet v. 2020 

 

Kyläsuunnitelma tärkein ja samalla myös haastavin vaihe on pohtia yhteisesti tulevaisuuden 

suuntaa. Tulevaisuuden kuvan määrittely ja aktiivinen toiminta kohti tavoitteita vääjäämättä johtaa 

sen toteutumiseen, ennemmin tai myöhemmin. Mikä on haluttu Jännevirran tila vuonna 2020? 

Tulevaisuuden Jännevirtaa visioitiin kyläkokouksessa 14.2.2012 Jännevirran koululla MSL:n 

johdolla. Samalla kyläläiset saivat ottaa kantaa siihen, mitkä ovat heidän mielestään akuuteimpia 

toimenpiteitä kylällä.  

JÄNNEVIRTA-RISSALAN KYLÄKOKOUS 14.2.2012: ”Tulevaisuuden visio: Jännevirta 2020”  

Visio tiivistettynä: 
 
”Edelleen kehittyvän kunnan kehittyvä kylä, jossa niin nuorten kuin vanhojenkin on hyvä asua ja 
toimia. Peruspalveluiden ja työmahdollisuuksien puolesta hyvät edellytykset kaikkien elää”. 
 
Kehittämistavoitteet: 

 Päiväkodin ja kylätoimitilan säilyminen ja kehitys 
 Toimiva ja aktiivinen päiväkoti 
 Hyvät toimitilat kyläyhdistykselle, harrastustoiminnalle, vapaa-aikaan jne. 

 Tiestön ja julkisten liikenneyhteyksien parantaminen 
 Jännemäentie kunnan ylläpitämä hyväkuntoinen kevyenliikenteen väylä 
 Uuhilahdentiellä valaistus ja bussipysäkit 
 9-tiellä meluvalli ohituskaistan kohdalla 

 Asukasmäärän turvaaminen 
 Toimivat valokuituyhteydet 
 Kasvun turvaava yleiskaava 
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 Etelä-Siilinjärven kyläyhteistyön kehittäminen 
 Kylien välisen yhteistyön kehittäminen esimerkiksi yhteisten tapahtumien muodossa 
 Kylien yhteisten tavoitteiden ajaminen ja yhteistyö Siilinjärven kunnan kanssa 

 

5. Jännevirran kehittämisideat 

 

Jännevirralla vuonna 2010 suoritetun kyläkyselyn aineistosta nousivat esille seuraavat tärkeimmät 

tarpeet sekä kehittämisehdotukset: 

 Jännevirran julkiset palvelut on karsittu minimiin joten palveluita kaivataan kylälle lisää. 

 Jännevirralla tarvitaan kokous- sekä harrastetiloja. Näiden säilyttämistä ja kehittämistä 

Jännevirran koulun tiloissa toivotaan. 

 Harrastusmahdollisuuksia toivotaan enemmän: seurakunnan kerhoja ja tapahtumia, 

kansalaisopiston tarjoamia kursseja ja ryhmiä, kyläyhdistyksen tarjoamat kursseja ja 

kerhoja. Toiminnan järjestäjien puute. 

 Kylälle kaivataan kuntosalia sekä muita liikuntatiloja, hiihtolatuja kaivataan myös lisää. 

 Koululla voisi toimia käsityöpaja. 

 Nuorten kokoontumistilojen puute. Nuorille kaivataan enemmän toimintaa: nuorten illat, 

pelailu, liikunta ja tanssiryhmät. 

 Pienille lapsille toivotaan kerhotoimintaa sekä leikkipaikkoja (leikkipuisto). 

 Senioritoimintaa kaivataan enemmän / tuettua palveluasumista, Pali-liikenne 

 Teiden huono kunto ja puuttuvat kevyen liikenteen väylät Jännevirralta 

 Bussivuorojen riittämättömyys 

 Rakennustontteja riittämättömästi, yleiskaavaa kaivataan alueelle 

 Melualueen uusi määrittely, lentomelu pienentynyt huomattavasti 

 Meluvalli 9-tielle Jännevirran ohituskaistan kohdalle 

 Venepaikkoja kaivataan lisää, veneiden laskupaikka puuttuu 

 Koti- ja hoivapalveluiden puute 
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6. Toimintasuunnitelma lyhyellä tähtäimellä 

 

Menestyksellinen kylätoiminnan perusedellytys on asianmukainen ja riittävä tiedottaminen. 

Etusijalla on kylän sisäinen tiedotus. Kylän kaikkien asukkaiden tulee saada kylätoiminnan ja 

muidenkin järjestöjen toiminnasta monipuolisesti informaatiota. Oikea ja näkyvä tiedotus madaltaa 

kynnystä osallistua yhteisten asioiden hoitoon ja vahvistaa toimijoiden yhteistyötä. Tämän päivän 

sana on internet. Vaikka kaikilla ei ole vielä mahdollisuutta päästä osalliseksi tietotekniikan 

suomista mahdollisuuksista, on se kuitenkin osa-alue jota ei voi jättää huomiotta kylätoiminnan 

kehittämisessä. 

Toimenpiteet: 

 
1. Etelä-Siilinjärven yleiskaavaan vaikuttaminen.  
2. Jännemäentien peruskorjaus ja kevyen liikenteen väylän parantaminen sekä 

Uuhilahdentien valaistus. 
3. Bussiliikenne, oma Pali-reitti Etelä-Siilinjärveltä kuntakeskukseen ja harrastetilat. 

Kuva 4. Erityisesti Jännemäentien 

huono kunto herätti keskustelua. Tie 

on yksityistie ja sen vuoksi sen 

korjaus on pitkä prosessi ja rahoitus 

vaikeaa.  
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4. Nykyisen koulutilan mahdollisesti poistuessa, uusi monitoimitila Lotteisentien läheisyyteen, 
jossa päiväkoti, nuorisotila, senioritila, harrastetilat yms. kevyen liikenteen väylä, 
tieverkosto, katuvalaistus. 

5. Jännevirran uimarannan korjaus/saneeraustyötä jatketaan edelleen. 
6. Perinteiset kyläläisten ympäristötalkoot tullaan järjestämään myös tänä vuonna. 
7. Toivalan koulun salivuoroa tullaan hakemaan myös seuraavalle lukuvuodelle. 
8. Kesäkukkien istutus toteutetaan jälleen Jännemäentien, Lentokentäntien, Uuhilahdentien ja 

Karjalanharjunniementien risteyksiin. 
9. Pyritään järjestämään elonkorjuujuhlat tms. tapahtuma.  
10. Nettisivujen kehittämistä jatketaan. 
11. Edelleen tullaan tiedotteita jakamaan myös ilmoitustauluille, heittolaatikoihin ja tarvittaessa 

myös postilaatikkojakeluna. 
 

Kyläyhdistys vastaa osaltaan näiden toimenpiteiden edistämisestä yhdessä Siilinjärven kunnan ja 

naapurikylien toimijoiden kanssa. 

7. Yhteenveto 

 

Jännevirta-Rissala on suhteellisen väkirikas kylä. Pohjoissavolaisessa kyläkartassa 

keskimääräisen kyläyhdistyksen koko on n. 400 asukkaan kokonaisuus. Yhteisöllisen toiminnan 

perusedellytys on siis hyvä. Koko sinänsä ei takaa toiminnan tasokkuutta ja määrää eikä 

toimijoiden yhteistoiminnan tasoa. Jännevirran toimivat yhdistykset kukin tahollaan järjestävät 

monenlaista ja arvokasta toimintaa. Yhteisöjen yhteistoiminta sen sijaan ei vielä ole riittävän 

hioutunutta. 

Jännevirta-Rissalan kylän vahvuuksina on asukkaiden ikärakenne ja se, että kylällä asuu paljon 

lapsiperheitä. Toistaiseksi koulukiinteistö on ollut ahkerasti kyläläisten käytössä. Jännevirta on 

alueena rauhallinen ja maaseutumainen. Jännevirta sijaitsee kuitenkin lähellä Siilinjärven kunnan 

palveluja, jotka sijaitsevat Toivalassa ja Vuorelassa. Halua kylän kehittämiseen ja myös 

asuttamiseen olisi. Koulun lakkauttaminen varjostaa kuitenkin suunnittelua, samoin kuin se, että 

alue ei ole Siilinjärven kunnan ensisijaisesti asettamaa kasvualuetta. Suuri kehittymisen este on 

myös lentomelualue, jonka vuoksi kunta ei ole kaavoittamassa Jännevirran aluetta. 

Maailma ympärillämme muuttuu kovaa vauhtia ja samalla kylän asukkaiden tarpeet muuttuvat 

myös. Joten kyläsuunnitelman päivittäminen on tärkeää. Kyläsuunnitelman pitää pystyä 

muuttumaan ajan vaatimusten ja tarpeiden mukaan. Toimenpiteitä tehtäessä uudet asiat nousevat 

kyläläisille tärkeiksi asioiksi. 

Kyläsuunnitelman luomisessa tukeneet tahot: 

Siilinjärven kunta / projektisihteeri Kalle Savolainen 
Maaseudun Sivistysliitto ry, Osaavat Paikallistekijät-hanke 
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Liite 1. Tiivistelmä Etelä-Siilinjärven kyläkyselystä 

 
JÄNNEVIRTA, RANTA-TOIVALA, KEHVO 
 

KYLÄN / ALUEEN YHTEISTEN TÄRKEIDEN ASIOIDEN 
AJAMINEN 

Tie- ja liikenneolot (kunnossapito, kevyt liikenne, bussivuorot jne) 
 

Ongelmat ja tarpeet: 
Teiden huono kunto ja puuttuvat kevyen liikenteen väylät (yht 8 kpl) 
Bussivuoroja riittämättömästi (yht 4 kpl) 

 
Kehittämisehdotukset: 
Teiden peruskorjaus (yht 4 kpl) 
Kevyen liikenteen väylien rakentaminen (yht 4 kpl) 
Bussivuorojen lisääminen (yht 2 kpl) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tonttitarjonta (uusien rakennuspaikkojen riittävyys, maanmyyntihalukkuus jne) 
 

Ongelmat ja tarpeet: 
Tontteja vaikea saada (yht 3 kpl) 
 

Kehittämisehdotukset: 
Tonttitarjonnan lisääminen ja yleiskaava (yht 2 kpl) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vesi- ja viemäriasiat (kunta, osuuskunnat jne) 

 
Ongelmat ja tarpeet: 
Viemäröinnissä puutteita (yht 4 kpl) 
Veden kalkkipitoisuus (yht 2 kpl) 
 

Kehittämisehdotukset: 
Kuopion veden käyttöön siirtyminen (yht 2 kpl) 
Muut kehittämisehdotukset 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ympäristö (elinkeinoelämän, liikenteen, kotitalouksien jne johdosta) 
 

Ongelmat ja tarpeet: 
Heikko elinvoima (yht 2 kpl) 
 

Kehittämisehdotukset: 
Kaavoitusta ja valoja (yht 3 kpl) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Yhteiset alueet (uimarannat, venepaikat, pallokentät, ladut, kelkkareitit jne) 

 
Ongelmat ja tarpeet: 
Venepaikkojen puute (yht 2 kpl) 
Latujen puute (yht 2 kpl) 
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Muut mielipiteet 
 

Kehittämisehdotukset: 
Venepaikkojen lisääminen (yht 4 kpl) 
Ympäristöasiat aktiivisiksi (yht 3 kpl) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lasten päivähoito ja kerhotoiminta (esikoulu, seurakunta jne) 
 

Ongelmat ja tarpeet: 
Päivähoitopaikkojen ja kerhotoiminnan puute (yht 4 kpl) 
 

Kehittämisehdotukset: 
Lisää päivähoitoa ja kerhotoimintaa (yht 4 kpl) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lasten koulunkäynti (koulu, esikoulu, kuljetukset jne) 
 

Ongelmat ja tarpeet: 
Pitkät koulumatkat (yht 4 kpl) 
Koulukuljetuksissa vaaranpaikkoja (yht 2 kpl) 

 
Kehittämisehdotukset: 
Koulukuljetusten turvallisuuden parantaminen (yht 2 kpl) 
Jännevirran koulu takaisin (yht 1 kpl) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nuorten olot ja hyvinvointi (ammatillinen koulutus, työllisyys jne) 
 

Ongelmat ja tarpeet: 
Ei työtä ja koulutuspaikat kaukana (yht 4 kpl) 
Muut ongelmat 

 
Kehittämisehdotukset: 
Lisää bussivuoroja ja kokoontumistiloja (yht 2kpl) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lapsiperheet ja vanhukset (koti- ja hoivapalvelut) 
 
Ongelmat ja tarpeet: 
Puutetta koti- ja hoivapalveluista (yht 3 kpl) 
 

Kehittämisehdotukset: 
Koti- ja hoivapalvelujen lisääminen (yht 2 kpl) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Kirjasto (kirjasto, kirjastoauton reitit, aikataulut jne) 
 

Ongelmat ja tarpeet: 
Kirjastoauton harvat käynnit ja huonot ajat (yht 2 kpl) 
Muut mielipiteet 
 
 
 

Kehittämisehdotukset: 
Kirjastoautoon lisää vuoroja ja paremmat ajat (yht 2 kpl) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet (liikunta, seurakunta, 

kansalaisopisto jne) 
 

Ongelmat ja tarpeet: 
Harrastusmahdollisuuksien puute (yht 2 kpl) 
 

Kehittämisehdotukset: 
Jännevirran koulu harrastustilaksi (yht 2 kpl) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aikuisväestön harrastusmahdollisuudet (kansalaisopisto, liikunta, 

seurakunta jne) 
 

Ongelmat ja tarpeet: 
Huonot harrastusmahdollisuudet (yht 4 kpl) 

 
Kehittämisehdotukset: 
Lisää liikunta- ym harrastusmahdollisuuksia (yht 2 kpl) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ikääntyneen väestön harrastusmahdollisuudet (kansalaisopsito, liikunta, 

seurakunta jne) 
 

Ongelmat ja tarpeet: 
Huonot harrastusmahdollisuudet (yht 4 kpl) 

 
Kehittämisehdotukset: 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

Ikääntyneiden asuminen / Vuorelan senioritalo -hanke 
(asumisoikeusasuntoja) 
 

Ongelmat ja tarpeet: 
Ikääntyneiden asumisen tuen puute (yht 2 kpl) 
 

Kehittämisehdotukset: 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

Muut tärkeät yhteisesti ajettavat asiat 
 

Ongelmat ja tarpeet: 
Liikenteen melu (yht 1 kpl) 
Ongelmat yleisessä siisteydessä (yht 1 kpl) 
 

Kehittämisehdotukset: 
Meluvallien rakentaminen (yht 1 kpl) 
Siistimistoimenpiteiden organisoiminen (yht 1 kpl) 
 

YHDESSÄOLO 

Yhteiset juhlat (joulu, äitienpäivä jne) 
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Ongelmat ja tarpeet: 
Puuttuu yhteisiä juhlia (yht 2 kpl) 
 

Kehittämisehdotukset: 
Lisää juhlia ja tiedottamista (yht 2 kpl) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Kulttuuri, liikunta ja tanssi (näytelmät, liikuntatoiminnat, tanssit, iltamat jne) 

 
Ongelmat ja tarpeet: 
Toiminnan ja järjestäjien puute 
 

Kehittämisehdotukset: 
Toiminnan organisointi ja tiedottaminen (yht 3 kpl) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Muut yhteiset kokoontumiset (tupaillat, talkoot, nuorten tapahtumat jne) 

 
Ongelmat ja tarpeet: 
Yhteisten tapahtumien vähäisyys (yht 1 kpl) 

 
Kehittämisehdotukset: 
Kylätoimikuntien aktivointi (yht 3 kpl) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yhteiset retket (näyttelyihin, teattereihin, konsertteihin jne) 
 
Ongelmat ja tarpeet: 
Toiminnan vähäisyys (yht 2 kpl) 

 
Kehittämisehdotukset: 
Yhteistyö ja tiedottaminen (yht 2 kpl) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Yhteiset kokoontumistilat (kylätalo, kerhotila, nuorisotalo tms.) 
 

Ongelmat ja tarpeet: 
Kokoontumistilojen puute (yht 3 kpl) 

 
Kehittämisehdotukset: 
Koulun käyttö ja kunta aktivaattoriksi (yht 2 kpl) 

 
 
 
 
 

Yhteishenki,viihtyvyys ja turvallisuus (talkoot, ristiriidat, suhtautuminen 

uusiin asukkaisiin jne) 
 

Ongelmat ja tarpeet: 
Puutteita viihtyvyydessä ja turvallisuudessa (yht 3 kpl) 
Kuopion ja Siilinjärven välimaastoon jääminen (yht 2 kpl) 
 

Kehittämisehdotukset: Täsmentävä sääntö kompostointiin (yht 1 kpl) 
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Liite 2. Jännevirta-Rissalan kyläyhdistyksen lausunto Etelä-Siilinjärven yleiskaavaan 

 

Siilinjärven kunta     LAUSUNTO 
Kunnanhallitus     18.3.2012 
PL 5 
71801 SIILINJÄRVI 
 
Jännevirta-Rissalan kyläyhdistys      
Uuhilahdentie 5      
70940 JÄNNEVIRTA 
 
 
 

Jännevirta-Rissalan kyläyhdistyksen lausunto Etelä-Siilinjärven 
yleiskaavaan 
 
 
Yleiskaavamerkinnät ja –määräykset 
 

Osaa Jännemäentiestä, Rantatietä ja Uuhilahdentien alkua ei ole merkitty yleiskaavaan AP-
alueeksi. Myös nämä tulee merkitä AP-alueeksi, jotta alueen talojen kaavoitus on 
yhdenmukainen. On tärkeää turvata alueen kasvumahdollisuuksia ja jo olemassa olevien 
talojen laajennuksia ja peruskorjauksia tarkoituksenmukaisella kaavoituksella. Rissalan 
yrityskylän laajentuminen ja esimerkiksi Karjalan Lennoston lisääntyvä henkilöstö tarjoavat 
varmasti kiinnostusta Jännevirta-Rissala alueiden asuntotarjontaan ja 
rakennusmahdollisuuksiin. Lentomelualue ei peitä koko kylää. 
 
Jännevirran ainoa kunnan lähipalvelu, Jännevirran päiväkoti, tulee merkitä kaavaan 
asianmukaisesti PL-alueeksi ja edelleen aktiivisessa käytössä oleva Jännevirran entisen 
koulun urheilukenttä VU-alueeksi. Kunnan toivotaan vahvistavan näitä tärkeitä palveluita 
kaavoituksella mahdollisten tiehankkeiden suunnittelussa. 
 
Jännevirta-Rissalan alueen lähipalvelut on turvattava tekemällä kaavaan myös PL-alueen 
varaus, mikäli tiehankkeiden vuoksi nykyiset tilat (koulu, päiväkoti) menetetään. Alueen 
sijainniksi koko Etelä-Siilinjärven kylien kanssa on keskusteltu Lotteisentien, Suininlahdentien 
ja Kapteeninväylän aluetta. Kaavaan merkitty PL-alue mahdollistaisi esimerkiksi koko Etelä-
Siilinjärven asukaita palvelevan monitoimitalon, jossa voisi toimia päiväkoti, senioritalo, 
harraste- ja nuorisotiloja. 
 
Yleiskaavaan ei ole merkitty lainkaan Jännevirran uimarantaa, venesatamaa eikä 
Lapinluhdantien uimarantaa. Nämä kaikki kunnan mailla sijaitsevat kohteet tulee merkitä 
kaavaan asianmukaisin merkinnöin. 
 

Jännemäentie ja kevyenliikenteen reitti 
 

Kevyenliikenteen reitti VT9:n varrella nojaa nykyään Jännevirran kohdalla kokonaan 
yksityiseen Jännemäentiehen. Tämä ei ole oikea toimintamalli yksityistiestä vastaavien 
kannalta eikä Jännemäentien nykyinen huono kunto palvele kaikkia kevyenliikenteen reitistöä 
käyttäviä kuten rullaluistelijoita ja –hiihtäjiä. Kevyenliikenteen ja moottoriliikenteen ohjaaminen 
samalle tielle huolestuttaa lisäksi turvallisuuden suhteen alueen asukkaita. Kunnan tulee 
ehdottomasti ottaa tämä epäkohta huomioon kaavoituksessa ja suunnitella kunnan ylläpitämä 
kevyenliikenteen reitti yhtenäisesti myös Jännevirran ohi. 
 

 
 
Jännevirta-Rissalan kyläyhdistys 


