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Kuva 1. Suunnittelualueen alustava rajaus.

1 SUUNNITELMAN TARKOITUS
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on maankäyttö- ja rakennuslain
(MRL 63 §) mukainen asiakirja, jossa kuvataan yleiskaavan laatimisen
yhteydessä noudatettavat osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt sekä kaavan
vaikutusten arvioinnin periaatteet ja tavat.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään perustiedot kaavahankkeesta
ja sen valmisteluprosessista. Siinä kerrotaan kaavahankkeen lähtökohdista,
tavoitteista ja aikataulusta, tiedottamisesta sekä siitä miten osallistumis- ja
vuorovaikutusmenettelyt on tarkoitus toteuttaa kaavan etenemisen eri
vaiheissa. Samalla määritellään osalliset.

Osallisia ovat ne, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti
vaikuttaa. Heitä ovat esimerkiksi kaava-alueen maanomistajat, asukkaat ja
muut ympäristön käyttäjät. Viranomaiset ja yhteisöt ovat osallisia, kun
kaavoitus koskee niiden toimialaa.

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tehty Siilinjärven kunnan
Hamulan, Kumpusen ja Lehdonkylän alueiden kyläyleiskaavan laatimista varten.

OAS on nähtävillä koko suunnitteluprosessin ajan ja siihen on mahdollisuus
ottaa kantaa, kunnes kyläyleiskaavaehdotus tulee nähtäville. Palautetta voi
antaa kunnan kaavoitustoimistoon. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
päivitetään kaavatyön edetessä. Kyläyleiskaavaa koskevat päätökset tehdään
Siilinjärven kunnan luottamuselimissä: kunnanhallituksessa ja -valtuustossa.

2 SUUNNITTELUALUE
Kaavoitettava alue sijaitsee Siilijärven kunnassa Pohjois-Savon maakunnan
keskiosassa. Suunnittelu koskee Hamulan, Kumpusen ja Lehdonkylän
kyläalueita. Alue ei käsitä järvien ranta-alueita lukuun ottamatta Kevättömän
rantaa Suoverolahden alueella tilojen 749-402-24-0 ja 749-402-5-23 osalta.

Suunnittelualueelta on Kuopioon noin 25 kilometriä, Iisalmeen 70 km,
Nurmekseen 110 km ja Tahkon matkailukeskukseen 40 km.

Suunnittelualue koostuu kahdesta erillisestä alueesta, jotka sijaitsevat
Siilinjärven taajaman länsipuolella noin 3-4 km päässä kunnallisista palveluista.
Aivan suunnittelualueen reunamille jäävä Harjamäki on asemakaavoitettua
aluetta. Harjamäellä sijaitsee myös lähin koulu, Hamulan koulu.

Alue on kooltaan yhteensä n. 18 neliökilometriä.
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Kuva 2. Kumpusen tiheää asutusrakennetta.

3 LÄHTÖKOHDAT
Suunnittelualue on kokonaisuudessaan maaseutumaista aluetta, jossa yhdistyy
lomittain pientaloasuminen ja viljelysalueet.  Osa alueesta on asemakaavan
lievealuetta (n. 1 km etäisyys asemakaavoitetusta alueesta). Etenkin Kumpusen
ja Lehdonkylän alueet nykyisten kulkuyhteyksien varrella ovat rakentuneet
tiiviisti.

Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä harjoitetaan ja on harjoitettu maa-
ainestenottoa sekä louhintaa. Vuorimäen kallioalue sijaitsee Kumpusen ja
Lehdonkylän länsipuolella. Alueen kiviaineksen louhinnasta on tehty
ympäristövaikutusten arviointi vuonna 2010.

Suunnittelualueiden välissä on Patakukkulan–Käärmelahden harju ja
harjuselänne, joka toimii reitteineen alueen merkittävänä virkistys- ja
ulkoiluympäristönä.

Suunnittelualueen läpi kulkee kaksi yleistä maantietä; Hamulassa Luvelahdentie
(mt 16277) ja Kumpusella Kumpusentie (mt 16275). Kumpusentielle on tehty
kevyen liikenteen väylän tarveselvitys.

Suunnittelualue on osittain Harjamäki-Kasurilan pohjavesialuetta.
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Kuva 3. Ote voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmästä.

4 SUUNNITTELUTILANNE

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden
toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa
ja valtion viranomaisten toiminnassa.

Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista kaava-aluetta koskevat
kokonaisuudet: 1) Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen, 2) tehokas
liikennejärjestelmä, 3) terveellinen ja turvallinen elinympäristö, 4)
elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat sekä 5)
uusiutumiskykyinen energiahuolto.

Maakuntakaava
Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen
periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita.
Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja
asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön
järjestämiseksi. Alueella on voimassa Kuopion seudun maakuntakaava, joka on
vahvistunut vuonna 2008. Pohjois-Savon maakuntakaavan 2030 laatimisen
yhteydessä Kuopion seudun maakuntakaavaan on osoitettu muutoksia, jotka
ympäristöministeriö on vahvistanut 2011. Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040
1. vaihe on hyväksytty ja tullut voimaan, mutta siinä ei ole osoitettu muutoksia
suunnittelualueen osalta.

Hamulan ja Kumpusen kylät on osoitettu maakuntakaavaan merkinnöillä at,
joiden suunnittelutavoitteena on mm. haja-asutusluonteisen lisärakentamisen
ohjaaminen kyläalueille kaavoituksella sekä palveluiden ja kulttuuriympäristön
arvojen säilyminen ja kehittyminen. Hamulan länsiosaan sijoittuu pienialainen
luonnonsuojelualue (SL). Maaningantien varteen on merkitty kevyen liikenteen
seuturaitti.

Hamulan ja Kumpusen alueilla kulkee päävesijohtolinja (v). Osa-alueiden
väliselle alueelle jää maa-ainesten ottoaluetta (EO) sekä maa- ja
metsätalousaluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Alueiden väliin
jäävä alue on Harjamäki-Kasurilan pohjavesialuetta, joka ulottuu reunoiltaan
suunnittelualueelle. Alueiden välistä Maaningantietä mukaillen kulkee myös
pääviemärilinja sekä retkeilyreitti. Aivan suunnittelualueen rajalla
Kuivasteenlampi on maakuntakaavassa s2-suojelualuetta.
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Kuva 4. Pientaloja Luvelahdentien varressa.

Yleiskaava
Varsinainen suunnittelualue on yleiskaavoittamatonta. Kaavoitettavien alueiden
väliin ja viereen jää mm. Harjualueen yleiskaavan (2013), Kevättömän‒
Pyylammen yleiskaavan (2015) ja Kirkonkylän yleiskaavan (2016) alueita. Jo
yleiskaavoitettuja alueita ei ole tarkoitus ottaa uudelleen kaavoitettavaksi,
mikäli niille ei ilmene selkeää muutostarvetta.

Asemakaava
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.

5 TAVOITTEET
Siilinjärven kunnalle on laadittu v. 2010 maankäyttöpoliittinen ohjelma.
Ohjelmassa on linjattu osana kuntarakenteen kehityskuvaa mm. kylien
kehittäminen tiivistämällä kyläkeskustoja. Rakentamista on tarkoitus täydentää
kyläalueilla ja edistää sitä kylään liittyvillä rakentamiselle suotuisilla alueilla.
Alueiden suunnittelu ja täydennysrakentaminen on myös maakuntakaavan
tavoitteiden mukaista.

Yleiskaavan tavoitteena on kylärakentamisen mitoituksen ja määrän määrittely
sekä rakennuspaikkojen osoittaminen Hamulan, Lehdonkylän ja Kumpusen
kylien ydinalueilla. Kaava laaditaan siten, että se oikeuttaa suoriin
rakennuslupiin (MRL 44 §).

Alueelle suunnitellaan kylämäistä omakotitaloasutusta. Lähtökohtaisesti suoraan
rakentamista ohjaava yleiskaava soveltuu hyvin em. alueiden suunnitteluun,
kunhan kaavassa huomioidaan alueen yhdyskuntarakenteellinen sijainti,
ympäristöarvot sekä sovitetaan yhteen maanomistajien ja muiden osallisten
tavoitteet ympäröivän maankäytön kanssa.

Tavoitteena on kylärakenteen tukeminen ja eheyttäminen, kestävän kehityksen
mukaisen elämäntavan edistäminen sekä maatalouden toimintaedellytysten
turvaaminen. Myös alueen luonnon, maiseman ja kulttuuriympäristön
suojelutarpeet ja niiden vaikutus rakentamisen mitoitukseen tulee määritellä
kaavassa erikseen laadittavien selvitysten pohjalta.
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Kuva 5. Laidunpelto Hamulassa.

6 SELVITYKSET
Suunnittelualuetta on käsitelty v. 2005 koko kunnan luontoselvityksessä
(Jaakko Pöyry Infra Oy), jossa on selvitetty alueen merkittävät luonto- ja
maisemakohteet. Aikaisempien selvitysten pohjalta suunnittelualueelle tehdään
liito-orava- ja luontoselvitys kevään ja kesän 2019 aikana (Pöyry Finland Oy).

Selvitysalueen kulttuuriympäristön arvoja on selvitetty 1990-luvun
inventoinneissa. Rakennusinventointia päivitetään vuoden 2019 aikana
(Arkkitehtuuritoimisto J-P Husso). Suunnittelua varten laaditaan myös
muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy) ja liikenneselvitys.

Suunnittelualuetta koskevat mm. seuraavat erillisselvitykset:

- Kumpusen kyläsuunnitelma (Kumpusen kyläyhdistys ry 2012)
- Kuopion ja Siilinjärven meluselvitys vuosille 2017 ja 2035 (WSP 2017)
- Vuorimäen kallioalue, ympäristövaikutusten arviointiselostus (Destia Oy,

Rudus Oy ja Savon Kuljetus Oy, 2010)
- Pohjavesialueiden kuvaukset, luokat ja rajaukset (ELY-keskus 2018)
- Kumpusentien (mt 16275) kevyen liikenteen väylän tarveselvitys

(Destia Oy 2013)
- Kevyen liikenteen väylien toimenpideselvitys välillä Siilinjärvi-Maaninka

(ELY-keskus 2012)
- Harjualueen täydentävä luontoselvitys (Pöyry 2013)
- Maatalousalueen monivaikutteisten kosteikkojen ja luonnon

monimuotoisuuden yleissuunnitelma, Maaningan ja Siilinjärven alue
(ELY-keskus 2013)

- Siilinjärven Kevättömän vesi- ja rantalinnustoselvitys 2007 (Pohjois-
Savon ympäristökeskus 2009)

- Suojavyöhykesuunnitelma - Siilinjärvi, Kevättömän ja Pöljänjärven alue
(Pohjois-Savon ympäristökeskus 2001)

- Hamulan-Käärmelahden harjualueen liito-oravakartoitus (GTK 2005)
- Havaintoja Hamulan-Käärmelahden harjualueen linnustosta Siilinjärvellä

ja Maaningalla – linnustoselvitys (GTK 2005)
- Siilinjärven luonto- ja maisemaselvitys (Jaakko Pöyry Infra Oy 2005)
- Kirkonkylän osayleiskaava, luontoselvitys (Pöyry Finland Oy 2015)
- Kirkonkylän osayleiskaava, liito-oravaesiintymien karttarajaukset (Pöyry

Finland Oy 2015)
- Kirkonkylän yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy

2015)
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Kuva 6. Peltomaisema suunnittelualueen pohjoisosassa.

- Selvitys Siilinjärven muinaisjäännöspotentiaalista (Mikroliitti Oy 2017)
- Kehvo-Väänälänranta, kaava-alueen rakennuskulttuurin tarkastelu ja

kuvaus (Arkkitehtuuri-toimisto J-P Husso 2017)
- Eteläisen Siilinjärven kulttuurimaisemat, ehdotus 2018 (FCG 2018)
- Pohjois-Savon kohdennettu geoenergiapotentiaaliselvitys (FCG 2017)
- Metsälain 10 §:n perusteella rauhoitetut erityisen arvokkaat

elinympäristöt (Metsäkeskus 2015)
- Siilinjärvi, kivilajikartta (GTK 2002)

7 ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET
Yleiskaavan toteuttamisen vaikutusten arvioinnin tulee sisältyä kaavaprosessiin
maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla:

MRL 9 §
Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan
suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan
vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus.

Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja
tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan
lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut
vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla
voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.

Laadittavan yleiskaavan osalta on tarpeen arvioida kaavan vaikutuksia mm.
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, elinkeinotoimintaan, maa- ja kallioperään,
pinta- ja pohjavesiin, kasvillisuuteen, eläimistöön, kulttuuriympäristön ja
maiseman arvoihin, liikenteeseen ja sosiaalisiin olosuhteisiin. Vaikutukset voivat
olla sekä myönteisiä että kielteisiä.
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8 OSALLISET
Yleiskaavatyössä osallisia ovat alueen maanomistajat, kunnan
asukkaat ja yrittäjät sekä muut, joiden oloihin kaava saattaa
vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden
toimialaa kaavoitus käsittelee.

Suunnittelussa mukana olevia osallisia ovat mm.

- alueen asukkaat, kiinteistöjen omistajat, nykyiset ja tulevat yritykset
- alueen kylätoimikunnat, osakaskunnat ja yhdistykset
- alueen vesiosuuskunnat
- kuntalaiset, joiden oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa
- Pohjois-Savon liitto
- Pohjois-Savon ELY-keskus
- Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
- Pohjois-Savon pelastuslaitos
- Savon Voimaverkko Oy
- Fingrid
- Savon Kuitu
- MTK
- Siilinjärven kunnan hallintokunnat
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Kuva 7. Kumpusen infokartta.

9 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS
Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee, miten yleiskaava on laadittava ja
käsiteltävä. Lain mukaan osallisille on järjestettävä mahdollisuus osallistua ja
vaikuttaa kaavan sisältöön. Kaavasta järjestetään tarvittaessa MRL 66 §:n
mukainen viranomaisneuvottelu Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen kanssa.

Yleiskaavoituksen aloitusvaiheessa järjestetään kaksi kyläiltaa, joissa on
mahdollisuus kommentoida kaavahanketta. Osana kaavatyötä laaditaan myös
sähköinen karttakysely alueen asukkaille, maanomistajille ja muille toimijoille.

Yleiskaavan valmistelu- ja ehdotusaineisto asetetaan julkisesti nähtäville, jolloin
osallisilla on tilaisuus esittää kaavasta mielipiteitä ja muistutuksia.
Viranomaisilta pyydetään lausunnot sekä valmistelu- että ehdotusvaiheessa.
Yleiskaavaan liittyviä mielipiteitä voi esittää milloin tahansa suunnittelun aikana
ottamalla yhteyttä kunnan tai konsultin edustajiin. Kuntalaisilla ja muilla
asianosaisilla on myös tarvittaessa oikeus valittaa yleiskaavan
hyväksymispäätöksestä.

Yleiskaavan vireilletulosta, OAS:n, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen
nähtäville asettamisesta ilmoitetaan kuulutuksella paikallislehti Uutis-Jousessa,
kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internet- ja Facebook-sivuilla.

Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Kaavan hyväksymistä koskevasta
päätöksestä lähetetään tieto kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka
kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet
osoitteensa.

Kumpusen kyläilta
10.9.2019 klo 18–21
Toimintakeskus Kirsun tiloissa (Kumpusentie 304)

Hamulan ja Lehdonkylän kyläilta
11.9.2019 klo 18–21
Hamulan koululla (Harjamäenraitti 15)

Aloitusvaiheen internetkarttakysely
avoinna 2.9.‒1.10.2019
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10 ALUSTAVA AIKATAULU
Kaavoituksen etenemisvaiheet ja kaavan tavoiteaikataulu on
esitetty oheisessa taulukossa. Aikataulua päivitetään työn edetessä
ja aikataulujen tarkentuessa.

Kaavaprosessista tiedotetaan kunnan internet- ja Facebook-sivuilla.

SUUNNITTELUVAIHE AIKATAULUARVIO KAAVAPROSESSIN VAIHE

Aloitusvaihe 08/2019-09/2019 § vireilletulokuulutus
§ osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtäville

(nähtävillä koko suunnitteluprosessin ajan)
§ viranomaisneuvottelu
§ selvitykset
§ kyläillat
§ karttakysely

Valmisteluvaihe 10/2019–01/2020 § valmisteluaineiston laatiminen
§ valmisteluaineisto julkisesti nähtävillä
§ lausunnot ja mielipiteet valmisteluaineistosta

Ehdotusvaihe 01/2020–06/2020 § valmisteluaineistosta saadun palautteen käsitteleminen
§ kaavaehdotuksen laatiminen
§ ehdotusaineisto julkisesti nähtävillä (MRA § 27)
§ lausunnot ja muistutukset kaavaehdotuksesta
§ kaavaehdotuksesta saadun palautteen käsitteleminen
§ viranomaisneuvottelu (tarvittaessa)

Hyväksymisvaihe 08/2020 § käsittelyt kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa
è kaavan hyväksyminen

https://www.siilinjarvi.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/
https://www.facebook.com/siilinjarven.kunta/
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11 YHTEYSTIEDOT
Yleiskaavoitus tapahtuu Siilinjärven kunnan johdolla. Kunnan
vastuuhenkilönä toimii yleiskaavainsinööri Juho Palviainen.
Kaavan laatii konsulttityönä Ramboll Finland Oy.

Suunnittelutyöhön liittyviä lisätietoja saa Siilinjärven kunnan
kaavoitustoimistosta tai Ramboll Finland Oy:stä.

Siilinjärven kunta
PL 5
71801 Siilinjärvi

käyntiosoite:
Kapteeninväylä 5, 2. kerros
70900 Siilinjärvi

Juho Palviainen
yleiskaavainsinööri
044 740 1465
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Ramboll Finland Oy
Itsehallintokuja 3
02601 Espoo

Juha Riihiranta
projektipäällikkö
puh. 050 312 4770
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Tietoa yleiskaavoituksesta saa internetosoitteesta
https://www.siilinjarvi.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/

https://www.siilinjarvi.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/
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