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Kunnanhallitus § 113 02.09.2019

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaava: vireille tulo ja osallistumis- ja arviontisuunnitelman
näh tä vil le asettaminen

179/10.02.02/2018

Kh 02.09.2019 § 113

Valmistelija/lisätiedot: kaavoituspäällikkö Timo Nenonen, puh. 044 7401410

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaava
Suunnittelualue sijoittuu Siilinjärven kunnan länsiosaan kahdelle erilliselle alu eel-
le. Suunnittelualuetta ovat Hamulan, Lehdonkylän ja Kumpusen kylien alu eet.
Alue on kooltaan n. 18 km2. Alue ei käsitä järvien ranta-alueita.  Alueen ky lä-
yleis kaa van laatiminen sisältyy kunnan kaavoitusohjelmaan.

Kyläyleiskaavan vireilletulo
Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaavan valmistelu on käynnistynyt vuoden 2019
ke säl lä luontoselvityksen, liito-oravakartoituksen, rakennuskulttuuri-inventoinnin
se kä muinaisjäännösinventoinnin laatimisella. Kevään aikana valittiin kaa va kon-
sul tik si Ramboll Finland Oy, jossa pääasiallisina vastuuhenkilöinä kaavan laa ti vat
Ju ha Riihiranta ja Henna Leppänen. Kaavatyön aloitusvaiheen vi ran omais neu-
vot te lu järjestetään 10.9.2019 Siilinjärven kunnantalolla.

Lähtökohdat
Hamulan ja Kumpusen yleiskaavan alueella on voimassa useita maa kun ta kaa vo-
ja muutoksineen. Voimassa olevissa maakunta-kaavoissa alueelle on osoi tet tu
Ha mu lan ja Kumpusen kyläkeskukset, maatalousalueita, pohjavesialueita, yh dys-
tei tä, moottorikelkkareittejä sekä Hamulassa kulkeva kevyen liikenteen seu tu rait-
ti. Hamulan alue on merkitty yhdyskuntarakenteen laajenemissuunnaksi. Alu eel la
on myös päävesijohtolinjoja. Osa alueesta on asemakaavan lie ve aluet ta. Alu eel-
la ei ole voimassa olevia yleiskaavoja.

Kaavatyön tavoitteet
Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaavan tavoitteena on kylärakentamisen mi toi-
tuk sen ja määrän määrittely ja rakennuspaikkojen osoittaminen kaavassa siten,
et tä rakentaminen suorilla rakennusluvilla on mahdollista (MRL 44 §) Hamulan,
Leh don ky län ja Kumpusen kylien ydinalueilla. Muualla kyläalueella yleiskaavalla
oh ja taan rakentamisen suunnittelutarvelupaharkintaa ja muuta maankäyttöä kaa-
va työs sä määriteltävän mitoituksen avulla.

Kyläyleiskaava laaditaan yhteistyössä alueen maanomistajien kanssa. Alus ta va-
na tavoitteena on n. 150 uuden rakennuspaikan osoittaminen suun nit te lu alu eel-
ta. Tavoitteena on, että uusia maanomistajien kanssa suunniteltuja ra ken nus-
paik ko ja saadaan merkittävästi toteutukseen vuoteen 2030 mennessä. Maan-
omis ta jat sitoutetaan kaavaratkaisuun, perimällä heiltä osa kaavan laa ti mis ku-
luis ta, joka alustavasti on 300 € kaava-alueelle sijoittuvaa suoraan rakentamisen
ra ken nus lu val la mahdollistavaa uutta rakennuspaikkaa kohti.

Alueen asuinrakentaminen tulee olemaan kylämäistä maaseuturakentamista. Ky-
lä mäi sen asumisen alueita vahvistetaan sovittamalla yhteen asumisen, al ku tuo-
tan non ja muun elinkeinotoiminnan tarpeet sekä kehittämällä erityisesti kylien
ydin aluei ta toiminnallisesti ja kyläkuvallisesti.
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Tavoitteena on laatia kyläkaava uudenlaisella työskentelytavalla hyödyntäen
paik ka tie toa, uudistunutta lainsäädäntöä, innovatiivisia suunnittelumenetelmiä
se kä vuorovaikutusta maanomistajien ja kyläläisten kanssa hyödyntäen.

Kyläyleiskaavan yleisiä tavoitteita ovat kylärakenteen tukeminen ja eheyt tä mi nen,
kestävän kehityksen mukaisen elämäntavan edistäminen sekä maa ta lou den toi-
min ta edel ly tys ten turvaaminen. Myös alueen luonnon, maiseman ja kult tuu ri ym-
pä ris tön suojelutarpeet ja niiden vaikutus rakentamisen mitoitukseen tu lee mää ri-
tel lä kaavassa erikseen laadittavien selvitysten pohjalta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
MRL 63 §:n mukaisesti kaavatyöhön tulee sisältyä suunnitelma siitä, kuinka var-
mis te taan osallistuminen ja vuorovaikutus sekä kuinka kaavan vaikutukset ar vioi-
daan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma käydään läpi aloitusvaiheen vi ran-
omais neu vot te lus sa ja sitä päivitetään kaavatyön edetessä.

Mitoitus
Suunnittelualuetta on tarkoitus tarkastella innovatiivisesti tunnistaen erilaisia
maan käyt tö tar pei ta eli vyöhykkeitä. Vyöhykkeet perustuvat alueen omi nai suuk-
siin ja näiden ominaisuuksien avulla alue on tarkoitus jakaa keskenään eri ta val la
maan käyt töä palveleviin alueisiin. Vyöhykkeiden yksi tarkoitus on ohjata asuin ra-
ken ta mi sen mitoitusta alueen eri osien välillä ja tuottaa tietoa parhaista mah dol li-
sis ta rakennuspaikoista suunnittelun tueksi. Vyöhykkeiden laatimisessa on pyr ki-
mys löytää alueiden kannalta parhaat ja perustellut rat kai su mah dol li suu det ny ky-
tek no lo gian mahdollistamin keinoin.

Vyöhykkeet laaditaan joko paikkatietomuotoisten lähtötietojen käsittelyllä ja pis-
tey tyk sel lä tai muulla tarkoituksenmukaiseksi katsotulla tavalla. Vyöhykkeiden
laa din nas sa käytettävät lähtötiedot ja niiden painotus laskennassa määritellään
työn yhteydessä. Tarkasteltavia ominaisuuksista voivat olla esimerkiksi etäisyys
ties töön ja vesi- ja viemäriverkostoon, olemassa olevan rakentamisen läheisyys,
si jain ti maisemassa, maaperän rakennettavuus ja pienilmasto.

Vyöhykkeiden muodostamisen jälkeen kullekin vyöhykkeelle laaditaan omat mi-
toi tus kri tee rin sä, joiden mukaan rakennuspaikkojen lukumäärä määräytyy. Omi-
nai suuk sil taan erilaiset alueet mitoittavat rakentamisen määrää eri tavoin. Kiin-
teis tö jen rakennusoikeus muodostetaan lähtökohtaisesti alueittain määriteltävän
mi toi tus lu vun ja maanomistajien tahtotilan mukaan. Tavoitteena on luoda edel ly-
tyk set ratkaisulle, jossa otetaan huomioon molemmat lähtökohdat.

Mitoituksessa ja rakennuspaikkojen sijoittelussa otetaan huomioon alueiden ra-
ken net ta vuus ja muut vastaavat seikat. Mitoituksessa otetaan myös huomioon
kaa val le asetetut tavoitteet rakennuspaikkojen lukumäärän ja väestökehityksen
suh teen.

Jatkotoimet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville (MRL 63 §) ja siihen on
mah dol lis ta tehdä kirjallisia huomautuksia 1.10.2019 mennessä. Vireilletulosta ja
näh tä vil lä olos ta tiedotetaan kuulutuksella sekä ulkopaikkakuntalaisille maan omis-
ta jil le lähetettävällä kirjeellä. Nähtävillä olevan aineiston lisäksi kaavan val mis te-
lu ai neis toa kootaan kunnan www-sivulle.

Kaavatyö jatkuu konsultin alustavien mitoitus- ja kaavaluonnosten laatimisella.
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Aloi tus vai heen vuorovaikutustilaisuudet järjestetään ti 10.9. klo 18 alkaen Toi-
min ta kes kus Kirsulla (Kumpusentie 304) sekä 11.9. klo 18 alkaen Hamulan kou-
lul la (Harjamäenraitti 15). Osallisia kuullaan myös sähköisellä kyselyllä 1.10.2019
saak ka. Kaavaluonnos pyritään asettamaan nähtäville syksyn aikana.

Liiteaineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Suunnittelualueen alustava rajaus

Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: startegian mukainen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää saattaa Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaavan vireille ja
aset taa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 2.9.2019 alkaen. Kun-
nan hal li tus hyväksyy periaatteen, että osa kaavan laatimiskuluista (enintään puo-
let) voidaan periä uusia rakennuspaikkoja kyläyleiskaavassa saavilta maan omis-
ta jil ta.

Päätös Hyväksyttiin.
 ___________________
 Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esit-

te lyn ajan oli Timo Nenonen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Merja Rautiainen il moit ti
olevansa esteellinen (HallintoL 28.1 § kohta 3) tämän asian käsittelyyn ja pois tui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.


