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Vastineet 17.8.2020

Siilinjärvi

HAMULAN JA KUMPUSEN KYLÄYLEISKAAVA
Kaavaehdotus nähtävillä 20.12.2019–31.1.2020

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaavan valmisteluaineisto oli nähtävänä 20.12.2019–31.1.2020. Nähtävilläoloaikana siitä saatiin 17 lausuntoa ja 42 kirjallista mielipidettä. Saatu palaute ja
laaditut vastineet on koottu tähän dokumenttiin. Lausunnot ja mielipiteet ovat tiivistelmiä. Alkuperäiset lyhentämättömät lausunnot ja mielipiteet liitetään kaava-aineistoon.

LAUSUNNOT

L1. Siilinjärven kunta/Sivistyspalvelut
LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

LAUSUNNON TIIVISTELMÄ VASTINE

Hamulan kylän alueella osa rakennuspaikoista on yli 5
kilometrin päässä koulusta. 5 kilometrin raja ei tulisi kulkea
uusien rakentamispaikkojen keskellä, ettei koulukuljetusten
suhteen synny eriarvoista tilannetta naapurien välille.

Luvelahdentie on tähän asti tulkittu turvalliseksi tieksi, eikä
koulumatkaoikeutta ole myönnetty. Asutuksen lisääntyessä
tien käyttö lisääntyy ja sen vaarallisuus tulee arvioida
uudelleen.

Kyläyleiskaavassa osoitetut varaukset nykyistä reitistöä
täydentäville kävely- ja pyöräily-yhteyksille pidetään hyvänä.

Lausunto merkitään tiedoksi.

L2. Pohjois-Savon pelastuslaitos
LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

LAUSUNNON TIIVISTELMÄ VASTINE

Sammutusveden riittävyys on huomioitava
sammutusvesiasemilla.

Lausunto merkitään tiedoksi.
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L3. Savon Voima Verkko Oy
LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

LAUSUNNON TIIVISTELMÄ VASTINE

Nykyinen 110 kV:n ilmajohto on merkitty karttaan. Uusia
aluevarauksia sähköverkostolle ei tarvita. 110 kV:n johtoalue
tulee merkitä kaavaan (johtoalue 26 metriä + 10 metriä leveä
reunavyöhyke molemmin puolin).

Johtoalueelle ei saa rakentaa rakennuksia tai muita
rakennelmia. Reunavyöhykkeelle rakentamiselle ei ole
suoranaista estettä, mikäli rakennus tai rakennelma ei pysty
kaatumaan johtojen tai pylväiden päälle. Rakennusraja
asetetaan reunavyöhykkeen ulkoreunaan, jotta SVV pääsee
esittämään näkemyksensä reunavyöhykkeelle mahdollisesti
sijoittuvasta rakentamisesta. Hiihtolatujen ja
moottorikelkkareittien sijoittaminen 110 kV:n johtoalueelle on
mahdollista. Ennen rakentamistöiden aloittamista on pidettävä
maastokatselmus.

20 kV:n johdot tulee huomioida kaavoituksessa. Ilmajohdon
johtokadun leveys on 10 metriä. Rakennuksen etäisyys
sivusuunnassa avojohdon johtimesta on oltava vähintään 5,22
metriä. Aluevaraukset varataan asemakaavan laatimisen
yhteydessä.

Lausunnossa mainitut 110 kV:n voimajohtojen johtoalueet
merkitään kaavaan. 20 kV:n sähköjohdot on huomioitu
uusien rakennuspaikkojen sijoittamisessa eikä niitä ole
tarpeen osoittaa yleiskaavassa. Kaava-aluetta tai sen osia ei
myöskään ole tarkoitettu asemakaavoitettaviksi.

L4. MTK-Siilinjärvi
LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

LAUSUNNON TIIVISTELMÄ VASTINE

Yleiskaavaehdotuksessa on luo-1-merkinnällä rajattu runsaasti
liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja (14 kpl). MTK-
Siilinjärvi esittää, että luo-1-merkinnät poistetaan tai
yleiskaavaan jätetään ainoastaan merkinnät varmoista
lisääntymispaikoista. MTK-Siilinjärven esittämät perustelut:

1. Liito-orava ei ole Suomessa uhanalainen laji. Metsäalan
toimijat ottavat huomioon liito-oravan lisääntymis- ja
levähdyspaikat toiminnassaan (metsä- ja
luonnonsuojelulaki).

Liito-orava kuuluu luontodirektiivin IV (a) liitteen lajeihin,
joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja
heikentäminen on luonnonsuojelulailla (49 §) kielletty.
Viimeisimmässä Ympäristöministeriön ja Suomen
ympäristökeskuksen uhanalaisuusarvioinnissa (2019) liito-
orava arvioitiin vaarantuneeksi. Lisäksi liito-orava kuuluu
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2. Yleiskaavan tarkoituksena on maankäytön
yleispiirteinen ohjaaminen. MTK-Siilinjärvi katsoo, ettei
liito-oravan elinpiirien merkitseminen kuulu yleiskaavan
tarkkuustasolle. Liito-oravien elinpiiri voi muuttua
yleiskaavan voimassaolosta huolimatta.

3. Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle
kohtuutonta haittaa. Tilakohtaisesti luo-1-merkinnällä
rajatut alueet saattavat edustaa jopa yli 20 % yhden
tilan metsäpinta-alasta, minkä voidaan katsoa olevan
kohtuuton haitta.

4. Epävarmoja kohteita ei tulisi merkitä kaavaan.

5. Liito-oravakartoituksesta on annettu tieto joulukuussa
2019, ja kartoitus on tehty 14.–17.5.2019.
Maanomistajilla ei ole ollut mahdollisuutta varmistua
tulosten paikkansapitävyydestä selvityksen teon aikaan,
jolloin oikeusturva ei toteudu.

luonnonsuojelulain (46 §) uhanalaisiin lajeihin ja
luonnonsuojelulailla (38 §) rauhoitettuihin nisäkäslajeihin.

Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n 2 momentin mukaan
yleiskaavaa laadittaessa on muun ohessa huomioitava
luonnonarvojen vaaliminen. Saman pykälän 3 momentin
mukaan em. seikka on selvitettävä ja otettava huomioon siinä
määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus
sitä edellyttävät. Näin ollen kaavamerkintöjä ja -määräyksiä
on tarpeen tarkastella kaavakohtaisesti, eikä mitään
yleispäteviä sääntöjä luontokohteiden merkitsemisestä tai
merkitsemättä jättämisestä voida antaa.

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaava on suoraan
rakentamista ohjaava yleiskaava. Näin ollen luonnonarvot
tulee huomioida erilaisella tarkkuudella ja täsmällisyydellä
kuin yleispiirteisemmässä yleiskaavassa. Kaavan
maankäyttöratkaisuilla on oltava näkyvät perusteet.  Kaavaan
merkityt luo-1-aluerajaukset tuovat selkeästi esiin sen, miten
liito-oravan elinpiirit ovat vaikuttaneet rakennuspaikkojen
osoittamiseen sekä muihin kaavaratkaisuihin. Lisäksi kaavan
luo-1-merkintöjä hyödynnetään muiden viranomaisten
taholta sekä tarvittaessa myöhemmässä
suunnittelutarveratkaisuharkinnassa.

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaava-alueella
luontoselvityksen on tehnyt ammattitaitoinen biologi.
Yleiskaavan luo-1-merkinnät ja niihin liittyvä kaavamääräys
ovat luonteeltaan informatiivisia. Liito-oravan elinpiirien
suojelu perustuu lainsäädäntöön, joten ne tulee huomioida
esimerkiksi metsänkäsittelyssä ilman yleiskaavaakin.
Kaavamääräys ei edellytä MRL:n mukaista lupaprosessia
metsänkäsittelyyn liito-orava-alueilla. Selvityksen aikaisen
tilanteen toteaminen yleiskaavassa informatiivisessa mielessä
ei voida katsoa olevan maanomistajalle kohtuuton haitta.

Maanomistajalla on mahdollisuus tarkistaa selvityksen
paikkansapitävyys maastossa ja tilata halutessaan tarkempi
selvitys asiantuntijalta.

Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä.
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L5. Viranomaislautakunta
LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

LAUSUNNON TIIVISTELMÄ VASTINE

1. Kaavaratkaisut tukevat tavoitteita kestävän kehityksen
mukaisen elämäntavan edistämisen sekä
luonnonsuojelutarpeiden näkökulmasta. Uusi asutus
tukeutuu olemassa olevaan infrastruktuuriin. Tiivistyvä
asutus tehostaa joukkoliikennepalveluita ja luo
mahdollisuuksia uudenlaisten liikennepalveluiden
toteuttamiseen.

2. Luontoselvityksen kohteen 15 (Kuivasteenmäen
luonnonsuojelualueen ympäristö) liittämistä
Kuivasteenmäen luonnonsuojelualueeseen tulee
selvittää kaavan jatkotyön aikana.

3. Kaavan jatkotyössä tulee neuvotella Pohjois-Hamulan
vesiosuuskunnan kanssa viemäriverkoston toiminta-
alueen laajentamisesta siten, että kaikki uudet
vakituisen asumisen rakennuspaikat olisivat
viemäriverkoston toiminta-alueella.

4. Meluhaittaa aiheuttavien toimintojen vaikutuksia tulisi
tarkastella kaavaselostuksessa tarkemmin esimerkiksi
teemakarttojen avulla. Rakennuspaikkoja on sijoitettu
kaavaluonnoksessa melualueille. Uudet rakennuspaikat
tulisi sijoittaa melualueen ulkopuolelle tai vähintäänkin
rakentamisen suunnitteluun liittyen kaavassa tulee olla
yksityiskohtaisempi määräys, jolla valmistetaan, että
rakentamisen yhteydessä asumiseen liittyvät sisä- ja
ulkomelun ohjearvot rakennuspaikalla täyttyvät.

5. Kotieläintalouksien suuryksiköitä koskee uusi
valtioneuvoston asetus (Valtioneuvoston asetus
ilmoituksenvaraisista eläinsuojista, 138/2019), jossa
määritellään eläinsuojien laajentamistilanteessa
tarvittava suojaetäisyys asutukseen.

6. Koivuniemen vedenottamon kaukosuojavyöhyke (Itä-
Suomen vesioikeus 6.7.1979) tulee merkitä kaavaan.
Mm. maalämpökaivot vaativat ko. alueella vesilain
mukaisen luvan.

7. Suunnittelualueen mahdolliset pilaantuneen maaperän
kohteet tulee tuoda esille kaavaselostuksessa.

Kohdat 1–3 merkitään tiedoksi.

Melualueelle sijoittuvia rakennuspaikkoja koskee melualueen
kaavamääräys, jonka mukaan yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon
melualueen vaikutukset ja valtioneuvoston antamat ulko- ja
sisämelua koskevat ohjearvot. Melumääräystä
täydennetään, ja lisäksi asuinalueille, joilla
melumallinnuksen mukainen laskennallinen melutaso
ennustetuilla liikennemäärillä ylittää A-painotetun
ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvon 55 dB (A),
lisätään oma käyttötarkoitusmerkintä.

Kaavaratkaisua tarkistetaan rakennuspaikkojen
sijoittumisen osalta.

Vedenottamon kaukosuojavyöhyke merkitään kaavaan.

Kaavaselostusta täydennetään PIMA-kohteiden osalta.
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L6. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Metsälinja sekä
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

LAUSUNNON TIIVISTELMÄ VASTINE

Rakennuspaikkojen sijoittelulla ja määrällä ei ole vaikutuksia
maa- ja metsätalouteen. Lausunnossa esitetään, että luo-1-
merkinnät poistetaan kaavasta tarpeettomina tai
perustelultaan virheellisinä. Perustelut:

Kaavamääräys ja selvitys ovat ristiriidassa.
Kaavamääräyksessä sanotaan, että alueella on todettu liito-
oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Luontoselvityksen
mukaan pääosa kohteista ei ole sellaisia (pelkkä
papanahavainto, joka ei ole lain mukainen suojelun peruste).

Ympäristöministeriön ohjeessa kaavoittajille todetaan, että
yksittäisten lisääntymis- ja levähdyspaikkojen osoittaminen ei
ole perusteltua yleiskaavoissa, koska niiden sijainti muuttuu
ajan myötä.

Arvokkaat elinympäristöt ja myös liito-orava otetaan huomioon
muiden lakien perusteella. Metsätaloustoimijoilla on ohjeet em.
kohteiden varalle.

Jos kuitenkin liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueet
halutaan merkitä kaavaan, tulee merkinnän koskea vain
ydinaluetta, eikä merkintä saa aiheuttaa lakitasoa ylittäviä
velvoitteita maanomistajalle.

Luo-2-kohteiden pääjoukko on poistettava kaavasta
epämääräisten perustelujen vuoksi. Kyseessä on mahdollisia
metsälain (§ 10) erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluvia

Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n 2 momentin mukaan
yleiskaavaa laadittaessa on muun ohessa huomioitava
luonnonarvojen vaaliminen. Saman pykälän 3 momentin
mukaan em. seikka on selvitettävä ja otettava huomioon siinä
määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus
sitä edellyttävät.

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaava on suoraan
rakentamista ohjaava yleiskaava. Näin ollen luonnonarvot
tulee huomioida erilaisella tarkkuudella ja täsmällisyydellä
kuin yleispiirteisemmässä yleiskaavassa. Kaavan
maankäyttöratkaisuilla on oltava näkyvät perusteet.  Kaavaan
merkityt luo-1-aluerajaukset tuovat selkeästi esiin sen, miten
liito-oravan elinpiirit ovat vaikuttaneet rakennuspaikkojen
osoittamiseen sekä muihin kaavaratkaisuihin. Lisäksi kaavan
luo-1-merkintöjä hyödynnetään muiden viranomaisten
taholta sekä tarvittaessa myöhemmässä
suunnittelutarveratkaisuharkinnassa. Hamulan ja Kumpusen
kyläyleiskaava-alueella luontoselvityksen on tehnyt
ammattitaitoinen biologi. Yleiskaavan luo-1-merkinnät ja
niihin liittyvä kaavamääräys ovat luonteeltaan informatiivisia.

Ympäristöministeriön kirjeessä ”Liito-oravan huomioon
ottaminen kaavoituksessa” (2017) todetaan: ”yksittäisten,
pienialaisten lisääntymis- ja levähdyspaikkojen osoittaminen
ei yleiskaavatasolla ole pääsääntöisesti perusteltua”. Hamulan
ja Kumpusen kyläyleiskaavan merkinnät noudattavat tätä
ohjeistusta, koska kaavassa osoitetaan liito-oravan elinpiirit,
mutta ei niiden sisälle sijoittuvia lisääntymis- ja
levähdyspaikkoja. Maanomistajalla on mahdollisuus tarkistaa
selvityksen paikkansapitävyys maastossa ja tilata halutessaan
tarkempi selvitys asiantuntijalta.

Liito-oravan elinpiirien suojelu perustuu lainsäädäntöön, joten
ne tulee huomioida esimerkiksi metsänkäsittelyssä ilman
yleiskaavaakin.

Selvityksen aikaisen tilanteen toteaminen yleiskaavassa
informatiivisessa mielessä ei voida katsoa olevan
maanomistajalle kohtuuton haitta. Kaavamääräys ei edellytä
MRL:n mukaista lupaprosessia metsänkäsittelyyn liito-orava-
alueilla.

Kaavamääräyksen mukaisesti luo-2-kohteet ovat joko
metsälain 10 §:n, vesilain 2. luvun 11 §:n ja/tai muita luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeitä luontokohteita.
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alueita. Siilinjärven metsäluonto on Kuopion lehtokeskuksen
vuoksi rehevää. Pääsääntöisesti näillä kohteilla ei ole havaittu
erityistä suojelua vaativia kasvilajeja ja kohteiden puusto on
käsiteltyä. Pääosa kohteista ei näin ollen täytä metsälain
perusteluja. Ilman kaavamerkintöjäkin metsien hoidossa ja
käsittelyssä otetaan metsälain tärkeät elinympäristöt
huomioon. Metsäsertifiointi suojaa kohteita.

Kaavamerkintöjen tulee perustua todettuihin havaintoihin, eikä
epäilyihin.

Kaavamääräys ei siis sinänsä ota kantaa kohdetyyppiin.
Tarkemmat tiedot löytyvät luontoselvityksen kohdekohtaisista
kuvauksista. Kaava ei ota suoraan kantaa siihen, onko kohde
metsälakikohde vai ei. Kaavamerkintä on informatiivinen ja
yleisluonteinen. Suomen metsäkeskus valvoo
metsälainsäädännön noudattamista ja määrittelee
metsälakikohteet. Vastuu metsälakikohteiden säilyttämisestä
on metsänomistajalla. Metsälakikohteita voi olla myös
paikoissa, joista niitä ei ole inventoinnissa havaittu. Kuten
lausunnossa todetaan, metsälakikohteet tulee huomioida
esimerkiksi metsänkäsittelyssä ilman yleiskaavaakin.
Kaavaluonnoksen mukainen luo-2-merkintä mahdollistaa
liito-oravamerkintöjen tapaan läpinäkyvyyden tehdyille
kaavaratkaisuille, suorien rakennuslupien myöntämisen ja
luo-2-kohteiden huomioimisen suunnittelutarveratkaisu-
harkinnassa. Toimeenpaneva viranomainen varmistaa
metsälain ja vesilain mukaiset kohteet, kun alueelle
suunnitellaan toimenpiteitä.

Kyläyleiskaavan luo-merkinnät perustuvat asianmukaisesti
tehtyyn luonto- ja liito-oravaselvitykseen.

Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä.

L7. Suomen metsäkeskus
LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

LAUSUNNON TIIVISTELMÄ VASTINE

Luo-2-merkintää on tietyiltä osin epämääräinen. Kohteet eivät
välttämättä ole lakikohteita (metsälaki 10 §) tai alueella voi
olla kohteita, jotka ovat kyseisen lain mukaisia elinympäristöjä.
Merkintä saattaa olla harhaanjohtava ja ei ole tasapuolinen
maanomistajien suhteen.
Tulkinnan em. asiassa tekee lakia toimeenpaneva
viranomainen, Suomen metsäkeskus. Kohteen käsittelyä
ohjataan joka tapauksessa em. viranomaisen toimesta
metsänkäyttöilmoituksen tarkastamisen yhteydessä. Luo-2-
merkintää tulee tarkastella uudelleen.
Metsäkeskus pitää tärkeänä, että Pohjois-Savossa on
mahdollisimman hyvät puitteet kannattavan metsätalouden ja
kilpailukykyisen metsäteollisuuden harjoittamiselle.

Yleiskaavojen osalta lausunnon antaja toivoo:
· Metsätaloudelle ei saa asettaa liikaa rajoitteita (esim.

toimenpidelupa). Metsätalousalueilla voinee tukeutua
metsälakiin ja Hyvän metsänhoidon suosituksiin

· Kaavamerkinnät ja -määräykset ovat selkeitä,
yksiselitteisiä ja yhdenmukaisia

· Kaavat ovat metsätoimijoiden käytössä digitaalisessa
muodossa

Kaavamääräyksen mukaisesti luo-2-kohteet ovat joko
metsälain 10 §:n, vesilain 2. luvun 11 §:n ja/tai muita luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeitä luontokohteita.
Kaavamääräys ei siis sinänsä ota kantaa kohdetyyppiin.
Tarkemmat tiedot löytyvät luontoselvityksen kohdekohtaisista
kuvauksista. Kaava ei ota suoraan kantaa siihen, onko kohde
metsälakikohde vai ei. Kaavamerkintä on informatiivinen ja
yleisluonteinen. Suomen metsäkeskus valvoo
metsälainsäädännön noudattamista ja määrittelee
metsälakikohteet. Vastuu metsälakikohteiden säilyttämisestä
on metsänomistajalla. Metsälakikohteita voi olla myös
paikoissa, joista niitä ei ole inventoinnissa havaittu. Kuten
lausunnossa todetaan, metsälakikohteet tulee huomioida
esimerkiksi metsänkäsittelyssä ilman yleiskaavaakin.
Kaavaluonnoksen mukainen luo-2-merkintä mahdollistaa
liito-oravamerkintöjen tapaan läpinäkyvyyden tehdyille
kaavaratkaisuille, suorien rakennuslupien myöntämisen ja
luo-2-kohteiden huomioimisen suunnittelutarveratkaisu-
harkinnassa. Toimeenpaneva viranomainen varmistaa
metsälain ja vesilain mukaiset kohteet, kun alueelle
suunnitellaan toimenpiteitä
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· Kaavojen sisältö ja esimerkiksi Metsäkeskuksen
paikkatieto mm. luontokohteista vastaavat toisiaan.

· Metsänhoitoon myönnettävä KEMERA-tuki on
mahdollinen vain alueilla, jotka on kaavassa varattu
metsätalouden harjoittamiseen

Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n 2 momentin mukaan
yleiskaavaa laadittaessa on muun ohessa huomioitava
luonnonarvojen vaaliminen. Saman pykälän 3 momentin
mukaan em. seikka on selvitettävä ja otettava huomioon siinä
määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus
sitä edellyttävät. Näin ollen kaavamerkintöjä ja -määräyksiä
on tarpeen tarkastella kaavakohtaisesti, eikä mitään
yleispäteviä sääntöjä luontokohteiden merkitsemisestä tai
merkitsemättä jättämisestä voida antaa.

Lausunnon muut huomiot merkitään tiedoksi.

L8. Fingrid
LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

LAUSUNNON TIIVISTELMÄ VASTINE

Alueelle sijoittuu Fingrid Oyj:n 110 kV:n voimajohto Alapitkä–
Iloharju.

Voimajohtoa varten on lunastettu kiinteistön käyttöoikeuden
supistus 48‒67 metriä leveälle johtoalueelle.
Rakennusrajoitusta merkitsevät rakennusrajat ulottuvat
nykyisin 14 metrin päähän voimajohdon keskilinjasta.
Voimajohtojen lähialueen maankäyttöä rajoittavat sekä
johtoalue että rakennusrajoitusalue. Fingridillä on
tarkoituksena päivittää voimajohtojen rakennusrajat
reunavyöhykkeiden ulkoreunaan. Kaavoituksessa on
suositeltavaa, että voimajohtoa varten varattuna alueen osana
käytetään johtoalueen kokonaisleveyttä, eikä tälle alueelle
osoiteta rakennusaloja.

Kaavoituksen tulee mahdollistaa valtakunnallisesti
merkittävien voimansiirtoyhteyksien ylläpito ja kehittäminen.
Voimajohtoalueella ja sen läheisyydessä tapahtuva toiminta ei
saa olla ristiriidassa sähköturvallisuuden kanssa eikä toiminta
voi aiheuttaa vaaraa voimajohdon käytölle ja kunnossa
pysymiselle.

Kyläyleiskaavan luonnoksessa on osoitettu muutamia uusia
rakennuspaikkoja voimajohdon läheisyyteen (AP-alue
Lehdonkylässä). Tarkemmassa suunnittelussa tulee ottaa
huomioon voimajohtoalue. Voimajohtoalueelle tai sen
läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytää
Fingridistä risteämälausunto.

Lausunnossa mainitulle 110 kV:n voimajohdolle merkitään
johtoalue kaavaan ja sitä koskevista rajoitteista
annetaan kaavamääräys. Määräyksessä velvoitetaan
pyytämään risteämälausunto. Lausunnossa mainitun AP-
alueen rajausta tarkistetaan.
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L9. Pohjois-Savon ELY-keskus
LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

LAUSUNNON TIIVISTELMÄ VASTINE

Osayleiskaavassa esitetty rakentaminen Kumpusen alueella on
liian tiivistä, joten ELY-keskus esittää kunnalle
vyöhykekohtaisten mitoituslukujen tarkistamista tai
asemakaavan laatimista.

Rakentaminen
MRL:n lakimuutoksella 230/2017 helpotettiin yleiskaavan
käyttöä rakennusluvan myöntämisen perusteena, mutta
asemakaavan laatimistarvetta koskevan sääntelyn osalta MRL
ei muuttunut. Vaikka yleiskaavaa voidaankin nykyisin käyttää
aiempaa joustavammin myös rakentamispaineisilla alueilla, ei
sitä lähtökohtaisesti kuitenkaan tulisi käyttää tiiviin
asuinrakentamisen yksityiskohtaisimpana
suunnitteluvälineenä. Asemakaava on laadittava ja pidettävä
ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys taikka maankäytön
ohjaustarve sitä edellyttää. Suunniteltaessa tehokasta
asuinrakentamista muutoin kuin yksityiskohtaisella kaavalla
saattaa myös MRL:n tavoitteiden ja MRL 39 §:ssä säädettyjen
yleiskaavan sisältövaatimusten riittävä huomioiminen
osoittautua haasteelliseksi.

ELY-keskus pitää hyvänä, että Kumpusen ja Hamulan
yleiskaavan valmistelussa on laadittu erilaisten
sijaintitekijöiden yhteispisteytyksen avulla perustellusti
mitoitusvyöhykkeet ja emätilatarkastelu. Olemassa olevan
rakentamisen tiiveyteen nähden vyöhykekohtaiset mitoitukset
johtavat kuitenkin liian tiiviiseen yleiskaavan perusteella
toteutettavaan rakentamiseen. Lisäksi Kumpusentieltä
puuttuvat kevyen liikenteen yhteydet kokonaan. Kumpusen
asukasmäärä kasvaa merkittävästi. Asukasmäärän lisäys ja
hajasijoittuminen saattaa aiheuttaa ongelmia ja kunnalle
merkittäviä kustannuksia esim. liikennejärjestelyissä sekä
palveluiden järjestämisessä. Kunnan käyttämä mitoitus
näyttää liian korkealta, kun tarkastelee kylärakenteen
kehitystä. YKR-aineiston perusteella alue on taajamoitunut jo
1990-luvulla, joten MRL 44 §:n mukaisesti olemassa olevaan
rakentamiseen nähden on kyseenalaista tiivistää aluetta
edelleen ilman asemakaavaa. ELY-keskuksen näkemyksen
mukaan Kumpusen alue tulisi asemakaavoittaa tai pitää
yleiskaavan mitoitus riittävän matalalla rakennuspaikkamäärää
vähentäen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n perusteluissa (HE
251/2016) on tuotu esimerkkejä tilanteista, joissa
asemakaavan laatiminen on tarpeen kaavallisessa
ohjaamisessa. Asemakaavan laatimista edellyttävä
maankäytön ohjaustarve ”rajaa esimerkiksi
kerrostalorakentamisen, tiiviisti ja tehokkaasti toteutettavat
pientaloalueet sekä kunnallistekniikan ja liikennejärjestelyjen
toteuttamisen kannalta vaikutuksiltaan merkittävämmän
työpaikka- ja palvelurakentamisen” MRL 44 §:n soveltamisen
ulkopuolelle. Perustelujen mukaan yleiskaavan käyttö
rakennusluvan myöntämisen perusteena ei sovellu
mittakaavaltaan ja vaikutuksiltaan kaupunkimaiseen
rakentamiseen. Myös olemassa olevien asemakaava-alueiden
laajentaminen edellyttää pääsääntöisesti asemakaavan
laatimista.

Ympäristöministeriö on laatinut ohjeistusta MRL:n muutoksen
soveltamisesta esimerkiksi asemakaavan laatimisvelvoitteen
suhteen.  Ministeriön ohjeistuksen mukaan ”Pientaloalueissa
osviittaa saa tarkastelemalla toteutettuja taajamien
asemakaavoitettuja pientaloalueita. Kun tonttikoko pienentyy
alle 2000 m2:n ja tonteista alkaa muodostua selkeitä
kortteleita, ei tällaisten alueiden toteuttaminen ole
mahdollista suoraan yleiskaavan pohjalta. Tällaiset hankkeet
tarvitsevat pääsääntöisesti asemakaavoitusta.”

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaavassa uudet
rakennuspaikat on osoitettu kiinteistökohtaisesti ja uusi
rakentaminen on määrältään, laadultaan ja mittakaavaltaan
aikaisemman kyläasutuksen tyyppistä. Kaava-alueelle ei ole
suunniteltu sijoitettavan mittakaavaltaan tai vaikutuksiltaan
kaupunkimaista rakentamista kuten kerrostalorakentamista,
tiiviitä pientaloalueita tai kunnallistekniikan ja
liikennejärjestelyjen toteuttamisen kannalta vaikutuksiltaan
merkittäviä työpaikka- ja palvelurakentamisen alueita.
Kaavassa osoitettu rakentaminen on selvästi väljempää kuin
kunnan asemakaavoitetuilla omakotitaloalueilla. Hamulan‒
Kumpusen alueella uusien rakennuspaikkojen tulee olla pinta-
alaltaan vähintään 3000 m2, kun esimerkiksi Taivallahden ja
Panninniemen asemakaava-alueilla suurimmatkin tontit ovat
alle 2000 m2.  Lisäksi  on  syytä  korostaa,  että  Hamulan  ja
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Maakuntakaava
Kyläalueiden tiivistäminen yleiskaavan perusteella on
maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaista.
Maakuntakaavassa osoitettu merkintä ei ole perusteltu ja on
ristiriitainen sitä koskevan kaavamääräyksen kanssa. Kuopion
seudun kyläverkkoa ei ole tarkistettu maakuntakaavan
päivityksen yhteydessä. Maakuntakaavassa olevilla
määräyksillä ei oikeudellisesti sitovasti voida ratkaista sitä,
milloin kunnalle syntyy velvollisuus asemakaavan laatimiseen.
Jos maakuntakaavan suunnittelumääräykselle halutaan tässä
yhteydessä antaa painoarvoa, tulisi sen tapahtua
suunnittelemalla Kumpusen alue tiiveydeltään väljemmäksi
niin, että rakentaminen olisi yleiskaavalla osoitettavissa.

Luonto
Kaava-aineistoon voisi merkitä Kevättömän Helskonlahdessa
esiintyvän sahalehtipaikan ja laajentaa sitä koskeva luo-
merkintä pohjoisemmaksi. Mahdollisen rakentamisen
osoittamisessa tulee ottaa huomioon tämä luo-kohde.

Neuvottelutarve
Työneuvottelusta voidaan sopia, kun vastineet luonnoksesta
jätettyyn palautteeseen on laadittu.

Kumpusen kyläyleiskaava-alueella osa rakennuspaikoista
tulee todennäköisesti toteutumaan minimivaatimusta
suurempina kiinteistöinä. Kyläyleiskaava mahdollistaa uusien
kevyenliikenteenväylien toteuttamisen myöhemmässä
vaiheessa, mutta niiden toteuttaminen vaatii erillisen
päätöksen ja rahoituksen.

Hamulan–Kumpusen alueelle ei olla kaavoittamassa tiivistä ja
tehokasta pientaloaluetta eikä kaava-alue rajaudu suoraan
asemakaavoitettuihin alueisiin. MRL 44 §:n muutoksen
jälkeen yleiskaava voisi olla rakennusluvan myöntämisen
perusteena muunkin kuin enintään kaksiasuntoisen
asuinrakennuksen rakennusluvan myöntämiselle. Uudistetun
44 §:n perusteluiden mukaan yleiskaavan perusteella
rakennuslupa voitaisiin siis myöntää omakoti- ja paritalojen
ohella myös muuhun pienimuotoiseen asuinrakentamiseen,
kuten rivitaloille sekä mittakaavaltaan ja
ympäristövaikutuksiltaan maaseudulle soveltuvaan
työpaikka- ja palvelurakentamiseen. Hamulan ja Kumpusen
kyläyleiskaava mahdollistaa suorien rakennuslupien
myöntämisen kuitenkin asuinrakennusten osalta vain yksi- tai
kaksiasuntoisille rakennuksille.

Yleiskaavaa laadittaessa kunta ei ole arvioinut eikä ole
voinutkaan arvioida maakuntakaavan valmisteluprosessia,
selvitysten riittävyyttä tai maakuntakaavamääräysten
perusteita. Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n mukaan
voimassa oleva maakuntakaava on ohjeena laadittaessa
yleiskaavaa. Yksittäisille määräyksille ei ole mahdollista antaa
erilaisia painotuksia. Asemakaavan laatimisvelvoitteeseen on
vastattu edellä.

Kohde merkitään kaavaan lausunnon mukaisesti.

Merkitään tiedoksi.
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L10. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

LAUSUNNON TIIVISTELMÄ VASTINE

Arkeologinen kulttuuriperintö
Arkeologinen inventointi todetaan riittäväksi kaavan
selvitystarpeet ja muuttuva maankäyttö huomioiden. Kaava-
alueelta tunnetaan 3 kiinteää muinaisjäännöstä. Kohteet on
viety muinaisjäännösrekisteriin 30.1.2019.
Muinaisjäännöskohteet on huomioitu asianmukaisesti sm-osa-
aluemerkinnöillä. Kaavamääräys tulee korjata muotoon:
”Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä
muinaisjäännös. Kohteen kaivaminen, muuttaminen,
vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on
kielletty. Kohdetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä
museoverainomaisen (Museovirasto tai aluevastuumuseo)
lausunto.”

Kaavaselostuksessa kulttuuriympäristö tulee erottaa omaksi
alaluvukseen rakennetusta ympäristöstä. Sen alla käsitellään
arkeologinen kulttuuriperintö ja rakennettu kulttuuriympäristö.
Arkeologista kulttuuriperintöä koskevaan alalukuun tulee
sisällyttää kohdeluettelo.

Rakennettu kulttuuriympäristö
Rakennetun kulttuuriympäristön kohteet ovat inventoinnin
mukaan paikallisesti merkittäviä ja kuuluvat luokkaan II.
Luokan II kohteet ovat muuntuneita ja kerroksellisia.
Lausunnon antajan saaman tiedon mukaan ne tullaan
merkitsemään kaavaan informatiivisella merkinnällä, joka on
museon näkemyksen mukaan tulkinnanvarainen
määräyssisällöltään.

Sm-kohteiden kaavamääräystä tarkistetaan lausunnon
mukaisesti.

Kohdeluettelo lisätään kaavaselostukseen.
Kaavaselostuksessa esitettyjen lähtökohtien jaottelu
luonnonympäristöön ja rakennettuun ympäristöön on
vakiintuneen käytännön ja ympäristöminiteriön ohjeistuksen
mukainen. Alalukujen otsikointia tarkistetaan
lausunnon mukaisesti.

Luokan II kohteet osoitetaan kaavassa kulttuuriarvoja
sisältävinä kohteina, joilla on paikallista merkitystä.
Kaavassa annetaan suositus, jonka mukaan rakennuksia
ja rakenteita ei tulisi ilman pakottavaa syytä purkaa eikä
niiden ulkoasua muuttaa siten, että niiden
kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti tai
maisemakuvan kannalta arvokas luonne muuttuu.

L11. Pohjois-Savon liitto
LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

LAUSUNNON TIIVISTELMÄ VASTINE

Lisäys nykyiseen asukasmäärään on noin 360 asukasta. Tästä
syntyy liikenteellisiä vaikutuksia ja -tarpeita. Maakuntakaava
ohjaa varmistamaan kevyenliikenteen turvallisuutta, mikä
toteutuu yleiskaavassa osoitettuna kevyen liikenteen väylänä
Kumpusentien varressa. Myös Maaningantiellä on painetta
kevyen liikenteen väylien kehittämiseen. Yleiskaavassa
toteutukseen viitataan erillispäätöksen ja -rahoituksen kautta.

Kulttuuriympäristön osalta vaikutukset ovat arvioitavissa vasta
ehdotusvaiheessa, kun selvitys valmistuu. Muilta osin Hamulan
ja Kumpusen kyläyleiskaava on maakuntakaavan mukainen.

Merkitään tiedoksi.

Alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävin
asuinrakennuskanta on 1900-luvun ensimmäiseltä
puoliskolta. Rakennusperinnön inventoinnissa alueelta on
tunnistettu paikallisesti merkittäviä rakennuksia ja
pihapiirejä. Inventoinnissa esitetyt merkittävyysluokan II
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kohteet osoitetaan kaavassa kulttuuriarvoja sisältävinä
kohteina, joilla on paikallista merkitystä. Kaavassa
annetaan suositus, jonka mukaan rakennuksia ja rakenteita
ei tulisi ilman pakottavaa syytä purkaa eikä niiden ulkoasua
muuttaa siten, että niiden kulttuurihistoriallisesti,
rakennushistoriallisesti tai maisemakuvan kannalta arvokas
luonne muuttuu.

L12. Siilinjärven kunta / Tekninen palvelualue
LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

LAUSUNNON TIIVISTELMÄ VASTINE

Teknisellä palvelualueella ei ole lausuttavaa kyläyleiskaavaan. Merkitään tiedoksi.

L13. Kuopion Vesi Oy
LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

LAUSUNNON TIIVISTELMÄ VASTINE

Kuopion Vesi on antanut lausunnon kyläyleiskaavan
vireilletuloaineistosta, joten emme näe tässä vaiheessa uutta
lausunnonantotarvetta.

Merkitään tiedoksi.

L14. Rakennusvalvonta
LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

LAUSUNNON TIIVISTELMÄ VASTINE

Ei lausuttavaa. Merkitään tiedoksi.

L15. Pöljän vesiosuuskunta
LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

LAUSUNNON TIIVISTELMÄ VASTINE

Pöljän vesiosuuskunnan hallituksen kokouksessa 7.1.2020
tutustuimme vireillä olevaan Hamulan ja Kumpusen
kyläyleiskaavaan. Totesimme, että Pöljän vesiosuuskunnalla
on mahdollista kyseisellä kaava-alueella tehdä
puhdasvesiliittymät Pöljän vesiosuuskunnan toiminta-alueella
oleville kiinteistöille.

Merkitään tiedoksi.
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L16. Erkkiläntien tiekunta
LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

LAUSUNNON TIIVISTELMÄ VASTINE

Erkkiläntielle ei tule lisätä kuormitusta/liikennettä.
Tie on kapea erityisesti talojen ja pihojen kohdalla ja pohjatyöt
ovat heikot. Erityisesti kannanotto koskee Niinimäen tilalle
merkittyjä neljää tonttia, näille tonteille tulisi liikenne ohjata
Niinimäen kautta eikä Erkkiläntietä pitkin.

Mielipiteessä mainitut rakennuspaikat siirretään
pohjoisemmaksi, jolloin niiden liikenne tulee
tapahtumaan mielipiteessä esitetyllä tavalla.

L17. Hamulantien yksityistien tiekunta
LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

LAUSUNNON TIIVISTELMÄ VASTINE

Sijainniltaan likimääräinen ja ohjeellinen ulkoreitti -merkintä
poistettava

Perustelut:
· ulkoilureitti -merkintä on poistettava koska

ulkoilureittiä ei ole perustettu ulkoilulain mukaisesti.
Se ei perustu kirjallisiin sopimuksiin, eikä selvityksiä
ulkoilureitistä ole tehty.

· merkintä voi lisätä Niementien käyttöastetta, jossa
on jo nyt paljon ajoneuvoliikennettä, sekä
hevostilojen hevosliikennettä. Lisääntyvä käyttö voi
lisätä tiehoitokunnan kuluja

Jos alueella tehdään ulkoilureitti, on se valmisteltava
huolellisesti ja asiasta on tehtävä ulkoilureittisuunnitelma.

Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaan yleiskaavassa on
varmistettava virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.
Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaavan aloitusvaiheessa
osalliset merkitsivät sekä internetkarttakyselyn että
kyläiltojen kartoille tällä hetkellä käytettäviä ulkoiluyhteyksiä,
ja mielipiteessä mainittu reitti mainittiin useissa vastauksissa.
Ko. reitti yhdistää Luvelahdentien ja Niementien toisiinsa,
jolloin Hamulan alueelle muodostuu yhtenäinen ulkoilulenkki.
Yleiskaavan ulkoilureittimerkinnällä osoitetaan erityyppisiä
reittejä kuten latuja ja kuntopolkuja.

Ulkoilureitti poistetaan mielipiteen mukaisesti
kaavasta. Jokamiehenoikeudet mahdollistavat joka
tapauksessa liikkumisen ko. tiellä.
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MIELIPITEET

MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M1 749-401-11-213

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Mielipiteen antaja vastustaa tilalle 749-401-11-213
osoitetuista neljästä rakennuspaikasta lounaisinta, joka
sijaitsee lähimpänä omaa rakennuspaikkaa (merkitty
punaisella otteeseen). Mielipiteen antaja pelkää uusien
rakennuspaikkojen ja läpiajon vaikutusta alueen
rauhallisuuteen.

Kaikki neljä rakennuspaikkaa siirretään pohjoisempana
sijaitsevan AP-alueen yhteyteen, jonne kulku tapahtuu
Lehdonkylän kautta.
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MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M2 749-402-9-11. 749-402-2-19,
749-402-2-21

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Kaavaluonnoksessa on esitetty kolme uutta rakennuspaikkaa
maatilan Mäntylä viereen kiinteistölle 749-402-9-11.
Mielipiteessä ehdotetaan paikkojen siirtoa lähemmäksi
Konttilantietä, sillä maatilan kuivureista ja koneista lähtee
ajoittain kovaa ääntä, joka haittaa asumista. Vähintään
kaikista lähin rakennuspaikka tulee siirtää Konttilantien
varteen, etteivät maatilan toimintamahdollisuudet ja
mahdollinen laajentuminen esty yksittäisen rakennuspaikan
vuoksi.

Poistetaan kaavaluonnoksessa olleet rakennuspaikat (2+1)
kiinteistöiltä 749-402-2-19 ja 749-402-2-21 liitteenä olevan
kartan mukaisesti.

AO-alueen rajausta ja uusien rakennuspaikkojen
sijaintia tarkistetaan mielipiteen mukaisesti.

Poistetaan rakennuspaikat toiveen mukaisesti.
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MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M3 749-402-1-83

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Mielipiteen antaja toivoo rakennuspaikkaa kartalla violetilla
merkittyyn paikkaan, joka soveltuu hyvin rakennuspaikaksi.
Se olisi tasapuolista, koska molemmin puolin palstaa on
myönnetty rakennusoikeutta lähemmäksikin Maaningantietä.
Vanhoihin emätiloihin pohjautuva rakennusoikeuden
laskentamalli on outo, sillä tilat ja omistajat ovat jo
muuttuneet useaankin kertaan. Alueella ei ole erityisiä
luontoarvoja.

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaavan laatimista ja uusien
rakennuspaikkojen osoittamista varten suunnittelualueelle on
määritetty lisärakentamismahdollisuuksia kuvaavat
mitoitusvyöhykkeet. Vyöhykkeiden muodostamiseksi
suunnittelualue on arvotettu erityyppisten muuttujien
perusteella paremmin ja heikommin rakentamiselle
soveltuviksi osa-alueiksi. Kaavan mitoitusvyöhykkeet ja -
periaatteet pyrkivät kohtelemaan sijainniltaan ja
ominaisuuksiltaan samankaltaisia kiinteistöjä ja
maanomistajia samanarvoisesti. Sen sijaan mielipiteessä
mainittu emätilatarkastelu on laadittu vain kaavan vaikutusten
arviointia varten.

Osa tilasta sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella, minkä vuoksi
rakennusoikeuslaskelmassa on huomioitu vain osa tilan pinta-
alasta. Kaava-alueen ulkopuolelle jäävän pinta-alan
perusteella tilalle 749-402-1-83 voidaan osoittaa yksi
rakennuspaikka Välitien varteen.

MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M4 749-402-8-20

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Mielipiteessä on esitetty huoli kevyen liikenteen väylän
sijoittumisesta tonttiin nähden. Kevyen liikenteen väylän
toteutuessa näkö- ja melusuoja heikkenisi ja vaikuttaisi
alentavasti kiinteistön arvoon.

Yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma kaava-alueen
maankäytöstä ja liikenneyhteyksistä. Maaningantien varteen
on osoitettu maakuntakaavan mukaisesti varaus nykyistä
reitistöä täydentävälle kävely- ja pyöräily-yhteydelle, jonka
sijainti on yleispiirteinen. Väylän sijainti ja toteuttaminen
ratkaistaan tarkemmin erillissuunnitelmin.

Mielipide merkitään tiedoksi.
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MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M5 741–402-5-22

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Ei huomautettavaa. Merkitään tiedoksi.

MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M6 749-401-11-149, 749-401-11-213

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Mielipiteen antaja vastustaa kahta rakennuspaikkaa tilaan
749-401-11-149 kuuluvalle määräalalle, jonka mielipiteen
antaja on myynyt.

Erkkiläntie on kapea, eikä uusia rakennuspaikkoja haluta
vanhan tieyhteyden päähän liikenteen lisääntyessä.
Rakennuspaikkojen sijoittelua pyydetään harkitsemaan
uudelleen. Tieyhteydelle vaihtoehdot: Lehdonkylän kautta
pohjoisesta tai vanhan soramontun kautta koillisen suunnasta.

Molemmat rakennuspaikat siirretään toisaalle saman
maanomistajan alueella.

Kaikki neljä rakennuspaikkaa siirretään pohjoisempana
sijaitsevan AP-alueen yhteyteen, jonne kulku tapahtuu
Lehdonkylän kautta.
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MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M7 749-414-5-102

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Mielipiteen jättäjä haluaa siirtää rakennuspaikan otteen
mukaisesti olemassa olevan tien päähän.

Rakennuspaikka siirretään mielipiteen mukaisesti.
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MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M8 749-414-5-64

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Luo-merkinnät tulee poistaa yleiskaavasta, sillä muut lait
suojelevat liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.
Rajaukset haittaavat merkittävästi metsänomistajan
metsätaloutta. Mikäli jostain löytyy varmuudella liito-oravan
lisääntymispesiä tai muita luo-alueita, ne tulee rajata tarkasti,
jotta metsänomistaja voi ottaa ne huomioon.

Maanomistajan rakennusoikeus on tällä hetkellä
rakennusoikeuslaskelman mukaan 3,39. Mitoitusalue V ei ole
laskelmassa mukana. Luo-kohteita kompensoimaan esitetään,
että rakennuspaikkojen lukumäärä pyöristetään neljään.
Rakennuspaikkojen sijoittelu oheisen otteen mukaisesti. Mikäli
lisärakennuspaikkaa ei ole mahdollista saada, toivotaan että
tontit sijoittuisivat itä-länsi-suuntaisesti.

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaava on suoraan
rakentamista ohjaava yleiskaava. Näin ollen luonnonarvot
tulee huomioida erilaisella tarkkuudella ja täsmällisyydellä
kuin yleispiirteisemmässä yleiskaavassa. Kaavan
maankäyttöratkaisuilla on oltava näkyvät perusteet.  Kaavaan
merkityt luo-1-aluerajaukset tuovat selkeästi esiin sen, miten
liito-oravan elinpiirit ovat vaikuttaneet rakennuspaikkojen
osoittamiseen sekä muihin kaavaratkaisuihin. Lisäksi kaavan
luo-1-merkintöjä hyödynnetään muiden viranomaisten taholta
sekä tarvittaessa myöhemmässä
suunnittelutarveratkaisuharkinnassa.

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaava-alueella
luontoselvityksen on tehnyt ammattitaitoinen biologi.
Yleiskaavan luo-1-merkinnät ja niihin liittyvä kaavamääräys
ovat luonteeltaan informatiivisia. Liito-oravan elinpiirien
suojelu perustuu lainsäädäntöön, joten ne tulee huomioida
esimerkiksi metsänkäsittelyssä ilman yleiskaavaakin.
Kaavamääräys ei edellytä MRL:n mukaista lupaprosessia
metsänkäsittelyyn liito-orava-alueilla. Selvityksen aikaisen
tilanteen toteaminen yleiskaavassa informatiivisessa mielessä
ei voida katsoa olevan maanomistajalle kohtuuton haitta.
Maanomistajalla on mahdollisuus tarkistaa selvityksen
paikkansapitävyys maastossa ja tilata halutessaan tarkempi
selvitys asiantuntijalta.

Kiinteistön alueella on tehty metsähakkuita vuoden 2020
aikana. ELY-keskuksen lausunnon mukaan hakkuut ovat
hävittäneet osan liito-oravan elinpiiristä ja muita
luontoselvityksessä mainittuja luontoarvoja. Kiinteistön
alueella sijaitsevia luo-rajauksia tarkistetaan muuttuneen
tilanteen ja tehtyjen lisäselvitysten perusteella.

Koko kaava-alueella noudatetaan mitoitusvyöhykkeittäin
yhtenäisiä ja mahdollisimman tasapuolisesti maanomistajia
palvelevia mitoitusperiaatteita. Niiden mukaan vyöhykkeeltä V
ei muodostu rakennusoikeutta eikä tilalle sen vuoksi voida
osoittaa neljättä rakennuspaikkaa. Myöskään luo-merkintöjä
ei ole mahdollista kompensoida rakennusoikeudella.

Rakennuspaikkojen sijaintia muutetaan maanomistajan
kanssa käytyjen keskustelujen ja luo-rajausten
muutosten perusteella kiinteistön eteläkulmaan.
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MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M9 749-401-11-123, 749-401-11-145

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Rakennusoikeustaulukossa kiinteistölle on merkitty kaksi
rakennuspaikkaa, joita ei kuitenkaan ole merkitty kartalle.
Maanomistaja tahtoo, että rakennuspaikat merkitään ko.
kiinteistölle Erkkiläntien eteläpuolelle. Kaavakarttaan merkittyä
rakennuspaikkaa esitetään siirrettäväksi kauemmaksi
polttopuutoiminnasta. Rakennuspaikan tulevan ostajan tulee
olla tietoinen maatalousyksikön toiminnasta ja mahdollisista
hajuhaitoista.

Valmisteluvaiheen rakennusoikeuslaskelmassa on tältä osin
virhe. Rakennuspaikat osoitetaan maanomistajan
kanssa käytyjen keskustelujen perusteella oheisen
karttaotteen mukaisiin paikkoihin.
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MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M10 749-405-21-11

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Toivotaan yhtä uutta rakennuspaikkaa. Mitoituslaskelmassa
rakennusoikeus on 1,47. Toivotaan pyöristystä kahteen, jolloin
muodostuu yhden olemassa olevan lisäksi yksi uusi.
Rakennuspaikka sijaitsisi tiiviillä Kumpusen alueella, jossa
voidaan hyödyntää olemassa olevaa infraa ja palveluita.

Mitoitusperiaatteita tarkistetaan siten, että sellaisella
kiinteistöllä, jonka omistaja ei saa vyöhykekohtaisten
mitoitusperiaatteiden perusteella tässä kaavassa uusia
rakennuspaikkoja ja jolla ei ole olemassa olevia
rakennuspaikkoja tai jolla on vain yksi olemassa oleva
rakennuspaikka, on tietyin edellytyksin oikeus yhteen uuteen
rakennuspaikkaan.

Uusi rakennuspaikka osoitetaan mielipiteen
mukaiselle kiinteistölle.

MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M11 749-414-5-9

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Rakennusoikeuslaskelmassa mahdollistetut 2 uutta
rakennuspaikkaa toivotaan sijoitettavaksi otteen mukaisesti.

Rakennuspaikat osoitetaan mielipiteen mukaisesti.
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MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M12 749-414-5-41

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Vapaa-ajan asunto on unohdettu merkata kaavakartalle.
Rakennuspaikka tulisi merkata olemassa olevaksi AP-paikaksi.

Rakennuspaikka osoitetaan kaavassa AP-
rakennuspaikkana.

MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M13 749-401-11-151

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Mielipiteen esittäjän rajanaapuri vastustaa kaavassa esitettyjä
kahta uutta rakennuspaikkaa tilalla 749-401-11-151.

Rakennuspaikat eivät sijaitse mielipiteessä mainitun
naapurin rakennuspaikan vieressä. Rakennuspaikkojen
välissä on vähintään 130–150 metriä eikä suoraa
näköyhteyttäkään välttämättä ole. Mielipide ei aiheuta
toimenpiteitä.
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MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M14 749-414-5-134

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Kolmesta kaavassa osoitetusta rakennuspaikasta yhtä
toivotaan poistettavaksi. Kaavaan jää kaksi rakennuspaikkaa.

Yksi rakennuspaikka poistetaan kaavasta mielipiteen
mukaisesti.

MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M15 749-414-5-135

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Siirretään kaksi uutta AO-rakennuspaikkaa otteen mukaiseen
paikkaan.

Luo-1-merkintä vaaditaan poistettavaksi. Maanomistajan
havaintojen perusteella alueella ei ole liito-oravia.

Rakennuspaikat siirretään mielipiteen mukaisesti.

Hamulan‒Kumpusen alueen yleiskaavassa on kyse suoraan
rakentamista ohjaavasta kyläyleiskaavasta. Näin ollen
luonnonarvot tulee huomioida erilaisella tarkkuudella ja
täsmällisyydellä kuin yleispiirteisemmässä yleiskaavassa.
Kaavan maankäyttöratkaisuilla on oltava näkyvät perusteet.
Kaavaan merkityt luo-1-aluerajaukset tuovat selkeästi esiin
sen, miten liito-oravan elinpiirit ovat vaikuttaneet
rakennuspaikkojen osoittamiseen sekä muihin
kaavaratkaisuihin. Lisäksi kaavan luo-1-merkintöjä
hyödynnetään muiden viranomaisten taholta sekä
tarvittaessa myöhemmässä
suunnittelutarveratkaisuharkinnassa.

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaava-alueella
luontoselvityksen on tehnyt ammattitaitoinen biologi.
Yleiskaavan luo-1-merkinnät ja niihin liittyvä kaavamääräys
ovat luonteeltaan informatiivisia. Liito-oravan elinpiirien
suojelu perustuu lainsäädäntöön, joten ne tulee huomioida
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esimerkiksi metsänkäsittelyssä ilman yleiskaavaakin.
Kaavamääräykseen ei sisälly velvoitetta ryhtyä
lainsäädännölliseen lupaprosessiin, koska se tapahtuu
automaattisesti muun lainsäädännön ohjaamana.
Nykytilanteen toteaminen yleiskaavassa informatiivisessa
mielessä ei voida katsoa olevan maanomistajalle kohtuuton
haitta. Maanomistajalla on mahdollisuus tarkistaa selvityksen
paikkansapitävyys maastossa ja tilata halutessaan tarkempi
selvitys asiantuntijalta.

MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M16

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Pyydetään osoittamaan punaisella otteeseen merkityt alueet M-
merkinnällä kaavaan.

Mielipiteessä esitetyllä metsäalueella MA- ja AO-
aluevarausmerkinnät muutetaan M-alueeksi
mielipiteen mukaisesti.
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MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M17 749-401-11-213

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Rakennuspaikkoja toivotaan sijoitettavaksi otteessa esitetyn
mukaisesti (punaiset merkinnät). Ehdotetulla alueella kulkee
vesi- ja viemärilinja ja alueelle johtaa valmis tiepohja.

Rakennuspaikat siirretään mielipiteen mukaisesti.

MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M18 749-402-5-33

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Tilalle on merkitty 2,4 ha kokoinen luo-1-alue (liito-oravan
lisääntymis- ja levähdyspaikka). Alue tulee rajata tarkemmin.
Koko elinpiirin merkitseminen kaavaan on kohtuuton haitta
maanomistajan taloudellisen menetyksen takia. Toivotaan
tarkempaa rajausta, jotta lisääntymis- ja levähdyspaikka
voidaan ottaa huomioon metsänhoidossa. Havaintoja liito-
oravasta ei ole aikaisemmin tehty alueella. Luonnonsuojelulliset
arvot tulevat automaattisesti huomioiduksi metsälain sekä
luonnonsuojelulain mukaisesti, eikä luo-aluetta tule merkitä
kaavaan.

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaava on suoraan
rakentamista ohjaava yleiskaava. Näin ollen luonnonarvot
tulee huomioida erilaisella tarkkuudella ja täsmällisyydellä
kuin yleispiirteisemmässä yleiskaavassa. Kaavan
maankäyttöratkaisuilla on oltava näkyvät perusteet.
Kaavaan merkityt luo-1-aluerajaukset tuovat selkeästi esiin
sen, miten liito-oravan elinpiirit ovat vaikuttaneet
rakennuspaikkojen osoittamiseen sekä muihin
kaavaratkaisuihin. Lisäksi kaavan luo-1-merkintöjä
hyödynnetään muiden viranomaisten taholta sekä
tarvittaessa myöhemmässä
suunnittelutarveratkaisuharkinnassa.

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaava-alueella
luontoselvityksen on tehnyt ammattitaitoinen biologi.
Yleiskaavan luo-1-merkinnät ja niihin liittyvä kaavamääräys
ovat luonteeltaan informatiivisia. Liito-oravan elinpiirien
suojelu perustuu lainsäädäntöön, joten ne tulee huomioida
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Tilalla on omaan käyttöön rakennettu ratsastusreitti, jolla
harjoitetaan ravihevosten valmennusta. Reitillä ei ole tarvetta
yleiseen käyttöön, joten kaavasta tulee poistaa tielle osoitettu
ohjeellinen ulkoilureittivaraus.

esimerkiksi metsänkäsittelyssä ilman yleiskaavaakin.
Kaavamääräys ei edellytä MRL:n mukaista lupaprosessia
metsänkäsittelyyn liito-orava-alueilla. Selvityksen aikaisen
tilanteen toteaminen yleiskaavassa informatiivisessa
mielessä ei voida katsoa olevan maanomistajalle kohtuuton
haitta. Maanomistajalla on mahdollisuus tarkistaa selvityksen
paikkansapitävyys maastossa ja tilata halutessaan tarkempi
selvitys asiantuntijalta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaan yleiskaavassa
on varmistettava virkistykseen soveltuvien alueiden
riittävyys. Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaavan
aloitusvaiheessa osalliset merkitsivät sekä
internetkarttakyselyn että kyläiltojen kartoille tällä hetkellä
käytettäviä ulkoiluyhteyksiä, ja mielipiteessä mainittu reitti
mainittiin useissa vastauksissa. Ko. reitti yhdistää
Luvelahdentien ja Niementien toisiinsa, jolloin Hamulan
alueelle muodostuu yhtenäinen ulkoilulenkki.

Ulkoilureitti poistetaan mielipiteen mukaisesti
kaavasta. Jokamiehenoikeudet mahdollistavat joka
tapauksessa liikkumisen ko. tiellä.

MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M19 749-401-11-169

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Toivotaan uutta rakennuspaikkaa tilalle 749-401-11-169.
Vieressä on vesijohto ja viemäri sekä sähköt.

Mitoitusperiaatteita tarkistetaan siten, että sellaisella
kiinteistöllä, jonka omistaja ei saa vyöhykekohtaisten
mitoitusperiaatteiden perusteella tässä kaavassa uusia
rakennuspaikkoja ja jolla ei ole olemassa olevia
rakennuspaikkoja tai jolla on vain yksi olemassa oleva
rakennuspaikka, on tietyin edellytyksin oikeus yhteen uuteen
rakennuspaikkaan.

Rakennuspaikka osoitetaan kaavassa mielipiteen
mukaisesti.
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MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M20 749-402-19-2

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Mielipiteessä esitetään, että otteessa punaisella merkitty alue
otetaan mukaan kaavaan. Alueen rakennusoikeudet tulisi siirtää
kiinteistölle 749-402-19-2 Luvelahdentien varteen aiemmin
esitetyn palstoitussuunnitelman mukaisesti.

Toissijaisesti kiinteistö tulisi huomioida laskennassa siten, että
tällä hetkellä vuokra-alueena oleva rakennuspaikka lohkotaan
omaksi kiinteistökseen, jolloin se ei vaikuta kiinteistön 749-402-
19-2 Luvelahdentien varren palstan mitoitukseen.

Kaava-aluetta laajennetaan mielipiteen mukaisesti ja
rakennusoikeuslaskelmaa tarkistetaan vastaavalla
tavalla. Tilan laskennallinen rakennusoikeus on tällöin neljä
rakennuspaikkaa. Vuokra-alueena oleva olemassa oleva
rakennuspaikka tulkitaan omaksi tilakseen, jolloin se ei
vaikuta tilan 749-402-19-2 rakennusoikeuteen. Tilan
alueelle Luvelahdentien varteen osoitetaan kolme
uutta rakennuspaikkaa.

MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M21 749-401-11-104, 749-401-11-188

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Tilalla 749-401-11-104 on 5 uutta rakennuspaikkaa.
Mielipiteessä toivotaan, että nyt erillisellä peltopalstalla olevat
kaksi uutta rakennuspaikkaa siirretään metsäpalstalle otteen
mukaisesti.
Neljä uutta rakennuspaikkaa sijoittuisi siihen kohtaan, missä
nyt kaavakartalla on kolme uutta
rakennuspaikkaa. Yksi rakennuspaikoista sijoittuisi olemassa
olevasta rakennuspaikasta luoteeseen
paikkaan, jossa on nyt metsää. Nämä paikat olisivat mielellään
AO-aluetta, jotta olisi mahdollista rakentaa myös paritalo. Pelto
säästyy näin ollen viljelyskäyttöön.

Toivotaan kiinteistölle 749-401-11-188 yksi rakennuspaikka
lisää. Tällä hetkellä iso palsta Lehdonkylällä on
mitoitusvyöhykkeellä V (eli ei ole mukana laskennassa).

Rakennuspaikat siirretään mielipiteen mukaisesti.
Samalla rakentamisalueiden rajaa tarkistetaan
johtolinjan suoja-alueen vuoksi.

Koko kaava-alueella noudatetaan mitoitusvyöhykkeittäin
yhtenäisiä ja mahdollisimman tasapuolisesti maanomistajia
palvelevia mitoitusperiaatteita. Niiden mukaan vyöhykkeeltä
V ei muodostu rakennusoikeutta eikä tilalle 749-401-11-188
sen vuoksi voida osoittaa toista rakennuspaikkaa. Mielipide
ei tältä osin aiheuta toimenpiteitä.
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MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M22 749-401-21-6, 749-405-21-12

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Mielipiteen jättäjä toivoo enemmän rakennuspaikkoja kuin
kolme. Yksi rakennusoikeus on siirretty toiselta kiinteistöltä,
jossa on jo yksi olemassa oleva rakennus. Tämän kiinteistön
laskennallinen rakennusoikeus on 2,42, jota toivotaan
pyöristettäväksi ylöspäin.

Voiko mitoituslaskelmaa muokata siten, että Kalettomantie
otetaan mukaan mitoituslaskelmaan olemassa olevana tienä,
jolloin alueen pisteet nousisivat?

Maanomistajan tilojen on kuuluttava kokonaisuudessaan
kyläalueen rajan (at) sisäpuolelle. At-rajaus on keinotekoinen
eikä toteuta maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatetta.
At-rajaus ei tue kylärakenteen eheyttämistä nykyisellään.
Kaavan toteuttaminen ja sen tavoitteiden täyttyminen perustuu
maanomistajien rakennuspaikkojen myyntihalukkuuteen, joten
rakennuspaikkoja tulee osoittaa alueille, joissa on todellista
myyntihalukkuutta. At-rajaus estää keinotekoisesti kylämäisen
rakenteen leviämisen. Maakuntakaavassa Kumpusen alue on
merkitty at-merkinnällä rajaamatta kylän kokoa (merkinnän
määräys otteena (Kuva 2.)). Kylärajan siirtämistä tukevat
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja Siilinjärvi 2030 -
malli.

Mitoitusvyöhykejakoa on muutettava niin, että tila 749-401-21-
6 kuuluu vyöhykkeeseen I ja tilat 749-405-11-26 ja 749-405-
21-12 kuuluvat vyöhykkeeseen III. Mitoitusperiaate on syrjivä
ja vyöhykerajat on muodostettu väkisin. Vyöhykerajojen
vaikutus näkyy myös at-rajassa. Rajan vaikutukset näkyvät
myöhemmissä suunnittelutarveratkaisuissa ja eriarvoistavat
alueen maanomistajia. Kumpusen kohdalla kyläkeskukseksi on
merkitty Kumpusen koulu. Kaavaluonnoksessa ei ole riittävästi
huomioitu kylärakenteessa tapahtunutta muutosta. Painoarvoa
annettava lisää kirkonkylän ja Hamulan koulun sijainnille. Tulisi
huomioida, että tilan 749-401-21-6 rakennuspaikoilta
etäisyydet Hamulan kouluun ja Ahmon koulukeskukseen jäävät
alle kunnan järjestettävän koulukuljetuksen kilometrimäärän.

Koko kaava-alueella noudatetaan mitoitusvyöhykkeittäin
yhtenäisiä ja mahdollisimman tasapuolisesti maanomistajia
palvelevia mitoitusperiaatteita. Mielipiteessä mainittujen
tilojen jäljellä oleva laskennallinen rakennusoikeus on
yhteensä 2,93, joka pyöristyy kaavassa osoitettuun kolmeen
rakennuspaikkaan.

Tieverkon osalta mitoitusvyöhykkeiden määrittelyssä on
huomioitu alueen päätieverkko siten, että tarkastelusta on
jätetty pois Maastotietokannan ajotieluokkaan kuuluvat tiet.
Suunnittelualueella on vastaavan tasoisia teitä niin paljon,
että tieverkon läheisyydestä tulisi lähes koko alueella yhtä
paljon pisteitä. Samalla ko. ominaisuustekijän painoarvo
laskisi pisteytyksessä oleellisesti.

Kaavaratkaisu kohdentaa haja-asutusalueille sekä kyliin
suuntautuvaa rakentamista kestävän kehityksen,
yhdyskuntarakenteen ja -tekniikan sekä liikenteen kannalta
edullisille alueille. Kyläalueen at-rajauksella on osoitettu
yleispiirteisesti keskeisimmät kehittyvät kyläalueet, jotka
käsittävät ympäröivää aluetta tiiviimpää rakentamista. At-
merkinnällä pyritään ohjaamaan myös
suunnittelutarveratkaisuilla tapahtuvaa rakentamista
olemassa olevaan rakenteeseen tukeutuvaksi. Rajaus
perustuu yleispiirteisesti mitoitusvyöhykkeiden rajoihin. At-
rajaus ei estä rakennuspaikkojen muodostumista myöskään
rajauksen ulkopuolelle. Yleiskaava tarkentaa maankäyttö- ja
rakennuslain edellyttämällä tavalla valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita ja maakuntakaavan tavoitteita.
Kyläalueen rajausta tarkistetaan ehdotusvaiheessa
tilan 749-401-21-6 osalta.

Kaavan mitoitusvyöhykkeet ja -periaatteet pyrkivät
kohtelemaan sijainniltaan ja ominaisuuksiltaan
samankaltaisia kiinteistöjä ja maanomistajia
samanarvoisesti. Kultakin vyöhykkeeltä muodostuu
maanomistajille rakennusoikeutta yhteneväisten
periaatteiden mukaisesti. Tilojen soveltuvuus rakentamiseen
on määritelty niiden alueella olevien ominaisuustekijöiden
perusteella. Saman tilan alueella on useissa tapauksissa
paremmin ja heikommin rakentamiseen soveltuvia osa-
alueita.  Mitoitustapa on päätetty tuottaa siten, että myös
Kumpusen vanha kyläkoulu saa painoarvoa mitoituksessa
perustuen sieltä jo tällä hetkellä saataviin vapaa-ajan
palveluihin (urheilukenttä, hiihto, koiratoiminta jne.). Kaava

Kuva 1. Ote yleiskaavaluonnoksesta

Kuva 2. Ote maakuntakaavan at-määräyksestä
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Kyläalueen rajaus ei ole ottanut riittävästi huomioon olemassa
olevia vesi- ja viemäriverkostoja.

Kaavaselostuksen kuvasta (s. 20, kuva 13) puuttuu
maanomistajan kiinteistölle ulottuva vesijohto. Maanomistajan
tilat kuuluvat kokonaisuudessaan Kumpusen vesihuolto-
osuuskunnan toiminta-alueeseen. Olemassa oleva verkosto
puoltaa sekä vyöhykemuutosta että maitteni sisältymistä
kokonaisuudessaan at-rajauksen sisälle. Kaavaratkaisukin
velvoittaa uusia rakennuspaikkoja liittymään vesi- ja
viemäriverkostoon.

Mitoitusperiaatteita esittelevässä aineistossa (s. 6) tieverkostoa
esittelevä kuva osoittaa, ettei olemassa olevaa Kalettoman
yksityistietä ole otettu huomioon etäisyyksiä laskettaessa.
Uudisrakentaminen tukeutuu edelleen olemassa olevaan
tieverkkoon, vaikka at-rajaa laajennetaan maitteni kohdalta.
Uudet rakennuspaikat pystyisivät hyödyntämään olemassa
olevia liittymiä ja sijaitsevat olemassa olevien yksityisteiden
varsilla ja niiden tuntumassa.

Pisteyttäminen linja-autopysäkkien perusteella on teennäistä,
kun huomioidaan linja-autojen vuorovälit Kumpusen tiellä.
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenne 2025 -ohjelman
mukaankin Siilinjärven vahvoilla joukkoliikenneverkon alueilla
tavoitellaan kävelyetäisyyttä pysäkeille mainitsematta
metrimääriä. Tämäkään ei tue Kumpusen alueella linja-
autopysäkeille annettua painoarvoa.

Kalettomankankaan sm-1-merkintä on poistettava maaltani.
Arkeologisen inventoinnin (2019) perusteella löytö sisältää niin
runsaasti epävarmuustekijöitä, ettei maanomistajan
oikeusturvan kannalta merkintää voida jättää kaavakartalle.
Selvityksessä ei ole pohdittu riittävästi niitä vaikutuksia mitä
ihmiset aivan lähimenneisyydessään ovat löytöalueella tehneet.
Kylän läheisyyden valitettavina lieveilmiöinä ovat olleet alueella
liikkuvat ihmiset, jotka ovat ylittäneet jokamiehenoikeudet.
Useamman kerran olen itsekin kerännyt alueelta pois sinne
tuotua tavaraa, jonka oikea paikka olisi ollut kierrätyspisteissä.
Joitakin kertoja olen osunut luvattomaan nuotiopaikkaan.
Aluetta on yritetty käyttää myös kompostoitavien
haravointijätteiden hävityspaikkana. On suorastaan ihme, jos
näiden perusteella alueelta ei löytyisi jotakin sinne
kuulumatonta. Tämän perusteella olen täysin eri mieltä siitä,
mitä inventoinnin sivulla 11 on löydöistä mainittu satunnaisesta
roskaamisesta. Inventointiaineistossa oleva kuvamateriaali ei
tue myöskään millään lailla löytöjä. Koekuoppien lisäksi olisi
pitänyt esittää myös ne löydöt, joiden perusteella päätelmiin on
tultu.

mahdollistaa vanhan kyläkoulun alueen kehittämisen
tulevaisuudessa.

Kaavaa laadittaessa on ollut käytössä vesiosuuskunnilta
saadut verkostokartat, joihin myös mielipiteessä mainittu
kaavaselostuksen kuva perustuu. Oheisessa kuvassa (Kuva
3.) on esitetty sinisellä värillä vesihuolto-osuuskunnan
toiminta-alue ja punaisella värillä tila 749-401-21-6.
Aineiston perusteella ko. tila sijaitsee vain osittain
vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueella.

Tieverkon osalta mitoitusvyöhykkeiden määrittelyssä on
huomioitu alueen päätieverkko siten, että tarkastelusta on
jätetty pois Maastotietokannan ajotie-luokkaan kuuluvat tiet.
Suunnittelualueella on vastaavan tasoisia teitä niin paljon,
että niiden huomioinnin seurauksena tieverkosta tulisi lähes
koko alueella yhtä paljon pisteitä. Samalla ko.
ominaisuustekijän painoarvo laskisi pisteytyksessä
oleellisesti.

Kaavalla pyritään tukemaan nykyisten
joukkoliikenneyhteyksien säilymistä ja kehittämistä. Tästä
syystä mitoitusvyöhykkeiden määrittämisessä on käytetty
yhtenä ominaisuustekijänä linja-autopysäkkien läheisyyttä.

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaava-alueella arkeologisen
inventoinnin ovat tehneet kokeneet arkeologit. Mielipiteessä
mainittu paikka katsottiin muinaisjäännökseksi, vaikka sen
ajoituksesta ja funktiosta ei voida olla täysin varmoja.
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo antoi
kaavaluonnoksesta lausunnon 31.1.2020. Lausunnon
mukaan Mikroliitti Oy:n tekemä inventointi on toteutettu
ammattitaitoisesti ja sen voi todeta olevan riittävä kaavan
selvitystarpeet ja muuttuva maankäyttö huomioiden.
Lausunnon mukaan muinaisjäännöskohteet on huomioitu
asianmukaisesti sm-osa-aluemerkinnöillä pienellä
korjauksella kaavamääräyksen sanamuotoon. Kuopion
kulttuurihistoriallinen museo on lausunnon mukaan vienyt
Kalettomankankaan kiinteän muinaisjäännöksen
(rek.numero 1000037749) muinaisjäännösrekisteriin
30.1.2020. Tehdyn inventoinnin perusteella sekä
Museoviraston ohjeistuksen mukaisesti Kalettomankankaan
muinaisjäännöslöydöksen kohdalle ei ole esitetty
rakentamista ja löydöksen kohdalle on osoitettu
kyläyleiskaavassa muinaisjäännösalue aluemerkinnällä sm-
1. Alueen pääkäyttötarkoitus on maa- ja
metsätalousvaltainen alue M. Kaavoittaja näkemys asiaan
on, että kaavaratkaisusta ja merkinnöistä ei ole kohtuutonta

Kuva 3. Vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alue
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Luo-3 merkintä on poistettava. Luontoselvityksen mukaan
Pietarisen lammen pohjoispäästä on kuultu viitasammakon
pulputusta. Havaintoa ei voi pitää sellaisena, että sen
perusteella voidaan merkintää laittaa kaavakarttaan.

haittaa maanomistajalle, koska kaavan mitoituksen kautta
määräytyvä rakennusoikeus on voitu sijoittaa luontevasti
muualle ja muinaisjäännös ei ole este vallitsevalle ja
kaavanmukaiselle käytölle (metsätalous).

Viitasammakko kuuluu luontodirektiivin IV (a) liitteen
lajeihin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen
hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulailla (49 §)
kielletty. Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaava on suoraan
rakentamista ohjaava yleiskaava. Näin ollen luonnonarvot
tulee huomioida erilaisella tarkkuudella ja täsmällisyydellä
kuin yleispiirteisemmässä yleiskaavassa. Kaavan
maankäyttöratkaisuilla on oltava näkyvät perusteet.  Kaavan
luo-merkintöjä hyödynnetään muiden viranomaisten taholta
sekä tarvittaessa myöhemmässä suunnittelutarve-
ratkaisuharkinnassa.

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaava-alueella
luontoselvityksen on tehnyt ammattitaitoinen biologi.
Yleiskaavan luo-3-merkintä ja siihen liittyvä kaavamääräys
on luonteeltaan informatiivinen. Viitasammakon elinpiirien
suojelu perustuu lainsäädäntöön, joten se tulee huomioida
esimerkiksi metsänkäsittelyssä ilman yleiskaavaakin.
Kaavamääräys ei edellytä MRL:n mukaista lupaprosessia.
Nykytilanteen toteaminen yleiskaavassa informatiivisessa
mielessä ei voida katsoa olevan maanomistajalle kohtuuton
haitta. Maanomistajalla on mahdollisuus tarkistaa selvityksen
paikkansapitävyys maastossa ja tilata halutessaan tarkempi
selvitys asiantuntijalta.

Luontoselvitystä on päivitetty ja tarkennettu
viitasammakkohavaintojen osalta.
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MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M23 749-401-11-206

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Mielipiteessä esitetään viiden kaavassa esitetyn
rakennuspaikan uudelleensijoittelua. Sijainti otteen mukaisesti.

Tilalle on rajattu luo-1-merkinnällä liito-oravan elinpiiri.
Mielipiteessä esitetään, että merkintä tulee poistaa.
Perustelut:

· yleiskaavaan ei ole erityistä tarvetta tehdä liito-
oravan elinpiirirajauksia. Metsänhoidossa
huomioidaan jo muutenkin ko. asia (metsä- ja
luonnonsuojelulaki).

· luonnonilmiöiden tai muiden seikkojen aiheuttamat
elinpiirien muutokset muuttavat rajauksia

· papanapuita oli luontoselvityksen perusteella
muutamia luo-rajauksen länsiosassa: maanomistajaa
kohtaan on kohtuutonta esittää hehtaarin kokoista
talousmetsäaluetta liito-orava-alueeksi

· havaintojen todenperäisyyttä ei ole ollut mahdollista
selvittää, sillä tieto selvityksestä on tullut myöhässä

Rakennuspaikat siirretään mielipiteen mukaisesti.

Liito-orava kuuluu luontodirektiivin IV (a) liitteen lajeihin,
joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja
heikentäminen on luonnonsuojelulailla (49 §) kielletty.
Viimeisimmässä Ympäristöministeriön ja Suomen
ympäristökeskuksen uhanalaisuusarvioinnissa (2019) liito-
orava arvioitiin vaarantuneeksi. Lisäksi liito-orava kuuluu
luonnonsuojelulain (46 §) uhanalaisiin lajeihin ja
luonnonsuojelulailla (38 §) rauhoitettuihin nisäkäslajeihin.

Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n 2 momentin mukaan
yleiskaavaa laadittaessa on muun ohessa huomioitava
luonnonarvojen vaaliminen. Saman pykälän 3 momentin
mukaan em. seikka on selvitettävä ja otettava huomioon
siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja
tarkkuus sitä edellyttävät.

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaava on suoraan
rakentamista ohjaava yleiskaava. Näin ollen luonnonarvot
tulee huomioida erilaisella tarkkuudella ja täsmällisyydellä
kuin yleispiirteisemmässä yleiskaavassa. Kaavan
maankäyttöratkaisuilla on oltava näkyvät perusteet.
Kaavaan merkityt luo-1-aluerajaukset tuovat selkeästi esiin
sen, miten liito-oravan elinpiirit ovat vaikuttaneet
rakennuspaikkojen osoittamiseen sekä muihin
kaavaratkaisuihin. Lisäksi kaavan luo-1-merkintöjä
hyödynnetään muiden viranomaisten taholta sekä
tarvittaessa myöhemmässä
suunnittelutarveratkaisuharkinnassa.

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaava-alueella
luontoselvityksen on tehnyt ammattitaitoinen biologi.
Yleiskaavan luo-1-merkinnät ja niihin liittyvä kaavamääräys
ovat luonteeltaan informatiivisia. Liito-oravan elinpiirien
suojelu perustuu lainsäädäntöön, joten ne tulee huomioida
esimerkiksi metsänkäsittelyssä ilman yleiskaavaakin.
Kaavamääräykseen ei sisälly velvoitetta ryhtyä
lainsäädännölliseen lupaprosessiin, koska se tapahtuu
automaattisesti muun lainsäädännön ohjaamana.
Nykytilanteen toteaminen yleiskaavassa informatiivisessa
mielessä ei voida katsoa olevan maanomistajalle kohtuuton
haitta. Maanomistajalla on mahdollisuus tarkistaa selvityksen
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paikkansapitävyys maastossa ja tilata halutessaan tarkempi
selvitys asiantuntijalta.

Mielipide ei aiheuta toimenpiteitä.

MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M24 749-402-1-89, 749-402-1-14

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Mielipiteen jättäjän toiveena on, että tilalle 749-402-1-89
osoitetuista kuudesta rakennuspaikasta neljä siirrettäisiin
muille kiinteistöille. Kaksi siirtyisi kiinteistölle 749-402-1-86
Hakametsäntien varteen (liitekartta). Kaksi rakennuspaikkaa
siirtyisi 749-402-19-3 pohjoislaitaan kivisemmälle alueelle.
Nämä neljä paikkaa siirtyvät sillä perusteella, että säästetään
parempaa peltomaata viljelyskäytössä. Aluerajaukset otteen 1
mukaisesti.

Kiinteistöllä 749-402-1-14 aluerajausta voisi muuttaa otteen 2
mukaisesti siten, että rakennuspaikat sijoittuvat lännempään ja
kauemmaksi olemassa olevista rakennuksista.

Rakennuspaikat siirretään ja aluerajaukset osoitetaan
mielipiteen mukaisesti.

Samalla tilalla sijaitsevaa kotieläintalouden suuryksikön
aluetta (ME) koskee valtioneuvoston asetus
ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019), jossa
määritellään eläinsuojan laajentamistilanteessa tarvittava
suojaetäisyys asutukseen. Uutta rakennuspaikkaa ei voida
siirtää lähemmäksi kotieläintalouden suuryksikön aluetta.

(1.)
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(2.)

MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M25 749-414-5-97

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Tie on ollut alun perin tonttiin päättyvä, mutta sitä on jatkettu
DNA:n mastolle. Mikäli tien varteen rakennetaan uutta
asutusta, tulisivat liikennemäärät nousemaan ja
ohikulkuliikenteestä koituva haitta olisi kohtuuttoman suurta.
Läpiajoliikenteen etäisyys ei täytä rakennusjärjestyksen
vaatimuksia. Talon kaakkoispuolelle kaavoitettua uutta
rakennuspaikkaa pyydetään siirrettäväksi tai kulku
rakennuspaikalle tulee järjestää muuta kautta kuin talon ohi.

Jos/kun rakennuspaikkaa lähdetään toteuttamaan, tien
sijainti tullaan ratkaisemaan kiinteistönmuodostamislain ja
yksityistielain perusteella.

MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M26 749-401-11-194

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Mielipiteessä esitetään uutta rakennuspaikkaa tilalle 749-401-
11-194.

Mitoitusperiaatteita tarkistetaan siten, että sellaisella
kiinteistöllä, jonka omistaja ei saa vyöhykekohtaisten
mitoitusperiaatteiden perusteella tässä kaavassa uusia
rakennuspaikkoja ja jolla ei ole olemassa olevia
rakennuspaikkoja tai jolla on vain yksi olemassa oleva
rakennuspaikka, on tietyin edellytyksin oikeus yhteen uuteen
rakennuspaikkaan.

Rakennuspaikka osoitetaan kaavassa mielipiteen
mukaisesti.

MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS
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M27 749-414-5-87

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Mielipiteessä toivotaan, että rakennusoikeuslaskelman
mukainen uusi rakennuspaikkaa osoitettaan otteen mukaisesti.
Rakennusoikeus siirtyy muutoksen myötä tilalta 749-414-5-87
tilalle 749-414-5-86.

Rakennuspaikka osoitetaan mielipiteen mukaisesti.

MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M28

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Rakennuspaikkoja on osoitettu yleisötilaisuudessa esitetystä
poiketen runsaasti peltoalueille.

Peltoalueiden välttäminen oli yksi monista kaavan
tavoitteista. Kaavaa laadittaessa tavoitteita joudutaan usein
sovittamaan keskenään yhteen.  Peltoalueet on otettu
huomioon yhtenä muuttujana mitoituslaskelmassa, ja
uudisrakentamista ei ole osoitettu maisemallisesti tärkeille
peltoalueille.

Uudet rakennuspaikat on pääsääntöisesti sijoitettu
maisemarakenteessa rakentamiseen hyvin sopeutuville
paikoille, kuten mäkien rinteille, metsäisille alueille tai
peltojen reunaan. Myös peltojen reunoille ja pienille
peltolohkoille on maanomistajien toivomuksesta sijoitettu
joitakin rakennuspaikkoja siten, että niiden sijoittelussa on
pyritty minimoimaan vaikutukset peltojen käytölle ja
maisemalle. Saatujen palautteiden perusteella
rakennuspaikkojen sijoittumiseen tehdään tarkistuksia
ehdotusvaiheessa.
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Erkkiläntien pohjoispuolelle on osoitettu neljä rakennuspaikkaa.
Miten sinne on tarkoitus liikennöidä?

Kaikki neljä rakennuspaikkaa siirretään pohjoisempana
sijaitsevan AP-alueen yhteyteen, jonne kulku tapahtuu
Lehdonkylän kautta.

MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M29 749-401-11-147

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Asiantuntijalausuntoon perustuen esitetään tilalle merkityn luo-
2-merkinnän (Niinimäen kallio) ja luo-1 -kohteena merkityn
Rajapuron liito-oravaelinpiirin rajaamista suppeampana.
Metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntijan tarkastelu ja
lausunto on mielipiteen liitteenä.

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaava on suoraan
rakentamista ohjaava yleiskaava. Näin ollen luonnonarvot
tulee huomioida erilaisella tarkkuudella ja täsmällisyydellä
kuin yleispiirteisemmässä yleiskaavassa. Kaavan
maankäyttöratkaisuilla on oltava näkyvät perusteet.
Kaavaan merkityt luo-1-aluerajaukset tuovat selkeästi esiin
sen, miten liito-oravan elinpiirit ovat vaikuttaneet
rakennuspaikkojen osoittamiseen sekä muihin
kaavaratkaisuihin. Lisäksi kaavan luo-1-merkintöjä
hyödynnetään muiden viranomaisten taholta sekä
tarvittaessa myöhemmässä
suunnittelutarveratkaisuharkinnassa.

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaava-alueella
luontoselvityksen on tehnyt ammattitaitoinen biologi.
Yleiskaavan luo-1-merkinnät ja niihin liittyvä kaavamääräys
ovat luonteeltaan informatiivisia. Liito-oravan elinpiirien
suojelu perustuu lainsäädäntöön, joten ne tulee huomioida
esimerkiksi metsänkäsittelyssä ilman yleiskaavaakin.
Kaavamääräykseen ei sisälly velvoitetta ryhtyä
lainsäädännölliseen lupaprosessiin, koska se tapahtuu
automaattisesti muun lainsäädännön ohjaamana.
Nykytilanteen toteaminen yleiskaavassa informatiivisessa
mielessä ei voida katsoa olevan maanomistajalle kohtuuton
haitta.

Kaavamääräyksen mukaisesti luo-2-kohteet ovat joko
metsälain 10 §:n, vesilain 2. luvun 11 §:n ja/tai muita
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä luontokohteita.
Kaavamääräys ei siis sinänsä ota kantaa kohdetyyppiin.
Tarkemmat tiedot löytyvät luontoselvityksen
kohdekohtaisista kuvauksista. Kaava ei ota suoraan kantaa
siihen, onko kohde metsälakikohde vai ei. Kaavamerkintä on
informatiivinen ja yleisluonteinen. Suomen metsäkeskus
valvoo metsälainsäädännön noudattamista ja määrittelee
metsälakikohteet. Vastuu metsälakikohteiden säilyttämisestä
on metsänomistajalla. Metsälakikohteita voi olla myös
paikoissa, joista niitä ei ole inventoinnissa havaittu. Kuten
lausunnossa todetaan, metsälakikohteet tulee huomioida
esimerkiksi metsänkäsittelyssä ilman yleiskaavaakin.
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Kaavaluonnoksen mukainen luo-2-merkintä mahdollistaa
liito-oravamerkintöjen tapaan läpinäkyvyyden tehdyille
kaavaratkaisuille, suorien rakennuslupien myöntämisen ja
luo-2-kohteiden huomioimisen suunnittelutarveratkaisu-
harkinnassa. Toimeenpaneva viranomainen varmistaa
metsälain ja vesilain mukaiset kohteet, kun alueelle
suunnitellaan toimenpiteitä.

Kannanoton liitteenä oleva selvitys liito-orava- ja
luontokohteista jätetään tutkimatta, sillä kaavoittaja katsoo
sen olevan tehty vakiintuneiden käytäntöjen vastaisesti
väärään vuodenaikaan tammikuussa, jolloin liito-oravien ja
luontoarvojen tutkiminen ei tavallisesti ole mahdollista.

MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M30 749-402-19-4

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Mielipiteen esittäjä toivoo mitoituksen mukaista
rakennuspaikkaa otteen mukaisesti.

Rakennuspaikka osoitetaan mielipiteen mukaisesti.
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MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M31

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Mielipiteessä vastustetaan Kuivasteenmäen
luonnonsuojelualueen laajentamista. Luonnonsuojelualueeseen
rajoittuva n. 1,5 ha alue koostuu kahdesta metsäkuviosta:
toinen on uudistettu, muokattu ja istutettu v. 1975 koivulle ja
toinen kuvio on uudistettu v. 2000 muokkaamalla ja
istuttamalla kuuselle. Alueella on lehtokasvillisuutta, jota
normaali metsätalous ei ole tuhonnut eikä tule tuhoamaan.
Normaalissa luonnon kiertokulussa eri kasvit vuorottelevat
vallitsevan valon määrän mukaan, mutta eivät häviä – tämän
vuoksi tuntuu luonnonvastaiselta yrittää pitää aluetta samassa
olotilassa jatkuvasti.

Kaavassa ei ole esitetty luonnonsuojelualueen laajentamista.
Luonnonsuojelualueen viereen on osoitettu
luontoinventointiin perustuva luo-2-rajaus, jonka sisälle
sijoittuu mm. luontodirektiivin IV (b) liitteen lajin
myyränportaan kasvupaikka.

Kaavamääräyksen mukaisesti luo-2-kohteet ovat joko
metsälain 10 §:n, vesilain 2. luvun 11 §:n ja/tai muita
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä luontokohteita.
Kaavamääräys ei siis sinänsä ota kantaa kohdetyyppiin.
Tarkemmat tiedot löytyvät luontoselvityksen
kohdekohtaisista kuvauksista. Kaava ei ota suoraan kantaa
siihen, onko kohde metsälakikohde vai ei. Kaavamerkintä on
informatiivinen ja yleisluonteinen. Suomen metsäkeskus
valvoo metsälainsäädännön noudattamista ja määrittelee
metsälakikohteet. Vastuu metsälakikohteiden säilyttämisestä
on metsänomistajalla. Metsälakikohteita voi olla myös
paikoissa, joista niitä ei ole inventoinnissa havaittu. Kuten
lausunnossa todetaan, metsälakikohteet tulee huomioida
esimerkiksi metsänkäsittelyssä ilman yleiskaavaakin.
Kaavaluonnoksen mukainen luo-2-merkintä mahdollistaa
liito-oravamerkintöjen tapaan läpinäkyvyyden tehdyille
kaavaratkaisuille, suorien rakennuslupien myöntämisen ja
luo-2-kohteiden huomioimisen suunnittelutarveratkaisu-
harkinnassa. Toimeenpaneva viranomainen varmistaa
metsälain ja vesilain mukaiset kohteet, kun alueelle
suunnitellaan toimenpiteitä.

Kannanotto ei aiheuta toimenpiteitä.
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MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M32 749-402-7-89

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Kiinteistön laskennallinen rakennusoikeus on yksi
rakennuspaikka. Rakennuspaikan merkitseminen otteen
mukaisesti.

Rakennuspaikka osoitetaan mielipiteen mukaisesti.

MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M33 749-402-10-15

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Toivotaan mitoituksen mukaista rakennuspaikkaa otteen
mukaisesti.

Rakennuspaikka osoitetaan mielipiteen mukaisesti.
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MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M34 749-405-11-11

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Kaavalla toivotaan edistettävän tilan 749-405-11-11 kestävää
kehitystä, alueen tiivistämistä ja täydennysrakentamista
osoittamalla uusia rakennuspaikkoja Kumpusentien lähelle.
Infrastruktuuri on valmiina. Kaavan tavoitteissa todetaan, että
tavoitteena on kylärakenteen tukeminen ja eheyttäminen sekä
tiivistäminen. Tätä maankäyttöpoliittista linjaa voidaan edistää
kylään liittyvillä rakentamiselle suotuisilla alueilla.

Julkinen liikenne vahvistuu, mikäli on riittävästi asutusta.
Kevyen liikenteen väylän osoittaminen edesauttaa liikenteen
ympäristöpäästöjen vähentämisessä sekä asumisviihtyvyyden
lisäämisessä. Rakentamista tulee osoittaa nykyisen rakenteen
yhteyteen ja vesihuoltoverkoston viereen.

Mitoitusperusteet poissulkevat uusiksi rakennuspaikoiksi
sopivia maa-alueita, vaikka alueella on valmis infrastruktuuri.
Tieluokitus, emätilatarkastelu sekä kyläaluerajaus lähelle
Kumpusentietä ovat vaikuttaneet siihen, että rakennuspaikkoja
on osoitettu epätarkoituksenmukaisille alueille ja poissuljettu
tarkoitukseen sopivia alueita. Kaavaluonnos ei tue kaavan
tavoitteita ja niiden toteutusta kaikilta osin.

Kaavaluonnoksessa on osoitettu kaksi uutta rakennuspaikkaa.
Toinen esitetään siirrettäväksi otteen osoittamaan paikkaan
tilalle 749-405-11-134. Lisäksi mielipiteessä haetaan neljää
uutta rakennuspaikkaa. Perustelut:

· tiehoitokunta olemassa
· maaperän hyvä rakennettavuus
· sähkölinja kulkee vieressä, oma muuntaja
· vesihuolto-osuuskunta
· vesi- ja viemärilinja aivan vieressä
· uusilta rakennuspaikoilta etäisyys Kumpusentielle noin

250m
· koulu- ja kuntakeskuksen (3 ja 4km) saavutettavuus

hyvä

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaavan laatimista ja uusien
rakennuspaikkojen osoittamista varten suunnittelualueelle
on määritetty lisärakentamismahdollisuuksia kuvaavat
mitoitusvyöhykkeet. Vyöhykkeiden muodostamiseksi
suunnittelualue on arvotettu erityyppisten muuttujien
perusteella paremmin ja heikommin rakentamiselle
soveltuviksi osa-alueiksi. Kaavan mitoitusvyöhykkeet ja -
periaatteet pyrkivät kohtelemaan sijainniltaan ja
ominaisuuksiltaan samankaltaisia kiinteistöjä ja
maanomistajia samanarvoisesti. Sen sijaan mielipiteessä
mainittu emätilatarkastelu on laadittu vain kaavan
vaikutusten arviointia varten.

Kaavaratkaisu kohdentaa haja-asutusalueille sekä kyliin
suuntautuvaa rakentamista kestävän kehityksen,
yhdyskuntarakenteen ja -tekniikan sekä liikenteen kannalta
edullisille alueille. Tieverkon osalta mitoitusvyöhykkeiden
määrittelyssä on huomioitu alueen päätieverkko siten, että
tarkastelusta on jätetty pois Maastotietokannan ajotie-
luokkaan kuuluvat tiet. Suunnittelualueella on vastaavan
tasoisia teitä niin paljon, että niiden huomioinnin
seurauksena tieverkosta tulisi lähes koko alueella yhtä paljon
pisteitä. Samalla ko. ominaisuustekijän painoarvo laskisi
pisteytyksessä oleellisesti. Kyläalueen at-rajauksella on
osoitettu yleispiirteisesti keskeisimmät kehittyvät kyläalueet,
jotka käsittävät ympäröivää aluetta tiiviimpää rakentamista.
At-merkinnällä pyritään ohjaamaan myös
suunnittelutarveratkaisuharkintaa. At-rajaus ei estä
rakennuspaikkojen muodostumista myöskään rajauksen
ulkopuolelle.

Mitoitusperiaatteiden mukainen laskennallinen
rakennusoikeus on ko. tilan osalta kaksi rakennuspaikkaa.
Toinen niistä siirretään mielipiteen mukaisesti. Uusia
rakennuspaikkoja ei ole mahdollista osoittaa.

 (1.)

(2.)
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· linja-autotiet Kukkokalliotien kohdalla Kumpusentien
varressa

Emätilatarkastelu on tehtävä uudestaan. Tiukka
emätilaperiaatteen mukainen uusien rakennuspaikkojen
antaminen epäsuotuisiin paikkoihin jättää ulkopuolelle
sijainniltaan paremmat rakennuspaikat.

Emätilatarkastelu on laadittu vain kaavan vaikutusten
arviointia varten eikä se ole vaikuttanut tilakohtaisiin
rakennusoikeuksiin.

MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M35

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Pyörätie tarpeellinen Kumpusentiellä; korostuu talvella, kun tie
kapeampi aurauksen vuoksi. Tien alkupää Maaningantieltä
tullessa huonossa kunnossa, lisärakentamisen myötä
liikennemäärät kasvavat. Ennen rakennuslupien myöntämistä
alueelle, pyörätieasian tulisi olla kunnossa. Alueen alkupää on
jo tiiviisti rakennettu ja luonnoksessa osoitetaan tontteja lisää
lähes 70 % nykyiseen määrään. Maaseutumainen, väljähkö
kylärakenne muuttuu tämän myötä muistuttamaan
asemakaavoitettua aluetta. Monet asukkaat ovat muuttaneet
alueelle siksi, että on väljää, tontit ovat tilavia ja löytyy omaa
rauhaa asua. Alkupään osalta tonttimääriä ei siten tulisi enää
lisätä vaan tarkastella niiltä osin Kumpusentietä eteenpäin (n.
2 km) olevia alueita. Siilinjärven tonttimarkkinoilla on hyvin
tärkeää olla vaihtoehto, jossa kohtuullisen etäisyyden päässä
keskustasta olevat tontit ovat väljiä (esim. 0,4-0,5 ha). Tällä on
iso merkitys alueen kiinnostavuuteen.

Naapurustossa lapsiperheitä kiinnostaa myös koulu- ja
päiväkotitilanteet. Onko lasten määrän kasvaessa Harjamäki
jatkossakin ensisijainen osoite vai hajautetaanko lapsia
mahdollisesti muualle?

Vesi- ja viemäriliittymien kapasiteetin riittävyys: Tapiontiellä on
kolme asuinkiinteistöä ja heistä viimeisimpänä rakentaneelle
olemassa oleva putkiston kapasiteetti riitti juuri ja juuri.
Kuitenkin Tapiontien alapuolelle ollaan osoittamassa kahta
lisärakennuspaikkaa.

Kyläyleiskaavoituksen tavoitteena on kylärakentamisen
mitoituksen ja määrän määrittely sekä rakennuspaikkojen
osoittaminen kylien ydinalueilla. Kaava-alueella on tälläkin
hetkellä erityyppisiä maaseutumaisia asuinympäristöjä ja
näin on tarkoitus olla tulevaisuudessakin. Ydinalueilla
naapurit ovat ja tulevat olemaan hieman lähempänä toisiaan.
Uudet rakennuspaikat on osoitettu kiinteistökohtaisesti ja
uusi rakentaminen on määrältään, laadultaan ja
mittakaavaltaan aikaisemman kyläasutuksen tyyppistä.
Kaava-alueelle ei ole suunniteltu sijoitettavan
mittakaavaltaan tai vaikutuksiltaan kaupunkimaista
rakentamista kuten kerrostalorakentamista tai tiiviitä
pientaloalueita. Kaavassa osoitettu rakentaminen on selvästi
väljempää kuin kunnan asemakaavoitetuilla
omakotitaloalueilla. Hamulan‒Kumpusen alueella uusien
rakennuspaikkojen tulee olla pinta-alaltaan vähintään 3000
m2, kun esimerkiksi Taivallahden ja Panninniemen
asemakaava-alueilla suurimmatkin tontit ovat alle 2000 m2.
Lisäksi on syytä korostaa, että Hamulan ja Kumpusen
kyläyleiskaava-alueella osa rakennuspaikoista tulee
todennäköisesti toteutumaan minimivaatimusta suurempina
kiinteistöinä.

Harjamäessä sijaitseva Hamulan koulu sekä lähialueella
sijaitsevat päiväkodit tulevat jatkossakin olemaan kaava-
alueen asukkaiden ensisijaisia koulu- ja varhaiskasvatuksen
paikkoja.

Kumpusen vesihuolto-osuuskunta on ilmoittanut, että se
pystyy lisäämään kapasiteettia noin 200 uudella liittymällä.
Kumpusen vesihuolto-osuuskunnan säännöissä (luettu
2.3.2020) todetaan: ”Vesiosuuskunta tekee yksittäisten
liittyjien kanssa kirjallisen sopimuksen liittymisestä
osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon. Osuuskunta
huolehtii vesi- ja viemärijohtojen rakentamisesta ja
kunnossapidosta hallituksen määräämään liittymiskohtaan
saakka.”
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MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M36 749-402-10-19

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Toivotaan uuden rakennuspaikan merkitsemistä otteen
mukaisesti. Vierestä on myyty määräala marraskuussa 2019
ja sille on myönnetty suunnittelutarveratkaisu.

Mitoitusperiaatteiden mukainen laskennallinen
rakennusoikeus on ko. tilan osalta jo osoitettu kaavassa.
Uusia rakennuspaikkoja ei ole mahdollista osoittaa.

Mielipide ei aiheuta toimenpiteitä.

MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M37 749-402-2-3

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

1. luo-1-merkinnät poistettava
2. luo-2-merkinnät poistettava

Perustelut:
1. Merkitseminen yleiskaavassa tarpeetonta. Yleiskaavan

ohjaustavoite ja tarkkuus MRL 39§:n mukaan ei edellytä
liito-oravan elinpiirien merkitsemistä kaavaan. Lisäksi
liito-oravien elinpiirit muuttuvat, joten kaavassa voi olla
väärää tai vanhentunutta luontotietoa jopa kymmenien
vuosien ajan. Metsänomistajan ja metsäalan toimijoiden
on joka tapauksessa otettava huomioon metsä- ja
luonnonsuojelulaki suunnitellessaan metsän hoitoa ja
tehdessään metsän käyttöä. Luontokartoitus on tehty jo
keväällä. Tieto selvityksestä on tullut joulukuussa 2019,
jolloin havaintojen paikkaansa pitävyyttä ei ole voinut
enää tarkistaa (selvitys toukokuu 2019). Kaavaan
tulevien merkintöjen pitäisi perustua varmaan tietoon,
eikä olettamuksiin.

2. Hoikansuolla esiintyy luontokartoituksen mukaan useita
avovesilampareita. Ne ovat muodostuneet, kun alueelta
on otettu ja ajettu vuosien ajan turvetta

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaava on suoraan
rakentamista ohjaava yleiskaava. Näin ollen luonnonarvot
tulee huomioida erilaisella tarkkuudella ja täsmällisyydellä
kuin yleispiirteisemmässä yleiskaavassa. Kaavan
maankäyttöratkaisuilla on oltava näkyvät perusteet.
Kaavaan merkityt luo-1-aluerajaukset tuovat selkeästi esiin
sen, miten liito-oravan elinpiirit ovat vaikuttaneet
rakennuspaikkojen osoittamiseen sekä muihin
kaavaratkaisuihin. Lisäksi kaavan luo-1-merkintöjä
hyödynnetään muiden viranomaisten taholta sekä
tarvittaessa myöhemmässä
suunnittelutarveratkaisuharkinnassa.

Kyläyleiskaavan luo-merkinnät perustuvat asianmukaisesti
tehtyyn luonto- ja liito-oravaselvitykseen. Hamulan ja
Kumpusen kyläyleiskaava-alueella luontoselvityksen on
tehnyt ammattitaitoinen biologi. Yleiskaavan luo-1-
merkinnät ja niihin liittyvä kaavamääräys ovat luonteeltaan
informatiivisia. Liito-oravan elinpiirien suojelu perustuu
lainsäädäntöön, joten ne tulee huomioida esimerkiksi
metsänkäsittelyssä ilman yleiskaavaakin. Kaavamääräys ei
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maanparannusaineeksi Alapihan tilan pelloille aina 1960-
luvulle saakka. Lampareet ovat muodostuneet ihmisen
toiminnasta, eivätkä siten ole vesilain suojeltuihin
vesiluontotyyppeihin kuuluvia alle hehtaarin kokoisia
lampia. Metsänomistajan ja metsäalan toimijoiden on
joka tapauksessa otettava huomioon metsä- ja
luonnonsuojelulaki suunnitellessaan metsän hoitoa.

edellytä MRL:n mukaista lupaprosessia metsänkäsittelyyn
liito-orava-alueilla. Selvityksen aikaisen tilanteen toteaminen
yleiskaavassa informatiivisessa mielessä ei voida katsoa
olevan maanomistajalle kohtuuton haitta. Maanomistajalla
on mahdollisuus tarkistaa selvityksen paikkansapitävyys
maastossa ja tilata halutessaan tarkempi selvitys
asiantuntijalta. Luontoselvitykseen liittyvä hankintapäätös on
julkinen asiakirja, ja se on siten ollut tarvittaessa kaikkien
saatavissa.

Kaavamääräyksen mukaisesti luo-2-kohteet ovat joko
metsälain 10 §:n, vesilain 2. luvun 11 §:n ja/tai muita
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä luontokohteita.
Kaavamääräys ei siis sinänsä ota kantaa kohdetyyppiin.
Tarkemmat tiedot löytyvät luontoselvityksen
kohdekohtaisista kuvauksista. Kaava ei ota suoraan kantaa
siihen, onko kohde metsälakikohde vai ei. Kaavamerkintä on
informatiivinen ja yleisluonteinen. Suomen metsäkeskus
valvoo metsälainsäädännön noudattamista ja määrittelee
metsälakikohteet. Vastuu metsälakikohteiden säilyttämisestä
on metsänomistajalla. Metsälakikohteita voi olla myös
paikoissa, joista niitä ei ole inventoinnissa havaittu. Kuten
lausunnossa todetaan, metsälakikohteet tulee huomioida
esimerkiksi metsänkäsittelyssä ilman yleiskaavaakin.
Kaavaluonnoksen mukainen luo-2-merkintä mahdollistaa
liito-oravamerkintöjen tapaan läpinäkyvyyden tehdyille
kaavaratkaisuille, suorien rakennuslupien myöntämisen ja
luo-2-kohteiden huomioimisen suunnittelutarveratkaisu-
harkinnassa. Toimeenpaneva viranomainen varmistaa
metsälain ja vesilain mukaiset kohteet, kun alueelle
suunnitellaan toimenpiteitä.

MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M38 749-402-24-0

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Luo-1-merkinnät on poistettava. Mahdollisten liito-
oravaesiintymien esittäminen kyläyleiskaavassa ei vastaa
maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:ää. Kyseisen pykälän
mukaan yleiskaavan sisältövaatimukset otetaan huomioon siinä
määrin kuin yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus edellyttävät.
Kaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle kohtuutonta haittaa.
Jotta luo-1-kohteiden osoittaminen käsittelyssä olevassa
kyläyleiskaavassa olisi mahdollista, pitäisi sille olla kaavan
tarkoituksesta johtuva peruste. Sellaista perustetta ei ole.
Metsätalouden näkökulmasta liito-oravan merkitseminen luo-
merkinnällä ja siihen liittyvä metsätaloutta rajoittava määräys
ovat tarpeettomia, koska metsälain 2 §:ssä säädetään
luonnonsuojelulain noudattamisesta ja 14 b §:ssä liito-orava

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaava on suoraan
rakentamista ohjaava yleiskaava. Näin ollen luonnonarvot
tulee huomioida erilaisella tarkkuudella ja täsmällisyydellä
kuin yleispiirteisemmässä yleiskaavassa. Kaavan
maankäyttöratkaisuilla on oltava näkyvät perusteet.
Kaavaan merkityt luo-1-aluerajaukset tuovat selkeästi esiin
sen, miten liito-oravan elinpiirit ovat vaikuttaneet
rakennuspaikkojen osoittamiseen sekä muihin
kaavaratkaisuihin. Lisäksi kaavan luo-1-merkintöjä
hyödynnetään muiden viranomaisten taholta sekä
tarvittaessa myöhemmässä
suunnittelutarveratkaisuharkinnassa.
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ilmoituksesta. Lisäksi esimerkiksi liito-oravien lisääntymis- ja
levähdyspaikkojen osoittaminen kyläyleiskaavassa on
ongelmallista, koska liito-oravan elinympäristö ei aina pysy
asuttuna kyläyleiskaavan voimassaolon ajan. Tällöin voimassa
oleva kyläyleiskaava sisältäisi vanhentunutta luontotietoa.

Metsälakiin on säädetty menettely liito-orava ilmoituksesta liito-
oravan suojelemiseksi. ELY-keskus on toimittanut asiakirjan
liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoista
metsäkeskukselle. Metsälain 14 b §:n mukaisesti metsäkeskus
tarkastaa saapuneesta metsänkäyttöilmoituksesta, kohdistuuko
ilmoitettu hakkuu liito-oravan lisääntymis- ja
levähdyspaikkaan. Jos kohdistuu, metsäkeskus ilmoittaa tästä
välittömästi ELY-keskukselle, maanomistajalle sekä tiedossaan
olevalle maanomistajan edustajalle ja metsän hakkuuoikeuden
haltijalle.

Metsän hoitamisessa ja käyttämisessä on metsälain lisäksi
noudatettava muun muassa muinaismuisto- ja
luonnonsuojelulakia. Metsälaki asettaa puitteet metsien hoidolle
ja käytölle. Metsä- ja ympäristöhallinnon yhteistyönä on
kehitetty menetelmä esimerkiksi uhanalaisten lajien
esiintymätietojen siirtämiseksi metsätalouden toimijoiden
käyttöön. Lakisääteisten velvoitteiden huomioon ottamiseksi
metsänomistajat ja metsätalouden toimijat hyödyntävät myös
ympäristöhallinnon tietoja. Näin varmistuu, että käytännön
hakkuu- ja hoitotöissä toimijat ottavat huomioon
erityissäännöksiä ennakoivasti ja kustannustehokkaasti osana
normaalia toimintaa.

Rantarakentamispaikkoja (RA) on myönnettävä yhteensä 6 ja
ne on sijoitettava otteiden mukaisesti. Kevättömän-Pyylammen
rantayleiskaavassa oleva maatilan talouskeskus ei ole
rantarakennuspaikka, kuten se on ilmeisesti virheellisesti
Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaavaa laadittaessa on
käsitelty. Talouskeskus sijaitsee yli 200 metrin etäisyydellä
rannasta. Rantavyöhykkeen on maankäyttö- ja rakennuslain
perusteluissa yleensä katsottu ulottuvan noin 100 metrin
etäisyydelle rantaviivasta, mutta ei kuitenkaan missään
pidemmälle kuin 200 metrin päähän keskivedenkorkeuden
mukaisesta rantaviivasta. Lisäksi, kun huomioidaan, ettei
Kevätön-Pyylammen rantayleiskaavan
rantarakennusoikeuslaskelmasta ilmene, että maatilan
talouskeskusta olisi silloinkaan laskettu kuuluvaksi
rantarakentamiseen. Kevätön-Pyylammen
rantayleiskaavoitukseen liittyvissä palavereissa mukana olleet
vahvistavat, että Siilinjärven kaavoittajan kanssa on sovittu,
että Kevätön-Pyylammen rantayleiskaavan perusteella tilalle
kuuluva rantarakentamisoikeus tullaan siirtämään muuhun
kohtaan. Maatilojen talouskeskus merkintä (AM) mahdollistaa
lisärakentamisen kaavamääräysten mukaisesti.

Kyläyleiskaavan luo-merkinnät perustuvat asianmukaisesti
tehtyyn luonto- ja liito-oravaselvitykseen. Hamulan ja
Kumpusen kyläyleiskaava-alueella luontoselvityksen on
tehnyt ammattitaitoinen biologi. Yleiskaavan luo-1-
merkinnät ja niihin liittyvä kaavamääräys ovat luonteeltaan
informatiivisia. Liito-oravan elinpiirien suojelu perustuu
lainsäädäntöön, joten ne tulee huomioida esimerkiksi
metsänkäsittelyssä ilman yleiskaavaakin. Kaavamääräys ei
edellytä MRL:n mukaista lupaprosessia metsänkäsittelyyn
liito-orava-alueilla. Selvityksen aikaisen tilanteen toteaminen
yleiskaavassa informatiivisessa mielessä ei voida katsoa
olevan maanomistajalle kohtuuton haitta. Maanomistajalla
on mahdollisuus tarkistaa selvityksen paikkansapitävyys
maastossa ja tilata halutessaan tarkempi selvitys
asiantuntijalta.

Maanomistajan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella
kaava-aluetta laajennetaan käsittämään myös
Syrjänlammen alue. Rantarakennusoikeuslaskelmaa
tarkistetaan siten, että siihen otetaan mukaan Syrjänlampi ja
aiemmasta tarkastelusta puuttunut Kokkonen-lampi.
Lopputulos on, että kokonaisrakennusoikeus ja
rantarakennusoikeus muuttuvat. Rakennuspaikat osoitetaan
mielipiteen mukaisesti.
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Rantarakentamisoikeutta käyttämättä AM -alueelle voi rakentaa
rantasaunan.

Sijainniltaan likimääräinen ja ohjeellinen ulkoilureittimerkintä
on poistettava. Koska ulkoilureitti ei perustu kirjallisiin
sopimuksiin eikä sitä ole perustettu ulkoilulain mukaisesti,
selvityksiä ulkoilureitistä ei ole tehty. Kaavatyössä ei ole käyty
läpi maanomistajien kanssa ulkoilureitin oikeudellisuudesta eikä
sen toiminnallisista vaikutuksista. Ulkoilureitti ei voi käyttää
hyväksi yksityistietä Niementie, joka väistämättä olisi osana
ulkoilureittiä.
Ohjeellisen reitin merkitseminen on tarpeetonta. Merkintä voi
lisätä Niementien käyttämistä. Niementiellä liikkuvat
henkilöautoliikenteen lisäksi maatalouskoneet ja läheisten
hevostilojen hevoset. Ulkoilureittiä ei voida siirtää myöskään
peltoalueelle.

Muinaisjäännösalue on poistettava. Alueelta tehty arkeologinen
inventointi ei ole pystynyt osoittamaan, että esitetyllä paikalla
on varmuudella muinaisjäännös. Kohteen 4 "Lassila" osalta
todetaan, että kyseessä on mahdollinen muinaisjäännös.
Kohteen kuvauksessa todetaan, että pelto on ollut kynnettynä
inventointiajankohtana 2019. Aineiston mukana oleva kuvakin
osoittaa, ettei peltoa ole kynnetty. Pelto on lautasäkeen jäljiltä.
Lautasäestyksessä työsyvyys on merkittävästi matalampi kuin
kyntämisessä.
Merkintä on tehty tiilensirujen perusteella. Pelkkien tiilensirujen
perusteella ei voi tehdä muinaisjäännösmerkintää. Tiilien
alkuperä olisi pitänyt tutkia tarkemmin. Todennäköisemmin
tiilensirut ovat peräisin 60-luvulla tehdystä tiilisalaojituksesta.
Tiilisalaojia tehtäessä särkyneet tiilet murskattiin pienemmiksi
ja jätettiin maahan. Toinen mahdollinen alkuperä on tiilille tilan
aikaisemman päärakennuksen uunin tiilet, jotka on kaivettu
maahan.

Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaan yleiskaavassa
on varmistettava virkistykseen soveltuvien alueiden
riittävyys. Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaavan
aloitusvaiheessa osalliset merkitsivät sekä
internetkarttakyselyn että kyläiltojen kartoille tällä hetkellä
käytettäviä ulkoiluyhteyksiä, ja mielipiteessä mainittu reitti
mainittiin useissa vastauksissa. Ko. reitti yhdistää
Luvelahdentien ja Niementien toisiinsa, jolloin Hamulan
alueelle muodostuu yhtenäinen ulkoilulenkki. Yleiskaavan
ulkoilureittimerkinnällä osoitetaan erityyppisiä reittejä kuten
latuja ja kuntopolkuja.

Ulkoilureitti poistetaan mielipiteen mukaisesti
kaavasta. Jokamiehenoikeudet mahdollistavat joka
tapauksessa liikkumisen ko. tiellä.

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaava-alueella arkeologisen
inventoinnin ovat tehneet kokeneet arkeologit.
Tehdyn inventoinnin perusteella sekä Museoviraston
ohjeistuksen mukaisesti muinaisjäännöslöydöksen kohdalle
ei ole esitetty rakentamista ja löydöksen kohdalle on
osoitettu kyläyleiskaavassa muinaisjäännösalue
aluemerkinnällä sm-1. Alueen pääkäyttötarkoitus on
maatalous (MA). Kaavoittaja näkemys asiaan on, että
kaavaratkaisusta ja merkinnöistä ei ole kohtuutonta haittaa
maanomistajalle, koska kaavan mitoituksen kautta
määräytyvä rakennusoikeus on voitu sijoittaa luontevasti
muualle ja muinaisjäännös ei ole este vallitsevalle ja
kaavanmukaiselle käytölle (maatalous).

Hamulan ja Kumpusen kyläyleiskaava-alueella arkeologisen
inventoinnin ovat tehneet kokeneet arkeologit. Mielipiteessä
mainittu paikka katsottiin muinaisjäännökseksi, vaikka sen
ajoituksesta ja funktiosta ei voida olla täysin varmoja.
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo antoi
kaavaluonnoksesta lausunnon 31.1.2020. Lausunnon
mukaan Mikroliitti Oy:n tekemä inventointi on toteutettu
ammattitaitoisesti ja sen voi todeta olevan riittävä kaavan
selvitystarpeet ja muuttuva maankäyttö huomioiden.
Lausunnon mukaan muinaisjäännöskohteet on huomioitu
asianmukaisesti sm-osa-aluemerkinnöillä pienellä
korjauksella kaavamääräyksen sanamuotoon. Kuopion
kulttuurihistoriallinen museo on lausunnon mukaan vienyt
kohteen muinaisjäännösrekisteriin 30.1.2020. Tehdyn
inventoinnin perusteella sekä Museoviraston ohjeistuksen
mukaisesti muinaisjäännöslöydöksen kohdalle ei ole esitetty
rakentamista ja löydöksen kohdalle on osoitettu
kyläyleiskaavassa muinaisjäännösalue aluemerkinnällä sm-
1. Alueen pääkäyttötarkoitus on maatalous (MA). Kaavoittaja
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näkemys asiaan on, että kaavaratkaisusta ja merkinnöistä ei
ole kohtuutonta haittaa maanomistajalle, koska kaavan
mitoituksen kautta määräytyvä rakennusoikeus on voitu
sijoittaa luontevasti muualle ja muinaisjäännös ei ole este
vallitsevalle ja kaavanmukaiselle käytölle (maatalous).

MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M39 749-401-11-195

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Toivotaan mitoituksen mukaista rakennuspaikkaa otteen
mukaisesti.

Rakennuspaikka osoitetaan mielipiteen mukaisesti.

MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M40 749-414-1-83, 749-414-1-82.

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Maanomistajien tekemän keskinäisen sopimukseen perustuen
mielipiteessä pyydetään, että mitoituksen mukaista
rakennusoikeutta siirretään tilalta 749-414-1-83 tilalle 749-
414-1-82.

Yksi rakennuspaikka osoitetaan mielipiteen
mukaisesti.
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MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M41 749-401-11-34

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Mielipiteen antaja kertoo ostaneensa omistukseensa puolet
tilasta 749-401-11-34. Rakennuspaikkoja tulee siirtää pois
peltoalueilta ja tilalle 749-401-11-34 tulee osoittaa yhteensä 9
uutta rakennuspaikkaa. Lisäksi rakennuspaikkoja siirrellään
maanomistajan kiinteistöjen sisällä liitteen mukaisesti.

Rakennuspaikat muutetaan mielipiteen mukaisesti
siten, että tilalle 749-401-11-34 osoitetaan 8
rakennuspaikkaa. Valmisteluvaiheen
rakennusoikeuslaskelmassa on ollut virheellisesti yksi
ylimääräinen rakennuspaikka.

MIELIPITEEN JÄTTÄJÄ KIINTEISTÖTUNNUS

M42 749-414-5-107

MIELIPITEEN TIIVISTELMÄ VASTINE LIITE- JA HAVAINNEKUVAT, KAAVAOTTEET

Mielipiteessä toivotaan yhtä uutta rakennuspaikkaa. Jos uutta
rakennuspaikkaa ei ole mahdollista osoittaa, kaavaan tulisi
merkitä voimassa olevan rakennusluvan mukainen tilanne.

Mitoitusperiaatteita tarkistetaan siten, että sellaisella
kiinteistöllä, jonka omistaja ei saa vyöhykekohtaisten
mitoitusperiaatteiden perusteella tässä kaavassa uusia
rakennuspaikkoja ja jolla ei ole olemassa olevia
rakennuspaikkoja tai jolla on vain yksi olemassa oleva
rakennuspaikka, on tietyin edellytyksin oikeus yhteen uuteen
rakennuspaikkaan.

Uusi rakennuspaikka osoitetaan mielipiteen
mukaiselle kiinteistölle.


