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2. JOHDANTO JA KAAVATYÖN TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Asemakaavan laatiminen on asetettu tavoitteeksi vuoden 2020 kaavoitusohjelmassa. Ase-
makaava tulee vireille sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto asete-
taan nähtäville keväällä 2021. Asemakaavaehdotus on tarkoitus saada valmiiksi ja hyväk-
syttäväksi vuoden 2021 aikana.  

2.2 Asemakaavan tavoitteet ja keskeinen sisältö 

Asemakaavan tavoitteena on tarjota asukkaille uusia omakotitalojen ja rivitalojen rakennus-
paikkoja olevaan yhdyskuntarakenteeseen liittyvältä uudelta pientaloalueelta Etelä-Siilinjär-
vellä. Asemakaava mahdollistaa uuden pientalovaltaisen asuinalueen n. 450-500 asuk-
kaalle. Asemakaavassa osoitetaan kaavoitettavalle alueelle riittävät uusia asuinalueita pal-
velevat leikki- ja virkistysalueet sekä edistetään ja vaalitaan alueella todettujen luontoarvo-
jen säilymistä. 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa Savon ammattiopiston Toivalan koulutus-
yksikön kehittämistarpeet. Kaavamuutoksen yhteydessä tutkitaan Toivalan koulutusyksikön 
vanhojen rakennusten suojelutarpeet / purkamismahdollisuudet. Koulutusyksikön van-
hoissa rakennuksissa on todettu sisäilmaongelmia, minkä vuoksi kyseisiä tiloja on jouduttu 
sulkemaan. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Uusi asuinalue tarjoaa rakennuspaikkoja 3-4 vuodeksi Etelä-Siilinjärven asuinpientalora-
kentamiseen. Alueen kunnallistekniikan rakentaminen on tarkoitus aloittaa heti kaavan voi-
maantulon jälkeen. 
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3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista  

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Toivalassa, Haaparinteen asuinalueen länsipuolella, reilun kahden 
kilometrin päässä Toivalan keskustasta ja kolmen kilometrin päässä Vuorelan keskustasta. 
Kaava-alue rajautuu pohjoisessa ja etelässä metsäalueisiin, idässä Viitoseen sekä Haapa-
rinteen asuinalueeseen ja lännessä Haapamäen havaintotilaan sekä sen eteläpuolella sijai-
seviin pieniin lampiin. 

Suunnittelualue on pääosin metsävaltaista aluetta. Maasto laskee itään ja etelään, Viitosen 
ja Kehvontien suuntaan. Kaava-alue on osa entistä Haapamäen havaintotilaa, joka on toi-
minut maakunnallisena havaintometsätilana metsänomistajien valistustoimintaa varten aina 
vuoteen 2015 saakka, jolloin tila rakennuksineen myytiin Siilinjärven kunnalle.  

Kaava-alueen koilliskulmassa toimii Savon ammattiopiston Toivalan koulutusyksikkö, joka 
tarjoaa koulutusta nuorille ja aikuisille luonnonvara- ja ympäristöaloilta sekä tekniikan ja lii-
kenteen aloilta.  

Suunnittelualue on pääosin asemakaavoittamatonta aluetta, lukuunottamatta Savon am-
mattiopiston Toivalan koulutusyksikön rakennuspaikkaa sekä Haaparinteen asuinalueen 
läheisyyteen sijoittuvia lähivirkistys- ja suojaviheralueita. Asemakaava-alueen pinta-ala on 
noin 58 ha, josta kaavamuutosaluetta on noin 16 ha.  

 
Kuva 1 Suunnittelualuetta ja kaava-alueen likimääräinen rajaus.  

 

Haaparinteen 

asuinalue 

Savon ammat-
tiopisto 

Haapamäen 

havaintotila 

Toivalan 

asuinalue 

Pyöreälahden 

asuinalue 



Asemakaava   

Haapamäki, Haaparinne   LÄHTÖKOHDAT Sivu 7(39) 

  
3.1.2 Luonnonympäristö 

Maisemarakenne, maisemakuva 

Toivala-Vuorelan maisemaa on analysoitu Suunnittelukeskus Oy:n laatimassa Toivala-Vuo-
relan maisemanhoitosuunnitelmassa (1982). Siilinjärveläistä maisemaa hallitsevat Pohjois-
Savolle tyypilliset runsasrantaiset vesistöt ja kumpuileva maasto. Oman ominaislaatunsa 
maisemaan antaa voimakas harjumuodostelma, joka jakaa kunnan osa-alueisiin. Toivala-
Vuorelan alueen maiseman keskeisen rungon muodostavat Suininlahdesta Limalahteen 
jatkuva peltolaakso sekä korkeat metsäiset mäet, Hanhimäki, Ruskeamäki, Soidinmäki ja 
Kinnulanniemi. Asutus on keskittynyt Toivalan ja Vuorelan taajamien ympäristöön sekä 
Metsäkoulun, Haaparinteen ja Pyöreälahden asuinalueille.  

Asemakaavoitettavan alueen maisemaa hallitsee havupuuvaltainen metsämaisema. Suun-
nittelualueen länsipuolella sijaitseva Haapamäen havaintotila sijoittuu metsäisen maiseman 
keskelle, Soidinmäen, Haapamäen ja Hakomäen väliin jäävään painanteeseen. Viitosen 
varressa maisemaa hallitsevat Savon ammattiopiston Toivalan koulutusyksikön rakennuk-
set. Asemakaava-alueen itäpuolella avautuvat Haaparinteen, Metsäkoulun ja vielä raken-
teilla olevan Pyöreälahden asuinalueet, joissa vallitsevana talotyyppinä ovat omakotitalot ja 
rivitalot.  

 
Kuva 2 Viistoilmakuva suunnittelualueesta  

(Siilinjärvi, viistokuvaus 2017) 

Maaperä ja rakennettavuus  

Kaava-alueen maaperä on pääosin hienoainesmoreenia. Haaparinteen asuinalueen lähei-
syydessä on pieni alue kalliomaata. Kallioperä on 1930–1780 miljoonaa vuotta vanhaa gra-
niittia (GTK 2020). Maastonmuodoiltaan alue on vaihtelevaa, niin että matalimmat kohdat 
ovat kaava-alueen itäreunalla, Viitosen varressa +105 m mpy ja korkeimmat alueen länsireu-
nalla +162 m mpy. 
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Kuva 3 Maaperä suunnittelualueella  

(Geologian tutkimuskeskus, Maankamara rajapintapalvelu 2020). 

Geoenergia 

Vuonna 2017 selvitettiin Pohjois-Savon geoenergiapotentiaalia yleispiirteisellä ja yksityiskoh-
taisella tasolla (Pohjois-Savon kohdennettu geoenergiapotentiaaliselvitys, FCG). Haapa-
mäen alue oli yksi valituista yksityiskohtaisen tason kohdealueista. Yksityiskohtaisella tasolla 
tarkoitettiin rakentamisen kysyntään perustuvia kohdealueita, joiden geoenergiapotentiaalia 
oli tarpeen selvittää maakuntatasoa tarkemmin.  

Haapamäen kohdealueella alueen kallioperässä on kahta eri kivilajia, joiden lämmönjohta-
vuudet ovat kohtalaista ja erittäin hyvää luokkaa. Kohdealueen maapeitteen paksuus vaihte-
lee välillä 0 – 10 metriä. Eri geoenergiapotentiaaliluokkia alueella on kolme, välillä kohtalai-
sesti – erittäin hyvin soveltuva. Suunnitteilla oleva kaava-alue kuuluu hyvin soveltuvaan luok-
kaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4 Geoenergiapotentiaali Haapamäen kohdealueella  
            (Pohjois-Savon kohdennettu geoenergiapotentiaaliselvitys, FCG 2017) 
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Kasvillisuus ja eläimistö 

Siilinjärvi sijaitsee eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä ja Järvi-Suomen kasvimaan-
tieteellisellä alueella. Eliömaakuntajaossa se on osa Pohjois-Savoa. Siilinjärvi kuuluu Kuo-
pion lehtokeskuksen ydinalueeseen, mikä näkyy kasvillisuuden rehevyytenä ja vaateliaiden 
kasvilajien esiintymisenä. Vaihteleva ympäristö tarjoaa elinpiirejä monille eläinlajeille. 

Suunnittelualueen metsät ovat pääosin tuoreen ja lehtomaisen kankaan kangasmetsiä. Hak-
kuita, taimikoita ja nuoria metsiä on varsin paljon. Lisäksi alueella on muutamia entisiä pel-
toja, jotka on metsitetty. Järeäpuustoisimmat ja osin lahopuustoiset metsäkuviot ovat raken-
nettujen alueiden välisiä kuusikoita (AFRY Finland Oy, 2021).  

Haapamäen havaintotila toimi Pohjois-Savon metsäkeskuksen omistama retkeily-, opetus- 
ja havaintotilana. Havaintotilan piha-alueet ovat olleet hoidettuja, muodostaen metsäisten 
rinteiden suojaaman pienmaiseman. Pienmiljöön erityinen piirre on ollut alueelle istutetut 
metsiköt ja erilaiset puulajit mm. ulkomaisten puulajien rinne, jonne on rakennettu havainto-
polusto opastauluineen. Tehokkaan puuntuotannon lisäksi havaintotilalla ja koko Haapa-
mäen alueella on kiinnitetty huomiota metsämaiseman hoitoon ja luonnon monimuotoisuu-
teen.  

Haapamäen havaintotilalle on tilan toiminnan aikana istutettu puustoa metsäntutkimuksia 
varten. Alueelta löytyy paljon erilaisia puulajeja mm. siperianlehtikuusi, siperianpihta, palsa-
mipihta ja makedomianmänty sekä kloonatuilla koivuilla istutettu taimikko.  

 
Kuva 5 Haapamäen havaintotilalle istutettuja puulajeja ja muita kohteita. 

Luontoselvitys  

Haapamäen asemakaavoitettavalle alueelle on laadittu luontoselvitys (Haapamäen asema-
kaavan luontoselvitys 2020. AFRY Finland Oy, 2021). Selvityksessä kartoitettiin lähtötieto-
jen ja maastokartoitusten perusteella alueen luonnonympäristön yleispiirteet ja arvokkaat 
luontokohteet. Asemakaavoitettavana olevalle alueelle ja sen läheisyyteen sijoittuu luonto-
selvityksen mukaan kuusi arvokasta luontokohdetta.  
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Kuva 6 Ote Haapamäen luontoselvityksestä, luontokohderajaukset  

(Haapamäen asemakaavan luontoselvitys 2020. AFRY Finland Oy, 2021)  

Haapamäen havaintotilan läheisyydessä sijaitsee vajaan hehtaarin kokoinen alue vanhaa 
sekametsää, joka on paikallisesti arvokas luontokohde (kohde 1). Alueen luontotyyppeinä 
ovat tuore keskiravinteinen lehto ja ojan varressa myös kostea runsasravinteinen ja kostea 
keskiravinteinen lehto. Kasvilajeista alueelta löytyy mm. käenkaalia, oravanmarjaa, lilluk-
kaa, ahomansikkaa, mustikkaa, metsäkurjenpolvea, isoalvejuurta ja muutama mustakon-
nanmarja, hiirenporrasta, isoalvejuurta, metsäimarretta ja kotkansiipeä. Metsikkö on lähiym-
päristöineen mahdollinen liito-oravan elinympäristö. Metsiköstä on tiedossa vanha havainto 
liito-oravan pesinnästä pöntössä ja lähellä sijaitsevan erikoispuumetsän lehtikuuset maini-
taan liito-oravan ruokailupuiksi. Vuoden 2002 jälkeen liito-oravalle sopivan metsä-alueen 
pinta-ala on pienentynyt hakkuiden takia. Keväällä 2019 ja keväällä 2020 ei havaittu papa-
noita eikä alueelta ole tiedossa muitakaan liito-oravahavaintoja. Alueelta on metsäiset yh-
teydet itäosan ja Tervapuron liito-oravaelinpiireille. 

Havaintotilan eteläpuolella sijaitsevat Haapamäen lammet ovat paikallisesti arvokas luonto-
kohde (kohde 2). Lammet tarjoavat elinympäristöjä linnuille ja mahdollisesti myös sudenko-
rentolajeille ja viitasammakolle. Alueella tavattuja kasvilajeja ovat mm. keltakurjenmiekka, 
vehka, ulpukka, mesiangervo ja korpikaisla. Lampien alueella saattaa pesiä joitakin pareja 
vesi- ja kosteikkolintuja. Keväällä 2020 Saunalammella havaittiin kutevia rupikonnia.  

Tavilampi on paikallisesti arvokas luontokohde (kohde 3). Se on pieni suopainanne, joka on 
tehty vesilintulammeksi vedenpintaa nostamalla ja puustoa raivaamalla. Nykyisellään alu-
eella on pieniä umpeen kasvavia avovesilampareita ja saravaltaista suota. Lampi tarjoaa 
elinympäristöjä linnuille ja mahdollisesti myös sudenkorentolajeille ja viitasammakolle. 

Metsäkoulun eteläpuolella sijaitsee rehevä ja pääosin järeäpuustoinen kuusimetsä, joka on 
paikallisesti arvokas luontokohde (kohde 4). Alueen luontotyyppeinä ovat tuore keskiravin-
teinen lehto sekä kostea runsasravinteinen ja kostea keskiravinteinen lehto. Metsikön poh-
jois- ja keskiosa on metsäkeskuksen rajaama metsälain erityisen tärkeä elinympäristö re-
hevä lehtolaikku. Kasvilajeista alueelta löytyy mm. kotkansiipeä, hiirenporrasta, isoalve-
juurta, lehtokortetta, mustakonnanmarjaa, sudenmarjaa, suokelttoa, mesiangervoa ja lehto-
mataraa. Metsään sijoittuu uhanalaisen liito-oravan elinpiiri. Alueella on ollut asuttu liito-ora-
vaelinpiiri ainakin vuosina 2002, 2019 ja 2020. Liito-oravat liikkuvat todennäköisesti Viito-
sen yli itään Pyöreälahden metsän elinpiirille ja metsäkoulun itä- tai länsipuolelta pohjoi-
seen Tervapuron elinpiirille. Myös länteen ja lounaaseen on metsäiset yhteydet. 
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Viitosen itäpuolelle sijoittuva Pyöreälahden metsä on paikallisesti arvokas luontokohde 
(kohde 5). Noin kolme hehtaarin metsäalueesta sijaitsee suunnittelualueella vain sen länsi-
reunan kapea kolmiomainen kaistale Viitosen ja vanhan tieuran välissä. Metsän rehevin 
lehto-osa ja luonnontilaisen kaltainen puro-osuus jäävät suunnittelualueen ulkopuolelle. 
Metsään sijoittuu uhanalaisen liito-oravan elinpiiri, josta osa on selvitysalueella ja osa sen 
ulkopuolella. Metsäalueella on ollut asuttu liito-oravaelinpiiri ainakin vuosina 2004, 2009, 
2012 ja 2020.  

Tervapuro on paikallisesti arvokas luontokohde (kohde 6). Tervapuro edustaa luontotyyp-
pinä havumetsävyöhykkeen latvapuroa ja sivunoro havumetsävyöhykkeen noroa. Metsä-
keskus on rajannut puron alaosan metsälakikohteena. Suunnittelualueella olevan puron 
osan luontotyyppejä ovat kostea keskiravinteinen lehto ja tuore keskiravinteinen lehto. Kas-
vilajeista alueelta löytyy mm. käenkaalia, oravan- ja sudenmarjaa, kieloa, metsäimarretta, 
ahomansikkaa, sormisaraa, hiirenporrasta, rentukkaa, metsä- ja lehtokortetta ja mustakon-
nanmarjaa. Tervapuron ympäristöön sijoittuu uhanalaisen liito-oravan elinpiiri, josta osa on 
suunnittelualueella ja osa sen ulkopuolella. Alueella on ollut asuttu liito-oravaelinpiiri ainakin 
vuosina 2009, 2019 ja 2020. Liito-oravat liikkuvat todennäköisesti metsäkoulun itä- tai länsi-
puolelta etelään ja Viitosen yli kaakkoon. Tervapurolta on puustoiset yhteydet myös länteen 
ja pohjoiseen. 

Luonnonsuojelu 

Suunnittelualueelle sijoittuu liito-oravaesiintymiä. Liito-orava kuuluu luontodirektiivin liitteen 
IV (a) lajeihin ja sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on 
luonnonsuojelulain (49 §) perusteella kielletty. Liito-oravan lisäksi muita mahdollisia luonto-
direktiivin IV (a) liitteen lajeja suunnittelualueella ovat lepakot, joille sopivaa ruokailualuetta 
voivat olla esimerkiksi Haapamäen lammet. Lepakoille sopivia pesä- ja piilopaikkoja selvitys-
alueella on niukasti. Lammet saattaisivat sopia myös luontodirektiivin IV (a) liitteen lajeihin 
kuuluvan viitasammakon sekä muutamien saman liitteen sudenkorentolajien elinympäris-
töiksi. Haapamäen Saunalammella havaittiin keväällä 2020 kutevia rupikonnia.  

Tervapuro on paikallisesti arvokas luontokohde. Puro-osuus suunnittelualueen kohdalla on 
lähiympäristöineen melko luonnontilainen. Luonnontilaiset norot ovat vesilailla (2 luku 11 §) 
suojeltuja vesiluontotyyppejä. Purojen ja norojen lähiympäristöt ja rehevät lehtolaikut kuulu-
vat metsälain (10 §) erityisen tärkeisiin elinympäristöihin. Metsäkeskus on rajannut Tervapu-
ron alaosan metsälakikohteena. Suunnittelualueella olevan osan luontotyyppejä ovat kostea 
keskiravinteinen lehto ja tuore keskiravinteinen lehto. Kostea keskiravinteinen lehto on arvi-
oitu silmälläpidettäväksi luontotyypiksi ja tuore keskiravinteinen lehto uhanalaiseksi. Terva-
puro edustaa luontotyyppinä havumetsävyöhykkeen latvapuroa ja sivunoro havumetsä-
vyöhykkeen noroa. Edellinen on arvioitu Etelä-Suomessa uhanalaiseksi ja koko maassa sil-
mälläpidettäväksi luontotyypiksi. Havumetsävyöhykkeen norot -luontotyypin uhanalaisuutta 
ei ole pystytty tiedon puutteen vuoksi arvioimaan, mutta monet noroista ovat tuhoutuneet tai 
niiden laatu on heikentynyt esimerkiksi ojitusten ja metsätaloustoimenpiteiden takia. Pienve-
sikokonaisuus on suositeltavaa säilyttää luonnontilaisena (AFRY Finland Oy, 2021).  

Vesistöt ja vesitalous 

Suunnittelualue ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Kaava-alue 
sijaitsee Vuoksen vesienhoitoalueella, Nilsiän reitin valuma-alueella, Juurusveden lähialu-
eella (tunnus 04.611). Valumavesien virtaussuunta on kohti Iso-Jälää, jonka ranta sijaitsee 
lähimmillään noin 500 metrin päässä suunnittelualueen itäpuolella. Iso-Jälän ekologinen tila 
on arvioitu hyväksi. (Syke 2020)  

Asemakaavoitettavan alueen reunalle sijoittuu Haapamäen havaintotilaan kuuluneet lammet. 
Pohjoisin, Saunalampi on kaivettu tekolampi, jonka rannalla sijaitsee savusauna. Sauna-
lampi on rakentamisen jälkeen kertaalleen laskettu tyhjäksi ja puhdistettu kertyneestä liejusta 
1990-luvun puolivälissä, jolloin sitä myös syvennettiin. Eteläisin, Tavilampi on muokattu en-
tisestä suohaudasta ja mudanottopaikasta kaivinkoneen avulla pieneksi lammeksi ojanjuottia 
leventämällä ja mutakuoppia siistimällä. Lammen rannalle on rakennettu laavu ja kota. Tavi-
lampi saa vetensä Haapamäen ja Jälänmäen alarinteiden lähteistä ja lähdepuromaisista juo-
teista (Metsän monet mahdollisuudet. Metsäkeskus Pohjois-Savon julkaisuja 2004).  
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3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Yhdyskuntarakenne, taajamakuva 

Suunnittelualue asettuu Haaparinteen ja Metsäkoulun tiiviisti rakennettujen asuinalueiden 
välittömään läheisyyteen, niiden länsipuolelle. Läheisten asuntoalueiden vanhin osa, Toiva-
lantien itäpuoli, on tehty sotien jälkeen rintamamiesalueena. Toivalantien ja Viitosen väliin 
jäävä Konttimiehentien yläpuolinen Metsäkoulu 2 kaava-alue on rakentunut 1980-luvulla ja 
Apilapolun täydennysalue 90-luvulla. Haaparinteen asuntoalue on rakentunut 2000-luvun 
alussa ja Viitosen varteen sijoittuva Pyöreälahden asuntoalue on vielä rakenteilla. 

Alueen vanhinta yhdyskuntarakennetta edustavat Haapamäen havaintotilan (Haapamäen 
koetila) sekä Savon ammattiopiston vanhimmat rakennukset (Metsäkoulu). Metsäkoulun 
perustaminen Pohjois-Savoon oli vireillä jo 1930-luvun puolivälistä, mutta hankkeen etene-
mistä hidastivat monet asiat, esimerkiksi sotavuodet. Koulun sijoituspaikasta käytiin myös 
kilpailua alueen kuntien kesken. Koulun saamista Toivalaan on katsottu edistäneen sinne jo 
1939 perustettu Haapamäen koetila. Metsäkoulu perustettiin Kuopion Osuusliikkeen lahjoit-
tamalle pelto- ja metsätilalle Kuopiosta Iisalmeen johtaneen maantien varrelle.  

 
Kuva 7 Viistoilmakuva Haaparinteen asuinalueen ja Haapamäen alueelta. 

Asuminen, palvelut ja työpaikat 

Suunnittelualueella ei sijaitse asuntoja. Läheisellä Haaparinteen asuinalueella asuu noin 
830 asukasta. 

Suunnittelualueen koillisosassa toimii Savon ammattiopisto, Toivalan koulutusyksikkö, 
jossa on noin 80 työpaikkaa. Muita palveluja suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei 
ole. Kolmen kilometrin päässä sijaitsevasta Vuorelan keskustasta löytyvät normaalit kunta-
palvelut, mm. terveyspalvelut ja kaupalliset palvelut.  

Koulunkäyntialue, koulut, päiväkodit  

Haapamäki kuuluu Toivalan koulunkäyntialueeseen. Toivalan alakoulu ja Suininlahden ylä-
koulu sijaitsevat Toivalan taajamassa, suunnittelualueesta noin 2,5 kilometrin etäisyydellä. 
Toivalan alakoulussa on noin 300 oppilasta ja Suininlahden yläkoulussa on noin 350 oppi-
lasta. Siilinjärven lukio toimii Siilinjärven keskustassa, Ahmon koulukeskuksessa. Toisen 
asteen ammatillista koulutusta Siilinjärvellä tarjoavat Savon ammattiopisto Toivalan ja Ris-
salan toimipisteissä sekä Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Toivalassa. 

Varhaiskasvatuspalveluita Etelä-Siilinjärven alueella tarjoavat Haaparinteen päiväkoti, joka 
sijaitsee Haaparinteen asuinalueen eteläosassa. Päiväkodissa toimii neljä lapsiryhmää. 
Toivalan päiväkoti toimii tällä hetkellä kahdessa eri toimipisteessä ja lapsiryhmiä niissä on 
yhteensä kuusi. Vuorelan taajamassa toimii kaksi päiväkotia, Päiväkoti Pikkusiili sekä Vuo-
relan päiväkoti. Päiväkoti Pikkusiilissä toimii seitsemän lapsiryhmää ja Vuorelan päiväko-
dissa kahdeksan lapsiryhmää. Pyöreälahden asuinalueelle on valmistunut yksityinen päivä-
koti vuonna 2019, jossa on tilaa yhteensä viidelle lapsiryhmälle. 
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Virkistys 

Haapamäen alueella kulkee erilaisia ulkoliikuntareittejä sekä talvella hiihtolatu. Alueen lam-
pien läheisyyteen on rakennettu laavuja ja kota. Läheisellä Haaparinteen asuinalueella on 
leikkikenttä sekä palloilukenttä, jolle jäädytetään talvella luistelujää. Savon ammattiopiston 
Toivalan koulutusyksikön yhteydessä on sisäliikuntasali.  

Toivalan ja Vuorelan alakoulujen sekä Suininlahden yläkoulun yhteydessä ovat sisäliikunta-
salit sekä ulkoliikuntakentät. Alakoulujen pihoilla on lähiliikuntapaikat. Toivalassa sijaitsee 
Tanhulan kenttä sekä Tuplajäät, jonka yhteydessä on myös kuntosali. Vuorelan keskus-
tassa sijaitsee kylpylähotelli Kunnonpaikka, jossa on mahdollista harrastaa monenlaista lii-
kuntaa sekä sisä- että ulkotiloissa. Vuorelassa toimii ratsastuskeskus Vuorelan talli.  

Viitosen itäpuolella, radan takana on kunnan ylläpitämä uimaranta. Viitosen varrella sijait-
seva yhtenäinen kevyenliikenteen väylä on suosittu pyöräily-, lenkkeily- ja rullaluistelureitti.  

 
Kuva 8 Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä sijaitsevat virkistyspalvelut. 

Liikenne  

Valtatie 5 on valtakunnallisesti ja seudullisesti tärkeä pääväylä pohjois-etelä -suunnassa. Sii-
linjärven keskustasta etelään VT 5 on nelikaistainen moottoritie, josta suunnittelualueelle joh-
tavalle Viitoselle on liittymät Vuorelan pohjoispuolella ja Oikeakätisellä, Kasurilan pohjois-
puolella. Vuorelan moottoritieliittymälle on kaava-alueelta matkaa noin 2 km. 

Suunnittelualueen itäpuolella kulkeva Viitonen (maantie 559) toimii moottoritien rinnakkais-
tienä. Nopeusrajoitus tiellä on Pyöreälahden asuinalueen kohdalle saakka 60 km/h ja siitä 
edelleen pohjoista kohti kesäisin 80 km/h ja talvisin 70 km/h. Viitosen varressa on vilkas 
Vuorelan ja Siilinjärven keskustan välinen kevyen liikenteen pääväylä. Suunnittelualueen 
kohdalla, Toivalantien alikulun kautta, kevyen liikenteen väylä siirtyy kulkemaan Viitosen län-
sipuolelta Viitosen itäpuolelle. Haaparinteen asuinalueen läpi kulkevan Haaparinteentien län-
sipuolella kulkee kevyen liikenteen väylä, joka yhtyy Kehvontien pohjoispuolella kulkevaan 
kevyen liikenteen väylään. 

Joukkoliikenne toimii alueella sekä paikallisesti että seudullisesti. Arkisin Viitosella kulkee 
bussivuoroja noin 30 suuntaansa, sunnuntaisin noin 10. Osa paikallisliikenteen vuoroista kul-
kee Haaparinteentien kautta.  
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Kuva 9 Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen reitit kaava-alueen läheisyydessä. 

Rakennettu kulttuuriympäristö  

Kaava-alueella sijaitsevat Savon ammattiopiston Toivalan koulutusyksikön vanha päära-
kennus ja asuntola ovat esitetty rakennussuojelukohteena yleis- ja asemakaavoissa. Ra-
kennusten ympäristö Viitosen varteen saakka on asemakaavassa merkitty alueeksi, jonka 
kulttuurihistoriallinen merkitys säilytetään. Rakennukset eivät kuulu maakunnallisesti tai val-
takunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristökohteiden joukkoon.  

 
Kuva 10 Metsäkoulun vanha päärakennus 

Metsäkoulun vanha päärakennus  

(rakennus A, Koivula) 

Eija ja Olli Saijonmaan suunnittelema vanha 
päärakennus on jaettu kahteen massaan 
rinteen korkeuskäyrien suuntaisesti. Raken-
nuksessa on kaksi pääkerrosta ja kellari, 
joka etummaisessa siivessä on maanpäälli-
nen. Rakennus on valmistunut vuonna 1953 
ja peruskorjattu vuonna 1981. 

 

 
Kuva 11 Metsäkoulun vanha asuntola 

Metsäkoulun vanha asuntola  

(rakennus C, Visala) 

Päärakennuksen takana sijaitsee Eija ja Olli 
Saijonmaan suunnittelema kirjastona käy-
tetty, alkuperäinen opettajan asuinraken-
nus. Rakennuksessa on yksi asuinkerros ja 
alun perin yhdelle henkilöautolle ja linja-au-
tolle autotalliksi rakennettu kellarikerros. 
Rakennus on valmistunut vuonna 1953 ja 
peruskorjattu 1980-luvulla. 
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Kuva 12 Vanhat rakennukset viistokuvassa  

Rakennusten lähiympäristö 

Loivaan rinteeseen hienovaraisesti 
sommiteltu rakennusryhmä edustaa 1950-
luvun ammatillista koulurakentamista. 
Rakennukset sijaitsevat ensimmäisinä 
saavuttaessa koulun alueelle ja 
näkyvimpänä maantielle.  

 

 

 

 

Metsäkoulun rakennusten A ja C rakennushistoriaselvitys ja rakennustekniset selvitykset 

Asemakaavaa laadittaessa on hyödynnetty mm. seuraavia selvityksiä ja raportteja: 

 Etelä-Siilinjärven rakennusinventointi, Hanna Oijala, 2012.  

 Campus Toivala Metsäkoulu. Rakennukset A ja C. Rakennushistoriaselvitys. Arkkitehtitoi-
misto Hannu Puurunen Oy, 2017 

 Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus A-rakennus, Suomen Sisäilmakeskus Oy, 2017 

 Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus C-rakennus, Suomen Sisäilmakeskus Oy, 2017 

 Haitta-ainetutkimus. Suomen Sisäilmakeskus Oy, 2017 

 Haitta-ainetutkimus, C-rakennus. Suomen Sisäilmakeskus Oy, 2017 

 Toivalan Metsäkoulu. Rakenteiden korjaukset ja korjausten vaikutukset rakennuksen arkki-
tehtuuriin, Sweco Rakennetekniikka Oy, 2018 
 

Rakennusinventoinnissa vuodelta 2012 todetaan loivaan rinteeseen hienovaraisesti sommi-
tellun Metsäkoulun rakennusryhmän edustavan 1950-luvun ammatillista koulurakentamista. 
Rakennukset on sommiteltu maaston mukaan eikä suoralinjaisesti toisiinsa nähden, mikä 
oli hyvin tyypillistä sodanjälkeiselle funkikselle. Kohde on paikallisesti, maisemallisesti sekä 
rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä kokonaisuus. 

Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy:n laatimassa rakennushistoriaselvityksessä vuodelta 
2017 todetaan Metsäkoulun rakennusten A ja C edustavan ulkoasultaan aikansa tyypillistä 
koulurakentamista. Metsäkoulun rakennuksissa on samoja piirteitä aikakauden kansakoulu-
rakennusten kanssa, mutta toiminnoiltaan ja tiloiltaan metsäkoulu poikkesi niistä kuitenkin 
täysin, olennaisina seikkoina koulun erityinen toiminta sekä se, että kyseessä oli sisäoppi-
laitos. Historiallisesta näkökulmasta Toivalan metsäkoulun vanhimmat rakennukset edusta-
vat siellä 1950-luvulla alkanutta ja näihin päiviin yhä jatkuvaa metsäopetusta. Rakennushis-
torialliselta kannalta ne ovat säilyneet ulkoasultaan lähes alkuperäisinä, tietyin osin myös 
sisätiloiltaan. Niiden hyvin säilynyt arkkitehtuuri edustaa tyypillistä 1950-luvun koulusuunnit-
telua.  Arkkitehtuuriltaan metsäkoulua voidaan verrata mm. seuraaviin Pohjois-Savon alu-
eella oleviin koulurakennuksiin, joilla on katsottu olevan joko maakunnallista tai valtakunnal-
lista merkitystä vuonna 2011 laaditussa Pohjois-Savon kulttuuriympäristöselvityksessä: En-
tinen tyttölyseo, nykyinen Juhani Ahon yläaste, Iisalmi; Nivan koulu ja opettajien asunnot, 
Kiuruvesi; Sirenin koulu, Lapinlahti; Sorsakosken koulut, Leppävirta; Iisveden koulu ja opet-
tajan asuinkerrostalo, Suonenjoki.  Miljöön kannalta tarkasteltuna Toivalan metsäkoulun 
vanhimmat rakennukset muodostavat yhdessä uudempien rakennusten kanssa ajallisesti 
kerroksellisen, ilmeeltään hallitun miljöökokonaisuuden. Laajemmin ajatellen metsäkoulun 
rakennusryhmällä on oma tärkeä asemansa Toivalan kylän ja vanhan viitostien miljöössä. 

Vuonna 2017 Suomen Sisäilmakeskus Oy:n tekemissä kuntotutkimuksissa ja haitta-ainetut-
kimuksissa Savon ammattiopiston vanhojen rakennusten A ja C osalta on todettu, että ra-
kennusten useimmille rakenneosille on tutkimuksen perusteella tarve tehdä raskaita kor-
jauksia. A- ja C-rakennuksen rakenteissa on todettu lisäksi laaja-alaisia mikrobivaurioita. 
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Sweco Rakennetekniikka Oy:n vuonna 2018 laatimassa asiakirjassa Toivalan Metsäkoulu. 
Rakenteiden korjaukset ja korjausten vaikutukset rakennuksen arkkitehtuuriin on käyty läpi 
eri rakenteiden korjaustapoja ja eri korjaustapojen aiheuttamia muutoksia rakennuksen ark-
kitehtuurille sekä niistä aiheutuvia sisäilmariskejä. Asiakirjassa todetaan korjausten aiheut-
tamien vaikutusten osalta rakennuksen arkkitehtuuriin mm. seuraavaa: Rakennuksen pe-
rusparannus muuttaa oleellisesti rakennuksen arkkitehtuuria. Julkisivujen lisälämmöneristys 
korjausmenetelmänä hävittää alkuperäisen rappauspinnan, uudet ikkunat korvaavat alku-
peräiset ikkunat ja uusi vesikate alkuperäisen tiilikaton. Vesikatolle on tarve saada uudet 
IV-konehuoneet, jotta saadaan ajanmukainen ja määräykset täyttävä ilmanvaihto opetusti-
loihin. Uudet IV-konehuoneet ovat näkyvä osa ja uusi asia katolla ja julkisivuissa. Aikakau-
delle tyypilliset materiaalit, piirteet ja tekotapa voidaan saada aikaan uusiin pintoihin, mutta 
alkuperäisyys menetetään. Kun rakennushistoriallinen alkuperäisyys menetetään, puhutaan 
kopiosta tai reproduktiosta. Rakennuksen jokainen muutosvaihe muodostaa uuden kerros-
tuman alkuperäisen toteutuksen päälle. 50-luvun hienovaraiset yksityiskohdat ja harkitut 
mittasuhteet menetetään muutosten myötä. 

Siilinjärven kunnan ympäristöterveyspalveluiden terveystarkastaja on vuonna 2018 tehdyn 
valvontatarkastuksen yhteydessä todennut, että rakennuksen A käyttö opetustiloina ja opis-
kelijoiden asuntotiloina tulee lopettaa kesään 2018 mennessä (31.7.2018 mennessä). A-
talon rakenteissa on laaja-alaisia mikrobivaurioita rakenneosissa, joista epäpuhtauksien on 
mahdollista kulkeutua sisäilmaan. Vauriot aiheuttavat rakennuksen käyttäjille terveyshait-
taa. Vaikka terveystarkastajan kertomus ei kosketa C-rakennusta, on se rakenteiltaan vas-
taava ja myös tämän rakennuksen rakenteissa on todettu mikrobivaurioita. 

Muinaismuistot 

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan laadinnan yhteydessä vuonna 2012 tehtiin muinaisjään-
nösinventointi (Etelä-Siilinjärven yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy 
2012) ja vuonna 2017 koko kuntaa koskeva muinaisjäännöspotentiaaliselvitys (Selvitys Sii-
linjärven muinaisjäännöspotentiaalista, Mikroliitti Oy 2017). Yleiskaava-alueen muinaisjään-
nösinventoinnissa mainitaan Viitosen verrassa, tien itäpuolella sijainnut asuinpaikka, joka 
lienee tuhoutunut tien rakentamisen yhteydessä. 

Alueellinen vastuumuseo tekee lidar-havaintoon liittyvän tarkastuksen kaava-alueella ke-
väällä 2021. 

Tekninen huolto 

Kaava-alue on kunnan vesi- ja viemäriverkon välittömässä tuntumassa. Kaavoitettavan alu-
een läheisyydessä sijaitsevien nykyisten Haaparinteen, Pyöreälahden ja Metsäkoulun asuin-
alueiden rakennusten osalta vesi- ja energiahuolto- sekä tietoliikenneverkostot ovat raken-
nettu. Alueen jätehuollosta vastaa Jätekukko Oy.  

Alueella ei ole kaukolämpöä pitkän liityntäyhteyden rakentamisen kustannusten vuoksi, kau-
kolämpöverkon lähin piste on noin 1,5 km:n päässä.  

Erityistoiminnat 

Kaava-alueella sijaitsee Soidinmäen tutkaan liittyviä maanalaisia kaapeleita ja johtoja, jotka 
tulee ottaa huomioon aluetta rakennettaessa.  

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Haapamäen alueelle saavutaan Viitoselta Haaparinteentien kautta. Liikennemäärät lähei-
sillä liikenneväylillä ovat esitetty alla olevassa taulukossa. 

 Nykytilanne 
(ajon./vrk) 

Ennustetilanne 
2035 (ajon./vrk) 

VT 5 18 274 22 164 

Viitonen, Kehvontien risteyksen eteläpuolella 3 380 4 059 

Viitonen, Metsäkoulun kohdalla 2 848 3 415 

Haaparinteentie 429 536 
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VT 5:n ajoneuvoliikenne aiheuttaa melua Haapamäen rinteen eteläosaan, Kehvontien lä-
heisyyteen. Nyt asemakaavoitettavalla alueella tieliikenteen aiheuttamat melutasot jäävät 
valtioneuvoston päätöksessä (VNp 993/1992) määritettyjen sallittujen melutasojen ohjear-
vojen alle, päivällä alle 55 dB ja yöllä alle 45 dB (Kuopion ja Siilinjärven meluselvitys 
vuosille 2017 ja 2035. WSP Finland Oy 13.10.2017). 

 
Kuva 13 Tieliikennemelun meluvyöhykkeet nykytilanteessa  

   (vasemmalla päiväajan ja oikealla yöajan keskiäänitaso) 

Pilaantuneet maa-alueet 

Haapamäen tilan metsäalueen roskaantuminen 

Kaavoitettavalta alueelta tehtiin havainto roskaantumisesta ja alueelle tehtiin maastotarkas-
tus Siilinjärven kunnan ympäristönsuojelun toimesta vuonna 2019. Tarkastuksella havaittiin, 
että alueelle oli jätetty erilaista jätettä. Roskaantuneella alueelta löytyi muun muassa paine-
kyllästettyjä vanhoja sähkö/puhelin-pylväitä ja muuta sekalaista puutavaraa sekä runsaasti 
metalliromua ja muuta sekalaista rakennusjätteiden näköistä tavaraa. Lisäksi alueelta oli 
löydettävissä sekajätettä. Kasvillisuudesta ja sekajätteiden pakkauksista päätellen jätteet 
ovat olleet alueella useita vuosia. 

Roskaantuneen alueen osalta pidettiin palaveri kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 
sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa 1.2.2021. Palaverissa päätettiin tehdä ros-
kaantuneelle alueelle kaavatyön aikana pilaantuneisuustutkimus, jolla poissuljetaan maape-
rän pilaantuneisuuden mahdollisuus. 

Matti-kohde 

Savon ammattiopiston Toivalan koulutusyksikön (entinen metsäkoulu) alueella on purettu 
pois uuden päärakennuksen tieltä vuonna 1968 valmistunut rakennus, jossa ovat sijainneet 
liikuntasali, asuntoja sekä konehalli. Puretun konehallin päädyssä sijainneista öljysäiliöistä 
toista ei voitu purkamisen yhteydessä poistaa aiheuttamatta riskiä läheisen varastoraken-
nuksen rakenteille. Näin ollen öljysäiliön alapuolisen maaperän puhtautta ei voitu varmis-
taa. Öljysäiliön sijainti kartoitettiin ja merkittiin kartalle. Mikäli alueella jatkossa tehtävien ra-
kennus-, purku- tai kaivutöiden yhteydessä maaperässä havaitaan merkkejä haitta-aineista, 
maamassojen haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää ja niiden käsittely tehdä asianmukaisesti 
(Loppuraportti. Metsäoppilaitos. Pilaantuneen maaperän puhdistus. Pöyry Finland Oy, 
2016). 
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Sosiaalinen ympäristö  

Haaparinteen, Metsäkoulun ja vielä rakenteilla olevan Pyöreälahden alueet ovat luonteel-
taan ja sosiaaliselta ympäristöltään samantyyppisiä ja tasalaatuisia. Alueilla vallitsevina ra-
kennustyyppeinä ovat yksityisomistuksessa olevat omakotitalot sekä rivitalot. Vaihtelua ym-
päristöön tuo Viitosen varrella sijaitsevat Savon ammattiopiston Toivalan yksikön rakennuk-
set asuntoloineen. 

3.1.4 Maanomistus 

Asemakaavoitettava alue on pääosin kunnan omistuksessa. Savon ammattiopiston koulu-
tusyksikön rakennuspaikan sekä läheisen lähivirkistys- ja suojaviheralueen omistaa Savon 
koulutuskuntayhtymä. Haapamäen havaintotila on myyty yksityiselle vuonna 2020. 

 
Kuva 14 Maanomistus 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava 
huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoi-
tuksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Tavoitteet käsittelevät seuraavia kokonai-
suuksia: 

 Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

 Tehokas liikennejärjestelmä 

 Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

 Elinvoimainen luonto-ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

 Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Maakuntakaavat 

Suunnittelualueella on voimassa Kuopion seudun maakuntakaava (YM 3.7.2008), Pohjois-
Savon maakuntakaava (YM 7.12.2011), Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava (YM 
15.1.2014), Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava (YM 1.6.2016) sekä Pohjois-Savon maa-
kuntakaavan 2040 1. vaihe (maakuntavaltuusto 19.11.2018). Maakuntakaavan 2040 2. vaihe 
on tullut vireille 26.8.2019.  

Maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A). Alueella on 
lisäksi merkinnät Viitostien kehittämisvyöhykkeestä, Kuopio-Tahko kehittämiskäytävästä, 
joukkoliikennevyöhykkeestä, sotilasilmailun tilapäisen lentopaikkojen suojavyöhykkeestä 
(sv-6) ja ulkoilureitistä. 
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Yleiskaava 

Kaava-alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Etelä-Siilinjärven yleiskaava, jonka Siilin-
järven kunnanvaltuusto hyväksyi 7.4.2014.  

Yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty pientalovaltaiseksi alueeksi (AP-1), julkisen 
palvelun ja hallinnon alueeksi (PY), lähivirkistysalueeksi (VL), metsätalousvaltaiseksi alu-
eeksi (M), suojaviheralueeksi (EV) ja vesialueeksi (W). Lisäksi alueella on merkintä luon-
non monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alueesta (luo), uhanalaisten eläinlajien 
esiintymisalueesta (s1), melualueesta (me), kevyen liikenteen reitistä ja ulkoilureitistä.  

Savon ammattiopiston Toivalan koulutusyksikön rakennukset A ja C (vanha päärakennus 
ja asuntola) ovat yleiskaavassa merkitty sr-1 -rakennussuojelukohteiksi, joilla on seudul-
lista tai maakunnallista merkitystä. Suunnittelumääräyksen mukaan ”Alueen tai kohteen 
suunnittelussa ja käytössä tulee edistää kohteen kulttuuriympäristöarvojen säilymistä. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 41 §:n nojalla määrätään, että alueella olevia rakennuksia tai 
rakennelmia ei saa purkaa, eikä niiden ulkoasua muuttaa siten, että niiden kulttuurihistori-
allisesti arvokas luonne turmeltuu. Kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on 
pyydettävä museoviranomaisen lausunto.” 

 
Kuva 16 Ote Etelä-Siilinjärven yleiskaavasta. 

Kuva 15 Ote maakuntakaavayhdistelmästä   
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Etelä-Siilinjärven yleiskaavan muutos on valmisteilla (vireille tulo KH 2.3.2020).  

Yleiskaavan muutosluonnoksessa suunnittelualue on merkitty pientalovaltaiseksi alueeksi 
(AP-1), julkisen palvelun ja hallinnon alueeksi (PY), lähivirkistysalueeksi (VL), suojaviher-
alueeksi (EV) ja vesialueeksi (W). Lisäksi suunnittelualueella on merkinnät asemakaavoi-
tettavasta alueesta (ask), luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alueesta 
(luo-1, luo-2), tie- ja raideliikenteen melualueesta (me), kevyen liikenteen reitistä ja ulkoi-
lureitistä. 

 
Kuva 17 Ote Etelä-Siilinjärven yleiskaavan muutosluonnoksesta 

Asemakaava 

Suurin osa suunnittelualueesta on vielä asemakaavoittamatonta metsäaluetta. Kaava-
muutosalueella ovat voimassa Haaparinteen (KV 13.12.2004) ja Pyöreälahden (KV 
3.12.2015) asemakaavat. 

Asemakaavan muutos koskee korttelia 8300 sekä erityis-, liikenne- ja katualueita Pyö-
reälahden asemakaava-alueella sekä virkistys-, erityis-, liikenne- ja katualueita Haapa-
mäen asemakaava-alueella. Voimassa olevissa asemakaavoissa Savon ammattiopiston 
Toivalan koulutusyksikön rakennuspaikka on merkitty opetustoimintaa palvelevien raken-
nusten korttelialueeksi (YO-5), puistomuuntamo energiahuollon alueeksi (EN), Viitostien 
varsi suojaviheralueiksi (EV-2, EV/sl-2), metsäalueet lähivirkistysalueiksi (VL-1, VL/sl-1), 
Viitonen maantien alueeksi (LT) sekä Haapamäentie ja Haaparinteentie katualueiksi.  

Metsäkoulun vanha päärakennus ja asuntola ovat merkitty suojeltaviksi rakennuksiksi (sr-
2) ja niiden ympäristö alueeksi, jonka kulttuurihistoriallinen merkitys säilytetään (sr-1). 

sr-1 Alue, jonka kulttuurihistoriallinen merkitys säilytetään. Rakennus- ja kulttuurihistori-
allisesti sekä maisemallisesti arvokkaan alueen ominaispiirteet on otettava huomi-
oon niin, että aluekokonaisuuden perusluonne säilyy. 

sr-2 Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavat kor-
jaus- ja muutostyöt eivät saa vähentää rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa. En-
nen korjaamis- ja muutostöitä museoviranomaiselle on varattava tilaisuus lausun-
non antamiseen. 
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Kuva 18 Ote ajantasa-asemakaavasta. 

Rakennusjärjestys 

Kunnanvaltuusto hyväksyi Siilinjärven kunnan rakennusjärjestyksen 18.3.2013. 

Tonttijako ja –rekisteri 

Tonttijakoa ja – rekisteriä ei ole, kiinteistöt kuuluvat valtakunnalliseen kiinteistörekisteriin. 

Pohjakartta 

Siilinjärven kunnan mittaustoimisto on laatinut pohjakartan alueelle vuosina 1981, 1988 ja 
2018. Paikkatietopalvelut ovat laatineet hyväksytyn, täydennetyn pohjakartan asemakaavoi-
tusta varten. 

Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen (1284/99) vaatimukset. Korkeusjärjestelmä 
N2000 ja tasokoordinaattijärjestelmä ETRS-GK28. 

Rakennuskiellot 

Alueella ei ole rakennuskieltoja. 

Suojelupäätökset 

Savon ammattiopiston Toivalan koulutusyksikön rakennukset A ja C (vanha päärakennus ja 
asuntola) ovat esitetty rakennussuojelukohteena yleis- ja asemakaavoissa. Rakennusten 
ympäristö Viitosen varteen saakka on asemakaavassa merkitty alueeksi, jonka kulttuurihis-
toriallinen merkitys säilytetään. 
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Siilinjärven Kuntastrategia 2025:n tavoitteena on kasvu, hyvinvointi ja talous. Monimuotoi-
nen asuminen ja kunnan vetovoimaisuus ovat kasvun edellytyksiä ja viihtyisä elinympäristö 
tukee hyvinvointia.  

Etelä-Siilijärvellä on tällä hetkellä vapaita rakentamattomia omakoti- ja rivitalorakennuspaik-
koja vain Pyöreälahden asemakaava-alueella. Kaavoituksen tavoitteena on kasvattaa val-
miiden asemakaavojen varantoa niin, että uusia asuinalueita voidaan toteuttaa ja rakennus-
paikkoja jakaa monipuolisesti sopivilta alueilta eri osista kuntaa. Asemakaavantyön keskei-
nen tavoite on osoittaa uusi asuinpientaloalue Etelä-Siilinjärvelle, Haapamäen alueelle.  

Voimassa olevassa Pyöreälahden asemakaavassa Savon ammattiopiston Toivalan koulu-
tusyksikön vanha päärakennus ja asuntola ovat esitetty rakennussuojelukohteena. Raken-
nusten ympäristö Viitosen varteen saakka on asemakaavassa merkitty alueeksi, jonka kult-
tuurihistoriallinen merkitys säilytetään. Asemakaavamuutoksen yhteydessä tutkitaan raken-
nuspaikalle sijoittuvien rakennuksien säilyttämisen ja purkamisen edellytyksiä sekä uudisra-
kentamisen mahdollisuudet.  

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Haapamäen alueen asemakaavoituksesta kerrottiin kuntalaisille vuoden 2020 kaavoitus-
katsauksessa. Asemakaavan suunnittelu käynnistyi vuoden 2020 aikana ja kaavatyön 
käynnistämispäätöksen jälkeen järjestettiin kunnan viranomaisille asemakaavatyön aloitus-
palaveri.  

Kunnanhallitus päätti asettaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nähtäville 
x.x.2021. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 

Osallisia asemakaavatyössä ovat:  

Kaava- ja lähialueen asukkaat, kiinteistöjen ja lähialueen maanomistajat, kaava- ja lähialu-
eella toimivat yritykset  

Kunnan viranomaiset - rakennusvalvonta, maankäyttö ja maapolitiikka, ympäristönsuojelu, 
ympäristöterveys, tekniset palvelut, elinkeinopalvelut, sivistyspalvelut ja sosiaalitoimi 

Muut viranomaiset – Pohjois-Savon Liitto, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Pohjois-
Savon ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat – vastuualue sekä liikenne ja infrastruk-
tuuri – vastuualue, Puolustusvoimat Karjalan lennosto, Finavia Oy, Pohjois-Savon pelastus-
laitos, Kuopion vesi, Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, Savo-Pielisen jäte-
lautakunta ja Jätekukko 

Muut yhteistyötahot - Savon Voima Oyj, Savon Voima Verkko Oy, alueen teleoperaattorit 

4.3.2 Vireilletulo 

Kaavatyö tulee vireille 19.4.2021. Kaavatyöhön liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
asetetaan nähtäville vireille tulon yhteydessä ja se pidetään nähtävillä kunnantalon ala-au-
lassa, Vuorelan kirjastossa sekä kunnan internet-sivuilla. 

Osallisten käyttöön on koottu asemakaavatyöhön liittyvä ”kansalaisen kansio”, joka pidetään 
nähtävillä kunnantalolla ja Vuorelan kirjastossa. Myös opasvihkonen osallistumisesta ja vai-
kuttamisesta kaavoitukseen kuuluu aineistoon. Kannanottojen jättämistä varten jaossa on 
palautelomake. 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Asemakaavahankkeen vireille tulosta kerrottiin kuntalaisille vuoden 2020 kaavoituskatsauk-
sessa. Kaavatyön käynnistämispäätöksen jälkeen järjestettiin kunnan viranomaisille asema-
kaavatyön aloituspalaveri 8.12.2020, johon kutsuttiin keskeisten palvelualueiden edustajat. 
Neuvottelussa käytiin pääpiirteittäin läpi kaavahanke sekä keskusteltiin alueen kaavoituk-
sessa huomioon otettavista seikoista.  
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Asemakaavatyön valmistelun aikana järjestettiin Savon koulutuskuntayhtymän kanssa use-
ampia neuvottelutilaisuuksia. 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Kuopion kulttuurihistoriallisen 
museon kanssa pidettiin kaavatyön aloituspalaveri 21.1.2021. Tilaisuudessa käytiin läpi 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, laadittuja selvityksiä sekä alustava kaavaluonnos-
telma. Keskustelua käytiin mm. osallisista, selvityksistä sekä kaavaratkaisun sisällöstä. 

 Pääkohdat palaverista: 

- Etelä-Siilinjärven yleiskaavan päivitys olisi hyvä olla hyväksytty ennen kuin Haapamäen 
asemakaava tulee hyväksyttäväksi.  

- Asemakaavan selvitysten tilanne on hyvä.  
- Metsäkoulun vanhojen rakennusten osalta tarvitaan vaihtoehtotarkastelua, mukana tar-

kastelussa tulee olla suojelun purkamisen lisäksi myös säilyttävät vaihtoehdot, sekä 
vaihtoehtojen vertailu. ELY-keskus suosittelee, että luonnosvaiheessa laaditaan vaihto-
ehtotarkastelu kaavakarttatasolla.  

- Rakennuksista laadittu pohjatietoaineista tuntuu riittävältä. 
- Arkeologian osalta selvitystilanne on hyvä, inventoinnit vuosilta 2012 ja 2017. Lidarissa 

löytyy yksi anomalia (hiilimiilu vai tervahauta). 
- Laadittu luontoselvitys on hyvä.  
- Viitasammakon osalta lampien alueelle olisi paikallaan tehdä vielä tarkistus keväällä, 

jos lampien läheisyyteen ollaan osoittamassa maankäytön muutoksia. 
- Metsäkoulun rakennuspaikan pohjoisosan rakentaminen vaatii poikkeusluvan liito-ora-

van vuoksi, mikäli sinne lähdetään rakentamaan 
- Kaava-alueelta on tehty havainto roskaantumisesta. Asemakaavan laadinnan ja maan-

käyttömuutosten johdosta alueen pilaantuneisuus tulee selvittää. 
- Metsäkoulun rakennuspaikalla maahan jätetty öljysäiliö merkittävä kaavaan. 
- Viitoselle on Toivalantien risteykseen hahmoteltu kiertoliittymän sijoittumista. Kiertoliitty-

män sijoittumisen osalta tulisi tehdä esiselvitys, josta käy ilmi kiertoliittymän tilatarpeet 
ja tarvittavat varaukset asemakaavaan. 

- Korttelikohtaista jätteenkerästä on tarkoitus jatkaa Haapamäen alueella.  
- Haapamäen havaintotila ei ole mukana asemakaavassa. 
- Haaparinteen kaavasta mukana virkistysaluetta, jotta saadaan yhteys kevyelle liiken-

teelle Haaparinteentielle. 

Asemakaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana järjestetään luonnosvaiheen lausuntopala-
veri, jossa viranomaisilla on mahdollisuus antaa lausunto kaavahankkeesta. Lausuntopala-
veri pidetään x.x.2021. 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

Suunnittelutilanne ja niiden mukaiset tavoitteet (valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, 
maakuntakaava, yleiskaava) on kuvattu edellä kappaleessa 3.2 Suunnittelu -tilanne. 

Kunnan asettamat tavoitteet, muut tavoitteet 

Kunta osti Haapamäen havaintotilan vuonna 2015 asuinalueeksi kaavoittamista varten. Ase-
makaavan tavoitteena on suunnitella Haapamäelle terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuin-
alue noin 450-500 asukkaalle. Tavoitteena on suunnitella asuinalue, jolta on sujuvat yhteydet 
aluetta ympäröivään luontoon, virkistyspaikkoihin sekä ala- ja yläkouluille. Alueen ympäris-
töön osoitetaan riittävät virkistysalueet. 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on luoda edellytykset Savon ammattiopiston tarpeita 
vastaavalle sekä työskentelyn ja opetuksen mahdollistavalle rakentamiselle. Kaavamuutok-
sella on tarkoitus mahdollistaa rakennuspaikalle opetustoimintaa palvelevia monitoimitiloja, 
joissa on terve sisäilma. 
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Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet  

Alueella on kulttuuri- ja rakennushistoriallisia arvoja sekä luontoarvoja, jotka tutkitaan ja huo-
mioidaan kaavaa laadittaessa.  

Liikenteen turvallisuutta sekä toimivuutta pyritään edistämään. 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Osallisten tavoitteet 

Savon koulutuskuntayhtymän tavoitteena on poistaa omistamallaan kiinteistöllä olevien van-
hojen A- ja C-rakennusten suojelumerkinnät sekä aluesuojelumerkintä. Nykytilassa ole-
massa olevat vanhat rakennukset ovat tilojen käytettävyyden osalta vanhentunutta opetus- 
ja asuntolatilaa, jotka sisäilma-ongelmien vuoksi on asetettu käyttökieltoon. Koulutuskun-
tayhtymän tavoitteena on kehittää Toivalan koulutusyksikön aluetta toiminnoiltaan monipuo-
liseksi campus-alueeksi ja tiloiltaan moderneiksi ja terveydelle turvallisiksi.   

Savon koulutuskuntayhtymä haki vuonna 2018 poikkeuslupaa Toivalan metsäkoulun A- ja 
C-rakennusten suojelumääräyksiin liittyen, jotta rakennukset voitaisiin purkaa. Poikkeamis-
luvasta pyydettiin lausunnot Pohjois-Savon ELY-keskukselta ja Kuopion kulttuurihistorialli-
selta museolta. 

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo lausui, ettei poikkeamiseen suojelumääräysten purka-
misesta ole perusteluja. ELY-keskus totesi lausunnossaan, että mikäli rakennukseen sisältyy 
kulttuurihistoriallisia arvoja, tulisi myös suojelusta luopuminen ratkaista samassa vuorovai-
kutusprosessissa, jossa itse suojelukin on tehty. Mikäli kunta katsoo, että rakennusten purku 
on ajatuksena mahdollinen, suositti ELY-keskus tekemään alueelle kaavan muutoksen.  

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus  

Haapamäen uusi asuinalue 

Haapamäen uudesta asuinalueesta laadittiin useita alustavia luonnoksia ennen varsinaista 
valmisteluvaiheen kaavaluonnosta. Luontokohteet, liito-oravaesiintymät, maastonmuodot, 
maanomistusolot, hulevedet ja ilmansuunnat ovat ohjanneet asemakaavaratkaisun valin-
taa.  

Kaavatyön perusratkaisuna on ollut kaavoittaa alue pien- ja omakotitaloasujien käyttöön, 
jonka vuoksi Haapamäen uuden asuinalueen osalta laaditulle kaavaluonnokselle ei ole esi-
tetty vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia. Teoreettisena 0-vaihtoehtona alue olisi voitu jättää 
edelleen metsätalouskäyttöön, mutta kunta on hankkinut Haapamäen alueen omistuk-
seensa asuinrakentamista varten. Kunnalla ei tällä hetkellä ole omistuksessaan vastaavaa 
muuta aluetta, jonka voisi Etelä-Siilinjärven alueelta kaavoittaa pikaisesti asuinkäyttöön. 

Haapamäen asemakaavaluonnoksen laadinnan aikana valmisteilla on ollut myös Etelä-Sii-
linjärven yleiskaavan muutosluonnos. Yleiskaavan muutosluonnoksessa Haapamäen alu-
eelle on osoitettu pientalovaltaisia asuinalueita sekä lähivirkistysalueita. 

 

Savon ammattiopiston Toivalan koulutusyksikön vanhat rakennukset 

Asemakaavaprosessin yhteydessä tutkitaan Savon ammattiopiston Toivalan koulutusyksi-
kön vanhojen rakennusten osalta jatkon vaihtoehdot; joko nykyisten vanhojen rakennusten 
luonteeltaan raskas ja laaja peruskorjaus (VE1) tai rakennusten purkaminen ja uudisraken-
tamisen mahdollistaminen (VE2).  
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Kuva 19 Vaihtoehto VE1, vanhat rakennukset säilyvät rakennuspaikalla. 

 
Kuva 20 Vaihtoehto VE2, vanhat rakennukset puretaan ja alueelle mahdollistetaan uudisrakentamista.  

(Sakky Toivala, aluesuunnitelma. Arkkitehtitoimisto ON Oy, 22.3.2021) 
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4.5.2 Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu 

Metsäkoulun vanhojen rakennusten suojelemista ja peruskorjausta puoltavia asioita: 

Maisema- ja taajamakuvallinen merkitys 

- Metsäkoulun vanhalla päärakennuksella on ollut sekä toiminnallisesti että visuaali-
sesti pihapiiriä hallitseva asema aina uuden, vuonna 2017 valmistuneen pääraken-
nuksen tuloon asti.  

- Vanha asuntola on koulurakennuksen kumppani historiallisesti ja visuaalisesti. 

- Miljöön kannalta tarkasteltuna Toivalan metsäkoulun vanhimmat rakennukset muo-
dostavat yhdessä uudempien rakennusten kanssa ajallisesti kerroksellisen, ilmeel-
tään hallitun miljöökokonaisuuden. 

Rakennushistoriallinen merkitys 

- Vuonna 1953 valmistuneet koulurakennus ja metsäteknikon asunto edustavat ulko-
asultaan aikansa tyypillistä koulurakentamista.  

- Metsäkoulun rakennuksissa on samoja piirteitä aikakauden kansakoulurakennusten 
kanssa. Toiminnoiltaan ja tiloiltaan metsäkoulu poikkesi niistä kuitenkin täysin, olen-
naisina seikkoina koulun erityinen toiminta sekä se, että kyseessä oli sisäoppilaitos.  

- Rakennushistorialliselta kannalta rakennukset ovat säilyneet ulkoasultaan lähes al-
kuperäisinä, tietyin osin myös sisätiloiltaan.  

- Arkkitehtuuriltaan metsäkoulua voidaan verrata mm. seuraaviin Pohjois-Savon alu-
eella oleviin koulurakennuksiin, joilla on katsottu olevan joko maakunnallista tai val-
takunnallista merkitystä vuonna 2011 laaditussa Pohjois-Savon kulttuuriympäris-
töselvityksessä: Sirenin koulu Lapinlahti 1952–54, Sorsakosken koulut Leppävirta 
1953, Iisveden koulu ja opettajan asuinkerrostalo Suonenjoki 1954. 

Kaavojen suojelumerkinnät 

- Rakennuksilla on suojelumerkinnät yleis- ja asemakaavassa. Yleiskaava toimii oh-
jeena laadittaessa asemakaavaa. 

- Yleiskaavan suunnittelumääräyksessä rakennusten osalta todetaan: ”Alueen tai 
kohteen suunnittelussa ja käytössä tulee edistää kohteen kulttuuriympäristön arvo-
jen säilymistä. Maankäyttö- ja rakennuslain 41 §:n nojalla määrätään, että alueella 
olevia rakennuksia tai rakennelmia ei saa purkaa eikä niiden ulkoasua muuttaa si-
ten, että niiden kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne turmeltuu. Kohteisiin merkittä-
västi vaikuttavissa hankkeissa on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.” 

- Asemakaavan suunnittelumääräys ympäristön osalta on: ”Alue, jonka kulttuurihisto-
riallinen merkitys säilytetään. Rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti sekä maisemalli-
sesti arvokkaan alueen ominaispiirteet on otettava huomioon niin, että aluekokonai-
suuden perusluonne säilyy.” 

- Asemakaavan suunnittelumääräys rakennusten osalta on: ”Suojeltava rakennus. 
Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavat korjaus- ja muutostyöt ei-
vät saa vähentää rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa. Ennen korjaamis- ja 
muutostöitä museoviranomaiselle on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen.” 

- MRL 5§ - ”Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnit-
teluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää rakennetun ympäristön 
kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista.” 

- MRL 54§ - Asemakaavan sisältövaatimukset: ”Rakennettua ympäristöä ja luonnon-
ympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää.” 
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Metsäkoulun vanhojen rakennusten purkamista ja uudisrakentamista puoltavia asioita: 

Ristiriitaiset kaavoituksen tavoitteet 

- MRL 54 § - ”Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, 
turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja lii-
kenteen järjestämiselle.” Mikäli koulun vanhat rakennukset suojellaan, vaativat ne 
merkittävän peruskorjauksen. Peruskorjauksen onnistuminen on epävarmaa, jonka 
seurauksena terveyshaitat rakennusten käyttäjille voivat edelleen jatkua / rakennuk-
sia ei korjauksen jälkeenkään voida käyttää. Tällöin MRL 54 §:n määräys ei toteudu. 

- Asemakaavan ohjeena oleva, vuonna 2012 hyväksytty, Etelä-Siilinjärven yleiskaava 
sekä alueella voimassa oleva asemakaava laadittiin ennen kuin Savon koulutuskun-
tayhtymän vanhojen rakennusten sisäilmaongelmat olivat tiedossa. Rakennukset 
merkittiin suojelukohteeksi yleiskaavan rakennuskulttuurihistoriaselvityksen perus-
teella. Rakennusten rakennushistoriaselvitys ja kuntotutkimus on laadittu yleiskaavan 
ja asemakaavan hyväksymisen jälkeen. 

- Etelä-Siilinjärven yleiskaavan muutos on valmisteilla (vireille tulo KH 2.3.2020). Yleis-
kaavan muutosluonnoksessa Metsäkoulun vanhoille rakennuksille ei osoiteta suoje-
lumerkintää. 

- Savon koulutuskuntayhtymä on linjannut, että rakennuksille haetaan purkulupaa. 

Rakennusten arvot 

- Rakennuksien nykyiset rakenteet vaativat perusteellista korjausta. Peruskorjaus 
muuttaisi rakennusten arkkitehtuuria siten, että suojeltaviksi määritetyt rakennushis-
torialliset arvot tultaisiin menettämään sekä julkisivuissa että sisätiloissa. 

- Arkkitehtuuriltaan verrattavia koulurakennuksia löytyy Pohjois-Savon alueelta. 

Rakennusten kunto ja terveellisyys 

- Vanhoissa rakennuksissa on havaittu mikrobivaurioituneita rakenteita. Rakentami-
sessa ja rakenteissa on käytetty terveydelle haitallisia aineita sisältäviä rakennus-
materiaaleja, jotka käytön jatkuessa tulisi poistaa. Lisäksi rakenteissa on ilmavuo-
toja sisäilmaan. 

- Opetustoiminnan edellytyksenä on, että oppilaitoksen tilat ovat turvallisia ja terveelli-
siä. Rakennusten peruskorjauksen onnistuminen on epävarmaa ja tämä huomat-
tava sisäilman laatuun liittyvä riski olisi olemassa korjausten jälkeenkin. 

 Rakennusten käyttö 

- Vanhojen rakennuksien yksipuoliset tilaratkaisut koetaan vanhentuneiksi, eivätkä ne 
vastaa nykyaikaisien oppimisympäristöjen vaatimuksia. Tilat on suunniteltu huomat-
tavasti nykyistä pienemmälle henkilöstö- ja opiskelijamäärälle. 

- Vanhat rakennukset sisältävät runsaasti erillisiä pieniä tiloja (esim. pieniä toimisto- ja 
asuinhuoneita), joiden yhdistäminen rakennusteknisesti ei ole mahdollista. 

- Mikäli vanhat rakennukset otettaisiin uudelleen opetuskäyttöön, haasteita tulisi mm: 
o tilojen muunneltavuudesta ja käyttötarkoituksesta 
o tilojen ja kulkuväylien esteettömyydestä (rakennus A on 3-kerroksinen ahtailla 

porraskuiluilla, ei hissiä) 
o opetustilojen määrästä (talotekniikan vaatimien tilojen määrä suhteettoman 

suuri verrattuna opetustoiminnan tiloihin) 

- Uudet oppimiseen ja työskentelyyn tarkoitetut tilat voidaan muodostaa tämän päivän 
ja tulevaisuuden kannalta toimivina, tarvittavilta osin avoimina, helposti muunnelta-
vina tiloina. Eri toiminnoille voidaan toteuttaa juuri niitä parhaiten palvelevat tilat. 

Rakennuspaikan toiminnallisuus 

- Rakennuspaikan toiminnallisuus paranee, kun keskenään saman tyyppiset toimin-
not sijoittuvat lähelle toisiaan niin, että huolto- ja liikenneyhteydet kulkevat kokonai-
suuksien ympäri. 

- Rakentaminen tiivistyy, tilat ovat helposti saavutettavissa ja tiloihin liittyvät liikenne- 
ja paikoitusjärjestelyt ovat helposti ja turvallisesti toteutettavissa.  
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- Liikennejärjestelyt selkiytyvät, kampukselle muodostuu selvästi hahmotettava uutta 

ja varhempaa kokoava jalankulkuydin. 

Kustannukset 

- Vanhojen rakennusten korjauskustannukset ja ylläpitokustannukset ovat suuremmat 
kuin uuden vastaavan rakennuksen tekeminen. 

- Savon koulutuskuntayhtymän arvion mukaan rakennusten purkaminen ja uudisra-
kentaminen ovat kustannustaloudellisesti edullisempi vaihtoehto vanhan peruskor-
jaamisen sijasta, sillä purkamisen seurauksena tontille on mahdollista rakentaa ny-
kypäivän teknologisia tarpeita vastaavaa uudisrakentamista.  

Molemmissa vaihtoehdoissa rakennuspaikan käyttötarkoitus säilyy voimassa olevan ase-
makaavan mukaisena opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueena (YO-5). 
Kaavan laatimiselle on suunnittelun alkuvaiheessa määritelty tavoitteet, joihin vaihtoehdot 
vastaavat eri lailla. Vaihtoehto 1. täyttää parhaiten rakennetun kulttuuriympäristön säilymi-
sen tavoitteet, kun olemassa olevat rakennukset peruskorjattaisiin purkamisen sijasta. 
Vaihtoehto 2 täyttää paremmin terveydelliset, energiataloudelliset, taloudelliset ja rakennus-
paikan kehittämisen tavoitteet.  

 

4.5.3 Asemakaavan ratkaisun valinta ja perusteet 

Suunnittelualueella voimassa olevat yleis- ja asemakaavat osoittavat Metsäkoulun alueen 
nykyisen rakentamisen ja käyttötarkoituksen. Voimassa olevien kaavojen suojelumääräyk-
set perustuvat siihen olettamukseen, että alueella sijaitsevien vanhojen rakennusten käyt-
töä olisi voitu jatkaa. Asemakaavan suojelupäätöksen jälkeen tehdyt tutkimukset ovat kui-
tenkin osoittaneet, että vanha rakennuskanta on tullut elinkaarensa päähän eikä rakennuk-
sia enää ole mahdollista peruskorjata kohtuullisilla kustannuksilla ja nykyiset arvot säilyt-
täen.  

Laadittu asemakaavaratkaisu johtaa Metsäkoulun vanhojen rakennusten purkamiseen. Ra-
kennusten purkamiseen pakottava syy on rakennusten huono kunto ja täydellisen peruskor-
jaamisen jälkeenkin jäävä riski terveydelle. Rakennuspaikalle sijoittuvien vanhojen raken-
nusten tilaratkaisut koetaan vanhentuneiksi ja huonosti tämän päivän tarpeita vastaaviksi 
opetustoiminnan näkökulmasta. Tämän lisäksi rakennukset ovat tällä hetkellä käyttökelvot-
tomia, sillä ne ovat terveydelle vaarallisessa kunnossa ja tilojen palauttaminen terveydelle 
turvalliseksi vaatisi laajuudeltaan raskaan peruskorjauksen. Sekä A- että- C-rakennuksen 
rakenteissa on todettu laaja-alaisia mikrobivaurioita ja nämä vauriot aiheuttavat käyttäjille 
terveyshaittaa. Rakennusten rakennusteknistä heikkoa kuntoa ja sisäilmaongelmia kuvaa 
se, että vuonna 2018 Siilinjärven kunnan terveystarkastaja on tarkastuskertomuksessaan 
todennut, että A-rakennuksen käyttö opetustiloina ja opiskelijoiden asuntolatiloina tulee lo-
pettaa kesään 2018 mennessä. Vaikka terveystarkastajan kertomus ei kosketa C-raken-
nusta, on se rakenteiltaan vastaava ja myös tämän rakennuksen rakenteissa on todettu 
mikrobivaurioita.  

Vuosien mittaan Metsäkoulun vanhoissa rakennuksissa on tehty muutos- ja korjaustöitä. 
Päärakennukseen on tehty peruskorjaus vuonna 2006, jossa muun muassa osa nykyisistä 
sisäpinnoista huollettiin ja tehtiin väliseinämuutoksia.  Suurempia peruskorjauksia raken-
nuksissa ei tämän jälkeen ole tehty ja tämä konkretisoituu kattavan peruskorjauksen tar-
peena. Korjauksessa tulisi uusia muun muassa vesikatot eristyksineen, julkisivurakenteet 
ikkunoineen ja sisäpintarakenteet kauttaaltaan. Käytettäväksi osaksi jäisivät käytännössä 
vain rakennuksen kantavat rakenteet. Rakennusten vaatima peruskorjaus tulisi kokonaisuu-
tena olemaan niin mittava, että se vastaisi uudisrakentamista. Peruskorjaus muuttaisi ra-
kennusten arkkitehtuuria siten, että suojeltaviksi määritetyt rakennushistorialliset arvot tul-
taisiin menettämään sekä julkisivuissa että sisätiloissa.   

Vanhojen rakennusten säilyttämiselle ei löytynyt tarpeeksi vahvoja perusteluita ottaen huo-
mioon aluekokonaisuuden suunnitteluun vaikuttavat tekijät sekä vanhojen rakennusten 
kunto ja kustannustaloudellisuus. Savon koulutuskuntayhtymän tilaamien arvioiden mukaan 
vanhojen rakennusten purkaminen ja uudisrakentaminen ovat kustannustaloudellisesti 
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edullisempi vaihtoehto vanhan rakennuskannan peruskorjaamisen sijasta. Purkamisen seu-
rauksena rakennuspaikalle on mahdollista rakentaa nykypäivän teknologisia tarpeita vas-
taava uudisrakentamista, joka vastaisi myös nykypäivän vaatimuksia käytettävyyden, sisäil-
maolosuhteiden, energiatehokkuuden tai esteettömyyden näkökulmasta.  

Asemakaavaratkaisussa esitetty uudelleenrakentaminen mahdollistaa Metsäkoulun alueen 
käytön ja toimintojen tehostamisen ja uudelleen järjestelyn, joka poikkeaa voimassa ole-
vista yleis- ja asemakaavoista rakennuskannan säilyttämistavoitteiden osalta.  

4.5.4 Mielipiteet ja niiden huomioiminen 

Seuraavissa taulukoissa on kuvattu kaavasta saatu palaute luonnos- ja ehdotusvaiheessa, 
sen huomioonottaminen kaavassa ja kannanottoihin laaditut vastineet. 

Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden huomioiminen, luonnos 

Asukkaat, maanomistajat, yhteisöt ja yritykset 

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

   

Viranomaiset ja muut yhteistyötahot 

Luonnosvaiheen lausuntopalaveri x.x.xxxx 

Osallistujat: Palaverista on laadittu muistio.  
Pääkohdat lausuntopalaverista: 

Vaikutus kaavaan 

   

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

   

Muut yhteistyötahot   

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

   

 

Lausunnot ja muistutukset sekä niiden huomioiminen, ehdotus 

Asukkaat, maanomistajat, yhteisöt ja yritykset 

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

   

Viranomaiset ja muut yhteistyötahot 

Ehdotusvaiheen lausuntopalaveri x.x.xxxx 

Osallistujat: Palaverista on laadittu muistio.  
Pääkohdat lausuntopalaverista: 

Vaikutus kaavaan 

   

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 
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4.5.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset  

Vireillä olo ja käsittelyvaiheet 

Ajankohta Käsittely Sisältö 

Valmisteluvaihe   

19.4.2021, § x Kunnanhallitus Kaavatyön vireille tulo ja osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman sekä 
valmisteluaineiston esittely. Val-
misteluaineisto nähtäville. 

22.4.2021 Kuulutus, Uutis-Jousi Asemakaavan valmisteluaineisto 
nähtäville. 

23.4.-24.5.2021 Osallistumis- ja arviointisuunni-
telma sekä valmisteluaineisto 
nähtävillä kunnantalolla ja kunnan 
www-sivuilla. 

x lausuntoa, x mielipidettä 

 

Luonnosvaiheen lausuntopalaveri 
x.x.xxxx (muistio) 

Ehdotusvaihe   

x.x.xxxx § x Kunnanhallitus Asemakaavaehdotuksen esittely. 

x.x.xxxx Kuulutus, Uutis-Jousi Asemakaavaehdotus nähtäville. 

x.x.-x.x.xxxx Kaavaehdotus nähtävillä kunnan-
talolla ja kunnan www-sivuilla. 

 x lausuntoa, x kannanottoa  

Ehdotusvaiheen lausuntopalaveri 
x.x.xxxx (muistio) 

Hyväksymisvaihe   

xx.xx.xxxx Kunnanhallitus xxx 

xx.xx.xxxx Kunnanvaltuusto xxx 
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Asemakaavalla mahdollistetaan uusi pien- ja omakotitaloalue Haapamäelle noin 450-500 
asukkaalle. Asemakaavalla osoitetaan alueelle kaksi pientalojen rakennuspaikkaa sekä 138 
korkeintaan kahden asunnon asuinrakennuksen rakennuspaikkaa.  

Savon ammattiopiston Toivalan koulutusyksikön rakennuspaikka osoitetaan opetustoimin-
taa palvelevien rakennusten alueeksi. Oppilaitoksen rakennuspaikalla sijaitsevat vanhat ra-
kennukset mahdollistetaan korvattavan uudisrakentamisella. Rakennuspaikan pohjois-
osaan sijoittuu liito-oravareviiri, joka on huomioitu kaavamerkinnällä.  

Asuinkorttelialueita ympäröivät metsäalueet osoitetaan pääasiassa asuinaluetta palvele-
viksi lähivirkistysalueiksi ja Viitosen varteen, melualueille sijoittuvat alueet suojaviheralu-
eiksi. Lähivirkistys- ja suojaviheralueille sijoittuvat liito-oravareviirit merkitään huomioitaviksi 
metsänkäsittelyssä. Aluetta palveleva leikkikenttä sijoittuu asuinalueen pohjoisosaan, Iki-
metsäntien varteen. Saunalammen läheisyyteen sijoittuvan laavun/katoksen ympäristö on 
kaavassa varattu retkeily- ja ulkoilualueeksi. 

Viitonen on kaavassa osoitettu maantien alueeksi. Viitosen, Haapamäentien ja Toivalantien 
risteysalueella on varauduttu tulevaisuuden tarpeisiin varaamalla risteysalueelle tilaa kierto-
liittymän rakentamiseen. Kaava-alueen sisäisenä kokoojakatuna toimii Haapamäentie, jolta 
haarautuvat alueen tonttikadut. Haapamäentieltä lähivirkistysalueen läpi Haaparinteentielle 
mahdollistetaan kevyen liikenteen väylän rakentaminen. 

Asuntoalueen jätevedet ohjataan viettoviemärein kokoojakatujen varteen ja siitä edelleen 
viettoviemärein / pumppaamon kautta runkoverkkoon. Hulevedet kootaan alueelle osoite-
tuille kolmelle eri hulevesialueelle. 

5.1.1 Mitoitus 

Asemakaavan keskeiset mitoitustiedot ovat seuraavat:  

Asemakaavan muutoksen mitoitus 

Pinta-ala Kerrosala Pinta-ala Kerrosala

ha k-m2 muutos ha k-m2 

Asuinpientalojen korttelialue (AP-12) 2,09 8 362 2,09 8362

Erillispientalojen korttelialue (AO-21) 15,30 38 258 15,30 38258

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten

korttelialue (YO-5) 6,91 20 724 0,50 1503

Virkistysalueet (VL, VL/sl-4, VK, VR) 22,91 200 17,67 200

Erityisalueet (EN, ET, ET-1) 0,11 0,10

Suojaviheralue (EV-2, EV/sl-2) 1,73 0,33

Liikennealueet (LT) 1,60 0,08

Katualueet 6,28 5,17

Vesialueet 0,61 0,61

YHTEENSÄ 57,54 67 544 41,86 48 323

Asemakaava Muutos

 

5.1.2 Palvelut 

Kaava-alue asettuu olemassa olevien kunnallisten ja peruspalvelujen läheisyyteen ja toi-
minta-alueelle. Asemakaavan toteuttaminen ei vaadi erityisten lisäpalvelujen rakentamista. 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Asuinalueen toteuttamisen laatua ohjataan asemakaavan lisäksi aluekohtaisella rakenta-
mistapaohjeella, joka laaditaan kaavatyön yhteydessä. Rakentaja sitoutuu ohjeen noudatta-
miseen tontinluovutussopimuksessa. 
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5.3 Aluevaraukset 

5.3.1 Korttelialueet 

Korttelialueiden rakentamista ohjataan kaavamerkintöjen ja –määräysten lisäksi aluekohtai-
sella rakentamistapaohjeelle, jossa ohjataan tarkemmin mm. rakennusten kattomuotoa, 
kerroslukua, korkeusasemaa, materiaaleja, värejä, talousrakennuksia, autosuojia, huleve-
sien johtamista ja asuntoaluekohtaista jätteenkeräystä. Rakentamistapaohje laaditaan kaa-
vatyön edetessä. 

AP-12 Asuinpientalojen korttelialue 

Merkinnällä on osoitettu kaksi uutta asuinpien- tai rivitalojen rakennuspaikkaa laajuudeltaan 
yhteensä noin 20 900 m². Talotyyppi näillä rakennuspaikoilla voi olla erillispientalo, paritalo, 
rivitalo tai edellisten yhdistelmä. Rakentamiseen on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä n. 
8 300 kem², joka vastaa tonttitehokkuutta e=0,4. Rakentaminen voi olla enintään kaksiker-
roksista.  

 Jokaisella asunnolla on oltava tarkoituksenmukaisesti näkösuojattu, asuntoon välittö-
mästi liittyvä piha-alue, jonka lyhin sivu on vähintään kolme metriä.  

 Rakennuspaikalla tulee säilyttää tai istuttaa puita siten, että niiden määrä on vähintään 
yksi rakennuspaikan pinta-alan 200 m² kohti. Istutukset on toteutettava yhtä aikaa ra-
kennusten kanssa.  

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

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

 

AO-21 Erillispientalojen korttelialue 

Merkinnällä on osoitettu yhteensä 138 uutta omakotirakennuspaikkaa, jolle saa rakentaa 
yhden korkeintaan kaksiasuntoisen asuinpientalon. Talotyyppi näillä rakennuspaikoilla voi 
olla erillispientalo tai paritalo. Asuinrakentamiseen on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 
n. 38 300 kem², joka vastaa tonttitehokkuutta e=0,25. Rakentaminen voi olla enintään kak-
sikerroksista.  

 Rakennuspaikalle voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoinen pientalo asumistarkoituk-
seen. 

 Rakennuspaikalla tulee säilyttää tai istuttaa puita siten, että niiden määrä on vähintään 
yksi rakennuspaikan pinta-alan 200 m² kohti.  

 Autopaikkoja on osoitettava kaksi asuntoa kohti.  

 

YO-5 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue 

Merkinnällä on osoitettu Savon koulutuskuntayhtymän Toivalan koulutusyksikön rakennus-
paikka. Rakennuspaikalle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä n. 20 700 kem², joka vas-
taa tonttitehokkuutta e=0,30. Rakentaminen voi olla enintään nelikerroksista. 

 Korttelialueelle saadaan rakentaa ammatillista koulutusta palvelevia rakennuksia sekä 
toimintaan liittyviä teknisiä huolto- ja palvelutiloja. 

 Korttelialueelle saadaan sijoittaa myös henkilökunnan ja oppilaiden asuntoja. 

 Autopaikkoja on varattava vähintään yksi kahta työssäkäyvää henkilöä ja yksi neljää 
oppilasta kohti, sekä yksi autopaikka henkilökunnan asuntoa kohti. 

 

5.3.2 Muut alueet 

VL Lähivirkistysalue 

Merkinnällä on osoitettu asuinalueiden välissä olevia metsäalueita, joita kehitetään luon-
nontilaisina virkistysalueina. 
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VL/sl-4  Lähivirkistysalue, jolla on luonnonsuojeluarvoja 

Merkinnällä on osoitettu lähivirkistysalueina metsäalueita, joilla on todettu liito-oravan reviiri.  

 Alueella sijaitsee luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella suojeltujen liito-oravien lisään-
tymis- tai levähdyspaikkoja. Alue tulee säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena met-
sänä. Alueelle saa rakentaa enintään kevytrakenteisia polkuja ja niihin liittyviä keveitä 
virkistyskäyttöä palvelevia rakenteita. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on 
varattava tilaisuus lausunnon antamiseen puuston käsittelyä edellyttävästä MRL:n mu-
kaisesta lupahakemuksesta. 

 

VK  Leikkipuisto 

Merkinnällä on osoitettu asuinaluetta palvelevan leikkikentän rakennuspaikka. 

 

VR  Retkeily- ja ulkoilualue 

Merkinnällä on osoitettu Saunalammen läheisyyteen sijoittuva laavu ympäristöineen. 

 

LT  Maantien alue 

Viitonen on kaavassa osoitettu maantien alueeksi tarvittavine liittymineen. 

 

ET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue 

Merkinnällä on osoitettu alueen vesihuoltoa palveleva paineenkorotusasema. 

 

ET-1 Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue 

Merkinnällä on osoitettu jäteveden pumppaamon rakennuspaikka kaava-alueen alavim-
malle paikalle.  

 Alueelle saa rakentaa jäteveden pumppaamon.  

 

EN Energiahuollon alue 

Merkinnällä on osoitettu neljä sähkönjakelua palvelevien puistomuuntamoiden rakennus-
paikkaa.  

 Alueelle saa rakentaa sähkömuuntamon, jonka suurin sallittu rakennusoikeus on 15 m².  

 

EV-2  Suojaviheralue 

Merkinnällä on osoitettu suojaviheralueet pääasiassa ajoneuvoliikenteen melualueilla.  

 Aluetta hoidetaan jatkuvasti uudistuvana luonnonhoitometsänä siten, että sen suojaus-
vaikutus asutuksen suuntaan säilyy. Alueelle saa rakentaa enintään kevytrakenteisia 
polkuja.  

 

EV/sl-2  Suojaviheralue 

Merkinnällä on osoitettu liito-oravareviireillä sijaitsevat suojaviheralueet ajoneuvoliikenteen 
melualueilla. 

 Alueella sijaitsee luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella suojeltujen liito-oravien lisäänty-
mis- ja levähdyspaikkoja, sekä arvokkaita metsätyyppejä. Aluetta on hoidettava mah-
dollisimman luonnontilaisena metsänä. Alueelle saa rakentaa enintään kevytrakenteisia 
polkuja ja niihin liittyviä keveitä virkistyskäyttöä palvelevia rakenteita. Elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen puuston-
käsittelyä edellyttävästä MRL:n mukaisesta lupahakemuksesta. 
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W  Vesialue 

Merkinnällä on osoitettu kaava-alueelle sijoittuvat Haapamäen lammet. 

 

et Alue, jolle saa sijoittaa jätekeräyspisteen 

Merkinnällä on osoitettu alue, johon voidaan sijoittaa kierrätyspiste. 

 

j-1 Asuntoaluekohtainen jätteiden keräilypistettä varten varattu alueen osa 

Katujen varsiin on osoitettu j-1 -merkinnällä 7 aluetta, joille voidaan sijoittaa alueellinen jät-
teidenkeräilypiste kierrätysastioita varten. Jätekukko toteuttaa alueille asunto-aluekohtaisen 
jätteenkeräyksen kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä. Kiinteistöt sitoutuvat liitty-
mään yhteiseen järjestelmään tontinluovutuksen yhteydessä. Mikäli yhteinen keräysjärjes-
telmä rakennetaan, kiinteistökohtaista jätteenkeräystä ei järjestetä. 

 Keräyspisteen viereen katualueelle on varattava tilaa lyhytaikaiselle pysäköinnille. 

 

mmt-1 Ohjeellinen alueen osa, jolle saadaan rakentaa täyttömäki 

Merkinnällä on ohjeellinen alue, johon voidaan läjittää ja maisemoida alueen rakentami-
sesta syntyviä ylijäämämaita. 

 

hule Hulevesien käsittelylle varattu alueen osa 

Merkinnällä on osoitettu 3 aluetta, joihin voidaan tarkemmassa suunnittelussa toteuttaa hu-
levesienkäsittelyaltaita. 

 

saa-3 Puhdistettava/kunnostettava maa-alue 

Merkinnällä on osoitettu Metsäkoulun rakennuspaikalla sijaitseva vanha öljysäiliö. 

 Rakennuslupaa haettaessa on varmistettava, että rakennuspaikka soveltuu kaavassa 
osoitettuun käyttötarkoitukseensa maaperän terveellisyyden osalta. Jätteet on poistet-
tava rakennuspaikalta ennen rakentamiseen ryhtymistä. Pilaantuneen maaperän puh-
distamisesta on tehtävä ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 
 

Katualueet 

Viitonen on kaavassa osoitettu maantien alueeksi tarvittavine liittymineen. Viitosen, Haapa-
mäentien ja Toivalantien risteysalueella on varauduttu tulevaisuuden tarpeisiin varaamalla 
risteysalueelle tilaa kiertoliittymän rakentamiseen. Mikäli kiertoliittymä ko. risteysalueelle 
rakennetaan, muuttuu Haaparinteentien liittymä Viitoselta Haapamäentielle. Kiertoliittymän 
tarkempi sijainti ja sen tarvitsema aluevaraus tutkitaan kaavatyön edetessä. 

Kaava-alueen sisäisenä kokoojakatuna toimii Haapamäentie, jolta haarautuvat alueen tont-
tikadut Siimeläntie, Ikimetsäntie, Soidinmäentie, Kuusikontie, Saunalammentie, Tervahau-
dantie, Pihtakuja, Tavilammentie ja Silmukuja. Haapamäentien, Siimeläntien sekä Ikimet-
säntien leveydessä on huomioitu kevyen liikenteen väylän rakentaminen. Ikimetsäntien 
päästä on osoitettu ajoyhteys Haapamäen havaintotilalle ja Soidinmäentien kautta mahdol-
listetaan kulku Soidinmäen tutkalle.  Haapamäentieltä lähivirkistysalueen läpi Haaparin-
teentielle mahdollistetaan kevyen liikenteen väylän rakentaminen.  

Vesihuolto 

Haapamäen asemakaavan suunnittelualue ei sijoitu Kuopion Vesi Oy:n nykyiselle toiminta-
alueelle, mutta suunnittelualueen asemakaavoituksen myötä Haapamäen alueesta tulee 
Kuopion Veden toiminta-aluetta ja Kuopion Vesi rakentaa vesihuoltoverkostot kaava-alueelle 
muun alueen kunnallistekniikan rakentamisen kanssa samanaikaisesti. Haapamäen kaava-
alueelle rakennetaan uutta vesihuoltoverkostoa n. 3,6 km, jätevedenpumppaamo (ET-1) ja 
vesijohtoverkoston paineenkorotusasema (ET). Kaava-alueen vesihuoltoverkostot sijoite-
taan pääasiassa yleisille katualueille ja vesihuollon järjestämistä varten tarvittaville laitteille 
varataan kaavaan riittävän kokoiset et-alueet.  
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Haapamäen kaava-alue liitetään lähialueelle sijoittuvaan nykyiseen vesihuoltoverkostoon. 
Kaava-alueen käyttöönotto tulee edellyttämään nykyisen vesihuoltoverkoston kapasiteetin 
kasvattamista n. 50 m matkalla, ja ko. linjaosuuksien suurentaminen on toteutettava ennen 
kaava-alueen käyttöönottoa. Kaava-alueen vesihuollon suunnittelu ja vesihuoltoverkostojen 
suurentamistarpeet tarkentuvat kohteen suunnittelutyön edetessä.  

Kaava-alueen uusien tonttien tarkat liitospaikat ja -korot ilmoitetaan myöhemmin kiinteistöille 
toimitettavissa liittämiskohtalausunnoissa. 

Hulevedet 

Asemakaavatyön yhteydessä AFRY Finland Oy laatii Haapamäen asemakaava-alueelle 
hulevesien hallintasuunnitelman. Laadittavan suunnitelman perusteella kaavakartalle vara-
taan alueet hulevesien käsittelylle.  

Suunnittelualue kattaa noin 85 ha valuma-alueen, joka on nykytilanteessa pääosin rakenta-
matonta. Asemakaava-alueen halki virtaa oja lännestä itään, joka purkaa idässä kaava-alu-
een ulkopuolella Pyöreänlahden luoteisrannalle. Maaston muotojen mukaisesti alueella on 
tulevan maankäytön tilanteessa neljä vedenjakajaa. Koillinen-lounassuunnassa alueen läpi 
kulkevan vedenjakajan länsipuolelle muodostuu merkittävä valuma-alue, joka ulottuu myös 
asemakaava-alueen ulkopuolelle. 

Hulevesien hallintasuunnitelmassa valuma-alueille on laskettu mitoitusvirtaamat keskimää-
rin kerran 10 vuodessa toistuvalle rankkasadetilanteelle perustuen nykyiseen sekä tulevaan 
maankäyttöön. Laskelmien mukaan virtaamat kasvavat kaikilla valuma-alueilla. Koko ase-
makaava-alueen valuma-alueilta virtaama yli kaksinkertaistuu. Suunnitelmassa on esitetty 
hulevesien hallinnan alustavat reitit ja rakennettavat viivytysrakenteet vaihtoehtoisine sijoi-
tuksineen. Korkotasojen tarkentuessa tulee mitoitukset ja reittien toimivuus tarkistaa jatko-
suunnittelun yhteydessä. 

5.4 Kaavan vaikutukset 

Kaavan vaikutusten arviointia täydennetään kaavatyön edetessä. 

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 

Uusi Haapamäen asuinrakentaminen täydentää ja eheyttää yhdyskuntarakennetta Etelä-
Siilinjärven –alueella. Alueen rakentumisen myötä asukasmäärä kasvaa arvion mukaan 
noin 450-500 uudella asukkaalla. Osa asukkaista muuttanee kunnan sisältä, mutta arvio 
on, että osa uusista asukkaista muuttaa alueelle myös kunnan ulkopuolelta. 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Asemakaavan muutos mahdollistaa kahden suojellun rakennuksen purkamisen ja siten alu-
een kulttuuriympäristöarvojen muuttumisen. Savon ammattiopiston vanhoja rakennuksia ei 
esitetä suojeltavaksi kappaleessa 4.5.3 Asemakaavan ratkaisu ja perusteet esitetyistä 
syistä, vaikkakin rakennuksilla on taajamakuvallista ja kulttuurihistoriallista merkittävyyttä 
1950-luvun koulurakentamista edustavina rakennuksina. 

Savon ammattiopiston vanhoissa rakennuksissa on tehty useita kunto- ja haitta-ainetutki-
muksia vuonna 2017. Tutkimusten pohjalta arvioitiin vuonna 2018 laaditussa lausunnossa 
Rakenteiden korjaukset ja korjausten vaikutukset rakennuksen arkkitehtuuriin (Sweco Ra-
kennetekniikka Oy, 2018), että rakennusten korjaaminen nykyisten teknisten vaatimusten 
mukaiseksi sekä terveellisyyteen ja turvallisuuteen asetettujen tavoitteiden mukaiseksi vaa-
tii raskaita korjauksia. Rakennusterveyden ja toiminnallisuuden kannalta vanhojen raken-
nusten purkaminen ja uudisrakentaminen arvioitiin peruskorjausta turvallisemmaksi vaihto-
ehdoksi.  

Purettaessa vanhat rakennukset yksi aikakerros Toivalan alueen rakentamisesta ja hieno-
varaisesti ympäristöön sommitellusta rakennusryhmästä häviää taajamakuvasta, mutta ra-
kennukset ja alue on rakennushistoriaselvityksessä dokumentoitu jälkipolville.  
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Vaikutukset maisemaan ja taajamakuvaan 

Kaava-alueen rakentumisen myötä merkittävin maisemaan ja taajamakuvaan vaikuttava 
muutos on Haapamäen metsäisen maiseman muuttuminen rakennetuksi ympäristöksi. Ra-
kentamiseen osoitettujen alueiden väliin ja ympärille jää kuitenkin runsaasti lähivirkistysalu-
eita. 

Asemakaavan muutos mahdollistaa Savon ammattiopiston rakennuspaikalla vanhojen ra-
kennusten korvaamisen uudisrakentamisella, mikä muuttaa alueen siluettia Viitosen suun-
nalta.  

Vaikutukset liikenteeseen 

Uuden asuinalueen rakentuminen lisää sekä ajoneuvo- että kevyen liikenteen määrää Haa-
pamäentiellä ja Viitosella. Alueen asukasmäärän kasvun mukaan arvioitu ajoneuvojen li-
säys nykyisiin liikennemääriin on noin 650-720 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kaava-alueen 
asukasmäärän kasvu noin 450-500 henkilöllä kasvattaa joukkoliikenteen toimintaedellytyk-
siä Viitosella.  

Haaparinteen ja Haapamäen kohdalla Viitosen nopeusrajoitus on 60 km/h. Kaavan laadin-
nan yhteydessä viranomaisten kanssa on käyty keskusteluja kiertoliittymän sijoittamisesta 
Toivalantien risteysalueelle alueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Kiertoliittymälle ei 
ole nähty estettä, jonka vuoksi asemakaavassa on esitetty alustava aluevaraus kiertoliitty-
mälle tulevaisuuden tarpeisiin. Aluevaraus kiertoliittymää varten tarkentuu suunnittelun ede-
tessä. Mahdollinen kiertoliittymän rakentaminen muuttaa Haaparinteentien liittymän sijain-
nin Viitoselta Haapamäentielle.  

Kevyen liikenteen tarpeet on otettu huomioon kaava-alueen suunnittelussa. Pääkatujen 
varsille on varattu tilaa kevyen liikenteen väylien rakentamiselle. Alueen eteläosasta on 
suunniteltu kevyen liikenteen reitti metsäalueen läpi Haaparinteentielle, jonka varrella sijait-
see linja-autopysäkkipari. 

Vaikutukset yhdyskuntatalouteen 

Kaavan mukainen rakentaminen ei edellytä kunnalta välittömiä palveluinvestointeja. Asuin-
alue kuuluu Toivalan koulunkäyntialueeseen. Kunnallista palvelutarjontaa täydentävät yksi-
tyiset päiväkodit takaavat riittävästi hoitopaikkoja lapsiperheille. 

Kaava-alueen maastonmuodot ja korkeuserot aiheuttavat haasteita ja tarkkaa suunnittelua 
alueen vesihuollon järjestämiseen sekä rakennuspaikkojen rakentamiseen.  

Vaikutukset luonnonympäristöön 
Haapamäen asemakaava-alue on pääasiassa metsäistä aluetta, joka kaavan toteutuessa 
muuttuu suunnitelluilta osin korttelialueiksi, kaduiksi sekä hoidetuiksi viheralueiksi. Kaava-
alue on pyritty suunnittelemaan siten, että luontoarvoiltaan arvokkaimmat osa-alueet on jä-
tetty rakentamisen ulkopuolelle lähivirkistys- ja suojaviheralueille ja ne pyritään säilyttä-
mään nykyisessä tilassaan. Rakentaminen on pyritty osoittamaan niille alueille, jotka luon-
toarvojensa puolesta kestävät muutoksia.  
Alueen liito-oravakohteet on osoitettu asemakaavassa. Kaavamerkinnän mukaan alueilla 
sijaitsee luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella suojeltuja liito-oravan lisääntymis- ja leväh-
dyspaikkoja. Kaavamääräyksen mukaan alueet tulee säilyttää mahdollisimman luonnontilai-
sina metsinä. 
Alueen hulevesien hallintaa on alustavasti selvitetty alueelle tehdyssä hulevesisuunnitel-
massa (Haapamäen asemakaava-alueen hulevesiselvitys, AFRY Finland Oy, 11.3.2021). 
Selvityksen pohjalta kaava-alueella syntyvät hulevedet on suunniteltu johdettavan kolmelle 
eri hulevesien viivytykseen varatulle viivytysalueelle. Hulevesienviivytysalueet sijoittuvat 
kaavamerkinnän ”hule” – alueille. 
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Vaikutukset ihmisen elinoloihin ja elinympäristöön 

Haapamäki on suunniteltu viihtyisäksi pientaloalueeksi, josta on hyvät yhteydet niin palve-
luihin, joukkoliikenteeseen kuin aluetta ympäröiville metsä- ja viheralueille. Toivalan ja Haa-
parinteen pientaloalueita on totuttu pitämän sijainniltaan ja luonteeltaan miellyttävinä ja kor-
keatasoisina. Haapamäen alue sijoittuu näiden alueiden välittömään läheisyyteen. 

Pääosa alueen julkisista ja kaupallisista palveluista löytyy noin kolmen kilometrin etäisyy-
deltä Vuorelan keskustasta. Toivalan alakoululle on matkaa noin 2,5 kilometriä. Yläkoulu 
sijaitsee Toivalan alakoulun vieressä. Päiväkoteja sijaitsee Haaparinteellä, Pyöreälah-
dessa, Toivalassa sekä Vuorelassa. 

Asemakaavamuutoksen vaikutukset kohdistuvat erityisesti kaavamuutosalueella sijaitse-
vaan Savon ammattiopistoon ja sen työntekijöihin ja opiskelijoihin. Asemakaavamuutok-
sella mahdollistetaan alueelle sisäilmaltaan ja kiinteistötekniikaltaan hyvälaatuiset, nykyai-
kaiset opetustilat.  

5.5 Ympäristön häiriötekijät 

Haapamäen tilan metsäalueen roskaantuminen 

Kaavoitettavan alueen pohjoisosasta tehtiin havainto roskaantumisesta. Alueelle tehdään 
kaavatyön aikana pilaantuneisuustutkimus, jolla poissuljetaan maaperän pilaantuneisuuden 
mahdollisuus. Mikäli alueelta ei löydy maaperän pilaantuneisuutta, kerätään alueelta löytyvät 
irtonaiset jätteet/roskat pois, jonka jälkeen aluetta voidaan käyttää läjitysalueena kaava-alu-
eelta syntyville ylijäämämaille.  

Matti-kohde 

Savon koulutuskuntayhtymän Toivalan koulutusyksikön (entinen metsäkoulu) alueella maa-
perään jätetty öljysäiliö osoitetaan kaavassa mahdollisesti pilaantuneena maa-alueena (saa-
3). Mikäli alueella jatkossa tehtävien rakennus-, purku- tai kaivutöiden yhteydessä maape-
rässä havaitaan merkkejä haitta-aineista, maamassojen haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää 
ja niiden käsittely tehdä asianmukaisesti. 

Melu 

VT 5:n ajoneuvoliikenne aiheuttaa melua Haapamäen rinteen eteläosaan, Kehvontien lä-
heisyyteen. Asemakaavoitettavalla alueella tieliikenteen aiheuttamat melutasot jäävät en-
nustetilanteessa vuonna 2035 valtioneuvoston päätöksessä (VNp 993/1992) määritettyjen 
sallittujen melutasojen ohjearvojen alle, päivällä alle 55 dB ja yöllä alle 45 dB (Kuopion ja 
Siilinjärven meluselvitys vuosille 2017 ja 2035. WSP Finland Oy 13.10.2017).  

 
Kuva 21 Tieliikennemelun meluvyöhykkeet ennustetilanteessa vuonna 2035  

   (vasemmalla päiväajan ja oikealla yöajan keskiäänitaso) 
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5.6 Kaavamerkinnät ja – määräykset 

Kaavamerkinnät ja –määräykset ovat ympäristöministeriön kaavamerkintäpäätöksen ja Sii-
linjärvellä noudatetun yleisen linjauksen mukaisia.  

Kaavakartalla esitetyt merkintöjen ja määräysten sisältö on esitetty selostettu kohdassa 4.3. 
  

5.7 Nimistö 

Alueen kadunnimistö on muodostettu lähialueiden paikannimistä ja metsään liittyvästä ni-
mistöstä. Kokoojakatuna toimii Haapamäentie. Tonttikatujen nimet ovat Siimeläntie, Ikimet-
säntie, Soidinmäentie, Kuusikontie, Saunalammentie, Tervahaudantie, Pihtakuja, Tavilam-
mentie ja Silmukuja. 
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6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Siilinjärven kunnassa on laadittu yleiset rakentamisohjeet, jotka koskevat kaikkia uusia 
asuinalueita. Näissä ohjeissa annetaan yleisiä ohjeita hyvään asuin- ja piharakentamiseen. 

Tärkeimmät rakentamista ohjaavat määräykset kirjataan asemakaavaan ja asemakaava-
määräyksiin. Asuinrakentamisen laadun ja yhtenäisen ilmeen varmistamiseksi kaava-alu-
eelle laaditaan lisäksi asuntoaluekohtainen rakennustapaohje, jonka noudattamiseen sitou-
dutaan tontinluovutuksessa. Rakentamistapaohje laaditaan kaavaehdotuksen laadinnan 
yhteydessä. 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 

Asemakaava pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2021 aikana. Kunnallistekniikan suunnit-
teluun ja rakentamiseen päästään heti kaavan voimaantulon jälkeen. Rakennuspaikkojen 
jako rytmitetään samanaikaiseksi alueen kunnallistekniikan rakentumisen kanssa. Rivi- ja 
omakotirakentajille rakennuspaikkoja on tarkoitus alkaa luovuttamaan 2022 alkaen.  

6.3 Toteutuksen seuranta 

Kaavan toteutusta seurataan vuosittain mm. tonttien luovutusmäärän ja haettujen rakenta-
mislupien määrän perusteella. Uuden vaiheen avaaminen ja kunnallistekniikan rakentami-
nen riippuu edellisten vuosien tonttien luovutusmäärän perusteella arvioidusta kysynnästä. 
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