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1. JOHDANTO
Etelä-Siilinjärven oikeusvaikutteinen yleiskaava on hyväksytty vuonna 2014 ja se sai lain-
voiman 3.12.2015. Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jossa on osoi-
tettu Etelä-Siilinjärven yhdyskuntarakenteen kehittämissuunnat vuoteen 2030 saakka.
Yleiskaavan on ollut tarkoitus toimia yksityiskohtaisempaa suunnittelua ohjaavana asema-
kaavoitettavaksi merkityillä alueilla sekä rakennuslupien myöntämisen perusteena niiden
ulkopuolella ranta-alueilla. Toivalan ja Vuorelan taajama-alueet ovat toteutuneet pääasi-
assa voimassa olevien asemakaavojen mukaisesti.

Voimassa olevan yleiskaavan hyväksymisen jälkeen on noussut esiin useita päivittämistar-
peita, josta syystä yleiskaavan muutosta on ryhdytty valmistelemaan. Strategian mukainen
kasvu edellyttää uusien asemakaava-alueiden suunnittelua ja toteutumista sekä taajaman
sisälle täydennysrakentamalla että taajamien liepeille yhdyskuntarakennetta laajentaen. Sii-
linjärven kunta on hankkinut omistukseensa uusia maa-alueita asumista varten. Kaava-
hierarkian mukaisesti kuntarakennetta suunnitellaan kokonaisuutena yleiskaavalla. Tässä
yleiskaavatyössä tutkitaan Etelä-Siilinjärven nykyinen maankäyttö, yleiskaavalliset päivitys-
tarpeet sekä tulevaisuuden maankäytölliset tarpeet vuoteen 2040 saakka asemakaavoi-
tusta varten.

Etelä-Siilinjärvi on erittäin haasteellinen suunnittelualue eri toimintojen aiheuttamien ympä-
ristöhäiriöiden, rajoitteiden sekä mm. eri liikennemuotojen aiheuttaman melun osalta. Vesis-
töjen rajaaman alueen kautta kulkee kaksi valtatietä (VT 5 ja VT 9) sekä rautatie. Alueen
itäosassa sijaitsee Kuopion lentoasema, jolla toimii Puolustusvoimien Ilmavoimien Karjalan
lennosto. Puolustusvoimien toiminta asettaa rajoitteita uusien asuinalueiden sijoittumiseen
ja rajaa olemassa olevilla asuinalueilla tapahtuvaa rakentamista. Osa voimassa olevan
yleiskaavan asumiseen ja työpaikka-alueiksi merkityistä aluevarauksista joudutaan poista-
maan ja/tai siirtämään muualle näiden rajoitteiden takia.

2. LÄHTÖKOHDAT
2.1 Kaava-alueen rajaus

Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus
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Suunnittelualue sijaitsee Siilinjärven kirkonkylän ja Kuopion keskustan välissä noin 10 km
päässä molemmista em. keskuksista. Alue on suurimmaksi osaksi vesistöjen ympäröimä.
Etelässä alue rajautuu Kuopion kaupungin rajaan. Pohjoisesta luoteeseen raja kulkee Säy-
neenjoelta Haapamäen tilan länsipuolelta Savilahteen pääasiassa kiinteistörajoja pitkin.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 45 km2, josta osa on vesialuetta. Alue kattaa nykyisen
voimassa olevan Etelä-Siilinjärven yleiskaavan kaava-alueen.

2.2 Kaavoitustilanne
2.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (2017) on
otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kun-
tien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Tavoitteet käsittelevät seuraavia
kokonaisuuksia:
1. Toimivat yhteiskunnat ja kestävä liikkuminen
2. Tehokas liikennejärjestelmä
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto

2.2.2 Maakuntakaavat

Kuva 2. Ote voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmästä suunnittelualueella



Etelä-Siilinjärven yleiskaavan muutos LUONNOS Kaavaselostus
3 (66)

Alueella on voimassa ympäristöministeriön 3.7.2008 vahvistama Kuopion seudun maakun-
takaava (muutokset 2011, 2014, 2016 ja 2018), ympäristöministeriön 7.12.2011 vahvistama
Pohjois-Savon maakuntakaava (muutokset 2014, 2016 ja 2018), ympäristöministeriön
15.1.2014 vahvistama Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava (muutokset 2016 ja 2018)
sekä ympäristöministeriön 1.6.2016 vahvistama Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava
(muutokset 2018).

Pohjois-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi 19.11.2018 Pohjois-Savon maakuntakaavan
2040 tarkistamisen 1. vaiheen. Kahdessa osassa tehtävän tarkistamisen yleisenä tavoitteena
on saada aikaan kaikista voimassaolevista maakuntakaavoista kaikki teemat yhteen kokoava
yksittäinen maakuntakaava. Pohjois-Savon maakuntakaavan tarkistamisen 2. vaihe on tullut
vireille 26.8.2019. Työtä tehdään samaan aikaan tämän yleiskaavan valmistelun aikana.
Tässä vaiheessa käsitellään mm. aluerakennetta, asumista, elinkeinojen kehittämistä, liiken-
nettä, kulttuuriympäristöä, virkistystä, luonnonsuojelua ja – varoja sekä yhdyskuntatekniikkaa
ja teknistä huoltoa. Maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaihe sai lainvoiman 1.2.2019.

Etelä-Siilinjärvellä voimassa olevissa maakuntakaavoissa esitetään mm. taajamatoimintojen
alue Vuorelassa ja Toivalassa jatkuen nauhakaupunkina Viitosen varrella, työpaikka-alueita
Toivalassa ja VT9 varrella, puolustusvoimien aluetarpeita ja rajoituksia sekä lentoasematoi-
mintojen alueita ja rajoituksia. Vuorela on osoitettu keskustatoimintojen alakeskukseksi
(ca1). Yhdyskuntarakenteen laajenemissuuntina on esitetty mm. Vuorelan pohjois – ja itä-
osia, Kinnulanniemeä sekä Ranta- Toivalaa Uuhimäentietä pitkin. Toivalaan ns. Green Val-
leyn kohdalle on merkitty vähittäiskaupan suuryksikkö sekä tilaa vaativan kaupan suuryk-
sikkö, jonka merkintä löytyy myös VT9 ja Toivalantien risteyskohdasta. Liikenteen osalta VT9
on merkitty merkittävästi parannettavaksi tieyhteydeksi. Olemassa oleva rautatie on esitetty
kehitettäväksi kaksiraiteisena. Lähes koko alue on osoitettu Kuopion seudun joukkoliikenne-
vyöhykkeeksi. Toivalan ja Sorsasalon välille on esitetty ohjeellisia sähkönsiirtolinjoja. Piste-
mäisinä kohteina on esitetty mm. muinaisjäännöksiä ja taistelukaivantoja.

2.2.3 Voimassa oleva yleiskaava

Kaava-alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Etelä-Siilinjärven yleiskaava, jonka Siilinjär-
ven kunnanvaltuusto hyväksyi 7.4.2014 ja sai lainvoiman 3.12.2015. Yleiskaava on yleispiir-
teinen maankäytön suunnitelma, jossa osoitetaan Etelä-Siilinjärven yhdyskuntarakenteen
kehittämissuunnat vuoteen 2030 saakka.

Yleiskaavassa on osoitettu uusia asuinalueita mm. Pyöreälahteen, Hanhimäkeen, Lotteiselle
Toivalaan ja Suininlahteen. Näistä Pyöreälahden alue on kaavan voimaantulon jälkeen ase-
makaavoitettu ja toteutettu. Joensuuntien pohjoispuolelle on merkitty uusi tieyhteys Sui-
ninlahden koulun kohdalta itää kohti aina Lentokentäntielle saakka. Toinen uusi tieyhteys on
merkitty kulkemaan Lentokentäntieltä Jännevirran suuntaan. Näiden kahden edellä mainitun
tien varteen on osoitettu sekä asumista että työpaikka-alueita. Toivalantien ja Lentokentän-
tien risteyksiin on osoitettu alueita eritasoliittymän toteuttamista varten.

Asemakaava-alueiden ja asemakaavoitettavaksi tarkoitettujen alueiden ulkopuolisten ranta-
alueiden osalta olemassa olevat ja uudet rantarakennuspaikat on osoitettu suoraan yleiskaa-
vassa.
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Kuva 3. Ote voimassa olevasta Etelä-Siilinjärven yleiskaavasta

2.2.4 Yleiskaava-alueen liittyminen Kuopion kaupungin yleis- ja asemakaavoihin

Kuopion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan Sorsa-
salon osalta 11.12.2000. Hallinto-oikeuden päätös asiasta on saatu 20.6.2002. Vuorelan vas-
tarannalle, moottoritien länsipuolelle, on osoitettu ryhmäpuutarha-alue, pientalovaltainen
asuntoalue, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita sekä olevaa loma-asuntoaluetta (miljööalu-
etta). Vesiliikenteen alueen kautta on tarvittaessa mahdollisuus rakentaa siltayhteys Paasi-
saloon. Moottoritien itäpuolinen ranta-alue on osoitettu virkistysalueeksi, jossa on myös ole-
vaa loma-asuntoaluetta. Kuopion kaupungin kaupunginhallitus hyväksyi 25.1.2021 strategi-
sen maankäytön kaavoitusohjelman ja kaavoituskatsauksen, jossa ilmoitettiin Sorsasalon
osayleiskaavan valmistelun aloituksesta. Osayleiskaavassa muutetaan vuonna 2001 voi-
maan tullutta keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaa Sorsasalon osalta. Tavoiteaikataulun
mukaan alueella tehdään pohjustavia selvityksiä vuoden 2021 aikana.

Kuopion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 6.9.1993 Kuopion yleiskaavan 1993 Kurkiharju,
Ranta-Toivala, Jännevirta. Ympäristöministeriö on muuttanut ko. yleiskaavaa ja hyväksynyt
(M-3) 28.10.1994. Lisäksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt muutoksia Kuopion yleiskaa-
vaan 1993 vuosina 2001, 2007 ja 2015.

Ranta-Toivalan tien varsi välittömästi Siilinjärven kunnan rajan eteläpuolelta on osoitettu ky-
läalueeksi tai kylän osaksi, joka on rakentamisen painealuetta ja, jolle rakentamista ediste-
tään suunnittelua kehittämällä. Uuhimäelle on osoitettu erityisalue puolustusvoimien tutkan
alueelle, mutta sille ei ole merkitty suoja-aluetta. Valtaosa alueesta on maa- ja metsätalous-
aluetta ja pieni osa peltoaluetta. Virtasalmen rantavyöhykkeelle on osoitettu maa- ja metsä-
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talousaluetta, jolla on ympäristöarvoja sekä olemassa olevaa loma-asuntoaluetta. Ranta-Toi-
valantien varren asemakaavoitus olisi luontevaa tehdä Siilinjärven kunnan ja Kuopion kau-
pungin yhteistyönä, sillä Ranta-toivalan alue tukeutuu eteläisen Siilinjärven palveluihin.

Kuva 4. Ote Kuopion keskeisten kaupunkialueiden yleiskaavasta Sorsasalosta

Kuva 5. Ote Kuopion yleiskaavasta 1993 Kurkiharju, Ranta-Toivala, Jännevirta
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Sorsasalon itäpuolen asemakaava sai lainvoiman 19.1.2018. Asemakaavalla on mahdollis-
tettu alueelle uuden biotuote/havusellutehtaan toteuttaminen (ns. Finnpulp-hanke). Hank-
keella on suuri merkitys myös Etelä-Siilinjärven yleiskaava-alueen ratkaisuihin. Korkein hal-
linto-oikeus hylkäsi Finnpulp Oy:n ympäristöluvan päätöksellään 19.12.2019. Finnpulp Oy
ilmoitti syyskuussa 2020 jatkavansa tehdashankkeen suunnittelua ja suunnittelu on edel-
leen kesken.

Kuva 6. Ote Sorsasalon itäpuolen asemakaavasta

2.2.5 Asemakaavoitus

Asemakaavoitetut asuinalueet keskittyvät Vuorelaan, Toivalaan ja vanhan Viitostien var-
relle. Paasisalossa on voimassa kaksi ranta-asemakaavaa.

Valtatie 9:n varteen lentokentän risteyksen tuntumaan on asemakaavoitettu viime vuosina
työpaikkatoimintoja. Suurin osa julkista ja kaupallisista palveluista on keskittynyt Vuorelaan.
Teollisuus- ja työpaikka-alueet ovat keskittyneet Toivalaan ja 9-tien varrelle. Toivalan ja
Vuorelan taajama-alueet ovat toteutuneet pääasiassa voimassa olevien asemakaavojen
mukaisesti. Lentokentäntien risteyksessä 9-tien pohjoispuolella oleva asemakaavoitettu
Lentokentäntien työpaikka-alue on myyty Metsähallitukselle puolustusvoimien tarpeisiin ja
asemakaava tullaan kumoamaan.
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Kuva 7. Yleiskaavoitetut alueet (violetilla) sekä asemakaavoitetut alueet (sinisellä)

2.2.6 Rakennusjärjestys

Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 18.3.2013.

2.2.7 Pohjakartta

Pohjakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa, joka tulostetaan mitta-
kaavassa 1:15 000. Käytettävä koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK28 ja korkeusjärjes-
telmä N2000.

2.2.8 Rakennuskiellot

Suunnittelualueella ei ole voimassa rakennuskieltoja.

2.2.9 Suojelupäätökset

Suunnittelualueella on yhteensä neljä luonnonsuojelualuetta: Kutuluodon ja Piikaluodon
saaret Paasisalon pohjoispuolella, Maaäidin syli-niminen kohde Limalahdessa sekä Pekan
puistoksi nimetty kohde Kalliolahdessa.

2.3 Muut suunnitelmat ja selvitykset
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2.3.1 Kuntastrategia

Kuntastrategian visiossa 2025 (hyväksytty 2018) Siilinjärven kunta määritellään vastuul-
liseksi, avoimeksi, asukaslähtöiseksi ja innovatiiviseksi. Vastuullisuus tarkoittaa luotettavaa
valmistelua ja vastuullista päätöksentekoa, kestävää kehitystä sekä sitoutunutta yhteistyö-
kumppania. Avoimuudella tarkoitetaan vuorovaikutteisia toimintatapoja sekä aktiivista ja oi-
kea-aikaista viestintää. Asukaslähtöisyydellä tarkoitetaan välittämistä, tarpeiden huomioi-
mista, turvallisuutta ja kuntalaisaktiivisuutta. Innovatiivisuudella tarkoitetaan ennakoivaa ja
ratkaisukeskeistä toimintatapaa.

2.3.2 Maankäyttöpolitiikka

Kuva 8. Kuntarakenteen kehityskuva, Siilinjärvi-malli 2030

Siilinjärven maankäyttöpoliittinen ohjelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 30.8.2010.
Maankäyttöpolitiikkaa ohjaa kunnan velvollisuus turvata osaltaan maakunnan kehitys mah-
dollistamalla määrällisesti riittävä ja laadullisesti vetovoimainen tonttitarjonta asumisen, yri-
tystoiminnan ja palvelujen tarpeisiin.

Siilinjärvi 2030-mallin (kuva) tavoitteet ovat seuraavat:
1. Kuopion alueella yhteinen tavoite kasvusuunnista
2. Kirkonkylää ja Toivala-Vuorelan taajamia kehitetään ja täydennysrakennetaan
3. Rakennuspaikkatarjontaa monipuolistetaan
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4. Uudet asuinalueet suunnitellaan palveluverkkoon tukeutuen
5. Kyliä kehitetään tiivistämällä kyläkeskustojen rakentamista

Siilinjärven kunnan maankäyttöpoliittisen ohjelman päivitystyö on käynnissä. Työ on alusta-
van arvion mukaan tarkoitus valmistua syksyllä 2021.

2.3.3 Kuopion seudun rakennemalli LOIKKA 2030

Kuopion toiminnalliselle kaupunkiseudulle on vuonna 2012 valmistunut yhdyskuntaraken-
teen kestävää kehitystä ja alueen vetovoimaisuutta edistävä rakennemalli. Tavoitteena on
maankäytön yhteensovittaminen Kuopion toiminnallisella kaupunkiseudulla siten, että löy-
detään yhteinen näkemys seudun yhdyskuntarakenteen pitkän tähtäyksen päälinjoista vuo-
teen 2030. Rakennemallin laatimisessa Etelä-Siilinjärvi on noussut yhdeksi tärkeimmistä
kehitysalueista koko seudulla.

Rakennemalli (kuva 9) ei ole kaava, mutta se ohjaa seudun tulevaa kaavoitusta ja muuta
kehittämistä. Rakennemalli sijoittuu maakunta- ja yleiskaavan väliin maankäytön suunnitte-
lussa. Kuopion seudun rakennemalli hyväksytään rakennemallikunnissa vähintään kunnan-
/kaupunginhallitus tasolla ja rakennemallisopimuksella sitoutetaan kunnat ja muut sopija-
osapuolet poliittisesti rakennemallin käytännön toteutukseen. Kuopion seudun rakennemalli
on hyväksytty Siilinjärven kunnanvaltuustossa 17.12.2012 § 44.

Kuva 9. Kuopion seudun rakennemallin suunnitelmaratkaisu, LOIKKA 2030

2.3.4 Liikennesuunnitelmat ja – selvitykset

· Valtatie 9 parantaminen välillä Lotteinen – Jännevirta, Väylävirasto ja Destia, 2020
(vireillä)
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· Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma (vireillä). Pohjois-Savon liitto, 2018 –
· Kuopion seudun liikennemallin päivitys 2020, Ramboll Oyj, 2020
· Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenneohjelma 2030, Kuopion seudun joukkolii-

kenne, 2020
· Raitiojunaliikenteen mahdollisuudet Pohjois-Savossa – Suonenjoen, Kuopion, La-

pinlahden, Iisalmen ja Pohjois-Savon liiton duoraitiotieselvitys 2019.
· Pohjois-Savon liikennejärjestelmän nykytilan selvitys 2019. Pohjois-Savon liitto

2019
· Valtatien 5 liikennekäytävä osana Kuopion seudun kehittämistä, Pohjois-Savon

ELY-keskus, 2017
· Itä-Suomen liikennestrategia. Liikennevirasto, 2015
· Kuopion seudun kevyen liikenteen strategia, Sito-Kuopio Oy, 2010.

2.3.5 Luonto- ja maisemaselvitykset

· Etelä-Siilinjärven yleiskaavan muutos, luontoselvityksen päivitys 2020, AFRY Fin-
land Oy, 2020.

· Haapamäen asemakaava luontoselvitys, AFRY Finland Oy, 2019.
· Toivalan teollisuusalueiden ja Vuorelan Simpantien liito-oravaselvitys, Pöyry Finland

Oy, 2018.
· Toivalan hyvinvointikylän liito-oravaselvitys, Pöyry Finland Oy, 2018.
· Pohjois-Savon maakunnallisesti arvokkaat lintualueet, Koponen ym., 2018.
· Vuorela–Toivalan liito-oravaselvitys, Pöyry Finland Oy, 2017.
· Simpanrannan liito-oravapuut, kaavoituksen tekemä maastokäynti, 2016.
· Finnpulpin Alapitkä–Sorsasalo 110 kV voimajohtohankkeen ympäristöselvitys, Ram-

boll Finland Oy, 2016.
· Kaava-alueiden liito-oravaselvitys (sis. alueet Vuorelasta ja Rissalasta), Pöyry Fin-

land Oy, 2015.

2.3.6 Meluselvitykset

· Kuopion ja Siilinjärven meluselvitys vuosille 2017 ja 2035, WSP Finland Oy, 2017.
· Lentomeluselvitys 2010, Finavia, 2010.

2.3.7 Kulttuuriperintö ja arkeologia

· Siilinjärvi, Etelä-Siilinjärven yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2012. Mik-
roliittti Oy, 30.9.2012

· Selvitys Siilinjärven muinaisjäännöspotentiaalista. Mikroliitti Oy, 8.6.2017
· Etelä-Siilinjärven rakennusinventointi. Hanna Oijala, 2012.
· Kuopion seudun maakuntakaava, rakennussuojelukohteet. Pohjois-Savon liitto,

2008
2.3.8 Muut selvitykset ja julkaisut

· MAL-sopimusmenettelyn laajentaminen uusille kaupunkiseuduille. Matti Vatilo, Ym-
päristöministeriö 2020

· Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaatuselvitys. Ilmatieteen laitos, 2020
· Etelä-Siilinjärven asukaskysely, Siilinjärven kunta, 2020.
· Emätilaselvityksen päivitys. Siilinjärven kunta, 2020.
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· Tulvien huomioiminen maankäytön suunnittelussa – Pohjois-Savo. Pohjois-Savon
ELY-keskus, 17.9.2013

· Pohjois-Savon vedenottamoiden rantaimeytys- ja tulvariskikartoitus, Pohjois-Savon
ELY-keskus, Sami Vallin, 2012.

· Etelä-Siilinjärven hulevesiselvitys, Pöyry Finland Oy, 2012.
· Vesihuollon kehittämissuunnitelma, Pöyry Finland Oy, Siilinjärven kunta, 2011
· Siilinjärven tulvakartta. Pohjois-Savon ELY-keskus, 2009.
· Tulvavaarakartoitus. Heikkinen, Auli, Suomen ympäristökeskus, 2008

2.4 Suunnittelualueen nykytilanne

2.4.1 Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva

Asemakaavoitetut asuinalueet keskittyvät Vuorelaan, Toivalaan ja Viitosen varrelle. Työ-
paikka-alueet ovat keskittyneet VT9 läheisyyteen Toivalan teollisuusalueelle, Toivalaan sekä
Rissalan yrityskylään. Suurin osa julkista ja kaupallisista palveluista on keskittynyt Vuore-
laan. Vuorelan koulu toimii Vuorelassa alueen peruskouluna. Alueen muu opetustarjonta on
keskittynyt Toivalaan (Toivalan alakoulu, Suininlahden yläkoulu, Ingmanin käsi- ja taideteol-
lisuusoppilaitos, Savon koulutuskuntayhtymän toimipisteet Toivalassa ja Rissalassa). Etelä-
Siilinjärven yleiskaava-alueelta on hyvät julkiset liikenneyhteydet sekä Siilinjärvelle että Kuo-
pioon.

Toivala-Vuorelan ja Haaparinteen asemakaavoitettujen alueiden väliin jää merkittävä maa-
ja metsätalousvyöhyke perinteikkäine maatiloineen. Vapaata, rakentamiseen hyödynnettä-
vää rantaviivaa on Paasisalossa, Hanhimäessä, Kinnulanniemessä, Suininlahdessa ja osit-
tain Uitinniemessä. Näille alueille on tehty kantatilatarkastelu voimassa olevan yleiskaavan
laatimisen yhteydessä sekä rantamitoitus rantarakennusoikeuden määrittämiseksi. Selvitys
on päivitetty tämän työn yhteydessä alkuvuodesta 2020.

2.4.2 Väestö ja asuminen

Suunnittelualueella asuu noin 6000 asukasta, joka on noin 23 % koko kunnan väestöstä.
Alueen osuus koko kunnan väestöstä on ollut viime vuosina laskeva (vuonna 2013 28 %
koko kunnan väestöstä asui kaava-alueella). Väestön ikärakennetta tarkasteltaessa alueella
asuu enemmän lapsia ja työikäisiä sekä vähemmän eläkeläisiä kuin kunnassa keskimäärin.

Etelä-Siilinjärvi Koko kunta

Ikä,
vuotta

Miehet Naiset Yht. Alueella
%

Miehet Naiset Yht. Kunnassa %

0 – 7 246 247 493 8,2 1017 1071 2088 9,7

8 - 17 479 425 904 15,1 1562 1414 2976 13,9

18 - 64 1658 1739 3397 56,7 6024 5920 11944 55,7

65 - 74 339 363 702 11,7 1268 1324 2592 12,1

yli 75 v 218 279 497 8,3 745 1078 1823 8,5

YHT. 2940 3053 5993 - 10616 10807 21423 -

Tilasto 31.12.2019 (Etelä-Siilinjärven luvun: kunnan tiedot, koko kunnan tiedot: Tilastokeskus)
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Siilinjärven kunnan tavoite asukaslukumäärän kasvun suhteen on vähintään 150 uutta asu-
kasta joka vuosi (väestönkasvu +0,7-1 % / vuosi). Etelä-Siilinjärven alueella väestönkasvu-
tavoite olisi noin 900–1300 asukkaan lisäys vuoteen 2040 mennessä. Tilastokeskuksen vä-
estöennusteen 2019 mukaan Siilinjärven kunnan väestö kuitenkin vähenisi yli 1700 ihmisellä
vuoteen 2040 mennessä. Tämän ennusteen toteutuminen ei kuitenkaan ota huomioon pai-
kallisia olosuhteita tai väestömäärän vähenemisen estämiseksi tehtäviä toimenpiteitä.

2.4.3 Virkistysalueet ja – palvelut, ulkoilureitit

Alueella on runsaasti asemakaavan mukaisia virkistysalueita. Virkistysalueet ovat tavalli-
simmin asuinalueiden lähimetsiä, joita hoidetaan taajamametsinä ja joihin sijoittuu ulkoilu-
reittejä. Paikoin lähivirkistysalueina on osoitettu rakentamiseen soveltumattomia alueita,
jotka ovat myös virkistyskäyttöön liian alavia, pusikkoisia tai märkiä. Asuntoalueilla on katta-
vat lähiliikuntapalvelut, kuten leikkipuistot ja – kentät. Kentät toimivat talvisin luistelukenttinä
Toivalassa ja Haaparinteellä. Koulujen piha-alueiden palvelut sijoittuvat lähelle asutusta
sekä Vuorelassa että Toivalassa.

Asuntoalueiden yhteydessä mm. Vuorelassa, Toivalassa ja Haaparinteellä on ulkoilureit-
tejä. Kattavimmat ja laajat ulkoilureitit sijoittuvat Haapamäkeen, Hanhimäkeen ja Paasisa-
loon. Alueen ulkoilureittiverkoston kehittämiseksi alueella tulisi pyrkiä luomaan yhtenäisiä
ulkoilureittiverkostoja.

Kunnonpaikan alue Vuorelassa sekä Tanhulan alue Toivalassa toimivat em. alueiden liikun-
takeskuksina. Harrastettavia lajeja ovat mm. jalkapallo, uinti, hiihto, luistelu, frisbeegolf ja
koripallo. Kunnonpaikassa sijaitsee alueen ainut kylpylä.

Moottorikelkkareitti Kuopiosta Tahkolle kulkee toistaiseksi Uuhimäeltä VT9 ali Kalliolahdelle
ja sieltä edelleen Jälän kautta pohjoiseen. Reitti on sijaintinsa puolesta hankalassa pai-
kassa, sillä Kalliolahden alue on siirtynyt Puolustusvoimien käyttöön eikä reitti ole enää
käytettävissä talvikauden 2020–2021 jälkeen. Vaihtoehtoisen reitin suunnittelutyö on käyn-
nissä.

Yleiskaava-alue on vesistöjen rajaama. Syväväylä (syväys 4,2 m) kulkee suunnittelualu-
eella Jännevirran kautta. Vuorelan eteläosaan tulee syväykseltään 2,4 metrin väylä Kuo-
pion puolelta. Venesatamia on mm. Vuorelassa, Pyöreälahdessa ja Jännevirralla. Alueella
on useita uimarantoja mm. Jännevirralla, Pyöreälahdessa, Karppisella, Vuorelassa ja Sim-
passa.

Kaava-alueen vaihteleva luonto tarjoaa erilaisia kasvupaikkoja ja elinympäristöjä. Rakenne-
tun alueen maisemakuva on metsäinen. Myös taajaman ulkopuoliset alueet ovat suurelta
osin maa- ja metsätalouskäytössä. Viheryhteydet alueilta toisille ovat paikoin varsin kapeita
ja paikoin rakennetut yhteydet puuttuvat. Valtatie 5, valtatie 9, rautatie ja liikennealueet ylei-
sesti rajoittavat eläinten liikkumista. Maankäytön suunnittelussa on tarve kehittää alueen
sisäistä viheralueverkostoa, joka palvelisi sekä asukkaita, että muuta ekosysteemiä.
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Kuva 10. Alueen viheralueverkosto kartalla

2.4.4 Luonnonympäristö

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan muutosalueella on yhteensä 3 kpl perustettuja luonnonsuoje-
lualueita. Kaikki luonnonsuojelualueet ovat yksityismaiden suojelualueita (YSA).

Tunnus Nimi Pinta-ala Päätöspvä
10724 Kutuluoto 2,7 ha 11.7.2013
12860 Maa-Äidin syli 2,6 ha 17.10.2018
13139 Pekan puisto 0,6 ha 7.5.2019

Suunnittelualueella on luonto- ja liito-oravaselvityksen mukaan Metsälain 10 §:n mukaisia
erityisen tärkeitä elinympäristöjä, Vesilain 2. luvun 11 §:n mukaisia suojeltavia vesiluonto-
tyyppejä Metsäkeskuksen ja/tai muita luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä luonto-
kohteita. Kohteet ovat mm. noroja, lehtoja, rantametsiä ja linnustoalueita (FINIBA). Tällaisia
alueita on tunnistettu kaava-alueelta yhteensä noin 30 kpl.

Liito-orava on luontodirektiivin liitteeseen IV(a) kuuluva laji. Liito-oravan esiintymiä on yleis-
kaava-alueella runsaasti. Alueella on yhteensä n. 20 tunnettua liito-oravaesiintymää tai tär-
keitä liito-oravan kulkureittejä tai sellaisia alueita, joilla on papanahavaintoja muutaman
vuoden takaa. Alueiden maankäytön muutoksia suunniteltaessa liito-oravalle suotuisia alu-
eita seurataan jatkuvasti luontoselvityksin.
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2.4.5 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan muutos sisältää Pohjois-Savon maakuntakaavoissa osoitetut
rakennetun kulttuuriympäristön kohteet ja niiden lisäksi v. 2012 tehdyn rakennusinventoin-
nin kohteita. Rakennussuojelukohteita on yhteensä 8 kpl. Kaksi voimassa olevassa kaa-
vassa osoitettua rakennussuojelukohdetta on poistettu yleiskaavaluonnoksesta huonokun-
toisina (sr-1/5 Toivalan metsäkoulu päärakennus sekä sr-1/6 Lommi). Muinaismuistokoh-
teita alueella on yhteensä 6 kpl. Näiden lisäksi muinaisjäännöksinä on todettu 1. maailman-
sodan aikaisia juoksuhautakaivantoja Itkolassa ja Toivalassa kuutena eri aluerajauksena.
Osa kohteiden rajauksista menee päällekkäin toistensa kanssa ja näissä tapauksissa koh-
teet on esitetty kaavakartalla ainoastaan yhdellä yhteisellä sm-1-merkinnällä.

2.4.6 Maanomistus

Suurin osa suunnittelualueen kiinteistöistä on yksityisessä omistuksessa. Yksityisissä maan-
omistajissa korostuvat alueen suuret maa- ja metsätalouskeskittymät. Suomen valtio omistaa
Metsähallituksen ja/tai Senaatti-kiinteistöjen kautta puolustusvoimien käytössä olevat alueet,
lentoaseman alueen, moottoritien liikennealueet sekä metsäpalstoja.

Siilinjärven kunta omistaa asemakaavoitettujen alueiden katu ja puistoalueet sekä joitakin
tulevia asemakaava-alueita asuin- ja työpaikkarakentamista varten Haapamäessä, Paasisa-
lossa, Suininlahdessa ja Ruskeamäessä. Lisäksi kunta omistaa asemakaavoittamatonta
maata Mustikkamäen alueella.

Kuva 11. Kunnan maanomistukset (punaisella), Kuopion kaupungin maanomistukset (keltaisella) sekä
valtion maanomistukset (sinisellä) suunnittelualueella vuonna 2020

2.4.7 Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta
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Etelä-Siilinjärven alueella on nyt noin 2250 työpaikkaa. Suurimpia työpaikkakeskittymiä ovat
Toivalan teollisuusalue (noin 650 työpaikkaa), Kuopion Lentoasema sekä Karjalan lennosto
(noin 500 työpaikkaa), Rissalan yrityskylä (noin 240 työpaikkaa) ja Vuorelan eteläosa (noin
150 työpaikkaa). Työpaikoissa korostuvat maanpuolustukseen liittyvät julkisen sektorin teh-
tävät, teollisuus ja palvelut.

2.4.8 Liikenne

Kuva 12. Alueen tärkeimmät tie-, raide- ja lentoliikenneyhteydet

Suunnittelualueen poikki kulkee 1990-luvun alussa valmistunut nelikaistainen moottoritie,
valtatie 5. Suunnittelualueelle on moottoritieltä kaksi eritasoliittymää. Eteläisemmästä liitty-
mästä on suora yhteys Vuorelan ja Toivalan teollisuusalueen lisäksi koko alueen toiselle suu-
relle tieyhteydelle, valtatie 9:lle. Pohjoisemmasta liittymästä on kulkuyhteys Vuorelan ja Toi-
valan lisäksi seututielle 559. Moottoritien keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL 2020) on
yleiskaava-alueella vilkkaimmillaan Vuorelan eteläisen ja pohjoisen rampin välisellä osuu-
della noin 18 974 ajon./vrk josta raskaan liikenteen osuus on noin 6 %.

Valtatie 9 keskimääräinen liikennemäärä on noin 8784 ajon./vrk josta raskaan liikenteen
osuus on myös noin 6 %. Valtatielle on tällä hetkellä useita liittymiä katuverkolta, jotka erityi-
sesti ruuhka-aikoihin voivat olla ruuhkautua jonkin verran. Väylävirastolla on vireillä kaksi
eritasoliittymähanketta, jossa nykyiset suorat liittymät Lentokentäntieltä, Toivalantieltä,
Ranta-Toivalantieltä, Yhdysväylältä ja Nousutieltä valtatielle joko poistetaan tai korvataan
eritasoliittymillä. Alueen itäosassa on lisäksi suunnitteilla valtatien linjauksen muutos, jolla
mahdollistettaisiin myös valtatien käyttö lentokoneiden varalaskupaikkana. Näiden suunni-
telmien toteuttamisen ajankohdat eivät ole tiedossa. Tätä yleiskaavaa laadittaessa noudate-
taan yleissuunnitelmien linjauksia.
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Kuva 13. Keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) suunnittelualueella. Väylävirasto, 2020.

Moottoritieltä Vuorelan pohjoisesta liittymästä koilliseen kulkee Viitonen eli seututie 559. Se
toimii moottoritien rinnakkaistienä ja paikallistienä Kirkonkylän suuntaan. Sen vierellä on ke-
vyen liikenteen väylä. Tie toimii pääasiallisena tieyhteytenä Haaparinteen ja Metsäkoulun
asuinalueille.

VT9:ltä on suora tieyhteys Lentokentäntietä pitkin (seututie 562). Tieyhteys toimii tärkeim-
pänä tieyhteytenä myös Karjalan Lennostolle. Tie jatkuu Siltasalmentienä Jälän vesialueen
ympäri, kunnes se kohtaa seututie 559:n. Toivalan alueen läpi kulkee myös Toivalantie (yh-
dystie 5653) joka yhdistää VT9:n ja Viitosen (seututie 559).

Rautatien tavaraliikenne on vilkasta puutavarakuljetusten ja YARA:n kemikaalikuljetusten
vuoksi. Kuopion ja Siilinjärven välisellä rataosuudella kuljetettiin tavaraa yht. n. 2,7 milj. net-
totonnia vuonna 2019. Kuopion ja Siilinjärven välisellä rataosuudella tehtiin yli 355 000 hen-
kilöliikenteen matkaa vuonna 2019. (Lähde: Väylävirasto, 2020).

2.4.9 Yhdyskuntatekninen huolto

Kuopion Vesi Oy huolehtii pääosin suunnittelualueen vesi- ja viemärilaitostoiminnasta ase-
makaavoitetulla alueella ja VT9 välittömässä läheisyydessä Rissalan yrityskylään saakka.
Kuopion Vesi tuottaa käyttöveden ja viemärilaitos puhdistaa jäteveden sekä kompostoi jäte-
vesilietteen viherrakentamiseen soveltuvaksi lopputuotteeksi. Jätevedet johdetaan runko-
viemäriä pitkin käsiteltäväksi Jynkänniemen puhdistamolle. Kuopion Vesi ottaa vastaan ja
käsittelee myös sako- ja umpikaivolietteet. Alueen pääasiallinen vedenottamo sijaitsee Sil-
tasalmessa lentoaseman pohjoispuolella.
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2.4.10 Ympäristön häiriötekijät

Ympäristöhäiriöt johtuvat alueella pääasiassa tie-, raide- ja lentoliikenteen aiheuttamasta
melusta. Alueella on huomioitava myös Puolustusvoimien tutka-aseman säteilyvaikutukset
sekä Kuopion puolella olevan sellutehtaan vaikutukset ilman laatuun.

Alueelta on tehty lukuisia meluselvityksiä VT5:n ja VT9:n eri tiesuunnitelmien yhteydessä.
Savonradan osuudesta on myös oma meluselvitys. Kaavakartalle on osoitettu melualueena
tieliikennemelun (ennuste 2035 päivä 55 dBA) ja raideliikennemelun (nykytilanne yö 50
dBA) muodostama alue.

Lentomelurajaukset ovat vuoden 2010 lentomeluselvityksen mukaiset, joista kaavakartalle
on osoitettu kaksi vyöhykettä 55-60dBA ja yli 60 dBA. Lentomeluselvitys on päivitetty vii-
meksi vuonna 2010 ja tarve sen uusimiselle on ilmeinen. Lentomeluselvityksen päivitys on
riippuvainen Puolustusvoimien HX-hävittäjähankintaprosessista, sillä valittava uusi kone-
tyyppi vaikuttaa olennaisesti siitä syntyviin melualueisiin. Selvityksen päivityksen aikataulu
ei toistaiseksi ole tiedossa. Kaavakartalla on huomioitu myös lentoliikenteen erityisalue
maakuntakaavojen rajauksen mukaisena. Tällä merkinnällä osoitetaan kriisiaikana palvele-
van nousu-/laskutien sekä tutkan suojavyöhyke.

Ilmanlaatua heikentävät tieliikenteen ajoittain kohottamat pölypitoisuudet ja pakokaasu-
päästöt. Lentoliikenteen vaikutukset ilman laatuun ovat vähäisiä ja ne ovat keskittyneet len-
tokentän läheisyyteen. Toivalan taajamarakenteen välittömässä tuntumassa olevat koti-
eläinyksiköt aiheuttavat jonkin verran hajuhaittoja.

Pilaantuneiden maa-alueet on huomioitava tarkemman kaavoituksen yhteydessä Ympäris-
töhallinnon ylläpitämästä Matti-tietokannasta.

3. YLEISKAAVAMUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1 Yleiskaavamuutoksen käsittelyn vaiheet ja päätökset

Vireillä olo ja käsittelyvaiheet
Ajankohta Käsittely Sisältö
Laatimisvaihe
2.3.2020 § 29 Kunnanhallitus Kaavatyön vireille tulo, osallis-

tumis- ja arviointisuunnitelman
esittely

5.3.2020 Kuulutus, Uutis-Jousi Yleiskaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelma nähtäville

6.3.2020 - Osallistumis- ja arviointisuunni-
telma nähtävillä kunnantalolla,
pääkirjastossa, kaavoitustoimis-
tossa ja kunnan www-sivuilla.

1 kannanotto, 5 lausuntoa

16.3.2020 Kirje ulkopaikkakuntalaisille
maanomistajille

Yleiskaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelma nähtäville

Luonnosvaihe
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19.4.2021 Kunnanhallitus Kaavaluonnoksen esittely ja
nähtäville asettaminen

xx.xx.201x
Ehdotusvaihe
xx.xx.201x
xx.xx.201x
xx.xx.-xx.xx.201x
Hyväksymisvaihe
xx.xx.201x
xx.xx.201x

3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutus

Kaavan osallisten on mahdollista ja toivottavaa osallistua suunnitteluprosessiin. Osalliseksi
katsotaan jokainen, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomat-
tavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelua on pyritty tekemään aktiivisessa vuorovaikutuksessa
osallisten kesken sekä niiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa, joiden toimialaa alueen
kaavoitus koskee.

Kaavatyön aikana osallisia on tiedotettu kaavasta ja heidän kanssaan on käyty tarvittavia
neuvotteluja kaavan sisällöstä. Kaavakokoukset ovat merkittäviä vuorovaikutteisuuden, tie-
dotuksen ja yhteydenpidon kannalta. Kunnan kotisivuille (www.siilinjarvi.fi) on koko kaava-
prosessin ajan päivitetty ajankohtaista tietoa kaavojen merkittävistä käsittelyvaiheista ja pää-
töksenteosta. Kaavatyön aikana on järjestetty kaksi verkkokyselyä, joista toinen oli tarkoitettu
kaikille alueen osallisille ja toinen Paasisalon ranta-asemakaava-alueen maanomistajille ja
asukkaille. Osallisten esittämät huomiot ja kannanotot on pyritty ottamaan huomioon suun-
nitteluratkaisuja ja niiden vaikutuksia arvioitaessa.

4. YLEISKAAVAMUUTOKSEN TAVOITTEET
4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

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:
1. toimiva aluerakenne
2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
5. Helsingin seudun erityiskysymykset
6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.

4.2 Yleiskaavan sisältövaatimukset
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Maankäyttö- ja rakennuslain 39 § määritellään yleiskaavan sisältövaatimukset. Yleiskaavaa
laadittaessa on otettava huomioon:

1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;
2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;
3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;
4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä

energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön,
luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla;

5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapai-
noiseen elinympäristöön;

6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;
7) ympäristöhaittojen vähentäminen;
8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä
9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.

Edellä 2 momentissa tarkoitetut seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin
kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät. Yleiskaava ei saa
aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa.

4.3 Maakunnalliset ja seudulliset tavoitteet

4.3.1 Maakuntakaavat

Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa yleiskaavaa tai asemakaavaa.
Se ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan tai asemakaavan alueella muutoin kuin
ohjausvaikutuksen osalta (MRL 32 §). Maakuntakaavoja ja niiden tavoitteita on käsitelty tar-
kemmin kappaleessa 2.2.2 Maakuntakaavat.

4.3.2 Kuopion seudun rakennemalli

Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun rakennemalli LOIKKA 2030-selvitys on valmistunut
vuonna 2012. Rakennemalli on aluerakennetta koskeva strateginen päätös, jonka pohjalta
määritetään maankäytön tavoiteltu kehitys vuoteen 2030. Rakennemallityö koostuu useista
erillisraporteista. Rakennemallisopimuksessa Kuopio (sis. Maaningan ja Nilsiän), Siilinjärvi,
Tuusniemi, Leppävirta ja Suonenjoki sitoutuivat vapaaehtoisesti rakennemallia ja sen kes-
keisiä kehittämisperiaatteita mm. maankäytön suunnittelun keinoin. Etelä-Siilinjärveä kos-
kevia tavoitteita ja kärkihankkeita ovat mm. strategisen yleiskaavan laatiminen Kuopion ja
Siilinjärven alueelle, kuntien yhteiset ja kuntarajat ylittävät maankäyttösuunnitelmat (pilot-
tina kehittämisvyöhyke Sorsasalo – Paasisalo – Vuorela – Toivala) sekä joukkoliikennekäy-
tävien syntymisen ja kehittämisen edistäminen. Kuopion seudun rakennemallin sisältöä on
käsitelty myös kappaleessa 2.3.3 Kuopion seudun rakennemalli.

4.3.3 MAL-sopimus

MAL-sopimukset ovat sopimuksia, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa.
Sopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja valtion yhteistyötä yhdyskun-
tarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa.
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen käynnisti syyskuussa 2019 selvityshank-
keen, jonka tehtävänä oli kartoittaa Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseuduilla kes-
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keiset kysymykset, joiden ratkaisemisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus-
menettelyllä voidaan saavuttaa lisäarvoa sekä seudun kokonaisedun että valtio-osapuolen
tavoitteiden toteutumisen kannalta.

Kuopio, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tuusniemi, Leppävirta ja Lapinlahti valmistelivat vuoden-
vaihteessa 2019–2020 aiesopimuksen Kuopion kaupunkiseudun kuntien sitoutumisesta
MAL-sopimusvalmisteluun. Selvitys luovutettiin ministerille tammikuussa 2020. Päätöksen
MAL-sopimusmenettelyn laajentamisesta tekee valtioneuvosto ympäristöministeriön esityk-
sestä. Selvityshenkilö esittää nopeaa etenemistä siten, että sopimusneuvottelut seutujen
kanssa voitaisiin aloittaa talven 2020 aikana. Neuvottelut ovat toistaiseksi kesken.

4.4 Siilinjärven kunnan tavoitteet

4.4.1 Yleistavoitteet

Siilinjärven kunnan yleistavoitteet kaavatyölle on määritelty seuraavasti:
· tarkistetaan voimassa olevan yleiskaavan merkinnät, määräykset ja aluevaraukset
· tarkastellaan nykyiset asemakaavoitetut ja kaavoittamattomat asunto-, palvelu- ja

työpaikkarakentamisen alueet ja määritellään mahdolliset muutos- ja kehittämistar-
peet

· Osoitetaan uudet ja täydennysrakennettavat alueet asunto-, palvelu- ja työpaikkara-
kentamiselle 2040 saakka niin, että yhdyskuntarakenteen eheyttämisen tavoitteet
täyttyvät

· luodaan kunnan strategian mukaiset edellytykset väestön ja työpaikkojen kasvulle,
monimuotoiselle asumiselle sekä kuntatalouden kannalta vastuullisille ja kestäville
ratkaisuille

· luodaan edellytykset maankäyttöratkaisuille, joissa keskeisenä lähtökohtana on yk-
sityisautoilun tarpeen vähentäminen, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toiminta-
edellytysten kehittäminen sekä liikenneturvallisuuden parantaminen

· luodaan edellytykset maankäyttöratkaisuille, joissa keskeisenä lähtökohtana tavoi-
tellaan ilmastonmuutoksen hillitsemistä sekä sopeutumista ilmastonmuutoksen seu-
rannaisvaikutuksiin, kuten esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden yleistymiseen

· luodaan edellytykset maankäyttöratkaisuille, joilla edistetään luonnonympäristön,
alkutuotannon ja kulttuurimaiseman sekä rakennetun ympäristön tarpeiden yhteen-
sovittamista ja elinympäristön laadun parantamista

· luodaan edellytykset luonnonympäristön, alkutuotannon ja kulttuurimaiseman sekä
rakennetun ympäristön tarpeiden yhteensovittamiselle sekä elinympäristön laadun
parantamiselle

· turvataan valtakunnallisten ja seudullisten liikenne-, energiahuollon- ja vesihuollon
verkostojen jatkuvuus ja kehittäminen

· toteutetaan avoin, vuorovaikutteinen, osallistava ja sitouttava suunnitteluprosessi

4.4.2 Yksityiskohtaiset tavoitteet

Siilinjärven kunnan yksityiskohtaiset kaavatyölle asetetut tavoitteet on määritelty seuraa-
vasti:

· vahvistetaan tavoitetta nauhamaisesta kaupunkirakenteesta ja mahdollistetaan uu-
sia asuinalueita Viitosen varrelle

· mahdollistetaan alueen positiivinen väestökehitys sekä monipuolisten ja vetovoi-
maisten asuinalueiden toteutus
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· kehitetään Vuorelan ja Toivalan taajamia nykyaikaisiksi palvelukeskuksiksi, joissa
asumisen, palveluiden ja kaupan toiminnot sekoittuvat ja joissa mahdollistetaan alu-
eiden uudistaminen ja täydennysrakentaminen

· varaudutaan väestön ikääntymiseen mahdollistamalla tarvittavien kerrostalo- ja pal-
veluasuntokokonaisuuksien toteuttaminen lähellä palveluja

· varataan tarpeelliset aluevaraukset julkisille ja kaupallisille palveluille
· varataan työpaikka-alueita erikokoisille yrityksille hyvien liikenneyhteyksien varrelta
· huolehditaan maa- ja metsätalouden säilymisestä ja kehittämismahdollisuuksista
· turvataan Puolustusvoimien ja Karjalan Lennoston aluetarpeet toiminnan kehittämi-

sen ja suoja-alueiden suhteen
· mahdollistetaan Kuopion lentoaseman kehittyminen sekä parannetaan sen saavu-

tettavuutta
· osoitetaan suoraan rakennusluvalla toteutettavat rantarakennuspaikat asemakaa-

voitettavien alueiden ulkopuolella

4.5 Asukkaiden tavoitteet ja asukaskysely

Etelä-Siilinjärven yleiskaavamuutoksen verkkokysely oli avoinna 31.8.2020 – 30.9.2020.
Kyselyllä kartoitettiin alueen asukkaiden ja maanomistajien mielipiteitä alueesta ja sen ke-
hittämisestä. Kyselyyn vastasi yhteensä 681 vastaajaa. Kyselyssä tiedusteltiin näkemyksiä
arvokkaista ja tärkeistä paikoista, tarpeista ja kehittämiskohteista, häiritsevistä kohteista,
liikkumisesta ja reitistöistä, yleiskaavamuutoksen tavoitteista sekä yleisistä maankäytön ke-
hityssuunnista.

Kyselyn tuloksena saatiin kattava listaus erilaisista alueen kohteista. Huomiot, jotka koski-
vat lähiympäristön tilaa (kuten katujen kunnossapitoon, liikenteeseen ja vastaaviin liittyvät
huomiot) toimitettiin tekniselle toimialalle. Liikuntaan liittyvät vastaukset toimitettiin tiedoksi
liikuntatoimelle. Jätehuoltoon liittyvät huomiot toimitettiin tiedoksi Jätekukko Oy:lle. Vas-
tauksia on pyritty ottamaan huomioon kaavatyössä mahdollisuuksien mukaan. Yhteenveto
kyselyn tuloksista on tämän selostuksen liitteenä.

5. YLEISKAAVAMUUTOKSEN SISÄLTÖ JA SEN PERUSTELUT

Keskeiset kaavamerkinnät sekä niiden sisällön tarkentaminen on kerrottu kappaleessa 5.1.
Perustelut ja selitykset erotetaan varsinaisesta kaavamääräyksestä kursiivilla. Kaavamää-
räyksen edessä oleva numerosarja (esim. Y0280000) on kaavamääräyksen yksilöllinen
tunnus, jolla määräykset voidaan erottaa toisissa yleiskaavoissa käytetyistä vastaavan nä-
köisistä kaavamääräyksistä. Yleiskaavan yleismääräykset on esitelty samassa kappa-
leessa.

5.1 Kaavamerkinnät ja yleismääräykset

Y0280000
Kerrostalovaltainen asuntoalue.

Olemassa olevia, uusia ja/tai muuttuvia kerros-
taloalueita on osoitettu Vuorelan alueelle.
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Y0290010
Pientalovaltainen asuntoalue.
Alue on asemakaavoitettu tai asemakaavoitet-
tavaksi tarkoitettu pientalovaltainen asunto-
alue.

Uusia pientaloalueita osoitetaan mm. Paasisa-
loon, Haapamäkeen, Mustikkamäkeen, Toiva-
laan ja Suininlahteen.

Y0290020
Pientalovaltainen asuntoalue.
Alueelle saa sijoittaa enintään kaksiasuntoisia
asuinrakennuksia sekä niihin liittyviä talousra-
kennuksia.

Merkinnällä osoitetaan olemassa olevat ja uu-
det pientaloalueet asemakaavoitettavaksi tar-
koitetun alueen sekä melualueiden ulkopuo-
lella. Rakentaminen tapahtuu olemassa olevaa
rakennuskantaa täydentäen.

Y0290030
Lentomelualueella sijaitseva nykyinen pien-
talovaltainen asuntoalue.
Alueen rakentamisessa tulee noudattaa lento-
melualueelle LDEN 55–60 dBA määriteltyjä eh-
toja. Olemassa olevan rakennuskannan kor-
vaaminen, korjaaminen ja vähäinen laajenta-
minen on sallittu.

Y0290040
Lentomelualueella sijaitseva nykyinen pien-
talovaltainen asuntoalue.
Alueen rakentamisessa tulee noudattaa lento-
melualueelle LDEN yli 60 dBA määriteltyjä eh-
toja. Alueelle ei saa osoittaa uutta asuinraken-
tamista. Olemassa olevan rakennuskannan
korjaaminen ja vähäinen laajentaminen on sal-
littu.

”Vähäisellä laajentamisella” tarkoitetaan raken-
nuksen laajentamista yhdellä huoneella tai
esim. nykyaikaisilla pesutiloilla.

Y0290052
Maatilojen talouskeskusten alue.
Alue on varattu maatilojen talouskeskuksille.
Alueelle saa sijoittaa maa- ja metsätaloutta
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sekä maaseutuyrittämistä palvelevia rakennuk-
sia ympäristöön sopivasti. Talouskeskuksen
yhteyteen saa rakentaa enintään kaksi kaksi-
asuntoista asuinrakennusta.

Y0320011
Kaupallisten palvelujen alue.
Alue varataan vähittäiskaupan suuryksiköille
sekä pääkäyttötarkoitukseen liittyville muille
toiminnoille.

Etelä-Siilinjärven yleiskaavassa on osoitettu
kaksi KM- varausta. Moottoritien ja vanhan vii-
tostien yhtymäkohtaan jää ns. lentolley-alue,
joka on esitetty uutena ja olennaisesti muuttu-
vana alueena valkoisella taustalla. VT9 etelä-
puolelle Kapteeninväylän varteen on osoitettu
voimassa olevan kaavan mukainen kaupallis-
ten palvelujen alue. Maakuntakaavassa mo-
lemmat alueet on osoitettu KM-merkinnällä.
Molempien alueiden toteutus vaatii asemakaa-
van.

Y0330000
Palvelujen ja hallinnon alue.
Alue on tarkoitettu monipuoliseksi julkisten tai
yksityisten palvelujen alueeksi.

Y0340000
Lähipalvelujen alue.

Merkinnällä osoitetaan pääasiassa yhdyskun-
tarakenteen sisäiset, päivittäiskäytössä olevat
ja asuntojen välittömässä läheisyydessä sijait-
sevat julkisten tai yksityisten palvelutoimintojen
alueet. Palvelujen keskittäminen mahdollistaa
tilojen monipuolisen käytön ja tarvittaessa toi-
minnan joustavan muuntelun.

Y0350000
Julkisten palvelujen ja hallinnon alue.

Y0360011
Työpaikka-alue.
Alue varataan monipuolisille työpaikkatoimin-
noille, kuten palveluille, liike- ja toimistotiloille
sekä sellaisille tuotannollisille toiminnoille,
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joista ei aiheudu ympäristölle merkittävää häi-
riötä.

Y0370000
Teollisuus- ja varastoalue.
Alue on tarkoitettu teollisuustoiminnalle ja sii-
hen liittyvälle varastoinnille. Alueelle saa sijoit-
taa lisäksi pääkäyttötarkoitusta palvelevia
muita tiloja, kuten toimisto- ja terminaalitiloja.

Y0430000
Lähivirkistysalue.
Alue on tarkoitettu rakennettujen alueiden lä-
heisyyteen sijoittuvaksi lähivirkistysalueeksi.
Se on varattu ulkoiluun, virkistykseen, leikkiin
ja luonnon kokemiseen. Alueelle saa sijoittaa
vain virkistystä palvelevia rakennuksia ja ra-
kenteita. Maisemaa muuttavaa maanrakennus-
työtä, puiden kaatamista tai muuta näihin ver-
rattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman
maisematyölupaa (MRL 128 §).
Suositus: Alueen metsänhoidossa on huomioi-
tava virkistyskäytön tarpeet sekä luonnon mo-
nimuotoisuuden kannalta merkittävien kohtei-
den ominaispiirteiden säilyminen.

Y0440000
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.
Alueelle voidaan sijoittaa urheilu-, virkistys- ja
vapaa-ajan toimintoja palvelevia rakennuksia
ja rakennelmia. Maisemaa muuttavaa maanra-
kennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näi-
hin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa
ilman maisematyölupaa. (MRL 128 §).

Merkinnällä on osoitettu Vuorelan koulun lähi-
liikuntakenttä, Tanhulan jalkapallokenttä sekä
Jännevirran lähiliikunta-alue VT9 varressa.

Y0440005
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue, joka on
tarkoitettu liikuntapaikkarakentamiselle.
Alueelle voidaan sijoittaa urheilu-, virkistys- ja
vapaa-ajan toimintoja palvelevia rakennuksia.

Merkinnällä on osoitettu mm. Simpan majan
alue Vuorelassa sekä Tanhulan kentän vie-
ressä oleva alue.
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Y0470003
Loma-asuntoalue.
Alue varataan vapaa-ajan asumiselle. Raken-
tamisen tulee sopeutua ympäristöön, maaston-
muotoihin ja rantamaisemaan. Uuden raken-
nuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 0,3
ha. Alueelle saa sijoittaa enintään yksiasuntoi-
sia loma-asuntorakennuksia sekä niihin liittyviä
talousrakennuksia. Yksityiskohtaisemmassa
kaavoituksessa melualueille ei saa osoittaa uu-
sia lomarakennuspaikkoja. Olemassa olevan
rakennuskannan korjaaminen ja vähäinen laa-
jentaminen melualueella on sallittu.

Y0470030
Lentomelualueella LDEN 55-60 dBA sijait-
seva nykyinen loma-asuntoalue.
Alueen rakentamisessa tulee noudattaa lento-
melualueille LDEN 55-60 dBA määriteltyjä eh-
toja. Rakennusten korvaamisessa, korjaami-
sessa ja vähäisessä laajentamisessa tulee
kiinnittää erityistä huomiota rakenteiden ääne-
neristävyyteen lentomelua vastaan. Rakenta-
misen tulee sopeutua ympäristöön, maaston-
muotoihin ja rantamaisemaan.

Periaatteena ”vähäisessä laajentamisessa” on,
että rakennusta voi laajentaa n. 10 % eli yh-
dellä huoneella tai esim. nykyaikaisilla pesuti-
loilla. Vapaa-ajanasunnon vähäisellä laajen-
nuksella muodostuva kerrosala on enimmillään
60 m2.

Y0470040
Lentomelualueella LDEN yli 60 dBA sijaitseva
nykyinen loma-asuntoalue.
Alueen rakentamisessa tulee noudattaa lento-
melualueille LDEN yli 60 dBA määriteltyjä eh-
toja. Rakennusten korjaamisessa ja vähäi-
sessä laajentamisessa tulee kiinnittää erityistä
huomiota rakenteiden ääneneristävyyteen len-
tomelua vastaan. Rakentamisen tulee sopeu-
tua ympäristöön, maastonmuotoihin ja ranta-
maisemaan.

Periaatteena ”vähäisessä laajentamisessa” on,
että rakennusta voi laajentaa n. 10 % eli yh-
dellä huoneella tai esim. nykyaikaisilla pesuti-
loilla. Vapaa-ajanasunnon vähäisellä laajen-
nuksella muodostuva kerrosala on enimmillään
60 m2.
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Y0530000
Yleisen tien alue.

Y0550001
Pysäköintialue.

Y0550002
Lentoliikenteen alue.
Merkinnällä osoitetaan lentokoneiden liikenne-
alueille, terminaaleille, muille lentoliikennettä
palveleville rakennuksille, rakenteille ja toimin-
noille, jotka sisältävät myös alueen toiminnoille
tarpeelliset maaliikenneväylät ja -alueet, suoja-
alueen toimintoihin liittyvät yhdyskuntateknisen
huollon alueet sekä koulutus-, majoitus-, pal-
velu- ja toimistotilat.

Y0570000
Huoltoasema-alue.

Y0580000
Rautatieliikenteen alue.

Y0600000
Satama- / venevalkama-alue.

Y0610011
Hevostalli.
Alue on tarkoitettu hevostallin toiminnalle sekä
sitä palveleville rakennuksille ja rakennelmille.

Merkinnällä on osoitettu olemassa oleva he-
vostallin alue Jännevirralla.

Y0620000
Yhdyskuntateknisen huollon alue.
Alue on tarkoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa
palveleville laitoksille ja rakenteille.

Y0630000
Energiahuollon alue.
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Alue on tarkoitettu energiahuoltoa palveleville
laitoksille ja rakenteille.

Y0640011
Lumenkaatopaikka / Maankaatopaikka /
Käytöstä poistettu jätteenkäsittelyalue.

Merkinnällä on osoitettu lumenkaatopaikkoja,
maankaatopaikkoja ja käytöstä poistettuja jät-
teenkäsittelyalueita mm. Säyneenjoella, Toiva-
lassa ja Lotteisella.

Y0650000
Maa-ainesten ottoalue.

Merkinnällä on osoitettu käytössä oleva maa-
ainesten ottoalue Hanhimäessä.

Y0680000
Puolustusvoimien alue.

Y0700000
Suojaviheralue.
Alueelle saa sijoittaa meluvalleja, meluaitoja ja
muita rakenteita ja istutuksia, jotka suojaavat
viereisiä alueita liikenteen tai muun toiminnan
aiheuttamilta haitoilta. Maisemaa muuttavaa
maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai
muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa
suorittaa ilman maisematyölupaa (MRL 128 §).

Y0720000
Luonnonsuojelualue.

Merkinnällä osoitetaan olemassa olevat perus-
tetut luonnonsuojelualueet kaava-alueella.

Y0770001
Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsä-
talouden harjoittamiseen. M-alueen ranta-
vyöhykkeellä ja alueella ei sallita rakentamista
(MRL 43.2 §). Rantojen ulkopuolella sallitaan
haja-asutusluonteinen rakentaminen ottaen
huomioon muut määräykset.
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Y0780003
Maatalousalue.
Alue on tarkoitettu maatalouden harjoittami-
seen. Merkinnällä osoitetaan maatalouteen hy-
vin soveltuvia, maaperältään, ilmastoltaan ja
maatilojen tilarakenteen kannalta parhaita alu-
eita, yleisimmin peltoalueita sekä joissain ta-
pauksissa niihin liittyviä metsäalueita (reuna-
vyöhykkeet ja saarekkeet). Alueelle saa raken-
taa maa- ja metsätalouden rakennuksia. MT-
alueen ranta-alueella ei sallita rakentamista
(MRL 43.2 §).

Y0800005
Maisemallisesti tärkeä peltoalue.
Alueella sijaitsee maisemallisesti arvokas pel-
toalue, jonka säilyminen avoimena ja viljely-
käytössä on maisemakuvan kannalta tärkeää.
Rantavyöhykkeellä ei sallita rakentamista
(MRL 43.2 §).

Y0810003
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on
erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.
Alueelle voidaan rakentaa retkeily- ja ulkoilu-
reittejä sekä niitä palvelevia rakennuksia ja ra-
kennelmia. Alueen metsänkäsittelyssä tulee ot-
taa huomioon alueen virkistysarvot ja ulkoilu-
reittien sijainti. Alueella on voimassa MRL 43.2
§ mukainen rakentamisrajoitus.

Merkinnällä on osoitettu metsäalueita Paasisa-
lossa olemassa olevan ulkoilureitin läheisyy-
destä sekä Karjalanharjunniemessä sijaitsevan
ulkoilulaavun alue.

Y0830000
Vesialue.

Erityisominaisuuksien rasteri- ja
viivamerkinnät:

Y0900000
Venesatama/venevalkama.

Y0910000
Uimaranta.
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Y1030000
Päärata ja liikennepaikka.

Y0920000
Moottori- tai moottoriliikennetie.

Y0940000
Valtatie/kantatie.

Y0950000
Seututie/pääkatu.

Y0960000
Yhdystie/kokoojakatu.

Y1220004
Uudet tiet ja linjat.

Y0990000
Eritasoliittymä.

Y1050000
Ulkoilureitti, jonka sijainti on ohjeellinen.

Merkinnällä on osoitettu sekä olemassa olevia
reittejä että niiden läheisyydessä olevia vaihto-
ehtoisia reittejä olemassa olevalle ulkoilurei-
tille. Täysin uudet ulkoilureittitarpeet on osoi-
tettu omalla merkinnällään (Y0070010 Ulkoilu-
reitin yhteystarve).

Y1060000
Kevyen liikenteen reitti.

Y1080000
Laivaväylä.

Merkinnällä osoitetaan olemassa oleva Vuore-
lan vierasvenesatamaan johtava laivaväylä.

Y1100001
Johto tai linja. Z=sähkölinja.
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Pistekatkoviiva osoittaa voimalinjan johtoalu-
een tai sähköaseman suoja-alueen, joilla on
voimassa rakentamisrajoitus. Johtoalueelle si-
joittuvasta rakentamisesta tai muista toimenpi-
teistä tulee pyytää risteämälausunto voimalin-
jan omistajalta. Johto- tai sähköaseman reuna-
vyöhykkeeltä tulee olla puunpoistomahdolli-
suus.

Merkinnällä on osoitettu sekä olemassa olevat
isommat johtolinjojen alueet sekä uusi voima-
johdon linjaus VT5 itäpuolella Toivalan läpi.
Tässä yhteydessä olemassa oleva Rissalan-
tien varressa oleva voimajohto on tarkoitus
purkaa, josta syystä sitä ei ole osoitettu kysei-
sellä kaavamerkinnällä.

Y1230000
Kunnan raja.

Y1240000
Yleiskaava-alueen raja.

Yleiskaava-alueen rajaus on piirretty 15 metriä
varsinaisen rajauksen ulkopuolelle kartan tar-
kastelun helpottamiseksi ja viivan erotta-
miseksi muista piirretyistä rajoista.

Y1250000
Alueen raja.

Merkinnällä osoitetaan eri pääkäyttötarkoituk-
sien väliset rajat.

Y1260000
Osa-alueen raja.

Merkinnällä osoitetaan mm. erilaisten luontoar-
vojen, melurajauksien ja vastaavien merkintö-
jen rajauksia. Merkintöjen tarkemmat kuvauk-
set ja kuvausteniikat on esitetty yksittäisten
merkintöjen yhteydessä.

Y1300000
Kunnan nimi.

Y1310000
Kunnan osan nimi.
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Y1320000
Alakeskuksen/kyläkeskuksen nimi.

Y0050000
Tieliikenteen yhteystarve.

Merkinnällä osoitetaan tieliikenteen yhteystar-
peita mm. VT9 eteläpuolella, Toivalassa ja
Mustikkamäellä. Tieyhteystarpeiden toteuttami-
nen ja tielinjauksien tarkka sijainti määritellään
asemakaavoissa tai muussa tarkemmassa
suunnittelussa.

Y0070000
Kevyen liikenteen yhteystarve.

Merkinnällä osoitetaan kevyen liikenteen yh-
teystarpeet lentoaseman alueelta pohjoisen
suuntaan sekä Haapamäen ja Mustikkamäen
alueiden välillä.

Y0070010
Ulkoilureitin yhteystarve.
Reitin sijainti määritellään erillisessä reittisuun-
nitelmassa.

Merkinnällä osoitetaan ulkoilu- tai latuyhteys-
tarpeita. Merkintä ei osoita reitin tarkkaa sijain-
tia, vaan kehittämismerkintänä se osoittaa yh-
teystarvetta reitille, joka tulee ratkaista tarkem-
malla reittisuunnitelmalla. Merkintä poikkeaa
ulkoilureittimerkinnästä molemmissa päissä
olevien nuolten osalta.

Y0840010
Rakennuspaikka oleva.

Merkinnällä osoitetaan olemassa olevat ranta-
rakennuspaikat.

Y0840020
Rakennuspaikka uusi.

Merkinnällä osoitetaan uudet kantatilatarkaste-
lun mukaiset rantarakennuspaikat, Näillä ra-
kennuspaikoilla voidaan hakea suoraan raken-
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nuslupaa AP-2-alueilla maankäyttö- ja raken-
nuslain 44 §:n sekä RA-alueilla maankäyttö- ja
rakennuslain 72 §:n mukaisesti.

Y0860001
Rakennussuojelukohde, jolla on seudullista
tai maakunnallista merkitystä.
Kohdemerkinnän yhteydessä oleva indeksi-
merkintä viittaa kaavaselostuksen kohdeluette-
loon ja erilliseen rakennusinventointiin.
Suunnittelumääräys:
Alueen tai kohteen suunnittelussa ja käytössä
tulee edistää kohteen kulttuuriympäristöarvo-
jen säilymistä. Maankäyttö- ja rakennuslain 41
§:n nojalla määrätään, että alueella olevia ra-
kennuksia tai rakennelmia ei saa purkaa eikä
niiden ulkoasua muuttaa siten, että niiden kult-
tuurihistoriallisesti arvokas luonne turmeltuu.
Kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hank-
keissa on pyydettävä museoviranomaisen (Mu-
seovirasto tai aluevastuumuseo) lausunto.

Y0860002
Kulttuuriarvoja sisältävä kohde, jolla on
paikallista merkitystä.
Kohdemerkinnän yhteydessä oleva indeksi-
merkintä viittaa kaavaselostuksen kohdeluette-
loon ja erilliseen rakennusinventointiin.
Suositus: Rakennuksia ja rakenteita ei tulisi il-
man pakottavaa syytä purkaa eikä niiden ulko-
asua muuttaa siten, että niiden kulttuurihistori-
allisesti, rakennushistoriallisesti tai maisema-
kuvan kannalta arvokas luonne turmeltuu.

Paikallisesti merkittävien rakennusten osoitta-
minen on luonteeltaan informatiivinen mer-
kintä. Kohteille ei yleiskaavassa ole haluttu
osoittaa tiukkoja suojelutavoitteita vaan ohjeet
kohteiden käsittelyyn ja tuleviin asemakaava-
ratkaisuihin ovat suositusluonteisia.

Y0130100
Asemakaavoitettava alue.
Alueelle rakentaminen edellyttää asemakaa-
vaa.

Merkinnällä on osoitettu jo asemakaavoitetut
alueet sekä uudet asemakaavoitettavaksi tar-
koitetut alueet.
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Y0130111
Ranta-asemakaavoitettu alue.

Merkinnällä osoitetaan Paasisalon ranta-ase-
makaavan alue ranta-alueiden osalta.

Y0120020
Kulttuurimaisema-alue.
Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on
huomioitava kulttuuriympäristön vaaliminen,
kulttuuriarvojen turvaaminen ja ominaispiirtei-
den säilyttäminen. Miljöön yhtenäisyyden kan-
nalta tärkeitä rakennuksia tai rakennusryhmiä
ei saa purkaa eikä niiden ulkoasua saa muut-
taa. Kohdenumero viittaa selostuksessa ole-
vaan kohdeluetteloon.

Y0210011
Tie- ja raideliikenteen melualue.
Merkinnällä osoitetaan tieliikenteen 55 dB:n
päiväaikaista melurajaa vuoden 2035 ennuste-
tilanteessa sekä raideliikenteen 50 dB:n yöme-
lurajaa. Alueelle ei tule osoittaa uutta melun
haitoille herkkää toimintaa ilman riittävää melu-
suojausta. Alueella jo olevan asutuksen ja
muun melulle herkän toiminnan säilyttäminen
on mahdollista.
Suunnittelumääräys: Asuinrakennuksen kor-
jaamisessa ja laajentamisessa tulee kiinnittää
erityistä huomiota rakenteiden ääneneristävyy-
teen sisätilojen melutasojen ohjearvon saavut-
tamiseksi.

Y0210006
Lentomelualue. (LDEN 55 - 60 dBA)
Alueelle ei tule osoittaa uutta melun haitoille
herkkää toimintaa. Alueella jo olevan asutuk-
sen ja muun melulle herkän toiminnan säilyttä-
minen ja täydentäminen on mahdollista. Alu-
etta voidaan kehittää esimerkiksi teollisuus- ja
liikerakentamiseen.
Suunnittelumääräys: Asuinrakennuksen kor-
jaamisessa ja laajentamisessa tulee kiinnittää
erityistä huomiota rakenteiden ääneneristävyy-
teen sisätilojen melutasojen ohjearvon saavut-
tamiseksi.

Y0210010
Lentomelualue (LDEN yli 60 dBA).
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Alueelle ei sallita asuinrakentamista eikä sai-
raaloiden ym. laitosten rakentamista tai muiden
sellaisten toimintojen sijoittamista, jotka ovat
herkkiä melun haitoille. Alueelle voidaan sijoit-
taa toimintoja, joille lentomelu ei aiheuta hait-
taa. Aluetta voidaan kehittää esimerkiksi teolli-
suus- ja liikerakentamiseen.
Suunnittelumääräys:
Asuinrakennuksen korjaamisessa ja laajenta-
misessa tulee kiinnittää erityistä huomiota ra-
kenteiden äänen eristävyyteen sisätilojen me-
lutasojen ohjearvon saavuttamiseksi.

Y0210012
Lentoliikenteen erityisalue.
Merkinnällä osoitetaan mm. kriisiaikana palve-
levan nousu / laskutien sekä tutkan suojavyö-
hyke.
Rakentamismääräys: Tarkemmassa kaavoituk-
sessa ja suoja-alueen sisälle rakentamista
suunniteltaessa tulee selvittää tutkan säteily-
vaikutukset. Puolustusvoimille on varattava
mahdollisuus lausunnon antamiseen suunnitel-
taessa alueiden käyttöä tai lupaa vaativia
hankkeita lentoliikenteen erityisalueelle.

Y0180010
Luonnon monimuotoisuuden kannalta eri-
tyisen tärkeä alue.
Alueella sijaitsee Metsälain 10 § mukainen eri-
tyisen arvokas elinympäristö, Vesilain 2 luvun
11 §:n mukainen suojeltu vesiluontotyyppi
ja/tai muu luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta tärkeä luontokohde. Alueen käyttöä
suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava
huomioon tärkeiden elinympäristöjen, eliölaji-
esiintymien ja luontokohteiden säilymisedelly-
tykset.

Yleiskaavan luo-merkinnät ovat luonteeltaan
informatiivisia ja kuvaavat tilannetta selvitys-
hetkellä vuonna 2020. Kaavan luo-merkintöjä
hyödynnetään muiden viranomaisten taholta
sekä tarvittaessa myöhemmässä suunnittelu-
tarveratkaisuharkinnassa. Kaavamääräys ei
edellytä MRL:n mukaista lupaprosessia met-
sänkäsittelyyn luo-1-alueilla.

Y0180022
Luonnon monimuotoisuuden kannalta eri-
tyisen tärkeä alue.
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Alueella on todettu Luonnonsuojelulain 49 §:n
tarkoittamia liito-oravan lisääntymis- tai leväh-
dyspaikkoja. Alueen käyttöä suunniteltaessa
on selvitettävä toimenpiteen vaikutukset alu-
een arvoihin. Liito-oravan lisääntymis- ja leväh-
dyspaikkoja ei saa heikentää.

Yleiskaavan luo-merkinnät ovat luonteeltaan
informatiivisia ja kuvaavat tilannetta selvitys-
hetkellä vuonna 2020. Kaavaan merkityt luo-2-
aluerajaukset tuovat selkeästi esiin sen, miten
liito-oravan elinpiirit ovat vaikuttaneet kaavan
ratkaisuihin. Kaavan luo-merkintöjä hyödynne-
tään muiden viranomaisten taholta sekä tarvit-
taessa myöhemmässä suunnittelutarveratkai-
suharkinnassa. Kaavamääräys ei edellytä
MRL:n mukaista lupaprosessia metsänkäsitte-
lyyn luo-2-alueilla.

Y0180050
Kansallisesti tärkeä lintualue.
FINIBA = Finnish Important Bird Areas.

Suomen tärkeät lintualueet (Finnish Important
Bird Areas – FINIBA) -hankkeessa tunnistettiin
2000-luvun alussa yhteensä 411 kansallisesti
tärkeää lintualuetta.  Hanke toteutettiin Suo-
men ympäristökeskuksen sekä BirdLife Suo-
men ja sen jäsenyhdistysten yhteistyönä. FI-
NIBA-alueet ovat kansallisesti merkittäviä
uhanalaisten, silmälläpidettävien ja kansainvä-
lisen erityisvastuun lintulajien pesimis- tai ke-
rääntymisalueita.

Y0160030
Pohjavesialue.
Alueella ei saa harjoittaa tai sijoittaa sellaista
toimintaa, joka aiheuttaa pohjaveden pilaantu-
misen vaaraa.

Merkinnällä osoitetaan Ritariensillan pohjois-
puolella olevan pohjavesialueen rajaus.

Y0180031
Muinaisjäännösalue.
Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiin-
teä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peit-
täminen, muuttaminen, vahingoittaminen, pois-
taminen ja muu siihen kajoaminen kielletty.
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Aluetta koskevista suunnitelmista on pyydet-
tävä museoviranomaisen (Museovirasto tai
aluevastuumuseo) lausunto.

Kohteiden rajausten päivitystyö on käynnissä
maaliskuussa 2021 Kuopion kulttuurihistorialli-
sen museon toimesta. Museo antaa lausunnon
luonnosvaiheessa merkintöjen riittävyydestä ja
ne päivitetään uusien rajausten mukaisiksi vii-
meistään kaavaehdotusvaiheessa.

Muut yleiskaavan määräykset:

1) Yleismääräykset:
Tätä yleiskaavaa voidaan käyttää ranta-alueella rakennusluvan myöntämisen perus-
teena yleiskaavassa osoitetuilla rantarakennuspaikoilla AP-2-alueilla maankäyttö- ja ra-
kennuslain 44 §:n sekä RA-alueilla maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisesti, ase-
makaavoitettavaksi tarkoitetun alueen ulkopuolella. Ranta-alueen rakennusoikeus on
osoitettu tilakohtaisesti ranta-alueella sijaitsevilla AP-2 ja RA-alueilla. Yleiskaava-alue on
edellä mainittujen rantarakennuspaikkojen ja asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolella
suunnittelutarvealuetta (MRL 16 §).

Yleiskaava-alueella on voimassa MRL 43.2 5:n mukainen rakentamisrajoitus. Alueella ei
saa rakentaa siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista.

Yleiskaava-alueella tulee noudattaa Siilinjärven kunnan rakennusjärjestyksen ohjeita ra-
kentamisesta asemakaava-alueen ulkopuolella ja asemakaava-alueen ulkopuolisella
rantavyöhykkeellä.

2) Rakentaminen rantavyöhykkeellä.

Asemakaava-alueen ulkopuolella rantavyöhykkeellä uuden rakennuspaikan koon tulee
olla vähintään 3000m2 tai vähintään 2000m2, jos rakennuspaikka liitetään yleiseen vesi-
ja viemäriverkkoon.

Rantavyöhykkeellä pysyvän asumisen rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten yh-
teenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100m2 + 4 % rakennuspaikan pinta-alasta, yh-
teensä enintään 500 k-m2. Vapaa-ajan asumisen rakennuspaikalla kerrosala voi olla yh-
teensä enintään 300 k-m2. Em. rakentamisen määrästä on varattava vähintään 30 % eril-
listen talousrakennusten rakentamista varten. Saareen, jonka pinta-ala on yli 10 ha ja
johon on ajoneuvotie, sovelletaan em. sääntöjä. Muutoin saarissa rakennuspaikan ker-
rosala saa olla enintään 4 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 200 k-m2.
Muodostettavan rantaan rajautuvan rakennuspaikan rantaviivan tulee olla vähintään 40
m pitkä.

Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen,
että maiseman luonnonmukaisuus säilyy. Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden kes-
kivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 25 metriä, mikäli em.
vaatimuksesta ei muuta johdu. Yli 150 k-m2 rakennukset on sijoitettava vähintään 35 met-
rin päähän rantaviivasta. Yhden yksikerroksisen saunarakennuksen, jonka kerrosala on
enintään 30 m2 ja pohjapinta-ala katoksineen on enintään 45 m2, saa rakentaa em. met-
rimäärää lähemmäksi rantaviivaa, kuitenkin vähintään 15 metrin päähän rannasta.
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Yhden, olemassa olevaan asumiseen liittyvän, rakennusalaltaan alle 10 m² grillikatoksen
tai muun katoksen voi rakentaa 10 metrin päähän rantaviivasta. Tällaisen katoksen ra-
kentaminen ei edellytä lupaa eikä ilmoitusta olemassa olevalle rakennuspaikalle. Ranta-
rakennuspaikalle saa, mikäli se maisemaan sopeutuu, rakentaa yhden puupintaisen läm-
pöeristämättömän venevajan rantaviivasta maalle päin. Venevajan harjakatto tulee olla
poikittain rantaviivaan nähden. Sen rakennusala saa olla enintään 30 m², leveys enintään
4 metriä ja harjakorkeus enintään 3 metriä. Venevajan rakentaminen edellyttää raken-
nusluvan tai toimenpideluvan rakennuksen ominaisuuksista riippuen.

3) Rakentaminen ranta-alueella ja tulvauhan alaisilla alueilla

Kosteudelle alttiiden rakennusosien tulee olla Kallaveden, Kotkatveden, Juurusveden ja
Iso-Jälän alueella N2000 +83,61. yläpuolella. Alimpaan rakentamiskorkeuteen on lisät-
tävä aaltoiluvara, joka määritellään kunkin rakennuspaikan rantaolosuhteiden mukaan.
Mikäli järvikohtaista suositusta ei ole, asuinrakennuksen alimman lattiatason ja kastues-
saan vaurioituvien rakenteiden tulee olla vähintään 1,5 metriä ylävesirajaa ylempänä.
Tulva-alueelle ei saa rakentaa uusia rakennuksia. Alueella jo olevia asuinrakennuksia
saa kunnostaa. Uudisrakennettaessa asuinrakennus on sijoitettava tulvavaara-alueen ul-
kopuolelle. Rakentamisessa on otettava huomioon jätevesien purkupaikan etäisyysve-
sistöstä siten, että ei aiheuteta vesistön pilaantumisen vaaraa

4) Vesiensuojelu

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella sijaitsevilla kiinteistöillä on velvollisuus liittyä ylei-
seen vesi- ja viemäriverkkoon. Hulevedet tulee imeyttää kiinteistöllä, eikä niitä saa johtaa
suoraan vesistöön. Mahdollinen talousjätevesien imeytyskenttä on sijoitettava Kallave-
den,Kotkatveden, Juurusveden ja Iso-Jälän rannoilla ylivedenkorkeuden N2000 + 83,61
yläpuolelle. Vesistöjen ja ojien rannoilla toteutettavien toimenpiteiden tulee täyttää vesi-
lain mukaiset vaatimukset eivätkä ne saa heikentää vesistöjen tilaa.

5) Hulevedet

Asemakaavoituksen yhteydessä on laadittava erillinen hulevesien hallintasuunnitelma.
Erityisesti huomiota on kiinnitettävä siihen, ettei luontoarvoja merkittävästi heikennetä.
Hulevesien imeytymismahdollisuuksia on lisättävä esim. käyttämällä läpäiseviä pinnoit-
teita piha-alueilla ja kevyenliikenteen reiteillä.

6) Esteettömyys

Asemakaavoituksen yhteydessä, erityisesti Vuorelassa ja Toivalassa, on ohjattava niin
rakennusten kuin kulkuväylien ja muun taajamympäristön rakentamista esteettömäksi.

5.2 Kaavaratkaisujen yleiskuvaus ja – perustelut

Yleiskaavan toteutumisen tavoitevuosi on 2040. Yleiskaavalla osoitetaan jo toteutunut yh-
dyskuntarakenne sekä seuraavan 20 vuoden aikana asemakaavoitettavat asuin- ja työ-
paikka-alueet sekä keskeisimmät muutokset alueen liikenneverkkoon. Yleiskaavaratkaisulla
kehitetään Etelä-Siilinjärven aluetta osana toimivaa Kuopion kaupunkiseutua, turvataan alu-
een kehittämisen mahdollisuudet sekä luodaan edellytykset tasapainoiselle ja miellyttävälle
asuinympäristölle. Voimassa olevan yleiskaavan merkintöjä ja määräyksiä on tarkistettu ja
päivitetty koko kaava-alueella. Muutoksilla ja tarkennuksilla on pyritty mahdollistamaan alu-
een tasapainoinen kehittyminen Siilinjärven kunnan toisena suurena aluekeskuksena Kir-
konkylän lisäksi.
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Kaavaratkaisu perustuu väestö- ja työpaikkatavoitteiden osalta maakuntakaavatyön ja Kuo-
pion seudun rakennemallin johtopäätöksiin sekä kunnan omaan kasvuennusteeseen. Läh-
tökohtana yleiskaavan mitoitukselle on ollut 1 % vuosittaisen väestönkasvun mahdollistami-
nen. Maanomistustilanteesta johtuen kaavassa on tarkoituksellista ylimitoitusta.

Yleiskaavan painopiste on olemassa olevien alueiden täydennysrakentaminen ja uusien
alueiden osalta niiden liittyminen olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Paikoin yh-
dyskuntarakenteen eheyttämisen tavoitteet ovat ristiriidassa luonnon monimuotoisuuden
kannalta merkittävien kohteiden vaalimisen kanssa ja paikoin yhdyskuntarakenteen laaje-
neminen osoitetaan alueille, jotka vielä nykyisin ovat maa- ja metsätalouskäytössä. Osalla
näistä alueista on myös maisemallista merkitystä.

Pääpaino kaavassa on yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä, uusien asuin- ja työpaikka-
alueiden osoittamisessa ja Puolustusvoimien, lentoaseman toiminnan sekä liikenneverk-
koon kohdistuvien muutosten huomioimisessa. Monet alueet vaativat toteutuakseen kun-
nan maanomistusta, jotta alueiden toteuttaminen olisi taloudellisesti kannattavaa. Tästä
syystä käytännössä koko yleiskaava-alue on kunnan maanhankinnan kohteena vapaaehtoi-
sin kaupoin, etuosto-oikeutta käyttämällä sekä muilla maapolitiikan mahdollistamilla kei-
noilla.

Alueen maatilojen tilanne on todettu pääosin nykytilanteen ja/tai voimassa olevan yleiskaa-
van mukaisesti. Laajeneva yhdyskuntarakenne voi toteutuessaan viedä tilaa maataloudelta
etenkin Viitosen varrella. Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että kaavamerkinnöillä mah-
dollistetaan tällainen muutos, mikäli maatalouden harjoittaminen alueella päättyy. Tiiviin
pientaloasumisen ja maatalouden rinnakkaiselo säilyy eri puolilla kaava-aluetta vielä pit-
kään.

5.3 Mitoitus

Alueen mitoituksessa on käytetty Kirkonkylän yleiskaavassa käytettyjä laskennallisia mene-
telmiä arvioitaessa alueen alueiden toteutumisen vaikutuksia asukasmäärän ja työpaikko-
jen määrän kasvun näkökulmasta. Mitoitus on laskettu siten, että AP-1-alueiden pinta-
alasta sijainnista riippuen 10–50 % on oletettu toteutuvan tiiviimmän pientalorakentamisen
alueina, kuten kytkettyinä pientaloina ja rivitaloina. Tiiviimmän mitoituksen pientaloalueita
on arvioitu toteutuvan mm. Vuorelaan ja Suininlahteen. Keskiarvona koko alueella lasken-
nallinen oletus on n. 18 %.

Tavoitteellinen tilastoihin pohjautuva väestönkasvutavoite on Etelä-Siilinjärven yleiskaava-
alueella vuoteen 2035 mennessä 1300 uutta asukasta. Asuntojen lukumääränä tämä tar-
koittaa lähes 800 uutta asuntoa. Asumisväljyyden kasvaessa pelkästään nykyisen asukas-
määrän ylläpito vaatii n. 200 uutta asuntoa. Yleiskaavan uusiin asumisen aluevarauksiin
mahtuu laskelman olettamilla enimmillään noin 4800 uutta asukasta. Mitoituksessa on edel-
leen kunnan vähäisestä maanomistuksesta johtuen tarkoituksellista ylimitoitusta. Mitoituk-
sessa on käytetty seuraavia laskentaperusteita:

Alue korttelia
alueesta (%)

Kortteli-
tehokkuus

alue-
tehokkuus

kem2/
asukas asukkaita/ha

AK 70 0,6 0,42 50 84,00
AP (rivitalot) 65 0,4 0,26 55 47,27
AP (omakotitalot) 55 0,2 0,11 65 16,92
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Kunnan omistamia alueita on kaavassa osoitettu uuteen asumiskäyttöön n. 112 ha. Yksi-
tyisten omistamille alueille uutta asumista on osoitettu yhteensä n. 95 ha. Kunnan omista-
mien alueiden asumiskäyttöön ottaminen mahdollistaisi n. 2000 uuden asukkaan sijoittumi-
sen Etelä-Siilinjärven yleiskaavan alueelle, mikäli pientaloalueet toteutuisivat pelkästään
omakotialueina. Tällöin omakotitaloihin sijoittuisi 1800 asukasta ja kerrostaloihin 200 asu-
kasta. Tehostamalla pientaloalueiden rakentumista tiiviimpinä alueelle voisi sijoittua n. 2900
asukasta. Näistä 1400 asuisi omakotitaloissa, 1300 rivitalomaisissa taloissa ja 200 kerros-
taloissa.

Kuva 14. Uusia asuinalueita on kaavoitettu Haapamäen ja Mustikkamäen alueille

On kuitenkin huomioitava, että käytännössä kunnan maaomaisuuden sijainnissa ja toteutta-
misessa on monia haasteita. Jos mitoituslaskelmista otetaan pois Paasisalo (jonka toteutta-
minen vaatii mittavat investoinnit alueen infraan ja kulkuyhteyksiin) sekä Suininlahti (jonka
toteutuminen vaatii ensin tällä hetkellä yksityisomistuksessa olevan Lappalan alueen toteut-
tamista) kunnan omistamien alueiden asumiskäyttöön ottaminen mahdollistaisi vain n. 1100
uuden asukkaan sijoittumisen koko alueelle, mikäli pientaloalueet toteutuisivat pelkästään
omakotitaloalueina. Tämä myös siellä oletuksella, että kaikki alueet edellä mainittuja Paasi-
saloa ja Suininlahtea lukuun ottamatta rakentuvat täysimääräisesti.

Omakotitontit ovat olleet Siilinjärven vahvuus ja keskeinen asumisen vetovoimatekijä. Pien-
taloalueiden voimakas painottaminen asuinrakentamisessa voisi johtaa paikoitellen väestö-
rakenteen polarisoitumiseen Kirkonkylään nähden. Ratkaisu voisi johtaa kunnan sisällä
vääristymiseen niin väestön sijoittumisessa kuin väestön ikäjakaumassa. Kuntastrategian
mukaan Kirkonkylää ja Vuorela-Toivalan aluetta kehitetään tasapainoisina kahden keskuk-
sen periaatteella. Omakotialueiden painottuminen Etelä-Siilinjärvelle ohjaisi lapsiperheet
sinne ja Kirkonkylään sijoittuisi vastaavasti iäkäs väestö. Tämä voisi johtaa palveluraken-
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teen investointitarpeeseen ja toisaalta nykyisen palveluverkoston karsimiseen kunnan si-
sällä. Tästä syystä rakentamisessa tulee painottaa myös kerrostalorakentamista myös kun-
nan tasapainoisen kehittämisen näkökulmasta.

Yksityisten omistamille maille osoitetut asumisen alueet ovat edellä esitettyä taustaa vasten
tarpeellisia täydentäessään riittävää asuinalueiden potentiaalia. Näiden alueiden toteuttami-
nen vaatii kunnan maanhankintaa, jotta alueet voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti.
Osa jo voimassa olevassa yleiskaavassa esitetyistä aluevarauksista ovat otettavissa asuin-
käyttöön mahdollisesti vasta kymmenien vuosien päästä, kun alueen yhdyskuntarakenne
on kehittynyt tarpeeksi tai muu tekijä (kuten maa-aineisten ottotoiminta) ei estä alueen käyt-
töönottoa.

Kuva 15. Suininlahden alue on tarkoitus liittää Toivalan alueeseen Lappalan alueen kautta

5.4 Väestö ja asuminen

Asumisen osalta keskeisimmät muutokset kohdistuvat Vuorelaan, Toivalaan, Haapamäelle,
Paasisaloon ja Mustikkamäelle. Muutoksilla keskisissä taajamissa on pyritty mahdollista-
maan Vuorelan ja Toivalan alueiden uudistumista, täydennysrakentamista ja kehittymistä
kaupunkimaiseen suuntaan. Keskeisenä ajatuksena on olemassa olevan infrastruktuurin ja
liikenneväylien hyödyntäminen. Kaikki asuinalueet sijaitsevat enintään 4 km etäisyydellä
lähimmästä koulusta tai päiväkodista.

Vuorelassa on esitetty kerrostaloalueiden mahdollistamista nykyisten rivitalotonttien pai-
kalle nykyisen palvelukeskuksen länsipuolelle. Lisäksi on esitetty uusia varauksia kerrosta-
loalueille VT5 ja Vuorelantien väliselle alueelle sekä Kunnonpaikan läheisyyteen. Alueen
voimassa olevat aluevaraukset Hanhimäen alueella säilyvät. Toivalassa on esitetty uutta
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pientaloasumista ns. Lappalan alueelle Suininlahden koulun eteläpuolelle. Alueelta on ide-
oitu katuyhteyttä itään Suininlahden alueelle, jonne on osoitettu uusia pientaloalueita.
Ranta-Toivalantien itäpuolelle on esitetty olemassa olevan asuinalueen mahdollista laajen-
tumista lännen suuntaan. Paasisaloon on esitetty uusia pientaloalueita kunnan omistamille
maille. Rantarakentamisen osalta alueella on todettu voimassa olevan yleiskaavan mukai-
nen tilanne pienin tarkistuksin. Paasisalossa on voimassa kaksi ranta-asemakaavaa. Näi-
den alueiden osalta todetaan suurelta osin voimassa olevan kaavan mukainen tilanne.

Kuva 16. Uusia asuinaluevarauksia Paasisalossa

Haapamäen alueelle on osoitettu uusia pientaloalueita. Alueen asemakaavaluonnos on tar-
koitus asettaa samaan aikaan nähtäville yleiskaavaluonnoksen kanssa. Haapamäen poh-
joispuolelle ns. Mustikkamäen alueelle on myös esitetty uusia asuinalueita ja kunta on teh-
nyt alueella aktiivista maakauppaa viimeisen vuoden aikana. Voimassa olevan yleiskaavan
mukaiset pientaloaluevaraukset säilyvät Metsäkoulun asuinalueen eteläpuolella

5.5 Rantarakentaminen

Yleiskaava on laadittu siten, että sillä voidaan ohjata rantarakentamista rakennusluvin ase-
makaavoitettavan alueen ulkopuolella ilman suunnittelutarveratkaisuja ja poikkeamislupia.
Rantarakentamisen osoittamiseksi alueilla, joilla täydennysrakentamiselle ei ole lentomelu-
alueen tai tulevan asemakaavoitustarpeen kaltaisia esteitä, on laadittu emätilaselvitys.
Yleiskaavan rantarakennusoikeuden mitoitus perustuu ns. kantatilatarkasteluun. Siinä on
tutkittu vuoden 1969 maanomistus sekä sen jälkeen tilakohtaisesti käytetty rakennusoikeus.
Käytetty rakennusoikeus on huomioitu lisärakennusoikeutta määriteltäessä. Rantaraken-
nusoikeustarkastelu on dokumentoitu taulukkomuotoon kaavaselostuksen tausta-aineis-
toksi. Voimassa olevan kaavan selvitys on tarkistettu ja päivitetty alkuvuonna 2020.

5.6 Virkistysalueet ja – palvelut, ulkoilureitit

Viher- ja virkistysalueiden verkosto kytkee eri asuinalueet yhteen ja ulkoilu- sekä kevyenlii-
kenteen reitistöt täydentävät niin viheralueverkostoa kuin liikenneverkostoa. Uusina lähivir-
kistysalueina on esitetty mm. Haapamäen uusien alueiden yhteyteen toteutettavat alueet,
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jossa samalla vähenee voimassa olevan kaavan mukaista maa- ja metsätalousaluetta. Sui-
ninlahden alueella on tunnistettu tarve yhtenäiselle ulkoilureittiverkostolle, joka mahdollis-
taisi samalla Toivalan alueen reittien parantamisen. Alueelle on osoitettu ulkoilureitin yh-
teystarve Toivalasta Suininlahden alueelle.

Kuva 17. Suininlahden alueelta Toivalaan on osoitettu ulkoilureitin yhteystarve

5.7 Luonnonympäristö

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan muutosalueella on yhteensä 3 kpl perustettuja luonnonsuoje-
lualueita. Kaikki luonnonsuojelualueet ovat yksityismaiden suojelualueita (YSA).

Tunnus Nimi Pinta-ala Päätöspvä
10724 Kutuluoto 2,7 ha 11.7.2013
12860 Maa-Äidin syli 2,6 ha 17.10.2018
13139 Pekan puisto 0,6 ha 7.5.2019

Voimassa olevan yleiskaavan valmistelun aikana Pöyry Finland Oy teki yleiskaavatasoisen
luontoselvityksen maastokartoituksineen kesällä 2012. AFRY (ÅF Pöyry AB) teki tätä selvi-
tystä tarkentavan selvitystyön maastokartoituksineen kevät-kesällä 2020. Tämä päivitystyö
perustui edelliseen yleiskaavatasoiseen selvitykseen sekä muihin alueelle laadittuihin selvi-
tyksiin. Varsinkin liito-oravien esiintymisestä on tullut uusia tietoja. Edellisen selvityksen jäl-
keen on valmistunut selvitys Pohjois-Savon maakunnallisesti arvokkaista lintualueista (Ko-
ponen ym., 2018).
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Luontoselvityspäivitystä varten tarkistettiin lisäksi Suomen ympäristökeskuksen karttapalve-
lun tiedot luonnonsuojelualaista ja muista luontokohteista (SYKE 2020a), Suomen metsä-
keskuksen (2020) tiedot metsälakikohteista sekä uhanalaisten lajien ja muiden huomionar-
voisten lajien havaintotiedot (SYKE 2020b, Suomen Lajitietokeskus 2020). Aikaisemman
raportin uhanalaisia lajeja ja uhanalaisia luontotyyppejä koskevat tiedot päivitettiin vastaa-
maan uusimpia arviointeja (Hyvärinen ym., 2019, Kontula & Raunio 2018).

Kohteet on merkattu kaavakartalle selvityksiin perustuen. Luonto- ja liito-oravaselvitys on
kaavaselostuksen liitteenä.

5.8 Työpaikat

Työpaikkoja sijoittuu yleiskaavassa monenlaisille kaava-alueille. Yleiskaavassa osoitetaan
aluevarauksia niin julkisille kuin yksityisille palveluille, kaupalle, teollisuudelle, toimistora-
kentamiselle, matkailulle ja maaseutuelinkeinoille. Työpaikkojen määrän mitoittaminen on
vaikeaa, sillä toiminnan tilantarve ja henkilöstön määrän tarve vaihtelevat toimialoittain huo-
mattavasti. Mitoituksessa on käytetty Kirkonkylän yleiskaavan mitoituksessa käytettyjä
suuntaa antavia lukuja kaavan mahdollistamasta työpaikkojen määrästä:

Alue korttelia
alueesta (%)

Kortteli-
tehokkuus aluetehokkuus kem2/

työpaikka
työpaik-
koja/ha

PY 90 0,4 0,36 35 102,86
TP 65 0,3 0,195 110 17,73
ET 80 0,2 0,16 200 8,00
KME 90 0,3 0,27 200 13,50
PL 75 0,4 0,3 50 60,00

Palvelutoiminnoille on varattu jo toteutuneita sekä täydentämiskelpoisia alueita Vuorelassa
ja Toivalan teollisuusalueella. Lähipalvelujen alueeksi on merkattu olemassa olevien vähit-
täismyymälöiden alueet sekä voimassa olevassa kaavassa esitetty aluevaraus Suininlah-
den koulun eteläpuolelle pienin rajausmuutoksin.
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Kuva 18. Yhdysväylän uusi esitetty linjaus VT9 ali, Toivalantien eritasoliittymä sekä uudet työpaikka-
aluevaraukset VT9 läheisyydessä

Työpaikka-alueita on kaavassa osoitettu TP-2-merkinnällä monipuolisiksi työpaikkatoiminto-
jen alueiksi nykytilanteen mukaisesti Toivalan teollisuusalueella, Toivalassa sekä Rissalan
yrityskylässä. Voimassa olevan yleiskaavan työpaikka-aluevaraukset säilyvät pääosin en-
nallaan lukuun ottamatta Rissalan yrityskylän pohjoispuolta, jonka alue on jatkossa Puolus-
tusvoimien aluetta. Uusia työpaikka-alueiden laajennuksia esitetään mm. Rissalan yritysky-
län itäpuolelle, Lappalan alueelle VT9 varteen sekä Nikkarintien jatkeelle Toivalan teolli-
suusalueella. Yhdysväylän ja VT9 eteläpuolelle esitettyjen työpaikka-alueiden edellyttää
Yhdysväylän linjauksen muuttamista. Useat työpaikka-aluevaraukset vaativat toteutuak-
seen kunnan maanhankintaa.

Suurin muutos voimassa olevaan kaavaan verrattuna työpaikkojen näkökulmasta on VT9
pohjoispuolelle esitetyn rinnakkaistieyhteyden poistaminen sekä Jännevirran alueen KTY-
merkinnän korvaaminen nykytilanteen toteamisella lähinnä asumiseen. Työpaikka-alueilta
poistuu aluevarauksia laajalta alueelta VT9 pohjoispuolelta. Jatkossa Jännevirran lentome-
lualueella yritysmahdollisuuksia pyritään edistämään mm. lentomelualueen rajauksen kaa-
vamääräyksen kautta, jossa todetaan, että näitä alueita voidaan kehittää esimerkiksi teolli-
suus- ja liikerakentamiseen.

Yleiskaava-alueella on nykyisin n. 2250 työpaikkaa. Toimialarakenteesta riippuen yleis-
kaava mahdollistaa jopa 1700 uuden työpaikan sijoittamisen alueelle. Kunnan maanomis-
tustilanne työpaikka-alueiden osalta on kuitenkin hyvin niukka. Käytännössä kunnan omis-
tuksessa olevia toteutumattomia työpaikka-alueita on vain kahdesta eri alueesta koostuva
alle 3 ha kokonaisuus Vuorelassa palvelutoiminnoille ja lähipalveluille. Toinen laajempi alue
on Rissalan yrityskylän itäpuolella oleva vajaan 8 ha alue, jonka suunnittelu ja toteutus ovat
pitkälti riippuvainen Lentokentäntien ja VT9 eritasoliittymän toteuttamisesta. Tarve raaka-
maan hankintaan ja yritysalueiden asemakaavoittamiselle alkaa olla kiireellinen.
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Kuva 19. Kunnan omistuksessa olevat yleiskaavassa esitettävät työpaikka-alueet

5.9 Kauppa

Etelä-Siilinjärven yleiskaavassa on osoitettu kaksi KM- varausta. Moottoritien ja vanhan vii-
tostien yhtymäkohtaan jää ns. Green Valley-alue, joka on esitetty uutena ja olennaisesti
muuttuvana alueena valkoisella taustalla. VT9 eteläpuolelle Kapteeninväylän varteen on
osoitettu voimassa olevan kaavan mukainen kaupallisten palvelujen alue. Maakuntakaa-
vassa molemmat alueet on osoitettu KM-merkinnällä. Molempien alueiden toteutus vaatii
asemakaavan.

Aluetta VT5 ja Viitosen risteyksessä kutsutaan nimellä Green Valley. Pohjois-Savon maa-
kuntakaavassa Green Valley:n alue on osoitettu tilaa vaativan erikoiskaupan keskittymäksi
kme-merkinnällä. Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt liikekeskuksen asemakaavan
(2. kunnanosa kortteli 8401) ja asemakaavan muutoksen 15.12.2008, mutta asemakaavaa
ei kuulutettu voimaan. Alue on yksityisomistuksessa. Alueen asemakaava tulee laatia ja hy-
väksyä uudelleen, mikäli alueelle halutaan toteuttaa yleiskaavan mukaista rakentamista.

5.10 Liikenne

Liikennejärjestelmään osoitetaan keskeisenä muutoksena VT9 uusi tiesuunnitelman mukai-
nen linjaus ja sen mukana toteutettavat eritasoliittymäratkaisut Toivalantien ja Lentokentän-
tien risteyksien kohdalla. Samalla alueen keskeinen tie Yhdysväylä on tarkoitus linjata uu-
delleen kulkemaan VT9 ali, jolloin liittyminen valtatielle tapahtuisi jatkossa eritasoliittymän
kautta. Samalla risteysalueen läheisyydestä vapautuu tilaa uusille työpaikkatoiminnoille.
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Kuva 20. VT9 rinnakkaistieyhteys on suunniteltu kulkevan Yhdysväylän ja VT9 alitukselta Kapteenin-
väylää pitkin itään Lentokentäntien eritasoliittymälle saakka, josta yhteystarve idän suuntaan on esitetty
tieyhteystarvemerkinnän katkoviivalla.

Kaavassa esitetään ajatus VT9 eteläpuolella kulkevasta uudesta rinnakkaistiestä, jonka tar-
kempi reitti ratkaistaan myöhemmin. Voimassa olevan yleiskaavan mukaisesta ratkaisusta
rakentaa kokoojakatu VT9 pohjoispuolella Toivalasta Lentokentäntielle ns. Woodhopen alu-
een läpi on luovuttu ja alue on esitetty Puolustusvoimien käyttöön alueella tehtyjen maa-
kauppojen mukaisesti. Tieyhteystarpeet Paasisalosta Sorsasaloon, Vuorelasta Lakunie-
meen sekä Toivalan teollisuusalueelta Ranta-Toivalaan on esitetty voimassa olevan yleis-
kaavan mukaisesti. Voimassa olevassa yleiskaavassa esitetty tieyhteystarve Pyöreälah-
dessa Jälän länsirannalle junaradan itäpuolelle on toteutettu ja tieyhteystarvemerkintä on
poistettu kaavaluonnoksesta.

5.11 Yhdyskuntatekninen huolto

Nykyiset voimansiirtojohdot ja -linjat on merkitty nykyisten tarpeiden mukaan. Voimalinjoille
ja sähköasemalle on merkitty tarvittavat reuna- ja suojavyöhykkeet, joilta on oltava puun-
poistomahdollisuus. Savon Voimaverkko Oy:n omistamalle voimalinjalle on suunniteltu
muutoksia Finnpulpin biotuotetehtaan sähkönsaantiin liittyen. Tähän liittyen Rissalantien
varressa nykyisin kulkeva voimajohto poistetaan ja uusi linja kulkee VT5 itäpuolta pitkin.
Uusi linjaus on esitetty kaavakartalla ja Rissalantien varressa oleva linja on poistettu.

Kaava-alueella on osoitettu useita yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia alueita sekä ener-
giahuollon alueita. Näiden kaavamääräyksiä on yksinkertaistettu ja yhtenäistetty verrattuna
voimassa olevaan yleiskaavaan.

5.12 Ympäristön häiriötekijät

5.12.1 Melu

Alueen meluselvitys on osa laajempaa selvitystä ”Kuopion ja Siilinjärven meluselvitys vuo-
sille 2017 ja 2035” (WSP Finland Oy, 2017). Laadittu meluselvitys antaa kokonaisvaltaisen
kuvan tie-ja raideliikennemelun tasoista Kuopion ja Siilinjärven alueella. Meluselvityksen
tuloksia voidaan käyttää hyväksi myös maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa. Me-
lulaskennat on tehty Cadna A 2017 – laskentamalliohjelmiston pohjoismaisilla tieliikenne-
melun-, raideliikennemelun ja teollisuusmelun melulaskentamallilla (Nordic Council of Mi-
nisters 1996a, Nordic Council of Ministers 1996b, Kragh 1982). Melulaskennat on tehty
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erikseen ulkoalueille (meluvyöhykkeet) ja rakennusten julkisivuihin kohdistuvina meluta-
soina. Melulaskentojen tulokset on esitetty kansallisina tunnuslukuina (päivä- ja yöaikaisina
keskiäänitasoina LAeq 7-22 ja LAeq 22-7) 2 metrin laskentakorkeudella.

Melualueen rajaus yleiskaavakartalla on yhdistelmä kahden eri melualueen rajauksesta si-
ten, että rajaus on piirretty aina laajemman melualueen rajauksen mukaan. Tieliikenteen
melun osalta on käytetty ennustevuoden 2035 tilannetta päiväajan keskiäänitason yli 55
dBA tasoa sekä raidemelun osalta vuoden 2017 tilannetta yöajan keskiäänitason yli 50 dBA
tasoa.

Lentomelurajaukset ovat vuoden 2010 lentomeluselvityksen mukaiset, joista kaavakartalle
on osoitettu kaksi vyöhykettä 55-60dBA ja yli 60 dBA. Lentomeluselvitys on päivitetty vii-
meksi vuonna 2010 ja tarve sen uusimiselle on ilmeinen. Lentomeluselvityksen päivitys on
riippuvainen Puolustusvoimien HX-hävittäjähankintaprosessista, sillä valittava uusi kone-
tyyppi vaikuttaa olennaisesti siitä syntyviin melualueisiin. Selvityksen päivityksen aikataulu
ei toistaiseksi ole tiedossa.

5.12.2 Puolustusvoimat ja Karjalan Lennosto

Puolustusvoimien alueita koskevat yleiskaavamerkinnät toteuttavat valtakunnallisia aluei-
denkäyttötavoitteita ja maakuntakaavan asettamia tavoitteita puolustusvoimien toiminta-
edellytyksien turvaamisesta. Yleiskaavassa on esitetty kaikki tiedossa olevat valtion omista-
mat maa-alueet lentokentän läheisyydessä. Suurin yksittäinen muutos koskee kunnan Met-
sähallitukselle myymää aluetta VT9 pohjoispuolella, joka muuttuu kokonaan yleiskaavassa
Puolustusvoimien alueeksi. Kaavaratkaisusta on neuvoteltu erikseen Puolustusvoimien
kanssa.

Rissalan sotilasilmailun kehittäminen lisää paikallista melun ja/tai tärinän aiheuttamaa häi-
riötä ihmisille ja eläimistölle, mutta häiriö ei ole ympärivuorokautista. Maakuntakaavan tar-
kistuksessa osoitetut laajemmat suoja-vyöhykkeet on esitetty yleiskaavassa merkinnällä el-
1. Se rajoittaa yhdyskuntarakenteen kehittymistä tiheämpään asumiseen erityisesti VT9
varrella. Puolustusvoimille on varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen suunnitelta-
essa alueiden käyttöä tai lupaa vaativia hankkeita lentoliikenteen erityisalueelle.

5.13 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset

Yleiskaavassa osoitetaan seudullisesti ja paikallisesti merkittävät rakennussuojelukohteet
(sr-1 ja sr-2) ja kiinteät muinaisjäännökset (sm-1). Etelä-Siilinjärven yleiskaava sisältää
Pohjois-Savon maakuntakaavoissa osoitetut kohteet ja niiden lisäksi on tehty v. 2012 voi-
massa olevan yleiskaavan yhteydessä laadittu rakennusinventointi, jonka perusteella on
osoitettu rakennussuojelua koskevia määräyksiä ja suosituksia. Kaksi kohdetta (sr-1/5 Toi-
valan metsäkoulu päärakennus sekä sr-1/6 Lommi) on poistettu listalta huonokuntoisena.

Alueella on yhteensä kuusi tunnistettua pistemäistä muinaismuistokohdetta. Näistä yh-
teensä kolme kohdetta (sm 602, ma 612 ja ma 665) sijoittuvat alueelta löytyvien taistelu-
kaivantojen aluerajausten sisälle, joten niitä ei ole esitetty kartalla erikseen.

Muinaismuistokohteet:
· ma 612 Itkolan taistelukaivannot
· ma 664 Hanhimäki länsipään taistelukaivanto
· ma 665 Lappalan itäpään taistelukaivanto
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· sm 587 Limalahti, itä, kivikautinen asuinpaikka
· sm 605 Limalahti E, kivikautinen asuinpaikka
· sm 602 Itkolantie, kivikautinen asuinpaikka

Kaavakartalle on näiden lisäksi osoitettu kuusi aluetta vastaavalla sm-1-merkinnällä, joilla
kuvataan 1. maailmansodan aikaan rakennettujen taistelukaivantojen alueita. Alueista kaksi
on Itkolantien varressa, yksi alue on asemakaava-alueella Kiikkukangas-kiinteistön alueella
ja kolme aluetta on Suininlahden eteläpuolella. Kunnoltaan ja merkitykseltään edustavin on
Hanhimäen alue. Näiden alueiden rajaukset on esitetty kaavaluonnoksessa voimassa ole-
van kaavan mukaisina. Niiden päivitystyö on työn alla Kuopion kulttuurihistoriallisen mu-
seon toimesta keväällä 2021. Aluerajaukset päivitetään kaavaehdotuksessa.

Rakennussuojelukohteet (sr-1):

sr-1/1 Aejmaelauksen huvila

sr-1/2 Simo Ahon huvila
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Maakunnallisesti merkittävän kohteen, Simo Ahon huvilan (sr-1/2), säilymisen
turvaamiseksi kiinteistölle 749–413-2-8 Tavinharju on osoitettu uusi raken-
nuspaikka täydennysrakentamisena, vaikka kiinteistö sijaitsee lentomelualu-
eella (LDEN55-60 dBA). Kiinteistön pinta-ala on 0,7 ha.

sr-1/3 Antti Ahon huvila

sr-1/4 Eteläranta
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Maakunnallisesti merkittävän kohteen, Eteläranta-huvilan (sr-1/4), säilymisen
turvaamiseksi kiinteistölle 749–413-2-14 Eteläranta on osoitettu uusi raken-
nuspaikka. Kiinteistön pinta-ala on 1,00 ha ja se sijaitsee Karjalanharjunnie-
messä lentomelualueiden ulkopuolella.

sr-1/7 Toivalan asema, asemarakennus ja ulkorakennus

sr-1/8 Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, päärakennus
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sr-1/9 Haapamäen koetila, savupirtti

sr-1/10 Holopainen
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Rakennussuojelukohteet, joilla on paikallista merkitystä (sr-2)
· sr-2/1 Pitkälä
· sr-2/2 Kekäläisen paikka
· sr-2/3 Koivuranta
· sr-2/4 Greschin huvila
· sr-2/5 Koivikko
· sr-2/6 Ratavartijan mökki
· sr-2/7 Ylämökki
· sr-2/8 Mäntyranta
· sr-2/9 Kelttu
· sr-2/10 Itkola, navetta
· sr-2/11 Limalahti
· sr-2/12 Kiikkukangas
· sr-2/13 Säyneenjoen tuulimylly

Alueella on osoitettu yhteensä kolme kulttuurimaisema-aluetta voimassa olevan yleiskaa-
van mukaisesti.

· km1 Toivalan asema ympäristöineen
· km2 Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos ympäristöineen
· km3 Haapamäen koetilan tilakeskus ympäristöineen

5.14 Luonnosvaiheen jälkeen kaavaan tehdyt muutokset

Täydentyy luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen.

5.15 Ehdotusvaiheen jälkeen tehdyt vähäiset tarkistukset ja tekniset muutokset

Täydentyy luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen.
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6. YLEISKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

6.1 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen

6.1.1 Etelä-Siilinjärven asema ja merkitys Kuopion kaupunkiseudun aluerakenteessa

Yleiskaavan toteutuessa Etelä-Siilinjärvi kehittyy ja säilyy tärkeänä osana Kuopion kaupun-
kiseutua. Yhteisessä Loikka 2030 -rakennemallissa Kuopio, Etelä-Siilinjärvi ja Siilinjärven
kirkonkylä muodostavat alueen toiminnallisen ja rakenteelliset ytimen. Kaupunkiseudun len-
toliikenteen keskus säilyy ennallaan. Puolustusvoimille mahdolistetaan pitkäjänteisen toi-
mintojen kehittäminen alueella, joka tukee alueen työllisyyttä pitkällä tähtäimellä.. Kaavarat-
kaisu mahdollistaa Etelä-Siilinjärven kehittymisen ensisijaisesti asuinalueena sekä pienten
ja keskisuurten yritysten työpaikka-alueena. Myös osa nykyisistä Kuopion kaupungin alu-
eista (Ranta-Toivala, Jänneniemi) tukeutunee jatkossa entistä enemmän Etelä-Siilinjärven
palveluihin.

6.1.2 Olevan yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja täydennysrakentaminen

Kaavaratkaisut pääasiassa täydentävät nykyistä yhdyskuntarakennetta. Toteutuessaan uu-
det asuinalueet täydentävät olevia alueita ja hyödyntävät jo rakennettua infrastruktuuria
suurimmalta osin. Yleiskaavan mukainen ratkaisu mahdollistaa olemassa olevien taajamien
täydennysrakentamisen ja laajentamisen ilman merkittäviä palveluiden lisäystarpeita.
Kaava eheyttää yhdyskuntarakentamista ja luo taloudellista pohjaa välttämättömille yhdys-
kuntatekniikan verkoston peruskorjauksille tulevaisuudessa. Lentomelualueella rakenta-
mista rajoitetaan, mutta olemassa olevat rakennuspaikat säilyvät.

6.1.3 Teknisen huollon verkostojen hyödyntäminen

Uudet asuinalueet tukeutuvat pääosin olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntämiseen.
Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella sijaitsevilla kiinteistöillä on velvollisuus liittyä yleiseen
vesi- ja viemäriverkkoon. Olemassa oleva alemman luokan tie- ja katuverkosto (tonttikadut,
kokoojakadut ja seututiet) kykenevät ottamaan vastaan yleiskaavassa mitoitetut uudet lii-
kennesuoritteet asumisen ja työpaikkojen osalta ilman merkittäviä muutoksia olemassa ole-
vien teiden tai katujen mitoitukseen.

Kaavoituksen myötä Paasisaloon rakennetaan uutta vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoa
muun kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä. Maaston korkeusolosuhteista johtuen
Paasisalon viemäröinti toteutetaan osittain paineviemäröintinä. Paasisaloon rakennettavat
vesihuoltoverkostot liitetään Vuorelan länsipuolelle rakennettuihin vesihuoltoverkostoihin.
Paasisalon kaavoituksen myötä Vuorelaan rakennetun nykyisen vesihuoltoverkoston kapa-
siteettia tulee paikoin kasvattaa.

Suininlahteen rakennetaan uutta katua sekä vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoa muun
kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä, kun alueen toteuttaminen tulee ajankoh-
taiseksi. Vesihuoltoverkostot liitetään Toivalantien varrella sijaitseviin vesihuoltoverkostoi-
hin. Suininlahden alueen viemäröinti toteutetaan tarvittaessa osittain paineviemäröintinä.
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6.2 Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen

6.2.1 Lento-, vesi- ja raideliikenteen toimintaedellytykset ja liikenneverkko:

Uudet asuin- ja työpaikka-alueet sijaitsevat pääosin joukkoliikennekäytävän varrella ja tu-
keutuvat nykyisiin liikenneväyliin. Laajat uudet asuinalueet vaativat silti liikenneverkoston ja
kunnallisteknisten verkostojen täydentämistä. Uusien kokoojakatujen toteuttaminen Sui-
ninlahdelle ja Paasisaloon vaativat tarkempaa suunnittelua sekä liikenteen että taloudelli-
sen toteutettavuuden näkökulmasta. Voimassa olevassa yleiskaavassa esitetty Vuorelan-
tien siirto ei toteudu ja täten muutos nykytilanteeseen muutamia kerrostalotontteja lukuun
ottamatta on vähäinen.

Tieliikenteen osalta suurimmat muutokset kohdistuvat VT9 varrelle. Liikenteen sujuvuus ja
turvallisuus paranee, kun liittyminen valtatielle tapahtuu eritasoliittymien kautta ja paikalli-
nen alueiden välinen liikenne kulkee yhdysteitä ja kokoojakatuja pitkin pysyen poissa valta-
tieltä.

6.2.2 Kevyen liikenteen verkon täydentäminen

Vaikutukset kevyen liikenteen verkostoon voimassa olevaan kaavaan verrattuna ovat vä-
häiset. Kaavaratkaisu pohjaa pitkälti olemassa oleman verkoston hyödyntämiseen.

6.2.3 Joukkoliikenteen toimintaedellytykset ja kehittäminen

Uudet asuinalueet on osoitettu pääasiallisesti nykyiselle joukkoliikennevyöhykkeelle eikä
näiden alueiden joukkoliikenteen järjestämisen kannalta muutokset ole merkittäviä. Suurim-
mat haasteet joukkoliikenteen järjestämisen kannalta ovat Suininlahdessa ja Paasisalossa,
sillä nykytilanteessa näiltä alueilta on hankala muodostaa yhtenäistä reittijatkumoa joukko-
liikenteelle.

6.3 Taloudelliset vaikutukset

6.3.1 Vaikutukset kaava- ja yhdyskuntatalouteen

Kunnan maavarannolla tulisi varautua 5-10 vuoden yhdyskuntarakentamisen tarpeeseen,
jotta alueidenkäytön suunnittelussa voidaan tehdä kustannustehokasta ja pitkäjänteistä ke-
hittämistyötä. Asumisen ja työpaikkarakentamisen laajenemisalueiden sijoittuminen osittain
yksityiselle maalle aiheuttaa kunnalle huomattavia maanhankintakustannuksia. Kustannuk-
sia voidaan kuitenkin ajoittaa pidemmälle aikavälille. Ensimmäisten alueiden toteutuksen
jälkeen kustannuksia voidaan tasoittaa tontin luovutuksilla.

Uudet asuin- ja työpaikka-alueet sijoittuvat olemassa olevaan infrastruktuurin tukeutuen.
Uutta kunnallisteknistä verkostoa tarvitsee lähtökohtaisesti rakentaa vain uusien alueiden
sisällä. Poikkeuksena tähän on Paasisalo, jossa alueen toteuttaminen vaatii nykyisen sillan
leventämistä tai kokonaan uuden siltayhteyden rakentamista. Osa kustannuksista voidaan
kattaa maanmyyntituloilla. Kunnallistekniikan rakentaminen on silti merkittävä kustannus,
joka pääsääntöisesti on kunnan vastuulla.
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Asukasmäärän kasvu ja pyrkimys huoltosuhteeltaan kohtuullisen väestörakenteen säilyttä-
miseen, edellyttävät runsasta pientalotarjontaa ja toimivaa varhaiskasvatuksen ja sivistys-
palveluiden verkostoa. Ikääntyvän väestön tarvitsemat palvelut kasvavat tulevaisuudessa.
Tiivistyvä ja kaupunkimainen Vuorela vastaa tähän kysyntään lisäämällä palveluasumisen
ja tuetun asumisen mahdollisuuksia palvelujen ja joukkoliikenteen läheisyydessä. Näin
ikääntyvälle väestölle voidaan järjestää palveluita keskitetysti, eikä palveluiden liikkumis-
tarve etäälle haja-asutusalueelle kasva kohtuuttomasti.

Liikennejärjestelmän kehittämiselle ja toisaalta liikenneturvallisuuden parantamiselle osoite-
tut yleiskaavalliset varaukset ovat huomattava kalliita investointeja. Erityisesti VT9 etelä-
puolella oleva rinnakkaistieyhteys ja sen toteuttaminen voivat aiheuttaa kunnalle huomatta-
via kustannuksia. Rinnakkaistiellä on kuitenkin myös seudullista merkitystä, joten kunta ei
vastaa toteuttamisen kustannuksista kokonaan yksin. Eritasoliittymien toteuttamisesta ai-
heutuvat muutostarpeet katuverkolle selvitetään tiesuunnitelmien yhteydessä, jolloin myös
niistä aiheutuvat kustannukset tarkentuvat.

6.3.2 Vaikutukset elinkeinotoimintaan ja yritystoimintaan

Elinkeinoelämälle kunnan tarjoamat toimintaedellytykset ovat vain osa toteutumiseen johta-
vista tekijöistä. Kauppa, palvelusektori ja teollisuus ovat riippuvaisia maailmantalouden ti-
lanteesta, ostovoiman kehityksestä sekä yhdyskunnan palvelurakenteiden kehityksestä.
Toistaiseksi kysyntää yritystonteille on ollut ja tilanne raakamaan ja valmiiksi kaavoitettujen
tonttien osalta on niukka. Asuinalueiden kaavoittaminen lisää työvoiman tarjontaa ja mah-
dollisuuksia muuttaa lähemmäs työpaikan sijaintia.

6.4 Vaikutukset luonnonympäristöön

Kaavan toteutuminen vähentää maa- ja metsätalousalueita ja rajoittaa jonkin verran ekolo-
gisia yhteyksiä. Osa liito-oravien elinpiireistä on mahdollista ottaa huomioon asemakaava-
vaiheessa järjestämällä korvaavia viheryhteyksiä ja säilyttämällä olevien virkistysalueiden
kookas taajamametsämäinen puusto. suurelta osin yleiskaavassa esitetyt muutokset eivät
kuitenkaan kohdistu alueille, joissa olisi säilytettäviä tai suojeltavia luontoarvoja. Niillä alu-
eilla joissa arvoja on todettu, on pystytty lähtökohtaisesti yhteen sovittamaan alueen jär-
kevä toteutus sekä alueella sijaitsevat luontoarvot.

Yhtä todennäköistä on myös se, että uusi yhdyskuntarakenne luo aikanaan edellytyksiä
asutuksen lähelle virkistysalueille muodostuville uusille liito-oravareviireille. Näin on tapah-
tunut niin Kirkonkylän kun Etelä-Siilinjärven asemakaavoitetuilla alueilla. Liito-oravan esiin-
tymistä selvitetään tulevissa asemakaavatöissä lisää, jolloin niiden elinolojen turvaaminen
on mahdollista.

Rakennetussa ympäristössä hulevesien määrä lisääntyy ja ne ohjautuvat maastonmuotojen
mukaan. Hulevesien hallinta on asemakaavoituksen edetessä välttämätöntä suunnitella
huolella. Uusilla asuinalueilla hulevesien käsittely, pidättäminen ja imeyttäminen vaativat
tilaa ja luovat uusia puistoalueita, jopa ekosysteemejä. Voimassa olevan yleiskaavan yhtey-
dessä laadittu hulevesisuunnitelma ei välttämättä ole ajan tasalla kaikilta osin, sillä esitetty
kaavaratkaisu eroaa voimassa olevasta kaavasta hulevesiselvityksen keskeisten alueiden
osalta.

6.5 Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja rakennettuun ympäristöön
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6.5.1 Maisema- ja taajamakuva

Yleiskaavan toteutumisen myötä Etelä-Siilinjärven yhdyskuntarakenne sekä laajenee että
tiivistyy. Vuorelan yleisilme muuttunee enemmän kaupunkimaiseksi rakentamisen tiivisty-
essä. Huolellinen kaupunkisuunnittelu ja korkeatasoinen uusi arkkitehtuuri ovat avainase-
massa onnistuneen kaupunkikuvan rakentamisessa.

Suurimmat maisemalliset muutokset kohdistuvat uusien asuinalueiden aluevarauksille
Paasisalossa, Haapamäessä ja Lappalassa, jossa on tarpeen yhteen sovittaa myös alueen
maisemallisia ja virkistyksellisiä arvoja asumisen kanssa. Laajoja metsäalueita otetaan
käyttöön asumiseen, joka osaltaan muokkaa maisemarakennetta avoimemmaksi verrattuna
nykytilanteeseen.

6.5.2 Kulttuuriympäristön säilyminen

Yleiskaavassa esitetään voimassa olevan yleiskaavan mukaiset rakennussuojelukohteet
(kahta poistuvaa kohdetta lukuun ottamatta), kulttuurimaisema-alueet sekä muinaisjään-
nökset. Vaikutukset nykytilanteeseen ovat vähäiset.

6.5.3 Uudisrakentamisen liittyminen alueen kokonaisuuteen

Rakennettu ympäristö muuttuu aina, kun pyrkimyksenä on alueen voimakas kehittäminen.
Suurin muutos tulee olemaan Vuorelassa, jossa osa 1960–1970-lukujen rakennuskannasta
poistuu tehokkaan ja tiivistävän uudisrakentamisen myötä. Osa alueen kerros- ja rivitalo-
kohteista on teknisen käyttöikänsä lopussa. Näiden kohteiden osalta tulee harkita purkavaa
saneerausta ja kohteiden tehokkaampaa toteutusta keskeisillä paikoilla. Pääosin uudisra-
kentaminen istuu luontevasti olemassa olevaan kokonaisuuteen etenkin pientaloalueiden
osalta. Uudisrakentaminen suunnitellaan tarkemmin asemakaavoituksen ja rakennuslu-
paprosessien yhteydessä.

6.6 Vaikutukset ihmisten elinoloihin, elinympäristöön ja sosiaalisiin oloihin

6.6.1 Melu

Yleiskaava-alueella on liikenteestä johtuvia meluhaittoja useasta eri lähteestä. Asumiselle
sopivat alueet sijoittuvat suhteellisen lähelle esim. moottoritie- tai ratamelua. Tie- ja rauta-
tieliikenteen aiheuttamille melualueille on osoitettu uusia alueita, joilla ilman asianmukaista
melusuojausta melulle altistuvien asukkaiden määrä nousisi. Yleiskaava ohjaa kuitenkin
asianmukaisen melusuojauksen järjestämiseen, joten melulle altistuvia asukkaita on vain
vanhoilla asuinalueilla, joiden melusuojaus säilyy nykyisten ohjeiden vastaisena.

6.6.2 Virkistys

Kaikilta asuinalueilta on yhteys virkistysalueverkostoon ja tämä parantaa asukkaiden mah-
dollisuutta harrastaa liikuntaa. Kaavan toteutuessa eri asuinalueilta on ulkoilu- tai latuyhtey-
det suosituimmille reitistöille. Yleiskaavassa ei ole kuitenkaan keskitytty alueen reitistöjen
jatkuvuuteen liittyviin puutteisiin. Toivalan alueella ulkoilureittejä on luonnosteltu useaan eri
paikkaan ja tavoitteena on ollut saada aikaan ulkoiluyhteys, jossa tarve kulkea samaa reittiä
edestakaisin poistuisi ja reitti muodostaisi jatkuvan kiertävän yhteyden.
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Paasisalossa uudet asuinalueet tulevat aiheuttamaan muutoksia olemassa olevaan ulkoilu-
reittiverkostoon. Reitistö tulee suunnitella tarkemmin asemakaavaa laadittaessa. Haapamä-
essä ulkoilureittien uudet sijainnit on tarkasteltu tarkemmin alueen asemakaavaluonnok-
sessa.

6.6.3 Vaikutukset kaupan suuryksiköihin

Etelä-Siilinjärven yleiskaava-alueelle on osoitettu kaksi seudullista kaupan suuryksikköä
KM-2-merkinnällä. Kohteet sijaitsevat n. 2 km:n etäisyydellä toisistaan. Toteutuessaan kau-
pan suuryksiköt vahvistavat Vuorela-Toivala-alueen merkitystä Kuopion kaupunkiseudulla.
Siilinjärven kuntakeskus tulee säilyttämään asemansa, sillä päivittäistavarakauppa ja eri-
koiskauppa painottuvat kirkonkylään. Paikallisesti merkittävää tilaa vaativaa kauppaa on jo
tällä hetkellä Vuorelassa moottoritien itäpuolisella työpaikka-alueella (maatalouskonekaup-
paa, rauta- ja maatalouskauppaa ym.). Paikallisesti merkittävän tilaa vaativan kaupan sijoit-
tuminen työpaikka-alueille tullaan jatkossa ratkaisemaan asemakaavamuutosten yhtey-
dessä. Kaupan suuryksiköt lisäävät yksityisautoilun tarvetta, mutta Etelä-Siilinjärven KM-2-
kohteet sijaitsevat myös joukkoliikenteen Kuopio-Siilinjärvi laatukäytävän varrella. Täten si-
jainti maakunnallisen työmatka- ja joukkoliikenteen suhteen on erinomainen. Uudet asuin-
ja työpaikka-alueet tiivistävät olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja sijoittuvat kävely-
ja pyöräilyetäisyydelle kaupan suuryksiköistä. Molempien kohteiden ympäristössä on jo nyt
hyvät kevyen liikenteen väylästöt.

6.7 Muut vaikutukset

6.7.1 Vaikutukset maa- ja metsätalouteen, toiminnan harjoittamiseen sekä kehittämi-
seen

Vaikka yleiskaavaratkaisu mahdollistaa maatalouden jatkumisen alueella, tiivistyvä yhdys-
kuntarakenne ajaa alkutuotannon paikoin yhä ahtaammalle erityisesti Toivalassa. Maata-
louden viljelypinta-alan kasvu ilman mittavia metsätalousalueille kohdistuvia toimenpiteitä ei
yleiskaava-alueella ole mahdollista. Yhdyskuntarakenteen kehittyessä ja laajentuessa uu-
sille aluille vaikutukset maatalouden harjoittamiseen voivat olla negatiiviset.

Asumisen ja alkutuotannon sijoittuminen lähekkäin voi lisätä maatalouden aiheuttamien
melu-, pöly- ja hajuhaitoille altistuvien määrää. Maatalouden tuotantosuunnalla on merki-
tystä siitä koettuihin haittoihin. Kotieläintaloudessa hajuhaitta koetaan erityisen häiritse-
vänä, kun taas kasvinviljely ja marjanviljely voi sijaita lähellä asutusta ilman merkittävää ha-
juhaittaa. Tällöin esim. kuivaamon melu voi olla koetusta haittavaikutuksesta keskeinen.
Toisaalta maatalouden maisemalliset vaikutukset koetaan myönteisinä erityisesti Toiva-
lassa ja asumisen lisääntyessä näistä myönteisistä vaikutuksista nauttii entistä useampi.

6.7.2 Puolustusvoimien ja Karjalan Lennoston toiminnan vaikutukset maankäyttöön

Voimassa olevaan yleiskaavaan ja sen aluevarauksiin on jouduttu tekemään laajoja muu-
toksia Puolustusvoimien aluetarvemuutosten muuttuessa. Myös toiminnan vaikutukset tule-
vat kohdistumaan entistä laajemmalle mm. melun ja liikenteen osalta. VT9 uuden linjauk-
sen on tarkoitus toimia Puolustusvoimien nousutienä ja kohteessa harjoittelu katkaissee lii-
kenteen VT9:llä mahdollisesti usean päivän ajaksi vuosittain. Tällä on kaksi suurta vaiku-
tusta kaavaratkaisuun; kaavassa osoitetun rinnakkaistien tarve korostuu myös seudullisella
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tasolla. Toivalan alueelle voimassa olevassa yleiskaavassa osoitetuista kerrostaloalueista
on luovuttu harjoittelutoiminnan mahdollisesti aiheuttamasta estevaikutuksesta johtuen.

6.7.3 Maankäyttöratkaisujen vaikutukset Puolustusvoimien ja Karjalan Lennoston
toimintaan

Yleiskaavaratkaisulla turvataan Karjalan Lennoston asema Ilmavoimien keskeisimpänä val-
miusyhtymänä koko valtakunnan tasolla. Yleiskaavaratkaisu mahdollistaa Karjalan Lennos-
ton toiminnan kehittämisen, kuten uuden nousutien toteuttamisen VT9 uudelle linjaukselle.
Aluevarauksia on laajennettu voimassa olevaan yleiskaavaan verrattuna.

6.8 Oikeusvaikutukset

Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muu-
toin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 42.1 §).

Yleiskaava korvaa samaa aluetta koskevan aikaisemmin hyväksytyn yleiskaavan. Yleis-
kaava ei ole asemakaava-alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun ase-
makaavan muuttamista koskevan vaikutuksen osalta (MRL 42.3 §).

Yleiskaava tulee ottaa huomioon asemakaavaa laadittaessa. Koska yleiskaava on asema-
kaavaa yleispiirteisempi, tarkoituksenmukainen joustavuus on mahdollista ja esimerkiksi
yksityiskohtaisempien melu-, luonto- tai kulttuuriympäristöselvitysten perusteella maan-
käyttö voi edelleen tarkentua asemakaavaa laadittaessa. Asemakaavan tulee kuitenkin tu-
kea yleiskaavan tavoitteita.

6.8.1 Viranomaisvaikutus

Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään
niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista
(MRL 42.2 §). Velvoite koskee kaikkia valtion ja kunnan viranomaisia, joilla on alueiden
käyttöön liittyviä ohjaavia, valvovia tai kehittämiseen liittyviä tehtäviä.

6.8.2 Rakentamisrajoitus

Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan to-
teutumista. Lupa on myönnettävä, jos yleiskaavasta johtuvasta luvan epäämisestä aiheu-
tusisi hakijalle huomattavaa haittaa, eikä kunta tai valtio lunasta aluetta tai suorita haitasta
kohtuullista korvausta (MRL 43.1 §).

M-, MU- ja MT-alueiden rantavyöhykkeellä ja alueella ei sallita rakentamista (MRL 43.2 §).
M- ja MT-alueilla rantojen ulkopuolella sallitaan haja-asutusluonteinen rakentaminen ottaen
huomioon muut määräykset. Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista
tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maisema-työlupaa. (MRL
128 §) VL-, VU- ja EV-alueilla.

6.8.3 Maa-alueiden lunastaminen
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Ympäristöministeriö voi myöntää kunnalle luvan lunastaa alue, joka on yleiskaavassa osoi-
tettu liikenneväyläksi, asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään yhdyskuntarakentamiseen
ja jota tarvitaan kunnan suunnitelmanmukaiseen yhdyskuntakehitykseen sekä alueen, joka
on tarkoitettu kunnan tai kuntayhtymän laitokselle tai muihin näiden tarpeisiin. Asuntoraken-
tamiseen tai siihen liittyvään yhdyskuntarakentamiseen lunastettavaan alueeseen voi sisäl-
tyä myös virkistys- tai suojelualuetta (MRL 99.3 §).

Siilinjärven kunta käyttää ensisijaisena maanhankintakeinoinaan vapaaehtoisia kauppoja
sekä etuosto-oikeuden käyttöä.

6.8.4 Suhde muuhun lainsäädäntöön

Edellä on esitelty Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia oikeusvaikutuksia. Myös muissa
laeissa säädetään menettelyistä, joissa yleiskaava on otettava huomioon. Näistä keskei-
simpiä ovat tielaki, maa-aineslaki, vesilaki, metsälaki, jätelaki, rakennussuojelulaki ja ympä-
ristönsuojelulaki. Luonnonsuojelulain ja muinaismuistolain huomioon ottamisesta sääde-
tään tarkemmin Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 197 §).

7. YLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN
7.1 Toteutusvaiheet ja aikataulu

Täydentyy luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen.

7.2 Yleiskaavan toteuttamisen seuranta

Täydentyy luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen.

8. LIITTEET

5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pvm 19.4.2021)
6) Luonto- ja liito-oravaselvitys 2020
7) Etelä-Siilinjärven asukaskyselyn yhteenveto
8) Aloituskokouksen muistio 3.3.2020

9. MUU TAUSTA-AINEISTO

Muuta kaavoituksen aikana käytettyä tai tuotettua tausta-aineistoa on lueteltu kappaleessa
2.3 Muut suunnitelmat ja selvitykset sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

10. YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja antavat:

Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö puh. 044 740 1410
Juho Palviainen, yleiskaavainsinööri puh. 044 740 1465
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Sähköposti: etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Postiosoite: Siilinjärven kunta
Kaavoitustoimisto
PL 5
71800 SIILINJÄRVI

Käyntiosoite: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni
Kapteeninväylä 5
70900 TOIVALA

HUOM! Työskentelemme toistaiseksi etänä. Pyydämme ottamaan
yhteyttä aina joko puhelimitse tai sähköpostilla.




