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1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)? 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 63 §).  
OAS:ssa kerrotaan perustiedot kaavasta, kuinka kaavoitus etenee, miten suunnittelutyöhön 
voi osallistua, miten asioista tiedotetaan, ja ketkä kaavaa valmistelevat. Osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmaa voidaan päivittää työn kuluessa.  

2. Mitä suunnitellaan? 
Ahmon urheilualueelle suunnitellaan uuden palloiluhallin rakentamista. Sen toteuttaminen 
edellyttää asemakaavan muuttamista. Samalla tarkastellaan muita alueen kehittämismah-
dollisuuksia sekä pysäköinti- ja liikennealueiden muutostarpeita. Asemakaavan muutoksella 
tuetaan Ahmon alueen kehittymistä Siilinjärven kirkonkylän merkittävimpänä urheilualueena. 
Kaavassa huomioidaan vedenottamon toiminnan vaatimukset ja tarkastellaan sen aluetar-
peet. 

3. Kaava-alueen sijainti ja rajaus 
Suunnittelualue sijaitsee n. 1 km etäisyydellä kuntakeskuksen pohjoispuolella. Kaavamuu-
tosalue sijoittuu Ahmo -lammen ja VT5:n liikennealueiden väliin Kaava-alueen pinta-ala on 
noin 16,8 ha. 

 

Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus on esitetty alla olevassa kuvassa. 

 
Kuva 1 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus 
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4. Suunnittelun lähtökohdat 
Maakuntakaavat 

Suunnittelualueella on voimassa Kuo-
pion seudun maakuntakaava (YM 
3.7.2008), Pohjois-Savon maakunta-
kaava (YM 7.12.2011), Pohjois-Savon 
tuulivoimamaakuntakaava (YM 
15.1.2014), Pohjois-Savon kaupan 
maakuntakaava (YM 1.6.2016) sekä 
Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 1. 
vaihe (maakuntavaltuusto 19.11.2018 
Suunnittelualueella on voimassa Kuo-
pion seudun maakuntakaava (YM 
3.7.2008), Pohjois-Savon maakunta-
kaava (YM 7.12.2011), Pohjois-Savon 
tuulivoimamaakuntakaava (YM 
15.1.2014), Pohjois-Savon kaupan 
maakuntakaava (YM 1.6.2016) sekä 
Pohjois-Savon maa-kuntakaava 2040 
1. vaihe (maakuntavaltuusto 
19.11.2018). 

 

 

Suunnittelualue on maakuntakaavoissa merkitty taajamatoimintojen alueeksi. Suunnittelu-
alue kuuluu Kuopio-Tahko matkailun kehittämiskäytävään sekä joukkoliikennevyöhykkee-
seen. Alueella sijaitseva vedenottamo ja tärkeä pohjavesialue on esitetty maakuntakaa-
vassa. 

Maakuntakaavan tarkistamisen 2. vaihe oli nähtävillä alkuvuonna 2022, jonka jälkeen vaih-
toehtoisista kaavaluonnoksista laaditaan kaavaehdotus. Kaavaluonnoksissa ei esitetty muu-
toksia suunnittelualueelle. 

 

Yleiskaava 

Siilinjärven kunnanvaltuusto 
hyväksyi Kirkonkylän 
yleiskaavan 25.4.2016. 
Yleiskaavassa 
suunnittelualueelle on osoitettu 
julkisten palvelujen ja hallinnon 
aluetta (PY), urheilu- ja virkis-
tyspalvelujen aluetta (VU), 
suojaviheraluetta (EV), 
ulkoilureittejä 
(kuntopolku/hiihtolatu) sekä 
pohjavesialue. 

 

 

 

 

 

  

Kuva 2 Ote Kuopion seudun maakuntakaavayh-
distelmästä 

Kuva 3 Ote Siilinjärven kirkonkylän yleiskaavasta 
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Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa pääosin 16.12.1981 hyväksytty Kirkonmäen asemakaava. 
Asemakaavassa on osoitettu urheilualue (U), jolla on huoltorakennusten rakennusoikeutta 
250 kem2, vedenottamon alue (EV) sekä monitoimihallin rakennuspaikka pysäköintialuei-
neen (YU ja LP-1). Aluetta ympäröiviä metsäalueita on esitetty lähivirkistys ja puistoalueina 
(VL ja P). 

 
Kuva 4 Ote ajantasa-asemakaavasta 

5. Kaavatyön tavoitteet 
Asemakaavan muutoksella määritellään Ahmon urheilualueelle sijoittuvan uuden palloiluhal-
lin rakentamismahdollisuudet. Samalla tarkastellaan muita alueen kehittämismahdollisuuksia 
sekä pysäköinti- ja liikennealueiden muutostarpeita. Asemakaavan muutoksella tuetaan Ah-
mon alueen kehittymistä Siilinjärven kirkonkylän merkittävimpänä urheilualueena. 

Suunnittelualue on pohjavesialuetta, joten pohjavesien suojeluun sekä hulevesien johtami-
seen ja hallintaan kiinnitetään huomioita ja annetaan tarvittavat määräykset. 

Kaavassa huomioidaan vedenottamon toiminnan vaatimukset ja tarkastellaan sen aluetar-
peet. 

6. Asemakaavoitusta ohjaavat selvitykset ja suunnitelmat 

Yleissuunnittelu 

Alueen yleissuunnitelmaa sekä palloiluhallin hankesuunnittelua laaditaan samanaikaisesti 
asemakaavatyön kanssa. 
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Luonto ja luonnonvarat 

Suunnittelualue sijaitsee pohjavesialueella. Kirkonkylän alueelle on tehty luontoselvitys yleis-
kaavaa varten vuonna 2014. 

- Siilinjärven Harjamäki-Kasurilan ja Jälänniemen – pohjavesialueiden geologinen raken-
netutkimus ja pohjaveden virtausmallinnus. Geologian tutkimuskeskus 14.12.2016 

- Siilinjärven kunta, Kirkonkylän osayleiskaava, luontoselvitys, Pöyry Finland Oy, 
31.12.2014 

- Siilinjärven kunta, Pohjavesien suojelusuunnitelma, 20.11.2012 
- Ahmo – lammen eteläpäässä on liito-oravan elinympäristöä, jonka tilanne tarkistetaan 

keväällä 2022 laadittavassa liito-oravaselvityksessä 

Katusuunnitelmat 

Alueen katusuunnitelmia laaditaan asemakaavatyön aikana. 

 

Kunnallistekniset suunnitelmat 

Alueella sijaitsee vedenottamo, jonka toiminta huomioidaan suunnittelussa. 

Suunnittelualue liittyy suoraan kunnallisteknisiin runkoverkostoihin. Alueen kunnallisteknii-
kan järjestämistä varten laaditaan tarvittavat suunnitelmat. 

7. Alueen kaavoituksesta aiheutuvat vaikutukset ja niiden arviointi 
Arvioinnin tavat täsmentyvät suunnittelun edetessä. Vaikutusten arvioinnit dokumentoidaan 
kaavaselostuksessa. 

Seuraavia kaavan vaikutuksia arvioidaan: 

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntara-
kenteeseen sekä yhdyskuntata-
louteen 

- olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttömahdolli-
suudet, kehittäminen ja eheyttäminen 

Vaikutukset liikenteeseen - liikenteen sujuvuus, liikenneturvallisuus 

Vaikutukset luonnonympäristöön - luonnonsuojelu ja monimuotoisuus 

- pintavedet, pohjavedet ja hulevedet 

Vaikutukset maisemaan, taajama-
kuvaan ja rakennettuun ympäris-
töön 

- maisema- ja taajamakuva 

- infrastruktuuri ja rakennettu ympäristö 

- uudisrakentamisen liittyminen alueen kokonaisuu-
teen 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja 
elinympäristöön 

- liittyminen ympäröiviin asuinalueisiin 

- palvelut 

 

8. Osalliset 
Alueen suunnittelua toivotaan tehtävän aktiivisessa vuorovaikutuksessa osallisten kesken 
sekä viranomaisten ja yhteisöjen kanssa, joiden toimialaa alueen kaavoitus koskee. Osallis-
ten esittämät huomiot ja kannanotot otetaan huomioon suunnitteluratkaisuja ja niiden vaiku-
tuksia arvioitaessa.  

Suunnittelussa mukana olevia osallisia ovat mm.: 

- kuntalaiset, joiden oloihin kaavoitus vaikuttaa 
- Pohjois-Savon Liitto 
- ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat - sekä liikenne ja infrastruktuuri  

-vastuualueet 
- Pohjois-Savon pelastuslaitos 
- Savon Voima Oyj ja Savon Voima Verkko Oy 

http://www.pspelastuslaitos.fi/
http://www.savonvoima.fi/
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- DNA Palvelut Oy 
- Kuopion Vesi Oy 
- Alueella toimivat urheiluseurat 
- Liikuntatoimi, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, ympäristöterveys ja tekniset palvelut 

9. Miten vaikutan kaavoituksen eri vaiheissa? 
Kaavoituksessa osalliseksi katsotaan jokainen, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloi-
hin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Seuraavassa kaaviossa esitetään millä tavalla 
osallinen voi kussakin kaavavaiheessa vaikuttaa: 

 

KAAVOITUKSEN VAIHE MITEN OSALLINEN VOI VAIKUTTAA? 

Kaavan vireille tulo 

Vireille tulosta tiedotetaan kaavan valmiste-
luaineiston julkaisemisen tai kaavoituskat-
sauksen yhteydessä. 

 

• Tässä osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmassa kerrotaan, kuinka kaava-
työhön voi vaikuttaa. 

 

Kaavan valmistelu, kaavaluonnos 

Kaavaluonnos pidetään nähtävillä kunnan 
nettisivuilla, kunnantalolla ja pääkirjaston 
info-pisteessä. 

 

• Osallinen voi osallistua kaavaneu-
votteluihin ja kaavakokouksiin. 

• Osallinen voi esittää kannanottoja ja 
arvioita. 

• Osallinen voi kaavaluonnoksen näh-
tävillä olon aikana esittää kaava-
luonnosta koskevia mielipiteitä tai 
lausuntoja.  

 

Kaavaehdotus 

Kaavakartan ja kaavaehdotuksen sisältävä 
kaavaehdotus asetetaan nähtäville. 

 

• Osallinen voi kaavaehdotuksen näh-
tävillä olon aikana esittää kaavaeh-
dotusta koskevia perusteltuja muis-
tutuksia. 

 

Hyväksyminen 

Mikäli kaavaehdotusta ei lausuntojen ja 
muistutusten johdosta ole tarpeen tarkistaa, 
se voidaan hyväksyä. Jos ehdotusta joudu-
taan olennaisesti tarkistamaan, se asete-
taan uudestaan nähtäville. Tämän kaavan 
hyväksyy kunnan hallintosäännön mukaan 
kunnanhallitus (yleiskaavan mukainen tai 
vaikutuksiltaan vähäinen kaavamuutos). 

 

 

 

 

 

Muutoksenhaku 

Yleis- tai asemakaavan hyväksymispäätök-
seen voi hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen. Valituksen voi tehdä sillä pe-
rusteella, että: 

• päätös on syntynyt virheellisessä jär-
jestyksessä;  

• päätöksen tehnyt viranomainen on 
ylittänyt toimivaltansa, tai  

• päätös on muuten lainvastainen (esi-
merkiksi ei täytä kaavan sisältövaati-
muksia).  

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa 
edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

 

Kaavoitusyksikkö on valmistellut opasvihkosen "Miten vaikutan". Lisää tietoa löytyy myös 
ympäristöministeriön kotisivuilta.  

http://www.kpy.fi/
http://www.siilinjarvi.fi/liitetiedostot/asuminen_ja_rakentaminen/kaavoitus/Miten-vaikutan.pdf
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=225569&lan=fi&clan=fi
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Tiedottaminen 

Kaikkien kaavavaiheiden nähtävillä olosta ilmoitetaan lehti-ilmoituksella Uutis-Jousessa. Val-
mistelu- ja tausta-aineisto, ns. kansalaisen kansio, on nähtävillä kunnantalolla sekä pääkir-
jaston infopisteessä.  

Kunnan kotisivuilla (www.siilinjarvi.fi) on myös tietoa kaavojen merkittävistä käsittelyvai-
heista ja päätöksenteosta. 

10. Aikataulu 
Kaava tulee vireille sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto asetetaan 
nähtäville kevään 2022 aikana. Kaavan valmisteluaineistosta pyydetään lausunnot ja pide-
tään työpalavereja tarpeen mukaan. Asemakaavaehdotuksen on tarkoitus valmistua syksyllä 
2022. Asemakaava pyritään hyväksymään kunnanhallituksessa vuoden 2022 loppuun men-
nessä. 

11. Yhteyshenkilöt 

  

kaavoituspäällikkö Timo Nenonen 

 puh 044 740 1410 

 

kaavasuunnittelija Riikka Leskinen  

puh 044 740 1403 

 

 

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi 

internet: www.siilinjärvi.fi 

 

 

http://www.uutis-jousi.fi/
http://www.siilinjarvi.fi/
http://www.siilinjärvi.fi/

