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__________________
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1.3 Kaavan tarkoitus
Kannonkosken Nuorisokeskus Piispalan alue on kehittynyt vuosikymmenten aikana merkittäväksi leirikoulu-, matkailu- ja virkistyspalvelujen sekä urheilutoimintapalvelujen keskukseksi, jota edelleen kehitetään ja laajennetaan. Voimassa oleva Kivijärven rantaosayleiskaava ei enää sisällöllisesti palvele alueen kehittämistä. Tulevaisuuden kehittämistarpeiden ja –mahdollisuuksien turvaamiseksi on alueelle
tarpeen laatia asemakaava. Asemakaavatyön tavoitteena on mahdollistaa alueen kehittäminen, lisärakentaminen ja laajentuminen, monipuoliset rakentamistarpeet pyritään huomioimaan tekemällä kaavasta joustava.
Piispalassa toimii Kannonkosken kunnan omistama kunnallinen liikelaitos Piispalan nuorisokeskus sekä Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy. Piispalan nuorisokeskuksen maa-alue on kunnan omistuksessa. Asemakaavoitushankkeesta on laadittu kaavoituksen käynnistämissopimus (KH 11.4.2016 §
36) ja tarvittaessa laaditaan maankäyttösopimus. Asemakaavoitettavan alueen rajausta on tarkennettu
prosessin aikana ja pääosa Jauhovainio –tilan palstasta 216-402-2-24 on rajattu kaava-alueen ulkopuolelle.
1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
Liite 1: Yleiskaavallinen tarkastelu
Liite 2 : Muistio ideapalaverista 23.11.2017
Liite 3: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 4: Luontoselvitys, Ahlman Group 2016.
Liite 5: Piispalan nuorisokeskuksen asemakaavan, Öijänniemen ranta-asemakaavan ja Piispalan lähiympäristön kyläyleiskaavan arkeologinen inventointi 7.10.2016, Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu.
Liite 6 : Rakennusselvitys, arkk.tsto A-L. Nisu.
Liite 7 : Asemakaavan seurantalomake (Laaditaan kaavaehdotusvaiheessa)
1.5 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista
Kaavoitus:
- Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistus, Käynnistys: mkh 13.3.2015, ehdotusluonnos 17.3.2017
- Keski-Suomen maakuntakaava vahvistettu Ympäristöministeriössä 14.4.2009.
- Keski-Suomen I vaihemaakuntakaava (koskee Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskusta) Ympäristöministeriön vahvistuspäätös YM1/5222/2008.
- Keski-Suomen II vaihemaakuntakaava , vahvistettu ympäristöministeriössä 11.5.2011.
- Keski-Suomen III vaihemaakuntakaava, hyv. mkv 14.11.2012, Vahvistuspäätös YM7/5222/2012,
ja hyväksymispäätös on tullut lainvoimaiseksi 9.3.2016.
- Keski-Suomen IV vaihemaakuntakaava. Vahvistettu Ympäristöministeriössä 24.9.2014.
- Kannonkosken Kivijärven rantaosayleiskaava hyv. KV 31.1.1994, arkk. Risto Vuolle-Apiala.
- Kivijärven rantaosayleiskaavan muutos ja Piispalan kyläyleiskaava, vireilletulo- ja luonnosvaiheen
asiakirjat, Aluearkkitehtipalvelut Saarijärven kaupunki, 2016-2017.
Kulttuuriympäristö- ja luonto
- Keski-Suomen muinaisrannat, Keski-Suomen seutukaavaliitto, julkaisu no.73, sarja B, 1985.
- Keski-Suomen luonnonsuojelusuunnitelma, alueinventointi, Keski-Suomen seutukaavaliitto, julkaisu no.19, sarja B, 1972.
- Vesiretkeilijän Keski-Suomi, Keski-Suomen seutukaavaliitto, 1988.
- Öijänniemen maakäytön yleissuunnitelman luontoselvitys Fcg Suunnittelukeskus/ Minna Eskelinen
12.7.2006.
- Kivijärven luonto ja maisemaselvitys (Liikennetekniikka Oy, 2003)
- Kannonkosken muinaisjäännösinventointi (Museovirasto, 1989)
- Kannonkosken Öijänniemen luontoselvitys, Ahlman Group 2016.
- Kannonkosken modernin rakennusperinnön inventointi, Keski-Suomen museo 2014.
- Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Keski-Suomen Liitto.
- Piispalan hiekkarannan ennallistamissuunnitelma, Jauhoniemen osakaskunta 2018.
Liikenne
- Keski-Suomen kevyen liikenteen tarveselvitys käynnistetty 2011, Keski-Suomen ELY-keskus
- Keski-Suomen Tiepiirin tievalaistuksen tarveselvitys, Tiehallinto 2004
- Näkemäalueet : Liikenne- ja viestintäministeriön ohje yleisten teiden näkemäalueista (2002).
Ympäristönsuojelu, tekninen huolto
-

Kannonkosken kunnan pohjavesien suojelusuunnitelma, Kannonkosken kunta, Katja Viitaniemi,
2012, hyväksytty KV 17.6.2013 § 37.
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-

Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kuntien alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma (K. Viitaniemi, 2012).

-

Tulviin varautuminen rakentamisessa, Ympäristöopas 2014. Toim. Antti Parjanne ja Mikko Huokuna. Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Ympäristöministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö.

2 TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Asemakaavan valmistelu aloitettiin kunnan aloitteesta vuonna 2014 pohjakartan laatimisella ja hankeneuvottelulla. Vuonna 2015 järjestettiin maanomistajien ennakkokuuleminen sekä suunnittelutilaisuus
maanomistajille ja päättäjille (2.2.2015).
Piispalan asemakaavoitus sisältyy Kannonkosken kunnan kaavoituskatsaukseen 2015-2016. Kunnanhallitus teki kaavoituspäätöksen 11.4.2016. Kaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin
17.5.2016 Keski-Suomen ELY-keskuksessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu
17.5.2016, päivitetty 20.5.2016 ja viimeksi 2.6.2021. Kaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelman nähtävilleasettamisesta kuulutettiin 16.6.2016, osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin julkisesti nähtävillä 16.6. – 14.8.2016.
Asemakaavatyön taustaksi on vuonna 2016 laadittu luontoselvitys (Ahlman Group) ja arkeologinen
selvitys (Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu). Vireilletulovaiheessa järjestettiin ideointi-ilta kunnanhallituksen ja –valtuuston jäsenille sekä Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:lle Piispalassa
23.11.2016. Alueen ja kyläyleiskaava-alueen liikennejärjestelyistä pidettiin asukastilaisuus 28.9.2017
ja Kurssitien liikennejärjestelyistä laadittiin suunnitelma vuonna 2020.
Asemakaavaluonnosasiakirjat asetetaan nähtäville kunnanhallituksen päätöksellä luonnosvaiheen kuulemista varten.
2.2 Asemakaava
Asemakaavaluonnos on laadittu numeeriselle ETRS-GK25 - koordinaatiston pohjakartalle.
Asemakaavaluonnoksessa:
Nykyisen leirikeskuksen alue on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi, jolla sallitaan myös liiketoiminta (YLP/s: Opetustoimintaa ja sosiaalitointa palvelevien kurssi- ja leirikeskusten ja urheilua,
virkistystä ja matkailua palvelevien rakennusten sekä näitä toimintoja tukevien liike- ja palvelurakennusten korttelialue, jolla ympäristön ominaispiirteet säilytetään. Uudisrakentamisessa huomioidaan
olemassa olevan rakennuskannan rakennustapa ja rakennusryhmät, rakentaminen sopeutetaan kooltaan, materiaaleiltaan, muodoltaan ja väreiltään olemassa olevaan rakennuskantaan, maisemaan sekä
maaston muotoihin. Alueen rakentamisessa vältetään liiallista maaston leikkausta ja maantäyttöä.
Rakentamatta jäävällä alueella säilytetään puustoa ja metsäkasvillisuutta).
- Rakennusoikeus on annettu tehokkuusluvulla ja rakennusten käyttötarkoitusten periaatteita on jaoteltu rakennusaloittain ( c, r-m, m, h ).
Korttelialueen sisään on varattu osa-alue teleliikenteen mastoa varten (emt), maston korkeus on rajoitettu 30 metriin, maston tulee olla tyypiltään rakennettuun ympäristöön sopiva.
- Leirikeskuksen ranta-alue on osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi (RM-4),
rakennusoikeus e=0,07, kerrosluku Iu½. Lahdelma on uimaranta-alueena (vv) ja uimarannan laidassa on venevalkama (LV. Kurssitien päätteestä johtaa kulkuyhteys (pp/t) venevalkamalle.
- Harjumetsä on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR-1), alueelle voidaan rakentaa virkistystä
palvelevaa rakentamista enintään 300 k-m², kerrosluku I.
- Hiihtokeskuksen alue on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU-1), rakennusoikeus
2500 k-m², kerrosluku II.
- Alueella on muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä, jotka on osoitettu
suojeltavina alueina (sm).
- Kurssitie on osoitettu katualueeksi. Kadun sisääntulokohtaa Piispalan alueelle on linjattu nykyisen
huoltoalueen etelä- ja itäpuolelle. Nykyinen itärajan tuntumassa oleva konehallirakennus joudutaan
siirtämään. Kurssitien ja Piispanhatulle johtavan tien risteysalueen muotoiluun on varauduttu katualueella. Kurssitien katualue on muodostettu aina uimahallin pysäköintialueelle saakka.
Muita aluevarauksia:
- Kantatien 77 levähdyspaikan alue on osoitettu palvelurakennusten korttelialueeksi, johon voidaan
muodostaa venevalkamatoimintaa, matkailua, retkeilyä ja kantatien tienkäyttäjille suunnattuja virkistyspalveluja ja näihin liittyviä rakennuksia, sekä majoitusrakennuksia korttelialueen eteläosaan
(P-1), rakennusoikeus e=0,10, kerrosluku Iu½. Vesialueelle (W) voidaan rakentaa laitureita ja lauttasaunoja (lv), rakennusoikeus lauttasaunoille 100 k-m².
- Kantatien 77 maantiealue sisältyy osittain kaava-alueelle (LT).
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Nykyinen pohjavedenottamon alue lähiympäristöineen on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa
palvelevaksi alueeksi (ET-2).
Kaava-alue on kokonaisuudessaan suojeltavaa pohjavesialuetta (Yleismääräyksessä).

2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaava voidaan toteuttaa kaavan tultua lain voimaiseksi.
3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Kivijärven rannalla noin kuuden kilometrin etäisyydellä Kannonkosken keskustasta luoteeseen
Piispalantien ja Sinisen Tien risteyksen tuntumassa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 70 hehtaaria (Kaavaluonnoksessa 71,3922 ha).
Kannonkosken kunnan omistamalla alueella toimii Piispalan
nuorisokeskus, joka on Kannonkosken kunnan omistama
kunnallinen liikelaitos (v. 1995 lähtien ) sekä Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy.
Piispala palvelee alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä nuorisotoimintaa sekä toimii monipuolisena vapaa-ajan ja
koulutuksen keskuksena. Piispala järjestää mm: leirikouluja,
nuoriso-, koulutus- ja liikuntapalveluja, perhelomia ja työhyvinvointipalveluja.
Piispalan leirikeskus perustettiin v. 1982 entiseen kansakoulurakennukseen ja siitä lähtien alue on laajentunut vähitellen.
Entisen kansakoulurakennuksen (Piispantupa) ja keskuspihan ympärille on rakennettu alueen päärakennukset. Majoitusmökit ja –rivitalot on rakennettu etelään laskevaan rinteeseen päärakennuksien länsipuolelle. Aivan alueen länsilaidassa on v. 2005 rakennettu vesi- ja jääliikuntakeskus
(PiiSpa) sekä siitä sivummalla v. 2008 rakennettu ylipainehalli, jossa on tekonurmipäällysteinen pallokenttä. Päärakennuksista koilliseen mäntymetsän suojiin on rakennettu
viime vuosina pieneläinkoti ja jaloittelutarha-alue. Rakennetun leirikeskuskokonaisuuden länsipuolella on uimaranta ja
rantarakennukset.
Muu alue harjusta on retkeily- ja urheilutoiminta-alueena
olevaa mäntymetsää. Kantatien sillan kupeessa on kantatien
levähdyspaikka ja entistä soranottopaikkaa käytetään talviliikuntakeskuksena.

Suunnittelualueen sijainti ja aluerajaus.

Leirikeskusalue on rakennettu Piispalankankaan harjun etelärinteeseen mäntymetsän suojiin, alueen
eteläpuolella maisema on pääluonteeltaan avointa, entistä ja nykyistä viljelymaisemaa maatalouskeskuksineen ja asuin- ja lomakiinteistöineen. Harjun etelä- ja länsipuolella on Kivijärvi ja vesistönäkymät
avautuvat etenkin etelään päin pitkinä.
Piispalankankaan harjun länsirannat ovat matalia, uimiseen erityisen hyvin soveliaita hiekkarantoja.
Länsiranta nykyisen uimarannan ja kantatien välillä on 1980-luvun jälkeen alkanut heinittyä.
Piispalan pohjoispuolella on kantatie 77, joka on matkailutie ns. Sininen Tie. Sininen Tie on rakennettu
Suurussalmessa penkereelle, salmen keskivaiheilla on n. 40 m pituinen silta-aukko.
Piispalaan saavutaan Piispalantieltä Kurssitietä pitkin. Piispalantien liittymässä on maisemallisia arvoja
heikentävä entinen soranottokuoppa. Kurssitien liikenneturvallisuudessa on kohentamistarvetta, mm.
huoltoalueen liikenne sekoittuu muuhun ajoneuvoliikenteeseen, Kurssitie on kapeahko ja sen kautta liikennöidään myös kurssikeskusalueen eteläpuolella oleville yksityisille kiinteistöille.
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3.1.2 Luonnonympäristö ja maisema
Maastorakenne:
Piispalankankaan harju on osa kaakko – luodesuuntaista pitkittäisharjujaksoa. Harjualue nousee Piispalassa korkeimmillaan +164 metrin korkeuteen, rantaviiva on n. tasossa + 132, Kivijärven veden pinnan
korkeus on n. 130,9 mmpy, ja Jauholammen + 131,5
mmpy. Harjun rinteet ovat itä- ja eteläpuolella jyrkkiä.
Piispalan keskeiset hallintorakennukset on rakennettu
etelärinteen ylä- ja alaosaan. Harjun länsiosassa on
n. 5 - 50 m päässä nykyisestä rantaviivasta 5 m
korkuinen rantatörmä (korkeustasot +133 - +138).
Törmän länsipuolella ranta-alue on hyvin tasaista.
Harjusta on otettu soraa nykyisen hiihtokeskuksen
kohdalta sekä Piispalantien ja Kurssitien risteyksen
luota.

Maaston muodot alueella. Pohjakartta: Kannonkosken
kunta.

Maa- ja kallioperä:
Kallioperä on Piispalan pohjoisosassa ja Öijänniemessä graniittia (kivilajiluokka: plutonic rock), ja
Piispalan eteläosassa porfyyrista graniittia, ns. Karstulan graniittia.
Piispalan ja Öijänniemen maaperä on harjusoraa ja
hiekkaa.
( GTK:n mukaan Pinta- ja pohjamaalaji: karkearakeinen maalaji, päälajitetta ei ole selvitetty).

Ote maaperäkartasta ( GTK, maankamara.fi), jossa
vihreä alue on harjua.

6(40)

KANNONKOSKEN KUNTA
NUORISOKESKUS PIISPALAN ALUEEN ASEMAKAAVALUONNOS

KAAVASELOSTUS
2.6.2021

Valuma-alueet: Kivijärven valuma-alue.
Vesisuhteet:
Suunnittelualue rajoittuu Kivijärven rantaan. Kivijärven Suurussalmi erottaa eteläpuolisen Kuivaselän ja pohjoispuolisen Lintuselän toisistaan. Kivijärvi kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen, Viitasaaren reittiin. Kivijärvi
on Viitasaaren reitin ainoa säännöstelty järvi. Kivijärven vesitaloutta on säädelty voimalaitoskäyttöön, järveä
säännöstellään Hilmon voimalaitoksen ja Potmonkosken padon avulla. Ennen säännöstelyä Kivijärven vedet
ovat virranneet Potmonkosken kautta Syväjärveen. Nykyisin vain pieni osa järven vedestä virtaa Potmonkosken kautta. Valtaosa vedestä (95 %) virtaa Huhmarlahdesta Kämärinjoen eteläpuolelle kaivetun Hilmon voimalaitoskanavan kautta ja siitä edelleen Vuosjärveen. Säännöstelystä huolimatta Kivijärven vedenpinnan taso
noudattaa pääpiirteissään luonnontilaisen järven rytmiikkaa (Öijänniemen luontoselvitys Fcg Suunnittelukeskus/ Minna Eskelinen 12.7.2006).
Harjun itäpuolella on Jauholampi, jonka syvyys on enimmillään n. 4 m. Lammesta vedet virtaavat puroa pitkin
etelään Kivijärven Rantalanlahteen. Pääteiden varsiin rakennettujen ojien lisäksi harjualueella ei ole muita
merkittäviä laskuojia.
Ranta-alue: Rannat ovat hiekkarantoja, ranta on vähitellen syvenevää; uimarannalla vesi on 3 m syvää vasta
n. 40 m päässä rantaviivasta ja uimarannasta pohjoiseen 3 m syvyys alkaa vasta n. 150-200 m päässä rannasta.
Suurussalmen kesivaiheilla järvi on n. 17, 5 m syvää. (Lähde: paikkatietoikkuna.fi).
Pohjavesialueet :
Alue on Piispalankankaan I-luokan pohjavesialuetta VHA2
(09 21603 ). Alueen kokonaispinta-ala on 1,68 km², josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 1,13 km² . Alueen arvioitu kokonaisantoisuus on 500 m3/d, kun pohjavedeksi imeytyy 25 % sadannasta. Muodostumatyyppi on vettä ympäristöön
purkava harju. Pitkittäisharju sijoittuu luode-kaakkosuuntaiselle pitkittäisharjujaksolle, joka kulkee Saarijärven Majajärvenkankaalta Kivijärven Penttilänkylälle. Harju on leveä, ympäristöään korkeampi selänne. Harjun maaperä on länsilaiteella
ja pohjoisosassa pääosin hienorakeista hiekkaa. Harjun keskiosassa maaperä on kivistä soraa ja hiekkaista soraa. Harjun länsilaiteella on kairauksissa päästy syvimmillään lähes 16 metrin
syvyyteen. Antoisuuspumppauspaikan, pisteen P23, kohdalla
maaperän paksuus on yli 13 metriä.
Pohjaveden virtaussuuntien määrittäminen vaatii lisätutkimuksia. Antoisuuspumppauksessa pisteeltä P23 pumpattiin hyvälaatuista pohjavettä yli 200 m3/d. Rantaimeytyminen todennäköisesti lisää pisteeltä P23 saatavan pohjaveden määrää. Alueella sijaitsee Piispalan kurssi- ja leirikeskus sekä asutusta ja lomaasuntoja. Osa kiinteistöistä on liittynyt myös viemäriin. Pohjavesialueella on viemäriin liittymättömiä 10 asuinrakennusta ja
3 loma-asuntoa. Alueen asutus sijaitsee vesijohdon toimintaalueella. (Otteet pohjaveden suojelusuunnitelmasta). Vuonna
1990 tehdyn pohjavesiselvityksen mukaan pohjaveden pinta oli
rannan lähellä 1-2 m syvyydellä maanpinnasta ja soranottokuopassa pohjaveden pinta oli 5 m syvyydessä.

Päätiet on varustettu avo-ojilla. Pohjavesialueen rajaus
tumman sinisellä viivalla. Kartta: Kannonkosken kunta.

Piispalan vedenottamo:
Piispalan kurssi- ja leirikeskuksella on vedenottamona
(2169001 01) kuilukaivo Piispalankankaan pohjavesialueella.
Keskuksen verkostosta on lisäksi rakennettu runkovesijohto
keskustaajamaan. Vedenottamo on otettu käyttöön vuonna
1982. Ottamon kokonaisantoisuus on 200 m3/d. Vettä ei käsitellä. Vuonna 2010 vettä otettiin keskimäärin 33,5 m3/d. Vedenottamolla on oma valvontatutkimussuunnitelma. Näytteet
otetaan verkostovedestä, joka on käsittelemätöntä pohjavettä
(Ote pohjaveden suojelusuunnitelmasta). Pohjavedenottamolle
ei ole määritelty lähi- eikä kaukosuojavyöhykettä.
Pohjavesialueen ja pohjaveden muodostumisalueen
rajaus (Kartta © maanmittauslaitos).
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Ilmasto, tuulisuus
Vallitseva tuulensuunta Suomessa on lounaasta. Lounaistuulet puhaltavat Kuivaselän puolelta Piispalan harjun
länsirannalle. Tuulieroosio kuluttaa rantahiekkaa paljastaen paikoitellen mäntyjen juurakoita.
Pienilmasto: Piispalan rakennetussa kokonaisuudessa on säilytetty harjuluontoa; mäntypuita sekä maanpinnan
kasvillisuutta. Kasvillisuus ja puusto luovat alueelle raikkaan pienilmaston. Pienilmastoa varjellaan myös toiminnassa; alueen huoltoautot ovat sähkökäyttöisiä. Runsas puusto suojaa kurssikeskuksen aluetta järveltä puhaltavilta tuulilta.
Maiseman/ luonnon historialliset ominaispiirteet
Piispalan alueella erityisenä luonnon ominaispiirteenä on laaja
hiekkaranta. Hiekkaranta mainitaan mm. Keski-Suomen seutukaavaliiton v. 1972 laatimassa selvityksessä ” Rannassa on n. 2
km pitkä puhdas hietikko, mikä on kenties Keski-Suomen pisin
yhtenäinen hiekkaranta. ” (Keski-Suomen luonnonsuojelusuunnitelma, alueinventointi, Keski-Suomen seutukaavaliitto, julkaisu
n.o 19 sarja B 1972). Piispalan uimarannasta pohjoiseen oleva
matala hiekkaranta on sittemmin heinittynyt. Heinittymisen on
arvioitu johtuneen veden virtauksen muuttumisesta sen jälkeen
kun Sininen Tie (kantatie 77) rakennettiin penkereelle (19781980) ja Suurussalmen virtausaukko kapeni kantatien sillan levyiseksi. Suurussalmen silta on saanut Itä-Suomen vesioikeuden
päätöksen 8.5.1972.

Koko harjun länsipuolen rantavesi on matalaa.

Valokuvia hiekkarannalta nuorisokeskuksen perustamisen alkuvaiheessa 1980-luvulla. Sininen Tie on rakennettu Kivijärven Suurussalmen poikki (rakennustyö vv. 1978 – 1980).

Nykytilanne: Hiekkaranta nykyiseltä uimarannalta pohjoiseen päin, kantatien 77 molemmin puolin, on heinittynyt.
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Vanhat rantamerkit
Alue on subakvaattista aluetta ja alueella ei siten ole varsinaisia muinaisrantoja. Myöskään Muinais-Päijänne ei
ole ulottunut Kivijärveen saakka.
Piispalankankaan harju nousi vedestä n. 9500 – 8 700
vuotta sitten, pian sen jälkeen noin 8 600 vuotta sitten Kivijärvi kuroutui Ancylusjärvestä. Piispalankankaan 2,1
km pitkä ja alun perin n. 1 km leveä ja 30 m korkea harjujakso hallitsi alueen maisemakuvaa. Alkuperäinen läntinen rantaviiva sijaitsi Kivijärven kuroutumisen jälkeen
noin 100 metriä lännempänä nykyisellä matalalla vesialueella, se siirtyi eroosion takia pikku hiljaa 100 – 150 m
itään, nykyinen rantatörmä on merkitty viereiselle kartalle ruskeana kaksoisviivana. Eroosio loppui melkein kokonaan, kun Kivijärven vedenpintaa laskettiin metrillä Kämärin voimalan rakentamisen yhteydessä vuonna 1957.(
Ote: Arkeologinen inventointi, Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu 7.10. 2016).
Kuvassa harju merkitty keltaisena, nykyinen törmä ruskeana kaksoisviivana. Kuva Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu 2016.

+135m
Piispalankankaan harjun pohjoispäästä, Öijänniemen alueelta, on havaittu merkkejä Ancylusjärven keskivaiheen rannasta, joka sijoittuu
noin 140 m mpy korkeudelle. Vanha ranta ilmenee törmärantana ja kivikkona.
Lisäksi noin 132 m mpy korkeudelta löytyy
merkkejä vanhasta rantaviivasta, joka on syntynyt ennen järven laskua. (Fcg Suunnittelukeskus Oy/ M. Eskelinen 2006)
Nykyinen rantaviiva sinisellä. Rantatörmä sijaitsee korkeuskäyrän +135 tienoilla ( +133 – +138). Kartassa 5 m
korkeuskäyrät vahvennettuina.
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Maanviljely:

Tielinjaus 1960-luvulla

Vihreä rajaus: Nykyinen peltoalue

Keltainen alue:
peltoalue 1960luvulla (ja sitä
aiemmin)

Harjualueen reunat etelässä ja idässä ovat olleet pitkään viljeltyinä peltoina.
Kuvan kartassa 1960-luvun tiestö, viljellyt peltoalueet ja rakennuskanta suhteessa nykytilanteeseen. Muu harjualue kasvoi metsää.
Piispalantie johti ainoastaan soranottokuopalle ennen Sinisen Tien rakentamista. (Punaisella 1960-luvulla tai ennen sitä rakennetut
rakennukset, vaalean punaisella ne rakennukset, jotka ovat hävinneet).
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Maiseman keskeiset ominaispiirteet:

Piispalan rakennettu kokonaisuus tukeutuu harjuselänteeseen. Harjupuusto reunustaa rakennettua kokonaisuutta,
mikä osaltaan myös sulkee nuoriso- ja leirikeskusalueen omaksi kokonaisuudekseen ja erottaa alueen eteläpuolisesta maanviljelymaisemasta. Piispalan rakennukset on sijoitettu pääasiassa harja rinteen suuntaisesti siten, että
rakennuksen pitkä sivu on etelään. Rakennusryhmien suuntaus ohjaa liikettä kohti lännessä sijaitsevaa keskeistä
uimarantaa. Uimahallin kohdalla harjun pää kohtaa vesistön muodostaen maisemallisen solmukohdan.
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Luontoselvitys / Ahlman Group Oy 2016 (Liite 3)
Kasvillisuus:
Kannonkoski lukeutuu kasvimaantieteellisesti
eteläboreaaliseen Järvi-Suomen vyöhykkeeseen
sekä metsäkasvillisuusvyöhykkeeltään eteläboreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen. Seutukunta
on keskiboreaalisen vyöhykkeen rajamailla.
Piispalan asemakaava-alueen kasvillisuus ja luontotyypit selvitettiin 10.8., mutta kevätlajistoa havainnoitiin myös linnustoselvitysten yhteydessä.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Vesialue, jossa ei kasva mainittavasti vesikasvillisuutta.
Rannan tuntumassa esiintyy lähinnä järviruokoa sekä
muita rantakasveja, kuten esimerkiksi luhtakuusiota.
Lumiliikuntakeskus , joka vastaa kasvillisuudeltaan maaaineksenottoalueita.Tyypillisiä kasveja ovat mäntyjen
taimet, maitohorsma, siankärsämö, pujo, ahosuolaheinä
ja rohtotädyke.
Mustikkatyypin (MT) tuore kangas (NT)
Variksenmarja-kanervatyypin (EVT) kuivahko kangas (NT).
Käytöstä poistettu vanha maa-aineksenotto-alue, jossa kasvaa koivuja ja mäntyjä. Kasvillisuus on muuten varsin sekavaa, käsittäen muun muassa maitohorsmaa, ahojäkkärää, siankärsämöä, puolukkaa, kanervaa ja heiniä.
Kuvion läpi kulkee ulkoilureitti.
Piispalan alue . Laajahko nuorisokeskuksen alue, jossa on lukuisia rakennuksia erilaisista mökeistä jäähalliin.
Rakennusten laiteilla on erilaisia pihapiirejä nurmikenttineen, parkkialueineen ja istutuksineen. Kuviolla on,
erityisesti länsilaidalla, myös samantyyppistä kangasmetsää kuin kuviolla 4, mutta se on virkistyskäytössä ja
aluskasvillisuus on tallaantunut voimakkaasti muun muassa temppuradan liepeiltä.
Linnusto: Pesimälinnusto selvitettiin kartoituslaskennoin 5.5., 31.5. ja 14.6.2016. Selvitysalueen luontotyypit ovat varsin yksipuolisia, mutta Piispalan pihapiirien ja rantavyöhykkeen vuoksi alueella pesii
kohtalaisesti lajistoa. Piispalan asemakaava-alueelta löydettiin yhteensä 41 pesimälajia, joista 13 lukeutuu ns. huomionarvoisiin lajeihin.
Alueella olevat huomionarvoiset lintulajit: Uhanalaisuusluokitus (VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, L = lintudirektiivin laji ja V = Suomen erityisvastuulaji).













Tavi ( V )
Sinisorsa
Telkkä ( V )
Rantasipi ( V )
Palokärki ( L ) Tutkimusalueen keskivaiheilla oli yksi elinpiiri. Palokärki on erityisesti iäkkäiden havumetsien laji, mutta se pesii myös esimerkiksi hakkuuaukkojen kookkaissa jättöpuissa. Se on EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji.
Haarapääsky (NT )
Leppälintu (V )
Kivitasku (NT)
Pyrstötiainen
Hömötiainen (VU)
Töyhtötiainen (VU)
Varpunen (VU)

EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) mukaiset lajit: Alueelta tehtiin liito-orava- ja viitasammakkoselvitys 5.5.2016. Alueella ei ole liito-oravalle soveliasta elinympäristöä. Tutkimusalueella ei havaittu
yhtään viitasammakkoa tai lajin mätimunia maastotöiden aikana, eikä myöskään soidinääntelyä kuultu.
Lisäksi alueelta ei tunneta aiempia viitasammakkohavaintoja (Suomen ympäristökeskus 2016).
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Päätelmät:
Luontoselvityksen mukaan tutkimusalueelta ei löydetty
huomionarvoisia elinympäristöjä, joten maankäytölle
ei ole rajoituksia tai esteitä. Alueella on nykymittakaavassa yhtenäinen metsälohko, joka on suositeltavaa jättää maakäytön ulkopuolelle. Rajaukselta löydettiin 132
putkilokasvia, mikä on melko vähäinen määrä. Havaituista putkilokasveista yksikään ei lukeudu valtakunnalliseen tai alueelliseen uhanalaisuusluokitukseen. Lisäksi alueelta ei tunneta uhanalaisten lajien esiintymiä.
Maisemalliset arvot: Lännen puoleisella ranta-alueella
on maisemallisia arvoja.
Rantaosuus, jolla on maisemallisia arvoja. /Luontoselvitys
Ahlman Group Oy 2016.

Seutukaavaliiton alueinventoinnissa v. 1972 mainittiin: Alue on aivan erinomaisen sopivaa retkeily- ja
virkistysalueeksi, josta syystä kaikki alueen luontoon kajoavat toimenpiteet tulee suorittaa siten, että
maisemanhoidolliset näkökohdat asetetaan etusijalle. (Keski-Suomen luonnonsuojelusuunnitelma, alueinventointi, Keski-Suomen seutukaavaliitto, julkaisu n.o 19 sarja B 1972).

3.1.3 Rakennettu ympäristö
Asuminen
Piispalan etelä- ja itäpuolella on maatilan talouskeskuksia, omakotikiinteistöjä sekä joitakin lomaasuntoja, Piispalan ulkopuolinen asutus muodostaa harvahkon kylärakenteen. Piispalan nuorisokeskuksen alueella ei ole vakituista asutusta.
Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta
Lähimmät palvelut (kaupat, terveydenhoito tms.) ovat n. 6 km päässä Kannonkosken keskustassa.
Luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukeskus Piispalan toiminta jakautuu kahteen osa-alueeseen; nuorisokeskukseen ja työhyvinvointipalveluihin. Piispalassa on majoitus- ja virkistyspalvelujen lisäksi mm.
ruokala, kahvio ja kioski. Vesi- ja jääliikuntakeskuksessa oleva uimahalli on auki yleisölle.
Piispalassa on 50 työntekijää. Henkilötyövuosilla mitattuna Piispala on Kannonkosken kunnan suurin
työllistäjä.
Yhdyskuntarakenne
Piispalan alue sijoittuu pääteiden; kantatien 77 ja Piispalantien (yhdystie) risteyksen tuntumaan. Lähiympäristössä on harvaan rakennettu Jauhoniemen kylä, muu ympäristö on haja-asutusta. Kannonkosken keskustaan on matkaa n. 6 km. Leirikeskus käsittää useita eri kokoisia rakennuksia, jotka muodostavat yhden ”kylämäisen” rakennetun kokonaisuuden. Alue on liitetty kunnan viemäriverkostoon, puhdas vesi saadaan alueella olevasta pohjavedenottamosta.
Kylä/taajamakuva
Piispala on pääosin puu- ja hirsirakennuksista rakennettu kokonaisuus, rakennusten värit ovat maanläheiset ja metsämaisemaan hyvin sopivat. Alueen länsipäähän sijoittuu kaksi suurempaa liikuntarakennusta hieman erilleen muusta rakennusryhmästä. Alueen luonne on säilytetty metsäisenä, jolloin rakennettu alue liittyy luontevasti muuhun harjukangasmetsään.
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Virkistys

o
o
o
o
o

Piispalassa on monipuolinen virkistyspalvelutarjonta sekä ulko-, että sisäliikuntaan:
Ulkoliikunta:
Luontopolku seuraa länsirantaa Öijänniemeen ja
kiertää sieltä harjun itälaitaa pitkin. Luontopolku
liittyy laajempaan luontopolkuverkostoon (maakuntaura), jolta on yhteys Kismanniemeen ja
Kannonkosken keskustaajamaan.
Piispalan harjun valaistu ulkoilureitistö, joka on
talvisin hiihtolatuna.
Lumiliikuntakeskus; lumilautailurinne, half-pipeosuus
Ulkokiipeilyseinä
Frisbeegolfrata
Tennis- ja koripallokenttä
Uimaranta, beachvolley, veneily, kanoottisoutu
alaköysirata

o
o
o
o
o

Sisäliikunta:
Palloilukenttä, tekonurmipinta (Ylipainehalli)
Uimahalli, jäähalli; luistelurata, keilaradat
Sisäliikuntasali, kiipeilyseinä
temppuilusali
Kuntosali

o

o
o

Virkistysreitit. (Kartta: Maanmittauslaitos).

Alueella oleva valaistu ulkoilureitti (tummat pisteet).
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Liikenne
Julkinen liikenne: Linja-autoliikennettä on välillä Saarijärvi-Kannonkoski 3 vuoroa koulupäivisin.
Kannonkosken keskustaajaman kautta kulkee Jyväskylä – Haapajärvi – rautatie, mutta radalla ei ole
henkilöliikennettä. Radan Saarijärven ja Kannonkosken välinen osuus rakennettiin v. 1959. Henkilöjunaliikenne väliltä Saarijärvi-Haapajärvi lakkautettiin vuonna 1968 ja väliltä Äänekoski-Saarijärvi
vuonna 1978. Rata on tällä hetkellä kokonaan tavaraliikenteen käytössä.
Rataa on kunnostettu välillä Äänekoski-Saarijärvi v. 2011. Maakuntakaavan tarkistusluonnoksen selvitysaineistossa (Liikennevirasto: Vähäliikenteiset radat, tilanne ja tulevaisuus 2014):
 Rataosuudella kuljetetaan vain raakapuuta ja rataosuus on keskeinen metsäteollisuuden yrityksille. Vuonna 2013 rataosuudella Saarijärvi – Keitelepohja kuljetettiin 93 nettotonnia raakapuuta.
 rataosalla Jyväskylä-Haapajärvi on 129 tasoristeystä.
 Selvityksessä on ehdotettu radan kunnossapidon jatkamista entiseen tapaan, mutta uusi tarkastelu on arvioitu tarpeelliseksi, kun Äänekosken uuden biotuotetehtaan vaikutus raakapuun
kuljetuksien määrään on selvillä.
 Rataosalla on ajettu vuosittain muutamia museoliikenteen nostalgiajunia.
Tiestö ja paikoitus:
Kantatie 77 on keskistä Suomea halkova itä- länsisuuntainen pääväylä, joka on osa pohjoismaiden läpi Norjasta Ruotsin ja Suomen kautta Venäjälle johtavaa Sininen tie- nimistä matkailutietä. Sinisen
tien suunnittelun alkujuuret ovat jo 1960-luvulla, tie on toteutettu vaiheittain.
Kyyjärven ja Viitasaaren välistä osuutta rakennettiin 1971-1977 ja Kivijärven ylitys Suurussalmessa
rakennettiin vv. 1978 – 1980. Salmi on n. 750 m leveä ja ylitys rakennettiin pengertä ja siltaa pitkin.
Silta-aukko on n. 45 m levyinen salmen keskivaiheilla. Koko yhteysväli Kyyjärveltä Siilinjärvelle valmistui 1980-luvun puolivälin tienoilla ja tie numeroitiin kantatieksi 77. (www.mattigronroos.fi).
 Liikennemäärä: 351-1500 KVL.
 Nopeusrajoitus Suurussalmen ja suunnittelualueen kohdalla on 80 km/h.
 Asfalttipäällyste.
 Ei tievalaistusta
 ei kevyen liikenteen väylää
 Levähdyspaikka kantatien eteläpuolella, sillan kupeessa, jossa kioski kesäaikana.
Suomen Sininen Tie ry on tieyhdistys, jonka toiminnan tavoitteena on mm. matkailutien ylläpitoon
liittyvä edunvalvonta ja kehittäminen sekä matkailutien palveluiden ja toiminnan kehittäminen
(www.sininentie.fi).
Piispalantie on hallinnolliselta luokitukseltaan yhdystie no. 16890.
 Liikennemäärä: 100-350 KVL. (Pv-suojelusuunnitelman mukaan 360 ajoneuvoa/vrk)
 Asfalttipäällyste.
 Ei tievalaistusta
 ei kevyen liikenteen väylää
Kurssitie on Piispalan nuorisokeskusta sekä sen eteläpuolella olevia kiinteistöjä sekä Jauhosaaren kiinteistöjä palveleva kokoava tieyhteys.
 Liikennemäärä: Piispalan pääliikenneväylä; päivittäistä liikennettä päärakennukselle, ruokalaan,
majoitustiloihin sekä uima- ja jäähallille. Liikenne koostuu pääosin bussiliikenteestä ja henkilöautoliikenteestä. Tieyhteys on varustettu sulkuportilla päärakennuksen kohdalla, portti on kiinni klo
21:30 -07:00 välisen ajan.
 Nopeusrajoitusta ei ole asetettu, Piispalan kohdalla tie on pääosaltaan suoraviivainen.
 Asfalttipäällyste.
 Tie on valaistu nuorisokeskuksen alueella.
 Tien yhteydessä ei ole erillistä kevyen liikenteen väylää.
Muu ajoneuvoliikenteeseen käytettävä tiestö:
 Kurssitiestä haarautuu Jauhosaarentie, tie kulkee maatilan talouskeskuksen pihapiirin läpi.
 nuorisokeskuksen eteläpuolella olevat loma- ja asuinkiinteistöt liittyvät Kurssitiehen yksityisteillä.
 Kurssitiestä haarautuu tieyhteys Piispalankankaan vedenottamolle, jota kautta kuljetaan myös mm.
Hipontuvalle.
 Kurssitiestä erkanee kolme nuorisokeskuksen alueen sisäistä ajotietä Piispanhatulle ja Piispalan
majoitusrakennuksille. Tiet ovat asfalttipäällysteisiä.
Paikoitus
Piispalan alueella paikoitusalueet on asfaltoitu ja ne on sijoitettu palvelemaan majoitusrakennusryhmiä,
pää- ja ruokalarakennuksia sekä uima- ja jäähallia. Uimahallin edustan paikoitusalue on laajin ( n. 40
autopaikkaa).
Kevyen liikenteen verkosto: Alueen tiestöä ei ole varustettu kevyen liikenteen väylillä. Metsä- ja
ranta-alueella on virkistysreittejä ja polkuja, osa kurssikeskuksen sisäisestä tiestöstä on varattu kevy15(40)
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elle liikenteelle (ylärinteessä). Piispalan virkistysverkosto liittyy Öijänniemen alueeseen kantatien ylikulkusillan kautta. Metsäalueen virkistysreitistö on valaistu.

Kevyen liikenteen silta

Levähdyspaikka

Ajoportti

Kantatie 77 liittymineen
Piispalantie (Yhdystie16890) liittymineen
Kurssitie (alueen kokoojaväylä).
Muut ajoneuvoliikenteeseen käytettävät tiet (Päättyviä teitä)
Kevyen liikenteen yhteys
Virkistysreittiverkosto
Sprinttihiihtoväylä
Paikoitusalue

Piispalan ja lähialueen liikenneverkko nykytilanteessa.
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Kiinteät muinaisjäännökset
Piispalan alueelle ja lähiympäristöön on laadittu arkeologinen selvitys v. 2016. (Keski-Pohjanmaan arkeologiapalvelu/Hans-Peter Schulz 7.10.2016). Piispalan harjun länsilaidassa on sekä historiallisen että
esihistoriallisen ajan kiinteitä muinaisjäännöksiä.

Arkeologisen raportin no. 6. Piispalankangas 1 tervahauta. Historiallisen ajan
kiinteä muinaisjäännös

Raportin no. 7. Piispalankangas 2 tervahauta. Historiallisen ajan kiinteä muinaisjäännös

Raportin no. 3. Piispala uimaranta, esihistoriallinen leiripaikka
(Ajoitus: muinaisjäännösrekisterissä: kivikautinen)

Raportin no. 2. Piispalankangas pyyntikuoppajärjestelmä. Esihistoriallisen ajan kiinteä muinaisjäännös (Ajoitus muinaisjäännösrekisterissä: kivikautinen)

Karttapiirros: Alueelta löydetyt kiinteät muinaisjäännökset kohderajauksineen. (Paikkatieto/ Pohjanmaan
Arkeologiapalvelu).
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Rakennettu kulttuuriympäristö, rakennuskanta (Liite 6)
Piispalan nuoriso- ja leirikeskus on maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, sillä on erityistä eurooppalaiseen kulttuuriseen integraatioon ja nuorisotyöhön liittyvää maakunnallista kulttuurista
ja sivistyksellistä arvoa. Keskuksen alue on rakentunut pääosin 1900-luvun jälkipuolella ja 2000-luvulla
maisemallisesti ja arkkitehtonisesti kiinnostavaksi ja näyttäväksi luonto- ja virkistysympäristöksi.
(Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Keski-Suomen Liitto, Keski-Suomen
maakuntakaavan tarkistuksen taustaselvitysaineisto).
Keski-Suomen museo on inventoinut Piispalan alueen rakennuskohteineen Kannonkosken modernin
rakennusperinnön inventoinnin yhteydessä vuonna 2014.
Arviointi:
Piispalan toiminta on kansainvälisesti tunnettua ja sen vaikutukset heijastuvat suoraan Kannonkosken
kirkonkylään. Piispalalla on valtakunnallista merkitystä leiri- ja kurssikeskuksena, paikallista historiallista merkitystä kouluna ja maakunnallista maisemallista merkitystä sekä paikallista rakennushistoriallista merkitystä (Keski-Suomen museo 2014).

Rakennusten käyttötarkoitukset karkeasti jaoteltuina: Punainen: hallinto- ja päärakennukset, joiden keskelle
rajautuu keskuspiha. Violetti: majoitusrakennukset (pääasiallinen käyttö), Sininen: liikuntarakennukset,
Ruskea: huoltorakennukset ja -alue, ruskean vihreä: Green Care -toiminnan rakennukset. Tummempi vihreä:
rinteen puuvyöhyke. Keltainen tieverkko

Alueen vanhin rakennus on entinen Piispalan koulurakennus (rak.v. 1938), joka toimii nykyisin ruokalarakennuksena (Piispantupa). Ensimmäiset majoitusmökit, ns. takkamökit, rantasaunan ensimmäinen
rakennusvaihe sekä osa nykyisestä huoltorakennuksesta rakennettiin 1980-luvulla.
Muu rakennuskanta, eli pääosa rakennetusta kokonaisuudesta on rakennettu vuosien 1990- 2016 välisenä aikana. Tarkemmat tiedot rakennuksista liitteessä 6.
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Tekninen huolto
Sähkö: Sähköverkkoyhtiönä on Elenia Oy ( yhteyshenkilö Jaakko Vesala).
‐ Piispalantien varteen on rakennettu 20 kV keskijänniteilmajohto, jolle varataan asemakaavassa 10
m johtokatu (Alla olevassa kuvassa keltainen linja).
‐ Ilmajohdon lisäksi on rakennettu keskijännitemaakaapeleita, joille varataan n. 3-4 m johtokatualuetta kaavaan. (Kuvassa magentan punainen).
‐ Pienjänniteverkko on rakennettu ilmajohtona ja maakaapelina (Kuvassa turkoosilla, yhtenäinen
viiva ilmajohto, katkoviivalla maakaapeli).
‐ Alueella on kolme muuntamoa; Kurssitien mutkassa yksi, uimahallirakennuksessa yksi ja yksi entisen soranottopaikan luona. (vihreät ympyrät kartassa). Ulkona sijaitsevien muuntamoiden suojaetäisyys on 8 m joka suuntaan.

Alueelle rakennettu Elenia Oy:n sähköverkko. (Kartta Elenia Oy 2016).

Teletekniikka: Piispalassa on Soneratelian antenni uimahallin katolla (3G, 4G, gsm). Telemaston Kurssitien mutkassa omistaa DNA (mm. valokuitu, seutuverkko). Masto on malliltaan putkimasto, maston
vieressä on pieni laitetila.
Vesi ja viemäri : Puhdas vesi otetaan Piispalankankaan pohjavedenottamosta. Jätevedet johdetaan
kunnan jätevesiviemäriin. Piispalan alue on Kannonkosken vesilaitoksen toiminta-aluetta.
Sadevesiviemäri: Vesi- ja jääliikuntakeskuksen kattovedet, perustusten kuivatusvedet sekä uima-altaan
suodatinhuuhteluvesi johdetaan erilliseen sadevesiviemäriin.
Lämmitys: Alueella on oma sisäinen lämpöverkko. Lämpö tuotetaan hakelämpölaitoksessa (1 MW),
joka sijaitsee alueen itäpäässä olevan huoltorakennuksen yhteydessä. Varalämpölaitoksena on ( 1 MW)
öljykäyttöinen lämpökeskus ylipainehallin luona. Alueella ollaan siirtymässä aurinkoenergian hyödyntämiseen osaenergiaratkaisuna; ensimmäiset aurinkokeräimet on rakennettu uimahallin katolle.
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Vasemmalla: Kannonkosken vesilaitoksen toiminta-alue Piispalassa (rasteroitu alue). Vesilaitoksen vesijohto sinisellä ja
viemäri punaisella. Asuinkiinteistö; vihreä pallo, loma-asunto; punainen kolmio. Oikealla : kunnan vesijohdon ja viemärin
runkolinja punaisella, Öijänniemestä rakennettu vesi- ja viemärilinja (sinisellä) yhdistyy kunnan runkolinjaan Piispalantien
ja Kurssitien risteyksen lähellä.

Periaatepiirros Piispalan sisäisestä vesi- , hulevesi-, viemäri- ja lämpöjohtoverkostosta.
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Jätehuolto: Kannonkosken kunnassa jätehuollon toteuttaa 8 kunnan omistama Sammakkokangas Oy. Viranomaispäätöksistä vastaa Saarijärven seudun jätelautakunta. Jätekeskus sijaitsee Kannonkoskentien varrella lähellä
Kannonkosken rajaa, Saarijärven puolella. Kannonkosken kunnan jäteasema sijaitsee Mannilantiellä.
Leirikeskuksen alueella on useita jätekeräyskatoksia, lisäksi hiihtokeskuksen (entinen soranottoalue) alueella on
yksi jätekeräyspiste.

Erityistoiminnat
 Pohjaveden ottamo
 Pieneläintoiminta. Piispalassa on pieneläinkoti, jossa on hevonen, aasi ja poni, vuohia (n.5
kpl) sekä muutamia kanoja ja kaneja.
 kaksi vanhaa soranottopaikkaa, soranotto päättynyt.
 Telemasto, antenni
 Lämpölaitos: Piispalan alueen sisäinen lämpölaitos, teholtaan n. 1MW.

Ympäristönsuojelu, ympäristöhäiriöt
Melu: Kantatien 77 liikenteen melua kantautuu Suurussalmen sillalta vesistöön ja ranta-alueille päin.
Suunnittelualueen kohdalla kantatie on maaleikkauksessa, tien penkereet estävät liikenteen melun leviämistä ympäristöön. Yhdystien, eli Piispalantien liikenteen melu kohdistuu vain teiden lähialueelle,
liikennemäärä on suhteellisen alhainen.
Pohjaveden suojelu
 Pohjavesialueelle on laadittu suojelusuunnitelma, jossa on määritelty toimenpiteitä.
 Pohjaveden pinnan korkeutta ei ole tutkittu tarkasti, myöskään veden virtaussuuntaa ei ole
tutkittu.
 Pohjaveden ottamolle ei ole määritetty suoja-aluetta.
 Kotieläintalous: Pohjaveden suojelun kannalta oleellista on pieneläinten lannan ja virtsan
käsittely. Lantala katetaan ja lattia rakennetaan tiivispohjaiseksi, ulkoilutarha-alueet perustetaan ja salaojitetaan, lanta kerätään pois myös ulkotarhoista.
Hulevedet, sadevedet:
Rakennusten katoilta valuvat sadevedet ovat ns. puhtaita sadevesiä ja liikenteeseen käytettävien alueiden, erityisesti paikoitusalueiden ja huoltopihojen, sadevedet likaisia.
Maaperä on sadeveden imeytykseen hyvin soveltuvaa harjuhiekkaa ja soraa.
Saastuneet maa-alueet
Alueelta ei ole tiedossa saastuneita maa-aineksia. Alueella on kaksi öljysäiliötä, toinen rakennuksessa
sisällä ja toinen maanpinnalla. (Kannonkosken kunnan pohjavesien suojelusuunnitelma Katja Viitaniemi 2012, KV 17.6.2013 §37).
Tulviminen, alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet
Keski-Suomen ELY-keskus on määrittänyt alimmaksi suositeltavaksi rakentamiskorkeudeksi Kannonkoskella Kivijärven rannalla +132,50 N2000 (m). (N60 korkeusjärjestelmässä +132,17). Suositus koskee vakituisia ja vapaa-ajan asuntoja. Haavoittuvimmat rakennukset (esim. yhdyskunnan toimivuuden
kannalta tärkeät rakennukset) tulisi riskien minimoimiseksi sijoittaa tätäkin ylemmäksi.
Radon: Kannonkosken alueella ei ole tiedossa merkittäviä maaperän radonpitoisuuksia. Rakentamisessa; alapohjarakenteiden ja ilmanvaihdon suunnittelussa on suositeltavaa ottaa huomioon maaperän
mahdollinen radonpitoisuus.
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3.1.4 Maanomistus
Kiinteistöt RN:o 216-402-11-69 (Piispalanniemi), RN:o 216-402-1-29 (Koulumaa) ja RN:o 216-402-171 omistaa Kannonkosken kunta.
Kantatien 77 (216-895-0-77) ja Piispalantien (216-895-1-6890) maantiealueet omistaa valtio. Vesijättöalueen 216-402-876-1 omistaa Jauhoniemen lohkokunta.
Kiinteistöt 216-402-1-98, 216-402-2-66 ja 216-402-2-86 ovat yksityisessä omistuksessa.
Piispalassa toimii Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy sekä Kannonkosken kunnan omistama
kunnallinen liikelaitos Piispalan nuorisokeskus.

3.2 Suunnittelutilanne
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Valtioneuvosto hyväksyi uudet valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet 14.12.2017, ja ne tulivat voimaan
1.4.2018.
Maakuntakaava
Keski-Suomen kokonaismaakuntakaavan tarkistus käynnistettiin 13.3.2015 (mkh). Maakuntavaltuusto
hyväksyi maakuntakaavan 1.12.201 7. Keski-Suomen maakuntahallitus päätti kokouksessaan 26.1.2018
(§ 6) maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti määrätä Keski-Suomen maakuntavaltuuston
1.12.2017 (§ 40) hyväksymän Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan tulemaan voimaan. Maakuntakaava tuli lainvoimaiseksi 28.1.2020. Voimaan tullessaan Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava
kumosi Keski-Suomen maakuntakaavan, 1., 2., 3., ja 4. vaihemaakuntakaavat. Piispalan aluetta koskevat erityisesti matkailun ja virkistyksen maakuntakaavamääräykset ja -merkinnät.

Ote Keski-Suomen tarkistetusta maakuntakaavasta.

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti tärkeät matkailu- ja virkistyskäytössä olevat tai siihen soveltuvat alueet. Suunnittelumääräys: Alueidenkäytön suunnittelussa turvataan toimivat reitistöt ja virkistysalueet ja niiden maisema- ja ympäristöarvot sekä matkailullinen hyödyntäminen. Alueen käytön suunnittelussa on huolehdittava, ettei hanke tai suunnitelma yksinään tai yhdessä muiden hankkeiden kanssa
merkittävästi heikennä Natura 2000 - verkoston perusteena olevia luonnonarvoja. Metsien hoito ja käyttö perustuu voimassa olevaan metsälainsäädäntöön.
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Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävä virkistysalue. Alueilla on voimassa MRL 33
§:n mukainen rakentamisrajoitus. Nuolella osoitetaan Jyväskylän kaupunkiseudulla virkistysalueiden
laajenemissuunnat.
Rakentamismääräys: Alueella sallitaan virkistys- ja retkeilykäyttöä palveleva rakentaminen. Metsien
hoito ja käyttö perustuu voimassa olevaan metsälainsäädäntöön.
Kohde no. 18 Piispalanniemi Kannonkoski Osa mv-aluetta, valtakunnallinen ulkoilualue.

Merkinnällä osoitetaan merkittävä matkailupalvelujen alue. Rakentamismääräys: Alueella sallitaan
matkailupalveluja tukeva rakentaminen. Alueen rakentamisen suunnittelussa uusi rakentaminen on sopeutettava ympäristöön.
Kohde no. 10 Piispala Kannonkoski Matkailukeskus, osa mv-aluetta.
Kohde no. 11 Öijanniemi Kannonkoski Lomakylä, osa mv-aluetta.

Merkinnällä osoitetaan maisemallisesti arvokas tie. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.

Merkinnällä osoitetaan moottorikelkkailun runkoreitistö ohjeellisena.

Merkinnällä osoitetaan Keski-Suomen maakuntaura ja eräitä muita sitä tukevia ulkoilureittejä ohjeellisina.

Merkinnällä osoitetaan vesiretkeilyyn sopiva reitti.

Merkinnällä osoitetaan veneilyä palveleva runkoväylä. Väylällä on voimassa MRL 33 §:n mukainen
ehdollinen rakentamisrajoitus.

Merkinnällä osoitetaan satama-alueita laiva- ja veneliikenteelle sekä vesiliikenteen satamatoimintoja
varten. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
Kohde no. 13 Piispala Kannonkoski Venesatama

Merkinnällä osoitetaan maakunnan kulttuuriympäristön monimuotoiset aluekeskittymät.
Alueen kehittämisessä tulee hyödyntää kulttuuriympäristön monimuotoisuutta. Alueidenkäytön suunnittelulla edistetään kulttuuriympäristöjen kestävää käyttöä ja hoitoa. Alueilla metsien hoito ja käyttö
perustuu voimassa olevaan metsälainsäädäntöön.
Maakuntakaavan alueluettelossa:
Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö
Kohde no. 203. Piispalan leirikeskus
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Merkinnällä osoitetaan Natura 2000- verkostoon kuuluva alue.
Kohde no. 45 Kivijärvi Kannonkoski, Kinnula, Kivijärvi Natura-alue FI0900090.

Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu alue. Alueella on
voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. V = valtakunnallisesti arvokas, M =
maakunnallisesti arvokas.
Suojelumääräys: Alueella ei saa ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. Suojelumääräys on voimassa kunnes suojelualue varsinaisesti perustetaan. Naturaan tai suojeluohjelmiin kuulumattomat alueet on eritelty alueluettelossa ja niiden toteutus perustuu vapaaehtoisuuteen.
Kohde no. 61 Kivijärvi Kannonkoski, Kivijärvi Valtakunnallinen rantojensuojeluohjelma. Valtakunnallinen vanhojen metsien suojeluohjelma: Hiidenniemi eli Kusiaisniemi. Osa Natura-alueesta FI0900090.
V

Merkinnällä osoitetaan tieluokan tavoite. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.

Yleiskaava
Piispalan alue kuuluu Kannonkosken Kivijärven rantaosayleiskaavan alueeseen, joka hyväksyttiin Kannonkosken kunnanvaltuustossa vuonna 1994. Rantaosayleiskaavassa alueelle on varattu mm. matkailupalvelujen aluetta (RM), venevalkama (LV-1), erityisaluetta (ET) ja retkeilyaluetta (VR-1, VR-2). VR2 –alueelle saa rakentaa 20 kpl majoitusmökkejä ja yleisötapahtumia palvelevia luontoon sopeutettavia
rakenteita sekä leirintätoimintaa palvelevia huolto- ja palvelurakennuksia.

Ote voimassa olevasta rantaosayleiskaavasta.

24(40)

KANNONKOSKEN KUNTA
NUORISOKESKUS PIISPALAN ALUEEN ASEMAKAAVALUONNOS

KAAVASELOSTUS
2.6.2021

Lähiympäristön kaavatilanne
Lähiympäristöön on vireillä Piispalan kyläyleiskaavan ja Kivijärven rantaosayleiskaavan muutoksen ja
osittaisen kumoamisen laadinta (Saarijärven kaupunki, aluearkkitehtipalvelut), kaavoitus on luonnosvaiheessa. Kantatien 77 pohjoispuolella on voimassa Kismanniemen ranta-asemakaavan muutos (KV
16.6.2008 § 14). Ranta-asemakaavan muutos asemakaavaksi on ehdotusvaiheessa.

Kyläyleiskaava-alueen alustava rajaus.

Voimassa oleva Kismanniemen ranta-asemakaava.

Muut suunnitelmat
Jauhoniemen osakaskunta on laatinut vuonna 2018 Piispalan hiekkarannan ennallistamissuunnitelman
välille Suurussalmi – Pitkänniemi. Suunnitelma sisältää hiekkarannan puuston ja kasvillisuuden raivaamisen ja matalan rantavesialueen kasvillisuuden niiton ja poiskuljetuksen. Toimenpiteiden ajoitus
vv. 2018 – 2021.

Ennallistamissuunnitelma on laadittu vesijättömaalle, kuvassa vaakarasteroitu alue.

Rakennusjärjestys
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen yhteinen rakennusjärjestys on hyväksytty Kannonkosken
kunnanvaltuustossa 30. 9.2013, rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.11.2013.
Rakennuskiellot, suojelupäätökset
Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa eikä suojelupäätöksiä.
Pohjakartta
Alueelle on laadittu numeerinen ETRS-GK25 - koordinaatiston pohjakartta vuonna 2015, korkeusjärjestelmä on N60, mittausluokka 2 (Äänekartta Ky). Pohjakartta hyväksytään ennen kaavaehdotusvaihetta.
25(40)

KANNONKOSKEN KUNTA
NUORISOKESKUS PIISPALAN ALUEEN ASEMAKAAVALUONNOS

4

KAAVASELOSTUS
2.6.2021

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Nuorisokeskus Piispalan alue on kehittynyt vuosikymmenten aikana merkittäväksi leirikoulu-, matkailu- ja virkistyspalvelujen sekä urheilutoimintapalvelujen keskukseksi, jota edelleen kehitetään ja laajennetaan.
Alueella voimassa oleva Kivijärven rantaosayleiskaava ei enää sisällöllisesti palvele Nuorisokeskus
Piispalan kehittämistä. Tulevaisuuden kehittämistarpeiden ja –mahdollisuuksien turvaamiseksi on alueelle tarpeen laatia asemakaava.
4.2 Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset
Asemakaavan valmistelu aloitettiin kunnan aloitteesta vuonna 2014 pohjakartan laatimisella ja hankeneuvottelulla. Vuonna 2015 järjestettiin maanomistajien ennakkokuuleminen sekä suunnittelutilaisuus
maanomistajille ja päättäjille (2.2.2015).
Piispalan asemakaavoitus sisältyy Kannonkosken kunnan kaavoituskatsaukseen 2015-2016. Kunnanhallitus teki kaavoituspäätöksen 11.4.2016 § 36.
Asemakaavoitushankkeessa laaditaan yhteistyötahojen välinen kaavoituksen käynnistämissopimus ja
tarvittaessa maankäyttösopimus.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1

Osalliset
Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavatyö vaikuttaa:
1. Maanomistajat ja asukkaat
-

Kaava-alueen ja sekä siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat ja asukkaat
Kaavan vaikutusalueen asukkaat
Kaavan vaikutusalueen yritysten, laitosten työntekijät ja käyttäjät sekä yritykset ja elinkeinonharjoittajat
Kaava-alueen liikenneväylien käyttäjät

2. Viranomaiset
-

Keski-Suomen liitto
Keski-Suomen ELY –keskus
Keski-Suomen museo
Paloviranomaisena Keski-Suomen pelastuslaitoksen aluepalopäällikkö
Ympäristöterveysviranomainen
Kannonkosken kunnan hallintokunnat; tekninen lautakunta

3. Muut osalliset
- Osakaskunnat
- paikallinen kotiseutuyhdistys
- kyläyhdistys
- Piispalan johtokunta
- Kannonkosken tulevaisuustyöryhmä
- Sammakkokangas Oy
- Elenia Verkko Oy
Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä.

4.3.2

Vireille tulo
Asemakaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta kuulutettiin 16.6.2016.
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Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely
Ajankohta
2.2.2015

23.11.2016

Suunnitteluvaihe
Maanomistajien ennakkokuuleminen sekä suunnittelutilaisuus maanomistajille ja päättäjille (ennen kaavoituksen vireilletuloa)
Kuulutus asemakaavoituksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei jätetty palautteita.
Ideointi-ilta päättäjille Piispalassa (Muistiinpanot liitteenä)

28.9.2017

Tiejärjestelypalaveri (Piispalan asemakaava-alue ja kyläyleiskaava-alue)

27.4.2021

Työpalaveri : Kurssitien vaihtoehtoiset ratkaisut, Kantatien levähdyspaikan
kehittäminen, uusi pohjavedenottamo (muistio).
Kaavaluonnosasiakirjat liitteineen nähtävillä.

16.6.2016
16.6. – 14.8.2016

__._.2021- __._2021

Kooste 2.2.2015 maanomistajille, kyläläisille ja päättäjille järjestetyssä tilaisuudessa esille tulleista ajatuksista ja ideoista.
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Viranomaisyhteistyö
Ajankohta
17.5.2016

Suunnitteluvaihe
Aloitusviranomaisneuvottelu

11.5.2017

Työneuvottelu Keski-Suomen ELY-keskuksessa liikennejärjestelmän osalta.
Kaavaluonnosasiakirjat liitteineen nähtävillä. lausuntokierros

__._.2021- __._2021

4.4 Asemakaavan tavoitteet
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet
Suunnittelussa tulee vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen
edistää maankäyttö- ja rakennuslain 5§ mukaisten alueiden käytön suunnittelun tavoitteiden toteutumista alueella.
Kunnan tavoitteet
Asemakaavassa huomioidaan tulevaisuuden tarpeet, asemakaavan tulee antaa väljyyttä toteuttamiseen.
Piispalan tavoitteet
Piispalalla ei ole tällä hetkellä merkittäviä rakentamistarpeita.
Majoitustilat ovat riittävät. Kurssitien leventäminen ja Piispalantien – Kurssitien risteysalueen parantaminen ovat tarpeellisia. Muita keskeisiä tavoitteita:

Tavoitteita vuonna 2021: Tutkitaan huoltorakennusten alueen muuttamista pois sisääntuloalueelta. Sinisen tien levähdyspaikan kehittäminen palvelutoiminnoille, uimahallin ympäristöön lisärakentamista.
Viranomaisten tavoitteita (Aloitusviranomaisneuvottelu): Monipuolisten virkistysarvojen turvaaminen ja kehittäminen, virkistysalueita ei pirstota (K-S Liitto). Piispalan alueelle riittävästi rakennusoikeutta (ELY-keskus).
Maakuntakaava
Maakuntakaavan tarkistusehdotuksesta Piispala on matkailun ja kulttuuriympäristön vetovoima-aluetta,
alue on osoitettu matkailupalvelujen ja virkistyspalvelujen alueeksi, kantatie 77 on matkailutie,
Kivijärvelle on osoitettu veneväylä ja Piispalaan venesatama. Moottorikelkkareitti ja virkistysreitti
kulkevat Piispalan kautta.
Yleiskaava
Alueella voimassa olevan rantaosayleiskaavan mukaan nuorisokeskuksen alue uimarannalle saakka on
matkailupalvelujen aluetta, muu alue retkeilyaluetta. VR-2 –alueelle on sallittu rakentamista, mutta
RM-alueen rakennusoikeutta ei ole määritelty. Kantatien sillan kupeeseen on varattu venevalkama-alue.
Alueelle on laadittu yleiskaavallinen tarkastelu (Liite 1). Kaavaselostuksen kohdassa 5.2.1 tullaan kaavaehdotusvaiheessa arvioimaan tarkemmin yleiskaavan sisältövaatimusten täyttymistä.
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Viereiset kaavahankkeet, kyläyleiskaavoitus
Liikenneverkon kehittäminen, liikenneturvallisuuden parantaminen kyläyleiskaava-alue ja Öijänniemen
kaava-alue huomioiden.
Luonnonympäristö, maisema
Luontoselvityksessä alueelta ei löydetty kaavoituksella erityisesti suojeltavia luontokohteita tai lajiesiintymiä. Maisemasta johdettuja tavoitteita:

-

-

Liikenne:
Tavoitteita ja suunnittelukysymyksiä liittyen liikenneverkkoon
Yleiset tiet:
o Piispalantien ja Kurssitien risteyksen parantaminen, vetovoimaisuuden parantaminen Piispalantieltä lähestyttäessä; liittymän kanavointi, kiertoliittymä tms. , viereisen hiekkakuopan
käytön ideointi (maisemointi) samassa yhteydessä.
o Suurussalmeen kantatielle 77 uusi virtausaukko /silta järviveden virtauksien parantamiseksi.
o Pohjavesialueen huomiointi: Kantatien 77 luiskasuojaus pohjavesialueen kohdalla(?).
o Tienvarsiin laitetaan pohjavesialueista kertovat kyltit. (Vrt. PV-alueen suojelusuunnitelma).
o Kantatien 77 levähdyspaikan kehittäminen/ mahdollisesti omistajan vaihdos.
o Piispalantielle tarpeen alikulku maakuntauran hiihtolatua varten (lähelle Piispalantien ja kantatien risteystä).
Toimiiko liikennejärjestely, jossa Kurssitien kautta liikennöidään Piispalan eteläpuolen asuin- ja loma-asuinkiinteistöille myöskin siinä tilanteessa, kun eteläpuolelle muodostetaan lisää tontteja kyläyleiskaavassa.
Kurssitiellä henkilöauto-, linja-auto-, ja huoltoliikennettä, tien yhteyteen on tarpeen järjestää jalankulkuväylä. Liikennemäärä saattaa nykyisestä vielä kasvaa esim. uusien tonttien tai toimintojen myötä.
Kevyen liikenteen yhteyksien kattavuus; yhteys hiihtokeskukselle ja kantatien ylikulkusillalle.
Kurssitie laajenee ”huoltopihaksi” lämpökeskuksen ja konehallin välissä –liikenneturvallisuutta tarpeen kohentaa (alueen jäsentäminen mm.).
Vedenottamon tieyhteys sijoittuu kyläyleiskaavan puolelle (tien kunto?), tie olisi hyvä varustaa portilla (Tavoite sisältyy pv- suojelusuunnitelmaan).
Paikoitustiloja ei ole tarpeeksi, lisäpaikoituksen järjestäminen.
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Julkisten liikenneyhteyksien kehittämisen tarpeet ja mahdollisuudet Piispalaan.

-

Ympäristönsuojelu
Pohjaveden suojelu:
Koko suunniteltava alue on pohjavesialuetta, suojelumääräys asemakaavaan.
Pohjaveden pinnan tason huomiointi rakentamisessa. Pohjaveden pinnan tasosta on joitakin tietoja v.
1990: ranta-alueella pohjavesi on lähellä maanpintaa, v. 1990 tehtyjen kairauksien perusteella 1-2 m
maanpinnasta, mutta ylempänä harjulla esim. maanottokuopassa (nyk hiihtokeskus) yli 5 m syvyydessä. Pohjaveden virtaussuuntaa ei ole selvitetty.
Alue on kunnallisen viemäriverkoston piirissä, uudet rakennukset liitetään myös keskitettyyn jätevesiviemäriverkostoon. Rakennusjärjestyksen mukaan sade- ja hulevesiä ei saa johtaa jäteviemärijärjestelmään.
Pohjavesialueella rantaimeytymistä koko länteen suuntautuvalla rannalla Öijänniemen pohjoisosaan
asti. Rantaimeytyminen on vilkkaampaa pohjavedenottamon lähialueella. Harju purkaa pohjavettä
järveen. Pohjavedenottamolle ei ole määritetty suoja-aluetta. Rakennusjärjestyksen mukaan lämpökaivoja ei saa rakentaa 500 m lähemmäksi pohjavedenottamoa. Jätevesiviemäreiltä sekä salaojilta ja
hulevesiviemäreiltä vaaditaan erityisen hyvää kuntoa ja huolellista rakennustapaa pohjavedenottamon
suoja-alueella.
Sadevesien johtamisen periaatteet: Puhtaat sadevedet erotetaan likaisista; kattovesiä ei johdeta liikennealueille vaan imeytetään maaperään. Likaantuneet sadevedet kerätään ja johdetaan pohjavesialueen
ulkopuolelle tai vaihtoehtoisesti puhdistetaan (mm. suodatuspainanteet) ennen vesistöön laskua.
Vedenottamoalue aidataan, pääsy ulkopuolisilta sekä eläimiltä estetään. Vedenottamolle johtava tie
varustetaan puomilla (PV-alueen suojelusuunnitelma).
mahdollisesti varaus toiselle pohjavedenottamolle (?)

-

Virkistys
Metsä- ja ranta-alueet on tavoitteena säilyttää virkistyskäytössä.

-

-

-
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Rakennetusta kulttuuriympäristöstä johdettuja tavoitteita
alueelle kehitetyn rakentamistavan vaaliminen rakennusten muodoissa, materiaaleissa, väreissä ja yksityiskohdissa.
- täydennysrakentaminen siten, että rakennusryhmät säilyvät /täydentyvät ja alueelle jää vapaata aluetta
puustolle ja kasvillisuudelle.
- majoitusrakennusten sijoittamisessa ja alueen täydennysrakentamisessa on tärkeää, että turvataan majoitustilojen yksityisyys. Tämä voidaan huomioida rakennusten sijoitustavassa; suuntauksessa ja
maaston muotojen hyväksikäytössä. Lisäksi yksityisyyttä voidaan turvata rakentein, kuten suojaisin
terassein (kuten on rakennettu mm. rivitaloihin).
-

Kunnallistekniikka
Kaavaan varataan johtokatuvaraukset kunnallistekniselle verkostolle sekä sähkömuuntamoille. Aluevaraus uudelle, mahdollisesti alueelliselle lämpölaitokselle. Pohjavedenottamoalueen huomiointi, mahdollisesti varaudutaan toiseen pohjavedenottamoon.
Ympäristöhäiriöt
Pohjaveden suojelu, pohjavedenottamon huomioiminen. Sade- ja hulevesien johtaminen pohjaveden
suojelutavoitteet huomioiden. Hulevettä kertyy eniten hallien katoilta sekä paikoitusalueilta.
4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden kuvaus
4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus
Sisääntuloalueen ja huoltopihan erottaminen, luonnos:

Luonnoksessa sisääntulotie ohjataan hieman idempää, konehallin kohdalta, konehalli purettaisiin ja uusi huoltorakennus rakennettaisiin
hieman lännemmäksi. Huoltoalue sulkeutuu omaksi kokonaisuudekseen, sisääntulotieltä voidaan muodostaa myös ajotie eteläpuolisille
asuinkiinteistöille, jolloin Piispalan alueella läpiajoliikenne vähentyisi. Punaiset rakennukset olemassa olevia, tumman siniset uusia.
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Luonnoksia Piispalan alueen laajentamiseksi, 3 vaihtoehtoa:

LAAJENEMISVAIHTOEHTO 1

Nykyistä ajotieverkostoa ei laajenneta juuri ollenkaan, uudisrakentaminen tukeutuu pääosin nykyiseen ajoväylästöön.
Uudisrakennuksia suunnitellaan uimahallin läheisyyteen sekä Piispanhatun lähiympäristöön. Nykyistä huoltoaluetta muokataan; huoltopiha erotetaan muusta ajoneuvoliikenteestä. Ylipainehallin edustalle muodostetaan
ajoneuvoliikenneyhteys, mutta pääkatu (Kurssitie) päätetään uimahallin edustalle.
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LAAJENEMISVAIHTOEHTO 2

Nykyistä ajotieverkostoa laajennetaan Piispanhatun luona.
Uudisrakennuksia suunnitellaan Piispanhatun ja uimahallin lähiympäristössä. Uimahallin luona uudisrakentamista ei uloteta uimahallia pohjoisemmaksi.
Nykyistä huoltoaluetta muokataan; huoltopiha erotetaan muusta ajoneuvoliikenteestä.
Kurssitie päätetään uimahallin edustalle. Ylipainehallin edustalle muodostetaan ajoyhteys mm. huoltoliikennettä varten.
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LAAJENEMISVAIHTOEHTO 3

Nykyistä ajotieverkostoa laajennetaan merkittävästi; alueelle rakennetaan uusi, Kurssitien suuntainen ajotie
ylärinteeseen.
Uudisrakentaminen suunnitellaan pääosin nykyisen rakennetun alueen pohjoispuolelle tukeutumaan
uuteen ajotiehen. Uimahallin luokse suunnitellaan vähäistä lisärakentamista jäsentämään aluetta.
Uudisrakentamisen määrällä on vaikutuksia mm. energia-huoltoon (uusi lämpökeskus) sekä mahdollisesti muidenkin rakennusten käyttötarkoituksiin ( huoltotilojen riittävyys, hallintorakennusten laajentamistarve jne.).

34(40)

KANNONKOSKEN KUNTA
NUORISOKESKUS PIISPALAN ALUEEN ASEMAKAAVALUONNOS

KAAVASELOSTUS
2.6.2021

4.5.2 Kurssitien vaihtoehtoja
Luonnosvaiheessa tutkittiin Piispalan leirikeskuksen alueen päätieyhteyden merkitsemistapaa asemakaavassa joko katualueena tai Piispalan sisäisenä tieyhteytenä:
VAIHTOEHTO A KURSSITIE KATUNA:

‐
‐
‐
‐

Kurssitie katualueena aina uimahallin paikoitusalueelle saakka, johon muodostetaan kääntöpaikka.
Katualueen reunaan liittymäkieltoalueita mm. rinnekohtiin. Nykyiset liittymät yksityisille kiinteistöille pysyvät.
Kevytväylä katualueesta erillään YLP/s-korttelialueen puolella (jk).
Kurssitien katua ei voida sulkea ajoportilla. Ajoportti voidaan kuitenkin laittaa Piispalan majoitusrakennuksille
johtavien teiden alkuun (YLP/s-alueella olevat ajoyhteydet) ja esim. rantaan johtavan tien alkuun (RM-4-alue).

VAIHTOEHTO B PIISPALAN SISÄINEN TIEYHTEYS:

‐

‐
‐

Kurssitie katualueena Piispalan sisääntuloalueelle saakka, johon muodostetaan kääntöpaikka. Siitä eteenpäin
Kurssitie on YLP/s-korttelialueen sisäinen tieyhteys (ajoyhteys –merkintä). Nykyisten yksityistieliittymien
kohdalla ajoyhteys ulottuu korttelialueen etelärajaan asti, Kulkuyhteydet nykyisille kiinteistöille Piispalan eteläpuolella turvataan.
Kevytväylä tieyhteyden pohjoispuolella YLP/s-korttelialueen puolella (jk).
Piispalan leirikeskuksen alueella leirikeskuksen sisäinen tie on mahdollista tarvittaessa sulkea ajoportilla, jolla
ajoneuvoliikennettä voidaan rajoittaa esim. öiseen aikaan.

Kaavaluonnos on laadittu vaihtoehdon A pohjalta (Kurssitie katuna uimahallille saakka).
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
Asemakaavaluonnos on laadittu alustavien luonnosten pohjalta vaihtoehtoa 2 kehittäen.
Asemakaavaluonnoksessa:
Nykyisen leirikeskuksen alue on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi, jolla sallitaan myös liiketoiminta
(YLP/s: Opetustoimintaa ja sosiaalitointa palvelevien kurssi- ja leirikeskusten ja urheilua, virkistystä ja matkailua
palvelevien rakennusten sekä näitä toimintoja tukevien liike- ja palvelurakennusten korttelialue, jolla ympäristön ominaispiirteet säilytetään. Uudisrakentamisessa huomioidaan olemassa olevan rakennuskannan rakennustapa ja rakennusryhmät, rakentaminen sopeutetaan kooltaan, materiaaleiltaan, muodoltaan ja väreiltään olemassa olevaan rakennuskantaan, maisemaan sekä maaston muotoihin. Alueen rakentamisessa vältetään liiallista maaston leikkausta ja
maantäyttöä. Rakentamatta jäävällä alueella säilytetään puustoa ja metsäkasvillisuutta).
- Rakennusoikeus on annettu tehokkuusluvulla ja rakennusten käyttötarkoitusten periaatteita on jaoteltu rakennusaloittain ( c, r-m, m, h ).
Korttelialueen sisään on varattu osa-alue teleliikenteen mastoa varten (emt), maston korkeus on rajoitettu 30 metriin, maston tulee olla tyypiltään rakennettuun ympäristöön sopiva.
- Leirikeskuksen ranta-alue on osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi (RM-4), rakennusoikeus
e=0,07, kerrosluku Iu½. Lahdelma on uimaranta-alueena (vv) ja uimarannan laidassa on venevalkama (LV. Kurssitien päätteestä johtaa kulkuyhteys (pp/t) venevalkamalle.
- Harjumetsä on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR-1), alueelle voidaan rakentaa virkistystä palvelevaa rakentamista enintään 300 k-m², kerrosluku I.
- Hiihtokeskuksen alue on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU-1), rakennusoikeus 2500 k-m², kerrosluku II.
- Alueella on muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä, jotka on osoitettu suojeltavina
alueina (sm).
- Kurssitie on osoitettu katualueeksi. Kadun sisääntulokohtaa Piispalan alueelle on linjattu nykyisen huoltoalueen
etelä- ja itäpuolelle. Nykyinen itärajan tuntumassa oleva konehallirakennus joudutaan siirtämään. Kurssitien ja
Piispanhatulle johtavan tien risteysalueen muotoiluun on varauduttu katualueella. Kurssitien katualue on muodostettu aina uimahallin pysäköintialueelle saakka.
Muita aluevarauksia:
- Kantatien 77 levähdyspaikan alue on osoitettu palvelurakennusten korttelialueeksi, johon voidaan muodostaa venevalkamatoimintaa, matkailua, retkeilyä ja kantatien tienkäyttäjille suunnattuja virkistyspalveluja ja näihin liittyviä
rakennuksia, sekä majoitusrakennuksia korttelialueen eteläosaan (P-1), rakennusoikeus e=0,10, kerrosluku Iu½.
Vesialueelle (W) voidaan rakentaa laitureita ja lauttasaunoja (lv), rakennusoikeus lauttasaunoille 100 k-m².
- Kantatien 77 maantiealue sisältyy osittain kaava-alueelle (LT).
- Nykyinen pohjavedenottamon alue lähiympäristöineen on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaksi alueeksi (ET-2).
- Kaava-alue on kokonaisuudessaan suojeltavaa pohjavesialuetta (Yleismääräyksessä).
5.1.1 Mitoitus
Asemakaava-alue on kokonaispinta-alaltaan kaavaluonnosvaiheessa 69,1746 ha. Kaavaluonnoksessa rakennusoikeus
on annettu korttelialueilla tehokkuusluvulla ja virkistys- ja vesialueilla kerrosalaneliö-metreinä. Koko kaava-alueelle
rakennusoikeutta muodostetaan: 37 123 k-m². Alla olevassa taulukossa korttelialueiden ja alueiden pinta-alat, rakennettu tilanne sekä kaavaluonnoksessa muodostettu rakennusoikeus:
ALUE:

PINTA – ALA:

Rakennettu tilanne:

Rakennusoikeus kaavaluonnoksessa:
28 950 k-m² (e=0,23)

YLP/s

125 870 m²

RM-4

51 968 m²

Noin 19 659 k-m² (ylipainehalli mukana)
412 k-m²

VU-1

68 173 m²

482 k-m²

2500 k-m²

VR-1

398 216 m²

-

300 k-m²

ET-2

1607 m²

20 k-m²

112 k-m² (e=0,07)

P-1

15 230 m²

15 k-m²

1523 k-m² (e=0,10)

W

3561 m²

-

100 k-m²

LT

15235 m²

-

-

3638 k-m² (e=0,07)

LV

818 m²

-

-

Katu

11068 m²

-

-

YHTEENSÄ

161746 m²

20 588 k-m²

37 123 k-m²
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5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
5.2.1. Yleiskaavan sisältövaatimusten täyttyminen (täydennetään kaavaehdotusvaiheessa)
Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, MRL 54 § 4 mom mukaan asemakaavaa laadittaessa on
otettava huomioon, mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään (MRL 39§). Yleiskaavan sisältövaatimusten täyttymistä asemakaavan laadinnassa arvioidaan seuraavien tekijöiden osalta:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;
asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;
mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja
jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla;
mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön;
kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;
ympäristöhaittojen vähentäminen;
rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen;
virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys;

5.3 Aluevaraukset
5.3.1 Korttelialueet
(P-1): Palvelurakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa venevalkaman toimintoja, matkailua, retkeilyä ja kantatien tienkäyttäjien virkistystä palvelevia rakennuksia, rakennelmia ja laitteita. Majoitusrakennuksia voidaan rakentaa korttelialueelle erikseen merkitylle osa-alueelle. Rakennusten ja rakennelmien tulee sopia muodoltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään vesistömaisemaan ja kantatien tiemaisemaan.
(YLP/s): Opetustoimintaa ja sosiaalitointa palvelevien kurssi- ja leirikeskusten ja urheilua, virkistystä
ja matkailua palvelevien rakennusten sekä näitä toimintoja tukevien liike- ja palvelurakennusten korttelialue, jolla ympäristön ominaispiirteet säilytetään. Uudisrakentamisessa huomioidaan olemassa olevan
rakennuskannan rakennustapa ja rakennusryhmät, rakentaminen sopeutetaan kooltaan, materiaaleiltaan, muodoltaan ja väreiltään olemassa olevaan rakennuskantaan, maisemaan sekä maaston muotoihin.
Alueen rakentamisessa vältetään liiallista maaston leikkausta ja maantäyttöä. Rakentamatta jäävällä
alueella säilytetään puustoa ja metsäkasvillisuutta.
(RM-4): Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Uudisrakennusten tulee sopia kooltaan, muodoltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään rantamaisemaan. Rakennusten sijoittamisessa huomioidaan, että
alueelle jää rakentamisesta vapaata ranta-aluetta ja rakennukset eivät estä keskeisiä näkymiä vesistöön
sisä- maan suunnasta.
(VU-1): Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.
(ET-2): Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. Alueelle saa rakentaa
ainoastaan pohjavedenottamon toimintaan liittyviä rakennuksia.
5.3.2 Muut alueet
(VR-1): Retkeily- ja ulkoilualue. Aluetta hoidetaan mäntyvaltaisena metsänä. Alueelle saa rakentaa rakennelmia ja pieniä rakennuksia virkistysalueen käyttöön.
(W): Vesialue.
- vesialueelle voidaan rakentaa laitureita ja lauttasaunoja (lv-osa-alue, rakennusoikeus 100 km²).
(LT): Maantien alue.
(LV): Venevalkama-alue. Alueelle saa rakentaa veneiden säilytykseen liittyviä rakennelmia.

Suojelumääräykset: Yleismääräyksenä pohjavesialueen suojelumääräys.
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Tekninen huolto/Energiahuolto: Johtokadut
Maanalaisille johdoille on kaavaluonnoskartassa varattu johtokadut:
- sähkökaapelit: 4 m. Ilmajohto 10 m. Muuntamon ympärille rakentamisrajoitus 8 m päähän (Hiihtokeskuksen luona oleva muuntamo). Leirikeskuksen alueella oleville muuntamoille ei ole osoitettu
aluevarausta. (Toinen jää Kurssitien katualueelle ja toinen on uimahallin vieressä).
vesi-, viemäri, hulevesijohdot: Kunnan viemärin runkojohto saattaa ulottua kaava-alueelle pohjavedenottamon yläpuolelle, johdolle ei ole osoitettu johtokatua kaavaluonnoksessa.
- Leirikeskuksen alueen sisäisen verkoston johtokatualueet täydennetään kaavaehdotusvaiheessa.
Kulkuyhteydet
- Kantatie 77 on maantie (LT), liittymäkohdat osoitettu nuolimerkinnällä.
- Kantatien levähdyspaikka muutetaan kaavaluonnoksessa P-1 –alueeksi, alue säilyy kuitenkin kantatien käyttäjien virkistys- ja levähdysalueena.
- Alueen sisäiset kevyen liikenteen reitit on osoitettu jk- merkinnällä. Piispanhatulta Piispalantien
varrelle johdettava kevyen liikenteen reitti on osoitettu osa-aluevarauksena (pp).
- Kurssitien katualuevarauksen leveys Piispalan kohdalla on n. 10 m ja kurssikeskuksen itäpuolella
n. 14 m.

5.4 Kaavan vaikutukset
5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Suhde ylempään kaavatasoon, valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin:
 Asemakaavaluonnos toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja maakuntakaavan tavoitteita.
 Kaavaluonnos poikkeaa rantayleiskaavasta mm. kantatien levähdyspaikan kehittämisen osalta,
mutta pääosiltaan kaavaluonnos on rantayleiskaavan periaatteiden mukainen.
Rakennettu ympäristö
 Leirikeskuksen rakennettua kokonaisuutta voidaan täydentää ja rakennettu kokonaisuus voi laajeta
pohjoiseen ja länteen.
 huoltoalue rakennuksineen voidaan erottaa omaksi kokonaisuudekseen Kurssitien uuden linjauksen
myötä. Lisäksi korttelialueelle on ositettu uusi huoltoalue Green care –toimintojen läheisyyteen.
 Kurssitie johdetaan katuna aina uimahallin paikoitusalueelle saakka. Liittymien muodostamista on
rajoitettu liittymäkieltomerkinnällä. Kadun kautta voidaan liikennöidä leirikeskukseen sekä sen
eteläpuolisille kiinteistöille. Kadun liikennöintiä ei ole mahdollista rajoittaa ajoportein, mahdollisesti tarvittavat ajoportit voidaan jatkossa sijoittaa katuliittymiin.
Leirikeskuksen alueella kevyen liikenteen reitti toteutetaan kadusta erillisenä väylänä.
 Alueen luonne ja rakentamistapa on otettu huomioon YLP/s-määräyksessä.
 Kantatien levähdyspaikalle voidaan kehittää virkistyspalveluja, kantatien puoleinen alueen osa säilytetään kantatien käyttäjien saavutettavissa.
 Alueella olevat kiinteät muinaisjäännökset sijoittuvat pääasiassa VR-1 –alueelle, ne on rajattu osaaluerajauksena (sm), sm-alueella olevat nykyiset virkistysreitit on osoitettu kaavaluonnoksessa.
Liikenne:
 Kantatien levähdyspaikka muutetaan P-1 –alueeksi. Muutos tarkoittaa omistajavaihdosta valtiolta
kunnalle ja tiesuunnitelman laatimista. Alueen pohjoisosa säilyy tien käyttäjien levähdys- ja virkistysalueena, korttelialueen eteläosaan on mahdollistettu majoitusrakennusten rakentaminen, tämä
osa korttelialueesta on tavoitteena eristää varsinaisesta levähdyspaikka-alueesta.
 Kurssitie on kaavaluonnoksessa päätetty uimahallin paikoitusalueen edustalle ja katu on linjattu
sisääntulokohdassa huoltoalueen ulkopuolelle. Kurssitien erottaminen huoltoalueesta kohentaa liikenneturvallisuutta leirikeskuksen sisääntulokohdassa.
 Korttelialueen muu tiestö on alueen sisäistä tieverkkoa (ajoyhteys –merkintä)
Ympäristönsuojelu:
Pohjaveden suojelumääräys koskee koko kaava-aluetta ja se aiheuttaa joitakin rakentamisrajoituksia
alueella. Pohjaveden pinnan tasosta eikä pohjaveden virtaussuunnasta ole tarkkaa tietoa. Ennen rakentamista pohjaveden pinnan taso selvitetään, jotta rakentamisella ei aiheuteta pohjaveden purkautumista.
Lämpökaivoja ei saa rakentaa 500 m lähemmäksi pohjavedenottamoa.
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5.4.3 Taloudelliset vaikutukset







Kantatien levähdyspaikan kehittäminen edellyttää maa-alueen omistajan vaihdosta valtiolta kunnalle
ja tiesuunnitelman laatimista. Kustannusten määrä hahmottuu sopimusneuvotteluissa.
Kurssitien linjauksen muuttamisesta (sisääntuloalue) ja kevyen liikenteen väylän rakentamisesta aiheutuu kustannuksia.
Kunnallisteknistä verkostoa on tarpeen laajentaa P-1 –alueelle (Esim. Piispalantien varressa olevalta
vesi- ja viemärilinjalta), mutta suunnittelualueen eteläosassa uudisrakentaminen liitetään pienin lisärakentamistoimenpitein nykyiseen verkostoon.
Käyttötarkoitusmerkinnät P-1 ja YLP/s mahdollistavat toiminnan kehittämisen monipuolisena.
Laaja virkistysalue rantoineen tukee leirikeskuksen toimintaa.
pohjaveden suojelusta voi aiheutua lisäkustannuksia rakentamisvaiheessa (mm. veden pinnan tason
selvittäminen). Pohjaveden suojelulla on toisaalta kauas kantoisia positiivisia vaikutuksia, huolellisuus pohjavesialueella toimimisessa on yhdyskuntataloudellisesti kannattavaa.

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön




5.4.3

Luontoselvityksen mukaan, alueella ei ole kaavoituksella erityisesti suojeltavia luontokohteita.
Koko kaava-alueen pinta-alasta osoitetaan virkistysalueeksi VR-1 noin 57 %, uudisrakentamista osoitetaan pääasiassa hiihtokeskuksen alueelle (VU-1), mikä turvaa metsäalueen säilymisen yhtenäisenä.
täydennysrakentaminen on osoitettu pääasiassa nykyisen rakennetun kokonaisuuden yhteyteen, mikä
tukee yhdyskuntarakenteen eheyttämistavoitetta.

Sosiaaliset vaikutukset






Kurssitie on osoitettu katualueeksi aina Piispalan uimahallille saakka. Katua ei ole mahdollista sulkea
ajoportilla, kuten tähän asti on tehty, jotta tarpeeton yöaikainen ajoneuvoliikenne leirikeskuksen alueelle estetään. Leirikeskuksen sisäiset tiet on jatkossa mahdollista sulkea ajoportein katuliittymissä.
Kurssitien linjaus on suoraviivainen leirikeskuksen kohdalla, ajonopeuksia on mahdollista hillitä katusuunnittelun keinoin esim. hidasteiden avulla.
Kurssitien katualue sijoittuu alueen itäosassa hieman etelälaidastaan eteläpuolisen kiinteistön (216402-2-66) alueelle. Katualueessa on otettu huomioon kevyen liikenteen väylän rakentaminen, sekä
liikenneturvallisuus kurssikeskukseen saapumisen kohdassa. Kurssitien kehittäminen palvelee sekä
kurssikeskuksen että alueella asuvien tarpeita.
Kurssikeskuksen alueelle on suunniteltu alueen sisäinen kevyen liikenteen väylä, väylä kohentaa
kurssikeskuksen alueen liikenneturvallisuutta.

5.5 Ympäristön häiriötekijät
Ranta-alueella Kivijärven tulviminen on hyvä ottaa huomioon. Alin rakentamiskorkeus on annettu kaavaluonnoksessa suosituksena. +132,50 (N2000) (m). (Pohjakartan korkeusjärjestelmässä N60:
+132,17). Rankkasateiden huomioon ottaminen hulevesien hallinnassa on sisällytetty kaavaluonnoksen
yleismääräykseen.

Alimman suositeltavan rakentamiskorkeuden määräytyminen
maanvaraisen laattaperustuksen tapauksessa.

Alin rakentamiskorkeus sokkeliperustukselle ja tuulettuvalle alapohjalle. Maanpinta ja etäisyys vesirajasta ovat määräävämpiä kuin
kapillaarikatkon sijainti rakenteessa. (Tulviin varautuminen rakentamisessa, Ympäristöopas 2014).
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5.6 Kaavamerkinnät ja - määräykset (Kaavakartan yhteydessä)

5.7 Nimistö
Kantatie 77: SININEN TIE , kadut: KURSSITIE.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Asemakaava tullaan toteuttamaan maanomistajien tarpeiden mukaisesti kaavan tultua lain voimaiseksi.

6.3 Toteutuksen seuranta
Rakennustarkastaja tarkkailee toteutusta rakennuslupa-asioiden yhteydessä.

Helsingissä 11.4.2017, 18.8.2017, 16.10.2020, 2.6.2021

Anna-Liisa Nisu
arkkitehti, YKS-412

LIITTEET

Liite 1: Yleiskaavallinen tarkastelu
Liite 2: Muistio ideapalaverista 23.11.2017
Liite 3: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 4: Luontoselvitys, Ahlman Group 2016.
Liite 5: Piispalan nuorisokeskuksen asemakaavan, Öijänniemen ranta-asemakaavan ja Piispalan lähiympäristön kyläyleiskaavan arkeologinen inventointi 7.10.2016, Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu.
Liite 6 : Rakennusselvitys, arkk.tsto A-L. Nisu.
Liite 7 : Asemakaavan seurantalomake (Laaditaan kaavaehdotusvaiheessa)
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YLEISKAAVALLINEN TARKASTELU 1:7000 (A3),

6

Yleinen uimaranta
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LIITE 1.
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Olemassa oleva kantatie / yhdystie
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Rantasauna 2
140

ge

14

139

13

0

Ohjeellinen uusi tielinjaus.

8

2 550 9800

14

2 550 9200

141
2

699 1200

Tieliikenteen yhteystarve.
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Virkistysreitti sivuväylä, (ei päällystetä).

26
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Virkistysreitti pääväylä (ei päällystetä)
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Rantasauna 1
KT 77:n ja YT 16890 RISTEYSALUEEN PARANTAMINEN
- risteysalueen kanavointi?
- nelihaaraliittymän muutos: Likolahdentien liittymän siirto?
- Näkemäalueita parannatteva Likolahdentien liittymässä
-
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25

Matkailupalvelujen alue.
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115

Bussipysäkki
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Pientalovaltaiseen asumiseen tietyin ehdoin kehitettävä alue.

0

Uusi alikulku maakuntauraa varten (hiihto)

pv

107

13 7

14

1

EV

Julkisten ja yksityisten palvelujen alue.

136

14 2

ET

14

140

139

137

138

132

13 6

Paikoitusalueen sovittaminen maastoon,
kulkuyhteys saunalle 1

Virkistysalue.

P

yt

PALVELUPISTE
Venevalkama

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

kanoottien vuokraus
kioski, infopiste
uimapaikka, uimakopit, wc:t

VU

paikoitustilat (laajentaminen)
Levähdysalueen kalusteet

HIIHTOKESKUS

Pienin toimenpitein kehitettävä alue. (julkisten palvelujen alue)

Liittymässä huono näkyvyys, liittymäkohdan siirto

jätehuoltopiste
Kevyen liikenteen väylä Piispalantien yhteyteen:
- Piispalantien länsilaidassa tarvetta maaleikkaukseen.
- Piispalantien itäpuolella maasto tasainen, mutta maa-alue on yksityisessä
omistuksessa.
- Katuvalaistus rakennettava
- kevyen liikenteen väylä muodostaa yhteydet bussipysäkeille
- väylä palvelee Öijänniemen ja Piispalan loma-asukkaita/asiakkaita sekä kylän
vakituisia asukkaita

Pienin toimenpitein kehitettävä alue. ( palvelujen alue)

Pienin toimenpitein kehitettävä alue. (matkailupalvelujen alue)

sm

Pienin toimenpitein kehitettävä alue. ( virkistysalue)

Yhdyskuntateknistä huoltoa palveleva alue.

Pienin toimenpitein kehitettävä alue (Yhd.kunta tekninen huolto)
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Suojaviheralue.
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Puustoinen suojavyöhyke.

sm

Piispalantie - Kurssitie:
RISTEYSALUEEN
PARANTAMINEN

RANTARAKENNUKSET

yt

pv

Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue.

Tarha-alue

Harva rakenne, rantamaisemaan sopiminen

ET

Tärkeä näkymä.

Bussipysäkki

Natura 2000-verkostoon kuuluva alue.

PY/P

TIIVIISTI RAKEN-

Rantojen suojeluohjelmaan kuuluvan alueen rajaus.

NETTU ALUEKOKONAISUUS

sp

ET

EV

Arvokas geologinen muodostuma.

sm
Muinaismuistokohde ja -alue.

Maisemavaurion korjaustarve.

Arkk.tsto Anna-L. Nisu

LIITE 2.

Kannonkosken kunta, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski
puh. 014 459 6111, fax 014 451 547

PIISPALAN JA LÄHIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISEN IDEAILTA
Paikka: Piispala, kokoustila Lintuselkä
Aika: 23.11.2016, klo 17.30
Osallistujat: Vesa Wilkko, Kari Hietaharju, Terttu Möttönen, Jarmo Kulmala, Reijo Vesterinen, Asko Hänninen, Reijo Kinnunen, Seppo Ahonen, Mauno Autio, Jukka Kainulainen, Johannes Leppänen, Simo Mäkelä, Matti Tall, Jukka Tuohimaa, Ulla-Maija Humppi, Mirja Tarvainen, Sari Peura,
Anna-Liisa Nisu.

Muistio
1. Tilaisuuden avaus
Valtuuston varapuheenjohtaja Reijo Vesterinen avasi tilaisuuden klo 17.30 ja toivotti kaikki
paikalla olijat tervetulleiksi.

2. Kaavahankkeiden laadintavaiheet yleispiirteisesti/U-M Humppi






Piispalan alueen sekä asemakaavan pohjakartta on valmis, mutta vielä hyväksymättä
Öijänniemen pohjakartta on täydennyskartoitettu
muinaismuistoselvitykset kaavahankkeiden alueelta on laadittu samoin luontoselvitys
Piispalan sekä Öijänniemen asemakaavaluonnosten laadinta aloitetaan välittömästi
kyläyleiskaavasta on olemassa jo erilaisia mitoitustarkasteluja, joissa tässä vaiheessa on vasta tutkittu rakennusoikeuksien määrää eri mitoitusluvuilla

3. Nuorisokeskus Piispalan asemakaava-alueen ja Öijänniemen asemakaava-alueen suunnittelun
lähtökohdat sekä kehittämisen ideointia/Anna-Liisa Nisu


työpajan tarkoituksena on alueiden kehittämisideoiden löytäminen, erilaisten näkemysten esille tuominen, vuorovaikutuksen järjestäminen sekä kaavan tavoitteiden selkeyttäminen

tällä hetkellä tiedossa olevia tavoitteita Piispalan alueen asemakaavalle:
o alueella voimassa oleva rantaosayleiskaava ei ohjaa tarpeeksi alueen rakentamista,
joten tavoitteena on laatia asemakaava, jonka tulee olla kuitenkin riittävän joustava
väline alueen kehittämisen kannalta
o Rakennusoikeudessa varaudutaan tulevaisuuteen, tällä hetkellä ei välitöntä rakentamistarvetta
o Virkistys- ja ulkoilualueen säilyminen Piispalan toimintaa ja matkailua palvelevana
kokonaisuutena. Monipuolisen virkistyskäytön turvaaminen ja kehittäminen.
o sisääntulotien ja pysäköinnin kehittäminen, läpiajoliikenteen välttäminen
o Kantatien levähdyspaikan kehittäminen
o uudesta maakuntakaavaluonnoksesta tulevat tavoitteet
o pohjavesialue ja vedenhankinnan turvaaminen, maaperä
o esihistoriallisten kiinteiden muinaisjäännösten (mm. pyyntikuopat)huomiointi.
 tällä hetkellä tiedossa olevia tavoitteita Öijänniemen kaavamuutokselle:
o Epäselvyyttä laaditaanko kaavamuutos asumista vai loma-asumista ajatellen.
o Rannat julkisessa käytössä
o kantatie kaava-alueen kohdalla mukaan kaava-alueeseen (tai Piispalan)
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o

o
o
o
o

Loma-asuinalue: Erilaisia rakennustyyppejä mahdollistava, korttelialueiden laajentaminen, tonttijaon muutos, rakennusoikeuden nosto, kerrosluvun nosto, myös pienimuotoinen loma-osaketyyppinen ratkaisu
rantasaunan paikan muutos melulta suojaan
Maakuntakaavoitus sopeutuu, jos pysyvää asutusta alueelle.
pohjavesialue ja vedenhankinnan turvaaminen, maaperä
esihistoriallisten kiinteiden muinaisjäännösten (mm. pyyntikuopat)huomiointi.

4. Tavoitetyöpaja




Piispalan ja Öijänniemen alueen maankäytön ideointi aloitettiin ryhmätyöskentelynä seuraavien aihealueiden kautta; Piispala: toiminnan sisältö, aika, alueen fyysinen luonne, liikenne,
energiatalous. Öijänniemi: Asuinalue vai loma-alue, loma-asumiskonsepti, kohderyhmät, alueen fyysinen luonne vetovoimatekijänä.
kooste ryhmien ideoista liitteenä 1 ja 2.

5. Kyläyleiskaava-alueen alustavien mitoitus- ja suunnitteluperusteiden esittely/Ulla-Maija Humppi










kyläyleiskaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteet ovat säännöt, jolla rakennusoikeutta kaavaalueella jaetaan.
ranta-alueeksi luetaan n. 100 metrin levyinen kaista vesistön rannasta ja tällä alueella rakennusoikeuden tarkastelu tapahtuu emätilaperiaatteella, jossa rantaviivan pituus on rakennusoikeuden mitoittava tekijä
rantaviivan mittana käytetään ns. muunnettua rantaviivaa, jossa enintään 50 metriä leveissä
niemissä ja salmissa mitataan ainoastaan kanta ja 50- 100 metriä leveissä niemissä ja salmissa rantaviivasta huomioidaan puolet.
emätila = 1.7.1959 voimassa ollut tila
alustavassa mitoituksessa Kivijärven rannalla on käytetty 7 yksikköä/muunnettu rantaviivakilometri ja Jauholammen rannalla 6 yksikköä/muunnettu rantaviivakilometri.
kuivanmaan rakennusoikeus jaetaan tilojen pinta-alojen (josta on vähennetty ranta-alueen pinta-ala) mukaan erillisen mitoitustaulukon mukaisesti.
maankäyttö ja rakennuslaki on mahdollisesti muuttumassa ensi vuoden puolella siten, että kyläalueiden rannoilla olisi mahdollista käyttää korkeampaa mitoitusta.

6. Tilaisuudessa esille tulleita mielipiteitä kyläyleiskaavan osalta





kyläyleiskaavan mitoitus näyttäisi olevan melko sopiva, korkeampi mitoitus johtaisi lähes kaikkien rannanosien rakentumiseen. Vaikka mitoitusta nostettaisiin, rakennuskelpoisia rannanosia ei välttämättä löytyisi.
paikalla oli vain pieni osa kunnanvaltuuston jäsenistä, joten kyläyleiskaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteiden esittely koko valtuustolle nähtiin tarpeelliseksi
uusien rakennuspaikkojen myötä liikenteellinen tarkastelu yhdessä Piispalan asemakaavaalueen kanssa todettiin tärkeäksi.

7. Tilaisuuden päättäminen
Valtuuston vapapuheenjohtaja Reijo Vesterinen päätti kokouksen klo 20:30.

Muistion vakuudeksi 30.11.2016

Mirja Tarvainen, Anna-Liisa Nisu
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TOIMINNAN SISÄLTÖ AJATELTUNA ESIM.
3:N OSATEKIJÄN KAUTTA
Toimii liikelaitoksena, tuottaa taloudellista hyötyä / Luo identiteettiä kunnalle ainutkertaisena
luonnon- ja kulttuuriympäristönä /Tuottaa virkistysmahdollisuuksia kunnan asukkaille
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus:
- nuorisokeskus- valtakunnallinen
- Kunnan sisällä sekä alueellisesti merkitystä tuovat Piispalan työpaikat sekä liikuntapalvelut ja virkistäytymismahdollisuudet.

TOIMINNAN SISÄLLÖN
SUHDE VUODENAIKAAN, ERI AISTEIHIN
‐

‐
‐

Toiminta on ympärivuotista, sesonkipiikit ajoittuvat keväälle ja syksylle. Hiljaiset kaudet ajoittuvat marraskuusta helmikuulle (?). Puoliteholla sesonkien ulkopuolella.
Toiminta vaihtelee vuodenaikojen mukaan, myös käyttäjäryhmät vaihtelevat
vuodenaikojen mukaan.
Säävapaita tiloja ovat mm.; sisäpelisali,
kuntosali, uimahalli, jäähalli, tekonurmikenttä (ylipainehallissa).

IDEOITA, AJATUKSIA

-

TAVOITE ASEMAKAAVASSA

3:a osatekijää ei voida erottaa toisistaan.
jos liikelaitos pelaa, muutkin osatekijät ovat mahdollisia.
nuorisokeskuspainotus pysyy.
Kunnalliset liikuntapalvelut tärkeitä.
luontopainotus on tärkeä, suunnittelun reunaehto.
järviluonto -> kalastus
liikunta- ja luontopainotteisuus tuo matkailijoita

IDEOITA TOIMINNNAN SISÄLLÖN KEHITTÄMISEEN ERI
VUODENAJAT JA AISTIMAAILMA HUOMIOIDEN
-

-

KOOSTE IDEOINTIPALAVERISTA 23.11.2016

Hiljentyminen: Hiljentymistila / metsä tarjoaa hiljaisuutta.
musiikkileirit, taidetoiminta, -leirit
maisema-, valotaide ulkona
tähtitaivas, lumiveistosleirit (kohderyhmänä matkailijat / ajoitus: alkukevät)
lintujen tarkkailu (Lintubongareille ei kuitenkaan
merkittävä alue)
valokuvaus
Kurssitoiminta: luonnonyrtit, marjat, sienet
kalastajat, uistelijat. Kalastusmatkailu
Luonto ja vesistö puhtaita.
Talviaikaan talviliikuntamahdollisuudet
Kesäisin: toimintaa eri ryhmille, matkailu.
Alueella on sekä vanhaa että uutta kulttuuria. Alueen historian esiin nostaminen; muinaismuistot
/muinaispolku. Vanha koulu. Kulttuuri -> liikuntakulttuuri.
Aistimusten kautta tarjolla monenlaista. Kokemuksen ja elämyksen painottaminen
Vesi, ilma (eri elementit). Vesi on puhdasta.
”Vihreä Voima”
Luonnonmukaisuus.
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-

luontoarvojen vaaliminen suunnittelussa
kalastus: laituri
Julkinen palvelu käyttötarkoituksena merkittävässä osassa, muita; matkailu, majoitus

TAVOITE ASEMAKAAVASSA

-

-

-

tilavarauksia musiikki- ja taidetoiminnalle, hiljentymiselle
maisemaselvityksessä voidaan ottaa esille joitakin tekijöitä esim. valotaidetta ajatellen (orientoituminen alueella pimeään vuodenaikaan). Valosaasteen ehkäiseminen (valaistustapa alaspäin suuntautuvaa).
ympäristötaiteen osuus?
Venesatama-alue, pitkä laituri
Ulkoalueiden kehittäminen, seikkailupuistoradat
säävapaiden liikuntapalvelujen kehittämistarve?
Kivijärven rannan tila suhteessa Kantatien siltaan otetaan kaavaprosessissa tarkastelun alle
ja esille neuvotteluissa ELY:n kanssa. Voiko
kantatielle rakentaa uusia virtausaukkoja.
Ratsastustallit, maneesit, ratsastusreitit (Piispalassa / lähiympäristössä?)
Kyläyleiskaavan puolelle asuntovaunualue
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KANNONKOSKEN KUNTA PIISPALAN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS,

KOOSTE IDEOINTIPALAVERISTA 23.11.2016

-

Kivijärven hiekkarantojen palauttaminen; kantatien
sillan virtausaukkojen lisääminen. Rannan ruoppausta ei tarvita, jos veden virtaus paranee. Rannan
ruoppauksessa toimijana olisi osakaskunta (vesialueen omistaja), maksumiehenä kunta.
Käyttäjät:
- toiminnan jakoa lapset/nuoret/aikuiset
- Perheleirit ja –lomat + aikuiset kesäisin, urheiluryhmät, matkailijat
TOIMINNAN SISÄLLÖN AIKAPERSPEKTIIVI

Valtion avustusta 17%
Uhkatekijät:
- valtion avustuksen päättyminen
- liika erikoistuminen

IDEOITA

TAVOITE ASEMAKAAVASSA

-

Ylläpito on kallista -> pitää kehittyä.
”Kaikki verkot vesillä”
Erikoistumista on tehty koko ajan.
ympärivuotista toimintaa edelleen
sama perusidea, mutta perheitä enemmän.
Ydintoiminta säilytettävä
luonnon ehdoilla
Hyvinvointi ja terveysteema (syventävänä asiana)
Liikunta on vahvana osana toimintaa -> taiteen ja
musiikin osuuden lisääminen.
- NHL-kaukalo
- Piispala on sopivan kokoinen. Rakennuskanta valmis. Työn sisältö on tärkeä- ei seinät.
- lapset, nuoret (perheet)
- huomioidaan maahanmuuttajat
- Virkistysmerkitys kasvaa; metsä, green care, eläimet
- Ohjattu toiminta painottuu.
- Laajeneminen Öijänniemeen.
- Oheistoimintaa lähiympäristöön, jotka hyötyisivät
/hyödyttäisivät Piispalan toiminnoista/ja.
- Alkoholiton alue. Öijänniemessä ei rajoitusta.
- Ainutlaatuisuus on voimavarana.
- Huomioitava ja tarkkailtava tilojen käyttöastetta.
Kohderyhmät:
- Erityisryhmien huomiointi; esteettömyys, luontokokemukset, musiikki ja taide
- Kansainvälisyys (miten hyödynnettävissä paremmin?)
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Väljyyttä kaavaan.
Ei lyödä asioita lukkoon.
Hallittu laajentuminen tavoitteena, pysyminen
omassa sektorissaan.
luonto- ja maisema-arvojen vaaliminen
Rakennukset: Liikuntatilat riittävät? Onko tarvittavia tiloja ajatellen musiikin, taiteen harjoittamista, kotieläintilojen laajentuminen huomioitava?
Esteettömyys huomioitava; millä alueilla voidaan
päästä esteettömyyteen (Nyt mm. viikinkiveneeseen on pääsy pyörätuolilla).
tulevaisuuteen suuntautuminen ( ” jos verrataan,
mitä muutoksia 20 v. taaksepäin ajateltuna on
tapahtunut – Yleensä ei uskalleta visioida riittävän rohkeasti”. Uimahallista kanta oli sekä puolesta että vastaan)
Kyläyleiskaavassa: Oheistoimintoja, jotka hyötyisivät/hyödyttäisivät Piispalan toimintoja, palveluja.

L IIT E 1

KANNONKOSKEN KUNTA PIISPALAN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS,

ALUEEN FYYSINEN LUONNE

IDEOITA ALUEEN FYYSISEEN LUONTEESEEN LIITTYEN

Luonnehdinta: Rakennettu alue sijoittuu etelärinteeseen, harjumetsän suojaan, kulku johtaa
rannalle (uimaranta). Rakennustyyli on rakennusperinteinen, kotoinen. Rantarakennuksia on
vähän ja ne ovat rantamaisemaan soveltuvia.
Vanha soramonttu on hiihtokeskusalueena.

‐
‐

Maasto on kulutukselle arkaa, länsipuolella oleva matala ranta on lapsiperheille hyvä alue.
Arkkitehti Seija Laitinen ollut ideoimassa vanhan
koulurakennuksen muutosta.

‐
‐

LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

-

Kurssitie on alueen kokoojaväylä
Puute: Piispalantieltä ja Kurssitieltä
puuttuu kevyen liikenteen väylä.
Liikenne on järkevää, mutta risteävää.

‐
‐

Alue on vaiheittain rakentunut, muuttuu jatkuvasti.
Pihapiiri on selkeä kokonaisuus (Päärakennus,
Piispantupa, huoltorakennus)
Eheyttäminen on tarpeen
Alueelle tullaan ”takapihan” kautta, ei avaa parhaita
näkymiä. Harmoninen kokonaisuus ei hahmotu kun
tullaan alueelle.(Esim. huoltoalue).
Alueen muoto ohjaa rantaan -> hiekkaranta esiin
Tulotien sijainti?

IDEOITA LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEEN

-

Sisääntulovaikutelmat
Kurssitie huoltotienä - uusi tieyhteys tulotieksi.
uusi liittymä Piispalantielle?

KOOSTE IDEOINTIPALAVERISTA 23.11.2016

TAVOITE ASEMAKAAVASSA

-

-

TAVOITE ASEMAKAAVASSA

-

ENERGIATALOUS
‐
‐
‐

nykyinen hakekattila on 35v.
pohjavesialueen vuoksi lämpökaivot eivät tule kyseeseen.
Aurinkokeräimiä tulossa uimahallin katolle

IDEOITA LIITTYEN ENERGIATALOUTEEN

-

biokaasun käyttö
aurinkokeräimet
soramonttu hyvä paikka lämpökeskukselle.

Liikennejärjestelmän kehittämisen vaihtoehtoisia
tarkasteluja
Sisääntulovaikutelmien miettiminen samassa yhteydessä
kevyen liikenteen väylien huomiointi liikenne-,
katualuevarauksissa
Piispalantie säilyy yleisenä tienä (ei kaduksi).
Suhde kyläyleiskaavaan

TAVOITE ASEMAKAAVASSA

-

-
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Täydennysrakentaminen aluetta eheyttävästi,
ominaisluonteeseen sopivasti.
Sisääntulokohtien kehittäminen, sisääntulovaikutelmien huomiointi /tulotien sijainnin mahdollinen
muuttaminen/ hienosäätö
Hiekkaranta-alueen esiin nostaminen
Rannan käyttö.

Tarkastellaan uuden lämpökeskuksen vaihtoehtoisia sijoituskohtia. Yhtenä vaihtoehtona soramonttu. (Alueellinen lämpökeskus/ Piispalan
lämpökeskus?)
lämpökeskuksen sijainnissa huomioidaan huoltoliikenne
energiahuollossa suuntaudutaan tulevaisuuteen,
tulevaisuuden tekniikat (aurinko-, biokaasujne.).
Samaa verkostoa käytetään.

LIITE 3.

KANNONKOSKEN KUNTA

NUORISOKESKUS PIISPALAN ALUEEN ASEMAKAAVA
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
20.5.2016, 10.4.2017, 18.8.2017, 2.6.2021

Kaava-alue

Khall. 11.4.2016 § 36
Saarijärven kaupunki/Aluearkkitehtipalvelut

KANNONKOSKEN KUNTA

PIISPALAN ASEMAKAAVA
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

________________________________________________________________________
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1. SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualue sijaitsee Kivijärven rannalla noin kuuden kilometrin etäisyydellä Kannonkosken keskustasta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 70 hehtaaria. Piispalan asemakaavahanke on tullut vireille Kannonkosken vuoden 2014 kaavoituskatsauksessa ja kunnanhallitus
on tehnyt kaavoituspäätöksen 11.4.2016.
Kannonkosken kunnan omistamalla alueella toimii Piispalan nuorisokeskus, joka on Kannonkosken kunnan omistama kunnallinen liikelaitos sekä Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut
Oy.

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti Kannonkosken kirkonkylään nähden.
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2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET
Asemakaavatyön tavoitteena on mahdollistaa alueen kehittäminen, lisärakentaminen ja laajentuminen. Piispalan nuorisokeskuksen monipuoliset rakennustarpeet pyritään huomioimaan
tekemällä kaavasta joustava. Piispalan alueella voimassa oleva rantaosayleiskaava ei ole sisällöllisesti riittävä turvaamaan Piispalan kehittämistä tulevaisuudessa ja siten asemakaavoitus on ajankohtaista alueella.
Asemakaavoitushankkeessa laaditaan yhteistyötahojen välinen kaavoituksen käynnistämissopimus ja tarvittaessa maankäyttösopimus.

3. AIEMMAT SUUNNITELMAT JA LAADITUT SELVITYKSET
3.1 Maakuntakaava
Keski-Suomen kokonaismaakuntakaavan tarkistus käynnistettiin 13.3.2015 (mkh). Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan 1.12.2017. Keski-Suomen maakuntahallitus päätti kokouksessaan 26.1.2018 (§ 6) maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti määrätä KeskiSuomen maakuntavaltuuston 1.12.2017 (§ 40) hyväksymän Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan tulemaan voimaan. Maakuntakaava tuli lainvoimaiseksi 28.1.2020. Voimaan tullessaan Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava kumosi Keski-Suomen maakuntakaavan, 1., 2.,
3., ja 4. vaihemaakuntakaavat. Piispalan aluetta koskevat erityisesti matkailun ja virkistyksen
maakuntakaavamääräykset ja -merkinnät.

Kuva 3. Ote Keski-Suomen maakuntakaavasta.

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti tärkeät matkailu- ja virkistyskäytössä olevat tai siihen
soveltuvat alueet. Suunnittelumääräys: Alueidenkäytön suunnittelussa turvataan toimivat reitistöt
ja virkistysalueet ja niiden maisema- ja ympäristöarvot sekä matkailullinen hyödyntäminen. Alueen käytön suunnittelussa on huolehdittava, ettei hanke tai suunnitelma yksinään tai yhdessä
muiden hankkeiden kanssa merkittävästi heikennä Natura 2000 - verkoston perusteena olevia
luonnonarvoja. Metsien hoito ja käyttö perustuu voimassa olevaan metsälainsäädäntöön.

Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävä virkistysalue. Alueilla on voimassa MRL
33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Nuolella osoitetaan Jyväskylän kaupunkiseudulla virkistysalueiden laajenemissuunnat.
Rakentamismääräys: Alueella sallitaan virkistys- ja retkeilykäyttöä palveleva rakentaminen. Metsien hoito ja käyttö perustuu voimassa olevaan metsälainsäädäntöön.
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Kohde no. 18 Piispalanniemi Kannonkoski Osa mv-aluetta, valtakunnallinen ulkoilualue.

Merkinnällä osoitetaan merkittävä matkailupalvelujen alue. Rakentamismääräys: Alueella sallitaan matkailupalveluja tukeva rakentaminen. Alueen rakentamisen suunnittelussa uusi rakentaminen on sopeutettava ympäristöön.
Kohde no. 10 Piispala Kannonkoski Matkailukeskus, osa mv-aluetta.
Kohde no. 11 Öijanniemi Kannonkoski Lomakylä, osa mv-aluetta.

Merkinnällä osoitetaan maisemallisesti arvokas tie. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen
ehdollinen rakentamisrajoitus.

Merkinnällä osoitetaan moottorikelkkailun runkoreitistö ohjeellisena.

Merkinnällä osoitetaan Keski-Suomen maakuntaura ja eräitä muita sitä tukevia ulkoilureittejä
ohjeellisina.

Merkinnällä osoitetaan vesiretkeilyyn sopiva reitti.

Merkinnällä osoitetaan veneilyä palveleva runkoväylä. Väylällä on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.

Merkinnällä osoitetaan satama-alueita laiva- ja veneliikenteelle sekä vesiliikenteen satamatoimintoja varten. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
Kohde no. 13 Piispala Kannonkoski Venesatama

Merkinnällä osoitetaan maakunnan kulttuuriympäristön monimuotoiset aluekeskittymät.
Alueen kehittämisessä tulee hyödyntää kulttuuriympäristön monimuotoisuutta. Alueidenkäytön
suunnittelulla edistetään kulttuuriympäristöjen kestävää käyttöä ja hoitoa. Alueilla metsien hoito ja
käyttö perustuu voimassa olevaan metsälainsäädäntöön.
Maakuntakaavan alueluettelossa:
Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö
Kohde no. 203. Piispalan leirikeskus.
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Merkinnällä osoitetaan Natura 2000- verkostoon kuuluva alue. Kohde no. 45 Kivijärvi Kannonkoski, Kinnula, Kivijärvi Natura-alue FI0900090.

Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu alue. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. V = valtakunnallisesti
arvokas, M = maakunnallisesti arvokas.
Suojelumääräys: Alueella ei saa ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka saattavat vaarantaa alueen
suojeluarvoja. Suojelumääräys on voimassa kunnes suojelualue varsinaisesti perustetaan. Naturaan tai suojeluohjelmiin kuulumattomat alueet on eritelty alueluettelossa ja niiden toteutus perustuu vapaaehtoisuuteen.
Kohde no. 61 Kivijärvi Kannonkoski, Kivijärvi Valtakunnallinen rantojensuojeluohjelma. Valtakunnallinen vanhojen metsien suojeluohjelma: Hiidenniemi eli Kusiaisniemi. Osa Natura-alueesta FI0900090. V.

Merkinnällä osoitetaan tieluokan tavoite. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen
rakentamisrajoitus.

3.2 Yleiskaava
Piispalan alue kuuluu Kannonkosken Kivijärven rantaosayleiskaavan alueeseen, joka hyväksyttiin Kannonkosken kunnanvaltuustossa vuonna 1994. Rantaosayleiskaavassa alueelle on
varattu mm. matkailupalvelujen aluetta (RM), venevalkama (LV-1), erityisaluetta (ET) ja retkeilyaluetta (VR-1, VR-2).

Kuva 4. Ote voimassa olevasta rantaosayleiskaavasta.
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3.4 Rakennusjärjestys
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen yhteinen rakennusjärjestys on hyväksytty Kannonkosken kunnanvaltuustossa 30.9.2013 ja rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.11.2013.

3.5 Pohjakartta
Kaavoitettavalta alueelta on laadittu kaavoituksen pohjakartta v. 2015. Pohjakartta tulee vielä
tarkistaa ja hyväksyttää kaavoitusmittausten valvojalla.

3.6 Laaditut selvitykset
-

-

Kivijärven luonto ja maisemaselvitys (Liikennetekniikka Oy, 2003)
Kannonkosken muinaisjäännösinventointi (Museovirasto, 1989)
Kannonkosken kunnan pohjavesien suojelusuunnitelma (K. Viitaniemi, 2012)
Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kuntien alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma (K. Viitaniemi, 2012)
Modernin rakennusperinnön inventointi, (K-S museo 2014).
Luontoselvitys, Ahlman Group 2016.
Piispalan nuorisokeskuksen asemakaavan, Öijänniemen ranta-asemakaavan ja Piispalan lähiympäristön kyläyleiskaavan arkeologinen inventointi 7.10.2016, KeskiPohjanmaan Arkeologiapalvelu.
Rakennusselvitys,2.6.2021, arkk.tsto A-L. Nisu.

4. VAIKUTUSALUE
Asemakaavan välitöntä vaikutusaluetta on koko Piispalan alue lähiympäristöineen, mutta
asemakaavoituksella on vaikutusta myös koko kunnan alueelle.

5. SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET JA LAADITTAVAT SELVITYKSET
Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia arvioidaan
mm. seuraavien ominaisuuksien osalta:
1) Ympäristölliset vaikutukset (pinta- ja pohjavedet, maaperä, luonto ja maisema)
2) Taloudelliset vaikutukset (yhdyskuntatekniset kustannukset, elinkeinojen harjoittaminen)
3) Liikenteelliset vaikutukset (liikenneturvallisuus, kevyt liikenne, liittymät)
4) Sosiaaliset vaikutukset (asukkaiden arkielämän laatu, turvallisuus, viihtyisyys)
5) Kulttuuri- ja muut vaikutukset (rakennuskulttuuri, taajamakuva)
Kaava-alueelle laaditaan seuraavat selvitykset:
- luonto- ja maisemaselvitys, johon liittyy myös liito-oravaselvitys. (Laadittu 2016)
- muinaisjäännösinventointi (Laadittu 2016)
- kunnallisteknisten verkostojen sijainnit ja kapasiteetti
- liikennejärjestelyt (esim. yksittäisten katujen tai liittymien toimivuus, sisäisen katuverkon toimivuus)
- tarvittaessa taajama-/kyläkuvallinen tarkastelu

6.

OSALLISET
Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa:
1. Maanomistajat ja asukkaat
 Kaava-alueen ja tähän rajoittuvien alueiden maanomistajat ja asukkaat
 Kaavan vaikutusalueen asukkaat
 Vaikutusalueen yritysten, laitosten työntekijät ja käyttäjät sekä yritykset ja
elinkeinonharjoittajat
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 Kaava-alueen liikenneväylien ja liittymien käyttäjät
2. Kunnan hallintokunnat
 Tekninen lautakunta
3. Viranomaiset
 Keski-Suomen liitto
 Keski-Suomen ELY – keskus
 Keski-Suomen museo
 Paloviranomaisena Keski-Suomen pelastuslaitos
 Terveysviranomaisena Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen ympäristötarkastaja
4. Muut osalliset
 Elenia Oy
 Paikallinen kotiseutuyhdistys
 Kyläyhdistys
 Osakaskunnat
 Piispalan johtokunta
 Kannonkosken tulevaisuustyöryhmä
Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua
kaavasta mielipiteensä.

7. KAAVOITUKSEN KULKU, OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN
Kaavan vireilletulo
 Asemakaavan vireilletulosta kuulutetaan
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 14 päivän ajan
 Osalliset ja muut kuntalaiset voivat jättää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipiteensä OAS:n nähtävilläoloajan kuluessa
 Kaavoittaja on osallisten ja kaavahankkeesta kiinnostuneiden tavattavissa sopimuksen mukaan
Kaavan valmisteluvaihe





Asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan
Kaavaluonnos on nähtävillä 30 päivän ajan
Tarvittaessa järjestetään yleisötilaisuus
Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaluonnoksesta kirjallisen mielipiteensä kaavaluonnoksen nähtävilläoloajan kuluessa

Kaavaehdotus
 Asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan
 Kaavaehdotus on nähtävillä 30 päivän ajan
 Vieraspaikkakuntalaisia maanomistajia tiedotetaan kaavan nähtäville asettamisesta kirjeitse
 Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen
kaupunginhallitukselle kaavaehdotuksen nähtävilläoloajan kuluessa
Kaavan hyväksyminen





kunnanhallitus esittää kaavan hyväksymistä kunnanvaltuustolle
kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan
Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan
Muutosta hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, jonka ratkaisusta on mahdollista valittaa korkeimpaan hallintooikeuteen
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Kaavan voimaantulo
 Valitusajan umpeuduttua tarkistetaan onko kaavasta valitettu ja voidaanko voimaantulo
kuuluttaa
 Kaavan voimaantulo kuulutetaan

Kaava-asiakirjat (osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos, kaavaehdotus)
ovat nähtävillä Kannonkosken kunnantalolla, osoitteessa: Järvitie 1, 43300 Kannonkoski sekä internetissä www.kannonkoski.fi.
Kuulutukset julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla, Viispiikkinen -lehdessä
sekä kaupungin kotisivuilla www.kannonkoski.fi.

8. VIRANOMAISYHTEISTYÖ
-

-

-

-

Asemakaavatyöstä pidetään vireilletulovaiheen MRL 66 §:n ja MRA 26 §:n mukainen viranomaisneuvottelu Keski-Suomen ELY -keskuksessa.
Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta ja Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keskisuomen pelastuslaitokselta sekä Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen ympäristötarkastajalta pyydetään kommentit kaavaluonnoksesta ja lausunnot kaavaehdotuksesta.
Kaavaluonnos ja kaavaehdotus käsitellään Kannonkosken kunnanhallituksessa ennen
nähtäville asettamista.
Kaavoitukseen liittyvä viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa, kun kaavaehdotus
on ollut julkisesti nähtävillä ja sitä koskevat muistutukset ja lausunnot on saatu.
Viranomaisneuvotteluun kutsutaan:
o Keski-Suomen ELY -keskus
o Keski-Suomen liitto
o Keski-Suomen museo
o Kannonkosken kunta
Kaavan hyväksyy Kannonkosken kunnanvaltuusto kunnanhallituksen esityksestä ja hyväksymisaineisto tarvittavine liitteineen lähetetään tiedoksi Keski-Suomen ELY keskukseen.
Voimaantullut kaava-aineisto toimitetaan Maanmittauslaitokselle sekä kunnan rakennustarkastajalle. Keski-Suomen ELY -keskukselle ja Keski-Suomen liittoon ilmoitetaan kaavan voimaantulosta.

9. KAAVOITUKSEN AIKATAULU
OHJELMOINTI JA VIREILLETULO
Huhtikuu - elokuu 2016
- Kunnan päätös asemakaavoituksen käynnistämisestä sekä kaavoituksen käynnistämissopimusten hyväksyminen ja allekirjoittaminen
- Pohjakartan tarkistaminen ja hyväksyminen
- Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Keski-Suomen ELY – keskuksessa
- Asemakaavahankkeen vireilletulosta tiedottaminen
- Luonto- ja maisemaselvityksen sekä muiden mahdollisten selvitysten laadinta

ASEMAKAAVALUONNOS
Elokuu 2016 – elokuu 2021
- Laaditaan kaavaluonnoksia.
- Kaavaluonnoksen ja selostusosan viimeistely nähtäville asettamista varten.
- Tiedottaminen, kuulutukset nähtäville asettamisesta.
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Tarvittaessa järjestetään yleisötilaisuus
Valmisteluvaiheen kuuleminen, osalliset jättävät mielipiteensä, kommentit pyydetään viranomaisilta.
Mahdollisten maankäyttösopimusten valmistelu neuvotteluineen
Kaavan tarkistaminen ja täydentäminen kaavaehdotukseksi.

ASEMAKAAVAEHDOTUS
Elokuu- Marraskuu 2021
- Tiedottaminen, kuulutukset kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta.
- Virallinen nähtävillä olo, osalliset voivat jättää muistutuksen, lausunnot pyydetään.
- Muistutusten ja lausuntojen käsittelyt.
- Mahdollisten maankäyttösopimusten viimeistely hyväksymiskäsittelyyn
- Kaavan tarkistaminen hyväksymiskäsittelyyn.

HYVÄKSYMISKÄSITTELY
Joulukuu 2021- Tammikuu 2022
- Mahdollinen viranomaisneuvottelu (MRA 26 §)
- Hallituskäsittely
- Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös (kaava-aineiston lisäksi mahdollisesti maankäyttösopimusaineistoa)
- Tiedottaminen

10. YHTEYSTIEDOT
Kannonkosken kunta:
Kunnaninsinööri Teemu Marttinen
p.044 459 6146
Sähköposti: teemu.marttinen@kannonkoski.fi
Luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukeskus Piispala:
Johtaja Ville Peltoniemi
p. 0207 694 302
Sähköposti: piispala@piispala.fi
Saarijärven kaupungin aluearkkitehtipalvelut:
Kaavoitusjohtaja Ulla-Maija Humppi
p. 044 459 8405
Sähköposti: ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi
Kaavoitusinsinööri Mirja Tarvainen
p. 044 459 8435
Sähköposti: mirja.tarvainen@saarijarvi.fi
Kaavasuunnittelija Sari Peura
p. 044 459 8210
Sähköposti: sari.peura@saarijarvi.fi
Kaavan laatija
Arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisu
Väinö Auerin katu 7 D TT2, 00560 Helsinki
Sähköposti: nisu.anni@saunalahti.fi
p. 045 110 9193
Oas päivitetty: 20.5.2016/mt, 10.4.2017/aln, 18.8.2017/aln, 2.6.2021/aln
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JOHDANTO
Tämä raportti esittelee Kannonkosken kunnan tilaaman Piispalan asemakaava-alueen luontoselvityksen tulokset, joiden
perusteella voidaan suunnitella alueen maankäyttöä kaavoituksessa.
Osana asemakaavoitusta toteutettiin luonto- ja maisemaselvitys, jonka tarkoituksena oli selvittää tutkimusalueen pesimälinnusto, mahdolliset liito-oravan reviirit, viitasammakoiden
elinpiirit ja kasvillisuus sekä maisemalliset arvot.

Raportista
Tässä raportissa esitetään toukokuun alun ja elokuun puolivälin
välisenä aikana 2016 toteutetun pesimälinnusto-, liito-orava-,
viitasammakko- ja kasvillisuus- ja maisemaselvityksen tulokset. Raportti käsittää yleis- ja pohjatietojen lisäksi kuvaukset tutkimusmenetelmistä sekä inventointien tulokset ja mahdolliset
maankäyttösuositukset.

SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS
Piispalan asemakaava-alue sijaitsee noin viisi kilometriä Kannonkosken keskustan luoteispuolella. Tutkimusalue on noin 70 hehtaarin laajuinen kokonaisuus, joka käsittää pääosin
mäntyvaltaisia kangasmetsiä sekä erilaisia rantavyöhykkeitä ja varsin laajan Piispalan nuorisokeskuksen, johon lukeutuu suuri määrä erilaisia rakennuksia mökeistä jäähalliin. Osa rakennuksista sijaitsee rantaviivan lähellä.
Alueella on myös lumiliikuntakeskusta ja
runsaasti ulkoilureittejä.
Kaava-alue rajautuu länsilaidaltaan
Kuivaselkään, joka on osa Kivijärven vesistöä. (kuva 1).

Kuva 1.
Piispalan asemakaavaalueen sijainti
(punainen rajaus).
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luonnonympäristö
Kannonkoski lukeutuu kasvimaantieteellisesti eteläboreaaliseen järvi-Suomen vyöhykkeeseen
sekä metsäkasvillisuusvyöhykkeeltään eteläboreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen. Seutukunta on keskiboreaalisen vyöhykkeen rajamailla.
Piispalan asemakaava-alueen eteläosa koostuu syväkivestä (Plutonic rock), joka on karkearakeinen magmakivi. Pohjoisosa on magmakiveä ja graniittia. Piispala sijaitsee harjujaksolla,
minkä vuoksi alueen maaperä on pääosin hienojakoista maalajia, jonka päälajitetta ei ole selvitetty (Geologian tutkimuskeskus 2016).
Piispalan asemakaava-alue rajautuu Kuivaselkä-nimiseen vesistöön, joka on pohjoispuolella sijaitsevan Kivijärven jatkumoa. Järviketju jatkuu aina Kinnulasta Karstulaan saakka. Asemakaava-alue sijaitsee kokonaisuudessaan pohjavesialueella, joka jatkuu pohjoispuolen Öijänniemeen saakka (Suomen ympäristökeskus 2016).

TYÖSTÄ VASTAAVAT HENKILÖT
Kannonkosken Piispalan asemakaava-alueen luontoselvityksen maastotöistä vastasi luontokartoittaja Santtu Ahlman sekä Toni Ahlman. Raportin laati Santtu Ahlman.

Liito-oravaselvitys
tutkimusmenetelmät
Piispalan asemakaava-alue kierrettiin huolella läpi 5.5., jolloin etsittiin liito-oravien jätöksiä puiden runkojen tyviltä. Inventoinnit tehtiin ajankohtana, jolloin lumet olivat sulaneet riittävästi.
Näin ollen mahdollisten jätöksien löytämiseen oli erinomaiset edellytykset. Alueelta tutkittiin
kaikkien järeähköjen leppien, raitojen, haapojen ja kuusten tyvet. Lisäksi useiden muiden puiden tyvet tutkittiin, vaikka liito-orava ei yleensä niitä suosi.
LIito-oravan elinpiiristä
Liito-orava asettuu mieluiten kuusivaltaiseen metsään, jossa on riittävästi lehtipuita seassa. Kesällä se syö pääosin lehtipuiden lehtiä, suosituimpia ovat koivut, lepät ja haapa. Syksyllä ravinto koostuu lähinnä havupuiden silmuista sekä koivun ja lepän norkoista. Vastaavaan ravintoon
se turvautuu myös talvella. Monipuoliset ravintovaatimukset määräävät lajin elinympäristön
sijoittumista. Lisäksi sopivia pesäpaikkoja – kuten vanhoja tikankoloja tai risupesiä – täytyy
olla riittävästi tarjolla.
Liito-oravien reviirit ovat varsin laajoja, erityisesti koirailla, joiden elinpiirin keskimääräinen pinta-ala on noin 60 hehtaaria. Naarailla on huomattavasti pienempi reviiri, vain noin
kahdeksan hehtaaria. Molemmat sukupuolet käyttävät useita eri koloja, ja niiden reviireillä on
tärkeitä ydinalueita.
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Aikuiset yksilöt ovat varsin paikkauskollisia ja liikkuvat vain pakon edessä uusille alueille.
Nuoret yksilöt sen sijaan levittäytyvät uusille alueille säännöllisesti (dispersaali). Levittäytymisen vuoksi elinvoimaisen reviirin on oltava yhteydessä laajempiin metsäalueisiin niin sanottujen ekologisten käytävien kautta. Mikäli metsät ovat eristäytyneitä saarekkeita, ei liitooravilla ole edellytyksiä elinvoimaisiin pesimäkantoihin. Lisääntymismetsien välillä tulisi olla
vähintään kymmenen metriä korkeaa puustoa, mieluummin vielä korkeampaa. Hakkuuaukot
ja taimikot eivät ole liito-oravalle kelvollisia liikkumisreittejä.

Liito-orava lainsäädännössä
Liito-orava kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) mukaisiin lajeihin, joihin kuuluvien
yksilöiden luonnossa selvästi havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja
heikentäminen on uuden luonnonsuojelulain (49 §) mukaisesti kielletty.
tulokset ja päätelmät
Piispalan asemakaava-alueelta ei löydetty lainkaan liito-oravan jätöksiä. Alueella ei ole käytännössä lainkaan soveliasta elinympäristöä. Lisäksi rajaukselta ei tunneta aiempia liito-oravahavaintoja (Suomen ympäristökeskus 2016). Lajin esiintymistä ei näin ollen tarvitse huomioida
asemakaavoituksessa.

viitasammakkoselvitys
viitasammakon tunnistaminen
Viitasammakko (Rana arvalis) muistuttaa ulkonäöltään huomattavasti sammakkoa (Rana temporaria), mutta se voidaan erottaa tiettyjen tuntomerkkien avulla. Viitasammakko on teräväkuonoinen ja takajalkojen räpylöiden ulkopuolelle jää 2,5–3 varvasluuta. Sammakolla niitä on
korkeintaan kaksi. Lisäksi jalkapohjan sisäsyrjässä on kova ja kookas metatarsaalikyhmy (jalkapöydän luu), joka on vähintään puolet sisimmän varpaan pituudesta. Värituntomerkit ovat
haastavampia, mutta kutevilla koirailla on usein sinertävä kurkku. Toisinaan lähes koko ruumis saattaa olla varsin selvästi sinertävän sävyinen.
Parhain tuntomerkki on koiraan tunnusomainen soidinääni ”voup, voup, voup...”. Se on hidastempoinen ääni, joka muistuttaa uppoavaa pulloa. Lajin havaitsee parhaiten nimenomaan
soidinäänen perusteella, sillä elintavoiltaan se on varsin piilotteleva ja arka.
Laji voidaan tunnistaa myös melko luotettavasti mätimunista eli kudusta. Viitasammakolla ne kelluvat ”välivedessä” ja ovat jokseenkin pieniä. Sammakon kutu on tyypillisesti selvästi
kookkaampaa ja se on aivan veden pinnassa. Rupikonnan (Bufo bufo) kutu on usean metrin
mittaista ”helminauhaa”, joka poikkeaa suuresti viitasammakon ja sammakon mätimunista.
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viitasammakon elinpiiristä
Viitasammakko on mieltynyt erityisesti reheviin vesistöihin, ja sitä pidetäänkin usein nimenomaan rehevien lintujärvien lajina. Se suosii kuitenkin myös hieman karumpia lampareita,
mutta kutupaikaltaan se vaatii riittävästi suojaisaa kasvillisuutta. Pienet kosteat painanteet tai
vaikkapa ojat eivät sille kelpaa muuta kuin liikkumisreitiksi.
Viitasammakko on hyvin paikkauskollinen laji, joka pysyttelee vain muutaman neliökilometrin alueella läpi vuoden. Talvehtimaan viitasammakot hakeutuvat huomaamattomasti
syys-lokakuussa, jolloin ne katoavat sopivien vesistön pohjiin muun muassa kivien alle. Viitasammakot kerääntyvät muiden sammakoiden tavoin ryhmäsoitimelle jo hyvin varhain keväällä, kun jääpeite sulaa ja yöpakkaset laantuvat.
Sopivia kutupaikkoja ovat muun muassa rehevät luhtarannat, ilmaversoiskasvillisuuden
laiteilla olevat suojaisat sopukat ja muut vastaavat paikat. Mätimunaklimpit ovat usein vesirajalla vesisammalten ja muun kasvillisuuden lomassa.
Viitasammakoiden liikehtimistä on tutkittu hyvin vähän, mutta eräiden eurooppalaisten
tutkimusten (Kovar ym. 2009) mukaan keskimääräinen liikkumismatka on noin 1 000 metriä.
Liikkumisreitteinä ne käyttävät usein kosteita ja suojaisia ojia, mutta esimerkiksi kuiville mäntykankaille ne nousevat ilmeisesti harvoin. Kesänsä viitasammakot viettävät vesistöjen lähellä
rannoilla, rantapensaikoissa, tuoreissa metsissä, soilla ja pelloilla. Ravinnonsaantimahdollisuudet vaikuttavat lajin elinpiirin valintaan.
Kutupaikoilta poistuvien ja niillä kesää viettävien yksilöiden prosentuaalisia suhteita ei
tiedetä. Todennäköisesti viitasammakot pysyttelevät mahdollisimman lähellä kutu- ja talvehtimispaikkoja – jotka voivat sijaita samalla järvellä – mikäli ravintoa on riittävästi tarjolla.
Viitasammakon kudusta kehittyy toukkia noin kolmessa viikossa. Toukkavaihe kestää keskimäärin 2–3 kuukautta, riippuen kesän sääolosuhteista. Toukkien muodonmuutoksen jälkeen
pienet sammakot nousevat yleensä maalle, mutta niiden liikehtimisestä on niukasti tietoja saatavilla.
viitasammakko lainsäädännössä
Viitasammakko kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) mukaisiin lajeihin, joihin kuuluvien yksilöiden luonnossa selvästi havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen
ja heikentäminen on uuden luonnonsuojelulain (49 §) mukaisesti kielletty. IV(a)-liitteen lajit ja
niiden elinympäristöt ovat tiukasti suojeltuja.
Luonnonsuojelulain mukaan paikallinen ELY-keskus voi yksittäistapauksissa myöntää
poikkeusluvan, vaikka toiminta aiheuttaisikin varmuudella haittaa direktiivilajille. Edellytyksenä on kuitenkin se, että hanke koskee yleistä etua ja muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole.
Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) uhanalaisuusluokituksessa viitasammakko
on elinvoimainen (LC, Least Concern). Suomalaisessa uhanalaisuusluokituksessa viitasammakkoa ei ole luokiteltu uhanalaiseksi tai vaarantuneeksi lajiksi (Rassi ym. 2010).
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tutkimusmenetelmät
Viitasammakkoselvityksen maastoinventoinnit tehtiin 5.5., jolloin käytiin läpi kaikki potentiaaliset kohteet. Tutkimusalueella tällaisia paikkoja on koko lähes koko rantaviiva. Maastotyöt
tehtiin liito-orava- ja linnustoselvitysten yhteydessä, ja ne keskittyivät varhaiseen aamuun ja
aamupäivään, pääosin noin klo 4.00–11.00 väliseen aikaan, jolloin rannat kierrettiin läpi hiljaa
ja rauhallisesti. Inventointien aikana pysähdyttiin tietyin välimatkoin useiksi minuuteiksi, sillä
viitasammakot ovat hyvin arkoja ja voivat säikähtäessään pysytellä pitkään piilossa.
tulokset ja päätelmät
Tutkimusalueella ei havaittu yhtään viitasammakkoa tai lajin mätimunia maastotöiden aikana,
eikä myöskään soidinääntelyä kuultu. Lisäksi alueelta ei tunneta aiempia viitasammakkohavaintoja (Suomen ympäristökeskus 2016). Lajin esiintymistä ei näin ollen tarvitse huomioida
asemakaavoituksessa.

pesimälinnustoselvitys
tutkimusmenetelmät
Pesimälinnusto selvitettiin kartoituslaskennoin 5.5., 31.5. ja 14.6. Ensimmäinen inventointikerta tehtiin liito-oravaselvityksen ohessa. Kartoitukset tehtiin kello 4–11 välisenä aikana, jolloin
linnut olivat aktiivisesti äänessä. Yksi inventointikerta kesti noin 6–7 tuntia. Yölaulajiin keskittyviä inventointeja ei tehty.
Menetelmä soveltuu hyvin pienten ja rikkonaisten alueiden kartoituksiin, ja se perustuu
siihen, että kaikki pareiksi tulkittavat havainnot merkitään karttapohjalle, jotta päällekkäisyyksiltä vältytään. Pareiksi tulkittiin seuraavat havainnot: laulava koiras, varoitteleva koiras, nähty
koiras, varoitteleva naaras, nähty naaras, varoitteleva pari ja nähty pari. Kartoituslaskenta on
tarkin mahdollinen linnustonselvitysmenetelmä, ja kolmen inventointikerran selvitystä voidaan pitää riittävän tarkkana. Vesilinnut tulkittiin vesilintulaskentaohjeiden mukaan.
Lajit, joista kerättiin kaikki reviirihavainnot:
► Vesilinnut						
► Metsä-, pelto- ja rantakanat (ei fasaani)
► Kahlaajat (ei metsäviklo 			
ja lehtokurppa)					
► Pöllöt ja tikat (ei käpytikka)			
► Kivitasku ja kangaskiuru			
► Niittykirvinen ja keltavästäräkki		
► Sirkkalinnut					
► Sirittäjä ja idänuunilintu				
► Lepinkäiset ja kuhankeittäjä			
► Mustavaris, viherpeippo ja varpunen		
► Isokäpylintu, punavarpunen ja -tulkku

► Päiväpetolinnut
► Kurki
► Lokit ja tiirat
► Uuttukyyhky ja turkinkyyhky
► Kehrääjä ja tervapääsky
► Törmä-, haara- ja räystäspääsky
► Peukaloinen, satakieli ja leppälintu
► Viita-, luhta- ryti- ja rastaskerttunen
► Pikkusieppo ja pyrstötiainen
► Töyhtötiainen ja hömötiainen
► Järripeippo ja nokkavarpunen
► Pelto-, pohjan- ja pajusirkku
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piispalan asemakaava-alueen linnustosta
Selvitysalueen luontotyypit ovat varsin yksipuolisia (katso kasvillisuusselvitys s. 15), mutta
Piispalan pihapiirien ja rantavyöhykkeen vuoksi alueella pesii kohtalaisesti lajistoa. Piispalan
asemakaava-alueelta löydettiin yhteensä 41 pesimälajia, joista 13 lukeutuu ns. huomionarvoisiin lajeihin.
lajikohtaista tarkastelua
Tässä osiossa käsitellään tutkimusalueella maastotöiden aikana havaittuja huomionarvoisia lajeja. Lajiluettelossa käytetään termeinä sekä reviiriä että pesiviä paria. Molemmat tarkoittavat
kuitenkin pesimähavaintoja. Reviirit esitetään reviirikartoissa sivulla 12–14.
Kustakin lajista esitetään suomalaisen nimen lisäksi tieteellinen nimi. Palstan oikeassa reunassa on merkitty punaisella hakasulkuihin lajin mahdollinen uhanalaisuusluokitus (VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, L = lintudirektiivin laji ja V = Suomen erityisvastuulaji).
Tavi (Anas crecca)								
[V]
Länsirannalla pesi yksi pari (reviirikartta 1). Tavi on tavallinen laji, joka pesii monenlaisissa
kosteikoissa, jopa metsäojien varsilla. Se on Suomen erityisvastuulaji.
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)
Piispalankankaan rannalta tulkittiin pesivä pari (reviirikartta 1). Sinisorsa on Suomessa hyvin
tavallinen pesimälaji, joka pesii monenlaisissa kosteikoissa.
Telkkä (Bucephala clangula)								
[V]
Tutkimusalueelle asettui pesimään kolme paria (reviirikartta 1). Telkkä on hyvin tavallinen sorsalintu maassamme. Toisinaan se pesii hyvin kaukana lähimmästä vesialueesta, mikäli sopiva
luonnonkolo on tarjolla. Telkkä on Suomen erityisvastuulaji.
Rantasipi (Actitis hypoleucos)							
[V]
Luoteisosan rannalla pesi yksi pari (reviirikartta 1). Rantasipi on tyypillinen kivikkorantaisten
järvien pesijä, joka on taantunut melko voimakkaasti. Se on Suomen erityisvastuulaji.
Palokärki (Dryocopus martius)					
[L]
Tutkimusalueen keskivaiheilla oli yksi elinpiiri (reviirikartta 1). Palokärki on erityisesti iäkkäiden havumetsien laji, mutta se pesii myös esimerkiksi hakkuuaukkojen kookkaissa jättöpuissa.
Se on EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji.
Haarapääsky (Hirundo rustica)									
[NT]
Yksi pari pesi kaakkoisosan rakennuksessa (reviirikartta 2). Haarapääsky on kulttuurisidonnainen laji, joka pesii tyypillisesti erilaisiin rakennuksiin. Se on valtakunnallisessa uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettävä (NT).
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)				
[V]
Tutkimusalueella kuultiin viisi laulavaa koirasta (reviirikartta 2). Laji pesii vanhemmissa metsissä, asutuksen piirissä ja runsaimmin mäntykankailla. Leppälintu on Suomen erityisvastuulaji.
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Kivitasku (Oenanthe oenanthe)									
[NT]
Yksi reviiri löydettiin lumiliikuntakeskuksen alueelta (reviirikartta 2). Kivitasku on nimensä
mukaisesti erilaista kivikoiden pesijä, jota tavataan myös muun muassa hakkuualoilla. Se on
taantunut voimakkaasti. Kivitasku on valtakunnallisessa uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettävä (NT).
Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)
Länsirannan tuntumaan asettui pesimään yksi pari (reviirikartta 2). Pyrstötiainen pesii tyypillisesti vesistöjen laiteilla lehtimetsissä.
Hömötiainen (Poecile montanus) 									
[VU]
Tutkimusalueelta löydettiin kuusi elinpiiriä (reviirikartta 2). Hömötiainen kovertaa itse pesäkolonsa lahoon pökkelöön tai käyttää luonnonkoloja hyväkseen. Se on tyypillinen iäkkäiden
havumetsien laji. Hömötiainen on uhanalaisuusluokitukseltaan vaarantunut (VU).
Töyhtötiainen (Lophophanes cristatus)							
[VU]
Neljä paria pesi rajauksella (reviirikartta 3). Töyhtötiainen on erityisesti iäkkäiden havumetsien
pesimälaji. Se on uhanalaisuusluokitukseltaan vaarantunut (VU).
Varpunen (Passer domesticus)									
[VU]
Piispalan rakennuksissa pesi kolme paria (reviirikartta 3). Varpunen on täysin kulttuurisidonnainen laji, joka pesii tyypillisesti asuinrakennuksiin. Se on valtakunnallisessa uhanalaisuusluokituksessa vaarantunut (VU).

Taulukko 1. Tutkimusalueella vuonna 2016 pesineet huomionarvoiset lintulajit luokituksineen.
VU = vaarantunut ja NT = silmälläpidettävä.
Laji

Parimäärä

Lintudirektiivin I-liitteen laji

Erityisvastuulaji

Uhanalaisuusluokitus

Tavi

1

-

x

-

Telkkä

3

-

x

-

Rantasipi

1

-

x

-

Palokärki

1

x

-

-

Haarapääsky

1

-

-

NT

Leppälintu

5

-

x

-

Kivitasku

1

-

-

NT

Hömötiainen

6

-

-

VU

Töyhtötiainen

4

-

-

VU

Varpunen

3

-

-

VU

Viherpeippo

3

-

-

VU

Punatulkku

3

-

-

VU

Pajusirkku

1

-

-

VU

Yhteensä

33 paria

1 laji

4 lajia

8 lajia
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Viherpeippo (Carduelis chloris)									
[VU]
Kolme paria pesi alueella (reviirikartta 3). Viherpeippo on tavallinen kulttuuriympäristöjen
sekä muun muassa hakkuualojen pesijä. Se on valtakunnallisessa uhanalaisuusluokituksessa
vaarantunut (VU).
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)									
[VU]
Alueella oli kolme reviiriä (reviirikartta 3). Punatulkku pesii kuusivaltaisissa metsissä, eikä ole
missään erityisen runsas. Se on uhanalaisuusluokitukseltaan vaarantunut (VU).
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)									
[VU]
Länsirannalla oli yksi reviiri (reviirikartta 3). Pajusirkku on nimensä mukaisesti erilaisesti pensaikoiden pesijä, mutta yleensä sen tapaa nimenomaan kosteikkojen laitamailta. Se on uhanalaisuusluokitukseltaan vaarantunut (VU).

päätelmät
Piispalan asemakaava-alueen pesimälinnusto on tavanomaista, eikä erityisiä reviirikeskittymiä
löydetty. Kokonaisuudessaan Piispalan tutkimusalueella ei ole sellaisia linnustollisia arvoja,
jotka vaikuttavat alueen maankäytön suunnitteluun, sillä kaikilla huomionarvoilla lajeilla (taulukko 1) on runsaasti tarjolla soveliaita elinympäristöjä, eivätkä ne tyypillisesti pesi vuosittain
samassa paikassa. Lisäksi ne ovat hyvin tavallisia pesijöitä. Kaavasuunnitelman mukaan suurin osa jätetään ennalleen ulkoilu- ja retkeilyalueeksi, joten linnustoon kohdistuu varsin vähäisiä vaikutuksia. Huomionarvoisen lajien lisäksi alueella pesi 28 muuta lajia (taulukko 2).

Laji

Parimäärä Laji

Parimäärä

Sinisorsa

1

Hippiäinen

-

Sepelkyyhky

-

Harmaasieppo

-

Käpytikka

-

Kirjosieppo

-

Metsäkirvinen

-

Pyrstötiainen

1

Västäräkki

-

Sinitiainen

-

Punarinta

-

Talitiainen

-

Mustarastas

-

Puukiipijä

1

Räkättirastas

-

Närhi

-

Laulurastas

-

Harakka

-

Punakylkirastas

-

Varis

-

Kulorastas

1

Korppi

1

Lehtokerttu

-

Peippo

-

Tiltaltti

-

Vihervarpunen

-

Pajulintu

-

Keltasirkku

-

Yhteensä

28 lajia
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Taulukko 2.
Tutkimusalueen muu
pesimälinnusto vuonna
2016. Parimääräarvio
esitetään vain niistä
lajeista, joita inventoitiin
systemaattisesti.

Reviirikartta 1.
Tavin (1 pari), sinisorsan (1 pr), telkän (3 pr),
rantasipin (1 pr) ja palokärjen (1 pr) reviirit.

Tavi

Telkkä

Sinisorsa

Rantasipi

Palokärki

12

Reviirikartta 2.
Haarapääskyn (1 pari), leppälinnun (5 pr), kivitaskun (1 pr),
pyrstötiaisen (1 pr) ja hömötiaisen (6 pr) reviirit.

Haarapääsky

Kivitasku

Leppälintu

Pyrstötiainen

13

Hömötiainen

Reviirikartta 3.
Töyhtötiaisen (4 paria), varpusen (3 pr), viherpeipon (3 pr),
punatulkun (3 pr) ja pajusirkun (1 pr) reviirit.

Töyhtötiainen

Viherpeippo

Varpunen

Punatulkku
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Pajusirkku

Kasvillisuusselvitys
Piispalan asemakaava-alueen kasvillisuus ja luontotyypit selvitettiin 10.8., mutta kevätlajistoa
havainnoitiin myös linnustoselvitysten yhteydessä.

tutkimusmenetelmät
Aluerajaus kierrettiin järjestelmällisesti läpi, jolloin kirjattiin kaikki löydetyt putkilokasvilajit,
myös puutarhoista ja pihoista villiintyneet lajit. Jokainen kuvio tyypiteltiin maastossa ja niiden
rajat piirrettiin maastokartalle, sillä tarkoituksena oli löytää mahdolliset arvokohteet, kuten esimerkiksi metsä-, vesi- ja luonnonsuojelulain mukaiset elinympäristöt. Kustakin kuviosta kirjoitettiin yleisluonnehdinta ja mahdolliset lisätiedot. Selvityksessä käytetty nimistö on Suuren
Pohjolan Kasvion (Mossberg & Stenberg 2005) mukainen.

Piispalan asemakaava-alueen kasvillisuudesta
Tutkimusalue on kasvillisuuden kannalta yksipuolinen, sillä alue on lähes kauttaaltaan mäntyvaltaista kangasmetsää, joka vaihtelee mosaiikkimaisesti eri kangasmetsätyyppien välillä. Rantavyöhykkeellä esiintyy joukko kosteikkolajistoa, mutta kokonaisuutena lajistoa ei ole erityisen
runsaasti. Kulttuurivaikutus keskittyy tutkimusalueen eteläosaan, jossa on Piispalan nuorisokeskus. Lukuisten rakennusten pihapiireissä kasvaa kohtalaisesti kulttuurilajistoa.

kuviokohtainen kuvaus
Tässä osiossa kuvataan jokaisen kasvillisuuskuvion (kuva 2) yleisluonnehdinta ja maankäyttösuositukset. Lisäksi tietoihin on lisätty luontotyyppien uhanalaisuusluokitus (Raunio ym.
2008). Nämä luokitukset (esimerkiksi EN = erittäin uhanalainen ja NT = silmälläpidettävä) on
merkitty punaisella luontotyyppinimikkeen oikeaan reunaan. Mikäli kyseessä on viljelysalue
tai jokin muu luontotyyppi, joka uupuu uhanalaisuusluokituksesta, käytetään pelkkää viivaa.
1. Vesialue						
		
[–]
Alueen luoteislaidalla oleva pieni vesialue, jossa ei kasva mainittavasti vesikasvillisuutta. Rannan tuntumassa esiintyy lähinnä järviruokoa sekä muita rantakasveja, kuten esimerkiksi luhtakuusiota.
Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.
2. Lumiliikuntakeskus						
[–]
Talvella käytössä oleva lumiliikuntakeskus, joka vastaa kasvillisuudeltaan maa-aineksenottoalueita. Tyypillisiä kasveja ovat mäntyjen taimet, maitohorsma, siankärsämö, pujo, ahosuolaheinä ja rohtotädyke.
Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.
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1

2

3
4

6

5

Kuva 2.
Piispalan asemakaavaalueen kuviokohtaiset
rajaukset (kuviokartta).

3. Mustikkatyypin (MT) tuore kangas						
[NT]
Mäntyvaltainen mustikkatyypin (MT) tuore kangas, jossa mustikka on valtalaji. Kuviolla on
myös hieman variksenmarja-puolukkatyypin (EVT) kuivahkoa kangasta, jossa on nimensä mukaisesti runsaasti sekä variksenmarjaa että puolukkaa. Tyypillisiä ruohoja edustavat metsätähti
ja oravanmarja. Perusheiniä ovat puolestaan metsälauha ja kevätpiippo. Kuvion länsilaidalla
on kapea rantakasvillisuusvyöhyke, johon lukeutuu muun muassa viiltosara, järviruoko, luhtakuusio ja rantaluikka.
Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.
4. Variksenmarja-kanervatyypin (EVT) kuivahko kangas			
[NT]
Mosaiikkimaisesti vaihteleva ja laaja variksenmarja-kanervatyypin (EVT) kuivahko kangas,
joka on kauttaaltaan mäntyvaltaista. Lehtipuustoa esiintyy niukasti, eikä se muodosta missään
valtapuustoa. Kuvion luoteisosassa kulkee pohjois-eteläsuuntainen vanha törmä, jossa kasvaa
runsaasti nuoria koivuja ja muuta lehtipuustoa. Tyypillisiä kasveja ovat kanervan ja variksenmarjan lisäksi myös puolukka, mustikka ja kangasmaitikka. Kuviolla on pienialaisesti myös
puolukkatyypin (VT) kuivahkoa, mustikkatyypin (MT) tuoretta ja kanervatyypin (CT) kuivaa
kangasta, mutta valtaosa on kuitenkin otsikon mukaista kangasmetsätyyppiä. Metsätyyppi
vaihtelee paikoin voimakkaasti, minkä vuoksi yhtenäinen metsälohko olisi mahdollista pilkkoa
useisiin kymmeniin pieniin kuvioihin, mutta se ei ole merkityksellistä kaavoituksen kannalta.
Kuviolla risteilee useita retkeily- ja ulkoilupolkuja. Länsilaidalla on kapea hiekkarantavyöhy-
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ke, jossa esiintyy muun muassa pohjanpajua, luhtakuusiota, viitakastikkaa ja rantaluikkaa. Se
on kuitenkin niin kapea, ettei sitä ole rajattu erikseen.
Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.
5. Vanha maa-ainesottamo						
[–]
Käytöstä poistettu vanha maa-aineksenottoalue, jossa kasvaa koivuja ja mäntyjä. Kasvillisuus
on muuten varsin sekavaa, käsittäen muun muassa maitohorsmaa, ahojäkkärää, siankärsämöä,
puolukkaa, kanervaa ja heiniä. Kuvion läpi kulkee ulkoilureitti.
Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.
6. Piispalan alue					
		
[–]
Laajahko nuorisokeskuksen alue, jossa on lukuisia rakennuksia erilaisista mökeistä jäähalliin.
Rakennusten laiteilla on erilaisia pihapiirejä nurmikenttineen, parkkialueineen ja istutuksineen.
Kuviolla on, erityisesti länsilaidalla, on myös samantyyppistä kangasmetsää kuin kuviolla 4,
mutta se on virkistyskäytössä ja aluskasvillisuus on tallaantunut voimakkaasti muun muassa
temppuradan liepeiltä.
Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

päätelmät
Piispalan tutkimusalue on varsin tavanomaista kangasmetsää, joka on pääosin kuivahkoa kangasta. Hakkuualoja ja taimikoita ei kuitenkaan ole. Sen sijaan alueella on tiheä ulkoilureitistö, joka liittyy nuorisokeskuksen toimintaan.
Tutkimusalueelta ei löydetty huomionarvoiKuva 3.
sia elinympäristöjä, joten maankäytölle ei ole
Kaavaluonnos.
rajoituksia tai esteitä. Alustavan kaavarunkotarkastelun mukaan (kuva 3) suurin osa alueesta jäisi varsinaisen maankäytön ulkopuolelle, mikä on suositeltavaa, sillä kyseessä on
nykymittakaavassa varsin yhtenäinen metsälohko. Rajaukselta löydettiin 132 putkilokasvia (taulukko 3), mikä on melko vähäinen
määrä. Havaituista putkilokasveista yksikään
ei lukeudu valtakunnalliseen tai alueelliseen
uhanalaisuusluokitukseen. Lisäksi alueelta ei
tunneta uhanalaisten lajien esiintymiä (Suomen ympäristökeskus 2016).
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Taulukko 3. Piispalan selvitysalueella esiintyvät putkilokasvilajit aakkosjärjestyksessä.
Tähdellä merkityt ovat puutarhalajeja tai viljelysjäänteitä.
Laji

Tieteellinen nimi

Laji

Tieteellinen nimi

Ahojäkkärä

Gnaphalium sylvaticum

Ketosilmäruoho

Euphrasia stricta

Ahokeltano

Hieracium (sektio) vulgata

Kevätpiippo

Luzula pilosa

Ahomansikka

Fragaria vesca

Kielo

Convallaria majalis

Ahosuolaheinä

Rumex acetosella

Kiiltopaju

Salix phylicifolia

Aitovirna

Vicia sepium

Kiiltotuhkapensas *

Cotoneaster lucidus

Alsikeapila

Trifolium hybridum

Kirjopillike

Galeopsis speciosa

Amerikanhorsma

Epilobium adenocaulon

Kissankello

Campanula rotundifolia

Haapa

Populus tremula

Koiranputki

Anthriscus sylvestris

Harakankello

Campanula patula

Kotipihlaja

Sorbus aucuparia

Harmaaleppä

Alnus incana

Kotkansiipi *

Matteuccia struthiopteris

Harmaasara

Carex canescens

Kultapiisku

Solidago virgaurea

Heinätähtimö

Stellaria graminea

Kurjenjalka

Comarum palustre

Hieskoivu

Betula pubescens

Kurtturuusu *

Rosa rugosa

Hietakastikka

Calamagrostis epigejos

Kylänurmikka

Poa annua

Hiirenvirna

Vicia cracca

Lampaannata

Festuca ovina

Huopakeltano

Pilosella officinarum ssp. pilosella

Leskenlehti

Tussilago farfara

Idänvirpiangervo *

Spiraera chamaedryfolia

Luhtakuusio

Pedicularis palustris

Isonokkonen

Urtica dioica

Luhtalemmikki

Myosotis scorpioides

Jokapaikansara

Carex nigra

Luhtasuoputki

Peucedanum palustre

Jouhivihvilä

Juncus filiformis

Luhtavuohennokka

Scutellaria galericulata

Juolavehnä

Elytrigia repens

Maitohorsma

Epilobium angustifolium

Juolukka

Vaccinium uliginosum

Metsäalvejuuri

Dryopteris carthusiana

Jänönsara

Carex ovalis

Metsäimarre

Gymnocarpium dryopteris

Järvikorte

Equisetum fluviatile

Metsäkorte

Equisetum sylvaticum

Järviruoko

Phragmites australis

Metsäkurjenpolvi

Geranium sylvaticum

Kaitapihatatar

Polygonum aviculare ssp. neglectum

Metsäkuusi

Picea abies

Kangasmaitikka

Melampyrum pratense

Metsälauha

Deschampsia flexuosa

Kanerva

Calluna vulgaris

Metsämaitikka

Melampyrum sylvaticum

Karvaskallioinen

Erigeron acer

Metsämänty

Pinus sylvestris

Karviainen *

Ribes uva-crispa

Metsätähti

Trientalis europaea

Kataja

Juniperus communis

Metsävaahtera *

Acer platanoides

Keltapensashanhikki *

Dasiphora fruticosa

Mustikka

Vaccinium myrtillus

Ketohopeahanhikki

Potentilla argentea ssp. argentea

Myrkkykeiso

Cicuta virosa
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Laji

Tieteellinen nimi

Laji

Tieteellinen nimi

Mökinpajuangervo *

Spiraea x rosalba

Puolukka

Vaccinium vitis-idaea

Niittyhumala

Prunella vulgaris

Päivänkakkara

Leucanthemum vulgare

Niittyleinikki

Ranunculus acris

Raita

Salix caprea

Niittynurmikka

Poa pratensis

Ranta-alpi

Lysimachia vulgaris

Niittynätkelmä

Lathyrus pratensis

Rantakukka

Lythrum salicaria

Niittysuolaheinä

Rumex acetosa

Rantaleinikki

Ranunculus reptans

Nuokkutalvikki

Orthilia secunda

Rantalemmikki

Myosotis laxa

Nurmihärkki

Cerastium fontana

Rantaluikka

Eleocharis palustris

Nurmilauha

Deschampsia cespitosa

Rantamatara

Galium palustre

Nurmipiippo

Luzula multiflora

Rantanurmikka

Poa palustris

Nurmipuntarpää

Alopecurus pratensis

Ratamosarpio

Alisma plantago-aquatica

Nurmirölli

Agrostis capillaris

Rauduskoivu

Betula pendula

Nurmitädyke

Veronica chamaedrys

Rentohaarikko

Sagina procumbens

Nurmitähkiö, timotei

Phleum pratense

Rohtotädyke

Veronica officinalis

Ojakellukka

Geum rivale

Rönsyleinikki

Ranunculus repens

Ojakärsämö

Achillea ptarmica

Sananjalka

Pteridium aquilinum

Oravanmarja

Maianthemum bifolium

Sarjakeltano

Hieracium umbellatum

Peltokorte

Equisetum arvense

Savijäkkärä

Gnaphalium uliginosum

Peltolemmikki

Myosotis arvensis

Suomenpihlaja *

Sorbus hybrida

Peltopillike

Galeopsis bifida

Suopursu

Rhododendron tomentosum

Peltopähkämö

Stachys palustris

Terttualpi

Lysimachia thyrsiflora

Peltosaunio

Tripleurospermum perforatum

Tummarantavihvilä

Juncus alpinoarcticulatus ssp. alpinoarcticulatus

Pietaryrtti

Tanacetum vulgare

Ulpukka

Nuphar lutea

Piharatamo

Plantago major

Unkarinsyreeni *

Syringa josikaea

Pihasaunio

Matricaria suaveolens

Vadelma

Rubus idaeus

Pihatähtimö

Stellaria media

Valkoapila

Trifolium repens

Pihasyreeni *

Syringa vulgaris

Vanamo

Linnaea borealis

Pohjanpaju

Salix lapponum

Variksenmarja

Empetrum nigrum

Pujo

Artemisia vulgaris

Viiltosara

Carex acuta

Pullosara

Carex rostrata

Viitakastikka

Calamagrostis canescens

Puna-ailakki

Silene dioica

Virpapaju

Salix aurita

Puna-apila

Trifolium pratense

Voikukka

Taraxacum sp.

Punanata

Festuca rubra

Vuorimänty *

Pinus mugo

Yhteensä

132 lajia
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maisemalliset arvot
Piispalan asemakaava-alueelle suunnitellaan lähinnä matkailua palvelevia rakennuksia luoteisosaan sekä asuntovaunualuetta pohjoisosaan (kuva 3 sivulla 17). Muilta osin alue jäisi alustavan kaavarunkotarkastelun perusteella ennalleen palvelemaan virkistyskäyttötarpeita. Matkailurakennuksia ja asuntovaunualuetta ei ole suunniteltu sijoitettavan rannan välittömään
läheisyyteen.
Tutkimusalueen rantavyöhykkeisiin kohdistuu suurimmat maisemalliset vaikutukset, sillä avoimen vesialueen vuoksi rannat näkyvät kauas. Lisäksi luoteispuolella on Suurusluodon
pengertie, josta avautuu näkymä suoraan asemakaava-alueen rannoille. Piispalan nuorisokeskuksen länsipuolella olevan Hietaharjun niemen pohjoispuolinen rantavyöhyke on arvioita maisemallisesti
arvokkaaksi (kuva 4). Niemen eteläpuolista osaa ei ole
arvioitu arvokkaaksi, sillä rannoille on jo kohdennettu maankäyttöä muun muassa erilaisten rakennusten
muodossa.
Kaavarunkotarkastelu ei ole ristiriidassa maisemallisten arvojen kanssa, sillä rantavyöhyke jätetään
ennalleen. Tällöin rannoilla säilyy luontainen puusto,
joka peittää tämän arvioinnin mukaan riittävästi mahdollisesti paikalle rakennettavia rakenteita.
Kuva 4.
Maisemallisesti arvokkaat
kohteet (punainen alue).
Hietaharjun pohjoispuolen rantavyöhyke on arvioitu maisemallisesti arvokkaaksi.
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arkeologinen inventointi

Hans-Peter Schulz 7.10.2016

KESKI-POHJANMAAN ARKEOLOGIAPALVELU

Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu

Kannonkoski Piispala 2016

Tiivistelmä
Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu suoritti arkeologista inventointia Kannonkosken Piispalan nuorisokeskuksen asemakaavan, Öijänniemen ranta-asemakaavan ja Piispalan lähiympäristön kyläyleiskaavan alueilla.
Alueet sijaitsevat Soinin keskustasta 4,2 – 6,9 km luoteeseen. Niiden laajuus on noin 2,63 km 2 . Kenttätyön
teki FM/MA Hans-Peter Schulz 24.-26.9.2016, yht. 2,5 kenttätyöpäivää.
Inventoinnissa kartoitettiin neljä esihistoriallista muinaisjäännöskohdetta (1 Likolahti pyyntikuoppajärjestelmä,
2 Piispalankangas pyyntikuoppajärjestelmä, 3 Piispala Uimaranta esihistoriallinen leiripaikka, 4 Rantala kivikautinen löytöpaikka), kolme historiallista muinaisjäännöskohdetta (5 Likolahti 2 rakennusjäännös, 6 ja 7
Piispalankangas 2 ja 3 tervahaudat) sekä kaksi muuta havaintoa. Kahden 1700-luvun kantatalon (Piispala ja
Jauhoniemi) taustatiedot selvitettiin, mutta niiden tarkka sijainti jäi puutteellisen kartta-aineiston takia avoi meksi.
Tämän hetken layoutin perusteella voidaan arvioida ainoastaan Öijänniemen asemakaavan vaikutusta muinaisjäännöskohteisiin. Tiestö ja kunnallistekniikka ovat pääosin jo olemassa, RA-1 kortteleilla ei ole vaikutus ta, huoltoalueen ET-1 kohdalla voi olla vaikutusta kohteen 1 Likolahti alakohteeseen no. 13 pyyntikuoppa.
Piispalan asemakaavan suunnittelussa on otettava huomioon muinaisjäännöskohteet ja aluerajaukset.
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1. Perustiedot
Inventointialue: Kannonkosken Piispalan nuorisokeskuksen asemakaava, Öijänniemen ranta-asemakaava
ja Piispalan lähiympäristön kyläyleiskaava Kannonkosken keskustasta 4,2 – 6,9 km luoteeseen.
Tilaaja: Kannonkosken kunta
Inventoinnin laji: osainventointi
Kenttätyöaika: 24. - 26.9.2016, yht. 2,5 kenttätyöpäivää
Karttanumerot: TM35-lehtijako, P4321L, P4322L
vanha yleislehtijako, 2333 05, 08
Korkeus: n. 130 – 165 m mpy
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35 FIN -tasokoordinaatisto
Kopio raportista: Museoviraston arkisto (digitaalinen ja paperikopio), Keski-Suomen museo (digitaalinen
kopio)
Aiemmat tutkimukset:
tarkastus A.-L. Hirviluoto 1962
kuntainventointi T. Jussila 1989
tarkastus M. Kumpulainen 2006
Aiemmat löydöt: KM 25398; Rantalasta piikärki (hukassa), kourutaltta ja reikäkirves (Lybeckin kokoelma)

Kartta 1. Hankealueiden sijainti. Tunnetut muinaisjäännökset punaisena pisteenä. Maanmittauslaitoksen maastokarttarasteri 1:250 000, 9/2016.
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2. Inventoinnin lähtökohdat ja menetelmät
Kannonkosken kunnan luoteisosassa Kivijärven itäpuolella on kolme kaavahankealuetta: Piispalan nuorisokeskuksen asemakaava, Öijänniemen ranta-asemakaava, joka muutetaan asemakaava-alueeksi ja Piispalan
lähiympäristön kyläyleiskaava. Niiden kokonaispinta-ala on yhteensä 2,63 km 2.
Piispalan harjujaksolta, joka sijaitsee hankealueen länsiosassa, tunnetaan laaja esihistoriallinen pyyntikuoppajärjestelmä (Piispalankangas, mj-tunnus 1000006082), esihistoriallinen leiripaikka (Piispala Uimaranta, mjtunnus 216010008) ja kivikautinen löytöpaikka (Rantala, mj-tunnus 1000010427).

Kartta 2. Kaava-alueiden rajat violettina katkoviivana; tunnetut muinaisjäännökset punaisena
pisteenä. Maanmittauslaitoksen peruskarttarasteri 1:20 000, 9/2016.
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Kartta 3. Ortoilmakuva. Kaava-alueiden rajat violettina katkoviivana; tunnetut muinaisjäännökset punaisena pisteenä. Maanmittauslaitoksen ortokuvat 9/2016 >wms-server
http://tiles.kartat.kapsi.fi/ortokuva? .

2.1. Esiselvitys
Muinaisjäännösten paikallistaminen ja arviointi perustuu hankealueella ja lähiseudulla aikaisemmin tehtyjen
arkeologisten selvitysten tuloksiin. Näiden tietojen lisäksi esiselvityksessä käytetään erilaisia aineistoja, joiden avulla erotetaan muinaisjäännösten sijainnin kannalta relevantit alueet. Esihistoriallisten kohteiden osalta kaukokartoituksessa keskeisiä aineistoja ovat GTK:n kallio- ja maaperäkartat, Maanmittauslaitoksen ortoilmakuvat sekä korkeusmalli. Laserkeilausaineistoa ei ole vielä saatavilla ko. alueelta. Historiallisen ajan
kohteita etsitään topografian, kirjallisuustietojen, perimätiedon, paikannimistön ja internetistä löytyvän
historiallisen karttamateriaalin avulla, kuten pitäjänkarttojen, rajakarttojen, tie- ja liikennekarttojen,
sotilaskarttojen tai myös alueesta laadittujen vanhimpien peruskarttojen avulla.
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2.2. Menetelmät
Maastoinventoinnissa tarkastettiin melko kattavasti asemakaava-alueet, lukuun ottamatta muokattuja alueita
(sorakuoppia yms.), rakennettuja sekä muokattuja piha-alueita. Kyläyleiskaava-alueella tarkastettiin mahdollisia otollisia alueita, karkeita lohkareikkoja, pakettipeltoja ja osaa avohakkuualueista ei tarkastettu. Koekuoppia tehtiin useissa kohdissa harjun länsiosassa ja rakennusjäännöksen kohdalla (kohde 5), useimmat kuoppakohteet kairattiin. Työssä käytettiin EGNOS-yhteensopivaa paikanninta Garmin GPSmap 62s, Samsung
Galaxy Tab3 tabletti- tietokonetta, QuantumGis 2.8 -ohjelmaa paikkatietohallintaan ja GrassGis 7.0 -ohjel maa terrain-analyysiin.

Kartta 4. Inventoidut alueet sinisenä, kaava-alueiden rajat violettina katkoviivana.
Maanmittauslaitoksen peruskarttarasteri 1:20 000, 9/2016.
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3. Maisema, topografia ja geologia
Mannerjäätikkö vetäytyi alueelta noin 10 300 – 10 100 vuotta sitten, jolloin suuri osa kunnasta oli vielä veden
alla Ancylusjärven peittämänä. Piispalankankaan harju nousi vedestä n. 9500 – 8 700 vuotta sitten, pian sen
jälkeen noin 8 600 vuotta sitten Kivijärvi kuroutui Ancylusjärvestä. Piispalankankaan 2,1 km pitkä ja alun perin n. 1 km leveä ja 30 m korkea harjujakso hallitsi alueen maisemakuvaa. Alkuperäinen läntinen rantaviiva
sijaitsi Kivijärven kuroutumisen jälkeen noin 100 metriä lännempänä nykyisellä matalalla vesialueella, se siir tyi eroosion takia pikku hiljaa 100 – 150 m itään, nykyinen rantatörmä on merkitty kartalle 5 ruskeana kak soisviivana. Eroosio loppui melkein kokonaan, kun Kivijärven vedenpintaa laskettiin metrillä Kämärin voimalan rakentamisen yhteydessä vuonna 1957. Harjun itäpuoliset alueet ovat melko kivistä pohjamoreenia ja
huuhtoutunutta kumpumoreenia. Harjun eteläosassa sijaitsee Piispalan kurssi- ja leirikeskus lukuisine rakennuksineen, niiden kaakkoispuolella on kaksi maatilaa ja niiden pellot. Suurin osa harjusta toimii ulkoilualueena, sen itäpuoliset moreenialueet ovat pääosin metsätalouskäytössä.

Kartta 5. Piispalan harju merkitty keltaisena, nykyinen törmä ruskeana kaksoisviivana.
Syke, pohjavesiaineisto. Maanmittauslaitoksen peruskarttarasteri 1:20 000, 9/2016.
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4. Maastokuvaukset ja valokuvat

Kartta 6. Kuvauspaikat 1 – 18 turkoosina kolmiona. Maanmittauslaitoksen peruskarttarasteri
9/2016. Karttaselitykset ks. kartta 2.

Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu Kannonkoski Piispala 2016

10

Kuva 1. Öijänniemen luoteiskärjen hiekkaranta kuvattu lounaaseen.

Kuva 2. Kivijärvi kuvattu Öijänniemen luoteiskärjestä pohjoiseen.
Oikealla harjun ytimen huuhtoutunutta kivikkoa.

Kuva 3. Harjun ytimen kivikkoa Öijänniemen korkeimmassa
kohdassa, kuvattu koilliseen.
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Kuva 4. Piispalan harjun rantatörmä vt:n 77 eteläpuolella. Törmän
eroosioon vaikuttavat enää ulkoilureitit, kuvattu pohjoiseen.

Kuva 5. Harjun rantatörmä leirialueen pohjoispuolella. Kuvattu
itään.

Kuva 6. Piispalan leirintäalueen pohjoisosa kuvattu koilliseen.
Maan pinta on kulunut koko alueella.
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Kuva 7. Vanhoja siirrettyjä rakennuksia (Piispalan talon piharakennuksia ?) leirintäalueen lounaisosassa, kuvattu etelään.

Kuva 8. Piispalan eteläinen rantavyöhyke kuvattuna kaakkoon.
Matala umpeen kasvanut ranta.

Kuva 9. Uusi tie kurssikeskuksen pohjoispuolella, kuvattu länteen.
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Kuva 10. Lokkikivenniemi kuvattu etelään. Huuhtoutunutta kivikkoa,
matala kivinen mutainen rantavyöhyke.

Kuva 11. Jauhosaaren eteläkärki kuvattu lounaaseen.
Huuhtoutunut kivipalle veden rajassa.

Kuva 12. Jauhosaaren korkeimmassa kohdassa on osittain raivattua
kivikkoa, jossa kasvaa tiheä kuusimetsä. Maannos, raivatut alueet ja
kasvillisuus viittaavat vanhaan kaskialueeseen. Kaskiröykkiöitä ei havaittu.
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Kuva 13. Jauholammen länsipuolinen ranta-alue, rantavyöhykkeen
yläpuolella on pieni kesannolla oleva pelto.

Kuva 14. Puronpelto Jauholammen eteläpuolella, kuvattu koilliseen.

Kuva 15. Heinäpelto Rantalahden pohjoispuolella, kuvattu kaakkoon.
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Kuva 16. Kivikkoinen niemi Syvälahden kaakkoispuolella, osittain
avohakattua, osittain nuorta ja varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kuva 17. Kivikkoinen rantavyöhyke Jauholammen itäpuolella
Hirviniemen kohdalla. Vaikeakulkuista karkeaa huuhtoutunutta kivikkoa.

Kuva 18. Kivikkoinen kangas Jauholammen itäpuolella, kankaan
pohjoisosat on laajalti avohakattu ja muokattu.
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5. Alueen aiempi maankäyttö.
Kivijärvi oli todennäköisesti esihistoriallisella ajalla tärkeä vesireitti Saimaalta (Keiteleen kautta) luoteeseen
Lestijärven kautta Pohjanlahdelle. Lähialueelta tunnettaan runsaasti kivikautisia asuinpaikkoja. Etenkin Piispalanharjun länsi- ja etelälaita olivat otollisia asutukselle, mutta juuri nämä rantavyöhykkeet ovat tuhoutuneet
voimakkaan eroosion seurauksena. Rantalan tilan irtolöydöistä piikärki ja kourutaltta ovat kivikautisia, reikäkirves on todennäköisesti pronssikautinen. Rautakautisia löytöjä ei tunneta lähialueelta.
Rakennusjäännös kohde 5 Likolahti voi olla merkki varhaisesta historiallisesta asutuksesta, ilman kaivaustutkimuksia ja ajoitusta asiaa ei kuitenkaan voida varmistaa (ks. kohdekuvaukset). Viimeistään 1700-luvun alkupuolella Piispalanharjun eteläkärkeen oli perustettu 2 taloa, Piispa ja Jauhoniemi, todennäköisesti molem mat kantatalojen paikat ovat jääneet nykyisen rakennetun alueen alle. Näihin taloihin liittyvät ilmeisesti ter vahaudat kohteissa 6 ja 7.

Kartta 7. Ote 1840-luvun pitäjänkartasta. Kartalle on merkitty Piispalan ja Jauhoniemen
talot, kartan huonon kunnon takia Jauhoniemen sijainti on epäselvä. Tarkka laatimisvuosi ja tekijä
eivät ole tiedossa.
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6. Tulokset
Inventoinnissa kartoitettiin neljä esihistoriallista muinaisjäännöskohdetta (1 Likolahti pyyntikuoppajärjestelmä,
2 Piispalankangas pyyntikuoppajärjestelmä, 3 Piispala Uimaranta esihistoriallinen leiripaikka, 4 Rantala kivikautinen löytöpaikka), kolme historiallista muinaisjäännöskohdetta (5 Likolahti 2 rakennusjäännös, 6 ja 7
Piispalankangas 2 ja 3 tervahaudat) sekä kaksi muuta havaintoa. Kahden 1700-luvun kantatalon (Piispala ja
Jauhoniemi) taustatiedot selvitettiin, mutta niiden tarkka sijainti jäi puutteellisen kartta-aineiston takia avoi meksi.
Tämän hetken layoutin perusteella voidaan arvioida ainoastaan Öijänniemen asemakaavan vaikutusta muinaisjäännöskohteisiin. Tiestö ja kunnallistekniikka on pääosin valmiina, RA-1 kortteleilla ei ole vaikutusta,
huoltoalueen ET-1 kohdalla voi olla vaikutusta kohteen 1 Likolahti alakohteeseen no. 13 pyyntikuoppa. Piispalan asemakaavan suunnittelussa on otettava huomioon muinaisjäännöskohteet ja aluerajaukset.
Lestijärvellä, 7. 10.2016
Hans-Peter Schulz

Kartta 8. Kohteet 1 – 11. Esihistorialliset muinaisjäännöskohteet punaisena pisteenä, historialliset
muinaisjäännöskohteet oranssina pisteenä, muut havainnot keltaisena pisteenä. Kantatalojen
mahdollinen sijainti on merkitty sinisellä katkoviivalla. MML:n peruskarttarasteri 1: 20 000, 9/2016.
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7. Kohdehakemisto
Kohde

1. Likolahti

sivu

tyyppi/
tyypin tarkenne

ajoitus

lkm

status

18

työ- ja valmistuspaikat
pyyntikuoppajärjestelmä

esihistoriallinen

15

MJ

20

työ- ja valmistuspaikat
pyyntikuoppajärjestelmä

esihistoriallinen

29

MJ

3. Piispala-Uimaranta

23

asuinpaikat / leiripaikat

esihistoriallinen

1

MJ

4. Rantala

24

löytöpaikat

kivikausi

1

(MJ)

25

asuinpaikat / rakennusjäännökset

historiallinen

1

U

27

työ- ja valmistuspaikat
tervahaudat

uusi aika

1

U

29

työ- ja valmistuspaikat
tervahaudat

uusi aika

1

U

8. Öijänniemi

30

tulisijat

ajoittamaton

1

M

9. Likolahti 3

31

maakuopat

resentti

1

M

10. Piispala

32

asuinpaikat / kantatalot

uusi aika

1

2. Piispalankangas

5. Likolahti 2
6. Piispalankangas 2
7. Piispalankangas 3

11. Jauhoniemi
32
asuinpaikat / kantatalot
uusi aika
1
Taulukko. Status: U uusi muinaisjäännöskohde/löytöpaikka, MJ tunnettu muinaisjäännöskohde, KP muu
kulttuuriperintökohde, M muu havainto.

8. Kohdetiedot
Esihistorialliset muinaisjäännökset
1. Likolahti
Mj-rekisteri:
Laji:
Mj-tyyppi:
Tyypin tarkenne:
Ajoitus yleinen:
Ajoitustarkenne:
Lukumäärä:
Rauhoitusluokkaehdotus:

1000006082
(Piispalankangas)
kiinteä muinaisjäännös
työ- ja valmistuspaikat
pyyntikuoppajärjestelmä
esihistoriallinen
15
2

Paikkatiedot:
Karttanumero:

TM35-lehtijako, P4321L
vanha yleislehtijako, 2233 08
Koordinaatit:
P: 6989548 I: 408427 (keskipiste)
z 139 m mpy (137 – 140 m mpy)
Kohteen rajaus:
aluemainen, näkyvien rakenteiden mukaisesti (GPS-mittaus)
Inventointimenetelmät:
pintahavainnointi, kairaus
Aiemmat tutkimukset:
tarkastus M. Kumpulainen 2006
Aiemmat löydöt:
Huomautus: kohde mj-tunnus 1000006082 Piispalankangas on erotettu kahdeksi kohteeksi (1 Likolahti ja
2 Piispalankangas), koska niiden välinen etäisyys on yli 300 m ja ne sijaitsevat eri puolella harjun lakea.
Maastotiedot:
Kohde sijaitsee Kannonkosken keskustasta 6,45 km luoteeseen Kivijärven itäpuolella harjujakson itärinteellä.
Kuivahko kangas, paikoitellen hieman soistunut. Varttunutta kasvatusmetsikköä, osa on hakattu.
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Kuvaus:
Harjun pohjoisosassa, vt:n 77 pohjoispuolella harjun kivisen ytimen itäpuolella on 350 m pitkä ja paikoitellen
130 m leveä epäsäännöllinen 15 kuopan rykelmä. Kuoppien halkaisija on 2,5 – 3,5 m ja syvyys 0,4 – 0,8 m;
joissakin on havaittavissa vallia. Huuhtoutumiskerroksen vahvuus kuopissa on 5 – 10 cm.
Vuonna 2006 oli kartoitettu enemmän kuoppia. Osa kuopista on kuitenkin melko resenttejä (ei huuhtoutumiskerrosta, ohut humuskerros), yksi 4 kuopan rykelmä on erotettu omaksi kohteeksi (kohde 9, muut havainnot).
On mahdollista, että muutama kuoppa on tuhoutunut tien ja kunnallistekniikan rakentamisessa. Muinaisjäännösrajauksen sisällä on myös historiallinen rakennusjäännös (kohde 5).
Vaikutusten arvio: Tiestö ja kunnallistekniikka ovat pääosin olemassa, RA-1 kortteleilla ei ole vaikutusta
muinaisjäännökseen, huoltoalueen ET-1 kohdalla voi olla vaikutusta alakohteeseen no. 13 pyyntikuoppa.

Kuoppa 4 kuvattu länteen.

Kuoppa 8 kuvattu koilliseen.
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Kohde 1, alakohteet ja numerot (siniset rombit), rajaus punaisena.
Maanmittauslaitoksen peruskarttarasteri 1:20 000, 9/2016; mk n. 1: 2 500.

2. Piispalankangas
Mj-rekisteri:
Laji:
Mj-tyyppi:
Tyypin tarkenne:
Ajoitus yleinen:
Ajoitustarkenne:
Lukumäärä:
Rauhoitusluokkaehdotus:
Paikkatiedot:
Karttanumero:

1000006082
(Piispalankangas)
kiinteä muinaisjäännös
työ- ja valmistuspaikat
pyyntikuoppajärjestelmä
esihistoriallinen
15
2

TM35-lehtijako, P4321L
vanha yleislehtijako, 2233 08
Koordinaatit:
P: 6988802 I: 407938 (keskipiste)
z 144 m mpy (137 – 152 m mpy)
Kohteen rajaus:
aluemainen, näkyvien rakenteiden mukaisesti (GPS-mittaus)
Inventointimenetelmät:
pintahavainnointi, kairaus
Aiemmat tutkimukset:
tarkastus M. Kumpulainen 2006
Aiemmat löydöt:
Huomautus: kohde mj-tunnus 1000006082 Piispalankangas (tarkastus M. Kumpulainen 2006) on erotettu
kahdeksi kohteeksi (1 Likolahti ja 2 Piispalankangas), koska niiden välinen etäisyys on yli 300 m ja ne sijaitsevat eri puolella harjun lakea.
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Maastotiedot:
Kohde sijaitsee Kannonkosken keskustasta 6,2 km luoteeseen Kivijärven itäpuolella harjujakson itärinteellä.
Kuivahko kangas, paikoitellen hieman soistunut. Varttunutta kasvatusmetsikköä, ulkoilualue, jossa on ulkoilureittejä, näköalatorni, frisbeegolfrata ym.
Kuvaus:
Harjun keski- ja eteläosassa, vt:n 77 eteläpuolella harjun kivisen ytimen länsipuolella on 990 m pitkä ja keski määrin 60 m leveä 29 kuopan jono. Jono alka heti valtatien eteläpuolella, suuntautuu harjun loivalla länsirin teellä etelään ja kaartaa jäähallin lähellä kaakkoon. Kuoppien halkaisija on 3 – 4,5 m ja syvyys 0,4 – 1,0 m,
paikoitellen vallia havaittavissa. Huuhtoutumiskerros on monissa kuopissa melko tumma, ehkä osittain noensekainen, väri voi myös johtua paikoitellen rehevästä aluskasvillisuudesta, kerroksen vahvuus on useissa
kuopissa yli 10 cm. Vuonna 2006 oli kartoitettu enemmän kuoppia. Muutama kuoppa on melko resentti (ei
huuhtoutumiskerrosta, ohut humuskerros). Muinaisjäännösrajauksen sisällä on myös kaksi tervahautaa (kohteet 6 ja 7).
Vaikutusten arvio: Muinaisjäännösrajaus on otettava huomioon kaavan suunnittelussa.

Kuoppa 16 kuvattu etelään.

Kuoppa 26 kuvattu luoteeseen.

Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu Kannonkoski Piispala 2016

22

Kuoppa 32 kuvattu lounaaseen.

Kohde 2, alakohteet ja numerot (siniset rombit), rajaus punaisena.
Maanmittauslaitoksen peruskarttarasteri 1:20 000, 9/2016; mk n. 1: 5 000.
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3. Piispala-Uimaranta
Mj-rekisteri:
Laji:
Mj-tyyppi:
Tyypin tarkenne:
Ajoitus yleinen:
Ajoitustarkenne:
Lukumäärä:
Rauhoitusluokkaehdotus:
Paikkatiedot:
Karttanumero:
Koordinaatit:
Kohteen rajaus:
Inventointimenetelmät:
Aiemmat tutkimukset:
Aiemmat löydöt:

216010008
kiinteä muinaisjäännös
asuinpaikat
leiripaikat
esihistoriallinen
1
2
TM35-lehtijako, P4321L
vanha yleislehtijako, 2233 08
P: 6988554 I: 407697
z 135 m mpy
pistemäinen
pintahavainnointi
inventointi T. Jussila 1989
KM 25398

Maastotiedot:
Kohde sijaitsee Kannonkosken keskustasta 6,1 km luoteeseen Kivijärven itäpuolella harjujakson länsilaidalla
noin 3 m korkean törmän yläpuolella. Vieressä jäähalli, varttunutta kasvatusmetsikköä, ulkoilualue, jossa on
ulkoilureittejä, kiipeilytelineitä, frisbeegolfrata ym.
Kuvaus:
inventointi 1989: Paikka sijaitsee Piispalan kurssi- ja leirikeskuksen päärakennuksesta vajaa 600 m länsiluoteeseen, Suurussalmen sillan itätyvestä 830 - 850 m etelälounaaseen ja Kivijärven rannasta 100 m länteen,
uimarannan itäpuolisella törmällä, tilojen Rn:o 11:8 ja 11:3 rajalla. Kyseessä on ehkä melko pienialainen leiri paikka, josta löytyi kvartsia ja palanutta luuta vain kahdesta koekuopasta. Samoissa koekuopissa oli myös likamaata, lopuissa koekuopissa ei ollut mitään asuinpaikkaan viittaavaa. Maaperä alueella on hiekkaa, kasvillisuus mäntyjä ja puolukoita. Topografialtaan alue on asuinpaikaksi sopiva.
Inventointi 2016: inventoinnissa tarkistettiin, että lähialue on ennallaan. Inventoinnin 1989 jälkeen viereen on
rakennettu jäähalli, rakentamisen yhteydessä muinaisjäännöksen lähiympäristöä ei ole muokattu eikä kohde
ole vahingoittunut.
Vaikutusten arvio: Muinaisjäännös on otettava huomioon kaavan suunnittelussa.

Kohde 3 kuvattu luoteeseen.
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Kohteet 3 ja 4. Maanmittauslaitoksen peruskarttarasteri 1:20 000, 9/2016; mk n. 1: 5 000.

4. Rantala
Mj-rekisteri:
Laji:
Mj-tyyppi:
Tyypin tarkenne:
Ajoitus yleinen:
Ajoitustarkenne:
Lukumäärä:
Rauhoitusluokkaehdotus:
Paikkatiedot:
Karttanumero:
Koordinaatit:
Kohteen rajaus:
Inventointimenetelmät:
Aiemmat tutkimukset:
Aiemmat löydöt:

1000010427
löytöpaikka
löytöpaikat
irtolöytöpaikat
kivikautinen
1 (3)
TM35-lehtijako, P4321L
vanha yleislehtijako, 2233 08
P: 6988239 I: 408549
z 137 m mpy
pistemäinen
pintahavainnointi
inventointi T. Jussila 1989
piikärki (hukassa), kourutaltta ja reikäkirves (Lybeckin kokoelma)

Maastotiedot:
Kohde sijaitsee Kannonkosken keskustasta 5,3 km luoteeseen Piispalaharjun kaakkoislaidalla laajalla kaakkoon viettävällä peltoalueella Rantalan ja Jauhoniemen talojen välissä.
Kuvaus:
inventointi 1989: ”Rantalan isäntä muisti piiterän löytymisen ja jopa melko tarkasti näytti löytöpaikan (koordinaatit yllä), joka on talosta n 100 m SW. Paikka on laajan Piispalankankaan deltan lievettä ja maaperä koko
niemessä on hieno lajittunut tasarakeinen hiekka. Kävelin huolellisesti läpi Rantalan ja naapuritilan Jauhoniemen itäpuoliset juuri kynnetyt pellot. Tuloksetta! Tarkastin korkeusvälin 131-140. Jauhoniemen itäpuoliset
pellot olivat kaikki tukevasti nurmella ja havaintomahdollisuudet siellä olivat siten olemattomat Tarkastin
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myös Rantalan pohjoispuoliset sänkipellot tuloksetta!”
Inventointi 2016: puolet peltoalueesta oli kynnetty, siltä ei tehty muinaisjäännökseen viittaavia havaintoja.
Mahdollisen löytöpaikan yläpuolinen alue on tiivisti rakennettua / piha-aluetta.
Vaikutusten arvio: ei vaikutusta, ei kaavamerkintää.

Löytöpaikka (kuvan keskellä) kuvattu pohjoiskoilliseen.
Kartta sivulla 24.

Historialliset muinaisjäännökset
5. Likolahti 2
Mj-rekisteri:
Laji:
Mj-tyyppi:
Tyypin tarkenne:
Ajoitus yleinen:
Ajoitustarkenne:
Lukumäärä:
Rauhoitusluokkaehdotus:
Paikkatiedot:
Karttanumero:
Koordinaatit:
Kohteen rajaus:
Inventointimenetelmät:
Aiemmat tutkimukset:
Aiemmat löydöt:

kiinteä muinaisjäännös
asuinpaikat
talon jäännös
historiallinen
1
2
TM35-lehtijako, P4321L
vanha yleislehtijako, 2233 08
P: 6989588 I: 408409
z 139 m mpy
pistemäinen, (GPS-mittaus)
pintahavainnointi koekuoppa, kairaus
tarkastus M. Kumpulainen 2006
-

Maastotiedot:
Kohde sijaitsee Kannonkosken keskustasta 6,3 km luoteeseen Kivijärven itäpuolella harjujakson itäosassa
tasanteella pyyntikuoppajärjestelmä kohde 1 Likolahti rajauksen sisällä. Kuivahko hiekkakangas.
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Kuvaus:
Paikalla on uunin jänteet, jonka ulkoreunan suorakulmainen muoto on vielä melko hyvin säilynyt, mitat 2,3 x
2,2 m, näkyvissä oleva korkeus n. 0,5- 0,6 m. Holvi ja suuaukko ovat sortuneet. Uuni oli tiivistetty savi/hiesu
– hiekkasekoituksella, josta löytyi kivien välistä enää hiekkaa ja vähän silttiä. Uunin ympärillä on 20-30 cm
paksu maa-/humuskerros, jonka alta löytyi nokinen tasainen hiesukerros, sen laajuutta ei pystytty selvittämään. Uunin eteläpuolella on matala, n. 20 cm syvä 3,5 x 2,5 m mittainen hieman epäsymmetrinen painan ne, jonka pohjasta löytyi nokimaata. Todennäköisesti kyseessä on sama lattiataso kuin uunin ympärillä oleva
hiesukerros. Rakenne on ilmeisesti savupirtin pohja, vastaavanlaisia kohteita on löydetty ainakin Suomussalmelta, Hyrynsalmelta, Pudasjärveltä ja Taivalkoskelta, Suomussalmen kohde on kartta-aineiston perusteella
1600-luvun puolesta välistä. Nämä syrjäisillä seuduilla sijainneet pienet savupirtit voitaneen mahdollisesti yhdistää varhaiseen historialliseen kaskiviljelyyn.
Vaikutusten arvio: Tämän hetken layoutin mukaan kaavalla ei ole vaikutusta muinaisjäännökseen

Uuni kuvattu etelään, takana sijaitsee painanne.

Uuni kuvattuna itään, edessä humuksen peittämä suuaukko, painanne
on oikealla puolella.
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Kohde 5. Maanmittauslaitoksen peruskarttarasteri 1:20 000, 9/2016; mk n. 1: 5 000.

6. Piispalankangas 2
Mj-rekisteri:
Laji:
Mj-tyyppi:
Tyypin tarkenne:
Ajoitus yleinen:
Ajoitustarkenne:
Lukumäärä:
Rauhoitusluokkaehdotus:
Paikkatiedot:
Karttanumero:
Koordinaatit:
Kohteen rajaus:
Inventointimenetelmät:
Aiemmat tutkimukset:
Aiemmat löydöt:

kiinteä muinaisjäännös
työ- ja valmistuspaikat
tervahaudat
historiallinen
uusi aika
1
2
TM35-lehtijako, P4321L
vanha yleislehtijako, 2233 08
P: 6989184 I: 408012
z 137 m mpy
pistemäinen, (GPS-mittaus)
pintahavainnointi, kairaus
tarkastus M. Kumpulainen 2006
-

Maastotiedot:
Kohde sijaitsee Kannonkosken keskustasta 6,35 km luoteeseen Kivijärven itäpuolella harjujakson länsilaidalla loivalla länsirinteellä pyyntikuoppajärjestelmä kohde 2 Piispalankangas rajauksen sisällä. Kuivahko hiekkakangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.
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Kuvaus:
Paikalla on pieni tervahauta, halkaisija 6 m, kuopan halkaisija 3,5 m ja syvyys 0,5 m. Halssi suuntautuu län teen, pituus n. 3 m ja syvyys n. 1,5 m. Haudan päällä kasvaa isoja mäntyjä.
Vaikutusten arvio: Muinaisjäännös on otettava huomioon kaavan suunnittelussa.

Tervahauta kuvattu itään, halssi etualalla.

Kohteet 6 ja 7. Maanmittauslaitoksen peruskarttarasteri 1:20 000, 9/2016; mk n. 1: 5 000.
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7. Piispalankangas 3
Mj-rekisteri:
Laji:
Mj-tyyppi:
Tyypin tarkenne:
Ajoitus yleinen:
Ajoitustarkenne:
Lukumäärä:
Rauhoitusluokkaehdotus:
Paikkatiedot:
Karttanumero:
Koordinaatit:
Kohteen rajaus:
Inventointimenetelmät:
Aiemmat tutkimukset:
Aiemmat löydöt:

kiinteä muinaisjäännös
työ- ja valmistuspaikat
tervahaudat
historiallinen
uusi aika
1
2
TM35-lehtijako, P4321L
vanha yleislehtijako, 2233 08
P: 6988864 I: 407947
z 143 m mpy
pistemäinen, (GPS-mittaus)
pintahavainnointi, kairaus
tarkastus M. Kumpulainen 2006
-

Maastotiedot:
Kohde sijaitsee Kannonkosken keskustasta 6,15 km luoteeseen Kivijärven itäpuolella harjujakson länsilaidalla loivalla länsirinteellä pyyntikuoppajärjestelmä kohde 2 Piispalankangas rajauksen sisällä. Tuoreehko hiekkakangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.
Kuvaus:
Ison pyyntikuopan vieressä on tervahauta, halkaisija 5,5 m, kuopan halkaisija 3 m ja syvyys 0,5 m. Halssi
suuntautuu länteen, pituus n. 2 m ja syvyys n. 1,1 m. Vallin päällä kasvaa isoja mäntyjä.
Vaikutusten arvio: Muinaisjäännös on otettava huomioon kaavan suunnittelussa.

Tervahauta kuvattu itään, halssi etualalla.
Kartta sivulla 28.
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Muut havainnot
8. Öijänniemi
Mj-rekisteri:
Laji:
Tyyppi:
Tyypin tarkenne:
Ajoitus yleinen:
Ajoitustarkenne:
Lukumäärä:
Rauhoitusluokkaehdotus:
Paikkatiedot:
Karttanumero:
Koordinaatit:
Kohteen rajaus:
Inventointimenetelmät:
Aiemmat tutkimukset:
Aiemmat löydöt:

muu havainto
mahdollinen tulisija
ajoittamaton
1
TM35-lehtijako, P4321L
vanha yleislehtijako, 2233 08
P: 6989891 I: 408159
z 136 m mpy
pistemäinen, (GPS-mittaus)
pintahavainnointi, koekuopitus
tarkastus M. Kumpulainen 2006
-

Maastotiedot:
Kohde sijaitsee Kannonkosken keskustasta 6,95 km luoteeseen Kivijärven itäpuolella harjujakson länsilaidalla törmän yläpuolella, varttunutta kasvatusmetsikköä.
Kuvaus:
Kaatuneen puun kannosta löytyi useita palaneita kiviä ja paikoitellen palanutta hiekkaa. Lähistöllä kaivetuista
koekuopista ei tehty havaintoja, kaikissa kuopissa oli puhdasta hiekkaa. Tilanne viittaa siihen, että kannon
alla oli yksittäinen tulisija
Vaikutusten arvio: Ei vaikutusta.

Palaneita kiviä kannon alla olleesta hiekassa

Tyypillinen profiili lähialueen koekuopissa
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Kohteet 8 ja 9. Maanmittauslaitoksen peruskarttarasteri 1:20 000, 9/2016; mk n. 1: 5 000.

9. Likolahti 3
Mj-rekisteri:
Laji:
Tyyppi:
Tyypin tarkenne:
Ajoitus yleinen:
Ajoitustarkenne:
Lukumäärä:
Rauhoitusluokkaehdotus:
Paikkatiedot:
Karttanumero:
Koordinaatit:
Kohteen rajaus:
Inventointimenetelmät:
Aiemmat tutkimukset:

muu havainto
maakuoppa
resentti
4
TM35-lehtijako, P4321L
vanha yleislehtijako, 2233 08
P: 6989723 I: 408452
z 138 m mpy
pistemäinen, (GPS-mittaus)
pintahavainnointi, kairaus
tarkastus M. Kumpulainen 2006

Maastotiedot:
Kohde sijaitsee Kannonkosken keskustasta 6,6 km luoteeseen Kivijärven itäpuolella harjujakson itälaidalla
tasanteella pyyntikuoppajärjestelmän kohde 1 Likolahti pohjoispuolella.
Kuvaus:
Paikalla on 4 kuoppaa tiheästi ryhmässä, halkaisija 1,5 – 2,5 m, syvyys 0,5 m, kuopissa on vain ohut humuskerros, jonka alla on puhdasta tai sekoittunutta hiekkaa, ei huuhtoutumiskerrosta. Kyseessä on mahdollisesti
maanottokuopat.
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Vaikutusten arvio: Ei vaikutusta.

Pohjoisin kuoppa kuvattu lounaaseen.
Kartta sivulla 31.

1700-luvun kantatalot
1700-luvun alusta on arkistotieto kahdesta kantatalosta, jotka sijaitsivat myöhemmän kartta-aineiston perusteella Piispalanharjun eteläosaosassa. Vanhin kartta seudulta on 1840-luvun pitäjänkartta, joka on huono kuntoinen ja ilmeisesti epätarkka (vertailu Suurusniemen talon sijaintiin), kartan avulla kuitenkin yritettiin
määrittää talojen sijainti.
Taloihin viittaava arkistoaineisto:
Suur-Rautalampi Henkikirjat
1712 Kivijärvi Piispa Henrik Klemetsson, h Lisa, mor Valborg
1727 Kivijärvi Piispa Henrik Klemetsson, h Lisa
1738 Kivijärvi Piispa Henrik Klemetsson, sn Klemet
1741:Kivijärvi Piispa Klemet Henriksson, h Brita (Matsdr Kinnunen)
SAY Rautalampi, Laukaa, Viitasaari, Saarijärvi 1720-1739
Kivijärvi Bengtilä & Pispa, http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=500642
Pispa, Henrik Clemetsson, h Lisa h. Clemet s.
SAY Rautalampi, Laukaa, Viitasaari, Saarijärvi 1740-1759
Kivijärvi Bengtilä & Pispa, http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=496278
Narc: HisKi:
Kivijärvi vihityt
Vihitty Kylä Talo Mies Vaimo Kylä Talo
10.6.1750 Jauhoniemi Johan Hindrics: Maria Hemmingsdr
Kivijärvi kastetut
Syntynyt Kastettu Kylä Talo Isä Äiti Lapsi
11.5.1752 22.5.1752 Jauhoniemi Johan Pispain Maria Hemmingsdr Elisabeth
4.6.1754 16.6.1754 Jauhoniemi Piispala Joh: Pijspain Maria Hämälätär Christina
28.1.1757 30.1.1757 Pispala Johan Pisp: Maria Maria
12.5.1759 4.6.1759 Jauhoniemi Pispala Johan Pispain Maria Kåvain Walborg
Kivijärvi haudatut
Kuollut Haudattu Kylä Talo Henkilö Kuolinsyy
27.4.1744 7.5.1744 Jauhonie. B. Hendr. Clem.s. Pispainen 58 v.
22.3.1754 7.4.1754 Jauhoniemi Pijspala gl. Wärd. Elisab. Jac.dr Bröstv. 69 v.
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Ote 1840-luvun pitäjänkartasta (ks. myös kartta 7, s.16), johon on merkitty
Piispalan ja Jauhoniemen talot.
10. Piispala (Piispa)
Mahdollisen sijaintialueen keskipiste (radius 75 m) p 6988177 i 408267.
Talo on erittäin suurella todennäköisyydellä sijainnut Piispalan kurssikeskuksen nykyisin rakennetulla alueella ja näin ollen sen jäännökset ovat tuhoutuneet.
11. Jauhoniemi
Mahdollisen sijaintialueen keskipiste (radius 75 m) p 6988187 i 408486.
Talon merkintä pitäjänkartalle vastaa nykyistä peltoaluetta Rantalan ja Jauhoniemen välissä lähempänä nykyistä Jauhoniemen taloa. Merkintä on melko lähellä kivikautista löytöpaikkaa kohde 4 Rantala. Pelto oli in ventointihetkellä kynnetty ja havaintomahdollisuudet hyvät. Siitä huolimatta alueelta ei havaittu mitään merkkejä, jotka viittaisivat vanhaan talon paikkaan. Ilmeisesti kantatalo on jäänyt nykyisen Jauhoniemen laajan
rakennusryhmän ja pihapiirin alle.

Vuoden 1890 isojako täydennyskartan mukaan (Anna-Liisa Nisu, liite) silloiset rakennetut korttelit sijaitsevat
Jauhoniemen osalta pohjoisempana, nykyisen tien risteyksen tuntumassa ja Piispalan osalta noin 150 m län nempänä ja hieman pohjoisempana nykyisen majoitusalueen kohdalla.
Koska vuoden 1890 sijainti poikkea huomattavasti v. 1840 kartan sijainnista, on oletettavissa (ottaen huomioon pitäjänkartan epätarkkuutta), että rakennuspaikat on siirretty 1800-luvun loppupuolella.

Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu Kannonkoski Piispala 2016

34

Pitäjänkartalle merkityn talon sijainti on suunnilleen kuvan keskiosassa.

Kantatalojen mahdollinen sijainti (1840-luvun pitäjänkartan perusteella) on merkitty
sinisellä katkoviivalla. MML:n peruskarttarasteri 1: 20 000, 9/2016.
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9. Aineistoluettelo
Digitaalinen aineisto:
Geologian tutkimuskeskus,
http://gtkdata.gtk.fi/Maankamara/index.html
Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto, http://www.vanhakartta.fi/
Maanmittauslaitos, avoimien aineistojen tiedostopalvelu,
https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta
Maanmittauslaitos,
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/
Museovirasto: Kulttuuriympäristön rekisteriportaali, muinaisjäännösrekisteri ja Kulttuuriympäristön
tutkimusraportit arkeologia, Kannonkoski:
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
Kapsi ry, >wms-server http://tiles.kartat.kapsi.fi/ortokuva?
Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/
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Liite
Arkkitehtitoimiston Anna-Liisa Nisu lähettämä aineisto

Nykyinen pohjakartta (valkoiset viivat, nykyiset kiinteistönrajat sinisellä) suhteessa isojaon täydennyskarttaan. Jauhoniemen talo no. 2. osuu Jauhosaarentien ja Kurssitien risteyksen tuntumaan nykyisten kiinteistön
RN:o 2:66 talousrakennusten tuntumaan, Piispalan konehallin itäpuolelle. Piispalan kantatalo osuisi kiinteistön RN:o 1:85 pihapiirin kohdalle.
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1. Yleisesti
1.1. Aikaisemmat inventoinnit
1.1.1.

Maakunnallisesti arvokkaat alueet

Piispalan nuoriso- ja leirikeskus sisältyy maakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.
Piispalan leirikeskus
Piispalan leirikeskus on opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotuksesta syntynyt kansainvälinen nuorten
kurssi- ja leirikeskus. Helsingissä vuonna 1975 pidetyssä ETY -kokouksessa oli sovittu, että jokaisen
maan tulee rakentaa tiloja jossa eri maista tulevat nuoret voivat tavata toisiaan. Leirikeskus perustettiin
vuonna 1982 koulurakennukseen vuodelta 1938. Vähitellen alueelle on rakentunut matkailukeskus,
jossa on monia erilaisia toimintoja ja palveluja matkailun ja virkistyksen ympärillä. Alueella on edelleen peruskorjattu ja uudistettu entinen koulu vuodelta 1938 ja sen vieressä päärakennus vuodelta 1991.
Pihapiiriä täydentää jyrkän rinteen päälle vuonna 2013 rakennettu uusi päärakennus. Metsänrinteessä
on myös eri vuosina 1980-2000 –luvuilla rakentunut mökkialue sekä hiekkarantaan päättyvä ranta-alue,
jossa myös on tapahtumapuisto ja erityyppistä rakennettua ympäristöä, kuten mm. aidattu perinnepiha
saunoineen ja hautatervan valmistukseen tarkoitettu alue. Leirikeskuksen ja uimarannan väliin jää myös
vuonna 2005 valmistunut vesi- ja jääliikuntakeskus Piispa sekä DUOL –ylipainehalli.
Ympärivuotisesti käytössä oleva kurssi- ja leirikeskus on yksi pohjoisen Keski-Suomen matkailun vetovoimakohteista ja nähtävyyksistä, jota kehitetään edelleen kansainvälisenä kohtaamispaikkana. Piispalalla on erityistä eurooppalaiseen kulttuuriseen integraatioon ja nuorisotyöhön liittyvää maakunnallista kulttuurista ja sivistyksellistä arvoa. Keskuksen alue on rakentunut pääosin 1900-luvun jälkipuolella
ja 2000-luvulla maisemallisesti ja arkkitehtonisesti kiinnostavaksi ja näyttäväksi luonto- ja virkistysympäristöksi. Piispala rakennettuna ympäristönä kuvastaa Keski-Suomen maakuntastrategian mukaisia
matkailun ja virkistyksen painopistealueita pohjoisessa Keski-Suomessa. ( Ote: Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Keski-Suomen Liitto, Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistuksen taustaselvitysaineisto).
1.1.2.

Alue ja rakennusinventointi

Keski-Suomen museo on inventoinut Piispalan alueen ja rakennuskohteet Kannonkosken modernin rakennusperinnön inventoinnin yhteydessä vuonna 2014.
Arviointi:
Piispalan toiminta on kansainvälisesti tunnettua ja sen vaikutukset heijastuvat suoraan Kannonkosken
kirkonkylään. Piispalalla on valtakunnallista merkitystä leiri- ja kurssikeskuksena, paikallista historiallista merkitystä kouluna ja maakunnallista maisemallista merkitystä sekä paikallista rakennushistoriallista merkitystä (Keski-Suomen museo 2014).
Alueinventointi:
Kuvaus:
Piispalan matkailukeskuksen ympäristö sijoittuu Kannonkosken keskustaajamasta noin 6 kilometrin
päähän luoteeseen, Jauhoniemeen Kivijärven rannalle. Alue on maastonmuodoiltaan Kivijärveen päättyvä harjun pää.
Piispala on opetusministeriön alainen, kansainvälinen nuorten kurssi- ja leirikeskus, joka on perustettu
Piispalan entiselle koululle vuonna 1982. Piispalan alue koostuu entisen koulun (rakennusvuosi 1938)
pihapiiriin rakentuneesta päärakennuksesta (vuodelta 1991), ruokalarakennuksesta ja luentotilasta, jotka
muodostavat Piispalan ydinalueen. Pihapiiristä jyrkästi nousevan rinteen päällä on uusi, vuonna 2013
valmistunut päärakennus joka täydentää tiivistä pihapiiriä. Lisäksi alueeseen kuuluu metsärinteeseen
sijoittuva, 1980–2000-luvuilla valmistunut mökkialue sekä hiekkarantaan päättyvä ranta-alue, jolle
sijoittuu myös erityyppistä rakennuskantaa. Rannassa on muun muassa aidattu perinteitä mukailtu
perinnepiha saunoineen ja hautatervan valmistukseen tarkoitettu alue. Lisäksi ranta-alueen ja
mökkialueen väliin jää vuonna 2005 valmistunut vesi- ja jääliikuntakeskus PiiSpa sekä DUOL –ylipainehalli. Piispala on aktiivisessa käytössä ympäri vuoden (Keski-Suomen museo 2014).
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Historia ennen leirikeskuksen perustamista
Oppivelvollisuuslain myötä alettiin hankkia koulua myös Piispalaan. Vuonna 1927 perustettiin Piispalan ja Talviaislahden yhteinen, 18- viikkoinen alakoulu. Koulu aloitti toimintansa vuokrahuoneissa
Rantalassa. Yläkoulu aloitti toimintansa syksyllä 1935 Rantalassa, josta alakoulu oli siirtynyt jo vuonna
1931 Vihtori Pasasen taloon Niemelään. Piispalan koulun tontti saatiin lahjoituksena Enso-Gutzeit
Oy:lta ja koulua alettiin rakentamaan v.1937. Koulu kuitenkin paloi ennen valmistumistaan. Uusi koulu tehtiin samoilla piirustuksilla ja koulutyö alkoi syksyllä 1938. Sotavuosina 1939–1942 koulu toimi
vaihtelevasti. Piispalan koululla oli evakossa noin kahden vuoden ajan Valamon luostarin munkkeja ja
koulua pidettiin Gideon Oinosen talossa sekä alakoulua Mattilan talossa. Piispalan koulu on rakennettu
kaksiopettajaisen koulun tyyppipiirustuksilla. Samanlainen koulu on rakennettu 1930-luvulla myös
Kannonsahalle. Koulun urakoi rakennusmestari Martti Leppävuori. Siinä oli kaksi luokkaa, koulukeittola sekä alakerrassa kahden huoneen ja keittiön asunto ja yläkerrassa huoneen ja keittiön asunto. Rakennuksen perustus on betonia ja runko hirttä. Katossa on alun perin ollut pienet frontonit. Koulu on
vuorattu pystyllä peiterimalaudoituksella v.1953 tai 1954. Pihaan tehtiin 1930-luvun lopulla myös ulkorakennus, jossa oli navetta, sauna, liiteri ja ulkohuoneet. Rakennus purettiin Piispalan uuden päärakennuksen tieltä v. 1990. Piispalan koulu lakkautettiin v.1966. Tämän jälkeen koululla oli kesäisin leirejä,
kunnes siitä tuli vuonna 1982 kansainvälinen kurssi- ja leirikeskus. (Keski-Suomen museo 2014).
Leirikeskus on rakennettu opetusministeriön varoilla. Ensimmäiseksi koulu korjattiin päärakennukseksi
ja rakennettiin rinnalle luentotila-majoitusrakennus. Koulun luokista tehtiin ruokala, Wc-tiloja ja eteinen, yläkertaan tehtiin kurssikeskuksen toimisto ja asunto korjattiin johtajan asunnoksi. Pian alueelle
rakennettiin myös ensimmäiset hirsimökit. 1980-luvulla kurssikeskukselle ostettiin Enso-Gutzeit Oy:ltä
lisämaata niin, että männikkörinne ja ranta tulivat kurssikeskuksen käyttöön. (Keski-Suomen museo
2014).
Piispalan leirikeskuksen ollessa jo toiminnassa, järjestettiin alueella vuonna 1990 partiolaisten suurleiri
Tervas-90.

Kartta partioleirialueesta v. 1990.
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2. Kehityshistoriaa
2.1. Asutushistoria
Kannonkosken kunta perustettiin v. 1933. Osa Kannonkoskesta kuului
sitä ennen Kivijärveen ja osa Viitasaareen. Jauhoniemen kylä, jossa
Piispala sijaitsee, kuului Kivijärven kuntaan.
Kivijärvi oli vilkkaan eränkäynnin kohteena ensimmäisiltä kristillisiltä
vuosisadoilta alkaen. Pohjois-Hämeen eräsijat merkittiin asiakirjoihin
v. 1552 ja tällöin mainittiin Kivijärven tienoot ensimmäisen kerran
asiakirjoissa.
Jauhoniemi on ollut ikivanha eräsija, siellä oli v. 1552 ja 1553 kaksi
eräsijaa, jotka omisti Martti Pekanpoika Pälkäneen Sappeelta.
Jauhoniemestä kehittyi yksi asutuksen tyyssija. Kylässä, jota 1560luvulla kutsuttiin nimellä Jauhotörmä ja Jauhoniemi, asui vuonna 1560
Juho Häkkinen ja Pekka Tenhonen. Juho Häkkinen häipyy lähteistä,
mutta Jauhoniemeen jäi edelleen kaksi taloa, joista toista asui Juho
Mäkäräinen ja toista Olavi Tenhonen. Huom. kartassa talojen oletettu
Eräsijat v. 1552 ja 1553. Jauhosijainti etelärannalla ja toinen Öijänniemen alueella. ( Lähde: Kiviniemessä oli kaksi eräsijaa (kaksi
järven kirja; Kivijärven kunta ja seurakunta, Jyväskylä 1986 )

ympyrää kuvan yläosassa), joilla oli
sama omistaja Martti Pekanpoika
Pälkäneen Sappeelta. (Kuva: Kivijärven kirja).

Kivijärven lähteissä mainitut kylät, talojen haltijat ja talojen oletettu sijainti v. 1570. Pekka Tenhonen harjun pohjoisosassa, Jussi Mäkäräinen
harjun eteläosassa (Kuva: Kivijärven kirja).

Asutuksen vahvistuminen 1600-luvulla.
Molemmat taloista, Piispala ja Jauhoniemi
sijaitsevat nyt harjun eteläosassa. (Kuva:
Kivijärven kirja).

Ote isojaon täydennyskartasta v. 1892 (Kansallisarkisto). Jauhoniemen talo no. 2. Piispala no. 1.
Piispala jaettiin isojaon täydennyksessä kolmeen osaan.
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Nykyinen pohjakartta (valkoiset viivat, nykyiset kiinteistönrajat sinisellä) suhteessa isojaon täydennyskarttaan (1892).
Jauhoniemen talo no. 2. osuu Jauhosaarentien ja Kurssitien risteyksen tuntumaan nykyisten kiinteistön RN:o 2:66
talousrakennusten tuntumaan, Piispalan konehallin itäpuolelle. Piispalan kantatalo osuisi kiinteistön RN:o 1:85 pihapiirin kohdalle.

Ote v. 1966 peruskartasta, tilanne ennen Sinisen tien rakentamista. Piispalassa oli koulu ja siihen
liittyvä navettarakennus. Harjun etelä- ja itäpuoliset rannat olivat viljelyssä. Piispalantie johti soranottopaikalle.(Karttaote: Vanhat painetut kartat/maanmittauslaitos).
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2.2. Tiestö
Alla olevaan karttaan on piirretty vanha tie- ja polkuverkko v. 1966 peruskartan mukaan (tumma katkoviiva) suhteessa
nykytiestöön. Maatilan pihapiirejä yhdisti oma tie pihasta pihaan, kansakoululle oli tieyhteys Piispalantieltä sekä rannasta. Piispalantie päättyi soranottopaikalle, tietä on sittemmin suoristettu muutamista paikoin ja Sinisen Tien valmistuttua Piispalantie yhdistettiin siihen. Villulan tilakeskuksen yhteys Villunvalkamaan katkesi tiestön kehittämisen
yhteydessä.

Vanha tieverkko (tumman violetti katkoviiva) suhteessa nykyiseen liikenneverkkoon.
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3.1. Piispantupa  vanha koulurakennus
Kuvaus: Piispalan ruokalarakennuksena toimiva entinen koulurakennus sijaitsee Piispalan rakennusryhmän itäpäässä. Rakennuksen pohjoispuolelle muodostuu suojaisa sisäpiha, jota reunustaa päärakennus lännessä ja idässä
huoltorakennus, pohjoispuolella harjun rinne nousee
jyrkähkösti pohjoiseen. Rakennus on hirsirunkoinen,
perustus betonia, osassa rakennuksesta on pilariperustus. Julkisivut on peiterimalaudoitettu, katto saumattua
peltiä.
Historia: Koulu rakennettiin v. 1938 kaksiopettajaisen
koulun tyyppipiirustuksilla. Samanlainen koulu on rakennettu 1930-luvulla myös Kannonsahalle. Koulun
urakoi rakennusmestari Martti Leppävuori. Siinä oli
kaksi luokkaa, koulukeittola sekä alakerrassa kahden
huoneen ja keittiön asunto ja yläkerrassa huoneen ja
keittiön asunto. Sota-aikana koululla oli evakossa n. 2
vuoden ajan Valamon luostarin munkkeja. Pihapiirissä
on ollut 1930-luvulla rakennettu ulkorakennus, joka purettiin nykyisen päärakennuksen tieltä v.1990. Piispalan
koulu lakkautettiin v. 1966. Tämän jälkeen koululla oli kesäisin leirejä, kunnes v. 1982 siitä tuli kansainvälinen
kurssi- ja leirikeskus. (Keski-Suomen museo 2014.) Rakennusta laajennettu/korjattu v. 1996 ja 2001.

Suojaisa sisäpiha ja Piispanhatulle
johtavat katetut portaat.

Piispantuvan itäpuolella on huoltorakennus, joka rajaa nurmipintaista
sisäpiha-aluetta idässä. Kuvassa
oikealla Piispantupa ja taustalla huoltorakennus (Vanhin osa on rakennettu 1982).
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3.2. Päärakennus
Kuvaus: Päärakennus sijaitsee ruokalarakennuksen
länsipuolella. Suurikokoinen rakennus on sovitettu
huolellisesti rinnemaastoon siten, että rakennus muodostaa erilaisia lähitiloja ympärilleen. Puurunkoinen
rakennus on satulakattoinen ja Kurssitien puolella on
kuusikulmainen torni. Rakennus rajaa itäpuolella olevaa alueen keskeistä sisäpihaa. Julkisivut on laudoitettu, osa on peiterimalaudoitusta, osa ponttilaudoitusta,
väreinä on käytetty punamultaa ja valkoista, harmaa
katto on saumattua peltiä. Rakennuksessa on toimistoja kahvilatilat, monitoimisali, kuntosali, harrasteluokka
ja AV-luokka. Rakennuksessa on käytetty perinneaiheita ja se on sovitettu ulkoasultaan viereiseen vanhaan
koulurakennukseen.
Historia: Päärakennus on rakennettu vuonna 1991, sen
on suunnitellut Arkkitehtisuunnittelu Jukka Tikkanen
Ky. (KSM 2014.)

3.3. Piispanhattu
Kuvaus: Kookas kaksikerroksinen, puurakenteinen
(Metsä-Wood –kerrostalojärjestelmä), satulakattoinen
rakennus sijaitsee päärakennuksen ja ruokalarakennuksen pohjoispuolella, harjun päällä. Rakennuksen porrashuoneosa on muuta rakennusta korkeampi ja lapekattoinen. Maastossa on tasoeroa rinteen alaosassa oleviin päärakennuksiin nähden n. 11 m. Kurssitiestä erkanee oma tie Piispanhatulle. Rakennuksessa on mm.
kokoustiloja, keittiö- ja ruokailutila ja yläkerrassa majoitustiloja.
Historia: Piispanhattu on rakennettu vuosina 2012-13,
suunnittelijana arkkitehti Yrjö Majamaa.

Kuva: Sini Saarilahti/KSM 2014

Piispanhatun eteläpuolella olevalla
harjurinteellä kasvaa mäntyjä.
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Katetut portaat Piispanhatun ja rinteen alapuolella
olevien päärakennusten
välillä.

3.4. Piharakennus
Kuvaus: Piharakennus sijaitsee ruokalarakennuksen
(Piispantuvan) itäpuolella. Satulakattoinen puurakennus
on sijoitettu pääty järven suuntaan, rakennus reunustaa
keskeistä sisäpiha-aluetta itälaidassa. Julkisivut on peiterimalaudoitusta, väreinä on käytetty punamultaa ja
valkoista, tumman harmaa katto on saumattua peltiä.
Vesikatolla on satulakattoisia kattoikkunoita. Rakennuksessa on pesula, lämpökeskus sekä luentotila ja yläkerrassa majoitushuoneita. Lämpökeskuksen huolto tapahtuu rakennuksen itäpuolelta. Konehalli sijaitsee Piispalan nuorisokeskuksen alueen itälaidassa. Halli on lapekattoinen puurakennus. Ajotie kulkee huoltorakennuksen ja konehallin välistä. Huoltopihan pohjoispuolella on telemasto laitetiloineen.
Historia: Huoltorakennus on rakennettu 1982-83, laajennus 2004 (lämpölaitos). Konehalli on rakennettu 2015.

3.5. Ketunkolo ja Oravanpesä
Kuvaus: Kaksi betonirakenteista, yksikerroksista ja satulakattoista rivitalorakennusta sijaitsee perätysten harjun
päällä Piispanhatun länsipuolella. Rakennuksia käytetään
majoitustiloina. Julkisivut ovat alaosastaan kiviainespintaiset (pesubetoni/levy?) ja yläosasta peiterimalaudoitetut.
Historia: Rakennettu 2004-2005, suunnittelijana arkkitehti
Yrjö Majamaa.
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3.6. Koulutuskeskus, rivitalohuoneet
Kuvaus: Suurehko, L-muotoon rakennettu, puurunkoinen,
julkisivuiltaan pyöröhirsipaneloitu, 1-kerroksinen (parvitilat?), satulakattoinen rakennus, jossa on avoterassi rakennuksen pitkillä sivustoilla. Julkisivussa myös pulterikivin
muurattu osa rakennuksen lounaiskulmassa. Katto palahuopakatteinen. Rakennusta käytetään koulutuskeskuksena,
majoitustiloina ja kokoustiloina. Rakennusta ympäröi 4 samantyylistä hirsimökkiä (harjumökit). Suunnittelijana Heikki Metsäpelto, rakentajana Jotar Oy. Eteläpuolella on alueen vanhimmat majoitusrakennukset; takkamökit 5 kpl.
Historia: Rakennettu vuonna 2000.

3.7. Harjumökit
Kuvaus: 4 kpl puurunkoista, kahden majoitushuoneiston käsittävää, satulakattoista majoitusrakennusta sijaitsee koulutuskeskuksen (rivitalo) molemmin puolin. Harjumökit ja
koulutuskeskus muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden harjurinteen yläosaan. Rakennuksissa on palahuopakate. Julkisivujen alaosa on pyöröhirsipaneloitu ja yläosa peiterimalaudoitettu. Suunnittelijana Heikki Metsäpelto, rakentajana
Jotar Oy.
Historia: Rakennettu vuonnan 2000.

13 (18)

3.8. Takkamökit
Kuvaus: 5 kpl yksittäistä ja kaksi yhdistettyä pyöröhirsirakenteista, loivalla satulakatolla varustettua majoitusmökkiä, jotka on
rakennettu etelään päin laskevaan harjurinteeseen. Hirsirakenteessa pitkänurkka, katot kolmiorimahuopakatteisia. Avoterassi etelään päin. Mökit on nimetty puulajien mukaan.
Historia: Takkamökit ovat ensimmäiset majoitusmökit leiri- ja
kurssikeskuksen toiminnassa, rakennettu v. 1988.

3.9. Honkamökit ja Honkala
Kuvaus: Yhden rivitalon ja neljän majoitusmökin ryhmä sijaitsee rakennetun leirikeskusalueen länsilaidassa lähellä
uimahallia. Rakennuksissa on pyöröhirsirakenne pitkänurkalla, huopakate ja betoniperustus. Honkamökeissä on kaksi majoitushuoneistoa/mökki, sisäänkäynti lasitetun verannan kautta. Honkalassa on avoterassi sisäänkäyntien edessä
(rakennuksen pitkillä sivuilla). Rakennuksen itäpäässä on
väestönsuoja ja länsipäässä koulutustiloja.
Historia: Honkamökit ja Honkala on rakennettu vuonna
1993. Rakentajana Honkarakenne.
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3.10.

Rantasauna ja grillikota

Kuvaus: Rantaviivan suuntaisesti sijoitettu pitkänmallinen saunarakennus sisältää 2 saunayksikköä, joissa on yhteensä 4 saunaa ja oleskelu- ja pukutilat. Rakennus sijaitsee uimarannan eteläpuolella, rantaviivan tuntumassa, edessä on laituri. Rakennuksen vanhin osa on hirsirakenteinen pitkänurkalla, laajennusosat
ovat puurunkoisia hirsipaneloiduin julkisivuin. Julkisivut ovat väreiltään tumman vihreät, katto mustaa palahuopaa.
Saunan pohjoispuolella oleva aumakattoinen grillikatos on rakennettu pyöröhirsistä pitkänurkalla. Rakennukset häipyvät rantamaisemaan materiaalien ja värityksen avulla.
Toinen grillikota on rakennettu vuonna 2019 uimarannan pohjoispuolelle lähelle niemen kärkeä. Rakennus on kahdeksankulmainen , puurakenteinen, tervan
värinen ja katto on aumattu, mustaa palahuopaa (Rakennus sijaitsee viereisen
pienemmän ympyrän kohdalla).
Historia: Rakennettu vuonna 1988, laajennettu vuosina 2000 ja 2015. Grillikatos on rakennettu 1997.

3.11.

Perinnerakennusryhmä

Kuvaus: Rantaviivan tuntumassa on harmaahirsirakenteinen rakennusryhmä, jossa on tupa, perinnesauna, 2 vajaa
sekä joitakin kansanperinteeseen kuuluvia rakennelmia mm.
kota. Pihapiiri on rajattu pisteaidalla. Pihapiirin koillispuolella rinteessä on mm. tervahauta ja hirsirakenteinen korsu.
Historia: Tuvan (?) hirsikehikko on peräisin Viitasaarelta,
1800-l. rakennetusta rakennuksesta. Rakennukset rakennettu tälle paikalle vuonna 1996.
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3.12.

Laavu

Kuvaus: Uimahallista lounaaseen päin, lähellä rantaa, rantatörmän päällä on hirsirakenteinen laavukatos. Katoksen
seinät on rakennettu veistetyistä hirsistä pitkänurkalla, katto on muodoltaan taitettu, kate huopaa. Laavukatokselta
avautuu avarat vesistönäkymät lounaaseen. Laavusta kaakkoon rinteen alapuolella on pohjavedenottamo.

3.13.

Vesi ja jääliikuntakeskus PiiSpa, ylipainehalli

Kuvaus: Vesi- ja jääliikuntakeskus sijaitsee Piispalan nuorisokeskuksen rakennetun aluekokonaisuuden luoteislaidassa, Kurssitien päätteessä. Rakennus koostuu kahdesta osasta; pohjoispuolella olevasta jäähallista ja eteläpuolella olevasta uimahallista. Sisäänkäynti on rakennusosien välistä kaakkoispuolelta. Rakennuksen etualalla on paikoitusalue ja rakennuksen takana luoteessa on
kiipeilytorni ja luistelumatto ja kauempana luoteessa ylipainehalli.
Rakennuksessa on jäähalli, kuntosali, uimahalli, kahvio, luistelua
on mahdollista harjoitella simulaattorilla. Uimahallin yläkerrassa
on kokoustiloja ja rakennuksessa on myös väestönsuoja. Rakennus
on betonirunkoinen, julkisivut harmaaksi maalattua vaakalaudoitusta ja punamullan punaiseksi maalattua pystylaudoitusta, uimahalliosassa julkisivut ovat pääosaltaan lasia. Rakennus on laajuudeltaan 4815 k-m².
Ylipainehalli sijaitsee vesi- ja jääliikuntakeskuksen luoteispuolella, halli on 1-kerroksinen, laajuudeltaan 5610 k-m²
sisältäen jalkapallon tekonurmikentän.
Historia: Vesi- ja jääliikuntakeskus on rakennettu vuosina 2004-2005, suunnittelijana arkkitehti Yrjö Majamaa.
Paikoitusalue on rakennettu entisen pallokentän tilalle. Ylipainehalli on pystytetty vuonna 2008.
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3.14.

Huoltorakennuksia

Konevarasto (kuvassa) uimahallin paikoitusalueen lounaispuolella on rakennettu vuonna 1997. Julkisivut on pystylaudoitettu, kattomateriaali mustaa palahuopaa.
Julkisivujen väri punamulta, ikkunat ja peitelaudat valkoiset
Koillisen ja lounaan puolella leveä ovi.
Uimarannan puurakenteinen huoltorakennus sijaitsee yli
painehallista lounaaseen, se on rakennettu 1998.

3.15.

Pieneläinrakennukset

Kuvaus: Piispantuvasta koilliseen n. 100 m päässä on Green Care -toiminta-alue,
johon kuuluu harjakattoinen L-muotoinen 1-kerroksinen pieneläinsuoja ja sen pohjoispuolella pieni katettu lantalarakennus. Rakennukset rajaavat hiekkapintaista ulkoilupihaa, josta on erotettu kanojen ulkoilualue. Pihasta länteen on aidattu metsäalue, joka toimii jaloittelutarhana.
Pieneläinkodissa on shetlanninponi ja pienikokoinen hevonen, aasi, 4-5 kpl vuohia,
muutamia silkkikanoja sekä kaneja/marsuja.
Historia: Rakennukset on rakennettu vuosina 2015 -2016.

3.16.

Hiihtokeskus

Kuvaus: Piispalan alueen pohjoisosan entiseen soranottopaikkaan on rakennettu talviurheilukeskus. Rinteessä on
vaijerihissi ja rinteen alapuolella on huoltorakennus ja pressuhalli.
Historia: Rakennukset rakennettu vuonna 2015.
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4. Viherympäristö, rakenteet, yksityiskohdat
Pääosa harjualueesta on kuivahkoa kangasmaastoa, jossa valtapuulajina on mänty. Kenttäkerroksessa kasvaa kanervaa,
variksenmarjaa, puolukkaa ja myös mustikkaa.
Metsä on valoisa ja tarjoaa avaria näkymiä, alueelle muotoutunut polkuverkosto on helppokulkuista.
Leirikeskuksen alueella harjumetsäluonto jatkuu rakennusten lomaan muodostaen alueelle raikkaan pienilmaston.
Päärakennusten luona, jossa toiminta on vilkkainta, harjurinteen kasvillisuus on kulunut. Piispantuvan ja Piispanhatun
välillä olevaan rinteeseen on rakennettu hirsirakenteiset kulkuportaat sekä katettu portaikko, joiden käyttö vähentää
rinnemaaston kulumista.

Maaston kohdissa, joissa on jouduttu tekemään maaleikkauksia, kuten paikoitusalueiden tai kulkuteiden kohdalla, rinnettä on tuettu hirsirakenteella. Maaleikkausten tukemiseen on käytetty paikoitellen myös pulterikiveystä.

Muu kuin harjuluontoon kuuluva kasvillisuus ja istutukset on keskitetty rakennusten vierustoille, pääasiassa päärakennusten ja keskuspihan ympäristöön sekä vesi- ja jääliikuntakeskus PiiSpan lähiympäristöön. Lehtipuu- ja
pensas- ja kukkaistutuksilla vuodenajat tulevat näkyviin ja kasvillisuus luo
viihtyisyyttä ja kodinomaisuutta. Rakennusten vierustat on viimeistelty kivija sorapinnalla, kulkuväylät on rajattu kiveyksellä.

18 (18)

KAAVAMERKINNÄT:

AM

KANNONKOSKI

MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE
Alueella sallitaan maa- ja metsätaloutta sekä siihen soveltuvia sivuelinkeinoja
palveleva rakentaminen tarpeellisine asunto-, tuotanto- ja talousrakennuksineen.

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ
YMPÄRISTÖARVOJA.

MY

MRL:n 43 §:n 2 mom:n perusteella määrätään, että MY- alueella on asuin- ja lomarakentaminen kielletty.

Talouskeskuksen pihapiiriin saa rakentaa enintään kaksi vakituiseen asumiseen
tarkoitettua rakennusta.

MY- alueilta on rantarakennusoikeus siirretty maanomistajakohtaisesti AM-, AP-,
RM- ja RA- alueille.

AP/1

Jos AP- alue ei rajaudu rantaviivaan, rakennukset on sijoitettava
AP- aluerajauksen määräämälle etäisyydelle rantaviivasta.

RM

UIMARANTA-ALUE.

VV

VENEVALKAMA

LV

Alueelle saadaan sijoittaa kalastusta, veneilyä ja muuta vesiliikennettä palvelevia
rakennuksia, rakenteita, laitureita sekä laitteita.
VESIALUE.

W

LOMA-ASUNTOJEN ALUE
Alueelle saadaan muodostaa omarantaisten loma-asuntojen rakennuspaikkoja
merkinnän RA oikealla puolella olevalla kauttaviivalla (/) erotetun luvun osoittaman
määrän. Uusien rakennuspaikkojen ohjeellinen sijainti sekä sen tilan alue, jolle
rakennuspaikka kuuluu on osoitettu kaavassa avonaisella ympyrällä.
Mustat ympyrät osoittavat kaavan laatimishetkellä jo toteutetut rakennuspaikat.

Uusi vakituisen asuinrakennuksen rakennuspaikka.
Rakennusoikeus kuuluu sille tilalle, jonka alueelle ohjeellinen symboli on merkitty.

Uuden muodostettavan rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 2000 m² ja
rantaan ulottuvan rakennuspaikan rantaviivan pituuden vähintään 40m.

Rakennettu lomarakennuksen rakennuspaikka.
Rakennusoikeus kuuluu sille tilalle, jonka alueelle ohjeellinen symboli on merkitty.

KAAVAMÄÄRÄYKSET:

Uusi lomarakennuksen rakennuspaikka.
Rakennusoikeus kuuluu sille tilalle, jonka alueelle ohjeellinen symboli on merkitty.

MRL 44 §:n mukaisesti määrätään, että tämän yleiskaavan mukaisen rakennuksen rakennuslupa
voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella ranta-alueen ulkopuolella AP-, AM-, RA ja RM - alueille.

Rakennettu vakituisen asuinrakennuksen rakennuspaikka.
Rakennusoikeus kuuluu sille tilalle, jonka alueelle ohjeellinen symboli on merkitty.

LOMA- JA MATKAILUPALVELUJEN ALUE

Alueen raja.

Alue on tarkoitettu matkailu- ja lomakeskuksille, lomakylille, leirikeskuksille ja
muille vastaaville matkailua palveleville toiminnoille.
Alueelle saa sijoittaa matkailupalvelujen vaatimia majoitus-, toimisto-, vastaanotto-,
huolto- ja ym. tiloja Suluissa oleva luku osoittaa alueen rakennusoikeuden yhteenlasketun enimmäismäärän (k-m²).

15 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota hyväksyminen koskee.
z

Ennen rakennusluvan myöntämistä on alueelle laadittava tarkempi yleissuunnitelma
maankäytöstä sekä jätevesien käsittelystä.
RM -aluetta tai sillä olevia rakennuspaikkoja ei saa lohkoa erillisiksi tiloiksi.
Mikäli alueen rakennusoikeus muutetaan omarantaisiksi loma-asuntoyksiköiksi,
rakennusoikeus lasketaan muunnetun rantaviivan ja alueelle kunnanvaltuuston
hyväksymän mitoitusperiaatteen mukaisesti.

M

MK 1:10 000

PIENTALOVALTAINEN ASUINALUE
Alueelle saadaan muodostaa erillispientalojen rakennuspaikkoja merkinnän AP
oikealla puolella olevalla kauttaviivalla (/) erotetun luvun osoittaman määrän.
Uusien rakennuspaikkojen ohjeellinen sijainti sekä sen tilan alue,
jolle rakennuspaikka kuuluu on osoitettu kaavassa avonaisella neliöllä.
Mustat neliöt osoittavat kaavan laatimishetkellä jo toteutetut rakennuspaikat.

RA/1

PIISPALAN KYLÄYLEISKAAVA JA KIVIJÄRVEN
RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ
OSITTAINEN KUMOAMINEN

Sähkölinja.
Ranta-alueen raja.
Merkintä osoittaa ranta-alueen. Ranta-alueen ja rannan välisellä alueella
rakennusoikeus on tutkittu ranta-alueen mitoitusperiaatteiden mukaisesti.

pv1

1. luokan pohjavesialue.
Alueella on kiinnitettävä huomiota pohjaveden suojeluun.
Alueella tapahtuvaa rakentamista ja muita toimintoja saattavat rajoittaa vesilain 3.luvun
2 §:n, ympäristönsuojelulain 2. luvun 16 ja 17 §:n säännökset.

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE
MRL:n 43 §:n 2 mom:n perusteella määrätään, että M- alueella on asuin- ja
lomarakentaminen kielletty.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.

M- alueilta on rantarakennusoikeus siirretty maanomistajakohtaisesti AM-,
AP-, RM- ja RA- alueille.
luo-2

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE

M-1
MRL:n 43 §:n 2 mom:n perusteella määrätään, että M- alueella on asuin- ja
lomarakentaminen kielletty.
M- alueilta on rantarakennusoikeus siirretty maanomistajakohtaisesti AM-,
AP-, RM- ja RA- alueille.
Maanomistajien toiveesta kaikkien tilojen rantarakennusoikeuksia ei ole
osoitettu kaavakartoille, mutta ne on laskennallisesti selvitetty
emätilataulukossa.

Alueella sijaitsee EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) eliölajin (viitasammakko) esiintymä
tai kohde on direktiivilajin lisääntymis- tai levehdysalueeksi tulkittava. Direktiivilajin
lisääntymis- ja levähdyspaikkaa ei saa heikentää tai hävittää. sirektiivilajille olennaisten
olosuhteiden muuttamiseen tulee hakea luonnonsuojelulain 49 §:n mukainen poikkeamislupa.
Direktiivilajin elinympäristöä heikentävä
tai lajin vaaranta ruoppaaminen on kielletty.

Kantatie.

Tämä yleiskaava on laadittu ranta-alueen osalta MRL 72 §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena
yleiskaavana. Tätä yleiskaavaa voidaan käyttää rakennuslupien myöntämisen perusteena
ranta-alueen loma-asuntojen alueelle (RA), loma- ja matkailupalvelujen alueelle (RM),
pientalovaltaiselle asuntoalueelle (AP) sekä maatilojen talouskeskusten alueelle (AM)
Ranta-alueelle sijoittuvien RA, RM ja AP-alueiden sivurajat ovat sitovia, takarajat ovat ohjeelliset.
AM-alueiden rajat ovat ohjeelliset.
RAKENTAMISTAPA:
Rakentamisessa tulee ottaa huomioon paikallisen rakentamisen perinne siten, että uudis- ja
korjausrakentaminen sopeutuu olemassa olevaan rakennuskantaan, kyläympäristöön ja maisemaan.
Jälleenrakennuskauden historialliset rakennuspiirteet tulee turvata korjaushankkeita käynnistettäessä.
Avoimeen maisemaan tai ranta-alueelle rakennettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennusten
korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennusten julkisivu- ja katemateriaalien
tulee olla väritykseltään maisemaan sopivia. Kirkkaita tai heijastavia pintoja on vältettävä.
Muilta osin, kuten esimerkiksi rakennusten kerrosalojen, sijoittelun, määrän ja etäisyysvaatimusten
osalta, noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa rakennusjärjestystä.
JÄTEHUOLTO:
Rakennuspaikkojen vesi-, jätevesi- ja jätehuollossa on noudetettava voimassa olevia
viranomaismääräyksiä ja järjestettävä huolto siten, ettei synny vesistön eikä pohjaveden
pilaantumisvaaraa. Kiinteiden jätteiden keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa kulloinkin
voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä.
Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on liitettävä rakennus- tai toimenpidehakemukseen
tai rakentamista koskevaan ilmoitukseen.

METSÄT JA KASVILLISUUS:
Rantavyöhykkeillä on säilytettävä ja ylläpidettävä riittävä puusto ja muu kasvillisuus, jolla
varmistetaan rakennusten sopeutuminen ympäristöön ja rantavyöhykkeen luonnonmukaisuus.

Yhdystie.

Rakennuspaikoilla ranta-alueen kasvillisuus tulee pääosin säilyttää ja vain harventaminen on sallittua.
Maisemallisesti merkittäviä puita ei saa kaataa.

Pääsytie.

Rantametsien käsittelyssä tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia valtakunnallisia
rantametsien metsänkäsittelysuosituksia.

Ohjeellinen ulkoilureitti.

MA

MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE
Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen.
Alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen siten, että
rakennukset tulee sijoittaa peltoalueen reunamille tai talouskeskusten
läheisyyteen. Rakennukset tulee sijoittaa vähintään 60 metrin etäisyyteen
rannasta.
Peltoalueen säilyminen avoimena ja viljelyskäytössä on maisemakuvan
kannalta tärkeää.
Ranta-alueella:
Alueella on tehty tilakohtainen, emätilaperusteinen rantarakennusoikeuksien
määrittely.
Ranta-alueen mahdollinen rakennusoikeus on siirretty ranta-alueella
rakentamisen salliville AM-, AP-, RA- ja RM -alueille.

MA-1

0

1 000
metriä
Skaalaa 1:10 000

MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE
Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen.
Alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen siten, että
rakennukset tulee sijoittaa peltoalueen reunamille tai talouskeskusten
läheisyyteen. Rakennukset tulee sijoittaa vähintään 60 metrin etäisyyteen
rannasta.
Peltoalueen säilyminen avoimena ja viljelyskäytössä on maisemakuvan
kannalta tärkeää.
Ranta-alueella:
Alueella on tehty tilakohtainen, emätilaperusteinen rantarakennusoikeuksien
määrittely.
Ranta-alueen mahdollinen rakennusoikeus on siirretty ranta-alueella
rakentamisen salliville AM-, AP-, RA- ja RM -alueille.
Maanomistajien toiveesta kaikkien tilojen rantarakennusoikeuksia ei ole
osoitettu kaavakartoille, mutta ne on laskennallisesti selvitetty emätilataulukossa.

Ohjeellinen moottorikelkkareitti.
Kumottava kaava-alueen osa.

TIESTÖ:
Tämän yleiskaavan perusteella ei myönnetä liittymälupia yleiselle tielle. Yleiskaavalla osoitetut
pääsytiet ovat ohjeellisia. Uusien rakennuspaikkojen pääsytiet tulee johtaa ensisijaisesti olemassa
olevien liittymien kautta yleiselle tielle. Vierekkäisten rakennuspaikkojen kulku tulee ensisijaisesti
tapahtua samasta liittymästä. Tienpitoviranomaisen kanssa tulee neuvotella hyvissä ajoin yleiselle
tielle muodostettavan uuden liittymän sijainnista tai liittymän käyttötarkoituksen muutoksesta.

Yleiskaava-alueella noudatetaan kunnan kulloinkin voimassa olevaa rakennusjärjestystä ja sen
mukaisia yleismääräyksiä ja ohjeita ellei yleiskaavamääräyksissä ja kaavamerkinnöissä toisin
määrätä.
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Kaavaselostus
Piispalan alueen kyläyleiskaava ja
Kivijärven vesistön rantaosayleiskaavan muutos

Esipuhe
Kyläyleiskaava on hyvä ohjauskeino haja-asutusalueiden kylien kehittämisessä ja suunnittelussa. Kaavalla pyritään ohjaamaan hajarakentamista olemassa olevien kylien yhteyteen. Suunnittelussa huomioidaan alueen
maankäyttöä suunniteltaessa asukkaiden ja maanomistajien toiveet sekä
ympäristön olosuhteet.
Kaavoitustyön tarkoituksena on laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen kyläyleiskaava Piispalan kylän alueelle. Kaavaalueessa on mukana sekä ranta-alueita että ns. sisämaan alueita. Kaava
on oikeusvaikutteinen maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisesti mitoitus- ja suunnitteluperusteiden mukaisilla rantavyöhykkeillä, kun taas sisämaan alueille kaava laaditaan oikeusvaikutteisena 21.4.2017 voimaan
tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen 44 §:n säännöksen mukaisesti. Kyläyleiskaava mahdollistaa rakennuslupien myöntämisen kyläyleiskaavan perusteella kaavan mukaisille rakennuspaikoille MRL 44 §
tarkoittamalla tavalla myös sisämaan alueella.
Kyläyleiskaavan laadinta Piispalan alueella on aloitettu, koska alueella
voimassa oleva vanha rantaosayleiskaava ei palvele alueen maankäyttötavoitteita eikä tue kylän kehittämistä riittävällä tavalla. Piispalan Nuorisokeskus on merkittävä palvelukeskittymä ja työllistäjä Piispalan alueella.
Kyläyleiskaavan laadinnalla voidaan lisätä alueen rakennuspaikkatarjontaa esimerkiksi Piispalassa ja lähialueilla työssä käyville sekä kehittää
alueen matkailupalveluiden tarjontaa. Kaavalla luodaan edellytykset ensisijaisesti rakentamisen hallittuun järjestämiseen, maisema- ja luontoarvojen huomioon ottamiseen sekä maanomistajien tasapuoliseen kohteluun
laadittuja suunnittelu- ja mitoitusperiaatteita noudattaen.
Laadittavan kyläyleiskaavan alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kivijärven vesistön alueen rantaosayleiskaava vuodelta 1995, joilta osin on
kyseessä rantaosayleiskaavan muutos. Kaavoitustyö yhteydessä kumotaan rantaosayleiskaavan mukainen tarpeeton maa- ja metsätalousaluevaraus Jauholammen itäpuolelta.

Saarijärven kaupunki/Aluearkkitehtipalvelut

3 / 38

Saarijärven kaupunki/aluearkkitehtipalvelut

Kaavaselostus
Piispalan alueen kyläyleiskaava ja
Kivijärven vesistön rantaosayleiskaavan muutos

Sisällysluettelo
1

JOHDANTO

6

1.1
1.2
1.3

Laatimispäätös
Suunnitteluorganisaatio
Osallistuminen ja vuorovaikutus

6
6
6

2

LÄHTÖKOHDAT

7

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

Suunnittelualueen sijainti ja rajaus
Maanomistus
Väestö ja elinkeinot
Palvelut
Tekninen huolto
Pilaantuneet maa-alueet
Rakennettu ympäristö
Rakennettu kulttuuriympäristö
Tiestö ja liikenne
Virkistyskäyttö
Luonnonympäristö
Pohjavesialueet
Maaperä
Vesistöt
Maisema
Muinaismuistot

7
7
7
8
8
9
9
9
11
12
13
15
17
18
18
19

3

SUUNNITTELUTILANNE JA LAADITUT SELVITYKSET

19

3.1
3.2

Suunnittelutilanne
Muut suunnitelmat ja selvitykset

19
24

4

KYLÄYLEISKAAVOITUKSEN TAVOITTEET JA MITOITUSPERUSTEET

24

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Yleistavoitteet
Ohjausvaikutus
Lähtökohta-aineistojen asettamat tavoitteet
Rakentamisen sijoittumisen maisemalliset suositukset
Mitoitus

24
24
25
26
27

5

KYLÄYLEISKAAVA JA SEN PERUSTELUT

28

5.1
5.2
5.3

Yleisperusteet
Maanomistajien tavoitteiden huomioiminen
Kyläyleiskaavan mitoitus

28
29
29

6

MAANKÄYTTÖ

30

7

YLEISKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

34

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Luonnonympäristö
Maisema ja kulttuuriperintö
Rakennettu ympäristö ja yhdyskuntarakenne
Liikenteelliset vaikutukset
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Sosiaaliset vaikutukset
Ilmastonmuutos

34
35
35
35
36
36
36

8

YLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN

37

4 / 38

Saarijärven kaupunki/aluearkkitehtipalvelut

Kaavaselostus
Piispalan alueen kyläyleiskaava ja
Kivijärven vesistön rantaosayleiskaavan muutos

Liitteet
 Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 Liite 2: Suunnittelu- ja mitoitusperusteet
 Liite 3.1: Rantavyöhykkeen emätilaselvitys
 Liite 3.2: Rantavyöhykkeen emätilat 1.7.1959
 Liite 4.1: Sisämaan mitoitustaulukko
 Liite 4.2: Sisämaan emätilakartta
 Liite 5: Luonnosvaiheen vastinemuistio (lisätään valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen)
 Liite 6: Ehdotusvaiheen vastinemuistio (lisätään ehdotusvaiheen kuulemisen jälkeen)
 Liite 7: Kannonkosken Piispalan kyläyleiskaava-alueen luontoselvitys 2016, Ahlman Group
Oy
 Liite 8: Arkeologinen inventointi, Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu 2016
Kaavakartta 1:10 000
Kaavamerkinnät ja – määräykset

Kyläyleiskaavan laadintaan liittyvä muu aineisto








Nuorisokeskus Piispalan alueen asemakaava, Selvityskooste Arkk-tsto A-L Nisu 2016
Kannonkosken kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys, Ramboll 2020
Kannonkosken kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Katja Viitaniemi 2012
Kannonkosken rakennusjärjestys, K-S Ympäristötoimi 2013.
Kannonkosken vesihuollon kehittämissuunnitelma, Katja Viitaniemi 2012
Kivijärven luonto- ja maisemaselvitys, Liikennetekniikka Oy 1993
Kannonkosken rakennusinventointi 1996 ja Modernin rakennusperinnön inventointi, Piispalan
leirikeskus 2014, Keski-Suomen museo

5 / 38

Saarijärven kaupunki/aluearkkitehtipalvelut

Kaavaselostus
Piispalan alueen kyläyleiskaava ja
Kivijärven vesistön rantaosayleiskaavan muutos

1 Johdanto
1.1 Laatimispäätös
Kannonkosken kunnanhallitus on päättänyt Piispalan kyläyleiskaavan laatimisesta ja
Kivijärven rantaosayleiskaavan muuttamisesta 30.3.2016.

1.2 Suunnitteluorganisaatio
Kaavan laatijana toimii Saarijärven kaupungin aluearkkitehtipalvelut.

1.3

Osallistuminen ja vuorovaikutus
Osallisten kuuleminen ennen kaavaluonnoksen laadintaa
Ennen kaavahankkeen käynnistämistä alueen maanomistajille lähetettiin ennakkokysely, jossa tiedusteltiin mm. maanomistajien kehittämistoiveita koskien omistamaansa kiinteistöä. Kyselyssä toivottiin myös yleisiä kehittämisideoita ja toiveita koko Piispalan kylän osalta.
Kyläyleiskaavasta pidettiin kaksi ideailtaa 2.2.2015 ja 23.11.2016. Tilaisuuksiin kutsuttiin alueen maanomistajia, kunnan päättäjiä ja Nuorisokeskus Piispalan johtoa.
Ensimmäisessä ideaillassa käytiin läpi ennakkokyselyn tuloksia sekä keskusteltiin siitä,
millä kaavamuodolla voitaisiin parhaiten tukea ja edistää kylän kehittymistä.
Toisessa ideaillassa esiteltiin Nuorisokeskus Piispalan asemakaava-alueen ja Öijänniemen asemakaava-alueen suunnittelun lähtökohtia sekä kehittämisen ideointia sekä
esiteltiin alueelta laadittuja perusselvityksiä. Tilaisuudessa esteltiin myös kyläyleiskaavan alustavat suunnittelu- ja mitoitusperusteet.
Kaavaluonnosvaihe
Kaavaluonnos asetetaan yleisesti nähtäville ja luonnosaineistosta pyydetään lausunnot
viranomaisilta sekä kaikilta niiltä toimijoilta, joihin kaavalla voi olla vaikutusta. Muut
osalliset voivat jättää mielipiteitä kaavasta. Täydennetään luonnosvaiheen jälkeen.
Kaavaehdotusvaihe
Kaavaehdotus asetetaan yleisesti nähtäville ja ehdotusaineistoita pyydetään lausunnot
viranomaisilta sekä kaikilta niiltä toimijoilta, joihin kaavalla voi olla vaikutusta. Muut
osalliset voivat jättää muistutuksia kaavasta. Täydennetään ehdotusvaiheen jälkeen.
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2 Lähtökohdat
2.1 Suunnittelualueen sijainti ja rajaus
Suunnittelualue sijaitsee Kannonkosken kunnan luoteisosassa Sinisentien eteläpuolella, etäisyys Kannonkosken keskustaajamasta tiestöä pitkin on noin seitsemän kilometriä, linnuntietä noin neljä kilometriä. Etelän puolella alue rajautuu Kivijärveen, lännessä
Piispalan nuorisokeskuksen alueeseen, idässä Jauholammen itäpuolella olevaan 20 kv
sähkölinjaan ja pohjoisessa Sinisen tiehen.

3

1.5

Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus.

2.2 Maanomistus
Kivijärven rantaan rajoittuvat maa-alueet sekä Jauholammen länsipuolelle sijoittuvat
maa-alueet ovat yksityisessä maanomistuksessa. Jauholammen itäpuolisen maaalueen omistaa pääosin UPM-Kymmene Oyj.

2.3 Väestö ja elinkeinot
Kaava-alueella asuu 22 vakituista asukasta (tilanne 1.1.2019). Lisäksi alueella on 8
loma-asuntoa, joista osa on ympärivuotisessa käytössä.
Maa- ja metsätalous sekä niihin liittyvät liitännäiselinkeinot ovat alueen pääasialliset
elinkeinot. Kahdella loma-asunnolla on ympärivuotista vuokraustoimintaa.
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2.4 Palvelut
Kyläyleiskaava-alueella on mökkivuokrausta. Lähialueen muu palvelutarjonta keskittyy
viereiselle Nuorisokeskus Piispalan alueelle, jossa on tarjolla mm. liikuntapalveluita.
Muut palvelut sijaitsevat Kannonkosken keskustassa.

2.5 Tekninen huolto
Piispalan alue kuuluu keskustan vesihuoltoverkoston toiminta-alueeseen. Piispalan
nuorisokeskuksen alueella on oma vedenottamo, josta pumpataan vettä Nuorisokeskuksen tarpeisiin. Kannonkosken keskustan suunnasta on rakennettu myös vesijohto
Piispalaan. Jätevedet johdetaan Kannonkosken keskustaan jätevedenpuhdistamolle.
Kyläyleiskaava-alueen vakituisista asuinrakennuksista suurin osa on liitetty vesihuoltoverkostoon.

Kuva 2. Vesihuoltoverkostoon liittyneet rakennukset (oranssi=viemäri, sininen=vesi). Kohdetiedot on otettu kunnan LOUHI-karttapalvelusta.
Kuva 3. Viemäriverkoston laajuus Piispalan
suuntaan
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2.6 Pilaantuneet maa-alueet
Suunnittelualueella ei ole maaperän tietojärjestelmän mukaan pilaantuneita maaalueita.

2.7 Rakennettu ympäristö
Kyläkuva
Piispalan kyläyleiskaava-alueen rakennettu ympäristö muodostuu pääsoin vanhoista
maatilojen talouskeskuksista sekä rannoille sijoittuvista loma-asunnoista ja saunoista.
Jauholammen länsirannalla on myös uudempaa vakituisessa asuinkäytössä olevaa rakennuskantaa.

Kuva 4. Kuvassa vasemmalla Jauhoniemen tilan pihapiiri.

2.8 Rakennettu kulttuuriympäristö
Kyläyleiskaava-alueen alkuperäinen kyläasutus on sijoittunut Nuorisokeskus Piispalan
eteläpuolelle. Maatilojen tilakeskukset sijaitsevat rantapeltojen pohjoispuolella. Rantaalueen loma-asutus on muodostunut vasta 1980-luvulta lähtien.
Jauholammen ranta-alueella näkyy vuoden 1966 peruskartassa yksi tilakeskus. Lomaasuntoja ei vielä tuossa vaiheessa ole rannoille rakennettu. Rannoilla näkyvät talousrakennukset voivat olla joko saunarakennuksia, heinälatoja tai venetalaksia.
Keski-Suomen museo on tehnyt Kannonkosken kunnan alueella rakennusinventoinnin
v. 1996. Piispalan kyläyleiskaavan alueelta on inventoitu tuolloin Rantalan tilan päärakennus sekä Villulan pihapiirin rakennuksia.

Rantalan tilan pihapiirin rakennukset
Inventoinnissa Rantalan tilan päärakennuksen kulttuurihistoriallisesta arvosta on todettu seuraavaa; Rantalan vanha asuinrakennus edustaa itsenäisten tilojen isohkoja
asuinrakennuksia. Tila liittyy Piispalan koulun historiaan; paikallinen historiallinen; paikallinen rakennushistoriallinen.
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Rantalan tilalle on rakennettu uusi yksikerroksinen asuinrakennus v. 1967, jolloin alkuperäinen tilan päärakennus oli jäänyt varastokäyttöön. Vuonna 2014 tilalle valmistui
uusi kaksikerroksinen päärakennus. Tilan alkuperäinen päärakennus kuten myös kaksikerroksinen aittarakennus ja navetta, ovat säilyneet pihapiirissä. 1960 – luvulla rakennettu asuinrakennus on purettu.

Kuva 5. Rantalan tilan pihapiiri rakennuksineen nykyasussaan.

Villulan tilan pihapiirin rakennukset
Villulan tilan pihapiiristä on inventoitu asuinrakennus, aitta ja liiteri. Inventoinnissa tilan
rakennusten kulttuurihistoriallisesta arvosta on todettu seuraavaa; Jauholammen rannalla sijaitseva Villulan kolmihuoneinen pientilan päärakennus on 1850 – luvulta. Ikkunamuutoksia lukuun ottamatta päärakennus on säilynyt ulkoasultaan 1918 korjauksen
jälkeisessä asussa. Pihapiirissä on myös pieni hirsiaitta jäljellä; paikallinen rakennushistoriallinen.
Rakennukset ovat säilyneet pihapiirissä, mutta niiden kunto on merkittävästi huonontunut reilussa 20 vuodessa, jolloin inventointi on tehty.

Kuva 6. Villulan tilan päärakennus v. 1996 kuvattuna (K-S museo).
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Kuva 7. Ote vuoden 1966 peruskartasta.

2.9 Tiestö ja liikenne
Sininentie suunnittelualueen pohjoisosassa kuuluu kantatieverkkoon. Piispalantie on
yleinen yhdystie.
Sinisellä tiellä keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on ollut tierekisteritietojen mukaan v. 2017 Suurussalmen sillasta itään 642 ajoneuvoa/vrk ja sillasta lännen suuntaan 920 ajoneuvoa/vrk. Tästä raskaan liikenteen osuus on ollut sillasta itään 131 ajoneuvoa/vrk (20,4 %) ja sillasta lännen suuntaan 182 ajoneuvoa/vrk (19,8 %).
Piispalantiellä keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on ollut tierekisteritietojen mukaan v. 2017 424 ajoneuvoa/vrk. Tästä raskaan liikenteen osuus on ollut 45 ajoneuvoa/vrk.
Piispalantien nopeusrajoitus on 80 km/h ja Sinisellä tiellä 80 km/h ja 100 km/h. 80 km/h
nopeusrajoitus on Suurussalmen sillalla ja Piispalantien risteyksestä jatkuen vielä n.
250 metriä idän suuntaan on 80 km/h nopeusrajoitus.
Melu
Tieliikenteen aiheuttama melu on lähes ainoa melunlähde alueella. Maa- ja metsätalouden työkoneista voi aiheutua ajoittaista lyhytkestoista melua.
Liikennemäärien ja nopeuksien perusteella voidaan liikennealueelle arvioida teoreettiset 55 dBA melualueet.
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Teoreettisen melualueen leveys Jauholammen pohjoispuolella valtatien molemmin
puolin liikennemäärät ja nopeus huomioiden on noin 45 metriä. Raskaan liikenteen
osuus on kuitenkin suurempi kuin kaaviossa oleva 10%, joten melualueen leveys on
todellisuudessa yli 45 metriä.
Piispalantien varrella melualue jää hieman alle 30 metriin.

Sininentie
(100 km/h)

Piispalantie
80 km/h

Kuva 8. Teoreettiset melualueet ja altistuminen, Uudenmaan tiepiirin meluntorjunnan tarveselvitys ja altistuminen, Uudenmaan Tiepiiri 1997.

Joukkoliikenne
Joukkoliikenteen reitit kulkevat Kannonkosken keskustan ja Piispalan välillä Piispalantietä pitkin jatkuen Kivijärven ja Karstulan suuntaan. Pikavuoropysäkit ovat Piispalantien ja Kurssitien risteyksessä sekä Piispalantien ja Sinisentien risteyksessä.

2.10 Virkistyskäyttö
Suunnittelualueeseen rajoittuva Nuorisokeskus Piispala tarjoaa erilaisia liikunta- ja urheilupalveluja etupäässä leirikoululaisille mutta myös kuntalaisille ja muille kävijöille.
Piispalanharjulla on erilaisia virkistysreittejä, joista osa on valaistu. Entiselle soranottopaikalle on rakennettu halfpipe ja pieni laskettelurinne sekä pulkkamäki.
Maakuntaura, joka on talvisin osa latuverkkoa ja kesällä patikointireitti, tulee keskustan
suunnasta Jauholammen pohjoispuolelta Piispalan alueelle. Jauholammen eteläpäästä
lähtee opastettu riistapolku.
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Luontopolku
Maakuntaura

Riistapolku

Kuva 9. Piispalan alueen liikuntapaikat (Lipas 2020). Maakuntaura on merkitty tummanvihreällä
viivalla ja riistapolku sekä luontopolku vaaleanvihreällä viivalla.

2.11 Luonnonympäristö
Yleispiirteet
Maisemamaakuntajaossa alue kuuluu Keski-Suomen järviseutuun. Kasvillisuuden
osalta suunnittelualue kuuluu eteläboreaaliseen Järvi-Suomen vyöhykkeeseen sekä
metsäkasvillisuusvyöhykkeeltään eteläboreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen.
Kivijärven ranta-alueet ovat matalia ja osalla ranta-aluetta laajasti ruovikoituneita.
Nuorisokeskuksen ja Suurussalmen sillan välisellä alueella ruovikoituneita rannanosia
on viime vuosina kunnostettu.
Luontoselvityksessä on arvotettu luonnontilaisia alueita;
Jauholammen metsäistä itärantaa sekä Jauhosaaren itäpuolta Lokkikivenniemen kanssa ja Rantalanlahden itärantaa voidaan pitää maisemallisesti arvokkaina, sillä ne ovat pääosin koskemattomia ja luonnontilaisia
tai luonnontilaisen kaltaisia. Lisäksi kyseiset rannat näkyvät melko kauas,
erityisesti Kuivaselkään rajoittuvat rantavyöhykkeet. Jauholammen itäranta näkyy puolestaan Piispalan nuorisokeskukseen johtavalle tielle viljelysalueiden yli. Tie on varsin vilkkaasti liikennöity keskuksen aktiviteettien
vuoksi, minkä takia näkymää voidaan pitää tärkeänä.
Mikäli kolmelle maisemallisesti arvokkaaksi arvioidulle alueelle sijoitetaan
ranta-asutusta, tulisi rakennukset sopeuttaa rantamaisemaan asianmukaisesti ja tapauskohtaisesti. Muilta osin maankäyttöön vaikuttavia maisemallisia arvoja ei tutkimusalueella katsota olevan.
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Kuva 10. Luentoselvityksen mukaiset maisemallisesti arvokkaat kohteet merkitty
karttaa vihreällä värillä.

Kuva 3. Kuva Kivijärven ranta-alueesta Jauhosaaren sillalta otettuna.

Suojelualueet
Kaava-alueella ei ole suojelualueita. Lähin suojelualue sijaitsee Sinisentien pohjoispuolella. Kartalle vihreällä värillä merkitty alue on Natura 2000 – verkostoon
kuuluvaa aluetta (suojeltava alue sekä lintu- että luontodirektiivin perusteella).
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Kuva 4. Suojelualueet kaavoitettavan alueen lähiympäristössä. (Suojelualueet / Lähde:
SYKE, Metsähallitus).

Uhanalaiset lajit
Suunnittelualueelta on laadittu keväällä 2016 luontoselvitys . Alueelta
löydettiin tuolloin kolme viitasammakoiden lisääntymispaikkaa: Jauhojärven
luoteisosasta, Rantalanlahden pohjoisosasta ja Syvälahden
kaakkoispuolelta. Kaikissa paikoissa havaittiin 10–20 soidintavaa yksilöä,
joten kyseessä on selviä lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.
Alueelta ei ole aikaisempia liito-oravahavaintoja eikä keväällä 2016 löydetty
liito-oravien jätöksiä.
Luontoarvoiltaan merkittävät kohteet
Piispalan tutkimusalue on kasvillisuudeltaan varsin monipuolista, mutta
alueelta laaditun luontoselvityksen mukaan luonnontilaisia tai luonnontilaisen
kaltaisia alueita on hyvin niukasti. Tutkimusalueelta ei löydetty
huomionarvoisia elinympäristöjä, sillä kaksi suolaikkua ja rantaluhta ovat
ojitettuja, eivätkä ne ole luonnontilaisia.

2.12 Pohjavesialueet
Piispalan alueella sijaitsee Piispalankankaan I-luokan pohjavesialue (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, 0921603). Alueella sijaitsee myös pohjavedenottamo, josta vettä johdetaan Nuorisokeskus Piispalan tarpeisiin. Alueen kokonaispinta-ala on 1,68 km², josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on
1,13 km². Alueen arvioitu kokonaisantoisuus on 500 m³/d, kun pohjavedeksi
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imeytyy 25 % sadannasta. Muodostumatyyppi on vettä ympäristöön purkava
harju.
Pitkittäisharju sijoittuu luode-kaakkosuuntaiselle pitkittäisharjujaksolle, joka kulkee Saarijärven Majajärvenkankaalta Kivijärven Penttilänkylälle. Harju on leveä,
ympäristöään korkeampi selänne. Harjun maaperä on länsilaiteella ja pohjoisosassa pääosin hienorakeista hiekkaa. Harjun keskiosassa maaperä on kivistä
soraa ja hiekkaista soraa. Harjun länsilaiteella on kairauksissa päästy syvimmillään lähes 16 metrin syvyyteen. Antoisuuspumppauspaikan, pisteen P23, kohdalla maaperän paksuus on yli 13 metriä.
Pohjaveden virtaussuuntien määrittäminen vaatii lisätutkimuksia. Antoisuuspumppauksessa pisteeltä P23 pumpattiin hyvälaatuista pohjavettä yli 200 m³/d.
Rantaimeytyminen todennäköisesti lisää pisteeltä P23 saatavan pohjaveden
määrää. Alueella sijaitsee Piispalan kurssi- ja leirikeskus sekä asutusta ja lomaasuntoja. Osa kiinteistöistä on liittynyt myös viemäriin. Pohjavesialueella on 10
asuinrakennusta ja 3 loma-asuntoa, jotka eivät ole liittyneet viemäriin. Alueen
asutus sijaitsee vesijohdon toiminta-alueella. (Otteet pohjaveden suojelusuunnitelmasta)
Vuonna 1990 tehdyn pohjavesiselvityksen mukaan pohjaveden pinta oli 1-2 m
syvyydellä maanpinnasta, soranottokuopassa pohjaveden pinta oli 5 m syvyydessä.

Piispalan vedenottamo
Piispalan kurssi- ja leirikeskuksella on vedenottamona (2169001 01) kuilukaivo
Piispalankankaan pohjavesialueella. Keskuksen verkostosta on lisäksi rakennettu runkovesijohto keskustaajamaan. Vedenottamo on otettu käyttöön vuonna
1982. Ottamon kokonaisantoisuus on 200 m³/d. Vettä ei käsitellä. Vuonna 2010
vettä otettiin keskimäärin 33,5 m³/d. Vedenottamolla on oma valvontatutkimussuunnitelma. Näytteet otetaan verkostovedestä, joka on käsittelemätöntä pohjavettä (Ote pohjaveden suojelusuunnitelmasta).
Pohjavedenottamolle ei ole määritelty lähi- eikä kaukosuojavyöhykettä.

Kuva 5. Piispalankankaan pohjavesialue (Pohjavesialueet / Lähde: SYKE, ELYkeskukset).
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2.13 Maaperä
Ympäröivää maastoa korkeammalla erottuva Piispalanharju on soraa. Jauholammen itäpuolella maalaji vaihtuu sekalajitteiseksi maalajiksi ts. moreeniksi, joka sisältää erikokoisia toisiinsa sekoittuneena useita eri lajitteita savesta lohkareisiin. Jauholammen rantaviivassa kivilohkareet ovat paikoin hyvinkin kookkaita.

Kuva 6. Jauholammen itärannan kivikkoa.

Kuva 7. Piispalan alueen maaperä. Lähde GTK.
Pinta- ja pohjamaalajit:
vihreä = karkearakenteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty
lila = hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty
vaalea keltainen = sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty
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2.14 Vesistöt
Suunnittelualue kuuluu Kivijärven valuma-alueeseen. Kaava-alue rajautuu lännessä ja etelässä Kivijärveen, jonka ekologinen tila on v. 2013 luokiteltu hyväksi
(Vesikartta, vesienhoidon karttapalvelu). Kivijärven keskivedenkorkeus on
130,8. Kivijärvi kuuluu pintavesityypiltään suuriin vähähumuksisiin järviin. Kivijärven Suurussalmi erottaa eteläpuolisen Kuivaselän ja pohjoispuolisen Lintuselän toisistaan. Kivijärvi kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen, Viitasaaren reittiin.
Kivijärvi
on
Viitasaaren
reitin
ainoa
säännöstelty
järvi.
Kivijärven ranta-alueet ovat matalia hiekkarantoja; 1,5 metrin syvyyskäyrä on
enimmillään jopa n. 150–200 metrin etäsyydellä rantaviivasta.
Itäosassa kaava-aluetta on Jauholampi, joka laskee lammen eteläpuolella olevaa puroa pitkin Kivijärven Rantalanlahteen. Lammen syvyys on enimmillään n.
4 metriä.

2.15 Maisema
Maisemamaakunta
Suunnittelualue kuuluu maisemamaakuntajaossa itäiseen Järvi-Suomeen ja
edelleen Keski-Suomen järviseutuun.
Piispalan alueen maisemarakenne ja maisemakuva
Piispalan alueen maisemassa vuorottelevat pellot, rakennetut pihapiirit, metsät
ja vesistöt. Osa pelloista ei ole enää viljelykäytössä. Piispalanharju nousee noin
30 metriä ympäristöään korkeammalle, mikä on nähtävissä etenkin Jauholammen suunnasta katsottaessa.
Maiseman/luonnon historialliset ominaispiirteet
Alueelta laaditun arkeologisen selvityksen mukaan Piispalankankaan harju nousi vedestä n. 9500 – 8 700 vuotta sitten, pian sen jälkeen noin 8 600 vuotta sitten Kivijärvi kuroutui Ancylusjärvestä. Piispalankankaan 2,1 km pitkä ja alun perin n. 1 km leveä ja 30 m korkea harjujakso hallitsi alueen maisemakuvaa. Alkuperäinen läntinen rantaviiva sijaitsi Kivijärven kuroutumisen jälkeen noin 100
metriä lännempänä nykyisellä matalalla vesialueella, se siirtyi eroosion takia
pikku hiljaa 100 – 150 m itään, nykyinen rantatörmä on merkitty viereiselle kartalle ruskeana kaksoisviivana. Eroosio loppui melkein kokonaan, kun Kivijärven
vedenpintaa laskettiin metrillä Kämärin voimalan rakentamisen yhteydessä
vuonna 1957.
Kulttuurimaiseman ja kylärakenteen maisemalliset arvot
Maisemallisesti arvokkaimpia kohteita suunnittelualueella ovat Kivijärven ja
Jauholammen rannan viljelyalueet. Nämä viljelyalueet liittyvät olennaisesti Piispalan kylärakenteeseen, maisemakuvaan ja maisemarakenteen visuaaliseen
hahmottamiseen. Kylän keskeinen rakennuskanta sijoittuu kurssitien eteläpuolelle.
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Kuva 8. Jauholammen ja Piispalantien välistä maisemallisesti arvokasta peltoaluetta.

2.16 Muinaismuistot
Muinaismuistot ovat muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettuja. Lain suojaamia muinaisjäännöksiä ovat mm. muinaiset hautaröykkiöt, kalmistot, asuinpaikat, kalliomaalaukset, uhrikivet, ja muut palvontapaikat, linnavuoret ja huomattavien rakennusten rauniot. Kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on
kielletty.
Piispalan asemakaavaa ja kyläyleiskaavaa varten on laadittu muinaisjäännösinventointi. (Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu 2016). Inventoinnin mukaan kyläyleiskaava-alueelle ei sijoitu sellaisia muinaismuistoja, jotka pitäisi huomioida
kaavassa.
Rantalan tilan eteläpuolelta on tehty aikaisemmin kivikautinen esinelöytö, mutta
v. 2016 tehdyssä mastotarkastelussa ei tehty muinaisjäännökseen viittaavia havaintoja.
Inventoinnissa tutkittiin myös alkuperäisten 1700 – luvun kantatalojen, Piispalan
ja Jauhoniemen, rakennuspaikkoja. Maastotutkimusten perusteella inventoinnissa todetaan, että vanhat rakennuspaikat ovat jääneet uudempien rakennusten rakennuspaikkojen alle.

3 Suunnittelutilanne ja laaditut selvitykset
3.1

Suunnittelutilanne
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain
mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja
kuntien kaavoituksessa. Valtioneuvosto päätös 14.12.2017 valtakunnallisista
alueidenkäyttötavoitteista korvasi aiemman v. 2000 vuodelta olevat tavoitteet.
Alueidenkäyttötavoitteiden avulla taitetaan yhdyskuntien ja liikenteen päästöjä,
turvataan luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympäristön arvoja sekä paran-
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netaan elinkeinojen uudistumismahdollisuuksia. Niillä myös sopeudutaan ilmastonmuutoksen seurauksiin ja sään ääri-ilmiöihin.
Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on:


varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen
maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa,



auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön
suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys,



toimia kaavoituksen ennakoivan ja vuorovaikutteisen viranomaistyön välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä
sekä



edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden
toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.

Maakuntakaava
Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa kyläyleiskaavaa. Alueella on maakuntavaltuuston 1.12.2017 hyväksymä Keski-Suomen maakuntakaava.

Kuva 9. Ote maakuntakaavasta.
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Maakuntakaavassa Piispalan kyläyleiskaava-alueelle tai sen läheisyyteen kohdistuvat seuraavat aluevaraukset ja merkinnät:

Keski-Suomen maakuntakaava 2040
Keski-Suomen liitto on käynnistänyt maakuntakaavan päivityksen. Päivitys koskee Keski-Suomen voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen
maakunnan aluetta, Kuhmoinen pois lukien. Kaavasta käytetään nimeä KeskiSuomen maakuntakaava 2040. Maakuntakaava päivitetään rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti. Rullaavassa maakuntakaavoituksessa
voimassa olevaa maakuntakaavaa muutetaan kertyneiden muutostarpeiden
mukaisesti. Kaavahanke on vireilletulovaiheessa. Vireilletuloaineistojen mukaisesti maakuntakaavan muutostarpeet liittyvät seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon, liikenteeseen ja hyvinvoinnin aluerakenteeseen.
Yleiskaava
Suunnittelualueesta osa kuuluu aiemmin laadittuun Kivijärven vesistön rantaosayleiskaavaan. Kaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 31.1.1994 ja vahvistettu Keski-Suomen lääninhallituksessa 19.1.1995.
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Kuva 10. Ote Kivijärven rantaosayleiskaavasta.

Rantaosayleiskaavassa suunnittelualuetta koskevat seuraavat merkinnät ja
määräykset:
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Asemakaavat ja ranta-asemakaavat
Suunnittelualueeseen rajoittuen Piispalan nuorisokeskuksen alueelle on käynnistetty asemakaavan laadinta v. 2016. Sinisentien pohjoispuolella olevalla Öijänniemen ranta-asemakaava-alueella on käynnistetty myös v. 2016 rantaasemakaava-alueen muuttaminen asemakaavaksi. Öijänniemen asemakaava
on ollut nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten touko-kesäkuussa 2018.
Rakennusjärjestys
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi huolehtii Kannonkosken kunnan viranomaispalvelujen tuottamisesta rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta.
Kuntien yhteinen rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.11.2013.
Pohjakartta
Pohjakarttana käytetään maanmittauslaitoksen maastotietokanta-aineistoa sekä
numeerista kiinteistöraja-aineistoa.
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3.2 Muut suunnitelmat ja selvitykset
Kannonkosken vesihuollon kehittämissuunnitelma on laadittu vuonna 2012. Kehittämissuunnitelmassa todetaan, että Kunnan vesihuoltolaitoksella on tarvetta
uudelle vedenottamolle, jonka alustavat selvitykset on jo tehty Piispalankankaan
pohjavesialueella.

4 Kyläyleiskaavoituksen tavoitteet ja mitoitusperusteet
4.1 Yleistavoitteet
Tavoitteet ranta-alueilla
Luonnonympäristön ja -maiseman erityisarvot sekä riittävät virkistysalueet pyritään ensisijaisesti turvaamaan rakentamisen sijoittamisella ja rakennusoikeuksien siirroilla sekä kaavamääräyksillä.
Maankäyttö- ja rakennuslain 73 §: n muutos 21.4.2017 mahdollistaa kyläalueilla
rantojen tiiviimmän kaavoittamisen, mikäli huolehditaan, että virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys otetaan huomioon.
Tavoitteet sisämaalla
Rakennuspaikkojen sijoittelussa huomioidaan olemassa olevat tai suunnitteilla
olevat vesihuoltoverkostot, tiestö sekä luontevat rakennuspaikat.
Rakennuspaikat pyritään sijoittamaan viljellyt peltoalueet huomioon ottaen peltojen reuna-alueille, metsiköihin, teiden varsille tai olemassa olevien talouskeskusten läheisyyteen.
Luonnonympäristön ja -maiseman erityisarvot pyritään ensisijaisesti turvaamaan
uusien rakennuspaikkojen sijoittamisella ja kaavamääräyksillä.
Kaavalla tuetaan alueen matkailuelinkeinotoimintaa ja maatilojen sivuelinkeinona tai muutoin harjoitettavaa matkailupalvelujen tarjoamista. Myös Nuorisokeskus Piispalan toimintaa tukevat virkistys- ym. tarpeet huomioidaan kyläyleiskaavassa esim. ulkoilualue- ja reittivarauksin.

4.2 Ohjausvaikutus
Sisämaa
Maankäyttö – ja rakennuslain yleiskaavaa koskevat muutokset tulivat voimaan
21.4.2017.
MRL 44 §:n mukaisesti rakennuslupa rakennuksen rakentamiseen voidaan 137
§:n 1 momentissa säädetyn estämättä myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Määräys ei voi koskea aluetta, jolla maankäytön
ohjaustarve edellyttää asemakaavan laatimista. Edellytyksenä on lisäksi, että
yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta maankäyttöä kyseisellä alueella.
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Ranta-alueet
MRL 72 §:n mukaisesti oikeusvaikutteisen yleiskaavan perusteella on mahdollista myöntää rakennusluvat ranta-alueella tapahtuvalle rakentamiselle jos yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

4.3 Lähtökohta-aineistojen asettamat tavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvoston antamat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava
huomioon kyläyleiskaavaa laadittaessa siten, että edistetään niiden toteutumista. Piispalan kyläyleiskaava-aluetta koskevat erityisesti seuraavat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden asiakokonaisuudet:
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen: Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
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Piispalan kyläyleiskaavassa todetaan olemassa oleva maankäyttö sekä
osoitetaan uudet asuin-, loma- ja matkailupalveluiden rakennuspaikat.
Kiinnostusta loma- ja asuinrakentamiseen sekä matkailupalveluiden
kehittämiseen Piispalan kyläalueella on kaavoituksen ennakkokyselyn
perusteella olemassa.
Eheytyvän yhdyskuntarakenteen osalta selvitetään mahdollisuus Piispalan kylän rakenteen kehittämiseen ja keskeisten alueiden täydennysrakentamiseen huomioimalla vesi- ja jätevesihuollon kannalta edullisia
alueita sekä ottamalla huomioon Nuorisokeskus Piispalan toimintaa tukevat palvelut.

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö: Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja
tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin.
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristöja terveyshaittoja.
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja
vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai riskit
hallitaan muulla tavoin.
Uusien rakennuspaikkoja sijoituksessa huomioidaan alavat rannanosat sekä alueet, joilla tulviminen on mahdollista. Tiedossa olevat ympäristöhäiriöitä aiheuttavat toiminnot kuten mm. liikennemelu
ja liikenneturvallisuus huomioidaan kaavatyössä.
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Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat: Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta.
Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksiensäilymistä.
Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta.
Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen
kestävää hyödyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden sekä saamelaiskulttuurin ja elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä.
Alueelle sijoittuvat luonto- ja kulttuuriympäristöt huomioidaan kaavassa. Olemassa olevien selvitysten ja laadittujen selvitysten perusteella suunnittelussa huomioidaan arvokkaiden kohteiden ja alueiden
säilyminen jättämällä arvokkaat alueet rakentamisesta vapaiksi tai
ohjaamalla rakentamista kaavamääräyksin.
Luonnon virkistyskäytön edistäminen huomioidaan erityisesti, koska
se tukee sekä alueen yksityisiä matkailupalveluita että Nuorisokeskus Piispalan toimintoja.
Tärkeä pohjavesialue osoitetaan kaavassa ja kaavamääräyksissä
annetaan määräyksiä vesi- ja jätehuollon järjestämisestä niin, ettei
synny vesistöjen tai pohjavesien pilaantumisvaaraa.

Maakuntakaava
Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa yleiskaavaa. Yleiskaavassa huomioidaan maakuntakaavan asettamat maankäyttötavoitteet. Yleiskaava tarkentaa
maakuntakaavan asettamia maankäyttötavoitteita perustuen yleiskaavan selvitysaineistoihin ja yksityiskohtaisempaan suunnittelutarkkuuteen.
Selvitysaineisto
Kaavatyötä varten laaditut selvitykset kuten luontoselvitys sekä arkeologinen
selvitys huomioidaan kyläyleiskaavan laadinnassa. Samoin huomioidaan myös
alueelta laaditut aiemmat selvitykset (mm. pohjavesien suojelusuunnitelma, vesihuoltoverkoston kehittämissuunnitelma, voimassa olevan rantaosayleiskaavan
selvitysaineisto).

4.4 Rakentamisen sijoittumisen maisemalliset suositukset
Rannat
Maankäyttö- ja rakennuslain 73 § 1. momentissa edellytetään, että erityisesti
ranta-alueiden osalta varmistua siitä, että suunniteltu rakentaminen ja muu
maankäyttö sopeutuvat rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön ja että luonnon- ja maisema-arvot, virkistystarpeet ja vesihuollon järjestäminen otetaan
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huomioon. Kaavassa on lisäksi huomioitava, että alueelle jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta.
Maankäyttö- ja rakennuslain 21.4.2017 voimaan tulleessa muutoksessa on 73
§:ään lisätty 2. momentti, jonka mukaan laadittaessa kaavaa alueelle, johon
kuuluu olemassa olevaa kyläaluetta, ei kyläalueella sovelleta mitä 1 momentin 3
kohdassa säädetään edellyttäen, että virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys otetaan huomioon.
Yhtenäiset pelto- ja metsäalueet
Hyvien peltojen ja laajojen metsien säilyttäminen pääosin rakentamattomina luo
edellytyksiä maa- ja metsätaloudelle, virkistyskäytölle ja luontomatkailulle.
Kyläalueet
Perinteinen kyläasutus keskittyy Nuorisokeskus Piispalan eteläpuoliselle alueelle sekä Jauholammen länsirannalle Piispalantien varteen. Maisemallisesti sopivimmat uudet rakennuspaikat tukeutuvat olemassa olevaan tiestöön, muuhun
kylärakenteeseen ja jo olemassa oleviin asutusvyöhykkeisiin. Jauholammen itäpuoleiselle metsäiselle alueelle voidaan maiseman näkökulmasta lisätä uusia
rakennuspaikkoja, kunhan varmistutaan, että yhtenäisiä virkistysalueita ja virkistysreittejä ei rikota.

4.5 Mitoitus
Suunnittelualueen mitoitus perustuu Kannonkosken kunnanvaltuuston
15.5.2017 hyväksymiin Piispalan kyläyleiskaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteisiin, joissa suunnittelualueen mitoitusta tarkastellaan erikseen rannan ja sisämaan osalta. Ranta-alueen rakentamiseksi katsotaan enintään 100 metrin
etäisyydellä oleva rakentaminen.
Ranta-alueet
Rakennusoikeuden määrittäminen
Maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi tilojen rakennusoikeus
ranta-alueella määritetään noudattaen emätilaperiaatetta sekä muunnetun
rantaviivan periaatetta. Emätilaperiaate tarkoittaa, että selvitetään, millainen
kiinteistöjaotus suunnittelualueella on vallinnut rakennuslain voimaantuloajankohtana 1.7.1959. Emätiloja ovat ne tilat, jotka on merkitty kiinteistörekisteriin
ennen edellä mainittua ajankohtaa. Kullekin emätilalle määritetään laskennallinen kokonaisrakennusoikeus rakennusyksikköinä perustuen muunnetun rantaviivan pituuteen ja ranta-alueen mitoitusarvoon. Rantaviivan muuntamisessa
käytetään Keski-Suomen liiton mallia, jossa huomioidaan kapeikkojen (saaret,
salmet, lahdet, niemet, kannakset) vaikutus sekä ranta-alueen rakentamiskelpoisuus.
Piispalan kyläyleiskaava-alueen rannat voidaan tulkita taajaman läheisiksi rannoiksi, joissa mitoituslukuna Kivijärven ranta-alueella käytetään 7 rakennusyksikköä / muunnettu rantaviivakilometri ja Jauholammen rannalla 6 rakennusyksikköä/muunnettu rantaviivakilometri.
Rakennuspaikan osoittamista voidaan harkita kohtuullistamisharkinnan perusteella, mikäli emätilaperiaate tai muu suunnitteluperuste johtaa jossain tapauk-
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sissa emätilan tai emätilasta erotettujen tilojen osalta kohtuuttomaan lopputulokseen.
Uuden lomarakennuspaikan tulee olla vähintään 3000 m² ja asuinrakennuspaikan vähintään 5000 m². Vesistöön tai vesijättöön rajoittuvan rakennuspaikan
rantaviivan pituus tulee olla vähintään 40 metriä.
Sisämaa
Rakennusoikeuden määrittäminen
Rantavyöhykkeiden ulkopuolisilla sisämaan alueilla mitoitusperusteena käytetään rakennusyksikköjä tilan pinta-alaa kohti erillisen mitoitustaulukon mukaisesti. Tilojen tarkastelussa perusteena käytetään Piispalan kyläyleiskaavan
suunnittelu- ja mitoitusperusteiden hyväksymisvaiheessa (15.5.2017) voimassa
olevia tilarajoja ja – pinta-aloja. Rantaan ulottuvien tilojen osalta tilan pintaalasta vähennetään 100 metrin levyinen osa (ranta-alueen pinta-ala).
Rakennuspaikkojen määrän ja järkevän sijoittelun vuoksi suunnittelualuetta tarkastellaan myös alueen edullisuuden kannalta (edullisuustekijät). Edullisimmin
sijoittuville kyläalueille sijoitetaan enemmän rakennuspaikkoja eli edullisimmilla
alueilla voidaan käyttää mitoitustaulukon suurimpia yksikkömääriä.
Kuivan maan rakennusoikeus määräytyy tilojen pinta-alan perusteella seuraavan taulukon mukaisesti (Pinta-ala tarkoittaa tilan pinta-alaa ja lukumäärä rakennuspaikkojen enimmäismääriä):

Kuva 11. Uusien asuinrakennuspaikkojen muodostuminen tilan pinta-alan perusteella.

Kyläyleiskaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteet ovat kokonaisuudessaan kaavaselostuksen liitteenä nro 2.

5 Kyläyleiskaava ja sen perustelut
5.1 Yleisperusteet
Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena yleiskaavana siten, että kaavakartta
laaditaan mittakaavassa 1:10 000. Yleiskaavaan keskeisenä tavoitteena on kylämäisen asumisen, matkailupalvelualueiden sekä loma-asumisen paikkojen
osoittaminen, mutta samalla kuitenkin maaseutumaisen ilmeen ja asumisviihtyi28 / 38
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syyden säilyttäminen. Kylän kehittämistä tukee osalle kyläaluetta rakennettu vesi- ja viemäriverkosto.

5.2 Maanomistajien tavoitteiden huomioiminen
Suunnittelun tavoite on maanomistajien tasapuolinen kohtelu jaettaessa rakennusoikeutta sekä ranta-alueilla että kuivalla maalla. Tasapuolisuudelle lähtökohtana on erillisten suunnittelu- ja mitoitusperiaatteiden laatiminen kyseisille
alueille erikseen. Suunnittelun yhteydessä huomioidaan lisäksi maanomistajien
esitykset omistamiensa alueiden maankäytöstä ja uusien rakennuspaikkojen sijoittelusta.

5.3 Kyläyleiskaavan mitoitus
Ranta-alueen mitoitus
Seuraavassa taulukossa on esitetty ranta-alueen rakennuspaikkojen kokonaismäärä sekä keskimääräinen mitoitus suhteessa rantaviivan pituuteen.

Merkitty
kaavakartalle

Olevat rakennuspaikat Uudet rakennuspaikat Yht.

AP/AM
RM
RA
Yht.

Rantaviiva Kivijärvi
tod. Rv. 6,79 km
muun. Rv. 5,44 km

5
2
8
15

1
0
28
29

Jauholampi
2,14 km
1,94 km

6
2
36
44

6
2
35
43

Rakennuspaikat
/rantaviiva
Yht.
8,93 km
4,93
7,38 km
5,96

Rannan mitoitus on yleiskaavassa 4,93 rantarakennuspaikkaa / todellinen rantaviiva-km ja 5,96 rantarakennuspaikkaa / muunnettu rantaviiva-km.
Yksi lomarakennuspaikka (RA) on jätetty merkitsemättä kaavakartalle maanomistaja toiveesta. Rakennusoikeus näkyy ainoastaan emätilataulukossa. Kaavakartan maankäyttömerkintä MA-1 kertoo, että kaikkea tilan rakennusoikeutta
ei ole merkitty kaavakartalle.
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Sisämaan rakennusoikeus
Rakennuspaikkojen lukumäärä ranta-alueen ulkopuolisilla ns. sisämaan alueilla
on esitetty alla olevassa taulukossa.
Olevat
rakennuspaikat
AP/AM
RM
RA
Yht.

Uudet
rakennuspaikat
6
0
0
6

Merkitty
kaavakartalle

Yht.
28
3
0
31

34
3
0
37

30
3
33

Huom. RM 600 huomioitu taulukossa kahtena erillisenä yksikkönä.

Osa rakennuspaikoista on jätetty merkitsemästä kaavakartalle maanomistajan
toiveesta. Rakennusoikeus näkyy ainoastaan emätilataulukossa. Kaavakartan
maankäyttömerkintä M-1 kertoo, että kaikkea tilan rakennusoikeutta ei ole merkitty kaavakartalle.
Ranta-alueen ulkopuolella kyläyleiskaavalla muodostuu yhteensä 37 rakennuspaikkaa, joista uusia rakennuspaikkoja on 31 ja olemassa olevia 6. Näistä kaavakartalle on merkitty 33 yksikköä.

6 Maankäyttö
Vakituinen asutus
Vakituisen asutuksen alueet on kaavassa osoitettu AP- (erillispientalojen alue)
ja AM- (maatilan talouskeskus) merkinnöillä. Uudet rakennuspaikat on pyritty sijoittamaan kulttuuriympäristö, maisema ja luontoarvot huomioiden sopivankokoisiin ryhmiin pääsääntöisesti olevien rakennusten tai olemassa olevan tiestön
tuntumaan. Uusien rakennuspaikkojen lukumäärä ja sijoittelu perustuu mitoitusperiaatteiden mukaisiin laskelmiin ja osin kaavatyön aikana saatuihin maanomistajapalautteeseen.
Tiiviimpää kylämäistä asutusta on muodostunut erityisesti Nuorisokeskus Piispalan eteläpuolisella alueella. Maatilojen talouskeskusten alueet ovat olemassa
olevia tilakeskuksia, jotka sijoittuvat peltoalueiden reunavyöhykkeille. Uusia
maatilojen talouskeskusten alueita ei ole kaavaan osoitettu.

Loma-asutus
Kaavaratkaisussa loma-asutus on esitetty RA –merkinnällä (loma-asuntoalue).
Uusia lomarakennuspaikkoja on kaava-alueelle osoitettu Kivijärven rannalle
Jauhosaareen sekä Syvälahdesta etelään jatkuvalle rannanosalle. Jauholammen itärannalle on osoitettu myös uutta loma-asutusta. Olevia lomarakennuspaikkoja kaava-alueella on yhteensä 8 ja uusia on osoitettu kaavakartalle 27.
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Luonnonympäristön ja maiseman erityisarvot pyritään ensisijaisesti turvaamaan
rakentamisen sijoittamisella, rakennusoikeuksien siirroilla sekä kaavamääräyksillä.

Matkailualueet
Matkailupalvelujen alueita (RM) on osoitettu Kivijärven rannalle kaksi, jotka ovat
jo toteutettuja (Hipontupa ja Oinosten lomamökit). Näiden omarantaisten matkailupalvelualueiden lisäksi kaavaan on osoitettu kolme kuivanmaan matkailupalvelualuetta. Kullekin matkailupalveluyksikölle on osoitettu rakennusoikeutta
300 k-m².

Virkistysalueet
Kyläyleiskaava-alueelle on varattu uimaranta-alue sekä venevalkama Kivijärven
rantaan. Olemassa olevat virkistysreitit, kuten maakuntaura ja moottorikelkkareitti, on merkitty kaavaan reittimerkinnöin.

Maa ja metsätalousalueet
Tavanomaiset maa- ja metsätalousalueet on osoitettu kaavassa merkinnällä M
ja M-1.
Avoimet peltoalueet on osoitettu maisemallisesti arvokkaina peltoalueina merkinnällä MA ja MA-1. Jauholammen rantapellot sekä Rantalanlahden alueen
peltojen säilyttäminen avoimina ja viljelyskäytössä on maisemakuvan kannalta
tärkeää.
MY – merkinnällä on merkitty Jauhosaaren eteläpää. Alue on v. 2016 laaditun
luontoselvityksen mukaan lähes koskematon luonnontilainen alue. Vuonna 1993
laaditussa luonto- ja maisemaselvityksessä todetaan, että Jauhosaaren eteläkärki ja itäpuolinen salmialue on maisemallisesti ja linnustollisesti merkittävä.

Liikenne
Sininen tie on merkitty kaavaan kantatienä ja Piispalantie yhdystienä. Muu alueen tiestö on merkitty pääsyteinä. Yleiskaavakartalle merkityt pääsytiet ovat ohjeellisia. Kaava-alueen itäosaan Kivijärven rannalle kaava-alueen itärannalle on
merkitty venevalkama (LV).

Muut alueet ja kohdemerkinnät
Pohjavesialueet
Piispalankankaan tärkeä I – luokan pohjavesialue on osoitettu kaavassa pohjavesialueena pv1 – merkinnällä.
Alueelle ei saa sijoittaa pohja- tai pintaveden laatua vaarantavia laitoksia tai
toimintoja. Alueella tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa ympäristönsuojelulain 17
§:n perusteella pohjaveden pilaantumista tai näihin verrattavia ympäristöhaittoja.
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Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet
Luonto- ja maisemaselvityksen mukaiset kolme viitasammakon elinympäristöä
on osoitettu kaavassa osa-alueina kaavamerkinnällä luo-2. Alueet sijaitsevat
Jauholammen koilliskulmassa sekä Kivijärven puolella Jauholammesta Kivijärveen laskevassa puronsuussa sekä tästä idän suuntaan Syvälahdessa.

Ranta-alue
Kaava-alueen ranta-alue on merkitty kaavakartalla erillisenä rajauksena. Rajaukseen on liitetty kirjaintunnus ran.

Yleiset määräykset ja suositukset
Piispalan kyläyleiskaavan alueella noudatetaan pääosin kulloinkin voimassa
olevan rakennusjärjestyksen määräyksiä. Kaavaan sisältyy kuitenkin seuraavat
rakennusjärjestystä tarkentavat ohjeet ja määräykset, joissa on pyritty huomioimaan alueen paikalliset olosuhteet.
MRL 44 §:n mukaisesti määrätään, että tämän yleiskaavan mukaisen rakennuksen rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella rantaalueen ulkopuolella AP-, AM- ja RM - alueille.
Kyläyleiskaava on laadittu ranta-alueen osalta MRL 72 §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Tätä yleiskaavaa voidaan käyttää rakennuslupien
myöntämisen perusteena ranta-alueen AM, AP, RA ja RM – alueilla.
Ranta-alueelle sijoittuvien RA-, AP- ja RM- alueiden takarajat ovat ohjeelliset ja
pihapiirin rakentamista voidaan laajentaa M-alueelle enintään 100 metrin etäisyydelle rantaviivasta, kuitenkin siten, että RA, RM ja AP alueiden sivurajojen
leveyttä noudatetaan. AM – aluerajaukset ovat ohjeelliset.

Rakennuspaikan vähimmäiskoko:
Yleiskaava-alueella noudatetaan rakennuspaikan pinta-alan suhteen rakennusjärjestyksen määräyksiä.
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen rakennusjärjestyksen mukaisesti rakennuspaikan koon on oltava vähintään 2000 m². Viemäriverkon ulkopuolella
uuden rakennuspaikan suositeltava pinta-ala on vähintään 5000 m², mutta kuitenkin niisi suuri, että kiinteistökohtainen jätevesien käsittelyjärjestelmä on mahdollista sovittaa muodostettavalle rakennuspaikalle. Uuden muodostettavan rakennuspaikan rantaviivan pituuden tulee rakennuspaikoilla olla vähintään 40
metriä.

Rakentamistapa
Rakentamisessa tulee ottaa huomioon paikallisen rakentamisen perinne siten,
että uudis- ja korjausrakentaminen sopeutuu olemassa olevaan rakennuskantaan, kyläympäristöön ja maisemaan.
Jälleenrakennuskauden historialliset rakennuspiirteet tulee turvata korjaushankkeita käynnistettäessä.
Avoimeen maisemaan tai ranta-alueille rakennettaessa tulee erityistä huomiota
kiinnittää rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja värityk32 / 38
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seen. Rakennusten julkisivujen ja katemateriaalien tulee olla väritykseltään
maisemaan sopivia. Kirkkaita ja heijastavia pintoja on vältettävä.

Jätehuolto
Rakennuspaikkojen vesi-, jätevesi- ja jätehuollossa on noudatettava voimassa
olevia viranomaismääräyksiä ja järjestettävä huolto siten, ettei synny vesistön
eikä pohjaveden pilaantumisvaaraa.
Kiinteiden jätteiden keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa kunnan yleisiä
jätehuoltomääräyksiä.
Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on liitettävä rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen tai rakentamista koskevaan ilmoitukseen.

Metsät ja kasvillisuus
Rantavyöhykkeillä on säilytettävä ja ylläpidettävä riittävä puusto ja muu kasvillisuus, jolla varmistetaan rakennusten sopeutuminen ympäristöön ja rantavyöhykkeen luonnonmukaisuus.
Rakennuspaikoilla ranta-alueen kasvillisuus tulee pääosin säilyttää ja vain harventaminen on sallittua. Maisemallisesti merkittäviä puita ei saa kaataa.
Ranta-alueen metsien käsittelyssä tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia
valtakunnallisia rantametsien metsänkäsittelysuosituksia.
(http://www.metsanhoitosuositukset.fi/suositukset/luonnonhoito/).
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Maa- ja metsätalouteen ja virkistykseen osoitetuilla alueilla sovelletaan metsän
hoitamisessa ja käyttämisessä metsälakia.

Tiestö
Tämän yleiskaavan perusteella ei myönnetä liittymälupia yleiselle tielle. Yleiskaavalla osoitetut pääsytiet ovat ohjeellisia. Uusien rakennuspaikkojen pääsytiet
tulee johtaa ensisijaisesti olemassa olevien liittymien kautta yleiselle tielle. Vierekkäisten rakennuspaikkojen kulku tulee ensisijaisesti tapahtua samasta liittymästä.
Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa tulee neuvotella hyvissä ajoin uuden liittymän sijainnista tai liittymän käyttötarkoituksen muutoksesta silloin kun liittymä
tulee tai on yleisellä tiellä.

7 Yleiskaavan vaikutusten arviointi
7.1 Luonnonympäristö
Yleiskaavaratkaisulla pyritään ehkäisemään luonnonympäristöön kohdistuvia
mahdollisesti haitallisia vaikutuksia jättämällä herkemmät alueet rakentamisesta
vapaaksi ja sijoittamalla uudet rakennuspaikat paremmin rakentamista kestäville
alueille. Säilytettäviksi tarkoitetut ympäristöt on osoitettu kaavassa käyttötarkoi34 / 38

Saarijärven kaupunki/aluearkkitehtipalvelut

Kaavaselostus
Piispalan alueen kyläyleiskaava ja
Kivijärven vesistön rantaosayleiskaavan muutos

tukseensa sopivilla merkinnöillä huomioiden alueelta laaditut selvitykset. Viitasammakon reviirit sijoittuvat alueille jotka luontaisesti sopivat huonosti rakentamisalueiksi.
Arvokkaat luonnon- ja maisemanosat on kaavassa osoitettu ympäristöarvoja sisältäviksi maa- ja metsätalousalueiksi (MY).
Uuden asutuksen vaikutukset ympäristöön, lähinnä vesistöön ja pohjaveteen
jäävät kaavan toteuduttua vähäisiksi mikäli uudet rakennuspaikat liitetään viemäriverkkoon. Alueelle osittain sijoittuva pohjavesialue on huomioitu kaavassa
pohjavesialueen merkinnällä (pv1) sekä aluetta koskevilla kaavamääräyksillä.

7.2 Maisema ja kulttuuriperintö
Kaavalla yhtenä tavoitteena on kulttuuriympäristökohteiden ja -maiseman säilyminen. Maisemallisesti arvokkaat peltoalueet on huomioitu kaavassa merkitsemällä ne maisemallisesti arvokkaiksi MA – ja MA-1merkinnällä. Pellot pyritään
säilyttämään mahdollisuuksien mukaan avoimina ja maatalouskäytössä.
Mikäli uusia rakennuspaikkoja on jouduttu sijoittamaan peltoalueille, on ne sijoitettu olemassa olevien rakennuspaikkojen läheisyyteen tai pellon reunaan. Kylän elävöittämisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että alueille voidaan osoittaa
nykyistä rakennuskantaa täydentävää rakentamista.
Alueelle ei sijoitu sellaisia rakennetun kulttuuriympäristön kohteita, jotka tulisi
huomioida kaavassa.

7.3 Rakennettu ympäristö ja yhdyskuntarakenne
Kaava-alue on rajattu siten, että Piispalan kylämäinen alue on kokonaisuudessaan mukana kaavassa. Kyläyleiskaavalla ohjataan maaseutualueen asuinrakentamista olemassa olevien palveluiden sekä jo rakennetun kunnallistekniikan
verkostojen alueelle. Kyläyleiskaavassa osoitetut uudet rakennuspaikat perustuvat tilakohtaiseen tarkasteluun, missä on huomioitu maanomistajien tasapuolinen kohtelu.
Piispalan kyläalueella ei ole rakentamispainetta, kun tutkitaan rakennuslupien
määrää 10 vuotta taaksepäin. Piispalan nuorisokeskuksen alueella rakentamispainetta on tulevaisuudessa jonkin verran ja sen alueelle laaditaan parhaillaan
asemakaavaa. Kyläalueella yleiskaavan täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 44
§:n mukaiset rakentamispainetta koskevat tavoitteet.
Piispalan kyläyleiskaavassa osoitettu uudisrakentaminen täydentää olemassa
olevaa kylän rakennettua ympäristöä. Toteutuessaan yleiskaava muuttaa kyläkuvaa jonkin verran asutummaksi. Alueelle tyypillinen maaseutumainen miljöö
säilyy edelleen.
Uudet rakennuspaikat on mahdollisuuksien mukaan pyritty sijoittamaan olemassa olevan asutuksen yhteyteen. Jauholammen ympäristöön sekä Rantalanlahden itäpuolella olevalle alueelle on osoitettu uusia rakentamisalueita.
Kaava-alueen pohjoisosaan sijoittuu tärkeä pohjavesialue, jolla pohjaveden laadun ja määrän säilyminen turvataan kaavamääräyksellä.

7.4 Liikenteelliset vaikutukset
Alueella on olemassa kattava tieverkosto. Alueen asukkaiden ja lomaasukkaiden määrän kasvaessa myös liikennemäärät kasvavat jonkin verran.
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Sinisen tien ja Piispalantien alueelta on laadittu karkea melutarkastelu perustuen v. 2017 liikennemääriin (ks. sivu 11). Piispalantien varren melualueen leveys
on hieman alle 30 metriä ja Sinisen tien 45 – 50 metriä. Laskennallinen melualue ulottuu paikoin rakentamisalueille, mutta rakentamisalueiden laajuus mahdollistaa rakennusten sijoittamisen melualueen ulkopuolelle.

7.5 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Piispalan kylän kehittämisellä ohjataan rakentamista elinvoimaisen kylän alueelle. Yleiskaava tukee olemassa olevaa kylärakennetta ja hyödyntää olemassa
olevia tai suunniteltuja palveluita ja verkostoja.
Alueen peruselinkeinojen, maa- ja metsätalouden, säilyminen alueella halutaan
turvata.
Uusi asutus parantaa jo tehtyjen vesihuoltoinvestointien kannattavuutta. Asutuksen lisääntyminen lisää samalla perustetta toteuttaa jo suunnitellut vesihuoltoratkaisut. Pitkällä tähtäimellä lisääntyvä asukasmäärä tuo kunnalle verotuloja,
liittymismaksuja ja välillisiä tuloja. Joukkoliikenteen kannattavuuteen kaavalla
voi olla myös positiivisia vaikutuksia.
Asiointietäisyyksistä Kannonkosken keskustaan johtuen kustannukset kohdistuvat pääasiassa yksityiseen tahoon (yksityisautoilu), mutta osittain myös yhteiskuntaan kohdistuvina (koulukyydit, palo- ja pelastustoimi).

7.6 Sosiaaliset vaikutukset
Piispalan kyläalueen kehittymistä vahvistetaan erityisesti pysyvää asutusta tihentämällä, jolloin alueen sosiaalinen verkosto vahvistuu ja yleinen turvallisuus
lisääntyy. Uusista rakennuspaikoista yli puolet on osoitettu vakituiseen asumiseen.
Kaavaprosessin aikana on pyritty myönteisiin sosiaalisiin vaikutuksiin järjestämällä asukkaille ja maanomistajille työpajoja ja yleisötilaisuuksia. Kaavaratkaisuissa on maanomistajien toiveiden lisäksi pyritty huomioimaan myös yleiset
tarpeet.

7.7 Ilmastonmuutos
Kaavoitushankkeella on vaikutusta ilmastonmuutokseen ja toisaalta ilmastonmuutos asettaa haasteita alueidenkäytön suunnittelulle.
Ilmastonmuutoksen vaikutukset kohdistuvat alueelle mahdollisesti tulvina ja vedenpinnan nousuna. Kaava-alueeseen kuuluu joitakin alavampia rantaosuuksia,
mutta ne on jätetty rakentamisalueiden ulkopuolelle. Ranta-alueilla vedenpinnan
nousun ei katsota olevan suuri ongelma, koska korkeuserot vedenpintaan nähden ovat kohtalaisia.
Keski-Suomessa on selvitetty suurimpien järvien osalta suositeltavat alimmat
rakentamiskorkeudet. Alimmalla hyväksyttävällä rakentamiskorkeudella tarkoitetaan sitä ylintä korkeutta, jonne vesi voi nousta vahingoittamatta rakenteita. Kivijärven rannalla suositeltava alin rakentamiskorkeus on 132,17 metriä (N60).
Jauholammen osalta ei ole olemassa suositusta alimmasta rakentamiskorkeudesta.
Kaavan toteutumisen aiheuttamia vaikutuksia ilmastonmuutokseen on pyritty
vähentämään sijoittamalla uudet rakennuspaikat pääasiassa olevan asutuksen
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yhteyteen tiiviimmiksi rakentamisalueiksi ja olemassa olevien tieyhteyksien varteen, jolloin laajemmat, rakentamisesta vapaat metsä- ja peltoalueet säilyvät.
Työmatka- ja asiointiliikenteestä aiheutuva lisääntyvä yksityisautoilu on huomattavin ilmastoon vaikuttava tekijä. Vaikutuksia aiheuttavat myös mm. rakennusten lämmitys sekä kunnallisteknisten verkostojen rakentaminen alueelle. Uudet
rakennuspaikat on pyritty sijoittamaan kohtuullisten etäisyyksien päähän verkostosta.

8 Yleiskaavan toteuttaminen
Kyläyleiskaavalla on osoitettu rakentamisalueet ja rakennuspaikkojen lukumäärät. Kaavan toteutuminen rakentamisen osalta tapahtuu rakennuslupamenettelyllä, mikäli hanke noudattaa kyläyleiskaavaa. Tarvittaessa lupa-asiat voivat
edellyttää poikkeamis- tai suunnittelutarveratkaisukäsittelyjä. Kunnan vastuulla
on vesi- ja viemäriverkoston mahdollinen laajentaminen alueella.
Voimassaoleva kunnan rakennusjärjestys täydentää yleiskaavan määräyksiä.

Saarijärvellä 1.6.2021

Mirja Tarvainen
kaavoitusinsinööri

Tark.
Ulla-Maija Humppi
kaavoitusjohtaja
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________________________________________________________________________
1. SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualue sijaitsee Kivijärven ja Jauholammen ranta-alueilla noin kuuden kilometrin etäisyydellä Kannonkosken kirkonkylältä. Kyläyleiskaavoitettavan alueen välittömässä läheisyydessä toimii Piispalan luonto- liikunta ja nuorisomatkailukeskus
Suunnittelualueen maapinta-ala on noin 145 hehtaaria, jonka lisäksi Jauholammen
vesialue suuruudeltaan noin 25,5 hehtaaria.
Voimassa olevaa Kivijärven vesistön ranta-asemakaavan mukaista maa- ja metsätalousaluetta kumotaan suunnittelualueen itäosassa noin 16 hehtaarin alueelta. Kumottavan kaavan aluerajaus on esitetty sivun 6 karttaotteessa.
Kaavoitettavan alueen laajuus voi tarkentua vielä työn edetessä.
Suunnittelualueen maanomistus on pääosin yksityisillä maanomistajilla. Jauholammen itärannalla maata omistaa metsäyhtiö UPM.

Piispalan alue

Kannonkosken keskusta

Kuva 1. Suunnittelualueen yleispiirteinen sijainti Kannonkosken kirkonkylään nähden.

2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET
Kannonkosken kunnanhallitus on käynnistänyt kaavahankkeen 30.3.2016 § 27. Kyläyleiskaavatyön tavoitteena on tarkistaa voimassaolevan yleiskaavan rakennuspaikkojen määrä ja sijoittelu sekä tukea olemassa olevaa elinkeinorakennetta sekä mahdollistaa uusien Piispalan aluetta tukevien elinkeinojen sijoittamisen alueelle. Kaavahankkeen alussa laaditaan sekä rantojen että kuivanmaan alueiden osalta suunnittelu- ja mitoitusperusteet, joiden avulla varmistetaan maanomistajien tasapuolinen kohtelu.
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Kyläyleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena yleiskaavana ja kaavan voimaantulon
jälkeen sitä voidaan käyttää suoraan rakennuslupien myöntämisen perusteena myös
ranta-alueen ulkopuolella (MRL 44 §).

Kuva 3. Kaavoitettava alueen likimääräinen rajaus.

3. AIEMMAT SUUNNITELMAT JA LAADITUT SELVITYKSET
3.1 Maakuntakaava
Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan 1.12.2017
ja se tuli voimaan 28.1.2020. Maakuntakaavan tarkistus koski aikaisempaa KeskiSuomen maakuntakaavaa, 1., 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaavaa sekä Pirkanmaan 1.
maakuntakaavaa Jämsän Länkipohjan osalta. Tarkistuksen yhteydessä käsiteltiin
kaikkia entisen maakuntakaavan teemoja: asutusrakennetta, liikennettä, teknistä
huoltoa, luonnonvaroja, erityistoimintoja, kulttuuriympäristöä, luonnonsuojelua ja virkistystä. Lopputuloksena saatiin kaikki aiemmin voimassa olleet maakuntakaavat
korvaava Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava.
Tarkistetussa maakuntakaavassa suunnittelualueelle tai sen läheisyyteen kohdistuu
seuraavia aluevaraus- tai kohdemerkintöjä: biotalouteen tukeutuvalle alue (keltainen
väri), virkistysalue (vihreä väri), matkailun ja virkistyksen vetovoima-alue (sininen
pystyviivoitus), kulttuuriympäristön vetovoima-alue (ruskea vinoviivoitus), matkailu-
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palvelujen kohde (keltainen kolmio), maisema/matkailutie sekä valtatie/kantatie (Sinisen tien alue), ulkoilu- ja moottorikelkkareitit, venesatama ja veneväylä sekä Natura- ja luennonsuojelualueet (pisterasteri ja turkoosi väripinta).

Kuva 2. Ote Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistuksen kaavakartasta Kannonkosken osalta. Kaavahankkeen likimääräinen sijainti on merkitty karttaan punaisella katkoviivalla.

Keski-Suomen maakuntakaava 2040
Keski-Suomen liitto on käynnistänyt maakuntakaavan päivityksen. Päivitys koskee
Keski-Suomen voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen maakunnan aluetta, Kuhmoinen pois lukien. Kaavasta käytetään nimeä Keski-Suomen maakuntakaava 2040. Maakuntakaava päivitetään rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti. Rullaavassa maakuntakaavoituksessa voimassa olevaa maakuntakaavaa muutetaan kertyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Kaavahanke on
vireilletulovaiheessa. Vireilletuloaineistojen mukaisesti maakuntakaavan muutostarpeet liittyvät seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon, liikenteeseen ja hyvinvoinnin aluerakenteeseen.

3.2 Yleiskaava
Piispalan alue kuuluu Kannonkosken Kivijärven rantaosayleiskaavan alueeseen, joka
on hyväksytty Kannonkosken kunnanvaltuustossa vuonna 1994. Rantaosayleiskaavassa alueelle on varattu mm. mm. matkailupalvelujen aluetta (RM), maatilakeskusten aluetta (M‐2), maa‐ ja metsätalousaluetta (M) ja retkeilyaluetta (VR), pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP), maa‐ ja metsätalousalueeksi, jolla on ympäristöarvoja
ja ulkoilukäyttöä (MU) sekä loma-asuntoalueeksi (RA).
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Kuva 4. Ote voimassa olevasta rantaosayleiskaavasta. Sinisellä rajatulle alueelle laaditaan
kyläyleiskaava. Kumottava osa rantaosayleiskaavasta on esitetty punaisella aluerajauksella.

3.4 Rakennusjärjestys
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen yhteinen rakennusjärjestys on hyväksytty
Kannonkosken kunnanvaltuustossa 30.9.2013 ja rakennusjärjestys on tullut voimaan
1.11.2013.

3.5 Pohjakartta
Yleiskaavatyössä käytetään maanmittauslaitoksen maastotietokanta-aineistoa sekä
kiinteistörajatietoaineistoa.

3.6 Laaditut selvitykset
-

Kivijärven luonto ja maisemaselvitys (Liikennetekniikka Oy, 2003)
Kannonkosken muinaisjäännösinventointi (Museovirasto, 1989)
Kannonkoskenkunnan pohjavesien suojelusuunnitelma (K. Viitaniemi, 2012)
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-

Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kuntien alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma (K. Viitaniemi, 2012)

4. VAIKUTUSALUE
Asemakaavan välitöntä vaikutusaluetta on Piispalan alue lähiympäristöineen, mutta
kyläyleiskaavoituksella on mm. liikenteellisiä ja taloudellisia vaikutusta koko kunnan
alueelle.

5. SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET JA LAADITTAVAT SELVITYKSET
Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia arvioidaan seuraavien ominaisuuksien osalta:
1) Ympäristölliset vaikutukset (pinta- ja pohjavedet, maaperä, luonto ja maisema)
2) Taloudelliset vaikutukset (yhdyskuntatekniset kustannukset, elinkeinojen
harjoittaminen)
3) Liikenteelliset vaikutukset (liikenneturvallisuus, kevyt liikenne, liittymät, melu)
4) Sosiaaliset vaikutukset (asukkaiden arkielämän laatu, turvallisuus, viihtyisyys)
5) Kulttuuri- ja muut vaikutukset (rakennuskulttuuri, taajamakuva)
Laadittavat selvitykset:
-

luonto- ja maisemaselvitys, johon liittyy myös liito-oravaselvitys
ranta-alueen emätilaselvitys ja ”sisämaan” kantatilaselvitys (mitoitus- ja
suunnitteluperusteiden mukaisesti)
muinaismuistoselvitys
kunnallisteknisten verkostojen sijainnit ja kapasiteetti
liikennetarkastelut (uudiskorttelien vaikutus liittymämääriin ja –sijoituksiin sekä alustavat tieyhteyslinjaustarkastelut uudiskortteleihin teemakarttatasoisesti)
tarvittaessa kyläkuvallinen tarkastelu

6. OSALLISET
Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa:
1. Maanomistajat ja asukkaat
 Kaava-alueen ja tähän rajoittuvien alueiden maanomistajat sekä
vakituiset – ja loma-asukkaat
 Kaavan vaikutusalueen asukkaat
 Vaikutusalueen yritysten, laitosten työntekijät ja käyttäjät sekä yritykset ja elinkeinonharjoittajat
 Kaava-alueen liikenneväylien ja liittymien käyttäjät
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2. Kunnan hallintokunnat
 tekninen lautakunta
 sivistyslautakunta
 vesi- ja viemärilaitos
3. Viranomaiset
 Keski-Suomen ELY –keskus
 Keski-Suomen liitto
 Keski-Suomen museo
 Paloviranomaisena Keski-Suomen pelastuslaitos
 Terveysviranomaisena Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen
ympäristötarkastaja
4. Muut osalliset
 Elenia Oy
 Paikallinen kotiseutuyhdistys
 Kyläyhdistys
 Osakaskunnat
 Piispalan johtokunta
 Kannonkosken tulevaisuustyöryhmä
Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja
lausua kaavasta mielipiteensä.

7. KAAVOITUKSEN KULKU, OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN
Kaavan vireilletulo
 Yleiskaavan vireilletulosta kuulutetaan
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 14 päivän ajan
 Osalliset ja muut kuntalaiset voivat jättää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
mielipiteensä OAS:n nähtävilläoloajan kuluessa
 Kaavoittaja on osallisten ja kaavahankkeesta kiinnostuneiden tavattavissa
sopimuksen mukaan
Kaavan valmisteluvaihe
 Yleiskaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan
 Kaavaluonnos on nähtävillä 30 päivän ajan
 Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaluonnoksesta kirjallisen mielipiteensä
kaavaluonnoksen nähtävilläoloajan kuluessa
Kaavaehdotus
 Yleiskaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan
 Kaavaehdotus on nähtävillä 30 päivän ajan
 Vieraspaikkakuntalaisia maanomistajia tiedotetaan kaavan nähtäville asettamisesta kirjeitse
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 Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen kaupunginhallitukselle kaavaehdotuksen nähtävilläoloajan kuluessa
Kaavan hyväksyminen





kunnanhallitus esittää kaavan hyväksymistä kunnanvaltuustolle
kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan
Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan
Muutosta hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, jonka ratkaisusta on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Kaavan voimaantulo
 Valitusajan umpeuduttua tarkistetaan onko kaavasta valitettu ja voidaanko voimaantulo kuuluttaa
 Kaavan voimaantulo kuulutetaan

Kaava-asiakirjat (osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos, kaavaehdotus)
ovat nähtävillä Kannonkosken kunnantalolla (huomioiden mahdolliset koronaepidemian aiheuttamat rajoitukset), osoitteessa: Järvitie 1, 43300 Kannonkoski sekä internetissä www.kannonkoski.fi.
Kuulutukset julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla ja internetsivuilla osoitteessa www.kannonkoski.fi sekä tarpeen mukaan Viispiikkisessä.
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8. VIRANOMAISYHTEISTYÖ
-

-

-

Kyläyleiskaavatyöstä pidetään vireilletulovaiheen MRL 66 §:n ja MRA 26 §:n mukainen viranomaisneuvottelu Keski-Suomen ELY -keskuksessa.
Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta ja Keski-Suomen ELYkeskukselta, Keski-Suomen pelastuslaitokselta sekä Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristötoimen ympäristötarkastajalta pyydetään kommentit kaavaluonnoksesta
ja lausunnot kaavaehdotuksesta.
Kaavoitukseen liittyvä viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa sen jälkeen
kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja sitä koskevat muistutukset ja
lausunnot on saatu.
Viranomaisneuvotteluun kutsutaan:
o Keski-Suomen ELY -keskus
o Keski-Suomen liitto
o Keski-Suomen museo
o Keski-Suomen metsäkeskus
o Kannonkosken kunta
Kaavan hyväksyy Kannonkosken kunnanvaltuusto kunnanhallituksen esityksestä
ja hyväksymisaineisto tarvittavine liitteineen lähetetään Keski-Suomen ELY keskukseen.
Voimaantullut kaava-aineisto toimitetaan Keski-Suomen liittoon, Maanmittauslaitokseen sekä kunnan rakennustarkastajalle. Keski-Suomen ELY – keskukselle ja
Keski-Suomen liitolle ilmoitetaan kaavan voimaantulosta.

9. KAAVOITUKSEN AIKATAULU
OHJELMOINTI JA VIREILLETULO
Maaliskuu – toukokuu 2016
- Kunnan päätös kyläyleiskaavan laadinnasta
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta
- Alustavien kaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteiden laadinta
- Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Keski-Suomen ELY – keskuksessa
Toukokuu 2016 – toukokuu 2017
- Yleiskaavahankkeen vireilletulosta tiedottaminen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen
- Kyläyleiskaavanluonnosaineistojen laadintaa (kaavakartta ja selostus)
- mahdolliset neuvottelut maanomistajien kanssa
- Suunnittelu- ja mitoitusperusteiden käsittely ja hyväksyminen kunnanhallituksessa ja valtuustossa
KYLÄYLEISKAAVALUONNOS
Helmikuu – syyskuu 2021
- Kaavaluonnoksen ja selostusosan viimeistely nähtäville asettamista varten.
- Tiedottaminen, kuulutukset nähtäville asettamisesta.

10

KANNONKOSKEN KUNTA

KIVIJÄRVEN RANTAOYK MUUTOS JA
OSITTAINEN KUMOAMINEN SEKÄ
PIISPALAN ALUEEN KYLÄYLEISKAAVA
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

________________________________________________________________________
-

Valmisteluvaiheen kuuleminen, osalliset jättävät mielipiteensä, kommentit pyydetään viranomaisilta.
Kaavan tarkistaminen ja täydentäminen kaavaehdotukseksi.

KYLÄYLEISKAAVAEHDOTUS
Syyskuu - Joulukuu 2021
- Tiedottaminen, kuulutukset kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta.
- Virallinen nähtävillä olo, osalliset voivat jättää muistutuksen, lausunnot pyydetään.
- Muistutusten ja lausuntojen käsittelyt.
- Kaavan tarkistaminen hyväksymiskäsittelyyn.
HYVÄKSYMISKÄSITTELY
Tammikuu – Maaliskuu 2022
- Mahdollinen viranomaisneuvottelu (MRA 26 §)
- Hallituskäsittely
- Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös
- Tiedottaminen

10. YHTEYSTIEDOT
Kannonkosken kunta:
Kunnaninsinööri Teemu Marttinen
p. 044 459 6146
teemu.marttinen@kannonkoski.fi
Luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukeskus Piispala:
Johtaja Ville Peltoniemi
p. 0207 694 302
ville.peltoniemi@piispala.fi
Saarijärven kaupungin aluearkkitehtipalvelut:
Aluearkkitehti Ulla-Maija Humppi
p. 044 459 8405
Kaavoitusinsinööri Mirja Tarvainen
p. 044 459 8435
Kaavasuunnittelija Sari Peura
p. 044 459 8210
Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@saarijarvi.fi
Oas päivitetty: 20.5.2016/mt, 22.6.2016, 2.6.2021/mt
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1

1.1

KYLÄYLEISKAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖVAATIMUKSET

Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat
Piispalan kyläyleiskaava-alue sisältää sekä ranta-alueiden että ns. kuivan
maan rakennusoikeuden tarkastelua. Kuivan maan ja rannan osalta mitoitusja suunnitteluperusteet ovat erilaiset ja ko. perusteet on kuvattu tässä
asiakirjassa.
Kyläyleiskaavan
ranta-alueiden
rakennusoikeuden
mitoitusja
suunnitteluperusteet on laadittu rantaosayleiskaavoituksen nykykäytäntöjen
mukaisesti.
Kyläyleiskaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteita voidaan tarvittaessa
vähäisesti täydentää tai muuttaa kunnanhallituksen päätöksellä
kaavahankkeen valmisteluvaiheessa (luonnos) ja/tai kaavaehdotusvaiheessa,
jos perusteet johtavat yleiskaavan tavoitteiden vastaiseen tai muutoin
kohtuuttomaan kaavaratkaisuun.

1.1.1

Maankäyttö- ja rakennuslain säännös kyläyleiskaavasta (MRL 44 §)
Maankäyttö – ja rakennuslain yleiskaavaa koskevat muutokset tulivat
voimaan 1.1.2009. Lakimuutoksen myötä rakennusluvat voidaan myöntää
suoraan kyläyleiskaavan perusteella 10 vuoden ajan*. Maanomistajien
kannalta lupaprosessi helpottuu, koska suunnittelutarveratkaisuja ei tällöin
pääsääntöisesti tarvita enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen
rakentamiseen.
MRL 44 § 2 mom: ”Rakennuslupa enintään kaksiasuntoisen
asuinrakennuksen rakentamiseen voidaan 137 § 1 momentin (rakennusluvan
erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella) estämättä myöntää, jos
oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan
käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Määräys voi koskea
vain kyläaluetta, johon ei kohdistu merkittäviä rakentamispaineita.
Edellytyksenä on lisäksi, että yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja
muuta maankäyttöä kyseisellä alueella. Yleiskaavan määräys sen
käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena on voimassa enintään
10 vuotta kerrallaan.”
* Maankäyttö- ja rakennuslain muutosvalmistelu on meneillään ja sen myötä 10 vuoden
enimmäisaikasääntö poistunee keväällä 2017.

1.2

Kyläyleiskaavan sisältövaatimukset
Kyläyleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon alueidenkäytön
suunnittelulle asetetut tavoitteet, yleiskaavan sisältövaatimukset (MRL 39 §)
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ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Ranta-alueiden osalta on otettava
huomioon myös loma-asutuksen suunnittelulle asetetut vaatimukset
Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa yleiskaavaa. Yleiskaavassa
huomioidaan maakuntakaavan asettamat maankäyttötavoitteet. Yleiskaava
tarkentaa maakuntakaavan asettamia maankäyttötavoitteita perustuen
yleiskaavan
selvitysaineistoihin
ja
yksityiskohtaisempaan
suunnittelutarkkuuteen.
Rakennuspaikkojen määrä ja sijainti on lain mukaan osoitettava
kyläyleiskaavassa
kiinteistökohtaisesti.
Tämä
tarkoittaa,
että
rakennuspaikkojen määrä sidotaan kaavan laadintahetken kiinteistöjakoon
siten, että tiedetään täsmällisesti, kuinka monta rakennettua rakennuspaikkaa
kullakin kiinteistöllä on ja miten monta uutta rakennuspaikkaa sille voidaan
vielä rakentaa.
Kyläyleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle
kohtuutonta haittaa. Tämä on otettava huomioon mm. rakentamis- ja
toimenpiderajoituksissa sekä suojelumääräyksissä.
2
2.1

KYLÄYLEISKAAVOITUKSEN TAVOITTEET
Yleistä
Kyläyleiskaavan keskeisimpänä tavoitteena on oikeusvaikutteisen
yleiskaavan laatiminen, jolloin rakennuslupa voidaan myöntää hajaasumiseen suoraan kunnanvaltuuston hyväksymän yleiskaavan pohjalta.
Oikeusvaikutteinen yleiskaava on hyvä lähtökohta jatkosuunnittelulle ja
päätöksenteolle. Siitä hyötyvät viranomaiset, päätöksentekijät, asukkaat,
maanomistajat ja tulevat rakentajat.
Kyläyleiskaavassa
osoitettavalla
lisärakentamisoikeudella
pyritään
turvaamaan palvelujen säilyminen kylillä ja ohjaamaan rakentamista
ympäristöllisesti edullisimmille alueille

2.2

Kyläyleiskaavoituksen yleistavoitteet
Yleiskaavan tulee säilyttää Nuorisokeskus Piispalan lähiympäristön
kyläalueen luonto-, maisema- ja virkistysarvoja myös tuleville sukupolville
kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta.
Yleiskaava edustaa eri intressipiirien etuja mahdollisimman tasapuolisesti.
Kaavalla tullaan sovittamaan harkitusti yhteen mm. kylätoimintojen, yleisen
ympäristönhoidon ja suojelun, asumisen, virkistyskäytön, matkailun,
liikenteen sekä maa- ja metsätalouden tarpeet. Erityisesti kaavalla
huomioidaan
asumisen
ja
elinkeinojen
tarpeet
kyläalueiden
kehittymismahdollisuuksien kannalta
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Suunnittelun tavoite on maanomistajien tasapuolinen kohtelu jaettaessa
rakennusoikeutta sekä ranta-alueilla että kuivalla maalla. Tasapuolisuudelle
lähtökohtana on erillisten suunnittelu- ja mitoitusperiaatteiden laatiminen
kyseisille alueille erikseen.
Yleisiin veneily- ja virkistystarkoituksiin tulee osoittaa riittävästi alueita.
Tällä näkökohdalla on myös matkailua ja muuta elinkeinotoimintaa tukevaa
merkitystä.
Yleiskaava laaditaan MRL:n vaatimusten mukaisesti oikeusvaikutteisena
yleiskaavana. Yleiskaavan hyväksyminen kuuluu kunnanvaltuustolle.
Yleiskaavaa käytetään rakennuslupien myöntämisen perusteena.
2.3

Kyläyleiskaavan tavoitteet (rannoilla ja sisämaassa)
Kyläyleiskaavoituksen lopputulokseksi tavoitellaan toteutuskelpoista,
maaseutumaista ja eheää kylärakennetta. Rakennuspaikkojen määrä ja sijainti
tulee olla kokonaisuuden kannalta kohtuullinen sekä eri maanomistajien
kannalta tasapuolisella tavalla ratkaistu.
Valtioneuvoston asettamat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on
otettava huomioon myös kyläyleiskaavaa laadittaessa siten, että edistetään
niiden toteutumista.
Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on:
-

varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon
ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion
viranomaisten toiminnassa,

-

auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön
suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja
kestävä kehitys,

-

toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti
merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakkoohjauksen johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä,

-

edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä

-

luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden
toteuttamiselle.

Valtakunnalliset
kokonaisuuksia:
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käsittelevät

-

toimiva aluerakenne

-

eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu

seuraavia
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-

kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat

-

toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

-

Helsingin seudun erityiskysymykset

-

luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.

MRL 24 §:n 2 momentin mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on
huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon
ottamisesta siten, että edistetään niiden toteutumista.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu yleis- ja
erityistavoitteisiin. Yleistavoitteet ovat periaatteellisia linjauksia, jotka tulee
ottaa huomioon yleispiirteisessä kaavoituksessa, kuten maakunta- ja
yleiskaavoissa. Erityistavoitteet ovat velvoitteita, jotka koskevat kaikkea
kaavoitusta, kuten rakentamista ohjaavaa kyläyleiskaavaa, ellei niitä ole
erityisesti rajattu koskemaan tiettyä kaavatasoa.
Rakennuslupaan oikeuttavaa kyläyleiskaavaa koskevia valtakunnallisia
alueidenkäytön erityistavoitteita ovat muun muassa:
-

-

-

-
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Yleiskaavan lähtökohtana on oltava perusteltu väestönkehitysarvio.
Yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä
ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet.
Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailuja muita vapaa-ajan toimintoja suunnattava tukemaan maaseudun
taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria.
Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten
mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät
riskit.
Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamista ei saa sijoittaa
tulvavaara-alueille.
Yleiskaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin ja
rankkasateisiin.
Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien
energialähteiden käyttöedellytyksiä.
Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja
hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja se, että taajamien alueelliset
vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi alueidenkäytön
suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy.
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät
kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät.
Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan
huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai
virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet.
Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia
tarpeettomasti pirstota.
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-

-

-

Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on
suunniteltava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden rantaalueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys.
Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien
suojelun tarve ja käyttötarpeet.
Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa
taajamatoimintojen käyttöön eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita
pirstoa muulla maankäytöllä.
Suunnittelun lähtökohtana huomioon otettavat valtakunnalliset
inventoinnit:
•
•
•

2.3.1

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, Museovirasto
2009 (RKY 2009, www.rky.fi)
Arvokkaat maisema-alueet. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto.
Mietintö 66/1992
Valtakunnallisesti merkittävät esihistorialliset suojelualuekokonaisuudet.
Sisäasiainministeriö, kaavoitus- ja rakennusosasto. Tiedotuksia 3/1983.
(Ensisijainen muinaisjäännösten lähdeaineisto on kuitenkin Museoviraston
ylläpitämä muinaisjäännösrekisteri, joka on käytettävissä osoitteessa:
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/.)

Vakituinen asutus
Sisämaan vakituisten asuinrakennuspaikkojen sijoittelussa huomioidaan
olemassa olevat tai suunnitteilla olevat vesihuoltoverkostot, kyläraitit, sekä
luontevat rakennuspaikat. Mikäli alueelle on laajoja peltomaisemia, uudet
rakennuspaikat
pyritään
sijoittamaan
peltojen
reuna-alueille
(maanomistusolosuhteet sekä kiinteistörajat huomioiden), metsikköihin,
teiden varsille tai olemassa olevien talouskeskusten läheisyyteen.

2.3.2

Luonnonympäristön arvokohteet
Arvokkaiden alueen osien ja kohteiden säilyminen turvataan
kaavamääräyksillä. Yleinen virkistyskäyttö ohjataan pois luonnontilaltaan
herkiltä alueilta. Muilta osin luonnonympäristön ja –maiseman erityisarvot
pyritään ensisijaisesti turvaamaan rakentamisen sijoittamisella ja
rakennusoikeuksien siirroilla sekä kaavamääräyksillä.

2.3.3

Matkailualueet
Kyläyleiskaavan tavoitteena on tukea alueen matkailuelinkeinotoimintaa ja
maatilojen sivuelinkeinona harjoitettavaa matkailupalvelujen tarjoamista.
Kyläyleiskaavassa voidaan osoittaa matkailupalvelujen alueita sekä rannoilla
(poikkeaa tavanomaisesta rantarakentamisesta) että sisämaassa.
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Merkittävät matkailualueet rannoilla
Tavanomaisesta rantarakentamisesta merkittävästi poikkeavien, laajojen ja
vaikutuksiltaan merkittävien matkailupalveluhankkeiden toteuttamiseen
osayleiskaavan suunnittelutarkkuus ja ohjausvaikutus ei kuitenkaan ole
riittävä. Tällaisten alueiden toteuttamiseen tarvitaan yksityiskohtaisempi
ranta-asemakaava tai asemakaava.
2.3.4

Liikenne
Kyläyleiskaavan tavoitteena on osoittaa uudet rakentamisalueet tukeutuen jo
olemassa olevaan tieverkostoon.
Kyläyleiskaavalla ei tutkita eikä osoiteta kiinteistö- tai
rakennuspaikkakohtaisia tieyhteyksiä. Kulkuoikeudet rakennuspaikoille
tulevat ratkaistavaksi kiinteistönmuodostamislain perusteella. Yhteystarve
kevytväylien toteuttamiseksi voidaan tarvittaessa merkitä yleiskaavan
ohjeellisena linjauksena.

2.3.5

Vesihuolto
Rakennuspaikkojen vesihuolto tulee pystyä järjestämään
rakennuspaikkakohtaisesti noudattaen jätevesien käsittelyssä valtioneuvoston
asetuksen säädöksiä sekä kunnassa voimassa olevia määräyksiä (myös
rakennusjärjestyksen määräyksiä), mikäli rakennuspaikka ei liity kunnalliseen
vesihuoltoverkkoon. Kyläyleiskaavalla ei tutkita eikä osoiteta
rakennuspaikkakohtaisia vesihuoltojärjestelyjä.

2.3.6

Muinaisjäännökset
Kyläyleiskaava-alueen kiinteät muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain
nojalla suojeltua. Näille alueille ei tule osoittaa uusia rakennuspaikkoja tai
muuta kiinteää muinaisjäännöstä vaarantavaa maankäyttöä.

2.3.7

Kulttuuriympäristö
Yleiskaavalla tulee edistää suunnittelualueella sijaitsevien arvokkaiden
kulttuurihistoriallisten ympäristöjen säilymistä.

2.3.8

Virkistysalueet
Suunnittelussa tulee huomioida alueelle sijoittuvat mahdolliset
valtakunnalliset ja maakunnalliset virkistyskäyttöalueet ja virkistysyhteydet
sekä moottorikelkkailureitit.
Rannoilla virkistyskäyttö tapahtuu pääasiassa jokamiehenoikeuden
perusteella. Kaavoituksen tavoitteena on pyrkiä säilyttämään rakentamisesta
vapaan rannan osuuksia, jolloin säilyy jokamiehenoikeudella tapahtuva
rantautumismahdollisuus.
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Kyläalueiden suunnittelussa huomioidaan alueella olevat uimaranta- ja
venevalkama-alueet sekä selvitetään tarvittaessa mahdollisuudet uusien
yleiseen käyttöön tarkoitettujen uimaranta- ja venevalkama-alueita
osoittamiseen. Uusi rakentaminen tulee sijoittaa siten, että luontaisesti
syntyneiden vanhojen uimaranta- ja venevalkama-alueiden
käyttömahdollisuudet säilyvät.
2.3.9

Erityis- ja suojelualueet
Perustetut luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien alueet sekä Natura 2000verkostoon kuuluvat luonnonsuojelulain nojalla suojeltaviksi tarkoitetut
alueet osoitetaan kyläyleiskaavassa luonnonsuojelualueiksi.
Kyläyleiskaavalla voidaan myös tarkastella mahdollisia
rantarakennusoikeuden menetyksen korvauskysymyksiä luonnonsuojelulain
nojalla suojeltaviksi tarkoitetuilla ranta-alueilla esim. Natura 2000verkostoon kuuluvilla alueilla tai suojeluohjelmien alueilla.
Muilta osin luonnonympäristön ja –maiseman erityisarvot pyritään
ensisijaisesti turvaamaan rakentamisen sijoittamisella ja rakennusoikeuksien
siirroilla sekä kaavamääräyksillä.

2.3.10 Maa- ja metsätalousalueet
Kaavassa otetaan huomioon, että maa- ja metsätalouselinkeinon
harjoittamisedellytykset säilyvät ja toimintaedellytysten kehittämistä tuetaan.
Rannoilla loma- ja asuinrakentaminen ohjataan maa- ja metsätalousalueilta
maanomistajakohtaisesti yleiskaavan rakentamisalueille. Yhtenäisillä maa- ja
metsätalouskäytössä säilyvillä ranta-alueilla on tärkeä merkitys
jokamiehenoikeudella tapahtuvaan liikkumiseen vesistöjen ranta-alueilla sekä
rantautumispaikkoina vesilläliikkujille.
Kyläyleiskaava-alueelle sijoittuu leveitä rantapeltoaukioita ja uudet
rakennuspaikat
pyritään
sijoittamaan
peltojen
reuna-alueille,
metsäsaarekkeisiin sekä olemassa olevien raittien ja talouskeskusten
läheisyyteen.
Sisämaassa maa- ja metsätalousalueilta rakentaminen ohjataan yleiskaavan
rakentamisalueille, joille luvat voidaan myöntää pääsääntöisesti suoraan
yleiskaavan mukaisesti. Samalla kuitenkin yhtenä yleiskaavan tavoitteena on,
että maa- ja metsätalousalueille (M) ei tule pääsääntöisesti ehdotonta
rakennuskieltoa. Tämä tarkoittaa että kaavakartalla käytetään myös
merkintöjä, joiden alueella maaseutumainen rakentaminen on mahdollista
suunnittelutarveratkaisuin tavanomaisilla maa- ja metsätalousalueilla.
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2.3.11

Maatilojen talouskeskusten alueet
Toimivien maatilojen talouskeskusten alueiden kehitystarpeet pyritään
huomioimaan yleiskaavoituksen keinoin. Myös tulevaisuudessa uudestaan
maatilatalouskäyttöön
otettavat
tilakeskukset
voidaan
merkitä
kyläyleiskaavan maatilan talouskeskusalueena.

2.4

Ranta-alueiden yleiskaavoituksen lähtökohdat
Kyläyleiskaava-alue on kokonaisuudessaan rantaosayleiskaavoitettua aluetta,
jolloin ko. alueet käsitellään kaavassa (Kannonkosken Kivijärven) rantaosayleiskaavan muutoksena. Yleiskaava sovittaa yhteen ranta-alueisiin
kohdistuvat intressit ja helpottaa rantarakentamista koskevaa päätöksentekoa.
Ranta-alueiden kaavoituksen keskeisenä lähtökohtana on maanomistajien
tasapuolinen kohtelu rakennusoikeutta jaettaessa sekä rannan käyttöön
liittyvien yleisten tarpeiden huomioiminen. Suunnittelun lähtökohtana on
valtakunnallisten ja maakunnallisten maankäyttötavoitteiden sekä rantaalueiden rakennusoikeuden mitoitusperiaatteiden lisäksi yleiskaavatyön
yhteydessä laaditut perusselvitykset sekä maanomistajien esitykset
omistamiensa alueiden maankäytöstä.
Ranta-alueisiin kohdistuu eri tarpeita ja intressejä, jotka tulee huomioida
kaavoituksessa. Näitä ovat erityisesti:









vapaan rannan osuus
luonnonympäristön huomioon ottaminen
luonnonsuojelu
rakennetun ympäristön erityisarvot
vesien suojelu
tulvavaaran huomioiminen
virkistyskäyttöalueet
maa- ja metsätalous

Loma- ja asuinrakentaminen pyritään keskittämään yhtenäisiin ryhmiin
rakentamisen piiriin ja uudet rakennuspaikat pyritään sijoittamaan
ensisijaisesti hyvin rakentamiseen soveltuville alueille.
Ranta-alueilla tarkastellaan tarvittaessa rakennuspaikkojen soveltuvuutta
myös pysyvään asutukseen. Rakennuspaikan tulee täyttää ympärivuotisen
rakennuspaikan vaatimukset (mm. rakennuspaikan pinta- ala ja
jätevesienkäsittelymahdollisuudet). Kaavatyössä on mahdollista tarkastella
myös kaavamerkintätapaa, joka mahdollistaa sekä pysyvän asumisen että
loma-asumisen toteuttamista.
2.5

Yleiskaavan ohjausvaikutus rannoilla
Kyläyleiskaavan perusteella Kannonkosken kunta voi myöntää rakennusluvat
ranta-alueen tavanomaiselle loma- ja asuinrakentamiselle. Kyläyleiskaava
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ohjaa ranta-alueilla ranta-asemakaavoitusta, yksittäisiä poikkeamislupia ja
muuta maankäyttöä.
Tavoitteena on, että poikkeamislupien tarve vähenee merkittävästi rantaalueilla kyläyleiskaavan valmistumisen jälkeen.
Maanomistajien tasapuolinen kohtelu ja yleiset tarpeet on jo huomioitu
kyläyleiskaavassa, joten näitä seikkoja ei tarvitse erikseen joka hankkeen
yhteydessä selvittää.

2.6

Yleistavoitteet rannoilla
Kappaleessa ”Kyläyleiskaavan tavoitteet” on selvitetty yleiskaavatyön
tavoitteita, jotka koskevat sekä ranta- että sisämaa-alueita.
Ranta-alueen rakentamishankkeen käsittely on usein hankalaa ja aikaa vievää
niin rakentamista suunnittelevalle kuin viranomaistahoillekin. Rakennuspaikan ostamiseen ranta-alueilla liittyy aina riski. Edessä ovat kysymykset
rakennusluvan saamisesta, poikkeamisluvan hakemisesta tai rantaasemakaavan laatimisesta.
Julkisella taholla on omat odotukset rantojen käytön suunnittelulle. Julkista
tahoa kiinnostavat vapaan rannan osuudet, luonnonympäristön ja rakennetun
ympäristön erityisarvojen huomioiminen ja turvaaminen, vesiensuojelu,
tulvavaaran huomioiminen, virkistyskäyttöalueet esim. uimapaikat ja
venevalkamat, maatalouden, kalastuksen ja pysyvän asutuksen tarpeet sekä
niiden yhteensovittaminen.
Rantojen suunnittelun eräs keskeisin teema on pyrkimys maanomistajien tasapuoliseen kohteluun rakennusoikeutta jaettaessa olosuhteiltaan
samankaltaisilla ranta-alueilla. Vanha rantarakentaminen on jakautunut usein
epätasaisesti. Osa tiloista on hyödyntänyt rantoja rakentamiseen nykyisten
ranta-alueiden suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaan tarkasteltaessa
ylitehokkaasti ja osa tiloista ei ole käyttänyt rantarakennusoikeutta lainkaan.
Kyläyleiskaavassa ranta-alueiden yleiskaavoituksella saadaan
rantarakentamiseen selvät pelisäännöt, jolloin rantoja voidaan jatkossa
rakentaa suunnitellusti ja tarpeen mukaan.
Tämän kyläyleiskaavatyön yhtenä päätavoitteena on turvata myös rantaalueiden maanomistajien mahdollisimman tasapuolinen kohtelu
rakentamisalueiden mitoituksessa ja rakennusoikeutta määritettäessä
ominaisuuksiltaan samankaltaisilla ranta-alueilla.
Yleiset tarpeet liittyvät lähinnä erilaiseen virkistyskäyttöön. Tässä
yhteydessä on huomioitava mm. vapaan rannan osuudet, liikkuvan virkistyksen alueet, luonnonsuojelu, kalastuksen sekä maa- ja metsätalouden
tarpeet.
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Lyhyesti ranta-alueella yleiskaavan päätehtävät voidaan kiteyttää seuraavasti:
Kyläyleiskaavan ranta-alueiden yleiskaavoitus sovittaa yhteen rantaalueisiin kohdistuvat intressit, helpottaa rakentamista koskevaa
päätöksentekoa, huolehtii maanomistajien tasapuolisesta kohtelusta ja
myös varmistaa sen, etteivät yleiset tarpeet unohdu.
2.6.1

Vapaan rannan osuus
Ranta-alueen osalta pyritään säilyttämään tarpeellinen määrä vapaita rantaalueita yleiseen käyttöön. Rakentamattomia rannanosia pyritään osoittamaan
siten, että niillä on käytännössä merkitystä rantautumiseen ja
jokamiehenoikeuden kannalta.
Vapaan rannan sijoittelussa pyritään myös siihen, että maisemallisesti arat
kohteet jäävät rakentamatta. Tällaisia kohteita ovat mm. suojattomat niemi- ja
salmialueet sekä ranta-alueille ulottuvat pellot. Tässä on huomattava kuitenkin se yleiskaavan pääperiaate, että olemassa oleva rakennuspaikka
huomioidaan ja vahvistetaan kaavassa. Rakennettuja rakennuspaikkoja ei
poisteta.
Rakentamattomaksi pyritään jättämään vähintään n. 50 % emätilan
luonnollisesta rantaviivasta, mikäli se on mahdollista tilamuoto ja toteutunut
rakentaminen huomioiden. Tavoitteena on osoittaa kyläyleiskaavalla riittävän
leveät vapaat ranta-alueet maihinnousua varten.

2.6.2

Luonto- ja maisemaselvityksen asettamat tavoitteet ranta-alueilla
Kyläyleiskaavan luonto- ja maisemaselvityksessä arvokkaiksi inventoidut
ranta-alueet pyritään säilyttämään rakentamisen ulkopuolella, mikäli se on
maanomistajien tasapuolisen kohtelun ja yleiskaavan kohtuullisuuden mukaan
mahdollista. Arvokkaiden alueiden mahdollinen uusi rakentaminen tulee
sijoittaa alueen erityisarvot huomioiden tapauskohtaista harkintaa noudattaen.
Luonnonympäristön ja –maiseman erityisarvot pyritään ensisijaisesti
turvaamaan rakentamisen sijoittamisella ja rakennusoikeuksien siirroilla sekä
kaavamääräyksillä.
Kyläyleiskaava-alueelle sijoittuu leveitä rantapeltoaukioita ja uudet
rakennuspaikat pyritään sijoittamaan peltojen reuna-alueille (maanomistusolot
ja kiinteistörajat huomioiden), metsäsaarekkeisiin sekä olemassa olevien
raittien ja talouskeskusten läheisyyteen.
Yleiskaavatyössä voidaan myös tarkastella mahdollisia
rantarakennusoikeuden menetyksen korvauskysymyksiä luonnonsuojelulain
nojalla suojeltaviksi tarkoitetuilla ranta-alueilla esim. Natura 2000verkostoon kuuluvilla alueilla tai suojeluohjelmien alueilla.
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Suppea-alaisten luontokohteiden arvot voidaan yleensä turvata siirtämällä
rakennusoikeutta arvokkailta ranta-alueilta mahdollisuuksien mukaan
maanomistajan muille rannoille.

2.7

Loma- ja asuinrakentaminen rannoilla

2.7.1 Lomarakentaminen rannoilla
- Tavanomainen loma-asuminen suunnitellaan lähtökohtaisesti omarantaisina
rakennuspaikkoina ranta-alueella.
- Maanomistajien toivomuksesta loma-asutusta voidaan ohjata takamaastoon
yhteisrantaisina rakennuspaikkoina. Rakennusoikeus voidaan myös siirtää
takamaastoon, jos siirtäminen on välttämätöntä alueen luonto- ja maisemaarvojen turvaamiseksi.
- Loma-asutus pyritään keskittämään yhtenäisiin ryhmiin rakentamisen piiriin
jo kuuluville rannanosille, jolloin rakentamisesta vapaata yhtenäistä
rantaviivaa jää riittävästi.
2.7.2

Vakituiseen asuinkäyttöön tarkoitettu rakentaminen rannoilla
- Ranta-alueen rakennusoikeutta laskettaessa asuinrakennuspaikka ja
lomarakennuspaikka ovat mitoituksellisesti samanarvoisia sijainniltaan
vastaavilla paikoilla (1 rakennusyksikkö).
- Yleiskaavalla voidaan osoittaa uusia ympärivuotisen asumisen
rakennuspaikkoja noudattaen seuraavia periaatteita:
•
•
•
•
•
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- Yleiskaavalla voidaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella ohjata
lomarakennuspaikan käyttötarkoituksen muutosta asuinrakennuspaikaksi, jos
edellä esitetyt uuden ympärivuotisen asumisen edellytykset täyttyvät.
3
3.1

SUUNNITTELU- JA MITOITUS PERIAATTEET RANTA-ALUEILLA
Mitoituksen yleiset lähtökohdat
Suunnittelualueen mitoitusta tarkastellaan erikseen rannan ja sisämaan osalta.
Ranta-alueiden emätilaperusteiseen tarkastelusyvyyteen vaikuttaa mm. se,
että Nuorisokeskus Piispalan lähiympäristö on suunnittelutarvealuetta eli
aluetta, jonne on muodostunut tai muodostumassa pääasiassa pysyvää
asutusta. Tällöin rantarakennusoikeuksien emätilaperusteinen tarkastelu
laaditaan vain rantavyöhykkeelle eli noin 100 metrin syvyiselle rantaosalle.
Kyläyleiskaavan ranta-alueen määrittely on esitetty kappaleessa 3.4.
Rantarakennusoikeus määritetään ja osoitetaan kiinteistökohtaisesti
rantavyöhykkeellä. Rantavyöhykkeen rajaus merkitään kaavakarttoihin
ranta-aluerajauksena, koska kyseisellä alueella tarkastellaan tilojen
rantarakennusoikeudet kokonaisuudessaan ja alueen takana käytetään ns.
kuivan maan mitoitus- ja suunnitteluperustetta. Ranta-aluerajaus sisältää
rantavyöhykkeen ja ranta-alueen.
Rantojen suunnittelun tärkeimpiä tehtäviä on ranta-alueen rakentamisen
yksikkömäärän mitoittaminen. Yleiskaavan mitoituslaskelma osoittaa
suhteellisen mitoitusarvon osa-alueittain (rakennusyksikköä muunnetulle
rantaviivan kilometrille).
Vesistökohtaisten tai vesistönosakohtaisten mitoitusarvojen määrittämisessä
lähtökohtana on, että rantarakentaminen ei saisi aiheuttaa vesistölle tai
maaympäristölle oleellisia haittoja. Jäte- ja vesihuolto tulee pystyä hoitamaan
rakennuspaikkakohtaisesti pohja- ja pintavesialueita likaamatta ja naapureita
häiritsemättä.
Mitoitukseen vaikuttavia tekijöitä ovat eri intressiryhmien tavoitteiden ja
näkemysten lisäksi pyrkimys maanomistajien tasapuoliseen kohteluun
ominaisuuksiltaan samankaltaisilla vesistöillä sekä vesistöjen ja rantaalueiden virkistyskäyttöominaisuuksiin liittyvät tekijät sekä mahdolliset
erityisarvot.
Mitoitukseen vaikuttaa merkittävästi myös kunnan näkemys alueen
kehittämistarpeista ja koko kunnan elinvoimaisuuteen vaikuttavista
tavoitteista suunnittelualueen osalta.
Vesistön ja ranta-alueiden virkistyskäyttöarvoon vaikuttavia tekijöitä ovat
mm.
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luonnonolosuhteet



kalastusmahdollisuudet



veneilymahdollisuudet, rantautumismahdollisuudet, yhteydet
muihin vesistöihin



viihtyvyys, ranta-alueiden sopivuus virkistyskäyttöön; maaston
muodot, tilustyyppi



uintimahdollisuus; rannan laatu, veden laatu



saavutettavuus etäisyys kuntakeskuksesta ja maakuntakeskuksista
ja tiestöstä



rannan muodot; vastarannan läheisyys



maaperän laatu, rakennettavuus

Erityisarvoja ovat mm.

3.2



luonnonympäristön ja -maiseman erityisarvot (suojelualueet)



kulttuuriympäristön arvot (esim. maakunnalliset ja valtakunnalliset
kulttuurimaisemat)

Mitoitus- ja suunnitteluperusteissa käytettävistä termeistä
Emätila (emäkiinteistö) määräytyy rakennuslain voimaantulon (1.7.1959)
ajankohdan kiinteistöjaotuksen mukaan. Emätilasta tämän ajankohdan jälkeen
muodostettuja kiinteistöjä kutsutaan näissä mitoitus- ja suunnitteluperusteissa
lohkotiloiksi.

3.3

Emätilaperiaate
Maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi tilojen rakennusoikeus
ranta-alueella määritetään noudattaen emätilaperiaatetta. Tämä tarkoittaa, että
selvitetään, millainen kiinteistöjaotus suunnittelualueella on vallinnut
rakennuslain voimaantuloajankohtana 1.7.1959. Emätiloja ovat ne tilat, jotka
on
merkitty
kiinteistörekisteriin
ennen
edellä
mainittua
poikkileikkausajankohtaa. Tuon kiinteistöjaotuksen pohjalta tarkastetaan,
paljonko rakennusoikeutta emätilan alueelle kuuluisi ja kuinka paljon
rakennuspaikkoja on jo muodostettu. Emätila voi käsittää yhden ennen
1.7.1959 rekisteröidyn kiinteistön, joka on voimassa, tai emätilan alue voi
muodostua useista 1.7.1959 jälkeen emätilasta erotetuista tällä hetkellä
voimassa olevista kiinteistöistä.
Rakennusoikeus lasketaan ja tutkitaan maanomistusyksiköittäin. Samalle
maaomistajalle kuuluvia alueita käsitellään yhtenä yksikkönä, jolloin
rakennusoikeutta voidaan siirtää alueelta toiselle.
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3.3.1

Emätilan rakennusoikeus
Kullekin emätilalle määritetään laskennallinen kokonaisrakennusoikeus
rakennusyksiköinä perustuen muunnetun rantaviivan pituuteen ja rantaalueen mitoitusarvoon. Emätilan rantarakennusoikeus lasketaan siten, että
emätilan muunnetun rantaviivan pituus (km) kerrotaan osa-alueen
mitoitusluvulla (rakennusyksikköä / muunnettu ranta-km). Saatu luku
pyöristetään siten, että jos desimaaliosa on suurempi tai yhtä suuri kuin 0,5,
pyöristäminen tapahtuu ylöspäin lähimpään kokonaislukuun. Vastaavasti jos
desimaaliosa on pienempi kuin 0,5 pyöristäminen tehdään alaspäin lähimpään
kokonaislukuun.
Saatu
luku
kertoo
emätilan
omarantaisten
rakennusyksikköjen enimmäislukumäärän. Eli jos pyöristämätön luku on 2,5,
rakennuspaikkojen
lukumääräksi
tulee
kolme.
Mikäli
taas
rakennusoikeuslaskelman pyöristämätön luku on 2,4 rakennuspaikkojen
lukumääräksi tulee kaksi.
Rakennusoikeuttaan käyttämättömän emätilan rakennusoikeus on kuitenkin
yksi rakennusyksikkö rantarakennusoikeutta mitoittavilla ranta-alueilla,
mikäli tila täyttää rakennusjärjestyksen asettamat rantarakennuspaikan
vaatimukset,
vaikka
suunnitteluperusteenmukainen
laskennallinen
rakennusoikeus jäisi alle yhden rakennusyksikön.

3.3.2

Emätilan käyttämä rakennusoikeus
Emätilan käytetyksi rakennusoikeudeksi katsotaan emätilan ranta-alueen
nykyinen rakentamistilanne. Käytetyksi rakennusoikeudeksi katsotaan
emätilalle tai emätilasta muodostuneille tiloille rakennetut rakennuspaikat,
voimassa olevat rakennus- ja poikkeusluvat sekä ranta-asemakaavojen
käyttämätön rakennusoikeus.

3.3.3

Emätilan ja siitä muodostettujen tilojen jäljellä oleva rakennusoikeus
Emätilan jäljellä oleva rakennusoikeus saadaan vähentämällä emätilan
käyttämä rakennusoikeus emätilan kokonaisrakennusoikeudesta. Mikäli
emätila on ylittänyt mitoitusperusteen mukaisen rantarakennusoikeutensa, ei
emätilalle osoiteta uusia rakennusyksiköitä.
Jos emätilasta on muodostettu suurempia tilayksiköitä, joita ei voida tulkita
yksittäisiksi rakennuspaikoiksi, niille kuuluva rakennusoikeus saadaan
jakamalla emätilan kokonaisrakennusoikeus rantaviivan pituuksien suhteessa
emätilasta erotetuille lohkotiloille. Emätilan alueella vuoden 1959 jälkeen
muodostetut rakennuspaikat luetaan käytetyksi rakennusoikeudeksi, joka
vähennetään rakennuspaikkojen erottamisen jälkeen muodostettujen
lohkotilojentilojen rakennusoikeudesta. Vähentäminen tapahtuu lohkotiloista
niiden rantaviivan pituuksien suhteessa (havaintoesimerkit kuvassa).
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Rakennusoikeuttaan käyttämättömän emätilan rakennusoikeus on kuitenkin
yksi rakennusyksikkö rantarakennusoikeutta mitoittavilla ranta-alueilla,
mikäli tila täyttää rakennusjärjestyksen asettamat rantarakennuspaikan
vaatimukset, vaikka suunnitteluperusteen mukainen laskennallinen
rakennusoikeus jäisi alle yhden rakennusyksikön.
Mikään emätila ei voi käyttää naapuriemätilan rakennusoikeutta. Mikäli
jokin emätila on käyttänyt rantarakennusoikeutta enemmän kuin nyt
laadittavan rantayleiskaavan mitoitusperusteilla emätilalle voitaisiin osoittaa,
naapurina olevan emätilan rakennusoikeus ei siitä vähene.
3.3.4

Kohtuullisuusharkinta
Mikäli emätilaperiaate tai muu suunnitteluperuste johtaa jossain tapauksessa
emätilan tai siitä erotettujen tilojen osalta kohtuuttomaan lopputulokseen
voidaan niistä poikkeamista harkita (kohtuullisuusharkinta).
Emätila ei voi käyttää naapuriemätilan rakennusoikeutta. Periaatteellisesti
tasavertainen rakennusoikeuden jakautuminen tarkoittaisi myös, että
myöskään lohkotila ei voi käyttää muiden samassa toimituksessa
muodostettujen (sisartilojen) rakennusoikeutta tai jo aikaisemmin samasta
emätilasta erotetun lohkotilan rakennusoikeutta. Käytännössä on kuitenkin
vuosikymmenten aikana voinut tapahtua siten, että jokin sisartila on saanut
esim. poikkeamisteitse enemmän rakennusoikeutta kuin sille nykyisten
suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukaisesti kuuluisi eli sisartila on
”syönyt” toisten lohkotilojen rakennusoikeutta. Tällöin mikäli jokin tila on
kohtuuttomasti ylittänyt sille kuuluvan rakennusoikeuden määrän, joudutaan
tapauskohtaisesti ratkaisemaan muille sisartiloille kuuluva rakennusoikeus
normaalista emätilatarkastelusta poiketen, kuitenkin siten että ratkaisussa
huomioidaan
ympäristön
ja vesistön
sietokyky sekä kaavan
sisältövaatimukset esim. yhtenäisistä vapaista ranta-alueista. Edellä kuvatussa
tilanteessa käytetään kohtuullisuusharkintaa tapauskohtaisesti ja tieto
merkitään emätilataulukkoon.

3.4
3.4.1

Ranta-alueen määrittely
Rakentaminen ranta-alueella eli enintään 100 metrin etäisyydellä rannasta.
Pääasiassa pysyvään asumiseen muodostuneen ja muodostumassa olevan
alueen eli suunnittelutarvealueen ranta-alueella, emätilaperusteinen
rantarakennusoikeuden tarkastelu laaditaan noin 100 metrin syvyiselle
rantaosalle. Kyseinen alue rajataan kaavaan ranta-alueena. Rajauksen
tarkkaan merkitsemisen vaikuttaa toteutunut rakentaminen, kiinteistörajat
sekä yleisen tien alueet, josta syystä rajaus voi paikoitellen olla myös yli tai
hieman alle 100 metriä. Jauhosaari on kokonaisuudessaan ranta-aluetta.
Ranta-aluerajausta voidaan tarvittaessa tarkistaa kaavan luonnos- ja
ehdotusvaiheessa kunnanhallituksen päätöksellä, mikäli nyt esitetty rajaus
aiheuttaa kohtuuttoman kaavaratkaisun (esim. hankaloittaa alueen järkevää
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toteutumista ja rakennuspaikkojen sijoittelua, kun kiinteistörajat
huomioidaan).
Ranta-alueella (alle tai enintään 100 metriä rannasta) sijaitseva loma- tai
asuinrakennuspaikka tai maatilan talouskeskuksen alue lasketaan yhtenä (1)
rakennusyksikkönä ja rakennuspaikan rakentamisalue voidaan rajata
yleiskaavassa ulottumaan rantaan.
3.4.2

Rakentaminen ranta-alueen ulkopuolella eli yli 100 metrin etäisyydellä rannasta
Ranta-alueen ulkopuolella (eli yli 100 m etäisyydellä rannasta) sijaitsevia
rakennuspaikkoja ei lasketa emätilan käyttämäksi rantarakennusoikeudeksi.
Ranta-alueen ulkopuolella eli yli 100 m rannasta sijaitsevan loma- tai
asuinrakennuspaikan (pihapiirin) tai maatilan talouskeskuksen rannassa
sijaitseva rantasauna (tai rantasaunalle myönnetty rakennus- tai
poikkeamislupa), lasketaan yleiskaavassa yhtenä (1) rakennusyksikkönä ja
osoitetaan pääsääntöisesti lomarakennuspaikkana. Maanomistajan toiveesta
maatilan tai loma- tai asuinrakennuspaikan pihapiirialue voidaan rajata
rantaan asti ulottuvana alueena, jolloin erillistä loma-asuntoyksikön oikeutta
ei muodosteta rannalle.

Ranta-aluerajaus on
esitetty myös
liitteessä 1.
Kuvassa ranta-alue –rajaus on esitetty punaisella pisteviivalla. Ranta-alue on
noin 100 metrin syvyinen vyöhyke. Ranta-alueen syvyys vaihtelee hieman
mm. yleisen tiealueen takia ja myös toteutuneen rakentamisen sekä
kiinteistörajojen takia. Jauhosaari on kokonaisuudessaan ranta-aluetta.
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Ranta-alueen ulkopuolella käytetään kappaleessa 4 esitettyjä sisämaata
koskevia mitoitus- ja suunnitteluperusteita. Rakennusoikeudet ranta-alueen
ulkopuolella tarkastellaan hehtaariperusteisesti tilakokoihin perustuen
taulukon 4.3. mukaisesti.
3.5

Muunnetun rantaviivan periaate
Rakennusoikeuden määrittämisessä on lähtökohtana pääsääntöisesti tilan
rantaviivan pituus. Käytetyssä Keski-Suomen liiton mallin mukaisessa
mitoitustavassa käytetään ns. muunnettua rantaviivan pituutta, jossa on otettu
huomioon kapeikkojen vaikutus sekä ranta-alueen rakentamiskelpoisuus.
Muunnettu
rantaviiva
määritetään
maanmittauslaitoksen
maastotietokantakartalta rantaviivan pienmuodot yleistäen seuraavasti:
1. Alle 50 m kapeikkojen (saaret, salmet, lahdet, niemet, kannakset)
rantaviivaa ei lasketa mukaan mitoittavaan rantaviivaan. Kanta lasketaan
mitoittavaan rantaviivaan.
2. 50 -100 metrin kapeikkojen rantaviivasta huomioidaan puolet (50 %).
Rantaviiva mitataan keskivedenmukaisesta vesirajasta, ei kiinteistörajasta
(vesijättö).

3.6

Saman maanomistajan kiinteistöt ja rakennusoikeuden siirtäminen
Samalle
maanomistajalle
kuuluvia
eri
kiinteistöjä
käsitellään
mitoituksellisesti pääsääntöisesti emätilaperiaatteen määräämällä tavalla.
Jokaisen kiinteistön rakennusoikeus määräytyy emätilaperiaatteen mukaan.
Samalle maanomistajalle kuuluvia kiinteistöjä voidaan tarkastella yhtenä
kokonaisuutena rakennuspaikkoja sijoiteltaessa. Rakennusoikeutta voidaan
tarpeen mukaan siirtää tilalta toiselle vain, jos esim. luonto- ja maisemaarvojen huomioiminen tai muu tavoitteiden mukainen maankäyttöratkaisu
sitä edellyttää.

3.7

Olemassa olevat rakennusyksiköt
Olemassa olevilla rakennusyksiköillä tarkoitetaan rakennettuja loma- tai
asuinrakennuspaikkoja, erillisten saunojen olevia rakennuspaikkoja sekä
sellaisia rakentamattomia rakennuspaikkoja, joille on myönnetty
rakennuslupa tai poikkeamislupa.
Yleiskaavassa huomioidaan olemassa olevat rakennuspaikat, eli vaikka vanha
rakennuspaikka olisi esim. jollain tavoin kaavan suunnittelu- ja
mitoitusperusteiden vastainen, rakennuspaikka merkitään kaavaan ja
huomioidaan tilan mitoituksessa. Yleiskaava ei siis estä vanhojen
rakennusten peruskorjausta tai uusimista.
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Mitoituksellisesti olemassa oleviksi rakennuspaikoiksi lasketaan rantaasemakaavoissa vahvistetut tai hyväksytyt rakentamattomat rakennuspaikat.
3.7.1 Olemassa olevat pienet osin rakennetut rantatilat
Mikäli kaava-alueen rannoille sijoittuu pienialaisia, kooltaan ahtaita jo
rakennettuja rantatiloja, tilojen ulkopuolelle voidaan yleiskaavaan merkitä
rakennuspaikkojen laajennusalueet, mikäli naapurimaanomistaja tähän
suostuu, jolloin maakauppojen avulla rakennuspaikkojen kokoa voidaan
kasvattaa.
3.8

Uudet rakennuspaikat
Uusien yleiskaavalla osoitettavien rakennuspaikkojen osalta noudatetaan
soveltuvin osin Kannonkosken kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä
rakennuspaikan pinta-alan ja rantaviivapituuden minimivaatimuksista:
Rakennuspaikka
- Rakennuspaikan koon on oltava vähintään 2.000 m2
- Rakennuspaikan suositeltava koko jätevesiverkoston ulkopuolella on
5.000 m2, mutta kuitenkin niin suuri, että kiinteistökohtainen
jätevesien käsittelyjärjestelmä on mahdollista sovittaa
muodostettavalle rakennuspaikalle. Mikäli rakennuspaikka on
liitettävissä viemäriverkostoon, on rakennuspaikan oltava kooltaan
vähintään 2000 m2.
- vesistön rannalla olevan rakennuspaikan vesistöön tai vesijättöön
rajoittuvan, rannan suuntaisen pituuden on oltava vähintään 40
metriä.
Olemassa
oleva
rakentamaton,
mutta
emätilaperusteisesti
rantarakennusoikeuden omaava, kiinteistö voidaan kuitenkin osoittaa
yleiskaavassa rakennuspaikaksi tapauskohtaisen harkinnan perusteella,
vaikka rakennuspaikan em. pinta-alan ja rantaviivan minimivaatimukset eivät
täyty.

3.9

Yhteisrantaisen rakennuspaikan rakennusoikeus
Jos rantarakennusoikeus sijoitetaan yhteisrantaisina rakennuspaikkoina ilman
omaa rantaa vähintään 100 m etäisyydelle rantaviivasta, voidaan
rakennusyksiköitä rakentaa kaksinkertainen määrä omarantaiseen ratkaisuun
verrattuna.

3.10 Rakennusoikeuden määrittäminen mitoitusluvuilla järvirannoilla
Ranta-alueella rakennusoikeuden määrittämisessä sovelletaan muunnetun
rantaviivan laskentaperiaatteita ja emätilatarkastelua.
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Kyläyleiskaava-alue sijoittuu Nuorisokeskus Piispalan lähiympäristöön ja
alueen elinvoimaisuutta tuetaan kyläyleiskaavan laadinnalla. Mitoituslukuna
käytetään Kivijärven vesistön rannalla 7 rakennusyksikköä/muunnettu
rantaviivakilometri ja Jauholammen rannalla 6 rakennusyksikköä/muunnettu
rantaviivakilometri.
Jos
ranta
on
rakennettavuudeltaan
tai
ympäristöolosuhteiltaan huonosti rakennettavaa tai rakentamiskelvotonta,
sovelletaan ensisijaisesti rakennusoikeuden siirtoa.
3.11 Kivijärven rantaosayleiskaavan muutoksen erityismääräykset mitoitus- ja
suunnitteluperusteisiin

4
4.1

-

Toteutettuja rantarakennusoikeuksia ei poisteta kyläyleiskaavoituksella.

-

Kivijärven rantaosayleiskaavalla tutkittujen ja kyseiseen kaavaan
merkittyjen
tilakohtaisten,
vielä
toteuttamattomien,
rantarakennusoikeuksien määrää ei vähennetä kyläyleiskaavatyön
yhteydessä, vaikka emätilatarkastelu osoittaisi virheen Kivijärven
rantaosayleiskaavassa.
Oikeudet
on
myönnetty
kertaalleen
oikeusvaikutteisella rantaosayleiskaavalla ja maanomistajat ovat tehneet
mahdollisia tilaostoja ja perinnönjakoja kyseiseen kaavaan tukeutuen.
Siten yksikkömäärien vähentäminen ei ole mahdollista, mutta kyseisten
rakennuspaikkayksiköiden sijoitusta, käyttötarkoitusta ja rajausta voidaan
muuttaa.

-

Mahdollisesti puuttuvat rakennusoikeudet ja poikkeamisluvin myönnetyt
ratkaisut lisätään muutostyön yhteydessä.

-

Emätilataulukossa tuodaan esille tarvittaessa voimassa olevan Kivijärven
rantaosayleiskaavan rakennusoikeustiedot, kun rakennusoikeus perustuu
vain kyseiseen aiempaan kaavaratkaisuun.

SISÄMAAN SUUNNITTELU- JA MITOITUSPERIAATTEET
Yleistä
Rantavyöhykkeiden ulkopuolisilla sisämaan alueilla mitoitusperusteena
käytetään rakennusyksikköjä tilan pinta-alaa kohti erillisen mitoitustaulukon
mukaisesti. Tilojen tarkastelussa perusteena käytetään Piispalan
kyläyleiskaavan suunnittelu- ja mitoitusperusteiden hyväksymisvaiheessa
voimassa olevia tilarajoja ja –pinta-aloja.

4.2

Kyläkaavamääräys
Kyläyleiskaava-alueilla sisämaan osalta rakennusluvat voidaan myöntää
enintään kaksiasuntoiselle asuinrakennukselle suoraan kyläyleiskaavan
perusteella. Tätä kaavaan sisältyvää määräystä kutsutaan tässä aineistossa
kyläkaavamääräykseksi. Määräyksellä maanomistajien kannalta lupaprosessi
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helpottuu, koska suunnittelutarveratkaisuja ei tällöin pääsääntöisesti tarvita
enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen rakentamiseen. Rantojen (rantaalueen) osalta rakennuslupien myöntämistä suoraan yleiskaavan perusteella ei
ole ajallisesti rajattu laissa.
Kaavakarttojen kaavamääräyksiin sisällytetään kyläkaavamääräys, jossa
eritellään ne sisämaan rakennuspaikat ja korttelialueet, joille rakennusluvat
voidaan suoraan myöntää kyläyleiskaavan perusteella. Eli ne rakennuspaikat,
joita kyläkaavamääräys koskee, eivät tarvitse
suunnittelutarveratkaisupäätöstä, jos rakennushanke on kaavan mukainen.
4.3

Sisämaa-alueiden rakennusoikeuden määrittäminen
Sisämaan
rakennuspaikkoja
sijoitettaessa
pyritään
huomioimaan
maanomistajien toiveita ja heiltä saatua tietoa rakennuskelpoisista ja
luontevista rakennuspaikoista.
Kyläyleiskaavoituksen tavoitteena on kaavaratkaisu, jossa kylien
kehittymisen tarpeet on ratkaistu vähintään noin 10 - 20 vuoden aikajänteellä.
Kaavoituksen jälkeenkin kylien tulee säilyä edelleen maaseutukylinä, joten
kaavatyössä tilakohtaiset maksimitehokkuudet on rajattava.
Koko kaava-alueen sisämaa-osilla tehdään rakennusoikeustarkastelu pintaalaperusteisesti käyttäen ns. mitoituspinta-alaa. Mitoituspinta-alaan vaikuttaa
tilan sijainti ja rakennettavuus seuraavasti:
1. Rakennusoikeustarkastelun leikkausajankohtana huomioidaan vuoden
2017 toukokuun (valtuuston mitoitus- ja suunnitteluperusteiden
hyväksymisajankohdan) mukaiset kiinteistörajat ja pinta-alat.
2. Mitoittavaan pinta-alaan ei huomioida kaavaan rajattua ranta-aluetta.
3. Tiloille osoitettavan rakennuspaikkojen määrässä huomioidaan lisäksi
luonnonympäristön ja maiseman olosuhteet, tilan sijainti kylärakenteessa
sekä suunniteltu vesi- ja viemärilinja
Suunnitteluperusteet 1 – 3 huomioiden kuivan maan rakennusoikeus
määräytyy tilojen pinta-alan perusteella seuraavan taulukon mukaisesti
(Pinta-ala tarkoittaa tilan pinta-alaa ja lukumäärä rakennuspaikkojen
enimmäismääriä):
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Rakennuspaikka voidaan merkitä vähintään 2000 m2 suuruiselle tilalle vain,
mikäli tila sijoittuu edulliselle alueelle ja on liitettävissä vesihuoltoverkostoon
(viemäriverkon läheisyydessä).
4.4

Sisämaa-alueiden edullisuustekijät mitoituksessa
Rakennuspaikkojen määrän ja järkevän sijoittelun vuoksi suunnittelualuetta
tarkastellaan myös alueen edullisuuden kannalta (edullisuustekijät).
Edullisimmin sijoittuville kyläalueille sijoitetaan enemmän rakennuspaikkoja
eli edullisimmilla alueilla voidaan käyttää mitoitustaulukon suurimpia
yksikkömääriä.
Alueen edullisuutta nostaa mm.


vesihuoltoverkon läheisyys



kyläraitille sijoittuminen



kylärakennetta eheyttävä rakentamisalue

Alueen edullisuutta laskee:


peltomaisema-alueet



kosteikkoalueet, alavat alueet



maisemallisesti merkittävät alueet esim. luonnontilaisten purojen
läheisyys



muu alueen erityispiirre, jonka takia alueelle ei tulisi osoittaa
rakentamista

Edullisilla alueilla voidaan käyttää mitoitustaulukon suurimpia
yksikkömääriä. Edullisuustekijät tarkastellaan tilakohtaisesti ja huomioidaan
rakennuspaikkojen määrissä ja sijoittelussa.
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4.5

Sisämaa-alueiden asuinrakentamiseen lohottavien tilojen pinta-alat
Kaavakartalla olevat asuinrakentamiseen varatut korttelialueet ohjaavat
rakentamisen sijoittamista eli asuinrakentaminen ja asuntoon kuuluva
piharakentaminen
tulee
sijoittaa
korttelialueen
sisäpuolelle.
Asuinrakentamiseen lohottavat tilat voivat poiketa korttelirajoista, mutta
lohottavan tilan alueelle tulee osoittaa riittävästi korttelialuetta
rakentamisalueeksi.
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LIITE 1

Kannonkosken kunta
PIISPALAN KYLÄYLEISKAAVA

LIITE 3.1
PIISPALA
Ranta-alueiden mitoitus
KIINTEISTÖTIEDOT

Muun. rv
(km)

Mit.

Rak.oik
(kantatila)

RAK.OIK
KÄYTETTY
Kantatila yht.
Nykyinen tila

1,05
0,13

0,93
0,07

7
7

6,51
0,49

5
1

1,51
-0,51

2
0

3.12.1982
14.12.1995
13.12.1997

0,15
0,06
0,35

0,15
0,06
0,30

7
7
7

1,05
0,42
2,10

1
1
0

0,05
-0,58
2,10

0
0
1

16.11.2005

0,11

0,11

7

0,77

1

-0,23

0

21640200010097

RUUPONRANTA 28.12.2013

0,10

0,09

7

0,63

1

-0,37

0

21640200010099

SALMENPELTO 13.10.2016

0,15

0,15

7

1,05

0

1,05

1

2

21640200010030
21640200110069

PIISPALA
26.11.1936
PIISPALANNIEMI 10.10.2001

1,32
1,32

1,16
1,16

7
7

8,12
8,12

3
3

5,12
5,12

5
5

3

21640200020027
21640200020041

JAUHONIEMI
SIIKANIEMI

25.4.1957
24.11.1982

0,43
0,43

0,36
0,36

7
7

2,52
2,52

2
2

0,52
0,52

1
1

4
Rantalanlahti

21640200020030

KAPEE

12.3.1959

0,05

0,05

(4) 7

0,05

0

0,00

1

5

21640200020011

RANTALA

15.11.1933

1,71

1,24

(4 ja) 7

8,68

2

6,68

7

21640200020066

SALMILAHTI

5.3.1991

0,71
1,00

0,43
0,81

7
7

3,01
5,67

1
1

2,01
4,67

2
5

21640200020024

JAUHOVAINIO

11.10.1951

2,23
0,33
1,90

1,70
0,31
1,39

(4 ja) 7
7
7

11,90
2,17
9,73

1
0
1

10,90
2,17
8,73

11
2
9

6,79

5,44

39

13

26

27

Vesistö
Kantatilan
järj.nro
Kivijärvi
1

Vesistön
pinta-ala
ha

RANTAVIIVA

Kantatilan kiint.tunnus
Nykyisen tilan kiint.tunnus

Tod.rv
Kantatilan nimi Kantatilan rek. pvm
Nykyisen tilan nimiNykyisen tilan rek. pvm (km)

21640200010035
21640200010050

OINOLA
LEPPÄLAHTI

11.6.1956
24.10.1967

21640200010065
21640200010080
21640200010085

HIPONTUPA
TERVARANTA
OINOLA

21640200010096

MÄNTYRANTA

Rantalanlahti
6
Rantalanlahti

Yhteensä

MITOITUS

RAK.OIK
JÄLJELLÄ
Kantatila
yht.

RAK.OIK
OSOITETTU
Kantatila yht.
Nykyinen tila

Ranta-alueiden mitoitus
KIINTEISTÖTIEDOT
Vesistö
Kantatilan
järj.nro

Vesistön
pinta-ala
ha

RANTAVIIVA
Muun. rv
(km)

Mit.

Rak.oik
(kantatila)

RAK.OIK
KÄYTETTY
Kantatila yht.
Nykyinen tila

0,30
0,30

0,30
0,30

6
6

1,80
1,80

0
0

1,80
1,80

2
2

25.4.1957
11.6.1991
10.10.2001

0,82
0,82
0,00

0,73
0,73
0,00

6
6
6

4,38
4,38
0,00

0
0
0

4,38
4,38
0,00

4
4
0

JAUHOVAINIO

11.10.1951

0,03

0,03

6

0,18

0

0,15

0

21640200020019
21640200020019

NIETULA
NIETULA

26.2.1940
26.2.1940

0,38
0,38

0,38
0,38

6
6

2,28
2,28

1
0

1,28
2,28

1
1

21640200020079

JAUHOLAMPI

10.10.2001

0,00

0,00

6

0,00

1

-1,00

0

21640200010039
21640200010069

MULTAKANGAS II11.3.1959
RANTA-AHO
10.11.1989

0,49
0,00

0,40
0,00

6
6

2,40
0,00

2
1

0,40
-1,00

0
0

21640200010070

MULTAKANGAS II10.11.1989

0,49

0,40

6

2,40

1

1,40

0

21640200010037
21640200010082

LAMMINPELTO 11.3.1959
LAMPELA
29.10.1997

0,12
0,07

0,10
0,05

6
6

0,60
0,30

2
1

-1,40
-0,70

0
0

21640200010083

LAMMINPELTO

0,05

0,05

6

0,30

1

-0,70

0

2,14

1,94

10

5

5

5

Kantatilan kiint.tunnus
Nykyisen tilan kiint.tunnus

Kantatilan nimi Kantatilan rek. pvm
Tod.rv
Nykyisen tilan nimiNykyisen tilan rek. pvm (km)

21640200010035
21640200010085

OINOLA
OINOLA

11.6.1956
13.12.1997

3

21640200020027
21640200020071
21640200020079

JAUHONIEMI
JAUHONIEMI
JAUHOLAMPI

6

21640200020024

7

JAUHOLAMPI
1

8

9

Yhteensä

29.10.1997

MITOITUS

RAK.OIK
JÄLJELLÄ
Kantatila
yht.

RAK.OIK
OSOITETTU
Kantatila yht.
Nykyinen tila

LIITE 3.2

Piispalan alueen kyläyleiskaava
Emätilat 1.7.1959

Mk 1:10 000

LIITE
4.1
LIITE
4.

PIISPALAN KYLÄYELEISKAAVA
Sisämaanmaan mitoitus
14.8.2017
EMÄTILAN
JÄRJESTYSNUMERO

KIINTEISTÖTUNNUS

NIMI

MITOITTAVA
PINTA-ALA

MITOITUSLUKU

KOKONAISRAKENNUSOIKEUS

RAKENNUS-OIKEUS
KÄYTETTY

RAKENNUS-OIKEUS
UUSI
HUOM

1,1

21640200010085

Oinola

6,9

4-6

6

1

5

3,1

21640200020071

Jauhoniemi

45,9

10-15

10

0

10

4

21640200020030

Kapee

1,2

1-2

2

1

1

5,1

21640200020066

Salmilahti

2,3

2-3

3

1

2

6

21640200020024

Jauhovainio

11,2

4-6

6

0

6

7

21640200020019

Nietula

0,4

1

1

0

1

Liitettävissä vesi- ja viemäriverkkoon.

8,2

21640200010070

Multakangas II

0,2

0

0

0

0

Sijoittuu Sinisentien melualueelle, ei merkitä rakennusoikeutta

10

21640200020073

Jauhomäki

0,5

1

1

0

1

osa vanhasta päärakennuksesta sijoittuu tilan alue

11

21640200110068

Paloaho

6,3

4-6

4

0

4

Ei vesi- ja viemäriverkkoa lähellä.

12

21640200010048

Ostomaa

0,9

1

1

0

1

13

21640200010084

Vanhapelto

0,5

1

1

1

0

14

21640200010044

Männikkö

0,3

1

1

1

0

15

21640200010049

Peltola

0,5

1

1

1

0

37

6

31

YHTEENSÄ

Suunnittelu- ja mitoitusperusteiden mukainen kuivanmaan
uusien asuinrakennuspaikkojen muodostuminen tilan pinta-alan perusteella

Yksi AP merkitty Jauholammen koillispäähän

LIITE 4.2
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Piispalan alueen kyläyleiskaava
Emätilat, kuivan maan rakennusoikeus
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JOHDANTO
Tämä raportti esittelee Kannonkosken kunnan tilaaman Piispalan kyläyleiskaava-alueen luontoselvityksen tulokset, joiden
perusteella voidaan suunnitella alueen maankäyttöä kaavoituksessa.
Osana kaavoitusta toteutettiin luonto- ja maisemaselvitys,
jonka tarkoituksena oli selvittää tutkimusalueen pesimälinnusto, mahdolliset liito-oravan reviirit, viitasammakoiden elinpiirit
ja kasvillisuus sekä maisemalliset arvot.

Raportista
Tässä raportissa esitetään toukokuun alun ja syyskuun alun
välisenä aikana 2016 toteutetun pesimälinnusto-, liito-orava-,
viitasammakko- ja kasvillisuus- ja maisemaselvityksen tulokset. Raportti käsittää yleis- ja pohjatietojen lisäksi kuvaukset tutkimusmenetelmistä sekä inventointien tulokset ja mahdolliset
maankäyttösuositukset.

SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS
Piispalan kyläyleiskaava-alue sijaitsee noin neljä kilometriä Kannonkosken keskustan luoteispuolella. Tutkimusalue on noin 145 hehtaarin laajuinen kokonaisuus, joka käsittää varsin runsaasti erilaisia elinympäristöjä useista eri kangasmetsätyypeistä pihapiireihin ja viljelysmaihin
sekä rantavyöhykkeisiin. Tutkimusalueen sisällä on Jauhojärvi, joka ei kuulu kaava-alueeseen.
Kyläyleiskaava-alue rajautuu etelälaidaltaan
Kuivaselkään, joka on osa Kivijärven vesistöä.
(kuva 1).

Kuva 1.
Piispalan kyläyleiskaava-alueen sijainti
(punainen rajaus).
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luonnonympäristö
Kannonkoski lukeutuu kasvimaantieteellisesti eteläboreaaliseen järvi-Suomen vyöhykkeeseen
sekä metsäkasvillisuusvyöhykkeeltään eteläboreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen. Seutukunta on keskiboreaalisen vyöhykkeen rajamailla.
Piispalan kyläyleiskaava-alueen eteläosa koostuu syväkivestä (Plutonic rock), joka on karkearakeinen magmakivi. Pohjoisosa on magmakiveä ja graniittia (Geologian tutkimuskeskus
2016).
Piispalan kyläyleiskaava-alue rajautuu Kuivaselkä-nimiseen vesistöön, joka on pohjoispuolella sijaitsevan Kivijärven jatkumoa. Järviketju jatkuu aina Kinnulasta Karstulaan saakka.
Tutkimusalueen sisällä on lisäksi Jauholampi-niminen vesistö. Kaava-alueen länsipuolella välittömässä läheisyydessä on harjujakso, joka on myös pohjavesialuetta. Se jatkuu pohjoispuolen
Öijänniemeen saakka (Suomen ympäristökeskus 2016).

TYÖSTÄ VASTAAVAT HENKILÖT
Kannonkosken Piispalan asemakaava-alueen luontoselvityksen maastotöistä vastasi luontokartoittaja Santtu Ahlman sekä Toni Ahlman. Raportin laati Santtu Ahlman.

Liito-oravaselvitys
tutkimusmenetelmät
Piispalan kyläyleiskaava-alue kierrettiin huolella läpi 3.5. ja 4.5., jolloin etsittiin liito-oravien
jätöksiä puiden runkojen tyviltä. Inventoinnit tehtiin ajankohtana, jolloin lumet olivat sulaneet
riittävästi. Näin ollen mahdollisten jätöksien löytämiseen oli erinomaiset edellytykset. Alueelta tutkittiin kaikkien järeähköjen leppien, raitojen, haapojen ja kuusten tyvet. Lisäksi useiden
muiden puiden tyvet tutkittiin, vaikka liito-orava ei yleensä niitä suosi.
LIito-oravan elinpiiristä
Liito-orava asettuu mieluiten kuusivaltaiseen metsään, jossa on riittävästi lehtipuita seassa. Kesällä se syö pääosin lehtipuiden lehtiä, suosituimpia ovat koivut, lepät ja haapa. Syksyllä ravinto koostuu lähinnä havupuiden silmuista sekä koivun ja lepän norkoista. Vastaavaan ravintoon
se turvautuu myös talvella. Monipuoliset ravintovaatimukset määräävät lajin elinympäristön
sijoittumista. Lisäksi sopivia pesäpaikkoja – kuten vanhoja tikankoloja tai risupesiä – täytyy
olla riittävästi tarjolla.
Liito-oravien reviirit ovat varsin laajoja, erityisesti koirailla, joiden elinpiirin keskimääräinen pinta-ala on noin 60 hehtaaria. Naarailla on huomattavasti pienempi reviiri, vain noin
kahdeksan hehtaaria. Molemmat sukupuolet käyttävät useita eri koloja, ja niiden reviireillä on
tärkeitä ydinalueita.
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Aikuiset yksilöt ovat varsin paikkauskollisia ja liikkuvat vain pakon edessä uusille alueille.
Nuoret yksilöt sen sijaan levittäytyvät uusille alueille säännöllisesti (dispersaali). Levittäytymisen vuoksi elinvoimaisen reviirin on oltava yhteydessä laajempiin metsäalueisiin niin sanottujen ekologisten käytävien kautta. Mikäli metsät ovat eristäytyneitä saarekkeita, ei liitooravilla ole edellytyksiä elinvoimaisiin pesimäkantoihin. Lisääntymismetsien välillä tulisi olla
vähintään kymmenen metriä korkeaa puustoa, mieluummin vielä korkeampaa. Hakkuuaukot
ja taimikot eivät ole liito-oravalle kelvollisia liikkumisreittejä.

Liito-orava lainsäädännössä
Liito-orava kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) mukaisiin lajeihin, joihin kuuluvien
yksilöiden luonnossa selvästi havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja
heikentäminen on uuden luonnonsuojelulain (49 §) mukaisesti kielletty.
tulokset ja päätelmät
Piispalan kyläyleiskaava-alueelta ei löydetty lainkaan liito-oravan jätöksiä. Alueella on melko
niukasti lajille soveliasta elinympäristöä, sillä kangasmetsät ovat suurelta osin mäntyvaltaisia.
Lisäksi rajaukselta ei tunneta aiempia liito-oravahavaintoja (Suomen ympäristökeskus 2016).
Lajin esiintymistä ei näin ollen tarvitse huomioida kaavoituksessa.

viitasammakkoselvitys
viitasammakon tunnistaminen
Viitasammakko (Rana arvalis) muistuttaa ulkonäöltään huomattavasti sammakkoa (Rana temporaria), mutta se voidaan erottaa tiettyjen tuntomerkkien avulla. Viitasammakko on teräväkuonoinen ja takajalkojen räpylöiden ulkopuolelle jää 2,5–3 varvasluuta. Sammakolla niitä on
korkeintaan kaksi. Lisäksi jalkapohjan sisäsyrjässä on kova ja kookas metatarsaalikyhmy (jalkapöydän luu), joka on vähintään puolet sisimmän varpaan pituudesta. Värituntomerkit ovat
haastavampia, mutta kutevilla koirailla on usein sinertävä kurkku. Toisinaan lähes koko ruumis saattaa olla varsin selvästi sinertävän sävyinen.
Parhain tuntomerkki on koiraan tunnusomainen soidinääni ”voup, voup, voup...”. Se on hidastempoinen ääni, joka muistuttaa uppoavaa pulloa. Lajin havaitsee parhaiten nimenomaan
soidinäänen perusteella, sillä elintavoiltaan se on varsin piilotteleva ja arka.
Laji voidaan tunnistaa myös melko luotettavasti mätimunista eli kudusta. Viitasammakolla ne kelluvat ”välivedessä” ja ovat jokseenkin pieniä. Sammakon kutu on tyypillisesti selvästi
kookkaampaa ja se on aivan veden pinnassa. Rupikonnan (Bufo bufo) kutu on usean metrin
mittaista ”helminauhaa”, joka poikkeaa suuresti viitasammakon ja sammakon mätimunista.
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viitasammakon elinpiiristä
Viitasammakko on mieltynyt erityisesti reheviin vesistöihin, ja sitä pidetäänkin usein nimenomaan rehevien lintujärvien lajina. Se suosii kuitenkin myös hieman karumpia lampareita,
mutta kutupaikaltaan se vaatii riittävästi suojaisaa kasvillisuutta. Pienet kosteat painanteet tai
vaikkapa ojat eivät sille kelpaa muuta kuin liikkumisreitiksi.
Viitasammakko on hyvin paikkauskollinen laji, joka pysyttelee vain muutaman neliökilometrin alueella läpi vuoden. Talvehtimaan viitasammakot hakeutuvat huomaamattomasti
syys-lokakuussa, jolloin ne katoavat sopivien vesistön pohjiin muun muassa kivien alle. Viitasammakot kerääntyvät muiden sammakoiden tavoin ryhmäsoitimelle jo hyvin varhain keväällä, kun jääpeite sulaa ja yöpakkaset laantuvat.
Sopivia kutupaikkoja ovat muun muassa rehevät luhtarannat, ilmaversoiskasvillisuuden
laiteilla olevat suojaisat sopukat ja muut vastaavat paikat. Mätimunaklimpit ovat usein vesirajalla vesisammalten ja muun kasvillisuuden lomassa.
Viitasammakoiden liikehtimistä on tutkittu hyvin vähän, mutta eräiden eurooppalaisten
tutkimusten (Kovar ym. 2009) mukaan keskimääräinen liikkumismatka on noin 1 000 metriä.
Liikkumisreitteinä ne käyttävät usein kosteita ja suojaisia ojia, mutta esimerkiksi kuiville mäntykankaille ne nousevat ilmeisesti harvoin. Kesänsä viitasammakot viettävät vesistöjen lähellä
rannoilla, rantapensaikoissa, tuoreissa metsissä, soilla ja pelloilla. Ravinnonsaantimahdollisuudet vaikuttavat lajin elinpiirin valintaan.
Kutupaikoilta poistuvien ja niillä kesää viettävien yksilöiden prosentuaalisia suhteita ei
tiedetä. Todennäköisesti viitasammakot pysyttelevät mahdollisimman lähellä kutu- ja talvehtimispaikkoja – jotka voivat sijaita samalla järvellä – mikäli ravintoa on riittävästi tarjolla.
Viitasammakon kudusta kehittyy toukkia noin kolmessa viikossa. Toukkavaihe kestää keskimäärin 2–3 kuukautta, riippuen kesän sääolosuhteista. Toukkien muodonmuutoksen jälkeen
pienet sammakot nousevat yleensä maalle, mutta niiden liikehtimisestä on niukasti tietoja saatavilla.
viitasammakko lainsäädännössä
Viitasammakko kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) mukaisiin lajeihin, joihin kuuluvien yksilöiden luonnossa selvästi havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen
ja heikentäminen on uuden luonnonsuojelulain (49 §) mukaisesti kielletty. IV(a)-liitteen lajit ja
niiden elinympäristöt ovat tiukasti suojeltuja.
Luonnonsuojelulain mukaan paikallinen ELY-keskus voi yksittäistapauksissa myöntää
poikkeusluvan, vaikka toiminta aiheuttaisikin varmuudella haittaa direktiivilajille. Edellytyksenä on kuitenkin se, että hanke koskee yleistä etua ja muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole.
Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) uhanalaisuusluokituksessa viitasammakko
on elinvoimainen (LC, Least Concern). Suomalaisessa uhanalaisuusluokituksessa viitasammakkoa ei ole luokiteltu uhanalaiseksi tai vaarantuneeksi lajiksi (Rassi ym. 2010).
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tutkimusmenetelmät
Viitasammakkoselvityksen maastoinventoinnit tehtiin 3.5. ja 4.5., jolloin käytiin läpi kaikki potentiaaliset kohteet. Tutkimusalueella tällaisia paikkoja on lähes koko rantaviiva Kuivaselän
että Jauholammen osalta. Maastotyöt tehtiin liito-orava- ja linnustoselvitysten yhteydessä, ja ne
keskittyivät varhaiseen aamuun ja aamupäivään, pääosin noin klo 4.00–11.00 väliseen aikaan,
jolloin rannat kierrettiin läpi hiljaa ja rauhallisesti. Inventointien aikana pysähdyttiin tietyin välimatkoin useiksi minuuteiksi, sillä viitasammakot ovat hyvin arkoja ja voivat säikähtäessään
pysytellä pitkään piilossa.
tulokset ja päätelmät
Tutkimusalueelta löydettiin kolme viitasammakoiden lisääntymispaikkaa: Jauhojärven luoteisosasta, Rantalanlahden pohjoisosasta ja Syvälahden kaakkoispuolelta (kuva 2). Kaikissa paikoissa havaittiin 10–20 soidintavaa yksilöä, joten kyseessä on selviä lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, joiden hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulain mukaisesti kiellettyä.
Kuva 2. Viitasammakoiden lisääntymispaikat (vihreät rajaukset).
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pesimälinnustoselvitys
tutkimusmenetelmät
Pesimälinnusto selvitettiin kartoituslaskennoin 3.5., 4.5., 29.5., 30.5., 13.6. ja 15.6. Ensimmäinen
inventointikerta tehtiin liito-orava- ja viitasammakkoselvityksen ohessa. Kartoitukset tehtiin
kello 4–11 välisenä aikana, jolloin linnut olivat aktiivisesti äänessä. Yksi inventointikerta kesti
noin 6–7 tuntia. Yölaulajiin keskittyviä inventointeja ei tehty.
Menetelmä soveltuu hyvin pienten ja rikkonaisten alueiden kartoituksiin, ja se perustuu
siihen, että kaikki pareiksi tulkittavat havainnot merkitään karttapohjalle, jotta päällekkäisyyksiltä vältytään. Pareiksi tulkittiin seuraavat havainnot: laulava koiras, varoitteleva koiras, nähty koiras, varoitteleva naaras, nähty naaras, varoitteleva pari ja nähty pari. Kartoituslaskenta
on tarkin mahdollinen linnustonselvitysmenetelmä, ja kolmen inventointikierroksen selvitystä
voidaan pitää riittävän tarkkana. Vesilinnut tulkittiin vesilintulaskentaohjeiden mukaan. Vesistöt eivät kuuluneet tutkimusalueeseen, mutta vesilinnut inventoitiin silti.
Lajit, joista kerättiin kaikki reviirihavainnot:
► Vesilinnut						
► Metsä-, pelto- ja rantakanat (ei fasaani)
► Kahlaajat (ei metsäviklo 			
ja lehtokurppa)					
► Pöllöt ja tikat (ei käpytikka)			
► Kivitasku ja kangaskiuru			
► Niittykirvinen ja keltavästäräkki		
► Sirkkalinnut					
► Sirittäjä ja idänuunilintu				
► Lepinkäiset ja kuhankeittäjä			
► Mustavaris, viherpeippo ja varpunen		
► Isokäpylintu, punavarpunen ja -tulkku

► Päiväpetolinnut
► Kurki
► Lokit ja tiirat
► Uuttukyyhky ja turkinkyyhky
► Kehrääjä ja tervapääsky
► Törmä-, haara- ja räystäspääsky
► Peukaloinen, satakieli ja leppälintu
► Viita-, luhta- ryti- ja rastaskerttunen
► Pikkusieppo ja pyrstötiainen
► Töyhtötiainen ja hömötiainen
► Järripeippo ja nokkavarpunen
► Pelto-, pohjan- ja pajusirkku

piispalan KYLÄYLEISkaava-alueen linnustosta
Selvitysalueen luontotyypit ovat varsin monipuolisia, sillä alueella on erilaisten kangasmetsien
lisäksi kosteikkoja rantavyöhykkeineen, viljelysalueita ja pihapiirejä (katso kasvillisuusselvitys
s. 18). Monipuolisuus heijastuu pesimälajistoon, minkä vuoksi Piispalan kyläyleiskaava-alueelta löydettiin yhteensä peräti 63 pesimälajia, joista 23 lukeutuu ns. huomionarvoisiin lajeihin.
lajikohtaista tarkastelua
Tässä osiossa käsitellään tutkimusalueella maastotöiden aikana havaittuja huomionarvoisia lajeja. Lajiluettelossa käytetään termeinä sekä reviiriä että pesiviä paria. Molemmat tarkoittavat
kuitenkin pesimähavaintoja. Reviirit esitetään reviirikartoissa sivuilla 14–17.
Kustakin lajista esitetään suomalaisen nimen lisäksi tieteellinen nimi. Palstan oikeassa
reunassa on merkitty punaisella hakasulkuihin lajin mahdollinen uhanalaisuusluokitus (EN =
erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, L = lintudirektiivin laji ja V =
Suomen erityisvastuulaji).
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Laulujoutsen (Cygnus cygnus)								
[L] [V]
Rantalanlahdella nähtiin kuusi poikasta emojen kanssa (reviirikartta 1). Laulujoutsen on nykyään varsin vaatimaton pesimäpaikkansa suhteen ja se pesii monenlaisilla kosteikoilla. Se on
Suomen erityisvastuulaji ja EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji.
Haapana (Anas penelope)									
[VU] [V]
Jauholammella pesi yksi pari (reviirikartta 1). Haapana on melko rehevien järvien pesijä, jonka
pesimäkannan painopiste on pohjoisessa. Se on valtakunnallisessa uhanalaisuusluokituksessa
vaarantunut (VU) ja Suomen erityisvastuulaji.
Tavi (Anas crecca)								
[V]
Jauholammelle pesi yksi pari (reviirikartta 1). Tavi on tavallinen laji, joka pesii monenlaisissa
kosteikoissa, jopa metsäojien varsilla. Se on Suomen erityisvastuulaji.
Telkkä (Bucephala clangula)								
[V]
Tutkimusalueelle asettui pesimään viisi paria (reviirikartta 1). Telkkä on hyvin tavallinen sorsalintu maassamme. Toisinaan se pesii hyvin kaukana lähimmästä vesialueesta, mikäli sopiva
luonnonkolo on tarjolla. Telkkä on Suomen erityisvastuulaji.
Isokoskelo (Mergus merganser)							
[VU] [V]
Tutkimusalueen ainoa pari pesi Jauholammella (reviirikartta 1). Isokoskelo on tyypillisesti
suurten vesistöjen laji. Se on Suomen erityisvastuulaji ja valtakunnallisessa uhanalaisuusluettelossa vaarantunut (VU).
Pyy (Tetrastes bonasia)								
[L]
Tutkimusalueella oli vain yksi reviiri (reviirikartta 1). Pyy viihtyy kuusivaltaisissa havu- ja sekametsissä, joissa esiintyy leppää ruokailua varten. Se on EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji.
Teeri (Tetrao tetrix) 								
[L] [V]
Alueella oli yksi pesivä pari (reviirikartta 2). Teeri pesii monenlaisilla metsämailla. Se on EU:n
lintudirektiivin I-liitteen laji ja Suomen erityisvastuulaji.
Kuikka (Gavia arctica)								
[L]
Jauholammella oli yksi reviiri (reviirikartta 2). Kuikka on tyypillisesti karujen ja kivikkorantaisten järvien pesijä. Se on EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji.
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)					
[L]
Rantalanlahden pohjukasta varmistettiin tutkimusalueen ainoa reviiri (reviirikartta 2). Ruskosuohaukka on erikoistunut pesimään ruoikoissa ja rantaluhdilla. Se on EU:n lintudirektiivin
I-liitteen laji.
Nokikana (Fulica atra)									
[EN]
Jauholammen luoteislaidalla oli yksi reviiri (reviirikartta 2). Nokikana on rehevien lintujärvien
pesijä, joka on taantunut hyvin voimakkaasti. Se on valtakunnallisessa uhanalaisuusluokituksessa erittäin uhanalainen (EN).
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Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)				
[VU]
Rantalanlahden pohjukassa oli yksi elinpiiri (reviirikartta 2). Taivaanvuohi on monenlaisten
kosteikkojen pesijä, jonka reviirin löytää varsin usein myös hakkuualojen ojalinjojen varrelta.
Se on valtakunnallisessa uhanalaisuusluokituksessa vaarantunut (VU).
Valkoviklo (Tringa nebularia)							
[V]
Rantalanlahden pohjukassa pesi yksi pari (reviirikartta 2). Valkoviklo pesii muun muassa avosoilla sekä niitä reunustavissa kangasmetsissä ja rantaluhdilla. Se on Suomen erityisvastuulaji.
Liro (Tringa glareola)								
[NT] [L] [V]
Rantalanlahden pohjukassa oli yksi elinpiiri (reviirikartta 3). Liro on avosoiden ja rantaluhtien
pesijä. Se on Suomen erityisvastuulaji ja EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji sekä valtakunnallisessa uhanalaisuusluettelossa silmälläpidettävä (nT).
Rantasipi (Actitis hypoleucos)							
[V]
Tutkimusalueella pesi kolme paria (reviirikartta 3). Rantasipi on tyypillinen kivikkorantaisten
järvien pesijä, joka on taantunut melko voimakkaasti. Se on Suomen erityisvastuulaji.
Palokärki (Dryocopus martius)					
[L]
Tutkimusalueen itäpuoliskolla oli kaksi elinpiiriä (reviirikartta 3). Palokärki on erityisesti iäkkäiden havumetsien laji, mutta se pesii myös esimerkiksi hakkuuaukkojen kookkaissa jättöpuissa. Se on EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji.
Haarapääsky (Hirundo rustica)									
[NT]
Viisi paria pesi Rantalanlahden länsipuolen rakennuksissa (reviirikartta 3). Haarapääsky on
kulttuurisidonnainen laji, joka pesii tyypillisesti erilaisiin rakennuksiin. Se on valtakunnallisessa uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettävä (NT).
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)				
[V]
Tutkimusalueella kuultiin kolme laulavaa koirasta (reviirikartta 3). Laji pesii vanhemmissa
metsissä, asutuksen piirissä ja runsaimmin mäntykankailla. Leppälintu on Suomen erityisvastuulaji.
Hömötiainen (Poecile montanus) 									
[VU]
Tutkimusalueelta löydettiin 13 elinpiiriä (reviirikartta 3). Hömötiainen kovertaa itse pesäkolonsa lahoon pökkelöön tai käyttää luonnonkoloja hyväkseen. Se on tyypillinen iäkkäiden havumetsien laji. Hömötiainen on uhanalaisuusluokitukseltaan vaarantunut (VU).
Töyhtötiainen (Lophophanes cristatus)							
[VU]
Neljä paria pesi rajauksella (reviirikartta 4). Töyhtötiainen on erityisesti iäkkäiden havumetsien
pesimälaji. Se on uhanalaisuusluokitukseltaan vaarantunut (VU).
Varpunen (Passer domesticus)									
[VU]
Rantalanlahden länsipuolen pihapiireissä pesi kaksi paria (reviirikartta 4). Varpunen on täysin
kulttuurisidonnainen laji, joka pesii tyypillisesti asuinrakennuksiin. Se on valtakunnallisessa
uhanalaisuusluokituksessa vaarantunut (VU).
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Viherpeippo (Carduelis chloris)									
[VU]
Neljä paria pesi alueella (reviirikartta 4). Viherpeippo on tavallinen kulttuuriympäristöjen sekä
muun muassa hakkuualojen pesijä. Se on valtakunnallisessa uhanalaisuusluokituksessa vaarantunut (VU).
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)									
[VU]
Alueella oli neljä reviiriä (reviirikartta 4). Punatulkku pesii kuusivaltaisissa metsissä, eikä ole
missään erityisen runsas. Se on uhanalaisuusluokitukseltaan vaarantunut (VU).
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)									
[VU]
Tutkimusalueen rantavyöhykkeillä oli neljä reviiriä (reviirikartta 4). Pajusirkku on nimensä
mukaisesti erilaisesti pensaikoiden pesijä, mutta yleensä sen tapaa nimenomaan kosteikkojen
laitamailta. Se on uhanalaisuusluokitukseltaan vaarantunut (VU).

päätelmät
Piispalan kyläyleiskaava-alueen pesimälinnusto on pääosin tavanomaista, mutta kosteikkojen
vuoksi alueelta tulkittiin kaksi linnustolle arvokasta aluetta, joista toinen koskee Jauholammen
luoteisosan luhtaa ja toinen Rantalanlahden pohjukkaa. Molemmissa oli vaateliasta kosteikkolajistoa, ja alueiden voidaan katsoa olevan tärkeitä vuosittain. Tämän vuoksi ne suositetaan
säilytettävän ennallaan siten, että niiden ominaispiirteet eivät muutu.
Muilta osin ei voida antaa erityisiä maankäyttösuosituksia, vaikka alueelta löydettiin yhteensä 23 huomionarvoista lajia (taulukko 1), sillä lähes kaikilla huomionarvoilla lajeilla on
runsaasti tarjolla soveliaita elinympäristöjä, eivätkä ne tyypillisesti pesi vuosittain samassa paikassa. Lisäksi ne ovat hyvin tavallisia pesijöitä. Huomionarvoisen lajien lisäksi alueella pesi 40
muuta lajia (taulukko 2).
Kuva 3. Linnustollisesti arvokkaat alueet (vihreät rajaukset).
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Taulukko 1. Tutkimusalueella vuonna 2016 pesineet huomionarvoiset lintulajit luokituksineen.
EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut ja NT = silmälläpidettävä.
Laji

Parimäärä

Lintudirektiivin I-liitteen laji

Erityisvastuulaji

Uhanalaisuusluokitus

Laulujoutsen

1

x

x

-

Haapana

1

-

x

VU

Tavi

1

-

x

-

Telkkä

5

-

x

-

Isokoskelo

1

-

x

VU

Pyy

1

x

-

-

Teeri

1

-

x

-

Kuikka

1

x

-

-

Ruskosuohaukka

1

x

-

-

Nokikana

1

-

-

EN

Taivaanvuohi

1

-

-

VU

Valkoviklo

1

-

x

-

Liro

1

x

x

NT

Rantasipi

3

-

x

-

Palokärki

2

-

-

-

Haarapääsky

5

-

-

NT

Leppälintu

3

-

x

-

Hömötiainen

13

-

-

VU

Töyhtötiainen

4

-

-

VU

Varpunen

2

-

-

VU

Viherpeippo

4

-

-

VU

Punatulkku

4

-

-

VU

Pajusirkku

4

-

-

VU

Yhteensä

61 paria

4 laji

10 lajia

12 lajia

Taulukko 2. Tutkimusalueen muu pesimälinnusto vuonna 2016.
Parimääräarvio esitetään vain niistä lajeista, joita inventoitiin systemaattisesti.
Laji

Parimäärä

Laji

Parimäärä

Laji

Parimäärä

Sinisorsa

4

Räkättirastas

-

Talitiainen

Härkälintu

1

Laulurastas

-

Puukiipijä

-

Tuulihaukka

1

Punakylkirastas

-

Isolepinkäinen

1

Töyhtöhyyppä

1

Kulorastas

-

Närhi

-

Lehtokurppa

-

Ruokokerttunen

2

Harakka

-

Metsäviklo

-

Lehtokerttu

-

Varis

-

Sepelkyyhky

-

Hernekerttu

-

Korppi

1

Käpytikka

-

Tiltaltti

-

Kottarainen

-

Kiuru

-

Pajulintu

-

Peippo

-

Metsäkirvinen

-

Hippiäinen

-

Vihervarpunen

-

Västäräkki

-

Harmaasieppo

-

Urpiainen

-

Rautiainen

-

Kirjosieppo

-

Keltasirkku

-

Punarinta

-

Pyrstötiainen

1

Mustarastas

-

Sinitiainen

-

Yhteensä

-

40 lajia
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Reviirikartta 1.
Laulujoutsenen (1 pari), haapana (1 pr), tavin (1 pr),
telkän (5 pr), isokoskelon (1 pr) ja pyyn (1 pr) reviirit.

Laulujoutsen

Tavi

Isokoskelo

Haapana

Telkkä

Pyy
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Reviirikartta 2.
Teeren (1 pari), kuikan (1 pr), ruskosuohaukan (1 pr),
nokikanan (1 pr), taivaanvuohen (1 pr) ja valkoviklon (1 pr) reviirit.

Teeri

Ruskosuohaukka

Taivaanvuohi

Kuikka

Nokikana

Valkoviklo
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Reviirikartta 3.
Liron (1 pari), rantasipin (3 pr), palokärjen (1 pr),
haaraspääskyn (5 pr), leppälinnun (3 pr) ja hömötiaisen (13 pr) reviirit.

Liro

Palokärki

Leppälintu

Rantasipi

Haarapääsky

Hömötiainen
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Reviirikartta 4.
Töyhtötiaisen (4 paria), varpusen (2 pr), viherpeipon (4 pr),
punatulkun (4 pr) ja pajusirkun (4 pr) reviirit.

Töyhtötiainen

Viherpeippo

Varpunen

Punatulkku
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Pajusirkku

Kasvillisuusselvitys
Piispalan kyläyleiskaava-alueen kasvillisuus ja luontotyypit selvitettiin 2.9. ja 5.9., mutta kevätlajistoa havainnoitiin myös linnustoselvitysten yhteydessä.

tutkimusmenetelmät
Aluerajaus kierrettiin järjestelmällisesti läpi, jolloin kirjattiin kaikki löydetyt putkilokasvilajit,
myös puutarhoista ja pihoista villiintyneet lajit. Jokainen kuvio tyypiteltiin maastossa yleispiirteisesti, ja niiden rajat piirrettiin maastokartalle, sillä tarkoituksena oli löytää mahdolliset
arvokohteet, kuten esimerkiksi metsä-, vesi- ja luonnonsuojelulain mukaiset elinympäristöt.
Kustakin kuviosta kirjoitettiin yleisluonnehdinta ja mahdolliset lisätiedot. Selvityksessä käytetty nimistö on Suuren Pohjolan Kasvion (Mossberg & Stenberg 2005) mukainen.

Piispalan kyläyleiskaava-alueen kasvillisuudesta
Tutkimusalue on kasvillisuuden kannalta monipuolinen, sillä alueella on useita erilaisia ja eri
kehitysasteen kangasmetsiä kuivista lehtomaisiin kankaisiin sekä kulttuurivaikutteisia lehtimetsiä. Pihapiirejä ja viljelysalueita on runsaasti. Lisäksi muutamat suolaikut ja rantavyöhykkeet lisäävät alueen monipuolisuutta.

KASVILLISUUSKUVAUKSET
Tässä osiossa kuvataan yleispiirteisesti erilaisten kasvillisuuskuvioiden luonnetta. Tutkimusalueesta laadittiin toimeksiannon mukaisesti yleispiirteinen kasvillisuuskartta (kuva 4). Arvokkaista elinympäristöistä esitetään tarkempi kuvaus.
Puolukkatyypin (VT) kuivahko kangas
Alueella on runsaasti puolukkatyypin kuivahkoa kangasta, jossa mänty on valtalaji. Paikoin
esiintyy myös kohtalaisesti kuusia ja koivuja. Rajauksiin lukeutuu hyvin monen eri ikäluokan metsämaita hakkuualoista ja taimikoista päätehakkuuikäisiin lohkoihin. Metsät vaihtelevat monin paikoin hyvin mosaiikkimaisesti variksenmarja-kanervatyypin (EVT) kuivahkon ja
kanervatyypin (CT) kuivan kankaan välillä. Näitä metsätyyppejä ei ole kuitenkaan eroteltu
vaan ne on rajattu samaan metsätyyppiin. Kenttäkerroksen valtalajit vaihtelevat hyvin pitkälti
eri kangasmetsätyyppien välillä siten, että puolukkatyypin runsain laji on puolukka ja muiden
sekä kanerva että variksenmarja. Alueella on myös erittäin pieniä mustikkatyypin (MT) tuoreen kankaan laikkuja.
Mustikkatyypin (MT) tuore kangas
Mustikkatyypin tuoreita kankaita on melko niukasti, ja ne ovat pitkälti kuusivaltaisia. Seassa
on paikoin myös muun muassa koivuja ja mäntyjä. Pensaskerrosta hallitsevat puiden taimet
sekä kataja. Peruslajistoa edustavat muun muassa metsätähti, oravanmarja, metsälauha ja kevätpiippo. Kuvioihin sisältyy hyvin niukasti puolukkatyypin (VT) kuivahkoa kangasta.
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PUOLUKKATYYPIN (VT)
KUIVAHKO KANGAS

MUSTIKKATYYPIN (MT)
TUORE KANGAS

KÄENKAALI-MUSTIKKATYYPIN
(OMT) LEHTOMAINEN KANGAS

VILJELYSALUEET, NIITYT JA
KÄYTÖSTÄ POISTETUT PELLOT

PIHAPIIRIT JA KULTTUURIVAIKUTTEISET METSÄT

RÄMEET, KORVET JA
RANTALUHDAT

VESIALUEET

Kuva 4. Piispalan kylätyleiskaava-alueen yleispiirteinen kasvillisuuskartta.
Käenkaali-mustikkatyypin (OMT) lehtomainen kangas
Käenkaali-mustikkatyypin lehtomaisia kankaita esiintyy useassa eri paikassa. Osa on varsin
monimuotoisia. Kuusi on pääosin valtapuu, mutta myös koivu on tavallinen, paikoin myös
valtapuu. Käenkaali ja mustikka ovat hyvin tavallisia lajeja, samoin metsätähti ja oravanmarja.
Kuvioilla on myös hyvin pienialaisesti mustikkatyypin (MT) tuoretta ja puolukkatyypin (VT)
kuivahkoa kangasta.
Viljelysalueet, niityt ja käytöstä poistetut pellot
Tutkimusalueella on sekä aktiivisessa viljelyskäytössä olevia peltoja että käytöstä poistettuja
peltolohkoja, jotka ovat alkaneet metsittyä. Suurin osa on kuitenkin edelleen viljelyksen alaisia.
Rajaukset sisältävät myös niittyjä / kesantoja, joiden lajisto vaihtelee varsin runsaasti.
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Pihapiirit ja kulttuurivaikutteiset metsät
Kyläyleiskaava-alueella on lukuisia pihapiirejä, jotka koskevat sekä pysyvää asutusta että vapaa-ajan asuntoja. Pihapiirejä ei tutkittu kunnolla, sillä ne eivät ole luonnontilaisia. Rajauksiin
on luettu mukaan pihojen laiteilla olevat kulttuurivaikutteiset metsät sekä muut kulttuurivaikutteiset elinympäristöt, kuten pienet joutomaat. Jauhosaaren länsirannan pihaan lukeutuu
myös harmaaleppäyhdyskunta.
Rämeet, korvet ja rantaluhdat
Jauholammen luoteisrannan suoalue koskee isovarpurämettä (IR), jota halkoo ojalinja. Mäntyvaltaisen puuston alla kasvaa eniten suopursua. Rannan tuntumassa on pieni nevareunus
sekä rantaluhta. Tyyppilajeja ovat rahkasammalten lisäksi muun muassa pullosara, suokukka
ja jouhisara.
Jauholammen koillislaidalla on korpi- ja rämelaikku, josta osa on muun muassa puolukkaja mustikkakorpea. Kuviolla on paikoin runsaasti ruohoisuutta, jota ilmentää vehka ja raate.
Alue on kuitenkin ojitettu, joten se ei ole luonnontilainen. Osa kuviosta on ojitettu ruohokorpea.
Rantalanlahden pohjukassa on pieni järviruokovaltainen luhta, jossa esiintyy yleisesti luhtavillaa, suoputkea, kurjanjalkaa, pajuja ja järvikortetta. Luhtaa ei tulkittu luonnontilaiseksi,
sillä Jauholammesta johtaa ojalinja Rantalanlahteen ruokoluhdan luona.
Vesialueet
Vesialueet eivät lukeutuneet tutkimuksen alaisuuteen, mutta rajauksen sisällä on pari pientä
rantalaikkua, jotka on rajattu erikseen.

päätelmät
Piispalan tutkimusalue on kasvillisuudeltaan varsin monipuolista, mutta luonnontilaisia tai
luonnontilaisen kaltaisia alueita on hyvin niukasti. Tutkimusalueelta ei löydetty huomionarvoisia elinympäristöjä, sillä kaksi suolaikkua ja rantaluhta ovat ojitettuja, eivätkä ne ole luonnontilaisia. Maankäytölle ei ole näin ollen rajoituksia tai esteitä.
Rajaukselta löydettiin 248 putkilokasvia (taulukko 3), mikä on melko suuri määrä. Havaituista putkilokasveista yksikään ei lukeudu valtakunnalliseen tai alueelliseen uhanalaisuusluokitukseen. Lisäksi alueelta ei tunneta uhanalaisten lajien esiintymiä (Suomen ympäristökeskus 2016).
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Taulukko 3. Piispalan selvitysalueella esiintyvät putkilokasvilajit aakkosjärjestyksessä.
Tähdellä merkityt ovat puutarhalajeja tai viljelysjäänteitä.
Laji

Tieteellinen nimi

Laji

Tieteellinen nimi

Ahojäkkärä

Gnaphalium sylvaticum

Järviruoko

Phragmites australis

Ahokeltano

Hieracium (sektio) vulgata

Jättipalsami *

Impatiens glandulifera

Ahomansikka

Fragaria vesca

Kaihopajuangervo *

Spiraea x rubella

Ahosuolaheinä

Rumex acetosella

Kangasmaitikka

Melampyrum pratense

Aitaorapihlaja *

Crataegus flabellata var. grayana

Kanerva

Calluna vulgaris

Aitovirna

Vicia sepium

Karhunputki

Angelica sylvestris

Alsikeapila

Trifolium hybridum

Karviainen *

Ribes uva-crispa

Amerikanhorsma

Epilobium adenocaulon

Kataja

Juniperus communis

Eteläntuoksusimake

Anthoxanthum odoratum

Kaura *

Avena sativa

Euroopanlehtikuusi *

Larix decidua

Keltakannusruoho

Linaria vulgaris

Haapa

Populus tremula

Keltakurjenmiekka

Iris pseudocorus

Halava

Salix pentandra

Keltapensashanhikki *

Dasiphora fruticosa

Hanhenpaju

Salix repens

Ketohopeahanhikki

Potentilla argentea ssp. argentea

Harakankello

Campanula patula

Keto-orvokki

Viola tricolor

Harmaaleppä

Alnus incana

Ketosilmäruoho

Euphrasia stricta

Harmaasara

Carex canescens

Kevätpiippo

Luzula pilosa

Heinätähtimö

Stellaria graminea

Kielo

Convallaria majalis

Herttavuorenkilpi *

Bergenia cordifolia

Kiiltopaju

Salix phylicifolia

Hevonhierakka

Rumex longifolius

Kiiltotuhkapensas *

Cotoneaster lucidus

Hieskoivu

Betula pubescens

Kirjopillike

Galeopsis speciosa

Hietakastikka

Calamagrostis epigejos

Kissankello

Campanula rotundifolia

Hiirenvirna

Vicia cracca

Koiranheinä

Dactylis clomerata

Hopeasalava *

Salix alba var. sericea

Koiranputki

Anthriscus sylvestris

Huopakeltano

Pilosella officinarum ssp. pilosella

Koiranvehnä

Elymus caninus

Isokarpalo

Vaccinium oxycoccos

Komealupiini *

Lupinus polyphyllus

Isolaukku

Rhinanthus serotinus

Konnanvihvilä

Juncus bufonius

Isomaksaruoho

Hylotelephium telephium

Korpikaisla

Scirpus sylvaticus

Isonokkonen

Urtica dioica

Korpikastikka

Calamagrostis purpurea

Isopihatatar

Polygonum aviculare ssp. aviculare

Korpipaatsama

Franfula alnus

Isotalvikki

Pyrola rotundifolia

Kotipihlaja

Sorbus aucuparia

Isotuomipihlaja *

Amelanchier spicata

Kotkansiipi *

Matteuccia struthiopteris

Japaninangervo *

Spiraea japonica

Kultapiisku

Solidago virgaurea

Jauhosavikka

Chenopodium album

Kumina

Carum carvi

Jokapaikansara

Carex nigra

Kurjenjalka

Comarum palustre

Jouhivihvilä

Juncus filiformis

Kurtturuusu *

Rosa rugosa

Juolavehnä

Elytrigia repens

Kylänurmikka

Poa annua

Juolukka

Vaccinium uliginosum

Käenkaali

Oxalis acetosella

Jänönsara

Carex ovalis

Lampaannata

Festuca ovina

Järvikorte

Equisetum fluviatile

Lehtoakileija *

Aquilegia vulgaris
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Laji

Tieteellinen nimi

Laji

Tieteellinen nimi

Leskenlehti

Tussilago farfara

Niittynätkelmä

Lathyrus pratensis

Leveäosmankäämi

Typha latifolia

Niittysuolaheinä

Rumex acetosa

Lillukka

Rubus saxatilis

Nuokkuhelmikkä

Melica nutans

Linnunkaali

Lapsana communis

Nuokkutalvikki

Orthilia secunda

Luhtakuusio

Pedicularis palustris

Nurmihärkki

Cerastium fontana

Luhtalemmikki

Myosotis scorpioides

Nurmilauha

Deschampsia cespitosa

Luhtasuoputki

Peucedanum palustre

Nurminata

Festuca pratensis

Luhtatähtimö

Stellaria palustris

Nurmipiippo

Luzula multiflora

Luhtavilla

Eriophorum angustifolium

Nurmipuntarpää

Alopecurus pratensis

Luhtavuohennokka

Scutellaria galericulata

Nurmirölli

Agrostis capillaris

Lumme

Nymphaea alba

Nurmitädyke

Veronica chamaedrys

Lutukka

Capsella bursa-pastoris

Nurmitähkiö, timotei

Phleum pratense

Lännenpunaherukka *

Ribes rubrum

Ojakellukka

Geum rivale

Maitohorsma

Epilobium angustifolium

Ojakärsämö

Achillea ptarmica

Mesiangervo

Filipendula ulmaria

Ojasorsimo

Glyceria fluitans

Mesimarja

Rubus arcticus

Oravanmarja

Maianthemum bifolium

Metsäalvejuuri

Dryopteris carthusiana

Orvontädyke

Veronica serpyllifolia

Metsäapila

Trifolium medium

Otavalvatti

Sonchus asper

Metsäimarre

Gymnocarpium dryopteris

Paimenmatara

Galium album

Metsäkastikka

Calamagrostis arundinacea

Palavarakkaus *

Lychnis chalcedonica

Metsäkorte

Equisetum sylvaticum

Pallosara

Carex globularis

Metsäkurjenpolvi

Geranium sylvaticum

Peltohanhikki

Potentilla norvegica

Metsäkuusi

Picea abies

Peltohatikka

Spergula arvensis

Metsälauha

Deschampsia flexuosa

Peltokanankaali

Barbarea vulgaris

Metsämaitikka

Melampyrum sylvaticum

Peltokorte

Equisetum arvense

Metsämänty

Pinus sylvestris

Peltolemmikki

Myosotis arvensis

Metsäruusu

Rosa majalis

Peltomatara

Galium spurium

Metsätammi *

Querqus robur

Pelto-ohdake

Cirsium arvense

Metsätähti

Trientalis europaea

Pelto-orvokki

Viola arvensis

Metsävaahtera *

Acer platanoides

Peltopillike

Galeopsis bifida

Morsiusangervo *

Spiraea x arguta

Peltoretikka *

Raphanus raphanistrum

Mustaherukka

Ribes nigrum

Peltosaunio

Tripleurospermum perforatum

Mustikka

Vaccinium myrtillus

Peltotaskuruoho

Thpaspi arvense

Mutasara

Carex limosa

Peltoukonnauris

Erysimum cheiranthoides

Myrkkykeiso

Cicuta virosa

Peltovalvatti

Sonchus arvensis

Mökinpajuangervo *

Spiraea x rosalba

Peltovillakko

Senecio vulgaris

Niittyhumala

Prunella vulgaris

Piennarmatara ^

G. x pomeranicum

Niittyleinikki

Ranunculus acris

Pietaryrtti

Tanacetum vulgare

Niittynurmikka

Poa pratensis

Piharatamo

Plantago major
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Laji

Tieteellinen nimi

Laji

Tieteellinen nimi

Pihasaunio

Matricaria suaveolens

Riippasara

Carex magellanica

Pihatähtimö

Stellaria media

Rohtotädyke

Veronica officinalis

Pihasyreeni *

Syringa vulgaris

Rusopajuangervo *

Spiraea x billardii

Piikkiohdake

Cirsium vulgare

Rätvänä

Potentilla erecta

Pikkulaukku

Rhinanthus minor

Rönsyleinikki

Ranunculus repens

Pikkulimaska

Lemna minor

Rönsyrölli

Agrostis stolonifera

Pikkuvesitähti

Callitriche palustris

Sananjalka

Pteridium aquilinum

Pimpinellaruusu *

Rosa pimpinellifolia

Sarjakeltano

Hieracium umbellatum

Pohjankallioimarre

Polypodium vulgare

Savijäkkärä

Gnaphalium uliginosum

Pohjanpaju

Salix lapponum

Seittitakiainen

Arctium tomentosum

Pohjanpunaherukka

Ribes spicatum

Siankärsämö

Achillea millefolium

Poimulehti

Alchemilla sp.

Sianpuolukka

Arctostaphylos uva-ursi

Polvipuntarpää

Alopecurus geniculatus

Soikkovuorenkilpi *

Bergenia crassifolia

Pujo

Artemisia vulgaris

Soreahiirenporras

Athyrium filix-femina

Pullosara

Carex rostrata

Sudenmarja

Paris quadrifolia

Puna-ailakki

Silene dioica

Suohorsma

Epilobium palustre

Puna-apila

Trifolium pratense

Suomentatar *

Aconogonon x fennicum

Punanata

Festuca rubra

Suo-ohdake

Cirsium palustre

Punapeippi

Lamium purpureum

Suo-orvokki

Viola palustris

Punasänkiö

Odontites vulgaris

Suopursu

Rhododendron tomentosum

Puolukka

Vaccinium vitis-idaea

Syysmaitiainen

Leontodon autumnalis

Pyöreälehtikihokki

Drosera rotundifolia

Särmäkuisma

Hypericum maculatum

Päivänkakkara

Leucanthemum vulgare

Tahmavillakko

Senecio viscosus

Raate

Menyanthes trifoliata

Taikinamarja

Ribus alpinum

Raita

Salix caprea

Tannerpihatatar

Polygonum aviculare ssp. microspermum

Ranta-alpi

Lysimachia vulgaris

Tarhaomenapuu *

Malus domestica

Rantakanankaali

Barbarea stricta

Terijoensalava *

Salix fragilis 'bullata'

Rantakukka

Lythrum salicaria

Terttualpi

Lysimachia thyrsiflora

Rantalemmikki

Myosotis laxa

Terttuselja *

Sambucus racemosa

Rantamatara

Galium palustre

Tervaleppä

Alnus glutinosa

Rantaminttu

Mentha arvensis

Tuhkapaju

Salix cinerea

Rantanurmikka

Poa palustris

Tummarantavihvilä

Juncus alpinoarcticulatus ssp. alpinoarcticulatus

Rantapuntarpää

Alopecurus aequalis

Tuoksuvatukka *

Rubus odoratus

Rantayrtti

Lycopus europaeus

Tuomi

Prunus padus

Ratamosarpio

Alisma plantago-aquatica

Tupasvilla

Eriophorum vaginatum

Rauduskoivu

Betula pendula

Uistinvita

Potamogeton natans

Rentohaarikko

Sagina procumbens

Ulpukka

Nuphar lutea

Rentukka

Caltha palustris

Unkarinsyreeni *

Syringa josikaea

Riidenlieko

Lycopodium annotinum

Vaalea-amerikanhorsma

Epilobium ciliatum
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Laji

Tieteellinen nimi

Laji

Tieteellinen nimi

Vadelma

Spiraea x rosalba

Vesisara

Carex aquatilis

Vaivero

Prunella vulgaris

Viiltosara

Carex acuta

Valkoapila

Ranunculus acris

Viitakastikka

Calamagrostis canescens

Vanamo

Poa pratensis

Viitapihlaja-angervo *

Sorbaria sorbifolia

Variksenmarja

Lathyrus pratensis

Virpapaju

Salix aurita

Vehka

Rumex acetosa

Voikukka

Taraxacum sp.

Vehnä *

Orthilia secunda

Vuohenputki

Aegopodium podagraria

Yhteensä

248 lajia
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maisemalliset arvot
Piispalan kyläyleiskaava-alueen länsipuolisko on pitkälti ihmistoiminnan muokkauksen tuloksena syntynyttä kulttuurimaisemaa, jossa metsä- ja viljelyslaikut sekä pihapiirit vuorottelevat
yleisnäkymänä. Rantavyöhykkeillä on useita mökkejä, eikä luonnontilaisia ja maisemaltaan arvokkaita alueita ole mainittavasti.
Sen sijaan Jauholammen metsäistä itärantaa sekä Jauhosaaren itäpuolta Lokkikivenniemen
kanssa ja Rantalanlahden itärantaa voidaan pitää maisemallisesti arvokkaina (kuva 5), sillä ne
ovat pääosin koskemattomia ja luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia. Lisäksi kyseiset
rannat näkyvät melko kauas, erityisesti Kuivaselkään rajoittuvat rantavyöhykkeet. Jauholammen itäranta näkyy puolestaan Piispalan nuorisokeskukseen johtavalle tielle viljelysalueiden
yli. Tie on varsin vilkkaasti liikennöity keskuksen aktiviteettien vuoksi, minkä takia näkymää
voidaan pitää tärkeänä.
Mikäli kolmelle maisemallisesti arvokkaaksi arvioidulle alueelle sijoitetaan ranta-asutusta,
tulisi rakennukset sopeuttaa rantamaisemaan asianmukaisesti ja tapauskohtaisesti. Muilta osin
maankäyttöön vaikuttavia maisemallisia arvoja ei tutkimusalueella katsota olevan.

Kuva 5.
Maisemallisesti
arvokkaat kohteet
(vihreät alueet).
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LIITE 8.

Kannonkoski 2016
Piispalan nuorisokeskuksen asemakaavan,
Öijänniemen ranta-asemakaavan ja Piispalan
lähiympäristön kyläyleiskaavan
arkeologinen inventointi

Hans-Peter Schulz 7.10.2016

KESKI-POHJANMAAN ARKEOLOGIAPALVELU

Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu

Kannonkoski Piispala 2016

Tiivistelmä
Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu suoritti arkeologista inventointia Kannonkosken Piispalan nuorisokeskuksen asemakaavan, Öijänniemen ranta-asemakaavan ja Piispalan lähiympäristön kyläyleiskaavan alueilla.
Alueet sijaitsevat Soinin keskustasta 4,2 – 6,9 km luoteeseen. Niiden laajuus on noin 2,63 km 2 . Kenttätyön
teki FM/MA Hans-Peter Schulz 24.-26.9.2016, yht. 2,5 kenttätyöpäivää.
Inventoinnissa kartoitettiin neljä esihistoriallista muinaisjäännöskohdetta (1 Likolahti pyyntikuoppajärjestelmä,
2 Piispalankangas pyyntikuoppajärjestelmä, 3 Piispala Uimaranta esihistoriallinen leiripaikka, 4 Rantala kivikautinen löytöpaikka), kolme historiallista muinaisjäännöskohdetta (5 Likolahti 2 rakennusjäännös, 6 ja 7
Piispalankangas 2 ja 3 tervahaudat) sekä kaksi muuta havaintoa. Kahden 1700-luvun kantatalon (Piispala ja
Jauhoniemi) taustatiedot selvitettiin, mutta niiden tarkka sijainti jäi puutteellisen kartta-aineiston takia avoimeksi.
Tämän hetken layoutin perusteella voidaan arvioida ainoastaan Öijänniemen asemakaavan vaikutusta muinaisjäännöskohteisiin. Tiestö ja kunnallistekniikka ovat pääosin jo olemassa, RA-1 kortteleilla ei ole vaikutus ta, huoltoalueen ET-1 kohdalla voi olla vaikutusta kohteen 1 Likolahti alakohteeseen no. 13 pyyntikuoppa.
Piispalan asemakaavan suunnittelussa on otettava huomioon muinaisjäännöskohteet ja aluerajaukset.
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1. Perustiedot
Inventointialue: Kannonkosken Piispalan nuorisokeskuksen asemakaava, Öijänniemen ranta-asemakaava
ja Piispalan lähiympäristön kyläyleiskaava Kannonkosken keskustasta 4,2 – 6,9 km luoteeseen.
Tilaaja: Kannonkosken kunta
Inventoinnin laji: osainventointi
Kenttätyöaika: 24. - 26.9.2016, yht. 2,5 kenttätyöpäivää
Karttanumerot: TM35-lehtijako, P4321L, P4322L
vanha yleislehtijako, 2333 05, 08
Korkeus: n. 130 – 165 m mpy
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35 FIN -tasokoordinaatisto
Kopio raportista: Museoviraston arkisto (digitaalinen ja paperikopio), Keski-Suomen museo (digitaalinen
kopio)
Aiemmat tutkimukset:
tarkastus A.-L. Hirviluoto 1962
kuntainventointi T. Jussila 1989
tarkastus M. Kumpulainen 2006
Aiemmat löydöt: KM 25398; Rantalasta piikärki (hukassa), kourutaltta ja reikäkirves (Lybeckin kokoelma)

Kartta 1. Hankealueiden sijainti. Tunnetut muinaisjäännökset punaisena pisteenä. Maanmittauslaitoksen maastokarttarasteri 1:250 000, 9/2016.
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2. Inventoinnin lähtökohdat ja menetelmät
Kannonkosken kunnan luoteisosassa Kivijärven itäpuolella on kolme kaavahankealuetta: Piispalan nuorisokeskuksen asemakaava, Öijänniemen ranta-asemakaava, joka muutetaan asemakaava-alueeksi ja Piispalan
lähiympäristön kyläyleiskaava. Niiden kokonaispinta-ala on yhteensä 2,63 km 2.
Piispalan harjujaksolta, joka sijaitsee hankealueen länsiosassa, tunnetaan laaja esihistoriallinen pyyntikuoppajärjestelmä (Piispalankangas, mj-tunnus 1000006082), esihistoriallinen leiripaikka (Piispala Uimaranta, mjtunnus 216010008) ja kivikautinen löytöpaikka (Rantala, mj-tunnus 1000010427).

Kartta 2. Kaava-alueiden rajat violettina katkoviivana; tunnetut muinaisjäännökset punaisena
pisteenä. Maanmittauslaitoksen peruskarttarasteri 1:20 000, 9/2016.
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Kartta 3. Ortoilmakuva. Kaava-alueiden rajat violettina katkoviivana; tunnetut muinaisjäännökset punaisena pisteenä. Maanmittauslaitoksen ortokuvat 9/2016 >wms-server
http://tiles.kartat.kapsi.fi/ortokuva? .

2.1. Esiselvitys
Muinaisjäännösten paikallistaminen ja arviointi perustuu hankealueella ja lähiseudulla aikaisemmin tehtyjen
arkeologisten selvitysten tuloksiin. Näiden tietojen lisäksi esiselvityksessä käytetään erilaisia aineistoja, joiden avulla erotetaan muinaisjäännösten sijainnin kannalta relevantit alueet. Esihistoriallisten kohteiden osalta kaukokartoituksessa keskeisiä aineistoja ovat GTK:n kallio- ja maaperäkartat, Maanmittauslaitoksen ortoilmakuvat sekä korkeusmalli. Laserkeilausaineistoa ei ole vielä saatavilla ko. alueelta. Historiallisen ajan
kohteita etsitään topografian, kirjallisuustietojen, perimätiedon, paikannimistön ja internetistä löytyvän
historiallisen karttamateriaalin avulla, kuten pitäjänkarttojen, rajakarttojen, tie- ja liikennekarttojen,
sotilaskarttojen tai myös alueesta laadittujen vanhimpien peruskarttojen avulla.
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2.2. Menetelmät
Maastoinventoinnissa tarkastettiin melko kattavasti asemakaava-alueet, lukuun ottamatta muokattuja alueita
(sorakuoppia yms.), rakennettuja sekä muokattuja piha-alueita. Kyläyleiskaava-alueella tarkastettiin mahdollisia otollisia alueita, karkeita lohkareikkoja, pakettipeltoja ja osaa avohakkuualueista ei tarkastettu. Koekuoppia tehtiin useissa kohdissa harjun länsiosassa ja rakennusjäännöksen kohdalla (kohde 5), useimmat kuoppakohteet kairattiin. Työssä käytettiin EGNOS-yhteensopivaa paikanninta Garmin GPSmap 62s, Samsung
Galaxy Tab3 tabletti- tietokonetta, QuantumGis 2.8 -ohjelmaa paikkatietohallintaan ja GrassGis 7.0 -ohjel maa terrain-analyysiin.

Kartta 4. Inventoidut alueet sinisenä, kaava-alueiden rajat violettina katkoviivana.
Maanmittauslaitoksen peruskarttarasteri 1:20 000, 9/2016.
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3. Maisema, topografia ja geologia
Mannerjäätikkö vetäytyi alueelta noin 10 300 – 10 100 vuotta sitten, jolloin suuri osa kunnasta oli vielä veden
alla Ancylusjärven peittämänä. Piispalankankaan harju nousi vedestä n. 9500 – 8 700 vuotta sitten, pian sen
jälkeen noin 8 600 vuotta sitten Kivijärvi kuroutui Ancylusjärvestä. Piispalankankaan 2,1 km pitkä ja alun perin n. 1 km leveä ja 30 m korkea harjujakso hallitsi alueen maisemakuvaa. Alkuperäinen läntinen rantaviiva
sijaitsi Kivijärven kuroutumisen jälkeen noin 100 metriä lännempänä nykyisellä matalalla vesialueella, se siir tyi eroosion takia pikku hiljaa 100 – 150 m itään, nykyinen rantatörmä on merkitty kartalle 5 ruskeana kak soisviivana. Eroosio loppui melkein kokonaan, kun Kivijärven vedenpintaa laskettiin metrillä Kämärin voimalan rakentamisen yhteydessä vuonna 1957. Harjun itäpuoliset alueet ovat melko kivistä pohjamoreenia ja
huuhtoutunutta kumpumoreenia. Harjun eteläosassa sijaitsee Piispalan kurssi- ja leirikeskus lukuisine rakennuksineen, niiden kaakkoispuolella on kaksi maatilaa ja niiden pellot. Suurin osa harjusta toimii ulkoilualueena, sen itäpuoliset moreenialueet ovat pääosin metsätalouskäytössä.

Kartta 5. Piispalan harju merkitty keltaisena, nykyinen törmä ruskeana kaksoisviivana.
Syke, pohjavesiaineisto. Maanmittauslaitoksen peruskarttarasteri 1:20 000, 9/2016.
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4. Maastokuvaukset ja valokuvat

Kartta 6. Kuvauspaikat 1 – 18 turkoosina kolmiona. Maanmittauslaitoksen peruskarttarasteri
9/2016. Karttaselitykset ks. kartta 2.
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Kuva 1. Öijänniemen luoteiskärjen hiekkaranta kuvattu lounaaseen.

Kuva 2. Kivijärvi kuvattu Öijänniemen luoteiskärjestä pohjoiseen.
Oikealla harjun ytimen huuhtoutunutta kivikkoa.

Kuva 3. Harjun ytimen kivikkoa Öijänniemen korkeimmassa
kohdassa, kuvattu koilliseen.
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Kuva 4. Piispalan harjun rantatörmä vt:n 77 eteläpuolella. Törmän
eroosioon vaikuttavat enää ulkoilureitit, kuvattu pohjoiseen.

Kuva 5. Harjun rantatörmä leirialueen pohjoispuolella. Kuvattu
itään.

Kuva 6. Piispalan leirintäalueen pohjoisosa kuvattu koilliseen.
Maan pinta on kulunut koko alueella.
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Kuva 7. Vanhoja siirrettyjä rakennuksia (Piispalan talon piharakennuksia ?) leirintäalueen lounaisosassa, kuvattu etelään.

Kuva 8. Piispalan eteläinen rantavyöhyke kuvattuna kaakkoon.
Matala umpeen kasvanut ranta.

Kuva 9. Uusi tie kurssikeskuksen pohjoispuolella, kuvattu länteen.
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Kuva 10. Lokkikivenniemi kuvattu etelään. Huuhtoutunutta kivikkoa,
matala kivinen mutainen rantavyöhyke.

Kuva 11. Jauhosaaren eteläkärki kuvattu lounaaseen.
Huuhtoutunut kivipalle veden rajassa.

Kuva 12. Jauhosaaren korkeimmassa kohdassa on osittain raivattua
kivikkoa, jossa kasvaa tiheä kuusimetsä. Maannos, raivatut alueet ja
kasvillisuus viittaavat vanhaan kaskialueeseen. Kaskiröykkiöitä ei havaittu.
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Kuva 13. Jauholammen länsipuolinen ranta-alue, rantavyöhykkeen
yläpuolella on pieni kesannolla oleva pelto.

Kuva 14. Puronpelto Jauholammen eteläpuolella, kuvattu koilliseen.

Kuva 15. Heinäpelto Rantalahden pohjoispuolella, kuvattu kaakkoon.
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Kuva 16. Kivikkoinen niemi Syvälahden kaakkoispuolella, osittain
avohakattua, osittain nuorta ja varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kuva 17. Kivikkoinen rantavyöhyke Jauholammen itäpuolella
Hirviniemen kohdalla. Vaikeakulkuista karkeaa huuhtoutunutta kivikkoa.

Kuva 18. Kivikkoinen kangas Jauholammen itäpuolella, kankaan
pohjoisosat on laajalti avohakattu ja muokattu.
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5. Alueen aiempi maankäyttö.
Kivijärvi oli todennäköisesti esihistoriallisella ajalla tärkeä vesireitti Saimaalta (Keiteleen kautta) luoteeseen
Lestijärven kautta Pohjanlahdelle. Lähialueelta tunnettaan runsaasti kivikautisia asuinpaikkoja. Etenkin Piispalanharjun länsi- ja etelälaita olivat otollisia asutukselle, mutta juuri nämä rantavyöhykkeet ovat tuhoutuneet
voimakkaan eroosion seurauksena. Rantalan tilan irtolöydöistä piikärki ja kourutaltta ovat kivikautisia, reikäkirves on todennäköisesti pronssikautinen. Rautakautisia löytöjä ei tunneta lähialueelta.
Rakennusjäännös kohde 5 Likolahti voi olla merkki varhaisesta historiallisesta asutuksesta, ilman kaivaustutkimuksia ja ajoitusta asiaa ei kuitenkaan voida varmistaa (ks. kohdekuvaukset). Viimeistään 1700-luvun alkupuolella Piispalanharjun eteläkärkeen oli perustettu 2 taloa, Piispa ja Jauhoniemi, todennäköisesti molem mat kantatalojen paikat ovat jääneet nykyisen rakennetun alueen alle. Näihin taloihin liittyvät ilmeisesti tervahaudat kohteissa 6 ja 7.

Kartta 7. Ote 1840-luvun pitäjänkartasta. Kartalle on merkitty Piispalan ja Jauhoniemen
talot, kartan huonon kunnon takia Jauhoniemen sijainti on epäselvä. Tarkka laatimisvuosi ja tekijä
eivät ole tiedossa.
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6. Tulokset
Inventoinnissa kartoitettiin neljä esihistoriallista muinaisjäännöskohdetta (1 Likolahti pyyntikuoppajärjestelmä,
2 Piispalankangas pyyntikuoppajärjestelmä, 3 Piispala Uimaranta esihistoriallinen leiripaikka, 4 Rantala kivikautinen löytöpaikka), kolme historiallista muinaisjäännöskohdetta (5 Likolahti 2 rakennusjäännös, 6 ja 7
Piispalankangas 2 ja 3 tervahaudat) sekä kaksi muuta havaintoa. Kahden 1700-luvun kantatalon (Piispala ja
Jauhoniemi) taustatiedot selvitettiin, mutta niiden tarkka sijainti jäi puutteellisen kartta-aineiston takia avoimeksi.
Tämän hetken layoutin perusteella voidaan arvioida ainoastaan Öijänniemen asemakaavan vaikutusta muinaisjäännöskohteisiin. Tiestö ja kunnallistekniikka on pääosin valmiina, RA-1 kortteleilla ei ole vaikutusta,
huoltoalueen ET-1 kohdalla voi olla vaikutusta kohteen 1 Likolahti alakohteeseen no. 13 pyyntikuoppa. Piispalan asemakaavan suunnittelussa on otettava huomioon muinaisjäännöskohteet ja aluerajaukset.
Lestijärvellä, 7. 10.2016
Hans-Peter Schulz

Kartta 8. Kohteet 1 – 11. Esihistorialliset muinaisjäännöskohteet punaisena pisteenä, historialliset
muinaisjäännöskohteet oranssina pisteenä, muut havainnot keltaisena pisteenä. Kantatalojen
mahdollinen sijainti on merkitty sinisellä katkoviivalla. MML:n peruskarttarasteri 1: 20 000, 9/2016.
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7. Kohdehakemisto
Kohde

1. Likolahti

sivu

tyyppi/
tyypin tarkenne

ajoitus

lkm

status

18

työ- ja valmistuspaikat
pyyntikuoppajärjestelmä

esihistoriallinen

15

MJ

20

työ- ja valmistuspaikat
pyyntikuoppajärjestelmä

esihistoriallinen

29

MJ

3. Piispala-Uimaranta

23

asuinpaikat / leiripaikat

esihistoriallinen

1

MJ

4. Rantala

24

löytöpaikat

kivikausi

1

(MJ)

25

asuinpaikat / rakennusjäännökset

historiallinen

1

U

27

työ- ja valmistuspaikat
tervahaudat

uusi aika

1

U

29

työ- ja valmistuspaikat
tervahaudat

uusi aika

1

U

8. Öijänniemi

30

tulisijat

ajoittamaton

1

M

9. Likolahti 3

31

maakuopat

resentti

1

M

10. Piispala

32

asuinpaikat / kantatalot

uusi aika

1

2. Piispalankangas

5. Likolahti 2
6. Piispalankangas 2
7. Piispalankangas 3

11. Jauhoniemi
32
asuinpaikat / kantatalot
uusi aika
1
Taulukko. Status: U uusi muinaisjäännöskohde/löytöpaikka, MJ tunnettu muinaisjäännöskohde, KP muu
kulttuuriperintökohde, M muu havainto.

8. Kohdetiedot
Esihistorialliset muinaisjäännökset
1. Likolahti
Mj-rekisteri:
Laji:
Mj-tyyppi:
Tyypin tarkenne:
Ajoitus yleinen:
Ajoitustarkenne:
Lukumäärä:
Rauhoitusluokkaehdotus:

1000006082
(Piispalankangas)
kiinteä muinaisjäännös
työ- ja valmistuspaikat
pyyntikuoppajärjestelmä
esihistoriallinen
15
2

Paikkatiedot:
Karttanumero:

TM35-lehtijako, P4321L
vanha yleislehtijako, 2233 08
Koordinaatit:
P: 6989548 I: 408427 (keskipiste)
z 139 m mpy (137 – 140 m mpy)
Kohteen rajaus:
aluemainen, näkyvien rakenteiden mukaisesti (GPS-mittaus)
Inventointimenetelmät:
pintahavainnointi, kairaus
Aiemmat tutkimukset:
tarkastus M. Kumpulainen 2006
Aiemmat löydöt:
Huomautus: kohde mj-tunnus 1000006082 Piispalankangas on erotettu kahdeksi kohteeksi (1 Likolahti ja
2 Piispalankangas), koska niiden välinen etäisyys on yli 300 m ja ne sijaitsevat eri puolella harjun lakea.
Maastotiedot:
Kohde sijaitsee Kannonkosken keskustasta 6,45 km luoteeseen Kivijärven itäpuolella harjujakson itärinteellä.
Kuivahko kangas, paikoitellen hieman soistunut. Varttunutta kasvatusmetsikköä, osa on hakattu.
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Kuvaus:
Harjun pohjoisosassa, vt:n 77 pohjoispuolella harjun kivisen ytimen itäpuolella on 350 m pitkä ja paikoitellen
130 m leveä epäsäännöllinen 15 kuopan rykelmä. Kuoppien halkaisija on 2,5 – 3,5 m ja syvyys 0,4 – 0,8 m;
joissakin on havaittavissa vallia. Huuhtoutumiskerroksen vahvuus kuopissa on 5 – 10 cm.
Vuonna 2006 oli kartoitettu enemmän kuoppia. Osa kuopista on kuitenkin melko resenttejä (ei huuhtoutumiskerrosta, ohut humuskerros), yksi 4 kuopan rykelmä on erotettu omaksi kohteeksi (kohde 9, muut havainnot).
On mahdollista, että muutama kuoppa on tuhoutunut tien ja kunnallistekniikan rakentamisessa. Muinaisjäännösrajauksen sisällä on myös historiallinen rakennusjäännös (kohde 5).
Vaikutusten arvio: Tiestö ja kunnallistekniikka ovat pääosin olemassa, RA-1 kortteleilla ei ole vaikutusta
muinaisjäännökseen, huoltoalueen ET-1 kohdalla voi olla vaikutusta alakohteeseen no. 13 pyyntikuoppa.

Kuoppa 4 kuvattu länteen.

Kuoppa 8 kuvattu koilliseen.
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Kohde 1, alakohteet ja numerot (siniset rombit), rajaus punaisena.
Maanmittauslaitoksen peruskarttarasteri 1:20 000, 9/2016; mk n. 1: 2 500.

2. Piispalankangas
Mj-rekisteri:
Laji:
Mj-tyyppi:
Tyypin tarkenne:
Ajoitus yleinen:
Ajoitustarkenne:
Lukumäärä:
Rauhoitusluokkaehdotus:
Paikkatiedot:
Karttanumero:

1000006082
(Piispalankangas)
kiinteä muinaisjäännös
työ- ja valmistuspaikat
pyyntikuoppajärjestelmä
esihistoriallinen
15
2

TM35-lehtijako, P4321L
vanha yleislehtijako, 2233 08
Koordinaatit:
P: 6988802 I: 407938 (keskipiste)
z 144 m mpy (137 – 152 m mpy)
Kohteen rajaus:
aluemainen, näkyvien rakenteiden mukaisesti (GPS-mittaus)
Inventointimenetelmät:
pintahavainnointi, kairaus
Aiemmat tutkimukset:
tarkastus M. Kumpulainen 2006
Aiemmat löydöt:
Huomautus: kohde mj-tunnus 1000006082 Piispalankangas (tarkastus M. Kumpulainen 2006) on erotettu
kahdeksi kohteeksi (1 Likolahti ja 2 Piispalankangas), koska niiden välinen etäisyys on yli 300 m ja ne sijaitsevat eri puolella harjun lakea.
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Maastotiedot:
Kohde sijaitsee Kannonkosken keskustasta 6,2 km luoteeseen Kivijärven itäpuolella harjujakson itärinteellä.
Kuivahko kangas, paikoitellen hieman soistunut. Varttunutta kasvatusmetsikköä, ulkoilualue, jossa on ulkoilu reittejä, näköalatorni, frisbeegolfrata ym.
Kuvaus:
Harjun keski- ja eteläosassa, vt:n 77 eteläpuolella harjun kivisen ytimen länsipuolella on 990 m pitkä ja keski määrin 60 m leveä 29 kuopan jono. Jono alka heti valtatien eteläpuolella, suuntautuu harjun loivalla länsirin teellä etelään ja kaartaa jäähallin lähellä kaakkoon. Kuoppien halkaisija on 3 – 4,5 m ja syvyys 0,4 – 1,0 m,
paikoitellen vallia havaittavissa. Huuhtoutumiskerros on monissa kuopissa melko tumma, ehkä osittain noensekainen, väri voi myös johtua paikoitellen rehevästä aluskasvillisuudesta, kerroksen vahvuus on useissa
kuopissa yli 10 cm. Vuonna 2006 oli kartoitettu enemmän kuoppia. Muutama kuoppa on melko resentti (ei
huuhtoutumiskerrosta, ohut humuskerros). Muinaisjäännösrajauksen sisällä on myös kaksi tervahautaa (kohteet 6 ja 7).
Vaikutusten arvio: Muinaisjäännösrajaus on otettava huomioon kaavan suunnittelussa.

Kuoppa 16 kuvattu etelään.

Kuoppa 26 kuvattu luoteeseen.
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Kuoppa 32 kuvattu lounaaseen.

Kohde 2, alakohteet ja numerot (siniset rombit), rajaus punaisena.
Maanmittauslaitoksen peruskarttarasteri 1:20 000, 9/2016; mk n. 1: 5 000.
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3. Piispala-Uimaranta
Mj-rekisteri:
Laji:
Mj-tyyppi:
Tyypin tarkenne:
Ajoitus yleinen:
Ajoitustarkenne:
Lukumäärä:
Rauhoitusluokkaehdotus:
Paikkatiedot:
Karttanumero:
Koordinaatit:
Kohteen rajaus:
Inventointimenetelmät:
Aiemmat tutkimukset:
Aiemmat löydöt:

216010008
kiinteä muinaisjäännös
asuinpaikat
leiripaikat
esihistoriallinen
1
2
TM35-lehtijako, P4321L
vanha yleislehtijako, 2233 08
P: 6988554 I: 407697
z 135 m mpy
pistemäinen
pintahavainnointi
inventointi T. Jussila 1989
KM 25398

Maastotiedot:
Kohde sijaitsee Kannonkosken keskustasta 6,1 km luoteeseen Kivijärven itäpuolella harjujakson länsilaidalla
noin 3 m korkean törmän yläpuolella. Vieressä jäähalli, varttunutta kasvatusmetsikköä, ulkoilualue, jossa on
ulkoilureittejä, kiipeilytelineitä, frisbeegolfrata ym.
Kuvaus:
inventointi 1989: Paikka sijaitsee Piispalan kurssi- ja leirikeskuksen päärakennuksesta vajaa 600 m länsiluoteeseen, Suurussalmen sillan itätyvestä 830 - 850 m etelälounaaseen ja Kivijärven rannasta 100 m länteen,
uimarannan itäpuolisella törmällä, tilojen Rn:o 11:8 ja 11:3 rajalla. Kyseessä on ehkä melko pienialainen leiri paikka, josta löytyi kvartsia ja palanutta luuta vain kahdesta koekuopasta. Samoissa koekuopissa oli myös likamaata, lopuissa koekuopissa ei ollut mitään asuinpaikkaan viittaavaa. Maaperä alueella on hiekkaa, kasvillisuus mäntyjä ja puolukoita. Topografialtaan alue on asuinpaikaksi sopiva.
Inventointi 2016: inventoinnissa tarkistettiin, että lähialue on ennallaan. Inventoinnin 1989 jälkeen viereen on
rakennettu jäähalli, rakentamisen yhteydessä muinaisjäännöksen lähiympäristöä ei ole muokattu eikä kohde
ole vahingoittunut.
Vaikutusten arvio: Muinaisjäännös on otettava huomioon kaavan suunnittelussa.

Kohde 3 kuvattu luoteeseen.
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Kohteet 3 ja 4. Maanmittauslaitoksen peruskarttarasteri 1:20 000, 9/2016; mk n. 1: 5 000.

4. Rantala
Mj-rekisteri:
Laji:
Mj-tyyppi:
Tyypin tarkenne:
Ajoitus yleinen:
Ajoitustarkenne:
Lukumäärä:
Rauhoitusluokkaehdotus:
Paikkatiedot:
Karttanumero:
Koordinaatit:
Kohteen rajaus:
Inventointimenetelmät:
Aiemmat tutkimukset:
Aiemmat löydöt:

1000010427
löytöpaikka
löytöpaikat
irtolöytöpaikat
kivikautinen
1 (3)
TM35-lehtijako, P4321L
vanha yleislehtijako, 2233 08
P: 6988239 I: 408549
z 137 m mpy
pistemäinen
pintahavainnointi
inventointi T. Jussila 1989
piikärki (hukassa), kourutaltta ja reikäkirves (Lybeckin kokoelma)

Maastotiedot:
Kohde sijaitsee Kannonkosken keskustasta 5,3 km luoteeseen Piispalaharjun kaakkoislaidalla laajalla kaakkoon viettävällä peltoalueella Rantalan ja Jauhoniemen talojen välissä.
Kuvaus:
inventointi 1989: ”Rantalan isäntä muisti piiterän löytymisen ja jopa melko tarkasti näytti löytöpaikan (koordinaatit yllä), joka on talosta n 100 m SW. Paikka on laajan Piispalankankaan deltan lievettä ja maaperä koko
niemessä on hieno lajittunut tasarakeinen hiekka. Kävelin huolellisesti läpi Rantalan ja naapuritilan Jauhoniemen itäpuoliset juuri kynnetyt pellot. Tuloksetta! Tarkastin korkeusvälin 131-140. Jauhoniemen itäpuoliset
pellot olivat kaikki tukevasti nurmella ja havaintomahdollisuudet siellä olivat siten olemattomat Tarkastin
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myös Rantalan pohjoispuoliset sänkipellot tuloksetta!”
Inventointi 2016: puolet peltoalueesta oli kynnetty, siltä ei tehty muinaisjäännökseen viittaavia havaintoja.
Mahdollisen löytöpaikan yläpuolinen alue on tiivisti rakennettua / piha-aluetta.
Vaikutusten arvio: ei vaikutusta, ei kaavamerkintää.

Löytöpaikka (kuvan keskellä) kuvattu pohjoiskoilliseen.
Kartta sivulla 24.

Historialliset muinaisjäännökset
5. Likolahti 2
Mj-rekisteri:
Laji:
Mj-tyyppi:
Tyypin tarkenne:
Ajoitus yleinen:
Ajoitustarkenne:
Lukumäärä:
Rauhoitusluokkaehdotus:
Paikkatiedot:
Karttanumero:
Koordinaatit:
Kohteen rajaus:
Inventointimenetelmät:
Aiemmat tutkimukset:
Aiemmat löydöt:

kiinteä muinaisjäännös
asuinpaikat
talon jäännös
historiallinen
1
2
TM35-lehtijako, P4321L
vanha yleislehtijako, 2233 08
P: 6989588 I: 408409
z 139 m mpy
pistemäinen, (GPS-mittaus)
pintahavainnointi koekuoppa, kairaus
tarkastus M. Kumpulainen 2006
-

Maastotiedot:
Kohde sijaitsee Kannonkosken keskustasta 6,3 km luoteeseen Kivijärven itäpuolella harjujakson itäosassa
tasanteella pyyntikuoppajärjestelmä kohde 1 Likolahti rajauksen sisällä. Kuivahko hiekkakangas.
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Kuvaus:
Paikalla on uunin jänteet, jonka ulkoreunan suorakulmainen muoto on vielä melko hyvin säilynyt, mitat 2,3 x
2,2 m, näkyvissä oleva korkeus n. 0,5- 0,6 m. Holvi ja suuaukko ovat sortuneet. Uuni oli tiivistetty savi/hiesu
– hiekkasekoituksella, josta löytyi kivien välistä enää hiekkaa ja vähän silttiä. Uunin ympärillä on 20-30 cm
paksu maa-/humuskerros, jonka alta löytyi nokinen tasainen hiesukerros, sen laajuutta ei pystytty selvittämään. Uunin eteläpuolella on matala, n. 20 cm syvä 3,5 x 2,5 m mittainen hieman epäsymmetrinen painan ne, jonka pohjasta löytyi nokimaata. Todennäköisesti kyseessä on sama lattiataso kuin uunin ympärillä oleva
hiesukerros. Rakenne on ilmeisesti savupirtin pohja, vastaavanlaisia kohteita on löydetty ainakin Suomussalmelta, Hyrynsalmelta, Pudasjärveltä ja Taivalkoskelta, Suomussalmen kohde on kartta-aineiston perusteella
1600-luvun puolesta välistä. Nämä syrjäisillä seuduilla sijainneet pienet savupirtit voitaneen mahdollisesti yhdistää varhaiseen historialliseen kaskiviljelyyn.
Vaikutusten arvio: Tämän hetken layoutin mukaan kaavalla ei ole vaikutusta muinaisjäännökseen

Uuni kuvattu etelään, takana sijaitsee painanne.

Uuni kuvattuna itään, edessä humuksen peittämä suuaukko, painanne
on oikealla puolella.
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Kohde 5. Maanmittauslaitoksen peruskarttarasteri 1:20 000, 9/2016; mk n. 1: 5 000.

6. Piispalankangas 2
Mj-rekisteri:
Laji:
Mj-tyyppi:
Tyypin tarkenne:
Ajoitus yleinen:
Ajoitustarkenne:
Lukumäärä:
Rauhoitusluokkaehdotus:
Paikkatiedot:
Karttanumero:
Koordinaatit:
Kohteen rajaus:
Inventointimenetelmät:
Aiemmat tutkimukset:
Aiemmat löydöt:

kiinteä muinaisjäännös
työ- ja valmistuspaikat
tervahaudat
historiallinen
uusi aika
1
2
TM35-lehtijako, P4321L
vanha yleislehtijako, 2233 08
P: 6989184 I: 408012
z 137 m mpy
pistemäinen, (GPS-mittaus)
pintahavainnointi, kairaus
tarkastus M. Kumpulainen 2006
-

Maastotiedot:
Kohde sijaitsee Kannonkosken keskustasta 6,35 km luoteeseen Kivijärven itäpuolella harjujakson länsilaidalla loivalla länsirinteellä pyyntikuoppajärjestelmä kohde 2 Piispalankangas rajauksen sisällä. Kuivahko hiekkakangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.
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Kuvaus:
Paikalla on pieni tervahauta, halkaisija 6 m, kuopan halkaisija 3,5 m ja syvyys 0,5 m. Halssi suuntautuu län teen, pituus n. 3 m ja syvyys n. 1,5 m. Haudan päällä kasvaa isoja mäntyjä.
Vaikutusten arvio: Muinaisjäännös on otettava huomioon kaavan suunnittelussa.

Tervahauta kuvattu itään, halssi etualalla.

Kohteet 6 ja 7. Maanmittauslaitoksen peruskarttarasteri 1:20 000, 9/2016; mk n. 1: 5 000.
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7. Piispalankangas 3
Mj-rekisteri:
Laji:
Mj-tyyppi:
Tyypin tarkenne:
Ajoitus yleinen:
Ajoitustarkenne:
Lukumäärä:
Rauhoitusluokkaehdotus:
Paikkatiedot:
Karttanumero:
Koordinaatit:
Kohteen rajaus:
Inventointimenetelmät:
Aiemmat tutkimukset:
Aiemmat löydöt:

kiinteä muinaisjäännös
työ- ja valmistuspaikat
tervahaudat
historiallinen
uusi aika
1
2
TM35-lehtijako, P4321L
vanha yleislehtijako, 2233 08
P: 6988864 I: 407947
z 143 m mpy
pistemäinen, (GPS-mittaus)
pintahavainnointi, kairaus
tarkastus M. Kumpulainen 2006
-

Maastotiedot:
Kohde sijaitsee Kannonkosken keskustasta 6,15 km luoteeseen Kivijärven itäpuolella harjujakson länsilaidalla loivalla länsirinteellä pyyntikuoppajärjestelmä kohde 2 Piispalankangas rajauksen sisällä. Tuoreehko hiekkakangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.
Kuvaus:
Ison pyyntikuopan vieressä on tervahauta, halkaisija 5,5 m, kuopan halkaisija 3 m ja syvyys 0,5 m. Halssi
suuntautuu länteen, pituus n. 2 m ja syvyys n. 1,1 m. Vallin päällä kasvaa isoja mäntyjä.
Vaikutusten arvio: Muinaisjäännös on otettava huomioon kaavan suunnittelussa.

Tervahauta kuvattu itään, halssi etualalla.
Kartta sivulla 28.
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Muut havainnot
8. Öijänniemi
Mj-rekisteri:
Laji:
Tyyppi:
Tyypin tarkenne:
Ajoitus yleinen:
Ajoitustarkenne:
Lukumäärä:
Rauhoitusluokkaehdotus:
Paikkatiedot:
Karttanumero:
Koordinaatit:
Kohteen rajaus:
Inventointimenetelmät:
Aiemmat tutkimukset:
Aiemmat löydöt:

muu havainto
mahdollinen tulisija
ajoittamaton
1
TM35-lehtijako, P4321L
vanha yleislehtijako, 2233 08
P: 6989891 I: 408159
z 136 m mpy
pistemäinen, (GPS-mittaus)
pintahavainnointi, koekuopitus
tarkastus M. Kumpulainen 2006
-

Maastotiedot:
Kohde sijaitsee Kannonkosken keskustasta 6,95 km luoteeseen Kivijärven itäpuolella harjujakson länsilaidalla törmän yläpuolella, varttunutta kasvatusmetsikköä.
Kuvaus:
Kaatuneen puun kannosta löytyi useita palaneita kiviä ja paikoitellen palanutta hiekkaa. Lähistöllä kaivetuista
koekuopista ei tehty havaintoja, kaikissa kuopissa oli puhdasta hiekkaa. Tilanne viittaa siihen, että kannon
alla oli yksittäinen tulisija
Vaikutusten arvio: Ei vaikutusta.

Palaneita kiviä kannon alla olleesta hiekassa

Tyypillinen profiili lähialueen koekuopissa
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Kohteet 8 ja 9. Maanmittauslaitoksen peruskarttarasteri 1:20 000, 9/2016; mk n. 1: 5 000.

9. Likolahti 3
Mj-rekisteri:
Laji:
Tyyppi:
Tyypin tarkenne:
Ajoitus yleinen:
Ajoitustarkenne:
Lukumäärä:
Rauhoitusluokkaehdotus:
Paikkatiedot:
Karttanumero:
Koordinaatit:
Kohteen rajaus:
Inventointimenetelmät:
Aiemmat tutkimukset:

muu havainto
maakuoppa
resentti
4
TM35-lehtijako, P4321L
vanha yleislehtijako, 2233 08
P: 6989723 I: 408452
z 138 m mpy
pistemäinen, (GPS-mittaus)
pintahavainnointi, kairaus
tarkastus M. Kumpulainen 2006

Maastotiedot:
Kohde sijaitsee Kannonkosken keskustasta 6,6 km luoteeseen Kivijärven itäpuolella harjujakson itälaidalla
tasanteella pyyntikuoppajärjestelmän kohde 1 Likolahti pohjoispuolella.
Kuvaus:
Paikalla on 4 kuoppaa tiheästi ryhmässä, halkaisija 1,5 – 2,5 m, syvyys 0,5 m, kuopissa on vain ohut humuskerros, jonka alla on puhdasta tai sekoittunutta hiekkaa, ei huuhtoutumiskerrosta. Kyseessä on mahdollisesti
maanottokuopat.
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Vaikutusten arvio: Ei vaikutusta.

Pohjoisin kuoppa kuvattu lounaaseen.
Kartta sivulla 31.

1700-luvun kantatalot
1700-luvun alusta on arkistotieto kahdesta kantatalosta, jotka sijaitsivat myöhemmän kartta-aineiston perusteella Piispalanharjun eteläosaosassa. Vanhin kartta seudulta on 1840-luvun pitäjänkartta, joka on huono kuntoinen ja ilmeisesti epätarkka (vertailu Suurusniemen talon sijaintiin), kartan avulla kuitenkin yritettiin
määrittää talojen sijainti.
Taloihin viittaava arkistoaineisto:
Suur-Rautalampi Henkikirjat
1712 Kivijärvi Piispa Henrik Klemetsson, h Lisa, mor Valborg
1727 Kivijärvi Piispa Henrik Klemetsson, h Lisa
1738 Kivijärvi Piispa Henrik Klemetsson, sn Klemet
1741:Kivijärvi Piispa Klemet Henriksson, h Brita (Matsdr Kinnunen)
SAY Rautalampi, Laukaa, Viitasaari, Saarijärvi 1720-1739
Kivijärvi Bengtilä & Pispa, http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=500642
Pispa, Henrik Clemetsson, h Lisa h. Clemet s.
SAY Rautalampi, Laukaa, Viitasaari, Saarijärvi 1740-1759
Kivijärvi Bengtilä & Pispa, http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=496278
Narc: HisKi:
Kivijärvi vihityt
Vihitty Kylä Talo Mies Vaimo Kylä Talo
10.6.1750 Jauhoniemi Johan Hindrics: Maria Hemmingsdr
Kivijärvi kastetut
Syntynyt Kastettu Kylä Talo Isä Äiti Lapsi
11.5.1752 22.5.1752 Jauhoniemi Johan Pispain Maria Hemmingsdr Elisabeth
4.6.1754 16.6.1754 Jauhoniemi Piispala Joh: Pijspain Maria Hämälätär Christina
28.1.1757 30.1.1757 Pispala Johan Pisp: Maria Maria
12.5.1759 4.6.1759 Jauhoniemi Pispala Johan Pispain Maria Kåvain Walborg
Kivijärvi haudatut
Kuollut Haudattu Kylä Talo Henkilö Kuolinsyy
27.4.1744 7.5.1744 Jauhonie. B. Hendr. Clem.s. Pispainen 58 v.
22.3.1754 7.4.1754 Jauhoniemi Pijspala gl. Wärd. Elisab. Jac.dr Bröstv. 69 v.
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Ote 1840-luvun pitäjänkartasta (ks. myös kartta 7, s.16), johon on merkitty
Piispalan ja Jauhoniemen talot.
10. Piispala (Piispa)
Mahdollisen sijaintialueen keskipiste (radius 75 m) p 6988177 i 408267.
Talo on erittäin suurella todennäköisyydellä sijainnut Piispalan kurssikeskuksen nykyisin rakennetulla alueella ja näin ollen sen jäännökset ovat tuhoutuneet.
11. Jauhoniemi
Mahdollisen sijaintialueen keskipiste (radius 75 m) p 6988187 i 408486.
Talon merkintä pitäjänkartalle vastaa nykyistä peltoaluetta Rantalan ja Jauhoniemen välissä lähempänä nykyistä Jauhoniemen taloa. Merkintä on melko lähellä kivikautista löytöpaikkaa kohde 4 Rantala. Pelto oli in ventointihetkellä kynnetty ja havaintomahdollisuudet hyvät. Siitä huolimatta alueelta ei havaittu mitään merkkejä, jotka viittaisivat vanhaan talon paikkaan. Ilmeisesti kantatalo on jäänyt nykyisen Jauhoniemen laajan
rakennusryhmän ja pihapiirin alle.

Pitäjänkartalle merkityn talon sijainti on suunnilleen kuvan keskiosassa.
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Kantatalojen mahdollinen sijainti on merkitty sinisellä katkoviivalla. MML:n
peruskarttarasteri 1: 20 000, 9/2016.

9. Aineistoluettelo
Digitaalinen aineisto:
Geologian tutkimuskeskus,
http://gtkdata.gtk.fi/Maankamara/index.html
Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto, http://www.vanhakartta.fi/
Maanmittauslaitos, avoimien aineistojen tiedostopalvelu,
https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta
Maanmittauslaitos,
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/
Museovirasto: Kulttuuriympäristön rekisteriportaali, muinaisjäännösrekisteri ja Kulttuuriympäristön
tutkimusraportit arkeologia, Kannonkoski:
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
Kapsi ry, >wms-server http://tiles.kartat.kapsi.fi/ortokuva?
Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/
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KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS
Talousarvio 2022
Toiminta-ajatus ja toiminnan kuvaus
Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa alueen ihmisille ja yrityksille korkeatasoiset
pelastustoimen palvelut onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja antaa nopeaa ja tuloksellista
apua onnettomuustilanteissa kaikissa olosuhteissa.
Pelastustoimen palvelujen palvelutasosta on säädetty pelastuslain 28–29 §:ssä (Pelastuslaki
379/2011). Ensihoidon palvelutasopäätös on hyväksytty Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
valtuustossa 8.12.2017. Pelastustoimen palvelutason 2021-2024 tulee vastata paikallisia
tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasopäätöstä toteutetaan pelastuslaitoksen vuosittain
tarkistettavalla talousarviolla.
Ydinprosesseista onnettomuuksien ehkäisyn ja varautumisen roolit ovat korostumassa (kuva
1). Pelastuslaitoksen oman toiminnan varmistamiseen häiriötilanteissa on kiinnitettävä
aiempaa enemmän huomiota. Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa korkeatasoisia ja
kustannustehokkaita turvallisuuspalveluita asiakkailleen. Tukiprosesseissa toimialan ja
viranomaisten yhteisten ICT-järjestelmien mm. turvallisuusverkon laajempi käyttöönotto
edellyttää pelastuslaitokselta merkittäviä taloudellisia panostuksia tila- ja tietoturvallisuuden
parantamiseen. Asiakkaiden ja henkilöstön tietosuoja sekä kyberuhkat edellyttävät parempaa
tietoturvaa.

Kuva 1. Pelastuslaitoksen prosessikartta esittää kokonaiskuvan ja kuvaa organisaation
ydinprosessit
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Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Taloudelliset tavoitteet
1 000 euroa
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

TP
2020

TA+M
2021

-432,4

0,0

TA Muutos, euroa
2022 2021 - 2022
117,6

117,6

Taulukko 1. Keski-Suomen pelastus –liikelaitoksen taloudellinen tavoite vuodelle 2022.
Tilikauden 2022 tulokseksi on arvioitu 117 600 euroa ylijäämäiseksi. Ylijäämällä korjataan
vuonna 2020 kertynyt 117 600 euron kumulatiivinen alijäämä.

Toiminnalliset tavoitteet
Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain ja niistä raportoidaan myös
sisäisesti kuukausittain.

Onnettomuuksien ehkäisy:
Tavoite 1: Noudatetaan erikseen vahvistettavaa, pelastuslain 79 § mukaista ja riskien
arviointiin perustuvaa valvontasuunnitelmaa, jossa on määritelty vuonna 2022
tarkastusvuorossa olevien kohteiden palotarkastukset sekä muut valvontatoimenpiteet.
Tavoite 2:
Turvallisuusviestinnässä otetaan huomioon valvonta- ja onnettomuustiedot sekä
asiakasryhmien tarpeet. Sosiaalisen median valistusmateriaaliin tuottamista ja keinoja
tehostetaan.
Seuraavassa taulukossa on esitetty onnettomuuksien ehkäisytyön toiminnallisia tavoitteita.
Taulukossa on esitetty: tavoitteet, toteumat ja tavoitteiden tila.
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Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain ja niistä
raportoidaan myös sisäisesti kuukausittain.
Onnettomuuksien ehkäisytoiminnassa noudatetaan erikseen vahvistettavaa,
pelastuslain 79 § mukaista ja riskien arviointiin perustuvaa valvontasuunnitelmaa,
jossa on määritelty vuonna 2022 tarkastusvuorossa olevien kohteiden
palotarkastukset sekä muut valvontatoimenpiteet.
Tavoite

Toteutunut

Tila

Valvontasuunnitelman
tavoitteiden toteutuminen

Turvallisuusviestinnässä otetaan huomioon valvonta- ja onnettomuustiedot sekä
asiakasryhmien tarpeet. Sosiaalisen median valistusmateriaaliin tuottamista ja
keinoja tehostetaan.
Tavoite

Toteutunut

Tila

Turvallisuusviestinnän
toimintasuunnitelman
toteutuminen
Taulukko 2. Onnettomuuksien ehkäisytoiminnan seurantaulukko.

Pelastustoiminta:
Tavoite 3:
Kiireelliset pelastustehtävät kyetään aloittamaan riskiluokittain niille asetettujen tavoitteiden
mukaisesti. Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoite on 12 minuuttia.
Yksityiskohtaisempina mittareina käytetään tavoitteen täyttymisprosenttia (tavoite on
vähintään 50 %) sekä mediaaniaikaa riskiluokittain.
I riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut
6 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 11 minuutissa (vähintään
vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 20 minuutissa.
II riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut
10 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 14 minuutissa (vähintään
vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 minuutissa.
III riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut
20 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 22 minuutissa (vähintään
vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 minuutissa.
IV riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut
36 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 38 minuutissa (vähintään
vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 40 minuutissa.
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Toiminnallinen tavoite
Pelastustoiminta:

Toteutunut

Tila

Kiireelliset pelastustehtävät kyetään aloittamaan riskiluokittain niille asetettujen tavoitteiden
mukaisesti. Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoite on 12 minuuttia.
Yksityiskohtaisempina mittareina käytetään tavoitteen täyttymisprosenttia (tavoite on
vähintään 50 %) sekä mediaaniaikaa riskiluokittain.
•

I riskiluokan riskiruuduissa
pelastuslaitoksen ensimmäisen
yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 6
minuutin kuluessa ja tehokkaan
pelastustoiminnan alkaa 11
minuutissa (vähintään vahvuudella
1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla
paikalla 20 minuutissa.

•

II riskiluokan riskiruuduissa
pelastuslaitoksen ensimmäisen
yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 10
minuutin kuluessa ja tehokkaan
pelastustoiminnan alkaa 14
minuutissa (vähintään vahvuudella
1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla
paikalla 30 minuutissa.

•

III
riskiluokan
riskiruuduissa
pelastuslaitoksen
ensimmäisen
yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 20
minuutin kuluessa ja tehokkaan
pelastustoiminnan
alkaa
22
minuutissa (vähintään vahvuudella
1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla
paikalla 30 minuutissa.

•

IV
riskiluokan
riskiruuduissa
pelastuslaitoksen
ensimmäisen
yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 36
minuutin kuluessa ja tehokkaan
pelastustoiminnan
alkaa
38
minuutissa (vähintään vahvuudella
1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla
paikalla 40 minuutissa.

Taulukko 3. Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen seurantataulukko.
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Riskiluokan ruutujen jakautuma Keski-Suomessa vuoden 2021 vuoden lopussa on esitetty
taulukossa 2:
Ruutujen määrä

Väestömäärä

2)

2021 (arvio)

Riskiluokka
Riskiluokka I
Riskiluokka II
Riskiluokka III
Riskiluokka IV
Yhteensä

(kpl, km

16
163
218
18 602
19 980

46 448
117 000
41 900
67 555
272 903

Taulukko 4. Riskiruutujen jakautuma Keski-Suomessa

Varautuminen ja väestönsuojelu:
Tavoite 4
Keski-Suomen pelastuslaitos toteuttaa yhteistyötä kuntien, yhteistyöviranomaisten ja
kolmannen sektorin kanssa valmiussuunnittelussa, erilaisissa harjoituksissa ja
häiriötilanteiden johtamistoiminnassa. Keski-Suomen pelastuslaitos kehittää oman toiminnan
jatkuvuuden hallintaa kansallisen ja alueellisen riskiarvion uhkia vastaan toteuttaen osaltaan
yhteiskunnan turvallisuusstrategian päämääriä. Pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti KeskiSuomen maakunnan alueella toimivan valmiustoimikunnan ja sen sihteeristön toimintaan.

Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet
Keski-Suomen pelastuslaitoksen kehittämishankkeet:
1. Pelastustoimen uudistuksen tavoitteiden varmistaminen järjestämisvastuun siirtyessä
hyvinvointialueelle.
2. Pelastustoimen jatkuvuudenhallinnan ja kuntien varautumisen tukemisen kehittäminen.
3. Pelastuslaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen.
4. Pelastuslaitoksen toiminnan laadunhallinnan ja tuottavuuden kehittäminen.

Pelastustoimen uudistuksen tavoitteiden varmistaminen
järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle.
Keski-Suomen pelastuslaitos tekee aktiivisesti yhteistyötä kuntien ja viranomaisten sekä
järjestöjen ja yritysten kanssa, Tavoitteena on turvata asiakaslähtöiset palvelut koko
maakunnassa. Pelastustoimen uudistuksessa tulee varmistaa pelastuslaitoksen itsenäinen ja
rinnakkainen asema sosiaali-ja terveyspalveluiden kanssa hyvinvointialue -konsernissa.

Pelastustoimen jatkuvuudenhallinnan ja kuntien varautumisen tukemisen
kehittäminen
Pelastustoimen ja kuntien varautumisen tukemisen kehittämistä tullaan kehittämään mm.
yhteisellä valmiussuunnittelulla ja tiiviimmällä yhteydenpidolla. Pelastustoimen omaa
varautumista kehitetään maakunnallisen linjauksen mukaisesti kolmella kärjellä; varautumalla
pitkittyneeseen sähkönjakeluhäiriöön, pandemiaan ja sotilaallisen voiman käyttöön tai
laajamittaiseen maahantuloon. Käytännössä varautumistoimenpiteitä ovat mm. paloasemien
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häiriönsietokyvyn parantaminen. Riskienhallinnan analyysityökalujen laajentaminen ja
kehittäminen.

Pelastuslaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen
1. Selkeytetään päivittäistä johtamista ja vastuualueita.
2. Kehitetään sisäistä ja ulkoista viestintää.
3. Luodaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vuorovaikutteisuutta korostava
toimintaympäristö.
4. Kehitetään työhyvinvoinnin johtamista.

Pelastuslaitoksen toiminnan laadunhallinnan ja tuottavuuden
kehittäminen
Pelastuslaitoksen eri toimintojen prosessikuvauksien laatiminen ja mittareiden kehittäminen.
Keski-Suomen pelastuslaitos lisää tuottavuutta mm. seuraavilla toimenpiteillä:
1. Resurssi- ja työaikamuutoksista tulevien toimenpide-ehdotuksien analysoinnilla ja
niiden toteuttamisella.
2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjauksella ja koulutuksella.
3. Pelastuslaitoksen ydinprosessien ja tukiprosessien kuvantamisella.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ja vastuut sekä ohjaavat sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Keski-Suomen pelastuslaitos- liikelaitoksen ja
sen tilivelvollinen johto on järjestänyt ja toteuttanut vastuualueensa sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Pelastuslaitoksella on jatkuva
raportointivelvollisuus linjaorganisaatiossa. PERA- järjestelmä (pelastustoimen ja ensihoidon
riskiarviointi järjestelmä) toimii yhtenä päivittäisten poikkeamien hallintajärjestelmänä.
Säännönmukaisesti toteutettavat johto- ja yhteistyöryhmien kokoukset sekä talousarvioon ja
tilinpäätökseen keskeisesti integroituvat kuukausiraportoinnit tukevat sisäistä valvontaa ja
riskienhallintaa.
Tehdyn riskiarvion perusteella Keski-Suomen pelastuslaitos- liikelaitoksen merkittävimmät
toimintaan ja tavoitteisiin vaikuttavat riskit, niiden hallintakeinot ja sisäisen valvonnan
toimenpiteet on esitetty seuraavassa taulukossa.

7

Riski
Henkilöstöresurssiriskit (ml.
Henkilöstön saatavuus, häiriötilanteet
ja poikkeusolot.).

Hallintakeinot ja toimenpiteet
Henkilöstöhallintajärjestelmien kehittäminen ja
virkojen sekä toimien uudelleen tarkastelu.
Vaihtoehtoina ovat palvelutason laskeminen
ja/tai henkilötyötuntien kasvattaminen.
ICT- riskit (kriittisten tieto-ja
Valmiussuunnitelmien ja varajärjestelmien
viestijärjestelmien kaatuminen sekä
ylläpito. Tietoturvasuunnitelman mukainen
tietoturvallisuus).
toiminta
Toimitila- ja kalustoriskit
Investointitason säilyttäminen. Paloasemien
uudistus-ja korjaushankkeissa edetään
toimintaympäristön antamien viitekehysten
mukaisesti (talous, riskianalyysi).
Varallaolojärjestelmän riskit
Pelastuslaitos suunnitelmallisesti purkaa
varallaolojärjestelmää. Toimintavalmiuteen ja
henkilöstön saatavuuteen sekä
varallaolojärjestelmään liittyvät riskit korjataan
tarvittaessa lisätalousarviolla,
palvelutasopäätöksessä esitettyjen
toimenpiteiden mukaisesti.
Hyvinvointialueen sote-ja
Jatkuva keskustelu ministeriöiden ja kuntien
pelastustoimen rahoitusriskit
kanssa. Rahoitusperiaatteiden
oikeudenmukaisuuden varmistaminen
Taulukko 5. Merkittävimmät riskit ja niiden hallintakeinot toimenpiteineen.

Hinnoitteluperiaatteet:
Pelastustoimessa kuntien maksuosuudet määräytyvät asukaslukuperusteisesti vuonna
2022. Ensihoidon käyttö- ja pääomakustannukset rahoitetaan toiminnasta saatavilla tuloilla ja
asianomaisten kuntien kanssa tehtyjen sopimusten mukaisilla valmiusmaksuilla ja
nettotappiokorvauksilla.

Pelastustoimen investoinnit:
Vuoden 2022 osalta, alla olevan taulukon mukaisessa investointisuunnitelmassa hankitaan
yksi raskas pelastusyksikkö investointina. Leasing-rahoituksella hankitaan kaksi raskasta
pelastusyksikköä. Pienkalustohankinnoista ja muusta kalustosta laaditaan myöhemmin
tarkemmat hankintalistat, jossa pyritään priorisoimaan tärkeimmät hankintakohteet.
Seuraavissa taulukoissa on esitetty pelastuslaitoksen vuosien 2022 -2026
investointisuunnitelma ja leasing-vuokrat 2022–2026.
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Investointisuunnitelma
INVESTOINTIOHJELMA 2022-2026
Johtamisjärjestelmä ja viestiliikenne
Peke/Kejo-kenttäjohtamisjärjestelmä
Erica-työasema (hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotto)
Hälyttämiseen tarvittavat laitteet
TUVE
Onnettomuuksien ehkäisyn ohjelma
ICT-hankkeet
Johtamisjärjestelmä ja viestiliikenne yht.
Palo- ja pelastuskalusto
Raskaat ajoneuvot
Öljyntorjunta-alus
Pienkalusto (Kelkat, mönkijät ym.)
Muu kalusto (tarkastusautot ym.)
Öljyntorjuntakalusto
Ensihoidon investoinnit
Ensihoidon pienkalusto ( hengityskoneet, paarit, suojavarusteet ym.)
TUVE
Palo- ja pelastuskalusto sekä ensihoito yht.
Poikkeusolot ja häiriötilanteet
Väestöhälyttimet
Suojavarusteet ja välineet
Poikkeusolot ja häiriötilanteet yht.
BRUTTOINVESTOINNIN YHTEENSÄ
Arvioidut avustukset
NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ
Pelastustoimen osuus investoinneista
Ensihoidon osuus investoinneista
Nettoinvestoinnit yhteensä

2022

2023

2024

2025

2026

96 000

20 000

20 000

20 000

20 000

40 000
75 000
46 000
50 000
307 000

40 000
75 000
46 000
50 000
231 000

40 000
75 000
46 000
50 000
335 000

40 000
75 000
46 000
50 000
335 000

40 000
75 000
46 000
50 000
335 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

150 000

200 000

200 000

200 000

200 000

170 000
10000
905 000

50 000
10000
835 000

50 000
10000
835 000

50 000
10000
835 000

50 000
10000
835 000

32000
32200
64 200

32000
35000
67 000

32000
32200
100 000

32000
100000
100 000

32000
100000
100 000

1 276 200 1 133 000
112 000 132 000
1 164 200 1 001 000
984 200 941 000
180 000
60 000
1 164 200 1 001 000

1 270 000
132 000
1 138 000
1 078 000
60 000
1 143 000

1 270 000
132 000
1 138 000
1 078 000
60 000
1 138 000

1 270 000
132 000
1 138 000
1 078 000
60 000
1 138 000

Taulukko 6. Keski-Suomen pelastuslaitos –liikelaitoksen investoinnit 2022-2026

Leasingvuokrasuunnitelma
PELASTUSLAITOKSEN LEASING-VUOKRAT 2022-2026
Palo- ja pelastuskalusto
Raskaat ajoneuvot
Muu kalusto (tarkastusautot ym.)
Ensihoidolle hankittavat ambulanssit ja monitoimiyksiköt
Ensihoito muu kalusto mm. defibrilaattorit
Pelastustoimen leasing-vuokrat
Ensihoidon leasing-vuokrat
LEASING-VUOKRAT YHTEENSÄ

2022
750000
674 220
150 000
550 000
85 000

2023
750000
674 220
150 000
550 000
85 000

2024

2025

2026

674 220
150 000
550 000
85 000

674 220
150 000
550 000

674 220
150 000
550 000

824 220
635 000

824 220
635 000

824 220
635 000

824 220
550 000

824 220
550 000

1 459 220

1 459 220

1 459 220

1 374 220

1 374 220

Taulukko 7. Keski-Suomen pelastuslaitos –liikelaitoksen leasingvuokrat 2022-2026.
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Johtamisjärjestelmä ja viestiliikenne
Johtamisjärjestelmä ja viestiliikenne osion investoinnit sisältävät pelastuslaitoksen
operatiiviseen johtamisjärjestelmään, paloasemien hälyttämiseen sekä operatiiviseen
toimintaan liittyvien tieto-viestijärjestelmien osuudet.
Tietohallinto- ja tietoturvallisuus
Pelastustoimen ICT-hankkeita työstetään yhteistyössä pelastuslaitosten ja Sisäministeriön
pelastusosaston kanssa kokonaisuutena pelastustoimen kannalta.
Meneillään olevia hankkeita:
•
•
•

Kenttäjohtojärjestelmä KEJO.
Turvallisuusverkon TUVE, käyttöönotto.
Onnettomuuksien ehkäisyn ohjelman käyttöönotto.

Turvallisuusverkon TUVE
Valtakunnalliset operatiiviset tietojärjestelmät ERICA, KEJO käyttävät TUVE-verkkoa. Lisäksi
TUVE-verkon yli tullaan jatkossa hoitamaan myös yhteistoiminta muiden pelastuslaitosten
sekä viranomaisten kesken. Keski-Suomen pelastuslaitoksella on lakisääteinen
käyttövelvoite TUVE-verkon käyttöön. Verkon rakentaminen Keski-Suomen pelastuslaitoksen
toimitiloihin vaatii investointeja.
Kenttäjohtojärjestelmät PEKE ja KEJO
Nykyisin käytössä oleva kenttäjohtamisjärjestelmä PEKE tullaan korvamaan lähiaikoina
uudella KEJO-järjestelmällä. KEJO:n käyttöönotto aloitettaneen vuoden 2022 aikana
asteittain ja tämä vaatii monia investointeja. PEKE-järjestelmää tullaan kuitenkin
hyödyntämään KEJO:n rinnalla arviolta vuosien 2022-2024 ajan. Tästä syystä PEKE:n ja
KEJO:n toiminnan varmistamiseksi on laitekantaa uudistettava myös tulevaa vuonna.

Hälyttämiseen tarvittavat laitteet
Keski-Suomen pelastuslaitoksella on hälyttämisen varmistamiseksi käytössä lukuisia erilaisia
järjestelmiä ja laitteita. Sopimushenkilöstön hälyttämiseen käytössä ovat hakulaitteet, joista
osa on vanhentumassa käsiin ja tulee uusia. Paloasemakiinteistöissä käytössä on
asemahälytyslaitteistot, joiden ylläpitämiseen on tehtävä investointeja vuosittain.
Pelastuslaitoksen henkilöstön hälyttämiseen käytetään hyväksi myös viranomaisverkko
VIRVE:ä sekä sen päätelaitteita. VIRVE:n ja sen päätelaitteiden ylläpitämiseksi ja toiminnan
varmistamiseksi joudutaan tekemään jatkuvia investointeja.
Varautuminen
Investointeina hankitaan: Väestönhälyttimiä kaksi kappaletta vuosittain ja erityiskalustoa
(CBRN) suorituskykyvaatimusten mukaisesti. Lisäksi suojavarusteiden ylläpitoon liittyvät
varaosat.

10

ICT- hankkeet
ICT-hankkeisiin on varattu 50 000 euroa vuonna 2022. Hankkeet liittyvät pelastustoimen ja
ensihoidon ylläpitoon ja kehittämishankkeisiin. Määrärahat ovat tässä vaiheessa arvioita,
jotka tarkentuvat myöhemmin.

Ensihoidon investoinnit
Vuodelle 2022 hankitaan kolme ambulanssia leasingperiaatteella (á 170 000) euroa.
Pienkalustohankinnat 170 000 euroa sisältävät mm. hengityskoneet 120 000 euroa ja muuta
pienkalustoa 50 000 eurolla. ICT hankintoihin investoidaan (TUVE) 10 000 euroa.

Talouden tasapainottamisohjelma
Keski-Suomen pelastuslaitos –liikelaitos pyrkii hallitsemaan taloudellisia viitekehyksiään
talouden tasapainottamisohjelmalla.
Säästötoimenpiteiden kuvaus:
1. Johto- ja tarkastusautoja hankitaan käytettyinä vuonna 2022. Arvioidut säästöt ovat
100 000 euroa vuosittain.
2. Kaluston ja palveluiden hankintaprosessia keskitetään ja kehitetään. Arvioidut säästöt
ovat vuosittain 10 000 – 25 000 euroa.
3. Uusien paloasemien hankintaprosessia yhdenmukaistetaan ja tehostetaan. Arvioidut
säästöt ovat vuosittain 10 000 – 25 000 euroa
Vuoden 2022-2024 keskeiset hallintatoimenpiteet ovat esitetty alla olevassa taulukossa sekä
talousarvioesityksen erillisessä liitteessä.
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen talouden tasapainottamisohjelma (2022-2024)
1 000 euroa

TA 2022

TA 2023 TA 2024 TA 2025

1.

Öljyntorjuntakaluston suunniteltujen hankintojen pienentäminen

Säästötavoite

50,0

50,0

2.

Hankitaan käytettyjä ajoneuvoja (mm. johtoauto, tarkastusauto, nostolava)

Säästötavoite

100,0

100,0

100,0

100,0

3.

Kaluston ja palveluiden hankintaprosessia keskitetään ja kehitetään

Säästötavoite

25,0

10,0

10,0

10,0

4.

Uusien paloasemien hankintaprosessia yhdenmukaistetaan ja tehostetaan

Säästötavoite

25,0

10,0

10,0

10,0

200,0

170,0

120,0

120,0

Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen säästötoimenpiteiden vaikutus yhteensä

Taulukko 8. Keski-Suomen pelastuslaitos –liikelaitoksen tasapainottamisohjelma (20222024)
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Tulos-ja rahoitussuunnitelmat
Seuraavissa taulukossa on esitetty Keski-Suomen pelastuslaitoksen tuloslaskelma vuosina
2020–2022. Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikevaihdoksi on arvioitu 33,3 M€ vuonna
2022. Liikevaihdosta pelastustoiminnan osuus on noin 26,1 milj. euroa ja ensihoidon osuus
noin 7,2 milj. euroa. Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikevaihto kasvaa vuoden 2022
talousarvioesityksessä 2,7 prosenttia vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.
Pelastustoimessa kuntien maksuosuudet nousevat keskimäärin 2,71 prosentilla. Vuoden
2022 talousarvioesityksessä kuntien maksuosuuksien kasvu johtuvat pääosin seuraavista
tekijöistä: Viitasaaren, Kannonkosken ja Karstulan paloasemien uudistushankkeiden
aiheuttamat kustannukset nostavat vuokramenoja, TUVE-järjestelmän käyttöönotto sekä
ajoneuvokaluston hankinnoista johtuvat kohoavat leasingmaksut.

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA
1 000 euroa
+
+
+
-

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Tuet ja avustukset
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rahoitustuotot ja -kulut
+
Muut rahoitustuotot
Muut rahoituskulut
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)

TP
2020

TA+M
2021

TA Muutos 2021 - 2022
2022
euroa
%

31 955,0
15,7
3 703,9
-6 839,5
-2 026,7
-4 812,8
-22 086,6
-18 322,0
-3 764,5
-1 124,0
-6 056,9
-432,2
-0,2
0,0
0,0
-432,4
-432,4
-432,4

32 418,8
53,2
3 940,0
-6 830,0
-1 973,1
-4 856,9
-21 690,6
-17 812,3
-3 878,3
-1 394,0
-6 497,9
-0,5
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0

33 297,7
53,2
4 013,0
-6 905,0
-1 996,8
-4 908,3
-22 070,8
-18 124,7
-3 946,1
-1 418,5
-6 852,5
117,1
0,5
0,5
0,0
117,6
117,6
117,6

35 674,7
-34 982,9
691,8
-117,6

36 412,0
-35 018,5
1 393,5
-117,6

37 364,0
-35 828,4
1 535,6
0,0

878,9
0,1
73,0

2,7 %
0,1 %
1,9 %

-75,0
-23,7
-51,3
-380,2
-312,4
-67,8
-24,6

1,1 %
1,2 %
1,1 %
1,8 %
1,8 %
1,7 %
1,8 %

-354,6
117,6

5,5 %

0,0

0,0 %

0,0
0,0
117,6
117,6
117,6

0,0 %
0,0 %

952,0
2,6 %
-809,8
2,3 %
142,1 10,2 %
117,6 -100,0 %

Taulukko 9. Keski-Suomen pelastus –liikelaitoksen tuloslaskelma
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TULOSLASKELMA VUOSILLE 2022 - 2026
2022
+
+
+
-

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Tuet ja avustukset kunnalta
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rahoitustuotot ja -kulut
+
Muut rahoitustuotot
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)

2023

2024

2025

2026

33 297,7
53,2
4 013,0
-6 905,0
-1 996,8
-4 908,3
-22 070,8
-18 124,7
-3 946,1
-1 418,5
-6 852,5
117,1
0,5
0,5
117,6
117,6
117,6

34 186,6 34 926,7
53,2
53,2
4 087,5 4 163,4
-7 060,4 -7 190,4
-2 036,7 -2 077,4
-5 023,7 -5 113,0
-22 771,7 -23 227,2
-18 746,7 -19 121,6
-4 025,0 -4 105,5
-1 268,5 -1 212,5
-7 227,0 -7 513,7
-0,5
-0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

35 810,4
53,2
4 240,9
-7 346,9
-2 135,7
-5 211,1
-23 691,7
-19 504,1
-4 187,6
-1 257,1
-7 809,3
-0,5
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0

36 436,8
54,2
4 313,2
-7 482,6
-2 178,5
-5 304,2
-24 165,5
-19 894,1
-4 271,4
-1 191,0
-7 965,5
-0,5
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0

37 364,0
-35 828,4
1 535,6
0,0

38 327,2 39 143,3
-37 059,2 -37 931,3
1 268,0 1 212,0
0,0
0,0

40 104,5 40 804,2
-38 847,9 -39 613,7
1 256,6 1 190,5
0,0
0,0

Taulukko 10. Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen tuloslaskelma vuosille 2022-2026.

Pelastustoiminta
Pelastustoimessa kuntien maksuosuudet nousevat keskimäärin 2,7 prosentilla. Vuoden 2022
talousarvioesityksessä kuntien maksuosuuksien kasvu johtuvat pääosin seuraavista
tekijöistä: Viitasaaren, Karstulan ja Kannonkosken paloasemien uudistushankkeiden
aiheuttamat kustannukset nostavat vuokramenoja, TUVE-järjestelmän käyttöönotto sekä
ajoneuvokaluston hankinnoista johtuvat kohoavat leasingmaksut.
Pelastustoimen tuloihin on budjetoitu kuntien maksuosuuksiin 25 306 080 euroa.
(kuntakohtainen maksuosuustaulukko talousarviokirjasen viimeisellä sivulla).
Palveluhinnaston kautta saatavien tulojen suuruudeksi on arvioitu 550 000 euroa.
Ensivasteen tuloiksi on budjetoitu 240 000 euroa. Tuet ja avustukset kohtaan on budjetoitu
mm. työterveyshuollon kustannuksista saatava Kelan osuus sekä öljysuojarahastolta haetut
avustukset yhteensä 290 000 euroa.
Pelastustoimen henkilöstömenoihin on budjetoitu 13 620 792 euroa. Pelastustoimen
asiakaspalveluiden ostoon (VPK:n palkat) on varattu 1 355 076 euroa. Muiden palveluiden
ostoihin on varattu 2 981 986 euroa. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on varattu 1 598 975
euroa. VPK-yhdistysten avustuksiin on varattu 98 493 euroa. Järvipelastusyhdistysten
avustuksiin on varattu 35 000 euroa. Seuraavassa taulukossa on pelastustoimen 2022
talousarvioesitys tuloslaskelman muodossa.
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Pelastuslaitos purkaa suunnitelmallisesti varallaolojärjestelmää. Toimintavalmiuteen ja
henkilöstön saatavuuteen sekä varallaolojärjestelmään liittyvät riskit korjataan tarvittaessa
lisätalousarviolla, palvelutasopäätöksessä esitettyjen toimenpiteiden mukaisesti.

Pelastustoiminta

TP 2020

TAE 2021
TAEM 2021 TAE 2022
TAE 2023
TAE 2024
TAE 2025
TAE 2026
Muutos
2,69 %
2,69 %
2,71 %
2,9 %
2,3 %
2,8 %
1,7 % TA 201524 639 426
24 639 426
25 306 080
26 040 224
26 628 642
27 361 074
27 830 383
2,7 %
550 000
550 000
550 000
550 000
550 000
550 000
561 000
0,0 %
230 000
230 000
240 000
240 000
240 000
240 000
244 800
4,3 %
290 000
290 000
290 000
290 000
290 000
290 000
295 800
0,0 %
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
51 000
0,0 %
25 759 426
25 759 426
26 436 080
27 170 224
27 758 642
28 491 074
28 982 983
2,6 %

Kuntien maksuosuudet
Palveluhinnaston tulot
Ensivasteen tulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintatulot

24 029 994
387 789
163 223
358 729
6 777
24 946 513

Palkat
Henkilösivukulut
Henk.korvaukset
Henkilöstökulut
Asiakaspalveluostot***
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Avustukset
Muut kulut
Toimintamenot
Toimintatulot

-11 605 229
-2 358 285
109 961
-13 963 515
-1 334 891
-2 813 194
-1 537 476
-133 993
-4 666 779
-24 449 847
24 946 513

-10 957 612
-2 448 679
100 000
-13 406 291
-1 335 050
-2 961 876
-1 583 096
-115 000
-5 016 852
-24 418 166
25 759 426

-10 957 612
-2 448 679
100 000
-13 406 291
-1 335 050
-2 961 876
-1 583 096
-115 000
-5 016 852
-24 418 166
25 759 426

-11 132 934
-2 487 858
100 000
-13 620 792
-1 355 076
-2 981 986
-1 598 975
-115 000
-5 316 852
-24 988 681
26 436 080

-11 615 069
-2 537 615
100 000
-14 152 684
-1 382 177
-3 081 536
-1 630 954
-120 000
-5 629 527
-25 996 878
27 170 224

-11 847 371
-2 588 367
100 000
-14 435 738
-1 409 821
-3 143 167
-1 663 573
-122 400
-5 854 708
-26 629 407
27 758 642

-12 084 318
-2 640 134
100 000
-14 724 452
-1 445 101
-3 206 030
-1 713 593
-122 400
-6 088 896
-27 300 473
28 491 074

-12 326 004
-2 692 937
102 000
-15 018 941
-1 474 003
-3 270 151
-1 747 865
-124 848
-6 210 674
-27 846 483
28 982 983

1,6 %
1,6 %
0,0 %
1,6 %
1,5 %
0,7 %
1,0 %
0,0 %
6,0 %
2,3 %
2,6 %

496 665

1 341 260

1 341 260

1 447 399

1 173 345

1 129 235

1 190 600

1 136 500

7,9 %

-968 947

-1 341 760

-1 341 760

-1 330 320

-1 173 845

-1 129 735

-1 191 100

-1 137 000

-0,9 %

500

500

500

500

500

500

500

0,0 %

0

0

117 579

0

0

0

0

Toimintakate
Poistot
Korkokulut
Korkotuotot
Konserninhallinto
Alijäämä/ylijäämä

-472 282

Taulukko 11. Pelastustoimen tuloslaskelma.

Ensihoitopalvelu
Maakunnallinen ensihoitopalvelu ja Keski-Suomen pelastuslaitos v. 2022
Ensihoidon osalta laki- ja asetus määrittää mm. ensihoidon kenttäjohtotoimintaa,
ensihoitajien tekemään hoidon tarpeen arviota, sairaanhoitopiirien sekä erityisvastuualueiden
roolia ensihoidon palvelutasopäätöksen laadinnasta ja yhteensovittamisesta.
Ensihoidonpalvelutasopäätöksen riskiruutuja ja tavoittamisviiveiden laskenta periaatetta
muutettiin järkevämpään suuntaan. Ensihoitoasetukseen on kirjattu myös yhden
hoitotasoisen ensihoitajan ensihoitoyksikkö, joka tekee hoidon tarpeen arviointia, muttei ole
kuljettava yksikkö.
Terveydenhuoltolain ja ensihoitoasetuksen mukaisesti ensihoidon järjestämisvastuu ja
palvelutasopäätöksen valmistelu on ollut vuoden 2013 alusta alkaen sairaanhoitopiireillä.
Laki- ja asetusmuutoksen jälkeenkin ensihoidon järjestämisvastuu säilyy sairaanhoitopiireillä,
mutta erityisvastuualueen ensihoitokeskusten roolina on yhteen sovittaa sairaanhoitopiirien
ensihoidon palvelutasopäätökset. Ensihoidon palvelutasopäätöksessä määritellään tavoitteet
potilaan tavoittamisviiveissä koko maakunnan alueella.
Keski-Suomen pelastuslaitoksen rooli maakunnallisessa ensihoidossa on toimia
ensihoitopalvelun toteuttajana sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen välisen
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.
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Keski-Suomen pelastuslaitoksen ensihoitopalvelun toimintaa ja taloutta tarkastellaan
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kolmannesvuosittain yhteisessä seurantaryhmässä. On
mahdollista, että ensihoidon palvelutasoon tulee muutoksia seurantaryhmän havaintojen ja
päätösten jälkeen.
Ensihoitopalvelun rahoitusmalli on ns. puolet ja puolet malli. Siinä kuntien maksuosuus
ensihoitopalvelusta lasketaan puoliksi asukasmäärän perusteella (kapitaatiomalli) ja puolet
aiheuttamisperusteella (tehtävämäärät kunnan alueella). Siirtokuljetukset laskutetaan
kunnilta erikseen.
Sairaanhoitopiirin sektoripohjaisessa ensihoitomallissa Keski-Suomen pelastuslaitos toimii
tämän hetkisen suunnitelman ja yhteistyösopimuksen mukaisesti ensihoitopalvelun
toteuttajana Jyväskylän, Vaajakosken, Muuramen, Äänekosken, Viitasaaren, Keuruun,
Multian, Petäjäveden, Joutsan, sekä uutena toimijana Karstulan ja Laukaan alueella.
Seuraavassa on yhteenveto pelastuslaitoksen ensihoitopalveluista sektoreittain vuonna
2022.
Jyväskylän seutu
Jyväskylän seudulla ensihoitopalvelun yksiköitä (ambulansseja) on yhteensä 7 kpl. Niistä
H+P ambulansseja on 6 kpl ja P+P ambulansseja 1 kpl. Kaikki H+P ambulanssit ovat
ympärivuorokautisia (24h/7vrk). Laukaassa aloitti ja Muuramessa toimii monitoimiyksikkö
24/7, joka H+P ambulanssi, lisättynä pelastustoimen välineillä.
Äänekoski, Viitasaari ja Karstula (= Pohjoinen sektori)
Äänekosken paloasemalla on v. 2022 2 kpl 24/7 ambulanssia. Niistä toinen on H+P
ambulanssi ja toinen P+P ambulanssi. Viitasaaren paloasemalla on 1 kpl H+P 24/7
ambulanssi ja 1 kpl P+P 9-21/7. Karstulassa toimii monitoimiyksikkö 24/7, joka H+P
ambulanssi, lisättynä pelastustoimen välineillä.
Keuruu, Multia ja Petäjävesi (= Läntinen sektori)
Keuruun paloasemalla on H+P 24/7 ambulanssi ja P+P klo 13–21/5 ambulanssi.
Petäjäveden paloasemalle sijoitettu P+P ambulanssi on valmiudessa arkisin klo 8-16/5 ja lasu sekä pyhäpäivinä klo 8-20. Petäjäveden ambulanssi on sijoitettu yöllä
keskuspaloasemalle Jyväskylään.

Joutsa (= Kaakkoinen sektori)
Joutsan paloasemalle sijoitettu H+P ambulanssi on valmiudessa 24/7.

Ensihoito, talous
Vuodelle 2022 hankitaan kolme ambulanssia leasingperiaatteella (á 170 000 euroa).
Pienkalustohankinnat 170 000 euroa sisältävät mm. hengityskoneet 120 000 euroa sekä
muuta kalustoa 50 000 eurolla. ICT hankintoihin investoidaan (TUVE) 10 000 euroa.
Ensihoidon tuloihin on budjetoitu valmiuskorvauksia 7 201 643 euroa. Sairaankuljetuksen
kautta saatavia ns. KELA-tulojen suuruudeksi on arvioitu 3 723 000 euroa. Henk. korvaukset
kohtaan on budjetoitu mm. työterveyshuollon kustannuksista saatava Kelan osuus.
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Ensihoidon henkilöstömenoihin on budjetoitu 8 450 038 euroa. Muiden palveluiden ostoihin
on varattu 571 200 euroa. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on varattu 397 800 euroa.
Muihin kuluihin ml. vuokrat ja leasing-maksut 1 420 653 euroa. Seuraavassa taulukossa on
esitetty ensihoidon 2022 talousarvioesitys tuloslaskelman muodossa.
Ensihoito
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintatulot
Palkat
Henkilösivukulut
Henk.korvaukset
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Muut kulut
Toimintamenot yhteensä
Toimintatulot
Toimintakate
Poistot
Korkokulut
Korkotuotot
Ylijäämä/alijäämä

TP 2020
TAE 2021
TAEM 2021 TAE 2022
TAE 2023
TAE 2024
TAE 2025
TAE 2026
Muutos %
7 374 041
6 999 380
6 999 380
7 201 643
7 356 327
7 508 073
7 659 374
7 800 592
2,89 %
3 345 217
3 650 000
3 650 000
3 723 000
3 797 460
3 873 409
3 950 877
4 017 408
2,00 %
8 917
3 184
3 184
3 248
3 187
3 187
3 187
3 187
2,00 %
10 728 174

10 652 564

10 652 564

10 927 891

11 156 974

11 384 669

11 613 438

11 821 187

2,58 %

-6 716 814
-1 406 224
83 426
-8 123 038
-664 671
-489 222
-1 256 091

-6 854 696
-1 429 655
93 577
-8 284 351
-560 000
-390 000
-1 366 012

-6 854 696
-1 429 655
93 577
-8 284 351
-560 000
-390 000
-1 366 012

-6 991 790
-1 458 248
95 449
-8 450 038
-571 200
-397 800
-1 420 653

-7 131 626
-1 487 413
97 358
-8 619 039
-560 000
-405 756
-1 477 479

-7 274 258
-1 517 162
99 305
-8 791 420
-560 000
-413 871
-1 536 578

-7 419 743
-1 547 505
101 291
-8 967 248
-560 000
-422 149
-1 598 041

-7 568 138
-1 578 455
101 291
-9 146 593
-560 000
-430 592
-1 630 002

2,00 %
2,00 %
2,00 %
2,00 %
2,00 %
2,00 %
4,00 %

-10 533 022
10 728 174

-10 600 364
10 652 564

-10 600 364
10 652 564

-10 839 691
10 927 891

-11 062 274
11 156 974

-11 301 869
11 384 669

-11 547 438
11 613 438

-11 767 187
11 821 187

2,26 %
2,58 %

195 152

52 200

52 200

88 200

94 700

82 800

66 000

54 000

68,97 %

-155 045

-52 200

-52 200

-88 200

-94 700

-82 800

-66 000

-54 000

68,97 %

40 107

0

0

0

0

0

0

0

Taulukko 12. Ensihoidon tuloslaskelma.

Rahoitusosa
KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA
1 000 euroa
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
+/Rahoitustuotot ja -kulut
+/Tulorahoituksen korjauserät
+/-

+
+

Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Saamisten muutos kunnalta
Saamisten muutos muilta
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos

TP
2020

TA+M
2021

TA
2022

Muutos 2021-2022

1 191,6
-432,4
1 124,0
-0,2
500,2

1 394,0
-0,5
1 394,0
0,5
0,0

1 536,1
117,1
1 418,5
0,5
0,0

142,1

10,2 %

117,6
24,6
0,0
0,0

-23516,0 %
1,8 %
0,0 %
0,0 %

-1 289,2
-1 443,5
154,4
0,0
-97,5

-1 110,2
-1 242,2
132,0
0,0
283,8

-1 164,2
-1 276,2
112,0
0,0
371,9

-54,0

4,9 %

-34,0
-20,0
0,0
88,1

2,7 %
-15,2 %
0,0 %
31,1 %

0,0
54,8
-0,6

0,0
-90,4

0,0
0,0

0,0
90,4

0,0 %
-100,0 %

-1 260,2
1 315,6
54,8

-90,4

0,0

90,4

-100,0 %

-42,7

193,4

371,9

178,5

0,0 %

euroa

%

Taulukko 13. Keski-Suomen pelastuslaitos –liikelaitoksen rahoituslaskelma
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RAHOITUSLASKELMA VUOSILLE 2022 - 2026

Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
+/Rahoitustuotot ja -kulut
+/Tulorahoituksen korjauserät
+/-

+
+

Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos

2022

2023

2024

2025

2026

1 536,1
117,1
1 418,5
0,5
0,0

1 268,5
-0,5
1 268,5
0,5
0,0

1 212,5
-0,5
1 212,5
0,5
0,0

1 257,1
-0,5
1 257,1
0,5
0,0

1 191,0
-0,5
1 191,0
0,5
0,0

-1 164,2
-1 276,2
112,0
0,0
371,9

-1 001,0
-1 133,0
132,0
0,0
267,5

-1 138,0
-1 270,0
132,0
0,0
74,5

-1 138,0
-1 270,0
132,0
0,0
119,1

-1 138,0
-1 270,0
132,0
0,0
53,0

-371,9
-371,9

-267,5
-267,5

-74,5
-74,5

-119,1
-119,1

-53,0
-53,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Taulukko 14. Keski-Suomen pelastuslaitos –liikelaitoksen rahoituslaskelma vuosille 20222026.
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Pelastustoimen kuntien maksuosuudet
TAE 2022, PELASTUSTOIMEN KUNTIEN MAKSUOSUUDET

Hankasalmi
Jyväskylä
Laukaa
Muurame
Petäjävesi
Toivakka
Uurainen
Jyväskylän seutukunta
Joutsa
Luhanka
Joutsan seutukunta
Keuruu
Multia
Keuruun seutukunta
Jämsä
Kuhmoinen
Jämsän seutukunta
Konnevesi
Äänekoski
Äänekosken seutukunta
Kannonkoski
Karstula
Kinnula
Kivijärvi
Kyyjärvi
Pihtipudas
Saarijärvi
Viitasaari
Saarijärven-Viitasaaren seutukunta
Keski-Suomi yhteensä

Asukasluku
31.12.2020

Maksuosuus
TAE 2022(€)

4 782
143 420
18 823
10 267
3 772
2 401
3 646
187 111

19 887

443 896
13 313 176
1 747 273
953 050
350 142
222 876
338 445
17 368 858
398 875
64 886
463 761
880 552
144 624
1 025 176
1 846 040
0
1 846 040

3 742
456 159
40 558
35 362
3 345
7 269
6 095
552 530
6 064
578
6 642
17 056
3 238
20 294
28 203
-195 086
-166 882

2 593
18 577
21 170
1 323
3 858
1 597
1 107
1 288
3 931
9 208
6 097
28 409

240 699
1 724 438
1 965 137
122 809
358 125
148 244
102 759
119 561
364 901
854 746
565 963
2 637 108

1 969
53 740
55 709
3 200
5 637
5 676
3 110
1 462
11 041
20 277
13 102
63 505

1,31 %
1,48 %
1,78 %
1,74 %
1,58 %
0,44 %
1,35 %
3,84 %
0,85 %
0,24 %
1,70 %
1,50 %
1,30 %

272 617

25 306 080

644 639

2,71 %

4 297
699
4 996
9 486
1 558
11 044
19 887

Muutos
Muutos
2021-2022(€) 2021-2022 (%)
0,85 %
3,55 %
2,38 %
3,85 %
0,96 %
3,37 %
1,83 %
3,29 %
0,93 %
4,15 %
1,37 %
1,54 %
2,29 %
1,64 %
1,31 %

Taulukko 15. Kuntien maksuosuudet 2022.
Pelastustoimessa kuntien maksuosuudet nousevat keskimäärin 2,71 prosentilla. Vuoden
2022 talousarvioesityksessä kuntien maksuosuuksien kasvu johtuvat pääosin seuraavista
tekijöistä: Viitasaaren, Karstulan ja Kannonkosken paloasemien uudistushankkeiden
aiheuttamat kustannukset nostavat vuokramenoja, TUVE-järjestelmän käyttöönotto sekä
ajoneuvokaluston hankinnoista johtuvat kohoavat leasingmaksut.
Pelastustoimen tuloihin on budjetoitu kuntien maksuosuuksiin 25 306 080euroa.
Palveluhinnaston kautta saatavien tulojen suuruudeksi on arvioitu 550 000 euroa.
Ensivasteen tuloiksi on budjetoitu 230 000 euroa. Tuet ja avustukset kohtaan on budjetoitu
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mm. työterveyshuollon kustannuksista saatava Kelan osuus sekä öljysuojarahastolta haetut
avustukset yhteensä 290 000 euroa.
Pelastustoimen henkilöstömenoihin on budjetoitu 13 406 291 euroa. Pelastustoimen
asiakaspalveluiden ostoon (VPK:n palkat) on 1 335 050 varattu euroa. Muiden palveluiden
ostoihin on varattu 2 961 876 euroa. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on varattu 1 583 096
euroa. VPK-yhdistysten avustuksiin on varattu 98 493 euroa. Järvipelastusyhdistysten
avustuksiin on varattu 35 000 euroa.
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