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1 JOHDANTO 

 
 Maaseutualueiden toiminnallinen ja maankäytöllinen suunnittelu on keskeises-

sä roolissa elinvoimaisten kyläyhteisöjen luomiseksi. Vaikka viimeisimpien 
tutkimusten mukaan, ja mm. maatalouden vähenemisen vuoksi, maaseudun 
autioitumisen arvioidaan jatkuvan, niin halukkuutta maaseudulla asumiseen 
yhä löytyy. Haasteena on kokonaisvaltaisen tarkastelun ja uudentyyppisten 
menetelmien löytäminen maankäytön suunnittelun ja kylän toiminnallisuuden 
edistämiseksi. Toiminnallisesti elävä ja kehittyvä kylä houkuttelee myös uusia 
yrittäjiä ja asukkaita ympärilleen, ja saa aikaan positiivisen imagon kylälle. 

 
 Maankäytön suunnittelua ja rakentamista ohjaa myös maaseutualueilla maan-

käyttö- ja rakennuslaki (MRL 132/1999). Lain mukaan suunnittelussa ja ra-
kentamisessa tulee luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistää 
ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti sekä kulttuurisesti kestävää kehitys-
tä. Lain tavoitteena on myös muun muassa turvata jokaisen osallisen vaiku-
tusmahdollisuudet asioiden valmistelussa sekä suunnittelun vuorovaikuttei-
suus.  

 
 2000-luvulla mm. Pirkanmaalla (Pirkanmaaseutu ry, Kantri ry ja Ylä-

Pirkanmaan seutuyhdistys ry) ja Saarijärven seudulla (Saarijärven seudun yri-
tyspalvelu Oy) on toteutettu käsillä olevaa rakennuspaikkaselvitystä vastaa-
vantyyppisiä maaseudun maankäyttöä ja kyläsuunnittelua koskevia selvityk-
siä. Hankkeissa tavoitteena oli selvittää mm. maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaisen vuorovaikutuksen toteuttamista kyläsuunnittelussa sekä koota tont-
teja ja tyhjillään olevia kiinteistöjä eri myyntikanaviin. Tulokset osoittavat 
vuorovaikutteisen kyläsuunnittelun sekä uusien kaavoituskäytäntöjen tarpeel-
lisuutta. Kunnissa oli tunnistettu rakennuspaikkaselvityksen mukanaan tuo-
mat hyödyt osana kaavoituksen suunnittelua ja maankäytön ja maisemoinnin 
suunnittelun tuoma lisäarvo kylien kehittämisessä.  

 
 Tänä päivänä kylien yleiskaavoituksen pelisäännöt ovat selkiytyneet entises-

tään. Vuoden 2009 alussa tuli voimaan maankäyttö- ja rakennuslain muutos, 
jonka mukaan yleiskaavaa voidaan käyttää entistä laajemmin rakennusluvan 
myöntämisen perusteena maaseutukylissä. Tavoitteena on tukea pienimuo-
toista asuinrakentamista kyläalueilla, joilla rakentamisen paine ei ole merkit-
tävä. Ympäristöministeriön sivuilta (www.ymparisto.fi) on luettavissa kyläkaa-
voituksen opas, johon on koottu maaseudun maankäytön suunnittelun välinei-
tä ja yleis- ja kyläyleiskaavoitukseen liittyviä vaiheita. 

 
  Hankkeen toteuttajat ja toimenpiteet 
 
 RAKE -hanke on Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n hallinnoima ja sen toimin-

ta-alueella toteutettu kehittämishanke, jonka pitkän aikavälin tavoitteena on 
maaseutualueen väestöpohjan turvaaminen. Hankkeen tarkoituksena on saa-
da esiin maaseutuasumiseen parhaiten sopivia kohteita ja edistämään niiden 
myyntiä. Hanke on toteutettu ajalla 1.5.2008 - 31.12.2010 ja sitä rahoittaa 
Euroopan Unionin maaseuturahasto. 

  
 Hankkeen avulla on etsitty vastauksia neljään maaseudun asumisen keskei-

seen kysymykseen; 
 
  1) kuinka edistetään systemaattisesti ja hallitusti maallemuuttoa, asumisen 
  ja työskentelyn mahdollisuuksia maaseudulla? 
  2) miten muokataan asenteita maan käyttöä ja myyntiä suosivaksi? 
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 3) kuinka kylän maisemanhoitoa suunnitellaan ja toteutetaan sekä maisemal-
liset arvokkaat kohteet huomioidaan? 
4) miten kylä- ja kuntasunnittelut täydentävät toisiaan ja minkälaisia  
uudentyyppisiä toimintatapoja maankäytön suunnitteluun on löydettävis-

  sä? 

 Tavoitteena on houkutella alueelle uusia asukkaita kiinnostavien kohteiden, 
nykyistä joustavamman rakennuslupamenettelyn ja maiseman siistimisen 
avulla.  

 Hankkeeseen osallistuvat kylät ovat valikoituneet mukaan joko kylän tarpeista 
lähtien Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n ehdottamana tai kunnan viran-
omaisen esityksestä. Varsinaista hakumenettelyä hankkeeseen osallistumi-
seksi ei ennen hankkeen toiminnallisuuden aloittamista tehty. Rakennuspaik-
kaselvitys on kohdistunut Koillis-Savon sekä Kuopion ja Siilinjärven maaseu-
tualueiden kuuteen kylään, kylien asukkaisiin ja maanomistajiin sekä kuntien 
viranomaisiin. Rakennuspaikka- ja maisemaselvitys sekä maisemanhoito-
suunnitelma on tehty seuraaville viidelle kylälle Tuusjärvi-Hiidenlahti (Tuus-
niemi), Kortteinen-Rasimäki (Kaavi), Kuuslahti (Siilinjärvi), Kangaslahti (Rau-
tavaara) ja Pajulahti (Nilsiä). Kuopion kaupungin ehdotuksen mukaisesti Veh-
kalammen kylälle on tehty vain maanomistajille suunnattu kysely rakennus-
paikkojen selvittämiseksi. 

 
 

 
1. KUNTA- JA KYLÄTAPAAMISET:  

• Selvitystarpeen ja tavoitteiden 
määrittely 

• Hyvän rakennuspaikan ominaisuu-
det 

• Rakennuspaikkojen määrä 
• Rakennuslupa-asiat 
• Yleiskatselmus ja alueen rajaus 
• Maisemaselvitys 
• Ympäristökeskus tapaaminen 

 
2. MAASTON YLEISKATSELMUS: 

• Perusteellinen tutustuminen kylään 
• Katselmus kyläläisten kanssa 
• Rakentamiselle sopivat alueet 
• Rakentamistapa 

 
3. RAKENNUSPAIKKOJEN TARJONTA: 

• Kyläkysely 
• Kyläinfo 
• Kyläpäivystys 
• Rakennuspaikkaluokittelua 

 
4. MAASTOKATSELMUS: 

• Maisemaselvitys- ja analyysi 
• Maisemallisesti arvokkaat kohteet 
• Havainnekuvat 
• Maisemanhoito 
• Ympäristökeskus tapaaminen 

 
 

 
5. I KYLÄKIERROS: 

• Analyysi kylän yhdyskuntaraken-
teesta 

• Maisemaselvitys ja maisemanhoi-
tosuunnitelma 

• Rakennuspaikkakyselyn tulokset 
• Ryhmätyöt; yhdyskuntarakenne, 

kasvillisuus ja ilmasto sekä maape-
rä 
 

6. II KYLÄKIERROS: 
• Rakennuspaikkasuunnitelman esit-

tely ja analysointi 
• Ryhmätyö kylän mahdollisuudet, 

heikkoudet ja vahvuudet 
• Kyläläisten visio elinvoimaisesta 

maaseutukylästä 
 

7. LAUSUNNOT LUONNOKSEEN: 
• Kuntatapaamiset 
• Kylän kotisivut 

 
8. RAKENNUSPAIKKASELVITYS: 

• Vapaamuotoinen ja vuorovaikuttei-
nen suunnittelu 

• Edullisuusvyöhykkeet 
• Maisemallisesti arvokkaat kohteet 
• Maisemanhoito 

 

 
Kuva 1. Hankkeessa tehdyt toimenpiteet. 
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 Rakennuspaikkaselvitystä ovat toteuttaneet ja raportoineet maankäytön 
suunnittelija amk Eija Kinnunen (31.7.09 asti), maisema-arkkitehti yo Varpu 
Mikola Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:stä sekä maisema-arkkitehti Iivo 
Vänskä ja arkkitehti Pauli Sonninen Finnish Consulting Group Oy:stä. Hanke 
on ollut vuorovaikutteinen prosessi, johon ovat edellä esitettyjen toteuttajien 
lisäksi osallistuneet kuntien viranomaiset ja kyläläiset sekä Pohjois-Savon 
ympäristökeskus (kuva 1). 

 
 Hankkeen seurantaryhmään ovat kuuluneet Tuulikki Vesterinen, toimintaryh-

mä-koordinaattori, Pohjois-Savon TE-keskus, Ari Räsänen, tekninen johtaja, 
Kaavin kunta, Hannu Eerikäinen, toimistoarkkitehti, Siilinjärven kunta, Sirpa 
Lintunen, puheenjohtaja (8.5.09 asti) ja Juha-Pekka Okulov, puheenjohtaja 
(8.5.09 alkaen) sekä Jaana Paananen, toiminnanjohtaja, ja Matti Rahunen, 
hankevalmistelija, Kehittämisyhdistys Kalakukko ry 

 Suunnitteluvaiheessa tulostavoitteeksi asetettiin seitsemän uutta rakennus-
paikkaselvitystä ja kylämaisemasuunnitelmaa, mutta Juankosken Muuruveden 
kylän jäädessä pois tavoitetta jouduttiin alentamaan. Rakennuspaikka- ja 
maisemaselvitykset sekä maisemanhoitosuunnitelmat on toteutettu viidelle 
kylälle ja maanomistajakysely yhdelle kylälle. Lisäksi tavoitteeksi on asetettu 
280 uutta myytävää rakennuspaikka, mikä tarkoittaa noin 40 uutta rakennus-
paikkaa selvitystä kohden. Kokonaisuudessaan hankkeen tavoitteena on saa-
da alueelta 150 uutta rakennuspaikkaa eri myyntikanaviin. 

  
Raportti koostuu maisemaselvityksestä, maisemanhoitosuunnitelmasta ja 

 rakennuspaikkaselvityksestä.  
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2 VISIO ELINVOIMAISESTA MAASEUTUKYLÄSTÄ 

2.1 Postikysely 

Kylän kehittämiseen liittyen Pajulahden asukkaille järjestettiin 21.3. - 9.4. 
2009 postikysely. Kyselylomakkeita lähetettiin yhteensä noin 150 kappaletta. 
Vastauksia saatiin 27 kappaletta eli vastausprosentti on 18,0. 

YMPÄRISTÖ JA MAISEMA 

8. Mitä toimenpiteitä ehdotatte kylän viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden pa-
rantamiseksi? 

TOIMINNALLISUUS 

− Kylä on hieman hajanainen: huoltoasema/kauppa, koulu- ja päiväkoti sekä 
yhteinen ranta-alue 

− ovat kaukana toisistaan ja varsinkin kävellen tai pyörällä on vaikea liikkua 
pienten lasten kanssa. 

− Kylätoimikunta toimii aktiivisesti, mutta ainahan voi vielä parantaa 
− Yhteistyötä Kuuslahden kylätoimikunnan kanssa: Pajulahden koululta 

Kuuslahden koululle n. 2,5 km matkaa 
− Kylän eri alueiden välinen yhteistyö ja yhteydet toisiinsa: Pajukoski, Saari-

kylä (Siilinjärven puoli), 
− Kortteisenmäki, Ranta-Sänkimäki, Pohjois-Sänkimäki 
− Yrittäjien saaminen kylälle, entisten yrittäjien tukeminen omalla toiminnalla 
− Kylällä toimivien järjestöjen näkyvämpi esillä oleminen sekä kokoontumis-

paikka järjestöille 
− (Rantsi-talo, Shell, vanha kangaskauppa, koulu, kylänranta) 
− Toimintaa kaikille ikäryhmille: leikki-ikäiset, koululaiset, teini-ikäiset, nuo-

ret aikuiset, aikuiset, 
− seniorit 
− Nuorisolle ohjattua toimintaa, esim. liikuntakerhoja 
− Markkinointia, uusia tontteja, uusia asukkaita 
− Kyläkeskus bensa-asema / ent. kangaskauppa aktiivisempaan käyttöön 
− Moottorikelkkailureitin hyödyntäminen / kehittäminen kesäkäyttöön 
− Lenkkipolkujen rakentaminen 
− Talvella järvenjäälle latu 
− Sänkimäen uimarannan ehostaminen 

 
PALVELUT 

− Kyläkauppa on tärkeä kylälle 
− Pieni viihtyisä ulkoilmakahvila, esim. lapsiperheiden retkiä varten 
− Terveydenhoitajan vastaanotto kylälle 
− Parturi-kampaajaa toivotaan kylälle 
− Kylän rannassa kirpputorin ja maalaistorin järjestäminen kesäviikonloppui-

sin 
 

YHDYSKUNTATEKNIIKKA 

− Kylä tulisi kaavoittaa 
− Yleinen viemäröinti alueella on tarpeen 
− Tieväylien suunnittelu 
− Linja-autopysäkkien sijainti lähemmäs Shelliä 
− Kevyen liikenteen väylä kylän turvallisuuden ja toimivuuden parantamisek-

si 
− kylän keskeiset paikat (koulu, ranta, kauppa) 
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− koulumatkat 
− vapaa-ajalla harrastuksiin liikkuminen 
− väylän sijoittaminen kt75:n eteläpuolelle kokonaisuudessaan 

 
YMPÄRISTÖ 

− Tyhjät vanhat lahot talot ja ladot pois 
− Erikoiskuusia tms. puita 75-tien näkymäalueelle tiettyihin paikkoihin, jotka 

isoina maisemallisesti kauniita 
− Shellin vieressä olevan männyn rauhoittaminen 
− Shellin viereistä auringonkukkapeltoa kasvatettava jatkossakin 

− kylän maamerkki kesäisin 
− Rannan siistiminen lahoista vanhoista puista, jotta ranta erottuisi edukseen 
− Jokialueen ruoppaus, maisemointi 
− Rantaan yhtenäinen maisemointisuunnitelma; kyläyhdistys tehnyt paljon 

työtä kohentaakseen 
− rantaa pikkuhiljaa, mutta onko pidempi aikaista suunnitelmaa? Mikä on 

kaupungin osuus yhteisen rannan ylläpitoon? 
− Rajajoki Pajulahden ja Kuuslahden välissä on hyödyntämättä 
− Petäjäharjun lähellä oleva Pohjanlahti on huonossa kunnossa 
− Shellin rakennus ja ympäristö kaipaisi piristystä 

− jätepisteen tyhjennyksestä huolehtiminen 
− auringonkukkapellon kasvattaminen jatkossakin 
− laavun kehittäminen 

 
Onko kylällä ympäristöuhkia (esim. melu, hajuhaitat) tai liikennetur-
vallisuusongelmia? Millaisia? 

− Liikenneturvallisesti vaarallinen kantatie jakaa kylää 
− Liikenteen melu 

− Kt75 – Vaivionniementie – Kortteisenmäentie - risteysalue 
− Koulun liittymä parannettava turvallisemmaksi 
− Hidastuskaista koulun kohdalle 
− Alikulkutunneli ratkaisisi ongelman 
− Vaikea päästä erityisesti kesällä tien yli jatkuvan autovirran takia 
− Huono näkymä (kukkula ja mutka) käännyttäessä 75-tielle 
− Kt75:n kapeus 
− Liian kova nopeus Kt75:lla kylän (koulun) kohdalla 

− Kevyen liikenteen väylät puuttuvat 
− esim. välille Kuuslahti-Shell, Pajukoski-Pajulahden Shell, Sänkimäki-

Pajukoski 
− Hajuhaitta koulun kohdalla, imeytyskenttä tai vastaava ei toimi 
− Luonnollisesti hajuhaittoja viljelijöiden lannanlevityksestä keväisin ja syk-

syisin 
− Meluhaittoja lahden ympäristössä aiheuttavat iltaisin rullalautailijat entisen 

uiton puunpudotusalueen 
− mäessä ja rannalla 
− Meluhaittoja koirien haukunnasta 
− Lentoliikenne; liian usein matalaharjoituslentoja puolustusvoimilla 
− Kemiran tehtaat, jos siellä sattuisi vakava vuoto tms. 
− Sänkimäen asemalla happovaunut 
− Yaran rautaoksidihiukkaset kantautuvat Pajulahteen saakka 

− Kemiran / Yaran ohjeistus kyläläisille hätätilanteen varalle 
− kyläläisille vierailukäyntejä tehtaille 

 
Mitkä alueet koette tärkeiksi ja toivoisitte niiden säilyvän ennallaan? 

− Kylän yhteinen ranta-alue 
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− Koulu ja päiväkoti ja niiden ympäristö 
− Pajukosken ns. vanha tie, josta kaunis näkymä rannalle, mutta tie huonos-

sa kunnossa 
− Haapamäen paikka 
− Iso vanha mänty Sänkimäen risteyksessä 
− Arvokkaat luonnonlähteet 
− Näkymät vesistöihin maantieltä 
− Peltoalueet viljelyskäytössä, etteivät ojanpientareet pusikoituisi 
− Lasten leikkipaikat tärkeitä (siisteys & monipuolisuus) 
− Vesillä liikkuminen kesällä ja talvella jäällä liikkuminen 

 
Onko jokin kaunis maisema kadonnut tai katoamassa? Mistä katoami-
nen johtuu? 

− Kauniin maiseman pilaa esim. Pajurinteellä vanha lahonnut lato, jota ei ole 
purettu vaikka asiasta 

− on jo monta vuotta sitten ilmoitettu kaupungille, vaarallinen lapsille 
− Metsien tuhoaminen 
− Maanviljelys kuuluu maalle ja sen tuomat hajuhaitatkin 
− Peltoalueet pusikoituvat ja katoavat, ellei niitä pidetä aktiiviviljelyssä 
− Laiduntavat eläimet alkavat olla vähissä 
− Vanhat harmaat ladot häviävät ellei niitä kunnosteta 

 
13. Onko oman kiinteistönne alueella sellaisia luonto-, maisema- tai 
virkistyskohteita, jotka haluaisitte nostaa esille? 

− Ehdottomasti Pajulahden ranta, kaikkien tapahtumien paikka 
 

2.2 Kyläillat 

Kylän visiota ja kehittymisen tahtotilaa selvitettiin toisessa, 4.11.2009 Paju-
lahden koululla pidetyssä kyläillassa. Läheltä ja kaukaa poimittujen esimerk-
kien kautta pyrittiin löytämään Pajulahden paikalliset vahvuudet ja rohkaise-
maan osallistujat uusiin, jopa omaperäisiin esityksiin. Yhdessä keskustellen ja 
ideoiden on mahdollista löytää hankkeita, joista kyläläiset on mahdollista saa-
da laajasti mukaan innostumaan ja toimimaan. Tekeminen yhdessä vahvistaa 
kyläläisten yhteenkuuluvuuden tunnetta.  Hyvä esimerkki on pieni ja syrjäinen 
Sveitsiläinen Vrinin kylä, joka on maailmalla tunnettu paikallisesta, omaperäi-
sestä puuarkkitehtuuristaan. Matkailusta on arkkitehtuuriin tutustumisen 
kautta tullut kylän tärkein elinkeino. Paikallisina esimerkkeinä esiteltiin Var-
paisjärveltä Korpijärven kylä, jossa järjestetään kyläläisten järjestäminä vuo-
sittain jo perinteeksi muodostuneet Korpigallialaiset. Muina esimerkkeinä esi-
teltiin Suomussalmen Ukkohallassa vuosittain järjestettävät suojalkapallon 
MM-kisat ja samaten Sonkajärvellä pidettävät vuosittaiset Eukonkannon MM-
kisat. Yhteistä em. esimerkeille on vahva omaperäisyys ja mielenkiintoisuus 
sekä yhdessä tekemisen tahtotila. 

Seuraavissa kappaleissa on kyläläisten vastauksia esitettyihin kysymyksiin. 
Kappale kylän mahdoll2.7. on suunnittelijoiden, ns. ulkopuolinen näkemys ky-
län mahdollisuuksista. 

Mitä erityistä on teidän kylällänne? 

− Uusi, upea koulu 
− Ranta 
− Uudet asukkaat 
− Hyvät liikenneyhteydet 
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Miten sitä pystyisi vahvistamaan? 

− kokonaismiljöötä kehittämällä 
− ohiajoliikenteen nopeutta alentamalla 
− Miina Äkkijyrkkä kylään asumaan 
− Vierasvenelaituri 
− Juna-asema 
− Jokin iso tapahtuma, esim. kirjamessut tai markkinat 
− tapahtumakalenteri 
− Pormestari / talonmies 

 

Mitkä ovat kylänne kehittämisen suurimmat esteet? 

− Liikenneratkaisut ovat olleet huonoja 
− Resurssien puute 

 
 

Miten käyttäisitte rahan, jos kyläyhdistys voittaisi 2 miljoonaa euroa? 

− Ranta-alue: kylätalo, sauna ja vuokratilat, pitopalvelu 
− Tanssipaviljonki ja karavaanialue 
− Vierasvenesatama: Millibaari 2 
− Palkattaisiin työntekijöitä 
− Taidetapahtuman järjestäminen Tahkon vierailijoille 
− Valaistussuunnittelukilpailu ja sen toteutus 
− Valoshow-kilpailu 
− Majoituspalvelua 

 
Miksi joku muuttaisi kylällenne? 

− hyvä koulu 
− hyvät päivähoitopalvelut 
− huoltoasema / kauppa 
− hyvät kulkuyhteydet 

 
Millaisia asukkaita toivoisitte 

− ”rikkaita venäläisiä ☺” 
 
 

2.3 Pajulahden visio  

 
Pajulahden vuonna 2005 tehdyssä kyläsuunnitelmassa on kylävisio tiivistetty 
seuraavasti: 

 ”Pajulahti v. 2020 on virkeä ja elävä kyläyhteisö, jonne uudet asukkaat ote-
taan avosylin vastaan. Maaseutumainen, väljä ja turvallinen elinympäristö 
tarjoaa palvelujen monipuolistamiselle ja harrastustoiminnalle hedelmällisen 
maaperän. Kylän yhteishenki vahvistuu entisestään luoden kehittämistoimin-
nalle juurevan perustan. Nuorisotoiminta vilkastuu ja nuoret itse ottavat en-
tistä enemmän kehittämisvastuuta tulevaisuudesta.” 

 
Pajulahden kylä sijaitsee Siilinjärven ja Kuopion työssäkäyntialueella. Kylän 
sijainti Tahkovuorelle johtavan tieyhteyden varrella tarjoaa matkailupalveluille 
mahdollisuuden, mutta Tahkovuoren matkailun vetovoiman vaikutus Pajulah-
dessa ei ole kovin suuri. 
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Innovatiivisilla, rohkeilla ja paikallisuudesta lähtöisin olevilla ideoilla ja tapah-
tumilla on mahdollista pitää yllä yhteishenkeä ja parantaa Pajulahden tunnet-
tavuutta asuinpaikkana ja yritysten toimintaympäristönä. 

Nuorille pitää tarjota virikkeitä ja mielekästä tekemistä. Lapsuuden aikana 
syntyneellä kuvalla on suuri merkitys paikkakuntaan sitoutumisessa.  

 

 
3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Yleiskuvaus  

Pajulahden asukasluku on n. 300, ja väestömäärä on noususuuntainen. Kylä 
sijaitsee Kuuslahden naapurissa Nilsiän kaupungin länsilaidalla. Matkaa Nilsiän 
keskustaan on n. 20 km, Siilinjärven keskustaan n. 15 km ja Kuopioon n. 35 
km. Kylän halki kulkevat kantatie 75 sekä Siilinjärvi-Viinijärvi -teollisuusrata. 
Kylältä on yhteys Kallaveden vesireitille. Tukinlaskupaikka Pajulahden rannalla 
ei enää ole käytössä, vaan sen paikalle on suunniteltu venesatamaa. 

Kylällä toimivat koulu sekä päiväkoti. Joukkoliikennettä kulkee kantatiellä 
useita vuoroja päivässä. Sänkimäentien risteyksessä sijaitseva Shell kahvioi-
neen ja myymälöineen toimittaa kyläkaupan virkaa. Kylän rakennuskanta 
koostuu maatiloista, omakotitaloista sekä kesämökeistä. 

Maatilat ovat sijoittuneet hajanaisesti rantapeltojen yhteyteen ja nauhamai-
sesti teiden varsille. Kortteisenmäentien varrella on muutamia tilakeskusten 
tihentymiä. Myöhempi omakotitalorakentaminen on pääosin sijoittunut selkei-
siin ryppäisiin metsäselänteille. Kesämökit ovat sijoittuneet rannoille, sekä yk-
sittäin että ryhmiin. Pajulahden ranta on kylän tiheimmin rakennettu ranta. 
Täysin rakentamattomia alueita ovat Ventojoen itäranta, Seivässuon ympäris-
tö kantatien eteläpuolella sekä paikoin radan varsi. 

Julkisluonteisia rakennuksia ovat koulu, huoltoasema sekä entinen kangas-
kauppa. Pajulahden maatalous on hyvin monipuolista, maatalousyrittäjiä on 
karjatilallisten lisäksi esimerkiksi sika-, hevos-, bioenergia sekä luomumansik-
katilallisia. Muiden alojen yrityksiä toimii kylällä myös runsaasti, saatavilla on 
esim. koneurakointia, kampaamo- ja pitopalveluita, hierontaa ja mökkimajoi-
tusta. Nilsiän Hirsituotteen tuotantorakennukset sijaitsevat kantatien varressa 
kylän itälaidalla. Näiden lisäksi kyläläisten joukossa on monia kädentaitajia, 
esim. veneentekijä ja seppä. 

Kyläyhdistyksen lisäksi yhdistystoimintaa on metsästysseuralla, Martoilla sekä 
koulun vanhempainyhdistyksellä. Kerho- ja harrastustoimintaa on ainakin 
Kansalaisopistolla, 4H-järjestöllä ja Nilsiän Naisvoimisteliijoilla. Yhdistykset ja 
toimijat järjestävät säännöllisen toiminnan lisäksi vuosittain tapahtumia ja 
tempauksia, kuten juhannusjuhlat, elonkorjuujuhlat, kevätmarkkinat ja pilkki-
kilpailut. 

Kylän ytimen muodostaa uusi rakennettu koulu, joka on aktiivisessa iltakäy-
tössä. Myös yhteinen ranta on tärkeä kokoontumispaikka. Rannalla on laituri, 
rantautumispaikka, grillikatos, tanssilava, puucee, pelikenttä sekä leikkipaik-
ka. Myös vasta valmistuneen koulun pihalla on monipuolisesti leikkivälineitä 
sekä pelikenttä, joka talvisin jäädytetään. Pajulahdessa on runsaasti virkis-
tykseen soveltuvaa metsämaastoa, mutta patikointireittejä tai kevyen liiken-
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teen väyliä ei ole. Tahkolta Siilinjärvelle johtava moottorikelkkaura on ainoa 
virkistysreittiä muistuttava polku. Sänkimäen näkötornista, joka sijaitsee ky-
län pohjoispuolella Sänkimäen entisen kansakoulun vieressä avautuvat kome-
at näkymät ympäristöön, jopa Puijolle asti. 

Selkeän puutteen muodostaa ainoastaan kevyenliikenteen väylän puuttumi-
nen koulureitin varrella, mutta sekin asia on nyt korjaantumassa. 

(Lähteenä on käytetty Varpu Mikolan maisemaselvitystä) 

 
 

3.1.2 Luonnonympäristö 

 
Kuva 2: Ilmakuva alueesta (lähde kansalaisen karttapaikka) 

 
 

  Maaperä ja korkokuva 

Pajulahti sijoittuu Ventojoen ja Juurusveden rikkonaisten lahtien muodosta-
malle kolmion muotoiselle laaksoalueelle. Laaksoa jakaa pitkittäisten selänne-
kumpareitten sarja, joka työntyy Juurusveteen niemiksi. Laaksoaluetta rajaa-
vat selänteet luoteessa ja koillisessa.  Maaston suuntautuneisuus jatkaa jok-
seenkin Juurusveden pohjois-etelä -suuntaista linjaa.  

Alueen päämaalajit ovat moreeni ja turve. Moreenimäillä on kalliosydämiä, 
mutta paljasta kalliota alueella on vähän. Turvetta on laajasti alavilla alueilla, 
erityisesti Pajulahden itäosassa. 
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Juurusveden lahtien tuntumassa on maaperä lajittunutta savea ja hiekkaa. 
Jääkauden jälkeinen Suursaimaa on ulottunut pitkälle nykyistä rantaviivaa 
pohjoisemmaksi, Sänkimäen juurelle asti. Muinaisjärven vesi on tasoittanut ja 
huuhdellut maata, jolle nykyiset viljelyalueet pääosin sijoittuvat. Myös huuh-
toutuneesta maaperästä suurin osa on moreenia ja turvetta. Kauppisenjoen 
uomaan Pajulahden itärajalla on kasaantunut hiekkamuodostumia.   

Viljelysalueet ovat sijoittuneet Juurusveden rannoille kapeiksi suikaleiksi, sekä 
pohjoisempana turvemaalle suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Sänkimäet ovat 
vanhoja mäkikyliä, joilla viljelysalueet ovat rinteillä moreeni, turve- ja hiek-
kamaalla. 

Kolmion muotoisen laakson luoteis- ja koillislaidoilta kohoavat kalliosydämiset 
moreeniselänteet. Sänkimäen selänteessä on lisäksi Suursaimaan rantavoimi-
en sinne kasaamaa hiekkaa.  

Kuuslahden länsipuolelle jäävää maastoa on muokannut voimakkaasti apatiit-
tikaivos läjitysalueineen. Kartan alueella tämä näkyy parhaiten luoteis- ja lou-
naiskulmissa. 

(Lähteenä on käytetty Varpu Mikolan maisemaselvitystä) 

 

 

 

Kuva 3: Maaperäkartta 

 

 

 
 



 
FCG                             Rakennuspaikkaselvitys  Pajulahti, Nilsiä   
1.2.2010                      Kehittämisyhdistys Kalakukko ry                                                   0371-D3563 
 
 

12

 
Kuva 4: topografia 

   

  Vesiolosuhteet 

Alueen päävedenjakaja sijaitsee pohjois-etelä -suuntaisena kartan länsilaidas-
sa. Sen itäpuolella laskevat vedet Juurusveteen, länsipuolella Sulkavanjär-
veen. Juurusvesi on alueen päävesistö, joka on suorassa yhteydessä Kallave-
teen sekä Nilsiän reittiin. Kuuslahden eteläosassa on syväsatama. 

Ventojoki laskee pohjoisesta Pajulahteen muodostaen Siilinjärven ja Nilsiän 
rajan, joka samalla on Kuuslahden ja Pajulahden raja. Vaikka joki on matala 
ja kapea, on sitä aikoinaan käytetty uittoväylänä. Jokea ei ole vielä täysin 
kunnostettu, vaan kalataloudellinen kunnostusprojekti on parhaillaan vireillä. 
Joen ja alempana Juurusveden Pajulahden vedenlaatuun vaikuttavat myös 
turvetuotantoalueet joen yläjuoksulla. 

Pajulahdessa on toiminut pitkään tukinlaskupaikka, jonka toiminta nyt on lo-
petettu. Tukkien lasku ja uittaminen on rehevöittänyt lahtea ja lisännyt sen 
humuspitoisuutta.  

Alueella on erikokoisia soistumia ja soita, joista suurin osa on ojitettu metsä-
talousmaaksi. Soita on muutettu myös pelloiksi. Runsaimmat soistumat sijoit-
tuvat alavalle alueelle Sänkimäen eteläpuolelle. 

(Lähteenä on käytetty Varpu Mikolan maisemaselvitystä) 
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Kuva 5: Vesiolosuhteet 
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  Ilmasto 

Pitkänomaiset järvenlahdet työntyvät Juurusvedeltä kohti pohjoista. Ne muo-
dostavat etelänpuoleisille tuulille väylät, joita pitkin tuulet pääsevät voimistu-
neina puhaltamaan. Toisaalta tuulten voimaa heikentää rannan rikkonaisuus. 
Lahdet ovat saarien ja niemien katkomia, joten Juurusveden avoimelta selältä 
puhaltavat voimakkaat tuulet eivät pääse lahdenpohjukoihin täydellä voimalla. 

Tuulisia ovat myös laajat viljelyaukeat. Erityisesti Venäinlampea ympäröivä 
pelto on tuulille altis, sillä se on hyvin tasainen ja saarekkeeton, ja sen ylle yl-
tävät vielä Juurusveden voimakkaiden tuulten jälkimainingit. 

Maasto kohoaa pohjoiseen, eli pois päin Juurusveden altaasta. Tämän ansios-
ta etelänpuoleista rinnettä on runsaasti. Kylmät pohjoisrinteet ovat pienialai-
sia. Kylmäilmajärviä muodostuu sisämaan pelloille. Ne aiheutuvat paitsi met-
sän ilmavirtoja ehkäisevästä vaikutuksesta, myös rautatien sekä kantatien 
korkeista penkereistä.  

(Lähteenä on käytetty Varpu Mikolan maisemaselvitystä) 
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Kuva 6: Ilmasto 

 

  Pajulahden kasvillisuus ja suojelualueet 

 
Selvitysalue kuuluu Kuopion lehtokeskuksen ydinalueeseen. Lehtokeskuksen 
alueella kasvillisuus on rehevää, ja vaateliaita lajeja esiintyy. Maastotietokan-
nan mukaan alueen metsät ovat pääasiassa havumetsää. Maaperän rehevyy-
destä johtuen voidaan päätellä, että niistä suuri osa on lehtomaisia kankaita. 
Lehtimetsät ovat sijoittuneet asutuksen ja viljelysten ympäristöön. Laajimmat 
lehtimetsäalueet ovat Sänkimäellä. Kalliopaljastumia on eniten selvitysalueen 
eteläosassa metsämäillä sekä Juurusvedestä nousevilla niemillä.  

Nilsiän puolella Pajulahden luontoa on inventoitu ainoastaan Juurusveden ran-
taosayleiskaavaan kuuluvan alueen osalta.  

Sänkimäki ja Pohjois-Sänkimäki ovat vanhoja mäkikyliä, jotka kuuluvat mai-
semakokonaisuuden suojeluohjelmaan (ks. sivu 21 Maisemakuva, maiseman 
nykytila ja näkymät).  

Rauhoitettu puu suunnittelualueen lounaiskulmassa on kaunismuotoinen män-
ty. 

Kuvaan 7 on merkitty inventoidut luontokohteet. Numerot 1-10 ovat Siilinjär-
ven kunnan luonto- ja maisemaselvityksestä (Jaakko Pöyry Infra 2005), nu-
merot 11-17 Juurusveden osayleiskaavan selvityksestä Arvokkaat luonto- ja 
kulttuurimaisemakohteet. 

 
1. Raasio ja Musti, Siilinjärven valtakunnallisesti merkittävä omalaatuinen lin-
tupaikka. Rikastehiekka-altaat ovat etenkin muuttavien kahlaajien ja vesilin-
tujen suosimia. Raasiolla sijaitsee lintuasema. 

2. Pahkakallio, paikallisesti arvokas kallioalue. 
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3. Saarisenjärven tuore rinnelehto, metsälakikohde. 

4. Saarisenjärven luhtaranta, metsälakikohde. Arvokkaassa lajistossa esimer-
kiksi maariankämmekkää. 

5. Heinäjoen varsi, metsälakikohde. Lehtokorpea. 

6. Heinäjoen varsi, metsälakikohde. Heinäjoen ja Ventojoen risteys on moni-
muotoinen luonnontilainen alue. Saniaislehdon, lehtokorven ja ruohokorven 
sekoitus, jossa kasvillisuus on rehevää ja puusto kehittynyttä. 

7. Jouhteisenlammen laskuoja, metsälakikohde. Lehto, jossa vanhaa puustoa. 
Purouoma 

on kivikkoinen ja sammaleinen. 

8. Pajukoski, paikallisesti arvokas luontokohde. Koski on kunnostettu hiljat-
tain, sillä 

se oli raivattu uittoränniksi. 

9. Heikinlampi, paikallisesti huomionarvoinen kokonaisuus. Lammen arvo on 
maisema, 

jonka se yhdessä ympäröivien peltojen kanssa muodostaa. 

10. Jaakonmäki, lehtokokonaisuus. Mäen kallioperässä on apatiittivaikutusta, 
minkä vuoksi mäellä esiintyy vaateliasta lehtokasvillisuutta sekä arvokasta 
sammallajistoa. Mäen länsi- ja eteläreunan puusto on hakattu. 

11. Iso Pirttiniemen rantaniitty, arvokasta kasvillisuutta. 

12.-17. Arvokas peltokulttuurimaisema 

 
 

(Lähteenä on käytetty Varpu Mikolan maisemaselvitystä) 
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Kuva 7: Kasvillisuus 
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3.1.3 Rakennettu ympäristö 

 

Pajulahti on syntynyt vesireitin varrelle. Juurusveden suora yhteys Kallavedel-
le on ollut etu. Pitkien niemien ja saarien rikkoma ranta on ollut ilmastoltaan 
sopivan suojaisa, ja hyvää viljelysmaata on ollut rantapelloilla. Talot ovat si-
joittuneet julkisivut rantaa kohden kääntäen selkänsä tielle. 

Alun perin koko Kuuslahden ja Pajulahden kylien kerrotaan kuuluneen suurky-
lään nimeltä Kaaraslahti, ja ne sijaitsivat molemmat Nilsiässä.Asutus alueella 
oli hyvin hajanaista. Kuuslahden ja Pajulahden alue ovat oikeastaan olleet vä-
lialuetta paljon suurempien ja tiheämpien kylien välillä. Nykyiset kylien nimet 
tarkoittivat pitkään vain järvenlahtia. Siilinjärven kunta perustettiin vuonna 
1925, jolloin siihen otettiin osia ympäröivistä kunnista (Siilinjärven kunta 
2008). Siilinjärven ja Nilsiän raja tuli kulkemaan Ventojokea pitkin. Ilmeisesti 
tukinuitto Pajulahden tukinlaskupaikan kautta sai sittemmin Pajulahden tar-
koittamaan sen nykyistä kyläaluetta. 

Rautatiellä on ollut merkitys katkaisevana elementtinä. Rata Siilinjärven ja 
Sänkimäen välille valmistui vuonna 1956. Osa radan katkaisemista teistä on 
edelleen käytössä, mutta paikoin rata kulkee syvässä kallioleikkauksesta, jol-
loin sen aiheuttama railo maisemassa on sekä visuaalinen että toiminnallinen. 
Esimerkiksi Kortteisenmäeltä etelään johtanut kylätie kulki korkean kallion 
päällä juuri radan kohdalla. Se korvattiin paljon suoraviivaisemmalla nykyisel-
lä Kortteisenmäentiellä. 

(Lähteenä on käytetty Varpu Mikolan maisemaselvitystä) 
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Kuva 8: Yhdyskuntarakenne 
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  Rakennetun ympäristön nykytila 

Alueella on viime vuosina rakentunut runsaasti uusia omakotitaloja. Hyville 
rakennuspaikoille olisi enemmänkin kysyntää. 

Kuuslahden ja Pajulahden halki kulkevan kantatie 75:n liikennemäärät ovat 
viime vuosina nousseet Tahkon liikenteen vuoksi. Liikenneturvallisuuden pa-
rantaminen kylien kohdalla on erittäin tärkeää. Kuuslahden puolella kevyenlii-
kenteen reitti jo on, mutta Pajulahdessa ei. Tahkon matkailu on kylille mah 

Ympäristöhäiriöt 

Kantatie 75 aiheuttaa liikennemelua ja autoliikenne aiheuttaa vaaraa tiellä 
liikkuvalle kevyelle liikenteelle, joka on pääosin koululaisliikennettä. 

  Maanomistus 

Alueella sijaitseva maa on yksityisessä ja kunnan omistuksessa.  

 
3.1.4 Maisema 

 
  Maiseman perusrunko 

Metsäiset selänteet reunustavat kolmiomaista laaksoa idässä ja lännessä. 
Laaksosta kohoaa selännekumpuja, joiden väleihin laakso jää sokkeloisena. 
Selännekumpujen parvi jatkuu etelässä Juurusveden nieminä ja saarina. 

Kaikkein yhtenäisin laakso on itälaidallaan. Siellä on osa laaksosta raivattu vil-
jelysmaaksi, osa on ojitettua tasaista suometsämaata. Pohjoiseen päin men-
täessä muuttuvat viljelyalueet yhtenäisemmiksi. Ventojoki muodostaa ympä-
rilleen yhtenäisen laakson kylien rajalla. Jokilaakso on metsäinen, ja vain pai-
koin sitä reunustavat pellot. Rannan tuntumassa ovat kaikki laaksoalueet vil-
jelysmaata. Siellä pellot ja vesi yhdistyvät paikoin laajaksi avoimeksi alueeksi.  

Vanha asutus on sijoittunut laaksoihin matalille kummuille sekä selänteiden 
reunoille rannan tuntumaan. Aikoinaan on asutus ollut tiheintä Pajulahden 
koillispuolella Sänkimäen ja Pohjois-Sänkimäen mäkikylissä. Uusi asutus on 
sijoittunut sekä metsäisille selänteille että viljelylaaksoihin. Myös rannoille on 
viime vuosikymmeninä rakennettu paljon. Metsäisissä laaksoissa ei juuri ole 
asutusta.  

Maiseman solmukohta muodostuu alueelle, jossa kohtaavat pohjoiseen työn-
tyvä järvenlahti, metsäiset selänteet, avoimet rantapellot, sekä Pajukoskena 
järveen laskeva Ventojoki. Nämä kaikki yhdistyvät vanhan maantien mutkas-
sa, jossa sijaitsee myös kaunis maatila. 

(Lähteenä on käytetty Varpu Mikolan maisemaselvitystä) 
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Kuva 9: Maisema 

 
  Maisemakuva, maiseman nykytila ja näkymät 

Pajulahden maisemakuvaa hallitsee kallio- ja moreenimäet, niiden välisiin 
laaksoihin sijoittuneet pellot, sekä peltojen reunoille rakennetut omakotitalot. 
Maisemallisesti arvokkaimpia peltoja ovat Juurusveden rantapellot, jotka sui-
kalemaisina reunustavat vierestä kohoavia metsämäkiä. Alueen tärkeimmät 
näkymät avautuvat tällaisten rantapeltojen ylitse järvelle. Paikoin avoimet 
pellot järvenlahden molemmin puolin mahdollistavat pitkiä näkymiä. 

Moreeni- ja kalliomäkien muodostamat metsäalueet ovat yhtenäisiä. Pajulah-
dessa on metsämäille rakennettu omakotitaloalueita. Tämä on muuttanut 
maisemakuvan paikoin taajamamaiseksi, maalaismaiseman hämärtyessä. 

Kantatie 75 on vilkasliikenteinen, ja se katkaisee maiseman tehokkaasti. Tien 
korkeisiin penkkoihin on paikoin kasvanut tiheää puustoa, mikä katkaisee 
avoimet viljelylaaksot sekä näkymät tieltä laaksoon ja järvelle. Uudempi oma-
kotitaloasutus on keskittynyt kantatien varteen. Mitä kauemmas etelään tai 
pohjoiseen tiestä mennään, sitä maalaismaisemmaksi maisemakuva muuttuu. 

Toinen maiseman katkaiseva elementti on rautatie. Koska kylät ovat keskitty-
neet valtatien varteen, tuntuu rautatie kuitenkin kulkevan sopivan syrjässä 
keskeisimmistä alueista. Rautatien ylittäviltä silloilta Marjomäentieltä, Sänki-
mäentieltä sekä erityisesti moottorikelkkauralta avautuvat komeat näköalat. 

Vanha maantie kulkee kylien rajalla kantatien eteläpuolella. Se on hyvin kau-
niisti mutkitteleva, ja paikoin on sen varressa säilynyt vanhaa puomiaitaa.  

Sänkimäen mäkikyläasutus on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi kult-
tuurihistorialliseksi ympäristöksi (Ympäristöministeriö, Museovirasto 1993) 
sekä arvokkaaksi maisema-alueeksi (Maisema-aluetyöryhmän mietintö 1993). 
Alueen perinteiset viljelyalueet ovat säilyneet jatkuvassa käytössä, lisäksi alu-
eella on säilynyt vanhoja laitumia ja hakamaita. Selvitysalueen ainoa mui-
naismuisto, hiilimiilu, sijaitsee Sänkimäen itäpuolella. 
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Sänkimäen maisemaan ei tässä oteta enempää kantaa, sillä se jää suunnitte-
lualueen ulkopuolelle. Maisemaa on arvotettu Juurusveden rantaosayleiskaa-
vassa Pajulahden rantojen osalta. Kaavassa on joitakin rantapeltoja arvotettu 
maisemallisesti tai historiallisesti arvokkaiksi. 

Juurusveden rantaosayleiskaavassa on Pajulahden rannalla sijaitseva Mylly-
pellon maatila merkitty suojeltavaksi rakennukseksi.  

Ventojoki muodostaa kylien rajalle mielenkiintoisen puroympäristön. Vaikka 
puroa on tukinuiton tarpeisiin perattu, on se luonnoltaan monimuotoinen. Alu-
een muita arvokkaita pienvesiä ovat Heinäjoki, Kaarasjokija 

Kauppisenjoki. Nämä kaikki virtaavat mutkittelevissa, ainakin lähes luonnonti-
laisissa uomissaan. 
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Kuva 10: Maisemarakenne 

(Lähteenä on käytetty Varpu Mikolan maisemaselvitystä) 

 

3.2 Suunnittelutilanne 

 
3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 30.11.2000 
ja päätös tuli voimaan 26.11.2001. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ta-
voitteiden toteutumista tulee edistää maakunnan suunnittelussa ja kuntien 
kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Valtioneuvosto päätti 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta 13.11.2008. 

Huomattava osa tavoitteista koskee vain maakuntakaavoitusta. Tällöin tavoit-
teet otetaan kuntakaavoituksessa huomioon maakuntakaavojen välityksellä. 
Asemakaavassa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sovitetaan yhteen 
maakunnallisten tavoitteiden kanssa. Valtioneuvoston päätöksessä valtakun-
nalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty seuraavasti: 

1. Toimiva aluerakenne 

2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
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5. Helsingin seudun erityiskysymykset 

6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

 

Pajulahden kylän kohdalla painottuvat kohdat 2, 3 ja 6. 

Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristön ekologista, talou-
dellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Yhdyskuntarakennetta kehite-
tään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutet-
tavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että 
henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvalli-
suutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. 

Alueiden käytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista 
aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. 

Tarkempia tietoja valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista saa esim. in-
ternetistä ympäristöministeriön kotisivulta: www.ymparisto.fi 

Valtioneuvosto on tehnyt 15.1.2004 päätöksen myös valtakunnallisista aluei-
den kehittämislain mukaisista valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoit-
teista. Päätöksessä alueiden kehittämisen yleiset tavoitteet ovat: alueiden kil-
pailukyvyn vahvistaminen, palvelurakenteen turvaaminen koko maassa sekä 
tasapainoisen aluerakenteen kehittäminen. 

3.2.2 Maakuntakaava 

Pohjois-Savon maakuntakaavassa on Pajulahti merkitty at-1 kyläksi. Yleiskaa-
voitustarve on todettu jo seutukaavassa. Läheisen Tahkon merkitys matkailu-
keskuksena näkyy kaavamerkinnöissä: moottorikelkkailun runkoreittejä 

on useita, ja jo kehittämisperiaatteiden yhteydessä mainittu rautatien yhteys-
tarve osuu Pajulahden ja Kuuslahden rajalle. Pajulahden koillispuolella Sänki-
mäkeä koskevat merkinnät at-2, valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistori-
allinen ympäristö sekä arvokas maisema-alue. 
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Kuva 11: Ote maakuntakaavasta 

 

Merkintöjen selitys 
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3.2.3 Yleiskaava 

Pajulahden ranta-alueista pientä osaa koskee kaupunginvaltuuston vuonna 
2003 vahvistama Juurusveden rantaosayleiskaava. Kaavassa on Pajulahden 
osuudelle esitetty muutamia uusia rantarakentamispaikkoja. Muut alueva-
rausmerkinnät, kuten venevalkamat, vastaavat paikalla jo olevia toimintoja. 

3.2.4 Rakennusjärjestys  

Nilsiän kaupungin rakennusjärjestyksessä on määritetty asemakaava-alueen 
ulkopuolisen rakennuspaikan vähimmäiskooksi 5000 m2. Erityistapauksessa 
voi rakennuspaikka olla pienempi, ei kuitenkaan alle 2000 m2. Rakennusten 
kerrosala saa olla korkeintaan 10% rakennuspaikan pinta-alasta.  

Ranta-alueelle rakennettaessa tulee muodostettavan rakennuspaikan ranta-
viivan pituuden olla vähintään 40 metriä. Rakennuksen etäisyyden rantavii-
vasta tulee olla riittävä, jotta maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien 
mukaan säilyy, kuitenkin vähintään 25 metriä. Saunan voi rakentaa vähintään 
15 metrin ja muun pienen rakennelman vähintään 10 metrin päähän rannas-
ta. 

Rakennuksen etäisyyden kantatiestä tulee olla vähintään 30 metriä, maan-
tiestä tai paikallistiestä vähintään 20 metriä ja yksityistiestä vähintään 12 
metriä. Lisäksi etäisyyttä määrittää yleisten teiden melutaso. Melun ohjearvot 
ovat samat kuin Siilinjärven kunnan rakennusjärjestyksessä. Lisäksi raken-
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nusjärjestyksessä annetaan ohjeita rakennustavasta, tontin jäsentelystä ja jä-
tevesien käsittelystä. 

3.2.5 Muut suunnitelmat 

  Kyläsuunnitelma 

Pajulahden kylätoimikunta laati kylän kehittämissuunnitelman vuonna 2005. 
Kehitysideointia tehtiin kyläilloissa ja ehdotukset koskivat monipuolisesti ra-
kentamista, toimintaa, palveluja ja kylän imagon kehittämistä. Suosituimpia 
ehdotuksia olivat Kevyen liikenteen väylä (valaistu) (8 ääntä), kylätupa / sau-
na (7 ääntä), Kylälle uudet kotisivut (6 ääntä), Kortteisenmäentien/vt 75 ris-
teyksen siirto (5 ääntä), Kallioleikkausten valaisu (kunnan rajalla 75-tien var-
ressa) (5 ääntä) ja Tonttien ryhmittely; kuten Pajurinne, Pajunkierto; Yhtey-
det alueiden välille (4 ääntä) 

  Kantatien 75 parantaminen Pajulahden koulun kohdalla, 
  Tiehallinto Savo-Karjalan tiepiiri 

Kantatien ylitse rakennetaan risteyssilta. Kantatien linjausta ja tasausta pa-
rannetaan siirtämällä kantatie jonkin verran liittymien kohdalla pohjoiseen. 
Toimenpiteitä suunniteltaessa on kantatiellä mitoitusnopeutena käytetty 100 
km/h. Kantatien uuden linjauksen pituus on noin yksi kilometri. Yksityistiet 
liittyvät rampilla kantatielle. Rampin liittymä sijaitsee noin 200 metrin päässä 
nykyisistä liittymistä Nilsiän suuntaan. 

Toimenpideselvityksessä esitetään rakennettavaksi kevyen liikenteen väylä J1 
alkaen Pajukosken liittymästä Pajulahti – Haapaharju maantien 5761 liitty-
mään saakka. Selvityksessä esitetty väylä kulkee kantatien eteläpuolella plv. 
0 – 1030, jonka jälkeen se alittaa kantatien 75 ja kulkee loppumatkan tien 
pohjoispuolella. Kantatien alituskohtaan rakennetaan alikulkukäytävä. Erikois-
kuljetusreitti ohjataan kulkemaan kevyen liikenteen väylää J1 pitkin risteyssil-
lan ohitse. 
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Kuvat 12-15: Vt75 parannussuunnitelma, havainnekuvia 

Nykytilanne 

Suunnitelma 
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  Maisemanhoitosuunnitelma 

Maisema-arkkitehti Varpu Mikola laati maisemanhoitosuunnitelman Pajulah-
delle osana diplomityötään vuonna 2009. Rakentamisen sijoittamisessa tulee 
huomioida etenkin maisemanhoitosuunnitelmassa osoitettujen arvokkaiden 
näkymien ja yksittäisinventointien säilyminen.   
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  Kuva 16: Maisemanhoitosuunnitelma 
 
 
  Maisemanhoitosuunnitelma on jaettu Pajulahden kylälle ja Kehittämisyhdistys 
  Kalakukko ry:lle. Tarkoitus on, että suunnitelmaan olisi mahdollista tutustua 
  myös Pajulahden kylän kotisivujen välityksellä.
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4 RAKENNUSPAIKKASELVITYS 

4.1 Asukkaiden ehdotukset rakennuspaikoista 

4.1.1 Postikyselyssä tarjotut rakennuspaikat 

Keväällä 2009 järjestetyssä postikyselyssä kysyttiin myös halukkuutta myydä 
rakennuspaikkoja. Kahdeksan maanomistajaa tarjosi 24 rakennuspaikkaa 
oheisen kartan mukaisesti. 

 
  
 Kuva 17: Tarjotut rakennuspaikat ja alueella olevat palvelut 
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4.1.2 Kyläläisten laatima esitys rakennuspaikoiksi 

Esitys laadittiin kaksivaiheisena FCG:n ohjauksessa tarkoituksena tuoda ky-
läisten mielipide ja paikallisasiantuntemus esille. Esitys tehtiin siten, että en-
simmäisessä vaiheessa rakennuspaikat tuli osoittaa maisemarakenteen tee-
makarttoja apuna käyttäen ryhmätöinä. Ensimmäisellä ryhmällä oli käytössä 
maaperä- ja maanpinnan korkeuserot kartat, toisella ilmasto- ja kasvillisuus 
ja kolmannella ryhmällä yhdyskuntarakenne ja historialliset rakennuspaikat –
kartat. 

Toisessa vaiheessa esitys tehtiin edellisen ryhmätyön kaikkia tietoja apuna 
käyttäen uusissa muodostetuissa ryhmissä. 

 
Kuva 18: Yhteenveto ryhmätöissä ehdotetuista rakennuspaikoista. Kaikkien 
ryhmien ehdotukset purppuralla, alla konsultin laatima edullisuusvyöhykekart-
ta. 

Ryhmätöissä onnistuttiin karttoja apuna käyttämään löytämään monia sellai-
sia rakennuspaikkoja jotka ovat edullisuuskartassa osoitettu hyviksi raken-
nuspaikoiksi (vihreällä merkityt).  

Postikyselyssä tarjotut rakennuspaikat sijoittuvat sekä hyville että huonoille 
paikoille. Kantatie 75 varressa tarjotut rakennuspaikat eivät sijoitu edullisuus-
vyöhykkeelle, mutta rakennuspaikat, jotka on tarjottu Varpulahden alueelta, 
sijoittuvat monet niistä hyville rakennuspaikoille. 

4.1.3 Kylän muut maankäytölliset tarpeet 

Kappaleessa 2 visio elinvoimaisesta maaseutukylästä on tuotu esiin laajasti 
kylän maankäytöllisiä tarpeita. Tällaisia maankäytöllisiä tarpeita ovat: kevy-
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enliikenteenväylä, alikulkutunneli, lenkkipolku, kylän kaavoittaminen, yleinen 
viemäri, vierasvenesatama ja juna-asema. 

 

4.2 Suunnittelijan näkemys rakennuspaikoiksi 

4.2.1 Rakennuspaikan osoittamisen lähtökohta 

Rakennuspaikkoja ei voida osoittaa sitovasti ilman vahvistettua yleis-, asema- tai ranta-
asemakaavaa. Tässä rakennuspaikkojen määrittämisessä pyritään osoittamaan eri ominai-
suuksien perusteella parhaat rakennuspaikat ottamatta huomioon esim. maanomistajien 
tasavertaista kohtelua tai rakentamisen kohdistamaa kuormitusta ympäristöön. Ranta-
alueelle rakennuspaikkojen määrittäminen edellyttäisi mitoituksen ja emätilatarkastelun 
tekemistä sekä lisäksi luontoinventointia. 

 

 

Kuva 19: 200 metrin ranta-aluevyöhykkeet (punainen ympyrällä Pajulahden 
koulun sijainti) 

 

4.2.2 Hyvän rakennuspaikan ominaisuudet 

Rakennuspaikkaa määritettäessä tulee huomioida paikan ominaisuudet useas-
ta eri näkökulmasta. Joillakin rakennuspaikan ominaisuuksilla on vaikutusta 
rakennuskustannuksiin (maaperä) ja joillakin elinoloihin ja viihtymiseen. Li-
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säksi hyvää rakennuspaikkaa määritettäessä tulee huomioida maisemanhoito-
suunnitelmassa osoitetut maisemallisesti arvokkaat alueet ja yksittäisinven-
toinnit. 

 

 

Kuva 21: Peruskartta vuodelta 1972-1973 

 

Erittäin hyviä rakennuspaikkoja ovat ne, joissa kohtaavat kaikki hyvän raken-
nuspaikan ominaisuudet. Maaperä on suotuisa ja maaston ekspositio sopiva, 
lämpimään ilmansuuntaan antava. 

Hyviä rakennuspaikkoja ovat maaperältään rakentamiseen hyvin soveltuvat 
alueet, jotka sijaitsevat kaltevuudeltaan sopivassa maastossa. Mahdollisia ra-
kennuspaikkoja ovat alueet, joiden maaperä ei ole rakentamiseen parhaiten 
soveltuvaa, mutta joilta sopivia rakennuspaikkoja voi silti löytyä. Sama pätee 
alaviin ja jyrkkiin alueisiin. Alueet, jotka sellaisenaan eivät ole rakentamiseen 
sopivia, esim. avohakkuut ja kylmän ilman patoutumisalueet, voivat ympäris-
tön muokkauksen myötä muuttua hyviksi rakennusalueiksi ja ne ovat siksi 
tällä hetkellä mahdollisesti rakentamiseen soveltuvia.  

Myös haastavat rakentamisalueet – kuten kallioalueet, pohjavesialueet tai 
maisemallisesti erityisen hienovaraista käsittelyä vaativat alueet – on merkitty 
mahdollisesti rakentamiseen soveltuviksi. Jo rakennetuilla alueilla ja maatilo-
jen yhteydessä on täydennysrakentaminen mahdollista. 

Huonoja rakennuspaikkoja ovat kosteat ja alavat alueet sekä kylmät rinteet. 
Huonosti rakentamiseen soveltuvat myös kalliopaljastumat, lakialueet, arvok-
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kaat kulttuuriympäristöt sekä avoimet rannat. Kylien lähivirkistysalueet, yhte-
näiset rakentamattomat metsät sekä etäiset alueet, joille asutuksen levittäy-
tyminen ei ole suositeltavaa, on myös merkitty huonoiksi rakennuspaikoiksi. 

Erittäin huonosti rakentamiseen soveltuvia alueita ovat suot, soistumat, pellot 
sekä arvokkaat saarekkeet ja reunavyöhykkeet. Myös peltojen ja vesistöjen 
väliset kapeat avoimet reunavyöhykkeet soveltuvat rakentamiseen erittäin 
huonosti. 

 

Kuva 22: Taloudellinen ja sosiaalinen edullisuusvyöhyke -kartta 

Karttaan (kuva 22) on kirkkaammalla värillä merkitty taloudellinen ja sosiaali-
nen edullisuusvyöhyke. Vyöhyke ulottuu kilometrin säteelle kouluista tai kau-
pasta, 200 metrin säteelle vesijohtoverkosta, 500 metrin säteelle teistä, joilla 
on joukkoliikennettä, 200 metrin säteelle maanteistä ja sadan metrin säteelle 
yksityisistä teistä. 

Kartoilla on pyritty luokittelemaan koko suunnittelualuerajauksen sisäpuolelle 
jäävä maa-alue. Ei ole tarkoitus, että kaikille hyvin rakentamiseen soveltuville 
alueille rakennetaan. 

Tärkeää pohjatietoa karttojen tekoon ovat olleet maaperäkartta, käytössä ol-
lut ainoastaan Suomen geologinen yleiskartta, jonka mittakaava on 1:400 
000. 

Historialliset kartat kuvastavat paikan kehitystä varhaiselta ajalta tähän päi-
vään. Historiallisista kartoista ilmenee mm. varhaiset rakennuspaikat, metsä- 
ja peltoalueet ja tieyhteydet. Kartoista saattaa löytyä sellaisia rakennuspaik-
koja, jossa tänä päivänä ei ole enää asutusta tai rakennuksia jotka ovat koko-
naan tai osittain uusittavissa. Yleensä tällaiset rakennuspaikat ovat potentiaa-
lisia hyviä rakennuspaikkoja. 
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Karttoihin ei ole merkitty kaikkia kuntien rakennusjärjestyksissä määrättyjä 
perusrajoituksia, kuten rakennusten vähimmäisetäisyyttä rannasta tai tiestä. 
Nämä määräykset on siis rakennuspaikkoja harkittaessa otettava vielä huo-
mioon. 
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 Kuva 23: Rakentamiseen soveltuvat ja soveltumattomat alueet 

 

4.2.3 Hyvien rakennuspaikkojen sijoittuminen Pajulahden-alueelle 

Sijainnillisesti parhaiden soveltuvia alueita ovat nykyisen kylärakenteen yh-
teyteen tulevat uudisrakentamisen tihentymät sekä yksittäisinä rakennus-
paikkoina tilojen välissä olevat metsäsaarekkeet. 

Rakentamispaikkojen sijoittelun tulisi muodostaa yhdyskuntarakenteen kan-
nalta kokonaisuuksia, joten sijoittelu esimerkiksi pelkästään hyvän maaperän 
perusteella tuottaa helposti epäyhtenäistä ja toiminnallisesti jäsentymätöntä 
ympäristöä. Rakentamisen pirstoutuminen hajalleen kasvattaa myös kunnal-
listekniikan rakentamisen kuluja. Tärkeitä ovat sijoittuminen hyvien liiken-
neyhteyksien ja vesijohtoverkoston läheisyyteen, samaten etäisyys kauppaan 
tai kouluun ei saisi muodostua rasitteeksi. 
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Kuva 24: Edullisuusvyöhykekartta 

 

Kuva 25: Tarkennus edullisuusvyöhykekartasta 
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Kuva 26: Suunnitelma rakentamisen sijoittumisesta 

 

Uuden tiheän kylämäisen asuminen sijoittaminen olevien palvelujen lähelle 
toisi alueelle arviolta noin 50 uutta asuinpaikkaa. Yksityiskohtaisempi asumi-
sen määrittäminen edellyttää tarkempaa suunnittelua ja tiheään asutulle alu-
eelle edellytetään jo kaavan laatimista.  

Kuvissa 26-28 mustalla katkoviivalla on osoitettu rakentamisalueet ja siniset 
katkoviivalla merkityt nuolet ovat tieyhteyksiä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huoltoasema / 
Kauppa 

Koulu 
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Kuva 27: Suunnitelma rakentamisen sijoittumisesta 

 
 

Useita hyviä rakennuspaikkoja on löydettävissä Pajulahdessa myös rannoilta 
tai niiden läheisyydestä. Ranta-alueelle rakentaminen edellyttää ranta-
osayleiskaavaa tai yksittäiselle rakentamiselle poikkeamislupaa voi hakea 
ELY-keskukselta (entinen ympäristökeskus). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koulu 
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Kuva 28: Suunnitelma rakentamisen sijoittumisesta 

 
Muutama rakennuspaikka olisi löydettävissä myös alueen pohjoisosasta, Kort-
teisenmäentien varrelta. Edellyttää ranta-alueella kaavallista tarkastelua. 

4.2.4 Huonoja rakennuspaikkoja 

Yleisesti rakentamiseen sopimattomia paikkoja ovat peltoalueet, alavat kos-
teikot ja maaperällisesti heikosti kantavat alueet. Huonoja rakennuspaikkoja 
ovat kantatien ja rautatien melualueet sekä luonnonsuojelulailla rauhoitetut 
alueet. 

Rakennuspaikkoja voidaan sijoittaa vesijohtoverkon ulkopuolelle ja etäälle 
palveluista ja koulusta, mutta niistä koituu enemmän rakentamis- ja käyttö-
kuluja ja on vaikutusta kiinteistön arvoon.  

 

Koulu 
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5 HYVÄ RAKENTAMISTAPA MAASEUDULLA 

Maaseuturakentaminen on epäyhtenäistynyt viimeisen viidenkymmenen vuo-
den aikana. Nykyisin rakentajille on tarjolla runsaasti erilaisia ratkaisutapoja 
ja materiaaleja. Myös elinkeinot ja elämistavat ovat tuoneet muutosta. Uuden 
rakennukseen tulisi kuitenkin muutoksesta huolimatta sopia ulkonäöltään ja 
toiminnallisesti vanhojen talojen rinnalle ja maisemaan. Tyyppitalon sovitta-
minen esimerkiksi vanhaan pihapiiriin ei ole aivan helppo tehtävä.  

kuva 29: Perinteinen pihapiiri 

Autotallia ei ole maalle rakennettaessa tarvetta sijoittaa päärakennuksen yh-
teyteen kun tontit ovat riittävän isoja, vaan talousrakennuksen omaisesti pi-
hapiiriin, samoin kuin varastotilat. Myös kesäsaunasta ja leikkimökistä on 
mahdollista tehdä pihapiiriä jäsentävä talousrakennus.  

Rakennukset ovat entisajalla muodostaneet teiden varsista eläviä raitteja. 
Usein niiden sijoittamisen lähtökohtana on ollut käytännöllisyys. Ladot ja aitat 
ovat sijainneet peltojen laidoilla. Tänä päivänä, kun maaseudulle rakennetta-
essa tontti koko voi olla ainoastaan 5000 m2 (paikoin myös 3000m2), voi-
daan asuinrakennuksilla aikaan saada myös kylämäisiä raitteja ja tunnelmaa 
nykypäivän keinoin toteutettuna. 

 

Kuva 30: Kyläraitti 
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Itä-Suomessa maaseudulle sopiva kattomuoto on harjakatto, jossa kattokul-
ma vaihtelee 30 - 40 asteen välillä. Maaseutuympäristöön hyvin istuvat ra-
kennukset ovat tavallisesti 1-1½-kerroksisia. Luonteva väritys on maanlähei-
nen, murrettu väri. Perinteisesti käytetyimpiä värejä ovat olleet punamulta ja 
keltaokra, mutta myös pastellisävyt ovat olleet varsin käytettyjä.  Perinteises-
ti ympäristöön ovat parhaiden sopineet puurakennukset. Talousrakennuksia, 
lähinnä navetoita tehtiin kivirakenteisina, mutta ei niinkään asuinrakennuksia.  
Onnistuneimpia tiilirakennuksia on saatu aikaan punatiilestä ja vähiten onnis-
tuneita esimerkkejä löytyy valkoisesta lohkotiilestä toteutettuna. Uutta raken-
nettaessa tulisi välttää kaukaa haettuja esikuvia. Eroja löytyy myös rakenta-
mistyyleissä maan eri osien välillä. 

 

Kuva 31: hyviä esimerkkejä onnistuneista rakennusten värityksistä 

Pihapiirejä ei ole syytä aidata. Jos kuitenkin näin halutaan tehdä, on se luon-
tevinta toteuttaa vapaasti kasvavilla kuusi- tai lehtipensasaidoilla. Myös lauta-
aita on sovitettavissa pihapiiriin, mutta niiden värityksessä on syytä välttää 
kirkkaiden värien käyttöä tai valkoisen käyttöä laajoina pintoina. Täysin val-
koinen aita ei ole useinkaan maisemaan sopiva korostuen liikaa. 

 
6 MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN? 

Tässä rakennuspaikkaselvityksessä on esitetty rakentamiseen soveltuvia ja 
soveltumattomia alueita, mutta myös huomioitu eheytyvän yhdyskuntaraken-
teen syntyminen.  

Kylien säilyminen elinvoimaisina edellyttää paljon muutakin kuin sopivien ra-
kennuspaikkojen löytämisen. Kylän aktiivisuuden lisäksi tarvitaan kunnan ja 
valtion tukea. Yhtenä tämän rakennuspaikkaselvityksen tavoitteena on ollut 
myös maiseman säilymisen turvaaminen. 

Kyläyleiskaavan mitoituksen tulee perustua olemassa olevan rakentamisen 
määrän lisäksi kunnan ja kylän perusteltuun ja realistiseen väestökehitysarvi-
oon. Lisäksi voidaan kartoittaa kylän maanomistajien halukkuutta myydä ra-
kennuspaikkoja, niin kuin Pajulahden rakennuspaikkaselvityksen alkuvaihees-
sa tehtiin. Maanomistajien tasapuolisen kohtelun ja kaavan hyväksyttävyyden 
kannalta on tärkeää, että alueen maanomistajat saavat tilansa pinta-alaan, 
olosuhteisiin ja aiemmin hyödynnettyyn rakennusoikeuteen nähden kohtuulli-
sen määrän rakennuspaikkoja, vaikka se johtaisi rakennuspaikkojen määrän 
ylimitoitukseen. Vähäinen ylimitoitus on perusteltua myös siksi, etteivät kaikki 
rakennuspaikat maaseudulla yleensä toteudu. Edullisuusvyöhykkeiden määrit-
tämisen periaatteena on ollut, että edullisille alueelle sijoitetaan eniten raken-
nuspaikkoja. 

Suunnitteluprosessi on johdettu ja suoritettu vuorovaikutteisen suunnittelun 
periaatteita noudattaen kuten olisi tehty ikään virallista kyläkaavaa. Tässä ta-
pauksessa rakennuspaikkaselvitys on vastannut kyläkaavan sisältöä, ainoas-
taan kunnan rooli on ollut vähäisempi: suunnitelmien nähtävillä pitoa ja lau-
suntoja ei ole pyydetty. Mitoitus ja emätilatarkastelu olisi tarpeen laatia. 
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Alkuun on mahdollista seurata kylän kehittymistä ja ratkaista yksittäisiä ra-
kennuslupia poikkeamisluvilla. Tässä poikkeamisluvan harkinnassa tämä ra-
kennuspaikkaselvitys palvelee päätöksen tekoa.  

Yleiskaavaa laadittaessa olemassa olevat kyläsuunnitelmat on syytä ottaa 
huomioon yhtenä kaavan lähtökohtana. Jos kyläsuunnitelmaa alettaisiin vasta 
laatimaan, kannattaisi yleiskaavan ja kyläsuunnitelman laatiminen kytkeä yh-
teen.  

Tämän rakennuspaikkasuunnitelman seuraava vaihe voisi olla Pajulahdessa 
kyläkaavan tai osayleiskaavan tekeminen, koska alue on asukasmäärän suh-
teen kasvamassa ja alueella on vielä toimivat palvelut sekä elinvoimainen uusi 
koulu.  

 

Kuva 32: Kyläsuunnitteluprosessin kuvaus 

 
 

7 RAKENNUSLUPA 

Rakentamista säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki. Lisäksi tarkempia sään-
nöksiä rakentamisesta on annettu vai voidaan antaa asetuksella ja kunnan 
rakennusjärjestyksellä, jollainen on oltava jokaisessa kunnassa. Tärkeitä ra-
kentamisessa huomioon otettavia säännöksiä on muun muassa maankäyttö- 
ja rakennusasetuksessa. 

Tarkemmin rakentamista ohjaa alueella mahdollisesti voimassa oleva kaava. 
Rakentamista ohjaava kaava voi olla oikeusvaikutteinen yleiskaava tai ase-
makaava, joka voidaan laatia myös ranta-alueita varten. Myös voimassa oleva 
maakuntakaava tai seutukaava voi ohjata rakentamista. Kaavoittamattomia 
rantoja koskevat maankäyttö- ja rakennuslain ranta-alueita koskevat erityiset 
säännökset. 
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Rakennuksen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa. Ennen rakennusluvan 
hakemista saatetaan edellyttää myös suunnittelutarveratkaisua tai poik-
keamispäätöstä. 

7.1 Osayleiskaava 

Osayleiskaava on yleispiirteinen maankäytönsuunnitelma. Sen laatijana on 
kunta tai kaupunki. Aloitteen yleiskaavan teosta voi tehdä maanomistaja. 

 
7.2 Ranta-asemakaava 

Ranta-asemakaava on maanomistajan laatima asemakaava ranta-alueelle. 

 
7.3 Poikkeamislupa 

Poikkeamisvalta  

MRL 171 § 

Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tässä laissa säädetystä tai 
sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista sään-
nöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. 

− Kunta ei kuitenkaan saa myöntää poikkeusta, kun kysymys on: 
− uuden rakennuksen rakentamisesta ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa 72 

§:n 1 momentissa tarkoitettua kaavaa 
− vähäistä suuremmasta poikkeamisesta asemakaavassa osoitetusta raken-

nusoikeudesta poikkeamisesta rakennuksen suojelua koskevasta kaava-
määräyksestä 

− poikkeamisesta 53 §:n 3 momentissa tarkoitetusta asemakaavan hyväk-
symisestä johtuvasta rakennuskiellosta. 

− Poikkeamisen 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa voi myöntää alueel-
linen ympäristökeskus. Tämän pykälän mukaista poikkeusta ei voida myön-
tää maisematyölupaa koskevista säännöksistä eikä 137 §:ssä säädetyistä 
rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella. 

 
Poikkeamisen edellytykset MRL 172 § 

Poikkeaminen ei saa aiheuttaa 

1) haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle 
järjestämiselle 
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista 
3) vaikuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saa-
vuttamista 

Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään raken-
tamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita 
vaikutuksia. 

Poikkeamisluvan edellytysten selvittäminen 

− tarkista rakennuspaikan sekä sen lähialueen lupa- ja rakentamistilanne 
− selvitä rakentamisen suhde kunnan rakennusjärjestykseen 
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− selvitä rakennushankkeen suhde luonnonolosuhteisiin, kulttuuriympäris-
töön (arvokas rakennettu ympäristö), terveellisyyteen (melu) ja turvalli-
suuteen (liikenne) 

− Selvitä rakennuspaikan soveltuvuus rakentamiseen sekä rakentamisen so-
peutuminen rantamaisemaan 

− selvitä rakentamisen vaikutus naapureiden maankäyttöön 
− tarkista että hankkeen vaatima tekninen huolto on esitetty riittävällä taval-

la (tieyhteys, vesi- ja jätevesihuolto, jätehuolto, sähkölinjat, pilaantuneet 
maat) 

− selvitä onko alueella ilmeistä tai tiedossa olevaa tulvan, sortuman tai vyö-
rymän vaaraa (onko alueelle suositeltu rakennuksen alin perustamiskorke-
us tulvavaaran johdosta) 

− selvitä onko alueella luonto-, kulttuuriperintö- tai muita erityisarvoja (maa-
kuntakaavan suojeluvaraukset, luonnonsuojelulain luontotyyppien varauk-
set, uhanalaisten tai erityisesti suojeltavien lajien esiintymät, arvokkaat 
perinnebiotooppikohteet, kallioalueet, arvokkaat pienvedet, linnustokoh-
teet, rauhoitetut luonnonmuistomerkit, valtakunnalliset ja maakunnalliset 
maisema-alueet, argeologiset kohteet, kultuuriympäristöohjelmat, inven-
tointikohteet, kaavassa suojellut kohteet 

− selvitä pohjavesialueet 
− selvitä museoviraston tai maakuntamuseon lausunnon tarve 
 
Suunnittelutarve ranta-alueella MRL 72 § 

Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa raken-
taa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaa-
vaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä ra-
kennusluvan myöntämisen perusteena. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee 
myös ranta-aluetta, jolla rakentamisen ja muun käytön suunnitteleminen 
pääasiassa rantaan tukeutuvan loma-asutuksen järjestämiseksi on tarpeen 
alueella odotettavissa olevan rakentamisen vuoksi. 

Kuva 
33: Ranta-alueen määrittäminen
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8 RAKENNUSPAIKKASELVITYKSEN HYÖDYNTÄMISMAHDOL-

LISUUKSISTA 

Tavoitteena on edistää hyvien rakennuspaikkojen tulemista myyntiin, syste-
maattista ja hallittua maallemuuttoa, asumisen ja työskentelyn mahdollisuuk-
sia maaseudulla ja sitä kautta edelleen kylän asukasmäärän kasvua. Raken-
taminen tapahtuisi uusille rakennuspaikoille poikkeamisluvalla silloin kun alu-
eella ei yleiskaavaa tai ranta-asemakaavaa. Tämän rakennuspaikkaselvityk-
sen tarkoitus on palvella ranta-alueen ulkopuolella poikkeamislupien käsitte-
lyä. 

Rakennuspaikkasuunnitelman tavoitteena on ollut osoittaa kylän alueelta suo-
tuisimmat rakennuspaikat ja siten auttaa kuntaa ja alueellista ympäristökes-
kusta poikkeamislupapäätöksen teossa.  

Selvitys auttaa maanomistajia huomaamaan mitkä ovat sellaisia alueita joita 
tulisi tarjota rakennuspaikoiksi ja mitkä sitä eivät ole. Tämän selvityksen yksi 
tavoite oli muokata asenteita maan käyttöä ja myyntiä suosivaksi. 

Tässä työssä tehdyt selvitykset ovat hyödyllisiä myös silloin jos päädytään 
laatimaan alueelle kaavaa. Maiseman hoitoa varten on maisema-arkkitehti-
ylioppilas Varpu Mikola laatinut erilliset maisemanhoitosuunnitelmat.  

Rakennuspaikkaselvityksestä on hyötyä kunnan sisäisessä strategisessa 
suunnittelussa. Myös kunnan vuosittaisen yhdyskuntarakentamisen investoin-
tiohjelmaa suunniteltaessa ja rakentamistoimenpiteiden ajoittamisessa selvi-
tys on hyödyllinen. Silloin kun päätetään hakea ulkopuolista tukea jonkin alu-
eelle kohdistuvan hankkeen toteuttamiseen, saattaa rakennuspaikka- ja mai-
semaselvitys olla hyödyllinen apuväline. 

Ennen kaikkea rakennuspaikkaselvityksen maisemanhoitoselvityksen ja suun-
nitelman ohella toivomme olevan käytössä kuluva opas, joka johtaa konkreet-
tisiin kylää monella tavalla kehittäviin toimenpiteisiin ja edelleen hyvään elä-
mään maaseudun rauhassa. 

 

Lopuksi 

Kyläsuunnitelmien tekeminen on maassamme ottanut vasta ensimmäisiä as-
keliaan. Oppaita on alettu vasta julkaista ja kokeneita kyläsuunnitelmien teki-
jöitä ei ole vielä edes olemassa.  Tosin samat lainalaisuudet ja toimintavata-
mitkä koskevat yleiskaavojen ja asemakaavojen tekoa, koskevat myös kylä-
kaavojen tekemistä ja sen prosessin läpiviemistä. 

Kuopiossa 1.2.2010 
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