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««²²·¬¬»´«² §µ·µ*²ô ³¿¿±³¿·««¼»² ¸¿´´·²²¿²ô «´µ±·´«ó ¶¿ ª·®µ·¬§§µ·µ*²ô §³°<®·¬*²«±¶»´«§µó
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1 LÄHTÖKOHDAT

virkistysalueiden tarve) Kivilammen eteläpuolta ei
alueeksi. Kyseessä on Pohjois-Savon liiton edustajan

Osayleiskaavassa selvitetään uuden asumisen lisääla olemassa olevien joukkoliikenteen yhteyksien ja
kunnallisteknisten verkostojen sekä olevien ja tule-

lahden suuntaan on maakuntakaavassa ohjeellinen
(Kivipuron) mylly ja Rauhalahden kartano ovat raken-

pimaisemaan ja matkailualueeseen. Jynkän palvelukeskuksen ja Rahkamäen alueella tarkastellaan
kaupunkikuvan kohentamista täydennysrakentamisen keinoin.

(liite 2)
-

een asemakaavoitusta ja yksityiskohtaisempaa suun-

ta 2030-luvulle saakka. Rakennesuunnitelma käsittää pääasiassa Keskeisen kaupunkialueen. Alueiden
punkialueen yleiskaavan mukaisia.

(liite 1)

Kivilammen pohjois- ja eteläpuolelle. Pohjoispuo
alueen länsipään ja rannan välissä toimintansa lopettanut Hoksopoli -huvipuiston alue liitetään olevaan
kaupunkirakenteeseen.




««· µ»®®±¬¿´±ª¿´¬¿·²»² ¿«·²¿´«» ´»·®·²ó
¬<¿´«»»² »¬»´<°<<¸<² øßÕ÷
´<¸·°¿´ª»´«¶¿ óµ±¸¼»³»®µ·²¬< Ö§²µ<² °¿´ó
ª»´«µ»µ«µ»² µ±¸¼¿´´»
««²²·¬¬»´«¿´«»»² «´µ±°«±´»´´¿ ««· ¿«ó
³·»² »´ª·¬§¿´«» Ö§²µ<²ª«±®»² ·¬<ó
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Alue sijaitsee linnunteitse 4 kilometrin etäisyydellä
(liite 2)
pion keskeisen kaupunkialueen yleiskaava. Siinä

hehtaaria.
(liite 2)

sen asumisen (AK) ja keskustatoimintojen alueet (C-

Ympäristöministeriön 3.7.2008 vahvistamassa Kuopion seudun maakuntakaavassa Kivilammen pohjoispuoli on matkailupalvelujen (RM) ja lammen etelä-

Rauhanlahdenkadun ja Kartanokadun varteen on
-

(A). Osayleiskaava poikkeaa tältä osin maakuntakaavasta tarkentaen sitä. Tehtyjen selvitysten perustella
ï
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teen sekä lammen eteläpuolen virkistysalueen poikki
lammen päästä päähän.

-

kustan suunnasta Kiviniemen ja lammen jäätä pitkin
Hoksopolin alueen poikki länteen. Kivilammen mylly
on yleiskaavassa rakennussuojelukohde SR-1.

•

(liite 3)

Rauhalahden osayleiskaavan liikennemelusel-

tut/hyväksytyt asemakaavat; 12.11.2007 (kaavatun-

Osayleiskaava-alueella ei ole voimassa olevia yleis-

-

yhdessä tekemisen henki.

-

•

2006
Palveluverkosto v.2013 ja palvelut kaupunki-

•

2014
Pienvesien hoito- ja kunnostusohjelma 2014

•
•

ja täydennysrakentaminen

keskustasta. Arkkityypit Oy/Saara Repo v. 2010

•

•

•

Monipuolinen ja tasapainoinen kaupunkirakenne
Täysipainoinen kaupunkiympäristö myös au-

Olevien paikallisliikenteen välityksellä keskustaan tukeutuvien nauharakenteiden säilyminen ja vahvistuminen
kenteisiin ja palvelukeskuksiin
Pienimuotoisten ratkaisujen ja viihtyisien lähi-

Rauhalahden osayleiskaava-alueen kasvilli•
-

•
î

minen
Joukkoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn
merkityksen korostaminen
Olevien kunnallisteknisten verkostojen kapasi-
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•

Olevien asuntoalueiden
vahvistaminen

elinvoimaisuuden

-

2 SELVITYKSET

pidetyt asuntomessut ja asuntomessualueen kaalualueen. Tiedonhankintamenetelminä ovat olleet
-

Rauhalahden alueella toimi perhepuisto Hoksopoli

-

Mapinfo-ohjelmilla.

nauhamaiseen taajamarakenteeseen. Yhteydet rin-

Jynkkä ja Rauhalahden vaiheet tunnetaan 1800-lulijaveljesten maalauksia. Kartanon pihapiirin ja siinä
olevien rakennusten lisäksi vanhoista rakennuksista

-

kertomassa vanhasta elämänmuodosta.
muodoksi.
vesimyllyissä. Tuulimyllyjen rinnalla toimi vesimylly-

-

Jynkkä on vanhastaan ollut Rauhalahden karta-

-

tukevat keskuksen muodostumista.
men eteläpuolella sijaitsevalla alueella valaistu kun-

loppupuoliskolla perustama Jynkän kalkkiruukki
Jynkänlahden länsiosassa ja lahden pohjoisrannalla
massa Jynkän vanha kalkkiuuni ja tämän vieressä

yhteyteen suunniteltuihin liikuntapaikkoihin ja ken-

í
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-

mukaista. Kivilammen ja Kartanonkadun välinen alue
on matkailukäytössä. Alueen länsipäässä on paikat
men länsipään ja leirintäalueen välissä on toimintanAlueella on jäljellä vielä muutamia puiston aikaisia

30 työpaikkaa. Alueen yksityisissä palveluissa on tällä hetkellä arviolta noin 60 työpaikkaa. Kaupalliset

koillispuolella on ollut koirien uimapaikka.

toimii tällä hetkellä Ravintola Käskynkkä ja siihen liit-

-

varressa on alueen Sale -lähikauppa.

ryhmää.

-

Kivilammen eteläpuolella on laaja virkistyskäytössä
rivitaloissa asuu arviolta runsaat 800 asukasta.

pea lampi haarautuu kahteen uomaan. Sillan yhteKallaveden puolelle. Sillan eteläpuolella polkujen
risteyksen tuntumassa on kiinteitä kuntoiluvälineitä.

makaavojen ja keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan

tapaikkoja varten ja uuden koulun rakentaminen on
kiekkokaukalon kohdalle.
-

pohjoispuolella risteyksestä ja pääkaduilta näkyvälkirjaston huoltoajoa varten on asfaltoidut pysäköinmaanpinnan laskeminen etelään päin.
metsää kasvava asemakaavan mukainen puistoalue

ì
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Asumiseen aiotulla alueella on ollut kahdessa rivissä
alun perin yhteensä noin 40 kpl 8 neliön suuruista vuonvarusteita ja osa niistä on huonokuntoisia. Osa mökeistä
Suunnitellun asuinalueen pohjoisreunalla on 14 kpl
-

dot ja viemärit. Asumiseen aiotun alueen keskiosassa on
ta leirintäalueen huoltorakennusta. Huoltorakennukset

-

kaukolämmön paineenkorotuspumppaamo.
tuneet 2000-luvun alussa ja sijaitsevat Kallaveden puo-

nen Rauhalahden kartanon pehtoorin talo sijaitsee kumpareella hyvin näkyvällä paikalla rannan tuntumassa.

-

lalla. Rakennus seisoo luonnonkiviperustalla. Ikkunat
-

-

ë
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kein kohta niemen tyven seutuvilla on yli 20 metriä

rakennuksessa on asunut Rauhalahden kartanon toi-

noin 111 metrin korkeudella. Kallaveden ja Kivilampinnasta.

-

Kivilammen eteläpuolella sijaitseva ulkoilu- ja asurin korkeudella. Kivilammen eteläpuolisen alueen
välisen ulkoilualueen pinnanmuodostusta leimaavat
pienipiirteiset ja pyöreäreunaiset mäet ja kukkulat.
Alueella on myös avokallioita sekä kosteikkoja ja

Hoksopolin toimintaa varten on pihalla v. 2007 valmistu-

Siellä täällä lähes pystysuorat kallioseinämät tuovat

Kallaveden puolelta.

ê
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(liite 6)
Kivilammen ympäristössä on tehty ranta/vesikasvillinorot vuonna 2014. Alueelle on myös tehty liito-orava-

puolin ja leirintäalueen vastarannalle. Kalliorannat
rintäalueen puolen alue on vanhaa peltoa ja maastunut laji.

-

-

keskiosan mutkaan laskee laskuoja luoteesta.
Kivilampi sijaitsee vähän piilossa yleisiltä liikenne-




joka on vähän umpeutunut. Kivipuron laskupaikka

³»¬<µ«®¶»²°±´ª·óµ<»²µ¿¿´·ó´·´´«µµ¿¬§§°°·
øÙøÑÎÌ÷ô
ª«±¸»²°«¬µ·¬§§°°· øß»¹ Ì÷

¶¿ ·´³<´´<°·¼»¬¬<ª·<æ

maisemallisen solmukohdan. Mylly on maakunta-




suojeltu kohde.

¸··®»²°±®®¿ó µ<»²µ¿¿´·¬§§°°· øß¬¸ÑÌ÷ô
¸··®»²°±®®¿ó·±¿´ª»¶««®·¬§§°°· øß¬¸Û¨°Ì÷
-

miä lähes kuusamolaisiin maisemiin.

neljä.
Metsässä pesii tavanomaisia metsälintuja. Ranta-

é
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Kivilammen rannoille ja sen eteläpuolelle kohdistuu
-

®»»²·¿ øØµÓ®÷ô ¶±µ¿ ±² ¸»´°±¬· ®¿µ»²²»¬¬¿ó
ª¿¿ ¿´«»¬¬¿ øï÷ò
Ó¿·¬±¬·»² °±¸¶±·°«±´»´´¿ ±´»ª¿ ²±¬µ± ±²
¿®¿¬«®ª»¬¬¿ øÝ¬÷ô ¶±µ¿ ±² ª¿·µ»¿¬· ®¿µ»²ó
²»¬¬¿ª¿¿òøíßñì÷ò
Î¿¸µ¿³<»² ®¿µ»²²»¬¬¿ª¿µ· ¿·±¬¬« ¿´«»
±² °<<±·² µ¿´´·±·¬¿ ¿´«»¬¬¿ øÕ¿÷ô ¶±²µ¿
°<<´´< ±² ²±·² ³»¬®·² ³¿¿µ»®®±ò Î¿µ»²ó
²»¬¬¿ª««¬¬¿ ª¿·µ»«¬¬¿ª¿¬ ³¿¿¬±² °·²¬¿µ¿´ó
¬»ª««¼»¬ ¶¿ ´±«¸·²²¿² ¬¿®ª»ò

vyydeltään herkimpiä ovat kallioiset rinteet ja rehemista ehkäisee parhaiten toimiva kevyen liikenteen

(liite 8)
on itäpäästään yhteydessä Kallaveteen kaksihaarai-

(liite 7)

mat juonteet.

-

laskee luoteesta oja.

vanhat kivilajit ovat vallitsevia. Jääkauden liikkeiden

ta johtuen veden luontainen vaihtuvuus lammessa
-

sojen suuntautumisena. Jynkän kohdalla on tapahtutää ellipsinmuotoisen pinnanmuodostuksen ja jyrkät
sileät kallioseinämät.

reilu metri.
Hulevesien mukanaan tuoma kuormitus heikentää
lanteen korjaamiseksi ilmastus syksyllä 2006.

Osayleiskaava-alueen maaperää on tarkasteltu ravuus ja soveltuvuus rakentamiseen on luokiteltu seu-

Kivilampeen purkautuu hulevesiä neljän sadevesivievetensä Kivilampeen.
Pienvesien hoito- ja kunnostusohjelman 2014-2018
mukaan vuosina 2007-2013 tehtyjen toimenpiteiden
vaikutuksesta Kivilammen veden laatuun ja vesistön

Leirintäalue:






ß«·²¿´«»»µ· ¿·±¬«² ´»·®·²¬<¿´«»»² ³¿¿ó
°»®< ±² ª¿´¬¿±·´¬¿¿² ²±®³¿¿´·¬· ®¿µ»²²»¬ó
¬¿ª¿¿ò ø´«±µµ¿ î÷ò
Õ·ª·´¿³³»² ®¿²¬¿ª§*¸§µ» ¶¿ Î¿«¸¿´¿¸ó
¼»²µ¿¼«² ª¿®· øíß÷ ¶¿ ®¿²²¿² ¬«²¬«³¿¿
·¶¿·¬»ª¿ µ«µµ«´¿ øíÞ÷ ±ª¿¬ ª¿·µ»¿¬· ®¿ó
µ»²²»¬¬¿ª·¿ ¿´«»·¬¿ò
Ð¿¿´«°»®«¬«¬¿ »¼»´´§¬¬<ª< µ±¸¬¿ øì÷ ¶<<
¿·±¬«² ®¿µ»²¬¿³·¿´«»»² «´µ±°«±´»´´»

men kunnostustoimet tulisi em. ohjelman mukaan
nentämiseen. Toimenpide-ehdotuksista tärkeimmät

Rahkamäen alue, palvelukeskus:


Ð¿´ª»´«µ»µ«µ»² µ±®¬¬»´· ¶¿ Ó¿·¬±¬·»² »¬»ó
´<°«±´·²»² ¿´«» ±² µ¿«¬¬¿¿´¬¿¿² ¸·»µµ¿³±ó
è
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Jynkän koulun ympäristön nykyinen hulevesijärjes-

«´µ±·»² µ«±®³·¬«µ»² ¸¿´´·²¬¿ ««·¿
¸¿²µµ»·¿ô
²§µ§·»² ¸«´»ª»·µ«±®³·¬«µ»² ª<¸»²¬<ó
³·²»² ¶¿
§´·ª«±¬±¶»² »¬<³·²»²

avo-ojista ja viheralueista. Alue koostuu kolmesta
ha. Alueen maankäytön ja pinta-alojen perusteella
hulevesien kokonaismäärä on n. 222 l/s. Alueen ainehuuhtoumat on arvioitu olevan vuositasolla seuraa-

nen hulevesijärjestelmä koostuu pääosin avo-ojista

Jynkän koulun ympäristöön rajautuu kaksi nykyistä
vat Jynkän asuinalueen keski- ja länsiosassa. Niiden

ha. Alueen maankäytön ja pinta-alan perusteella hu-

puistoalueista. Alueen nykyinen hulevesijärjestelmä
koostuu pääosin nykyisestä hulevesiviemäri-ver-

Alueen ainehuuhtoumat on arvioitu olevan vuosita-

-

nykyinen hulevesijärjestelmä koostuu pääosin nykyisistä hulevesiviemäriverkostoista sekä avo-ojista.

teella hulevesien kokonaismäärä on n. 264 l/s. Alueen ainehuuhtoumat on arvioitu olevan vuositasolla
-

ojalla.
Alueen maankäytön ja pinta-alan perusteella hulehuuhtoumat on arvioitu olevan vuositasolla seuraa-

levesijärjestelmä koostuu pääosin nykyisestä hule-

-

luoteisreunalla kivilampi. Alue 4 rajautuu Jynkän
alue purkaa hulevedet kivilammen eteläosaan hule-

nykyinen hulevesijärjestelmä koostuu pääosin nykyi-

teella hulevesien kokonaismäärä on n. 1 400 l/s. Alueen ainehuuhtoumat on arvioitu olevan vuositasolla
päristö sekä valuma-alueet 3 ja 4 purkavat hulevedet
-

alueen eteläosaan hulevesiviemärillä.
Alueen maankäytön ja pinta-alan perusteella hulehuuhtoumat on arvioitu olevan vuositasolla seuraa-

Rauhalahteen.
Hoksopolin alue ja valuma-alueet 1 ja 2 purkavat
hulevedet kaava-alueen itäpuolella olevaan Kivilamlahteen.

(liite 10)
-

ç
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(liite 10)
alueelle lisätään asumista. Kivilammen eteläpuolella
-

ulkoilualue. Alueella on vaihtelevia maastoja ja monipuolisia näkymiä tarjoavat kuntolenkki- ja latuvereteläpään kiertävä hiihtolatu kulkee Rauhalahdenvän rantayhteyden. Ulkoiluyhteydet Rauhalahdesta
-

myös joukkoliikenteellä. Nykyisten paikallisliikenteen
nöidään jokaisena päivänä keskustasta Savilahden ja
-

toimivat.
loppuisin.
ristön häiriötekijöitä ja uhkia. Tulevaan asuinaluee-

Alueelle on vuonna 2012 laaditussa joukkoliikennesuunnitelmassa määritelty joukkoliikenteen paltännössä alueella toteutuu kilpailutason mukaiset

autoliikenteen päästöjä.

vuoromääriä.

Kaava-alueen poikki itä-länsi-suunnassa kulkee seuviniemen kärjen poikki Kivilammen jäälle ja lammen
-

(liite 11)
Jynkän-Rauhalahden asemakaavoitetulla alueella on valmis vesihuollon runkoverkosto. Suurin osa

-

mavesiä purkautuu Kivilampeen lammen pohjukassa

Molempien pääkatujen varsilla on kaukolämmön
-

-

-

seksi vilkkain sunnuntai 3.4 (17) ja kolmas sunnuntai
verkosto.

ïð
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•

Rauhalahden matkailualue jakaantuu kahteen vuokja eteläisen (vuokra-alue 2) vuoden 2022 loppuun
sillä olevan osayleiskaavaluonnoksen mukaan ollaan

Joukkoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn
merkityksen korostaminen

kenteisiin ja palvelukeskuksiin

-

•

minen
Pienimuotoisten ratkaisujen ja viihtyisien lähi-

•

Pääväylien toimivuuden turvaaminen

3 TAVOITTEET
jen selvitysten ja työn kuluessa esille tulleiden kehitystarpeiden pohjalta.

•
•

•

-

•

vanhoilla asuinalueilla
Kevyen- ja joukkoliikenteen olosuhteiden pa-

Toimiva aluerakenne
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
-

luprosessissa

-

muksen toimeenpanosuunnitelman mukaisio Kehitetään ja laajennetaan asuinalueita

dellytysten turvaaminen

vät joukkoliikenneyhteydet.
o Otetaan huomioon kaukolämpöverkon tar-

-

peet.
o Huomioidaan pienilmaston vaikutukset ra-

kaansaaminen asumisen ja virkistysalueiden
välillä
teiden säilymisen turvaaminen
kayhteyden jatkuvuuden turvaaminen

-

o Suunnitellaan ja rakennetaan kevyenliiken-

-

katuvaloverkoston läheisyyteen

•

Monipuolinen väestörakenne ja perheasumista suosiva asuntokanta
-

•

Joukkoliikenteen korkea palvelutaso ja hyvä

Kaupunkirakenne 2030-luvulle
•
•

Monipuolinen ja tasapainoinen kaupunkirakenne
Täysipainoinen kaupunkiympäristö myös au-

ïï
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•
•
•
•
•
•

Maisemarakenteen erityispiirteiden huomi-

alueen laajempaan viherverkostoon.
-

nen asumisen vetovoimatekijänä
Eheä ja jatkuva virkistysalueverkko ja viherkäytäväyhteydet
Olemassa olevien kunnallisteknisten verkostojen sekä olevien ja tulevien palvelujen kapasi-

5 OSAYLEISKAAVA

-

Jynkän palvelukeskuksen maankäytön tehos-

-

kohentaminen
Matkailukeskuksen toimintaedellytysten turvaaminen
Asiakaslähtöisten ja omaehtoisuuteen kannustavien ja ennaltaehkäisevien palvelujen
turvaaminen

Muille täydennysrakentamisalueille palvelukeskuskasta.
(liite 12)

4. RAKENTAMISEN VAIHTOEHTOTARKASTELUA
Johtuen Jynkän – Rauhalahden alueen nykyisestä
ole monia luontevia laajentumisen alueita. Tarkasteluissa olivat Kivilammen eteläpuoli ja leirintäalue
Kivilammen pohjoispuolella.
seen soveltuva alue on vuokrasopimuksen mukaises-

Suuri osa kaava-alueesta on metsäistä ja rakentamakerrostaloasutusta. Alueen pohjoisosan keskellä on
pitkänomainen Kivilampi.
on Rauhalahden matkailukeskuksen länsipään leikikuvaa. Kivilammen eteläpuolinen vaihtelevamaas-

alueella.
Kivilammen eteläpuoleisen ulkoilu- ja virkistysalueen

turvaamiseen.

maasto on vaihtelevaa ja sillä kiertelee asukkaiden ja
Nykyisen leirintäalueen eteläosan karavaanari- ja
-

asuinalueeksi. Talotyyppijakauma on monipuolinen
-

suunnalta ei ole myöskään käytännössä mahdollis-

-

-

joiseen. Asuinalueelle tultaessa kokoojakatu haarautuu kahteen pääsuuntaan ns keuhkokaavion mukaan.
ïî
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lanteessa kuten myös näkymät puistoalueen yli lamnoille kokoojakatujen varsille. Talotyyppinä kerrostapientaloalueella pääasiassa 2-kerroksiset rivitalot ja
kytketyt pientalot. Kerrostalojen korkeudet mataloset ovat pääkatujen varsilla.

vaihtoehtona on alueen täydennysrakentaminen olekaupunkirakennesuunnitelman ja Keskeisen kaupun-

lin sekä kahteen riviin kukkulan länteen laskevaan

Puiston keskellä olevaan puronotkelmaan ja rannan
viivytysaltaat ja lammikot.
halahden kartanon pehtoorin talo sijaitsee kukkulalpäälle asumista. Samaan aukioon tukeutuen Jynkkän
noin 8-kerroksinen asuin- ja liikerakennus. Rakennus
-

Tulevan koulun eteläpuolella sijaitsevaa Soikkokujan
kän asuinalueen lähipalveluja ja keskustaa tukevaa
tavanomaisia lähiöpalveluja kuten esim. parturi-kam-

ïí
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200 metriä palvelukeskuksesta kaakkoon mäen päälRahkakadun länsipäästä. Alueelle laaditussa luon-

-

osa alueen kaupallisista palveluista.
(liite 13)

-

-

Rauhalahdenkatu-Kartanonkadun varresta lammen
eelle tulevan kadun risteämiseltä. Asuinalueen puisulkoilu- ja latuverkostoihin. Uuden koulun yhteyteen
lähiliikuntapaikka.
Kivilammen eteläpuolella sijaitseva ulkoilualue säilyy
Jynkän olevien ja tulevien asukkaiden tärkeimpänä
virkistysalue.

alue tukeutuu kaupan palveluiden puolesta Jynkän
ja Kolmisopen kauppakeskuksen palveluihin. Uudelle
luja.

suoraan eteläiseen virkistysalueeseen. Silta mahdollistaa myös isompia ja pienempiä kävelylenkkejä
lammen ympäri ja oikaisee koululle ja liikuntapalveluihin. Kivilammen pohjoisrannalla isomman kukkulan koillispuolella on toiminut leirintäalueen aikana
kaiden lähin uimapaikka on leirintäalueen rannassa.
Asuinalueen ja leirintäalueen väliin jäävän viheralueen reunalla estetään läpikulku asuinalueelta leirintä-alueelle esimerkiksi aidalla.

ïì

Õ«±°·±² µ¿«°«²µ·
Î¿«¸¿´¿¸¼»² ±¿§´»·µ¿¿ª¿

(liite 13)
-

verran melua suunnitellulle asuinalueelle ja myös
Jynkän palvelukeskuksen tulevalle kerrostaloasumiselle.

sillä se rajautuu toisen luokan pääkatuna toimivaan
Kartanonkatuun. Olemassa oleva jalankulku- ja pyö-

uusia jalankulku- ja pyöräilyteitä rakennetaan 600
metriä.
Uusi asuinalue kytkeytyy olemassa olevaan katuverk-

tus. Jos taas rakennukset käännetään pihat itään ja

Jonkin verran liikennemelua syntyy myös Jynkän pal-

kennemäärä on arviolta noin 1000 ajon./vrk. Suurin
-

-

alueelle voidaan tarjota nykyistä parempi joukko-

vien joukkoliikenteen yhteyksien varrelle. Nykyiset
-

-

palvelemaan rakennetaan Kartanonkadulle uusi pysäkkipari turvallisine jalankulkuyhteyksineen. Uudet
-

2012 laaditussa joukkoliikennesuunnitelmassa määkilpailutason mukaiset joukkoliikennepalvelut lukuun

läheisyydessä tehtävien liikennejärjestelyjen arvioitu

Uuden asuinalueen pienehköstä koosta johtuen kaa-

-

Alueen hyvästä joukkoliikenteen palvelutasosta johRauhalahdenkadun ja Kartanonkadun liikennemelusmiseen suunniteltu alue ei ole liikennemelun kannal-

ap / 10 ap.
-

ïë
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paikkanormina voi lähtökohtana olla 1ap/ 60 k-m2.

-

rakentamiseen parhaimmin soveltuvien alueiden
toimia. Näillä toimilla voidaan liito-oravien elinpiiriä
-

varastopuiden turvaamiseksi.
lun asuinalueen pohjoispuolella olevalle viherkaistal-

kon eteläpuolitse.

(liite 14)

-

Kivilammen rannan asuinalue ja täydennysrakentakostoon.

-

Jynkän-Rauhalahden asemakaavoitetulla alueella on
-

asutuksesta on sama kuin normaalikaduilla. Melukelkoille nopeusrajoitus samaan tapaan kuin muille
een välisellä kaistaleella selvitetään tarkemmin yksi-

-

Rahkamäen ja palvelukeskustan täydennysrakentamisalueille. Kivilammen rannan asuinalueelle joutuihin vesihuoltoverkostoihin tulevat Rauhalahden-

vaan niiden tarve selvitetään asemakaavoituksen yhteydessä.
Kaukolämmön pääjohdot ovat molempien pääkatupohjoispuolelle.

vät varsinaisten soiden lisäksi myös soiden metsäiluo -alueella metsänhoitotoimenpiteet tulee tehdä
alueella kasvavien visakoivujen ja metsälehmusten
ehdoilla.
kaavakartassa luo-1-merkinnällä. Eniten havaintoja liito-oravista on Kivilammen itä- ja luoteispääs-

Kivilammen hulevesikuormituksen minimoimiseklaajojen hulevesimäärien valuma-alueiden vuoksi
likaantumisen estämiseen tulee varautua jo ennen
alueen rakentamista. Hapetusta tulee jatkaa ja kapeïê
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-

-

-

asukasta. Asukaskohtaiseen kustannukseen ei ole
huomioitu koko valuma-alueelle kohdistuvia huleveKUSTANNUSENNUSTE

alueiden ja rakenteiden kanssa. Merkinnät perustutyksen toimenpiteet tarkentuvat alueen asemakaavoituksen yhteydessä.
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säilytyskohteena SR-3.
Teknisen huollon kohteina ovat asuinalueen jätevedenpumppaamo sekä kaukolämmön paineasema
pöjärjestelmän toimivuuden vuoksi.
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liikunta- ja leikkipaikkojen sekä julkisten palvelujen
rakentamisesta ja ylläpidosta.
jestelyistä sekä Kivilammen alueen ja Jynkän keskuksen asuinalueiden uusien yhdyskuntateknisten verkostojen rakentamisesta.
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KUSTANNUKSET YHTEENSÄ / 1000 €:

î îîí

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ kaupungin osuus / 1000 €:

ï îëë

Kustannukset / asukas ( 1000 €)

Kaavataloudelliset kustannukset muodostuvat yh-

ëèë
éë

ïôê
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piteitä kaavatyön aikana ehdotusvaiheeseen saakka.
Kaavaluonnoksesta oli sen nähtävillä oloaikana (30
nähtävillä oloaikana (30 vrk) oli mahdollisuus tehdä
kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

sellä sijainnilla. Tarkastelutaso on yleispiirteinen vastaten yleiskaavan tasoa.
pohjalta.
Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset perustuvat pääosin
-

yleiskaavat). Osayleiskaavan luonnosvaiheeseen liitle.

-

kän palvelukeskusta. Muistutus on huomioitu kaavaselostuksessa. Kaavaehdotusta ei ole em. täyden-

asukkaan asuinalueeksi.
Näkökulmissa pääpaino on kaupunkirakenteen koko-
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Näkökulma

Nykyinen tilanne suunnittelualueella: Ei lisärakentamista. Leirintämökit, karavaanarialue ja huoltorakennukset säilyvät
nykykäytössä.

Osayleiskaava: Kivilammen alue, Jynkän
palvelukeskuksen kortteli ja Rahkamäki on
rakennettu pääasiassa asumiskäyttöön.

Kaupunkirakenne
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Aluerakenteen tasapainoinen kehittäminen
sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja
kansainvälisen aseman vahvistaminen
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õõ

Aluerakenteen kehittäminen monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena

õ

õõ

2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja
elinympäristön laatu
Yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden edistäminen
Yhdyskuntarakenteen kehittäminen siten,
että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri
väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve
on mahdollisimman vähäinen

õ

ð

ð

ó

ó

ð
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ð

õ

Arvokkaiden luonnonalueiden ja niiden monimuotoisuuden säilyttäminen

õ

õõ

Ekologisten yhteyksien säilyttäminen suojelualueiden ja muiden arvokkaiden luontoalueiden välillä

õ

õõ

õ

õ

3. Kulttuuriympäristö ja luonnonperintö,
virkistyskäyttö ja luonnonvarat

Luonnon virkistyskäytön ja luonto- ja kulttuurimatkailun edistäminen
Vesien hyvän tilan saavuttaminen ja ylläpitäminen

õõ

õõ

Valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luonnonperintöjen arvojen säilyminen

ð

ð

Ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta
merkittävien ja yhtenäisten luontoalueiden
huomioon ottaminen ja tarpeettoman pirstomisen välttäminen

õ

õõ

Liikennejärjestelmien kehittäminen eri
liikennemuodot käsittävinä µ±µ±²¿·««µ·²¿

õ

õõ

Henkilöautoliikennetarpeen vähentäminen
ja ympäristöä vähän kuormittavien
liikennemuotojen käyttöedellytysten
parantaminen sekä liikenneturvallisuuden
parantaminen

õ

õõ

Energiahuollon tuotantolaitosten ja energiaverkostojen valtakunnallisten tarpeiden
turvaaminen

ð

ð

Matka- ja kuljetusketjujen toimivuuden edistäminen, julkisen liikenteen toimintaedellytysten turvaaminen sekä eri liikennemuotojen yhteistyön kehittäminen

õ

õõ

Sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskien,
ympäröivän maakäytön ja sen kehittämistarpeiden sekä lähiympäristön huomioon
ottaminen yhteysverkkoja koskevassa
alueidenkäytössä

ð

ð

õõ
Seudulliset tavoitteet

ð

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen; runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavien elinkeinoelämän toimintojen suuntaaminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien
äärelle

ð

Asuntorakentamisen ja sen tarkoituksenmukaisen sijoittumisen sekä hyvän elinympäristön alueidenkäytöllisten edellytysten
varmistaminen kaupunkiseutujen työssäkäyntialueilla

ó

Kaupunkiseutujen keskusten kehittäminen
monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina

ð

Ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen
poistaminen ja ennalta ehkäiseminen
Edellytysten luominen ilmastonmuutokseen
sopeutumiselle

õõ

Varautuminen lisääntyviin myrskyihin,
rankkasateisiin ja taajamatulviin
Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistustarpeen selvittäminen
Melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista
aiheutuvan haitan ehkäisy
Energian säästämisen ja uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytysten edistäminen

4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
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1. Toimiva aluerakenne
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Viheralueiden yhtenäisyys

Matkailukeskuksen toiminta- ja kehittämisedellytysten turvaaminen
Riittävien viheryhteyksien säilyttäminen ja
aikaansaaminen asumis- ja virkistystoimintojen välillä

õõ

ð
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õ

õ

õ

õõ

Kulttuuriympäristön vaaliminen sekä alueen
merkittävien kulttuuri- ja maisema-arvojen ja
ominaispiirteiden säilyttäminen

õ

õõ

Seudullisen moottorikelkkayhteyden
säilyttäminen/turvaaminen

õ

Paikalliset tavoitteet
õõ

Kaupunkirakenne 2030-luvulle
Monipuolinen ja tasapainoinen kaupunkirakenne
Täysipainoinen kaupunkiympäristö myös
autottomille kaupunkilaisille
Joukkoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn
merkityksen korostaminen
Viherverkoston jatkuvuus ja virkistysalueiden
riittävyys
Uusien alueiden liittyminen oleviin
nauharakenteisiin ja palvelukeskuksiin
Asuntoalueiden saavutettavuuteen
perustuvan palveluverkoston turvaaminen ja
kehittäminen

õ

õ

õ

ð

õ

Liikenneturvallisuuden sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytysten
parantaminen

õ

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, kaupunkiseutujen henkilöautoliikenteen tarvetta
vähentävä ja joukkoliikennettä, kävelyä ja
pyöräilyä edistävän liikennejärjestelmän
varmistaminen sekä palvelujen saatavuutta
edistävän keskusjärjestelmän ja palveluverkon varmistaminen

ð

Uusien, huomattavien asuin-, työpaikka-, tai
palvelutoimintojen alueiden sijoittaminen
olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen

ó

õõ

Viheralueiden yhtenäisyys

õ

õõ

õõ

Pienimuotoisten ratkaisujen ja viihtyisien
lähiympäristöjen kehittäminen
Yritysalueiden hyvä saavutettavuus
Pääväylien toimivuuden turvaaminen
Keskustan hyvä saavutettavuus päätieverkolta
Yhdistettyjen kuljetusten toimintaedellytysten
varmistaminen

õõ
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Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma
2009-2020
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Kaupunkirakenteen energiatehokkuuden
edistäminen eheyttämällä ja täydentämällä

ó

õõ

Hajautetun palvelutarjonnan säilyttäminen
vanhoilla asuinalueilla.

ð

õõ

õ

õõ

Kuopion kaupungin energiatehokkuussopimuksen toimeenpanosuunnitelman
mukaisien toimenpiteiden toteuttaminen.
* Kehitetään ja laajennetaan asuinalueita
sormimallin mukaisesti mahdollistaen hyvät
joukkoliikenne yhteydet.
* Otetaan huomioon kaukolämpöverkon
tarjoamat mahdollisuudet ja kehittämistarpeet.
* Huomioidaan pienilmaston vaikutukset
rakennusten energiatehokkuuteen
* Parannetaan liikenteen sujuvuutta
liikennesuunnittelun keinoin
* Suunnitellaan ja rakennetaan kevyenliikenteen väylät ja ulkoilureitit olemassa
olevan katuvaloverkoston läheisyyteen
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Kevyen- ja joukkoliikenteen olosuhteiden
parantaminen palvelutasoa, sujuvuutta sekä
houkuttelevuutta lisäämällä

ð

õõ

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien
tunnistaminen ja huomioon ottaminen
suunnitteluprosessissa

ð

ð

Edellisiä täydentävät, aluekohtaiset
tavoitteet
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Joukkoliikenteeseen ja palveluihin tukeutuvan
asutusrakenteen vahvistaminen, asukasmäärän
lisääminen

ð

õõ

Monipuolinen väestörakenne ja perheasumista
suosiva asuntokanta

ð

õ

Joukkoliikenteen korkea palvelutaso ja hyvä
saavutettavuus

ð

õ

Arvokkaiden luontoarvojen säilyttäminen

õ
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Maisemarakenteen erityispiirteiden huomioon
ottaminen, lampinäkymien hyödyntäminen
asumisen vetovoimatekijänä

ó

õõ

Eheä ja jatkuva virkistysalueverkko ja
viherkäytäväyhteydet

õ

õõ

Olemassaolevien kunnallisteknisten verkostojen
sekä olevien ja tulevien palvelujen kapasiteetin
hyödyntäminen

ð

õõ

Jynkän palvelukeskuksen maankäytön
tehostaminen ja kaupunkikuvan kohentaminen

ó

õõ

Entisen Hoksopolin perhepuiston liittäminen
osaksi tulevaa asuinaluetta ja kaupunkirakennetta

ó

õõ

õõ

õ

Matkailukeskuksen toimintaedellytysten
turvaaminen

êò ÌÑÌÛËÌËÍ
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Alava alue
Tasanne
Vesistö
Maiseman solmukohta
Murroslinja
Maiseman reuna, jyrkänne
Avoin näkymä
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KUOPIO

Alava alue
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Painanne
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VEDENJAKAJAT
4.5.2016

Korkein kohta
Purot, laskuojat, ojat
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1

2

3

4

1

Osavaluma-alue ja sen tunnus,
numero viittaa selostukseen
Hoksopolin alue

Jynkän koulun ympäristö

KUOPIO
RAUHALAHDEN
OSAYLEISKAAVA

HULEVESI
10.11.2016

Nykyinen avo-oja
Valuma-alueen purkupiste
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Alueellinen pääväylä
Kokoojaväyä

KUOPIO
RAUHALAHDEN
OSAYLEISKAAVA

Tonttikatu
Ulkoilureitti
Moottorikelkkareitti

LIIKENNEVERKKO,
NYKYINEN

Pysäkki

4.5.2016
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Vesijohto
Jätevesiviemäri

KUOPIO
RAUHALAHDEN
OSAYLEISKAAVA

Sadevesiviemäri

VESIHUOLLON
RUNKOLINJAT,
NYKYINEN
9.11.2016
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KUOPION KAUPUNKI
RAUHALAHTI
OSAYLEISKAAVA

YLEISKAAVAMERKINNÄT - JA MÄÄRYKSET
AP

PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE

AK

KERROSTALOVALTAINEN ASUNTOALUE

C-2

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE, PAIKALLISKESKUS
Alue sisältää paikallistason palvelut ja alue varataan liike-,toimisto- ja palvelutiloille, ympäristöhäiriöttömille työpaikkatoiminnoille ja asumiselle.
(Yleiskaavamääräys 285)

PY

JULKISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE

RM

MATKAILUPALVELUJEN ALUE
Alue varataan matkailua palvelevaa toimintaa
kuten m ajoittamista tai virkistystoimintaa varten.
(Yleiskaavamääräys 206)

ET

VIRKISTYSALUE
Alue säilytetään luonnonmukaisena ulkoilu- ja
virkistysalueena. (Yleiskaavamääräys 203)
Maankäyttömääräykset:
MRL 43 §:n 2 mom:n nojalla määrätään, että
alueelle saa rakentaa ainoastaan yleistä virkistystoimintaa palvelevia rakennuksia.
(Yleiskaavamääräys 103)
Alueella o n voimassa MR L 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus (Yleiskaavamääräys 101)
Alueella on voimassa yleiskaavamääräys 133.

V

VL

W

TEKNISEN HUOLLON KOHDE

eko
EKOPISTE

OHJEELLINEN LIITTYMÄN SIJAINTI

LÄHIVIRKISTYSALUE
Pääosin rakennetuksi puistoksi varattava lähivirkistysalue, jolle voidaan sijoittaa pieniä leikki- ja urheilualueita. (Yleiskaavamääräys 204)
Maankäyttömääräys:
Alueella on voimassa MRL 128 §:n mukainen
toimenpiderajoitus. (Yleiskaavamääräys 101)
VESIALUE

Aukio / tori
YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA
ALUEEN RAJA
Ohjeellinen alueen raja
ERI KAAVAMÄÄRÄYSTEN ALAISTEN
ALUEEN OSIEN VÄLINEN RAJA
OHJEELLINEN ULKOILUREITTI
KEVYENLIIKENTEEN PÄÄYHTEYS
MELUNTORJUNTATARVE

mk
luo
luo-1

hule-1

OHJEELLINEN MOOTTORIKELKAREITTI
LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE
LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE
Suunnittelumääräys:
Alueella on todettu luonnosuojelulain 49§:n tarkoittamia liitooravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Asemakaavaa laadittaessa
on ote ttava huomioon lissääntymis- ja levähdyspaikkojen sekä liito oravan liikkumisen turvaaminen.
HULEVESIEN KÄSITTELYYN VARATTAVA ALUEEN OSA
Suunnittelumääräys:
Alueen osa, joka tulee toteuttaa ennen varsinaisen rakennustoiminnan alkua.

SR -1
sr -1

RAKENNUSSUOJELUKOHDE TAI -ALUE
Maankäyttömääräys:
Alue, alueen osa tai kohde , joka tulee suojella.

Tarkistus 4.9.2017
KUOPION KAUPUNKI

SR-3
sr-3

RAKENNUS TAI ALUE, JOKA PYRITÄÄN SÄILYTTÄMÄÄN
Maankäyttömääräys:
Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus, alue tai alueen osa, joka tulisi säilyttää. Säilyttämistä tueta an asemakaavassa siten, että rakennusoikeud en määrä ja sijoittuminen harkitaan suhteessa säilytyskohteen arvoon ja suojelunasteeseen.

KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT

SUHDE
SUUNN.

STRATEGINEN MAANKÄYTTÖ
PIIRT.
HYV.

Juha Romppanen
kaupunkisuunnittelujohtaja

MA/JR

1:8000
ARKISTO
U:\Maankayt\.......\1044\
kartat\osayleiskaava.dwg

PJ

PVM.

TYÖNUMERO

10.4.2017

1044
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Alueellinen pääväylä
Kokoojaväyä

KUOPIO
RAUHALAHDEN
OSAYLEISKAAVA

Tonttikatu
Moottorikelkkareitti

LIIKENNEVERKKO,
SUUNNITELMA

Pysäkki

11.11.2016

Ulkoilureitti
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Vesijohto
Jätevesiviemäri

KUOPIO
RAUHALAHDEN
OSAYLEISKAAVA

Sadevesiviemäri
Pumppaamo

VESIHUOLLON
RUNKOLINJAT
29.11.2016
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