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1 Perus- ja tunnistetiedot 

1.1 Kaavan nimi ja tavoite 

Kirkonmäen asemakaavamuutos.  

Asemakaavan muutos koskee Siilinjärven kunnan 1. kunnanosan korttelia 1209 sekä siihen liitty-
viä katu- ja virkistysalueita Kirkonkylän asemakaava-alueella. Asemakaavan muutoksella muo-
dostuu Siilinjärven kunnan 1. kunnanosan korttelit 1209 ja 1216 sekä katu-, virkistys- ja erityis-
alueet Kirkonkylän asemakaava-alueella. 

Asemakaavamuutoksen päätarkoitus on mahdollistaa lisärakentamista kortteliin 1209 liike- ja toi-
mistokorttelin (K-2) alueelle ko. aluetta laajentamalla. Alueella toimii Siilinjärven psykiatrian 
poliklinikka. Lisärakentamisen määrä olisi noin 1600 k-m2. Laajennusrakennus olisi enintään 5 
kerroksinen. Yksityiskohdat täsmentyvät rakennussuunnittelun aikana. 

Kaavamuutoksesta tullaan laatimaan maankäyttösopimus kunnan ja maanomistajan välillä ennen 
kaavan hyväksymiskäsittelyä. 

1.2 Alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee kirkonkylän taajama-alueella.  

 

KUVA 1: Suunnittelualueen sijainti 
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KUVA 2: Asemakaavamuutosalueen rajaus (pinta-ala noin 1.5 ha) 

2 Lähtökohdat 

2.1 Alueen yleiskuvaus 

Viertotien varrella sen eteläpuolella toimivat Siilinjärven psykiatrian poliklinikka ja sen länsipuo-
leisella tontilla Siilinjärven helluntaiseurakunta. 

Myllykujan länsipuolella on metsäinen lähivirkistysalue. 

Kaavamuutosalue rajautuu eteläpuoleltaan Nilsiäntiehen. 
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2.2 Palvelut 

Psykiatrian poliklinikan nykyisessä ”terapiatalossa” on toimintatiloja 3-kerroksessa yhteensä 
1050 k-m2. Helluntaiseurakunnan talossa on 2-kerroksessa tiloja 714 k-m2. 

 

KUVA 3: Nykyinen Terapiatalo 

2.3 Liikenne 

Alue tukeutuu kirkonkylän alueen katuverkostoon. Viertotien varrella sen pohjoispuolella on ns. 
korotettu kevyenliikenteen väylä. 

Sekä Terapiatalon että seurakuntatalon pysäköintialueet sijaitsevat ko. tonteilla. 

2.4 Kulttuuriympäristö 

Alueella ei ole rakennuskulttuuriin liittyviä erityisarvoja, eikä tiedossa olevia muinaisjäännöksiä.  

2.5 Tekninen huolto 

Alue kuuluu kunnallisen vesi- ja viemärihuollon piiriin. Virkistysalueella sijaitsee ns. puisto-
muuntamo. Nuorisopsykiatrian ja seurakuntatalon kiinteistöjen rajalla on sähköverkon maakaa-
peli, joka ei saa jäädä rakennuksen alle. Kaapeli on siirrettävä, mikäli esitettyyn paikkaan aiotaan 
rakentaa. 

Ahmon urheilualueen rakentamiseen liittyen on tehty suunnitelmaluonnoksia hulevesien käsitte-
lystä, jossa uusi hulevesiverkosto sijoittuisi Myllykujan eteläpuolelle. Uusi hulevesiputki otetaan 
huomioon kaavasuunnitelmassa.  
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2.6 Ympäristöhäiriöt 

Aluetta sen eteläpuolella rajaava Nilsiäntie (kantatie) aiheuttaa liikennemelua, joka tulee ottaa 
huomioon alueelle rakentamista suunniteltaessa. 

Meluselvityskartan (kuva 4) perusteella ns. terapiatalon kohdalla ennustetilanteessa v. 2035 päi-
vämelun keskiäänitaso on enimmillään välillä 55-65 dB (Kuopion ja Siilinjärven meluselvitys 
vuosille 2017 ja 2035, WSP Finland Oy 13.10.2017). 

Nilsiäntien ajoneuvoliikenteestä syntyy myös terveydelle vaarallisia päästöjä, jotka kulkeutuvat 
rakennuksien sisäilmaan, jos niitä ei suodateta pois. Liikenteen nanohiukkaspäästöt vaikuttavat 
merkittävästi sisäilman laatuun ja ihmisten terveyteen. Hyvä ilmansuodatin voi estää terveydelle 
vaarallisten liikenteen nanohiukkaspäästöjen tunkeutumisen rakennuksen sisäilmaan. 

 

Kuva 4: Ote seudullisesta meluselvityskartasta (Kuopion ja Siilinjärven meluselvitys vuosille 2017 ja 
2035, WSP Finland Oy 13.10.2017) 

2.7 Maanomistus 

Suunnittelualuetta omistavat Helluntaiseurakunta (seurakuntatalo ja osa katualueesta), Peeässä 
(osa virkistysalueesta), Lapra Oy (Terapiatalo) ja kunta (katu ja virkistysalueet). 

2.8 Luonnonympäristö 

Kirkonkylän yleiskaavan (v. 2014) yhteydessä on tehty viimeisin luonto- ja maisemaselvitys. Sel-
vityksessä ei ole nyt laadittavan asemakaava-alueen osalta todettu erityisiä luontoarvoja.  

Myllykujan pohjoispuolella, Ahmo -lammen eteläpäässä on Kirkonkylän yleiskaavan luontosel-
vityksessä 2014 (Pöyry Finland Oy) todettu liito-oravareviiri (kts. kuva 5). 

Alue on pohjaveden muodostumisaluetta ja kuuluu Hakkaralan (Ahmon) pohjavedenottamon 
kaukosuojavyöhykkeeseen päätöksellä: ”Itä-Suomen vesioikeuden päätös suoja-alueen määrää-
misestä Hakkaralan (Ahmon) pohjavedenottamolle, 14.6.1979 N:o 9/Ym II/79.” Vedenottamo 
sijaitsee suunnittelualueesta noin 500 m luoteeseen. 
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KUVA 5: Ote luontoselvityskartasta (Kirkonkylän osayleiskaavan luontoselvitys Pöyry 2014) 

3 Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

Alueella on voimassa ympäristöministeriön 3.7.2008 vahvistama Kuopion seudun maakunta-
kaava, ympäristöministeriön 7.12.2011 vahvistama Pohjois-Savon maakuntakaava, ympäristömi-
nisteriön 15.1.2014 vahvistama Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava sekä ympäristöminis-
teriön 1.6.2016 vahvistama Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. 

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 tarkistamisen 1. vaiheen kaavaehdotus on pidetty nähtävillä 
kesällä 2018. Tarkistamisen tavoitteena on saada aikaan voimassaolevista maakuntakaavoista 
yksi kokonaisuus, samalla nostaa seudullisen maankäytön rajaa ja näin yleispiirteistää maakunta-
kaavaa. 

Maakuntakaavassa asemakaava-alue on keskustatoimintojen aluetta (C).  

 

KUVA 6: Ote Kuopion seudun maakuntakaavayhdistelmästä 

Yleiskaava 

Kaava-alueella on voimassa kunnanvaltuuston 25.4.2016 hyväksymä kirkonkylän yleiskaava. 

Yleiskaavassa asemakaavamuutosalueelle on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon (PY) ja 
asuinkerrostalojen (AK) -alueita. 

Läheinen luo-2 -merkintä on liito-oravan esiintymäalueen rajaus ja AK/s kohdentuu vastaavalle 
rakennetulle alueelle. Liito-oravarajaus ei ulotu nyt asemakaavalla tarkasteltavalle alueelle (kts. 
kuva 5). 
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KUVA 7: Ote Kirkonkylän yleiskaavasta 

Asemakaava 

Kaavamuutosalueella on voimassa Kirkonmäen asemakaavat 1202 (hyväksytty kunnanvaltuus-
tossa 29.11.1985), 1204 (KV 3.12.1987) ja 1208 (KV 1.3.1999).  Korttelissa 1209 on liike- ja 
toimistokorttelin (K-2), kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten (YK) alueita, lähivir-
kistysalueita (VL, VL-1) ja katualueita. 

 

KUVA 8: Ote alueen ajantasa-asemakaavasta 

Pohjakartta 

Suunnittelualueella on käytössä Siilinjärven kunnan ylläpitämä numeerinen asemakaavan pohja-
kartta. 
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4 Kaavasuunnittelun tavoitteet 
Asemakaavamuutoksen päätarkoitus on mahdollistaa lisärakentamista kortteliin 1209 liike- ja toi-
mistokorttelin (K-2) alueelle ko. aluetta laajentamalla. Alueella toimii Siilinjärven psykiatrian 
poliklinikka. Lisärakentamisen määrä olisi noin 1600 k-m2. Laajennusrakennus olisi enintään 5 
kerroksinen. Yksityiskohdat täsmentyvät rakennussuunnittelun aikana. 

Laajentaminen tapahtuisi osin kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten (YK) kortteli-
alueen puolelle (alueiden välistä rajaa muuttamalla). YK -alueella toimii Siilinjärven helluntai-
seurakunta. 

Psykiatrian poliklinikan lisäpysäköintitarve tultaisiin osoittamaan kadun vastakkaiselle puolelle, 
osin nykyisen asemakaavan mukaiselle lähivirkistysalueelle (VL-1). 

Poikkeamislupa Terapiatalon nykyisen kaavan kerrosluvun (I) ja rakennusalojen ylittämiseen on 
saatu vuonna 2013. Kaavaa täsmennetään myös näiltä osin. 

Tavoitteena on myös luontoarvojen säilyttäminen ja kunnallistekniikan tarvitsemien varausten 
esittäminen. 

5 Asemakaavan suunnitteluvaiheet 

5.1  Asemakaavan suunnittelun tarve 

Asemakaavamuutoksen päätarkoitus on mahdollistaa korttelissa 1209 toimivalle Siilinjärven psy-
kiatrian poliklinikalle sen tarvitsema lisärakentaminen. Lisärakentamisen määrä olisi noin 1600 
k-m2. Laajennusrakennus olisi enintään 5 kerroksinen. Yksityiskohdat täsmentyvät rakennus-
suunnittelun aikana. 

5.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

5.2.1 Osalliset 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaavoituksen ominaisuuksiin kuuluu huolehtia siitä, että 
eri intressiryhmien (osallisten) mahdollisuus osallistua asioiden käsittelyyn on riittävän laajaa, 
oikeisiin asioihin kohdistuvaa ja oikein ajoittuvaa. 

Suunnitteluun osallistutetaan päättäjät, kuntalaiset ja ne intressiryhmät, joita tarkastelualueen ke-
hittäminen erityisesti koskettaa. 

Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa. 
Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

Tämän hankkeen osalta keskeiset osalliset ovat: 

 Lähialueen asukkaat, kiinteistöjen omistajat, palveluita (psykiatrian poliklinikka, helluntaiseura-
kunta) tuottavat tahot 

 Kuntalaiset, joiden oloihin asemakaavamuutos vaikuttaa 

 ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat sekä liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueet 

 Rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, ympäristöterveys, tekniset palvelut, sosiaalitoimi 

5.2.2 Vireilletulo 

Asemakaavan vireilletulon on käynnistänyt psykiatrisen poliklinikan laajennustarve. Alueen ase-
makaavanmuutoksen valmistelu on käynnistetty maanomistaja Lapra Oy:n aloitteesta. Kaava tu-
lee vireille ja vireilletulosta ilmoitetaan samalla kuulutuksella valmisteluvaiheen nähtäville aset-
tamisen kanssa 11.10.2018. 
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5.2.3 Viranomaisyhteistyö 

Viranomaistahoille suunnattu asemakaavatyön ns. aloituspalaveri pidettiin 21.5.2018. 

Palaverissa keskeisimmät esille tulleet asiat / ajatukset: 

 Tulee huomioida riittävä liikennemelulta suojautuminen 

 Suunnittelualue sijaitsee pohjavesialueella 

 Hulevesien käsittely huomioitava; Ahmon urheilualueen rakentamiseen liittyen on tehnyt suunni-
telmaluonnoksia hulevesien käsittelystä, jossa uusi hulevesiverkosto sijoittuu Myllykujan etelä-
puolelle. Uusi hulevesiputki on otettava huomioon kaavatyössä. 

 Uudisrakentaminen Myllykujan varteen olisi parempi ratkaisu 

 Erilliseltä parkkialueelta tiloihin tapahtuvan jalankulku on hankalaa 

 Tulee Viertotien ylittävää jalankulkua 

 Onko tutkittu nykyisen nuorisopsykiatrian rakennuksen korottamista tai laajentamista 

 Mikäli rakennuksessa on yökäyttöä, melutarkasteluun ja –suojauksiin tulee kiinnittää erityistä huo-
miota. 

 Nuorisopsykiatrian ja seurakuntatalon kiinteistöjen rajalla on sähköverkon maakaapeli, joka ei saa 
jäädä rakennuksen alle. Kaapeli on siirrettävä, mikäli esitettyyn paikkaan aiotaan rakentaa. Kustan-
nukset kaapelin siirrosta kuuluvat rakennushankkeeseen ryhtyvälle. 

 Kaavamuutosalueen poikki on sijoitettuna Savon Voima Oyj:n kaukolämpöputki sekä nykyisessä 
asemakaavassa VL-alueena olevan alueen itäreunaan on rakennettu vain muutama vuosi sitten kau-
kolämmön pumppaamo. Kaukolämpöputki ei saa jäädä mahdollisesti rakennettavan uudisrakennuk-
sen alle. Näiden laitteiden ja putkien siirrosta aiheutuvista kustannuksista vastaa siirtoaloitteen te-
kijä. 

Viranomaistahoille suunnattu luonnosvaiheen lausuntopalaveri pidettiin 5.11.2018. 

Palaverissa keskeisimmät esille tulleet asiat: 

Pohjois-Savon ELY-keskus, L-vastuualue (sähköposti 2.11.2018) 

 Liikennemelun torjunta on huomioitu kaavamääräyksissä (35 dB vaimennusvaatimus) 

Pohjois-Savon ELY-keskus, Y-vastuualue (sähköposti 2.11.2018) 

 Tehtyä meluselvitystä ja sen perusteella osoitettuja kaavamerkintöjä olisi hyvä avata kaavaselostuk-
sessa. Melu- ym. selvitykset, joihin suunnittelu perustuu, tulisi toimittaa ELY-keskukselle lausun-
topyynnön mukana tai kaavaselostukseen tulisi selkeästi kirjata, mikäli selvitykset löytyvät interne-
tistä. 

 Yleiskaavan / s -merkintä ulottuu suunnittelualueen LPA- ja VL-1 -alueille. Kaavaselostuksessa tu-
lisi tarkentaa, mitä alueen arvoja merkintä tarkoittaa. 

 Hulevesiasioita olisi syytä avata kaavaselostuksessa, kuten kaavaselostuksessa todetaankin kaava-
ehdotusvaiheessa tehtävän. 

Vastine: 

 Meluselvityskartan perusteella ns. terapiatalon kohdalla ennustetilanteessa v. 2035 päivämelun kes-
kiäänitaso on enimmillään välillä 55-65 dB. Kaavaan sisältyvä määräys, rakenteiden ääneneristä-
vyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dBA, on siten varsin riittävä. Meluselvitys 
toimitetaan P-S ELY-keskukselle. 

 Yleiskaavassa todettu tämä kaava-alueen läheinen luo-2 -merkintä on liito-oravan esiintymäalueen 
rajaus ja AK/s (…ympäristö säilytetään) kohdentuu vastaavalle rakennetulle alueelle. Liito-orava-
rajaus ei ulotu nyt asemakaavalla tarkasteltavalle alueelle (kts. kuva 5). 

 Hulevesien johtamista pysäköintialueelta on selvitetty; ne johdetaan paikoitusalueelle rakennetta-
vien sadevesikaivojen kautta Myllykadun ja Viertotien alueilla oleviin sadevesikaivoihin. 
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Yritysasiamies: 

 Onko LPA-alueella tarvetta kaavamääräyksen mukaiselle yleiselle pysäköinnille? Pysäköinninval-
vonnan kannalta on selkeämpää, että alue merkitään vain rakennuspaikkoja palvelevaan käyttöön, 
mikäli yleistä tarvetta alueella ei ole. LPA-alueella olisi hyvä mahdollistaa autokatosten rakentami-
nen. 

Vastine: 

 LPA-merkinnän määräyksestä poistetaan lause: ”Alueelle saa rakentaa autopaikkoja yleiseen pysä-
köintiin.” Eli LPA-alue varataan vain ns. terapiatalon tarpeisiin. Autokatosten rakentaminen on LPA 
-alueella mahdollista. 

Kuntatekniikka: 

 Viertotielle tulee tutkia suojatiesaarekkeen tarve, koska pysäköintialueelta tuleva jalankulku ylittää 
kadun. Mikäli saareke tarvitaan, sovittava kustannuksista. Pysäköintialueelle on osoitettava lumiti-
laa niin, että alueelta tulevia lumia ei tarvitse aurata puisto- tai katualueelle. Pysäköintialueen hule-
vesien johtaminen on tutkittava kaavatyössä. Pohjavesialueella paikoitusalueen hulevedet on koot-
tava öljynerotuskaivoihin ja johdettava kunnan hulevesiverkostoon. 

Vastine: 

 Suojatiesaarekkeen rakentamiseen on tarve. Sitä ei kuitenkaan osoiteta kaavakartalla. Toteuttami-
sesta ja kustannuksista sovitaan ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä laadittavassa maankäyttösopi-
muksessa. 

 LPA-aluetta hieman laajennetaan VL-alueen suuntaan, jotta varmistetaan riittävät alueet lumien au-
raamista varten.  

 Hulevesien johtamista pysäköintialueelta on selvitetty; ne johdetaan paikoitusalueelle rakennetta-
vien sadevesikaivojen kautta Myllykadun ja Viertotien alueilla oleviin sadevesikaivoihin. 

Ympäristönsuojelupäällikkö: 

 Tieliikenteen aiheuttamat hiukkaspäästöt on huomioitava kaavatyössä. HSY yhdessä Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen kanssa on määritellyt ilmanlaatuvyöhykkeet, joiden avulla pyritään vähen-
tämään pienhiukkasten ja muiden liikenteen päästöjen terveyshaittoja pääkaupunkiseudulla. VTT ja 
TTY ovat tutkineet ilmansuodattimien eroja liikenteen nanohiukkasten suodatuksessa. 

Vastine: 

Koska nyt laadittavana on asemakaavamuutos, jossa määritellään reunaehtoja täydennysrakentamiselle, 
ei rakentamisen etäisyyteen liikenteestä voida  suoranaisesti vaikuttaa. 
Kaavaselostukseen kohtiin ”2.6 Ympäristöhäiriöt ja 7.1 Toteuttamisessa huomioon otettavaa” on lisätty 
huomioon otettavaksi seuraavaa:  

 Liikenteestä syntyy terveydelle vaarallisia päästöjä, jotka kulkeutuvat rakennuksien sisäilmaan, jos 
niitä ei suodateta pois. Liikenteen nanohiukkaspäästöt vaikuttavat merkittävästi sisäilman laatuun ja 
ihmisten terveyteen. Hyvä ilmansuodatin voi estää terveydelle vaarallisten liikenteen nanohiukkas-
päästöjen tunkeutumisen rakennuksen sisäilmaan. 

Keinoja vähentää ilmansaasteille altistumista: 

 Liikenteen päästöjä vähentävät keinot 

 Rakennusten ja asuntojen sijoittelu ja muoto 

 Ilmanvaihdon keinot kuten suodatus ja ilmanoton sijainti 

 Suojarakennukset ja viherkaistat 

Savon Voima Verkko: 

 Nykyinen 20 kV:n sähkökaapeli on siirrettävä ja esitettävä kaavassa kaapelivaraus nuorisopsykiat-
rian ja seurakunnan väliselle rajalle. Puistomuuntamo on rajattava erilleen pysäköintialueesta, jätet-
tävä ympärille suojaaluetta ja osoitettava erillisenä rakennuspaikkana. Lisäksi sille johtavat kaapelit 
on merkittävä kaavaan. 
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Vastine: 

 Asemakaavaan osoitetaan alueenosavaraukset tarvittaville maakaapeleille. 
 Puistomuuntamo osoitetaan omana rakennuspaikkanaan. 

Ehdotusvaiheen lausunnot 

Täydennetään prosessin edetessä… 

5.2.4 Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 

Kaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. 

5.2.5 Suunnitteluvaiheen käsittelyt ja päätökset 

Asemakaavan vireilletulon on käynnistänyt psykiatrisen poliklinikan laajennustarve. Alueen ase-
makaavanmuutoksen valmistelu on käynnistetty maanomistaja Lapra Oy:n aloitteesta.  

 Viranomaistahoille suunnattu asemakaavatyön aloituspalaveri pidettiin 21.5.2018 
 Kaavaluonnos kunnanhallituksessa 8.10.2018 
 Kuulutus 11.10.2018; vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluvaiheen 
 aineisto (asemakaavan muutosluonnos) nähtäville 
 Valmisteluvaiheen aineisto (asemakaavan muutosluonnos) nähtävillä 12.10.-12.11.2018 
 Viranomaistahoille suunnattu luonnosvaiheen lausuntopalaveri pidettiin 5.11.2018 
 Kaavaehdotus kunnanhallituksessa 28.1.2019 

Täydennetään prosessin edetessä… 

6 Asemakaavamuutoksen kuvaus 

6.1 Kaavan kokonaisrakenne ja perustelut 

Alueen maankäytöllinen kokonaisrakenne säilyy nykytilanteen mukaisena. 

Merkittävin muutos on nykyiseen Terapiataloon (1050 k-m2) kytkeytyvän uudisrakennuksen 
(noin 1600 k-m2) rakentamisen mahdollistuminen nykyisellä tonttialueella. Tonttia on laajennettu 
10 m viereisen seurakuntatalon puolelle. Rajausmuutoksesta on sovittu ko. maanomistajien vä-
lillä. Asemakaavamuutos mahdollistaa ulkoasultaan /massoittelultaan useammanlaisen lisäraken-
nuksen suunnittelun. 

Lisärakentamisen myötä kyseisen tontin lisäpysäköintipaikat on jouduttu osoittamaan omalle au-
topaikkojen korttelialueelle (LPA-6) Myllykujan varteen. Erillinen autopaikkojen korttelialue 
synnyttää Viertotien ylittävää jalankulkuliikennettä autopaikka-alueen ja Terapiatalon välillä. 
Siitä aiheutuva jalankulkuliikenne on kuitenkin suhteellisen vähäistä ja hetkellistä eikä aiheuta 
erityistä liikenneturvallisuutta heikentävää tekijää. 

Sekä Terapiatalon että seurakuntatalon tonteilla säilyy myös nykyisiä tontin sisäisiä pysäköinti-
paikkoja. 

Suunnittelussa on päädytty edellä kuvattuun ratkaisuun, jotta varsinaiset Terapiatalon sisäiset toi-
minnot ovat tarkoituksenmukaiset. Toimintojen hajottaminen erillisalueilla oleviin erillisiin ra-
kennuksiin ei olisi toimiva ratkaisu. 

Uusi autopaikkojen korttelialue (LPA-6) sijoittuu yleiskaavan mukaiselle kerrostaloalueelle 
(AK). Yleiskaava osoittaa alueen pääkäyttötarkoituksen, eikä autopaikkojen korttelialueen voida 
siten katsoa olevan yleiskaavan vastainen. 
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Yleiskaava ei myöskään rajoita voimassa olevan asemakaavan virkistysalueen (VL-1) pienentä-
mistä. Asemakaavamuutoksessa esitetyn virkistysalueen voidaan rajaukseltaan katsoa olevan riit-
tävä mm. autopaikka-alueen ja sen länsipuoleisen asuinalueen välisenä viheralueena. 

 

KUVA 9: Suunnitteleilla oleva asemapiirros Terapiatalon laajennushankkeeseen liittyen (QVIM 
arkkitehdit Oy 16.1.2019) 

 

KUVA 10: Suunnitteleilla oleva Terapiatalon laajennus (oikeapuoleinen osa) (QVIM arkkitehdit Oy) 
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6.2 Aluevaraukset 

Asemakaavamuutoksessa on osoitettu aluevarauksia seuraaville maankäytöille:  

Julkisten lähipalvelurakennusten alue (YL-1,) terapiatalolle, kirkkojen ja seurakunnallisten raken-
nusten alue (YK) seurakuntatalolle, autopaikkojen korttelialue (LPA-6), lähivirkistysalue (VL-1), 
katualue ja energiahuollon alue sähkömuuntamolle (EN). 

Liikenne- ym. melun takia rakennuksille on osoitettu tarvittavat ääneneristävyysvaatimukset. 

Aluevaraukset ja niihin liittyvät kaavamerkinnät on esitetty kaavakartalla. 

6.3 Kaavan vaikutukset 

Kokonaisrakenteeseen 

Asemakaavaratkaisu muuttaa kokonaisrakennetta siten, että alueelle muodostuu uusi rakennus-
alueista erillinen autopaikkojen korttelialue. Terapiatalon laajennushanke puolestaan tiivistää ole-
vaa rakennettua aluetta. 

Palveluihin 

Asemakaavamuutos mahdollistaa Terapiatalon toiminnan laajentumisen ja turvaa siten toiminnan 
jatkumisen alueella. 

Taajamakuvaan 

Taajamakuva tiivistyy Terapiatalon laajennushankkeen myötä. 

Liikenteeseen ja tekniseen huoltoon 

Alue tukeutuu olevaan katuverkostoon. 

Terapiatalon laajennushankkeen tarpeisiin osoitetun uuden autopaikkojen korttelialueen (LPA-6) 
myötä syntyy Viertotien ylittävää jalankulkuliikennettä autopaikka-alueen ja Terapiatalon välille. 
Siitä aiheutuva jalankulkuliikenne on suhteellisen vähäistä ja hetkellistä eikä aiheuta erityistä lii-
kenneturvallisuutta heikentävää tekijää. Tarve Viertotien ylittävän Suojatiesaarekkeen rakenta-
miseen kuitenkin syntyy.  

Paikoitusalueen hulevedet johdetaan alueelle rakennettavien sadevesikaivojen kautta Myllykadun 
ja Viertotien alueilla oleviin sadevesikaivoihin. 

Alueella siirrettäväksi tuleville sähköjohdoille on osoitettu omat maanalaiset aluevaraukset. 

Edellä mainittujen toteuttamisista ja kustannuksista sovitaan erikseen. 

Virkistysalueisiin 

Kaavamuutoksella Myllykujan varren lähivirkistysalue pienentyy alueelle sijoittuvan uuden au-
topaikkojen korttelialueen osalta. Muutos ei kuitenkaan ole kokonaisrakenteessa oleellinen. 

Luontoon 

Veden hankinnan kannalta tärkeän pohjavesialueen ja vedenottamon kaukosuojavyöhykkeen 
huomioon ottaminen on sisällytetty kaavamerkintöihin ja -määräyksiin. Alueella ei ole muita eri-
tyisiä luontoarvoja. Viereiseen, kaava-alueen ulkopuoliseen, liito-orava-alueeseen kaavamuutos 
ei aiheuta vaikutuksia. 

Yhdyskuntatalouteen 

Kaavamuutos säilyttää alueen palvelut nykyisillä alueillaan. Tämä on yhdyskuntataloudellisesti 
edullista (tukeutuu oleviin verkostoihin). 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin 

Alueella säilyvät myös jatkossa nykyiset palvelut. 
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7 Asemakaavan toteutus 
Asemakaavamuutos hyväksytään kunnanvaltuustossa. 

Rakennusluvat voidaan myöntää lainvoimaisessa asemakaavassa osoitetulle rakentamiselle kaa-
vassa määritellyillä reunaehdoilla. 

Rakentamisen ajankohdat määräytyvät yksittäisten hankkeiden toteuttamissuunnitelmista. 

7.1 Toteuttamisessa huomioon otettavaa 

Rakentamisen ja muun maankäytön toteutussuunnittelun ja rakentamisen ohjeeksi ja huomioon 
otettavaksi (muiden kaavamääräysten ohella):  

Asemakaavamuutosalue rajautuu kantatiehen, joka aiheuttaa liikennemelua ja muita päästöjä. 
Koska nyt laadittavana on asemakaavamuutos, jossa määritellään reunaehtoja jo rakennetun alu-
een täydennysrakentamiselle, ei rakentamisen etäisyyteen liikenteestä voida suoranaisesti vaikut-
taa.  

Meluselvityksen perusteella terapiatalon kohdalla ennustetilanteessa v. 2035 päivämelun kes-
kiäänitaso on enimmillään välillä 55-65 dB. Tästä johtuen kaavaan sisältyy määräys; rakenteiden 
ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dBA. 

Liikenteestä syntyy terveydelle vaarallisia päästöjä, jotka kulkeutuvat rakennuksien sisäilmaan, 
jos niitä ei suodateta pois. Liikenteen nanohiukkaspäästöt vaikuttavat merkittävästi sisäilman laa-
tuun ja ihmisten terveyteen. Hyvä ilmansuodatin voi estää terveydelle vaarallisten liikenteen na-
nohiukkaspäästöjen tunkeutumisen rakennuksen sisäilmaan. 

Keinoja vähentää ilmansaasteille altistumista: 

 Liikenteen päästöjä vähentävät keinot 
 Rakennusten ja asuntojen sijoittelu ja muoto 
 Ilmanvaihdon keinot kuten suodatus ja ilmanoton sijainti 
 Suojarakennukset ja viherkaistat 

 

Kuopiossa 28.1.2019 

 

                                    
Jorma Harju 
Kaavoitusinsinööri 


