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ASEMAKAAVATYÖN ALOITUSPALAVERI 
Asemanseutu, kunnantalo ja terveyskeskus, asemakaavan muutos 
 
Aika  25.4.2019, klo 12.00–13.35 
  
Paikka  KH:n neuvotteluhuone 
 
Osallistujat  

Pekka Rautiainen, Savon Voima Verkko Oy 
Aki Pitkänen, Savon Voima Oyj 
Raimo Kaikkonen, ELY-keskus 
Kari Nuutinen, rakennustarkastaja 
Timo Korhonen, kuntatekniikan johtaja 
Emilia Savolainen, ympäristöterveysjohtaja 
Katja Hartikainen, maankäyttöinsinööri 
Virve Suoaro, ympäristönsuojelutarkastaja 
Kati Kantanen, sosiaali- ja terveysjohtaja 
Katri Hollmen, johtava lääkäri 
Timo Hyötyläinen, liikuntatoimenjohtaja 
Kati Matilainen, kaavasuunnittelija, siht. 
Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö, pj. 

 
 
 
 

1. Kokouksen avaus 
Timo Nenonen avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana. Kati Matilainen toimi sihteerinä 
ja laatii muistion. Osallistujat esittäytyivät. 
 

2.  Kunnantalon ja terveyskeskuksen asemakaavahankkeen ja OAS:n esittely 
Timo Nenonen esitteli kunnantalon ja terveyskeskuksen asemakaavahanketta ja alusta-
vaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Esittelyssä käytiin läpi asemakaavatyön 
lähtökohtia ja tavoitteita, maakunta-, yleis- ja asemakaavatilannetta, tehtyjä selvityksiä ja 
asemakaavanhankkeen aikataulua.  

 
3. Kommentit ja kannanotot asemakaavan valmisteluun 

Ennakkoon saadut kommentit:  
ELY ympäristö, Eija Kinnunen (sähköposti 25.4.2019): 

 OAS on hyvä, siitä käy hyvin ilmi suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet.  

 Suunnittelualue sijaitsee keskeisellä alueella, jossa on vireillä myös muita maisemaan 
vaikuttavia hankkeita (linja-autoaseman ympäristön asemakaavamuutos), joten erilli-
sen maisemallisen suunnitelman laatiminen olisi tarpeen ohjaamaan ydinkeskustan 
kehittämistä laajemmalti ja kokonaisvaltaisemmin. Kulttuuriympäristöä koskevat selvi-
tykset ovat riittävät (Tapio Laaksonen). 

 Liikennemelu ja päästöt sekä niiltä suojautuminen tulee huomioida suunnittelussa. 

 Pohjavesialue sekä hulevesien hallinta tulee huomioida suunnittelussa. 

 Kannattaa kiinnittää erityistä huomiota myös kaavaratkaisujen perustelemiseen kaa-
vaselostuksessa. 
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Osallistujien kommentit: 
Ympäristöterveys, Emilia Savolainen: Olisi hyvä kiinnittää huomiota alueen viihtyisyyteen 
ja maisemaan kokonaisuutena. Alueella on hyvin vähän viheralueita. Viihtyisyyttä lisäisi-
vät esim. puut, istutukset, pieni leikkipaikka. Myös pysäköintiratkaisuja on hyvä selvittää. 

 
Ympäristönsuojelu, Virve Suoaro: Ilmanlaadun huomioimisesta ei ollut OAS:ssa mainin-
taa. Kunnantalo sijaitsee liikenteen melualueella, joten suunnittelussa tulee huomioida lii-
kenteen melu sekä päästöt.  Kantatien varteen olisi hyvä saada viherkaista, jos asuminen 
sijoittuu lähelle tietä. Alueella olevia isoja mäntyjä olisi hyvä säilyttää. Kaava-alueella ei 
ole tiedossa olevia pilaantuneita maa-alueita. Onko kaava-alueella ollut aina kaukolämpö 
vai onko esim. 1960-luvulla rakennuksissa ollut käytössä öljylämmitys? Jos on ollut öljy-
lämmitys, onko alueella säilytetty öljysäiliöitä? Pohjaveden rakennetutkimus ei tuo muu-
toksia kaava-alueen pohjavesirajauksiin. Alue sijaitsee pohjavesialueella, joten se tulee 
huomioida suunnittelussa. Hulevedet on huomioitava kaavatyössä. Resurssiviisauden nä-
kökulmasta olisi hyvä hyödyntää monikäyttötiloja. 

 
Rakennusvalvonta, Kari Nuutinen: Kyseessä on tarpeellinen kaavamuutos.  Kaavan myö-
tä tonttitehokkuusluku nousee. Kerrostaloille on tällä hetkellä kysyntää. Maisema olisi hy-
vä huomioida kaavatyössä. Kantatiellä on vilkas liikenne, joten viherkaista suojaisi melulta 
ja pölyltä. 

 
Tekniset palvelut, Timo Korhonen: Liikenteen toimivuuteen on hyvä kiinnittää huomiota 
kaavatyössä. Toivotaan, että Kasurilantieltä olisi ajoneuvoliittymiä tontille mahdollisimman 
vähän. Toritielle ajoneuvoliittyminen ja siitä Kasurilantielle tulee tutkia/arvioida liikenne-
suunnittelijalla.  Kasurilantien katusuunnitelmassa on sijoitettu mahdollisimman paljon is-
tuksia viihtyisyyden lisäämiseksi. Kasurilantien katumuutosten toteuttaminen on tarkoitus 
aloittaa heinäkuun lopulla. Vesihuollon mitoitukseen on hyvä kiinnittää huomiota. Huleve-
sien hallintakapasiteetti on nykyisin liian pieni. Toinen liittymä Kotipolun kautta Sote-
keskukseen olisi hyvä tutkia.  

 
Liikuntatoimi, Timo Hyötyläinen: Kirjastoauton autotalli sijaitsee kirjaston pohjoispäädys-
sä. Sote-keskuksen hankesuunnitelmassa kulkureitti talliin on poistettu, joten kirjastoau-
ton kulku talliin on huomioitava ja säilytettävä. 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut, Kati Kantanen ja Katri Hollmen: Ikäihmisten määrä kasvaa 
Siilinjärvellä, joten palveluasumiselle on varattava riittävästi tontteja palveluiden läheisyy-
destä. Sote-keskuksen suunnittelussa on keskeistä kiinnittää huomioita esteettömyyteen 
ja liikenteen sujuvuuteen. Terveyskeskukseen tulee päivittäin paljon tavara- ja ruokakulje-
tuksia. Lisäksi hälytysajoneuvot, epidemioita varten oleva eristysosasto, taksit ja paaritak-
sit sekä vainajien kuljetukset tarvitsevat omat sujuvat kulkureittinsä. Liikenneasioita ei sel-
vitetty hankesuunnitelmassa. Sote-keskuksen laajennusvara on huomioitava sähköntar-
peen suunnittelussa. Hulevesien hallinta ei toimi tällä hetkellä terveyskeskuksen alueella 
riittävän hyvin, joten hulevesien hallintaan on syytä kiinnittää huomiota kaavatyössä.  
Sote-keskuksen konsultin valinta on tällä hetkellä kilpailutuksessa. Rakentaminen on tar-
koitus aloittaa kesällä 2020. 
  

ELY liikenne, Raimo Kaikkonen: Nilsiäntien alikulkuvaraus on hyvä säilyttää. Liikenneme-
lu on huomioitava kaavatyössä. 

 
Maanhankinta, Katja Hartikainen: Keskusta-alueen kokonaissuunnitelmalle olisi tarvetta. 
Nykyisin keskusta-alueella on paljon maanpäällistä paikoitusta. Keskustan maankäyttö tii-
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vistyy, jolloin on hyvä tutkia myös muita pysäköintiratkaisuja kuin maanpäällinen paikoi-
tus. Omakotitalojen kysyntä vähenee ja kerrostalojen kysyntä kasvaa todennäköisesti tu-
levaisuudessa. Olisi hyvä suunnitella monikäyttötiloja, jolloin tiloilla olisi käyttöä myös iltai-
sin. Toritien osoitenumerointia on hieman hankala hahmottaa. Uusi liikenneympyrä kat-
kaisee Toritien kahtia, joten voisiko harkita Kasurilantien ja Asematien välisen Toritie-
osuuden nimen muuttamista?  

 
Savon Voima Verkko, Pekka Rautiainen: Terveyskeskuksen tontin halki menevä 20 kV 
maakaapeli uusitaan Kasurilan sekä Toritien laitaan Kasurilantien liikenneympyrän raken-
tamisen yhteydessä vuonna 2019. Uuden terveyskeskuksen sähkönjakelu toteutetaan 
parhaiten kiinteistömuuntamoratkaisulla. Kotipolku maakaapeloidaan sekä sen viereen 
rakennetaan yksi uusi puistomuuntamo sekä nykyinen terveyskeskusta palveleva puisto-
muuntamo uusitaan vuoden 2019 aikana. Kunnantalolta linja-autoasemalle kulkevalle 
kaapelille tarvitaan puistomuuntamo. Muuntamoiden sopivat paikat on selvitettävä. Sote-
keskuksen sähkövarmuus ja varavoima on selvitettävä. Sote-keskuksen sähkösuunnitteli-
jan kanssa olisi hyvä tehdä yhteistyötä. 
 
Savon Voima Oyj, Aki Pitkänen: Kaukolämmön runkojohdot ovat olemassa ja johtojen siir-
toja ei tarvitse tehdä. Kaukolämmön syöttö on varmistettu. 

 
Kaavoitus, Timo Nenonen: Kaavoitusvalmistelussa käytetään liikenneasiantuntijaa Tori-
tien ja terveyskeskuksen ajoliittymän toimivuudessa. Kirjastoauton talliin johtavassa ny-
kyisessä kulkureitissä on korkoeroa Kasurilantieltä noin 3 metriä. Korkeusero tulee hai-
taksi vaihtoehdoissa (A0 ja A1), jossa huoltoliikenne on osoitettu rakennuksen eteläpuo-
lelle kirjaston huoltopihan kohdalle. Kirkonkylän asukasyhdistyksen kyselyn tuloksissa to-
detaan, että asukkaat toivovat leikkikenttää keskusta-alueelle. Torille sopisi pieni leikki-
paikka. 

 
4. Jatkotoimet 

Esitetyt kommentit otetaan huomioon kaavaluonnosta laadittaessa ja/tai annetaan muihin 
ratkaisuihin perustellut vastineet. Sote-keskuksen jatkosuunnittelua varten tarvitaan lii-
kenneselvitys kiireellisesti. 
 
Asemakaavatyö pyritään saamaan luonnoksena nähtäville alkusyksyllä 2019. Luonnos-
vaiheessa pidetään lausuntopalaveri. Asemakaavaehdotuksen on tarkoitus olla hyväk-
symiskäsittelyssä alkuvuonna 2020. 

 
5. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 13.35. 
 

Muistion vakuudeksi 9.5.2019, korj. kommenttien perusteella 17.5.2019 
 

 
Kati Matilainen, kaavasuunnittelija 

 

JAKELU:  osanottajat 
Eija Kinnunen 
Annaelina Isola 
Sanna Turunen 
Arja Saarelainen 
Ari Kainulainen 
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Antti Jokikokko 
Heikki Simonen 
Heikki Pietikäinen 
Vesa Lötjönen 


