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2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kunnantalon ja terveyskeskuksen asemakaavasta kerrottiin kuntalaisille vuoden 2018 kaa-
voituskatsauksessa. Siilinjärven kunnanvaltuusto teki päätöksen (KV 18.3.2019) uuden ter-
veyskeskuksen sijaintipaikasta ja rakentamisesta. Asemakaavatyön aloituspalaveri pidettiin 
25.4.2019. 

Asemakaava tulee vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto 
nähtäville syyskuun 2019 aikana. Asemakaavaehdotus on tarkoitus saada valmiiksi ja hy-
väksytettäväksi alkuvuonna 2020. 

2.2 Asemakaavan tavoitteet ja keskeinen sisältö 

Nykyisessä kunnantalossa ja terveyskeskuksessa on sisäilmaongelmia. Tavoitteena on 
osoittaa rakennuspaikat uudelle SOTE-keskukselle ja ”kuntatalolle”. Asemakaavan laatimi-
sen yhteydessä selvitetään kunnan palvelutarpeita. Uuteen ”kuntataloon” saattaisi olla mah-
dollista sijoittaa hallintopalveluiden lisäksi myös kulttuuri- ja sivistyspalveluita. Lisäksi tavoit-
teena on tutkia keskusta-alueelle soveltuvaa tehokasta asuinkerrostalorakentamista. Ase-
makaavatyön yhteydessä määritellään myös tarvittavat pysäköintiratkaisut palvelu- ja asuin-
kerrostalorakentamiseen. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

SOTE-keskuksen rakentaminen on mahdollista aloittaa heti kaavan tultua lainvoimaiseksi. 
Uuden ”kuntatalon” rakentaminen voidaan aloittaa, kun uusi SOTE-keskus on valmistunut ja 
nykyinen terveyskeskus on purettu. Asuinkerrostalojen rakentaminen voidaan aloittaa, kun 
uusi ”kuntatalo” on valmistunut ja nykyinen kunnantalo on purettu. 
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3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Siilinjärven kuntakeskuksessa. Suunnittelualue rajautuu pohjoi-
sessa Nilsiäntiehen (kantatie 75), etelässä kirjastoon, lännessä linja-autoasemaan ja idässä 
Kotipolkuun. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 3,7 ha. 

3.1.2 Luonnonympäristö 

Maisemarakenne, maisemakuva, luonnonolot 

Siilinjärven kirkonkylän alue on maastonmuodoiltaan vaihtelevaa ja osin jyrkkäpiirteistä 
maastoa. Siilinjärven kautta kulkee Suomen pisin yhtenäinen harjujakso, joka haaroittuu kir-
konkylän kohdalla kahteen suuntaan. Suunnittelualue on pääosin rakennettua ympäristöä. 
Pieni puistoalue sijaitsee kaava-alueen koillisosassa. Kirkonkylän alueelle on tehty luonto-
selvitys yleiskaavaa varten vuonna 2014. Suunnittelualueella ei ole todettu erityisiä luontoar-
voja. 

Maaperä 

Suunnittelualueen maaperä on hiekkaa. 

 
Kuva 2 Maaperäkartta (GTK, 2015) 

Vesistöt ja vesitalous 

Suunnittelualue sijoittuu vedenhankinnan kannalta tärkeälle 1-luokan Harjamäki-Kasurila 
pohjavesialueelle (08 749 01). Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Itä-Suomen yksikkö on 
tehnyt Siilinjärven Harjamäki-Kasurila ja Jälänniemi – pohjavesialueiden sekä niiden välisen 
harjualueen geologisen rakennetutkimuksen ja siihen liittyvän pohjaveden virtausmallinnuk-
sen. Rakennetutkimuksen ja virtausmallinnuksen tavoitteena oli saada nykyistä enemmän 
geologista ja hydrogeologista tietoa alueen maankäytön suunnittelua ja toteuttamista varten. 
Alustavassa pohjavesialueiden rajausehdotuksessa on Siilinjärven keskustaajaman alueen 
osalta todettu, että pohjavesialueen rajaus säilyisi suunnilleen entisen kaltaisena. 
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Kuva 3 Ehdotus Harjamäki-Kasurila-pohjavesialueen rajaukseksi (Siilinjärven Harjamäki-Kasurilan ja 
Jälänniemen pohjavesialueiden geologinen rakennetutkimus ja pohjaveden virtausmallinnus. GTK, 
2016) 

Geologian tutkimuskeskuksen laatimassa rakennetutkimuksessa ja virtausmallinnuksessa 

selvitettiin pohjavesialueen eteläpuolista aluetta Jälän suunnalla ja Harjamäki-Kasurilan poh-
javesialueen mahdollisia hydraulisia yhteyksiä Jälänniemen pohjavesialueeseen. Harjamäki-
Kasurila ja Jälä (Jälänniemen pohjavesialue) pohjavesimuodostuma koostuu harjukokonai-
suudesta, joka näyttäisi olevan hydraulisesti yhtenäinen. Päävirtaussuunta on luoteesta 
kaakkoon. 

Harjamäki-Kasurilan nykyisen pohjavesialueen muodostumisalueen pinta-ala on noin 552 

ha ja arvioitu antoisuus 4500 m3/vrk. Suurimmalla osalla kaava-alueesta on pohjavettä vain 
ajoittain. 

 
Kuva 4 Ote pohjavedenpinnan taso -kartasta (Siilinjärven Harjamäki-Kasurilan ja Jälänniemen pohjave-
sialueiden geologinen rakennetutkimus ja pohjaveden virtausmallinnus. GTK,2016) 

Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen Hakkaralan vedenottamo on noin kilometrin etäisyy-
dellä pohjoisessa. Kunnantalon ja terveyskeskuksen asemakaava-alue sijaitsee Hakkaralan 
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vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä. Reilun kilometrin etäisyydellä etelän suunnassa Ta-
rinaharjulla on vesihuoltolaitoksen Koivuniemen pohjavedenottamo.  

Savo-Karjalan tiepiiri on rakennuttanut pohjavesisuojaukset Valtatien 5:n ja Nilsiäntien luis-
kiin 1990-luvun alussa. Kuitenkin pohjavedensuojaukset ovat osoittautuneet riittämättömiksi, 
koska pohjaveden kloridipitoisuus on noussut teiden liukkaudentorjunnassa käytetyn suolan 
vuoksi. Valtioneuvoston 10.12.2009 hyväksymässä Vuoksen vesienhoitosuunnitelmassa 
Harjamäki-Kasurila -pohjavesialue on merkitty riskipohjavesialueeksi pohjaveden kohon-
neen kloridipitoisuuden perusteella. GTK:n laatiman rakennetutkimuksen ja virtausmallinnuk-
sen mukaan tiesuolaus aiheuttaa suurimman riskin niille pohjavesialueille, joissa pää- tai 
kantatie kulkee vedenottamon imuvaikutuksen piirissä olevalla harjualueella. 

Pintavedet 

Suunnittelualue kuuluu Juurusveden (04.611) valuma-alueeseen. 

 
Kuva 5 Valuma-alueet Siilinjärven kirkonkylän tuntumassa 

Maa- ja metsätalous 

Suunnittelualueella ei ole maa- eikä metsätaloustoimintaa. 

Luonnonsuojelu 

Suunnittelualueella ei ole luonnonsuojelukohteita. 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Yhdyskuntarakenne, taajamakuva 

Suunnittelualue on rakennettua taajamaympäristöä Siilinjärven kirkonkylän keskusta-alu-
eella.  Kunnantalon ja terveyskeskuksen kerroskorkeus vaihtelee yhdestä kolmeen.  

Asuminen 

Kaava-alueella ei ole asutusta. 

Palvelut ja työpaikat 

Kunnantalo ja terveyskeskus sijaitsevat kaava-alueella. Suunnittelualueen välittömässä lä-
heisyydessä sijaitsevat liike- ja ostoskeskus sekä torialue. 

Virkistys 

Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee useita virkistysmahdollisuuksia mm. kylpylä Fon-
tanella, Ahmon urheilualue, Patakukkulan ulkoilu- ja liikunta-alue sekä Siilinlahden uima-
ranta. 



Asemakaavan muutos 
Asemanseutu, kunnantalo ja terveyskeskus           KAAVASELOSTUS 

  

Sivu 10(31) 

  

 

Liikenne 

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa nelikaistaiseen Nilsiäntiehen (kantatie 75), jolla no-
peusrajoitus on 50 km/h. Kaava-alueen katuina toimivat Kasurilantie ja Toritie.  Nilsiäntien 
ja alueen katujen varsilla on kevyen liikenteen väylät. Joukkoliikenteen saavutettavuus ja 
palvelutaso alueella ovat hyvät. Linja-autoasema sijaitsee kaava-alueen vieressä. Linja-au-
toliikenne toimii Nilsiäntiellä ja Kasurilantiellä sekä paikallisesti että seudullisesti. 

Keskusta-alueelle on laadittu vuonna 2017 liikenneselvitys, jossa on tutkittu liikenneverkon 
nykytilannetta ja haasteita. Selvityksen tavoitteena on ollut selvittää kunnan ja ELY-keskuk-
sen yhteinen näkemys maanteiden ja katuverkostojen yhteensovittamisesta ja kehittämi-
sestä tulevan kaavoituksen pohjaksi.  

 
Kuva 6 Keskusta-alueen liikenneverkon nykytilanne (Trafix Oy, 2017) 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Kirkonkylän yleiskaavaa varten on tehty rakennuskulttuuri-inventointi ja muinaisjään-
nösinventointi (Siilinjärven kirkonkylän rakennuskulttuuri-inventointi, FCG Suunnittelu ja tek-
niikka Oy, 2013, Siilinjärvi, Kirkonkylän yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi, Mikro-
liitti Oy, 2015). Kaava-alueella ei ole todettu olevan muinaishistoriallisia arvoja. Rakennus-
kulttuuri-inventoinnissa Siilinjärven rakennusperintökohteet on jaettu valtakunnallisesti, maa-
kunnallisesti ja paikallisesti merkittäviin kohteisiin. Kohde voi koostua yhdestä tai useam-
masta rakennuksesta.  
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Kuva 7 Siilinjärven kunnantalo ja terveyskeskus (Siilinjärven kirkonkylän rakennuskulttuuri-inventointi, 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2013) 

Kunnantalo ja terveyskeskus on luokiteltu paikallisesti arvokkaiksi. Ne muodostavat yhdessä 
kirjaston kanssa Siilinjärvelle tyypillisen modernin punatiiliarkkitehtuurisen alueen. Kunnan-
talo on valmistunut vuonna 1963 ja laajennusosa vuonna 1983. Terveyskeskukselle on 
myönnetty rakennuslupa vuonna 1969 ja sitä on laajennettu vuosina 1978, 1998 ja 2004.  

 

Kunnantalosta on laadittu ra-
kennushistoriaselvitys (Siilin-
järven kunnantalon rakennus-
historiaselvitys, Selvitystyö 
Ahola, 2018), jossa on arvioitu 
kunnantalon rakennushistorial-
lista säilyneisyyttä ja kaupunki-
kuvallista merkitystä. Kunnan-
talon vanhan osan (1963) on 
suunnitellut arkkitehti Juhani 
Nylund ja laajennusosan 
(1983) arkkitehti Arto Sipinen.  

Kuva 8 Siilinjärven kunnantalon vanha osa ja laajennusosa (Siilinjärven kunnantalon rakennushistoria-
selvitys, Selvitystyö Ahola, 2018) 

Kunnantalo ei sisälly Museoviras-
ton toimesta vuonna 2009 päivitet-
tyyn inventointiin valtakunnallisesti 
merkittävistä rakennetuista kulttuu-
riympäristöistä eikä Pohjois-Savon 
maakuntakaavan maakunnallisesti 
merkittäviin kulttuurihistoriallisiin 
kohteisiin. Selvityksen mukaan 
kunnantalon arkkitehtoniset arvot 
ovat erityisesti rakennuksen sisäti-
loissa. Kunnantalon sisätilat suosi-
tellaan dokumentoida huonetila-
kohtaisesti ennen tulevia toimenpi-
teitä, saneerausta tai purkua. 

Kuva 9 Siilinjärven kunnantalon valtuustosali (Siilinjärven kunnantalon rakennushistoriaselvitys, Selvi-
tystyö Ahola, 2018) 

Tekninen huolto 

Suunnittelualueen vesi- ja energiahuoltoverkostot ovat jo rakennettu. Vesi- ja viemäriverkos-
tojen runkolinjastot kulkevat Kasurilantien varrella. 
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Kuva 10 Vesi- ja viemäriverkosto Siilinjärven keskusta-alueella 

Erityistoiminnat 

Alueella ja sen ympäristössä ei ole erityistoimintoja. 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Ilmanlaatu ja liikenteen melu 

Tieliikenteen hiukkaspäästöt huonontavat ajoittain ilmanlaatua alueella. 

Tieliikenne aiheuttaa meluhaittaa suunnittelualueelle. Valtioneuvoston päätös (VNp 
993/1992) määrittelee sallittujen melutasojen ohjearvot seuraavasti: 

Melun A-painotettu keskiäänitaso 
(ekvivalenttitaso), LAeq, enintään 

Päivällä  klo 7 - 22 Yöllä  klo 22 - 7 

ULKONA    

Asumiseen käytettävät alueet, virkistys-
alueet taajamissa ja niiden välittö-
mässä läheisyydessä sekä hoito- tai 
oppilaitoksia palvelevat alueet 

55 dB 45-50dB1) 2) 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, 
leirintäalueet, 
virkistysalueet taajamien ulkopuolella 
ja luonnonsuojelualueet 

45 dB 40 dB3) 

SISÄLLÄ   

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB - 

Liike- ja toimistohuoneet 45 dB - 

1)Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB. 
2)Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 
3)Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin 
yöllä. 

 

WSP Finland Oy laati vuonna 2017 Kuopion ja Siilinjärven meluselvityksen vuosille 2017 ja 
2035. Meluselvityksessä esitetyt melun laskennalliset tarkastelut on tehty vuoden 2016 lii-
kennemäärillä ja asukastiedoilla. Meluselvitykseen sisältyvät myös melulaskennat vuoden 
2035 tilanteeseen arvioiduilla liikennemäärillä. Siilinjärven ennustevuoden tieliikennemäärät 
on määritetty käyttämällä katujen liikennemäärille kasvukerrointa 1,25. Kunnantalon ja ter-
veyskeskuksen asemakaava-alueella liikennemelu vuonna 2035 on päivällä noin 45–65 dB 
ja yöllä 40–60 dB. Suurimmat liikennemeluarvot ovat Nilsiäntien ja Kasurilantien varsilla. 
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Kuva 11 Melutilanne Siilinjärven kirkonkylällä. Ennustetilanne vuonna 2035 päivällä kello 7-22. (Kuopion 
ja Siilinjärven meluselvitys vuosille 2017 ja 2035. WSP Finland Oy, 2017) 

 
Kuva 12 Melutilanne Siilinjärven kirkonkylällä. Ennustetilanne vuonna 2035 yöllä kello 22-07 (Kuopion ja 
Siilinjärven meluselvitys vuosille 2017 ja 2035. WSP Finland Oy, 2017) 

Pilaantuneet maa-alueet 

Maaperän tilan tietojärjestelmässä (MATTI) ei ole mainittu kohteita suunnittelualueella. 

3.1.4 Maanomistus 

Siilinjärven kunta omistaa kaavoitettavan alueen. 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Maakuntakaavat 

Suunnittelualueella on voimassa Kuopion seudun maakuntakaava (YM 3.7.2008), Pohjois-
Savon maakuntakaava (YM 7.12.2011), Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava (YM 
15.1.2014), Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava (YM 1.6.2016) sekä Pohjois-Savon maa-
kuntakaava 2040 1. vaihe (maakuntavaltuusto 19.11.2018). 
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Kuva 13 Ote maakuntakaavayhdistelmästä 

Suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Merkinnällä 
osoitetaan Iisalmen, Kuopion, Siilinjärven ja Varkauden keskustojen ydinalueet, joille 
sijoittuu keskustahakuisia erikoiskaupan ja hallinnon palveluita, vähittäiskaupan suuryksi-
köitä ja asumista. Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa seudullisesti merkittäviä 
vähittäiskaupan suuryksikköjä. Suunnittelumääräys: Alueiden käytön suunnittelussa tulee 
luoda edellytykset korkeatasoisen ja vetovoimaisen keskusta-alueen kehittämiselle ja moni-
puolisten erikoiskaupan palveluiden sijoittumiselle sekä erityisesti Kuopion keskustassa kan-
sainvälisten, ylimaakunnallisten ja maakunnallisten toimintojen sijoittumiselle. Suunnitte-
lussa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen kaupunkikuvaan, kulttuuriympäristön arvoihin, 
saavutettavuuteen sekä alueen liittymiseen muuhun kaupunkirakenteeseen. Alueiden käytön 
suunnittelussa on hyvä yhdistää asumista, liiketiloja ja toimistoja yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Yhdyskuntarakenteen kaupunkimaisuus on varmistettava tiivistämällä ja täydentämällä ole-
massa olevaa kaupunkirakennetta kestävin periaattein. Keskusta-alueilla tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota kävely- ja pyöräilypainotteisiin ratkaisuihin ja kävelykeskustojen kehittämi-
seen. Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen liikennejärjestelyihin ja 
sujuvien matkaketjujen muodostamiseen liikennemuodosta toiseen. 

Suunnittelualueelle on maakuntakaavassa osoitettu yhdyskuntarakenteen eheyttämistarve -
merkintä. Merkinnällä osoitetaan sellaiset yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta tavoi-
teltavat eheyttämistarpeet, joilla voidaan katsoa olevan ylikunnallista merkitystä. Alueelle on 
myös merkitty kevyen liikenteen seuturaitti, Kuopio-Tahkon kehittämiskäytävä sekä joukko-
liikennevyöhyke. Suunnittelualue sijoittuu vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialu-
eelle (pv 13.651 Harjamäki-Kasurila). 

Suunnittelualuetta koskee maakuntakaavaehdotuksessa esitetty Sotilasilmailun tilapäisten 
lentopaikkojen suojavyöhyke sv-6 (säde 12 km, Vieremä, Tervo, Siilinjärvi-Kuopio ja Var-
kaus-Joroinen). Merkinnällä osoitetaan alueita, joiden käyttöä on lähellä sijaitsevan vaaraa 
tai huomattavaa häiriötä aiheuttavan toiminnan vuoksi rajoitettava. 
Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon sotilasilmailun tilapäisestä 
lentopaikasta johtuvat maankäytön rajoitukset. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa ja luvituksessa on pyydettävä puolustusvoimien lausunto sekä ilmailulain mukainen 
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lausunto Trafilta suunnitelmista, joissa alueelle sallitaan rakennus tai rakennelma, jonka kor-
keus on suurempi kuin 30 metriä. 

Yleiskaava 

Kaava-alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kirkonkylän yleiskaava, jonka Siilinjärven 
kunnanvaltuusto hyväksyi 25.4.2016. 

 
Kuva 14 Ote Kirkonkylän yleiskaavasta 

Yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi (PY). 
Kunnantalo on osoitettu merkinnällä r/7 kulttuuriarvoja sisältäväksi kohteeksi, jolla on paikal-
lista merkitystä. Kaavamääräykseen sisältyy suositus: Rakennuksia ja rakenteita ei tulisi il-
man pakottavaa syytä purkaa eikä niiden ulkoasua muuttaa siten, että niiden kulttuurihistori-
allisesti, rakennushistoriallisesti tai maisemakuvan kannalta arvokas luonne turmeltuu. 

Suunnittelualue on osoitettu myös taajamakuvallisesti merkittäväksi alueeksi (sk), jonka kaa-
vamääräys on: Alueella on merkitystä taajamakuvan kannalta rakentamisajalleen tyypilli-
senä, yhtenäisenä aluekokonaisuutena tai esim. yhtenäisen rakennustavan, värityksen tai 
materiaalien vuoksi. Alueen ominaispiirteitä tulee vaalia täydennysrakennettaessa tai suun-
niteltaessa muutoksia alueen rakennuskantaan. 

Alueella on merkintä tärkeästä pohjavesialueesta (pv), vedenottamon kaukosuojavyöhyk-
keestä (pv/s), viheryhteystarpeesta, keskustan ja sen liikennejärjestelmän kehittämisen koh-
dealueesta (ke), alueen eheyttämis- ja tiivistämistarpeesta, tie- ja raideliikenteen melualu-
eesta (me), kevyen liikenteen reitistä sekä nykyisistä ja kehitettävistä teistä. 

Asemakaava 

Kunnantalon rakennuspaikalla on voimassa 3.12.1987 vahvistettu Asemanseudun asema-
kaava, jossa kunnantalon kortteli on osoitettu hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi 
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(YH). Terveyskeskuksen alueella on voimassa 9.8.1982 vahvistettu Asemanseudun asema-
kaava, jossa on osoitettu sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien rakennus-
ten korttelialue (YS) ja puistoalue (P). Kirjaston luona olevalla puistoalueella ja Toritien katu-
alueilla on voimassa 14.2.1979 vahvistettu Asemanseudun asemakaava. 

Kunnantalon vieressä sijaitsevalla liike- ja toimistorakennusten korttelialueella (KL-8) on voi-
massa 27.8.1990 vahvistettu Asemanseudun asemakaava. 

Kasurilantien katualueilla on voimassa 13.7.1978 vahvistettu Keskuskorttelin asemakaava ja 
3.12.1987 vahvistettu Keskuskorttelin asemakaavan muutos. 

 
Kuva 15 Ote ajantasa-asemakaavasta 

Liikenneselvitys 

Trafix Oy on laatinut Siilinjärven keskusta-alueesta liikenneselvityksen, jossa tavoitteena on 
esittää ELY-keskuksen ja kunnan yhteinen näkemys maanteiden ja katuverkostojen yhteen-
sovittamisesta ja kehittämisestä tulevan kaavoituksen pohjaksi. Lisäksi tavoitteena on erityi-
sesti linja-autoaseman sijainnin ja tilantarpeen ratkaiseminen sekä joukkoliikenteen verkos-
tojen toimivuuden varmistaminen. 



Asemakaavan muutos 
Asemanseutu, kunnantalo ja terveyskeskus           KAAVASELOSTUS 

  

Sivu 17(31) 

  

 

 
Kuva 16 Ajoneuvoliikenteen tavoiteverkko (Trafix Oy, 2017) 

 
Kuva 17 Linja-autoaseman korttelin liikenneverkkosuunnitelmat (Trafix Oy, 2017) 

Liikenneselvityksen kehittämistoimenpiteistä suunnittelualuetta koskevat linja-autoaseman ja 
Kasurilantien pysäkkijärjestelyt, Kasurilantien ja Toritien risteyksen kiertoliittymä sekä Nil-
siäntien alikulku. Kasurilantien muuttaminen joukkoliikennepainotteiseksi kaduksi edellyttää, 
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että Kasurilantieltä vähennetään ajoneuvoliikenteeltä yksi kaista suuntaansa kiertoliittymän 
eteläpuolella. 

Kasurilantien katusuunnitelma 

Siilinjärven kunta on aloittanut toteuttamaan liikenneselvityksessä esitettyjä muutoksia. Ka-
surilantielle on laadittu katusuunnitelma, jossa esitetään kiertoliittymä Kasurilantien ja Tori-
tien risteykseen sekä paikallisliikenteen uudet bussipysäkit Kasurilantien varteen. Katujen 
muutostyöt on aloitettu kesällä 2019. 

 
Kuva 18 Kasurilantien katusuunnitelma (Siilinjärven kunta, 2019) 

SOTE-keskuksen hankesuunnitelma 

Siilinjärven kunnan kaavoitustoimisto on selvittänyt SOTE-keskuksen sijoituspaikkavaihtoeh-
toja. Sijaintipaikkavaihtoehtojen vertailukriteereinä ovat olleet sijainti, tontin koko ja rakennet-
tavuus, tontin omistajuus, liikenneyhteydet sekä kaavatilanne.  

 
Kuva 19 SOTE-keskuksen sijoituspaikkavaihtoehdot 

Vaihtoehto 1 sijaitsee Harjamäessä noin kolmen kilometrin päässä keskusta-alueesta. Kun-
nan omistaman rakennuspaikan koko on noin 1,7 hehtaaria. Alueella ei ole asemakaavaa ja 
yleiskaavassa alue on osoitettu lähivirkistysalueeksi ja työpaikka-alueeksi, jonka ympäristö 
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säilytetään. Sijaintipaikan haasteena ovat heikot julkiset liikenneyhteydet. Harjamäkeen kul-
kee busseja vain yksi kerran tunnissa. Lisäksi Harjamäen alue sijaitsee kävelyn kannalta 
kaukana keskusta-alueesta. 

Vaihtoehto 2 sijaitsee Räisälässä noin 800 metrin etäisyydellä kuntakeskuksesta. Rakennus-
paikan koko on noin 4,7 hehtaaria, josta kunta omistaa puolet. Tontin ongelmana ovat suuret 
korkeuserot, mikä vaatii paljon esirakentamista. Liikenteellisenä haasteena on Nilsiäntien ja 
Räisäläntien risteyksen toimivuus. Valtatielle 5 on laadittu muutossuunnitelmia, joissa suora 
liittyminen poistuisi. 

Vaihtoehto 3 sijaitsee Päivärinteessä noin 800 metrin etäisyydellä kuntakeskuksesta. Kun-
nan omistaman rakennuspaikan koko 2,8 on hehtaaria. Rakennuspaikan ongelmana on 
maaperän rakennettavuus, joka vaihtelee normaalisti rakennettavasta heikosti rakennetta-
vaan. Yara tutkii kaivostoiminnan laajenemisen mahdollisuuksia Laukansaloon, jonka toteu-
tuessa toiminnalla voi olla vaikutuksia alueen kehittämiseen. 

Vaihtoehto 4 on terveyskeskuksen nykyinen sijaintipaikka. Nykyisen paikan etuina ovat kes-
keinen sijainti palvelurakenteessa ja hyvät liikenneyhteydet. Hankesuunnitelmassa uusi ter-
veyskeskus sijoittuu nykyisen viereen, jolloin nykyinen rakennus voi tässäkin vaihtoehdossa 
toimia uuden rakennuksen käyttöönottoon saakka. 

Vaihtoehto 5 sijaitsee Keskuskorttelissa. Kunnan omistaman alueen koko on noin 1,2 heh-
taaria. Yleiskaavassa alue on osoitettu keskustoimintojen alueeksi ja asemakaavassa liike- 
ja pysäköintirakennusten korttelialueeksi. Osa alueesta kuuluu valmisteilla olevaan Linja-au-
toaseman asemakaava-alueeseen. Keskuskorttelin vaihtoehto ei ole toteuttamiskelpoinen 
vaihtoehto, koska tontti on liian pieni terveyskeskukselle. Toiminnan sovittamiseksi alueelle 
jouduttaisiin purkamaan nykyisiä rakennuksia. Lisäksi toteuttaminen olisi kallista, koska täy-
tyisi rakentaa pysäköintihalli sekä keskuskorttelin nykyisille tarpeille että terveyskeskuksen 
tarpeille. 

Vaihtoehto 6 sijaitsee Kasurilassa noin neljän kilometrin etäisyydellä kuntakeskuksesta. Kun-
nan omistaman alueen koko on noin seitsemän hehtaaria. Alue on yleiskaavassa osoitettu 
pientalovaltaiseksi alueeksi. Terveyskeskuksen sijoittaminen alueelle vaatisi asemakaavan 
laatimisen, koska alueella ei ole asemakaavaa. Alueen haasteena on kevuyneliikenteen kan-
nalta kaukainen sijainti kuntakeskuksesta. Lisäksi alueella ei ole nykyisin sosiaali- ja terveys-
alan palveluita, joten terveyskeskuksen rakentaminen alueelle hajauttaisi kunnan palvelura-
kennetta. 

A-Insinöörit on laatinut hankesuunnitelman Siilinjärven SOTE-keskuksesta syksyllä 2018. 
Kyseessä on sosiaali- ja terveyskeskuksen uudisrakennus. Rakennukseen on suunniteltu 
vastaanotto-, vuodeosasto-, suun terveydenhuolto-, kuntoutus-, kuvantaminen-, laboratorio- 
sekä tukitoimintojen tiloja. Aihio Arkkitehdit Oy on laatinut SOTE-keskuksesta neljä vaihto-
ehtoista toteutustapaa, joissa nykyinen terveyskeskus voi toimia uuden SOTE-keskuksen 
valmistumiseen saakka. 

Vaihto-
ehto 

SOTE-keskuksen sijainti Pysäköinti Kustannusarvio 

A0 nykyisen terveyskeskuk-
sen eteläpuolella 

maantasopaikoitus, 100 ap n. 21,5 milj. 

A1 nykyisen terveyskeskuk-
sen eteläpuolella 

parkkihalli SOTE-keskuksen alle, n. 
280 ap 

n. 28,4 milj. 

B1 nykyisen terveyskeskuk-
sen eteläpuolella 

erillinen kylmä pysäköintilaitos, n. 310 
ap 

n. 27,8 milj. 

C1 Kotipolun varressa erillinen kylmä pysäköintilaitos, n. 500 
ap 

n. 33,5 milj. 

Taulukko 1 SOTE-keskuksen vaihtoehtoiset toteutustavat 
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Hankesuunnitelmassa esitetyissä vaihtoehdoissa SOTE-keskus sijoittamista on tutkittu joko 
nykyisen terveyskeskuksen eteläpuolelle Kasurilantien varteen tai Kotipolun varteen. SOTE-
keskuksen pysäköintiä on tutkittu maantasopaikoituksena, parkkihallina SOTE-keskuksen 
alle tai erillisenä pysäköintilaitoksena. Seuraavissa kuvissa 20 ja 21 on esitetty kaksi eri paik-
kaan sijoittuvaa toteuttamisratkaisua, jotka myös kaavaluonnos mahdollistaa. Suunnitelma-
kartoilla on esitetty kaavaluonnoksen mukainen kortteli- ja rakentamisalueen raja, jonka pe-
rusteella rakentamiseen osoitettu alue kaavassa on hankesuunnitelmassa esitettyä pie-
nempi. 

 
Kuva 20 SOTE-keskuksen vaihtoehto A0 

SOTE-keskuksen A0-toteuttamisvaihtoehdossa uusi SOTE-keskus sijoittuu Kasurilantien 
varteen nykyisen terveyskeskuksen eteläpuolelle. Pysäköinti on suunniteltu maantasopai-
koituksena. A0-vaihtoehdossa voidaan tarvittaessa rakentaa parkkipaikka-alueelle erillinen 
pysäköintilaitos. 
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Kuva 21 SOTE-keskuksen vaihtoehto C1 

SOTE-keskuksen C1-toteuttamisvaihtoehdossa SOTE-keskus sijoittuu Kotipolun varteen. 
Palvelu-tai kerrostalo sijoittuu Kasurilantien varteen nykyisen terveyskeskuksen eteläpuo-
lelle. Pysäköintihalli voidaan sijoittaa rakennuksen alle. C1-vaihtoehdossa ei ole mahdollista 
toteuttaa maantasopaikoitusta. 

Siilinjärven kunnanhallitus käsitteli SOTE-keskuksen hankesuunnitelmaa kokouksessaan 
(KH 11.2.2019). Kunnanhallitus päätti, että pysäköinti toteutetaan maanpäällisenä pysäköin-
tiratkaisuna rakennuksen tontille. Käytännössä päätös tarkoittaa terveyskeskuksen sijoitta-
mista Kasurilantien varteen. Pysäköintilaitoksesta päätetään erikseen, mikäli samalle tontille 
sijoittuu kunnan muita toimipisteitä tai toimintoja. 

Rakennusjärjestys 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 18.3.2013. 

Tonttijako ja –rekisteri 

Tonttijakoa ja -rekisteriä ei ole, kiinteistöt kuuluvat valtakunnalliseen kiinteistörekisteriin. 

Pohjakartta 
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Pohjakartta on MRL:n 54 a §:n mukainen ja täyttää JHS 185:n vaatimukset. Korkeusjärjes-
telmä on N2000 ja tasokoordinaattijärjestelmä ETRS-GK28. Siilinjärven kunnan paikkatieto-
palvelut ylläpitävät pohjakartan tietoaineistoa.  

Siilinjärven kunnan mittaustoimisto on laatinut pohjakartan alueelle vuonna 1975. Paikkatie-
topalvelut ovat laatineet hyväksytyn, täydennetyn pohjakartan asemakaavoitusta varten.  

Rakennuskiellot 

Alueella ei ole rakennuskieltoja. 

Suojelupäätökset 

Alueella ei ole suojelupäätöksiä. 

Muut aluetta koskevat selvitykset 

Kasurilantien saneeraus plv. 90–300, katusuunnitelma, Siilinjärven kunta 12.2.2019 
Kirkonkylän yleiskaava, Siilinjärven kunta, 2016 
Kuopion ja Siilinjärven meluselvitys vuosille 2017 ja 2035. WSP Finland Oy 13.10.2017 
Kuopion seudun maakuntakaava, Ympäristöministeriö, 3.7.2008 
Kuopion ja Siilinjärven tie- ja raideliikenteen meluselvitys, WSP Finland Oy, 19.12.2008 
Kuntastrategia 2020, Siilinjärven kunta, 2010 
Maankäyttöpoliittinen ohjelma, Siilinjärven kunta, 2010 
Pohjois-Savon maakuntakaava, Ympäristöministeriö, 7.12.2011 
Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava, Ympäristöministeriö, 15.1.2014 
Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava, Ympäristöministeriö 1.6.2016 
Siilinjärven Harjamäki-Kasurilan ja Jälänniemen –pohjavesialueiden geologinen rakennetut-
kimus ja pohjaveden virtausmallinnus. Geologian tutkimuskeskus 14.12.2016 
Siilinjärven keskusta-alueen liikenneselvitys. Trafix Oy, 31.5.2017 
Siilinjärven kunnantalon rakennushistoriaselvitys. Selvitystyö Ahola, 14.2.2018 
Siilinjärven kunta, Kirkonkylän osayleiskaava, luontoselvitys, Pöyry Finland Oy, 31.12.2014 
Siilinjärven kirkonkylän rakennuskulttuuri-inventointi, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2013 
Siilinjärven Sote-keskus, hankesuunnitelma, A-Insinöörit 20.9.2018 
Siilinjärvi, Kirkonkylän yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy, 2015 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Siilinjärven Kasurilantiellä sijaitsevassa terveyskeskuksessa on todettu sisäilmaongelmia. 
Terveyskeskuksessa on toteutettu useita kuntotutkimuksia, joiden pohjalta on tehty lukuisia 
peruskorjauksia. Näistä korjauksista huolimatta osa terveyskeskuksen toimitiloista on edel-
leen käyttökiellossa. Neuvolat, fysioterapia ja kuntoutus on siirretty muihin toimitiloihin. Kun-
nantalossa on myös sisäilmaongelmia, minkä vuoksi suurin osa henkilöstöstä on siirretty vä-
liaikaistiloihin.  

Siilinjärven keskusta-alueelle on laadittu liikenneselvitys maankäytön suunnittelua varten. 
Siinä on tutkittu maantie- ja katuverkkomuutoksia, kehitetty joukkoliikenteen edellytyksiä ja 
pyritty parantamaan liikenteen sujuvuutta. Asemakaava sovittaa yhteen Kasurilantien muu-
tokset uuden palvelurakentamisen kanssa. 

Asemakaavan laatimisen yhteydessä selvitetään kunnan palvelutarpeita. Uuteen kunnanta-
loon saattaisi olla mahdollista sijoittaa hallintopalveluiden lisäksi myös kulttuuri- ja sivistys-
palveluita. Uuden terveyskeskuksen rakentaminen edellyttää asemakaavamuutosta. Tavoit-
teena on osoittaa rakennuspaikat uudelle Sote-keskukselle ja ”kuntatalolle”, johon on koottu 
muita julkisia palveluja kuntalaisten tarpeisiin. Lisäksi tavoitteena on tutkia keskusta-alueelle 
soveltuvaa tehokasta asuinkerrostalorakentamista. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kunnantalon ja terveyskeskuksen asemakaavasta on kerrottu kuntalaisille vuoden 2018 kaa-
voituskatsauksessa. Siilinjärven tekninen lautakunta on tehnyt päätöksen (23.5.2018) kun-
nantalon purkamisesta. Siilinjärven kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen (KV 18.3.2019) uu-
den terveyskeskuksen rakentamisesta. A-Insinöörit on laatinut uudesta terveyskeskuksesta 
hankesuunnitelman. 
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4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 

Osallisia asemakaavatyössä ovat lähialueen asukkaat, kiinteistöjen ja lähialueen maanomis-
tajat, lähialueella toimivat yritykset, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat 
– vastuualue sekä liikenne ja infrastruktuuri – vastuualue, Pohjois-Savon Liitto, Pohjois-Sa-
von pelastuslaitos, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, 
Savon Voima Oyj, Savon Voima Verkko Oy, DNA Oy sekä kunnan rakennusvalvonta, ympä-
ristönsuojelu, ympäristöterveys, sosiaali- ja terveyspalvelut, tekniset palvelut, sivistys- ja 
kulttuuripalvelut, yritysasiamies, joukkoliikennelautakunta, Savo-Pielisen jätelautakunta ja 
Jätekukko 

4.3.2 Vireilletulo 

Asemakaava tulee vireille 5.9.2019 asemakaavaluonnoksen nähtäville kuuluttamisen yhtey-
dessä. 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Kunnantalon ja terveyskeskuksen asemakaavahankkeen vireille tulosta kerrottiin kuntalai-
sille vuoden 2019 kaavoituskatsauksessa. Kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt 
on kerrottu tarkasti osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Asemakaavatyön aloituspalaveri pidettiin 25.4.2019, johon kutsuttiin kunnan keskeisten pal-
velualueiden edustajat, Savon Voima Oyj, Savon Voima Verkko Oy, Pohjois-Savon ELY-
keskuksen ympäristö ja luonnonvarat – vastuualue sekä liikenne ja infrastruktuuri – vastuu- 
alue. Neuvottelussa käytiin pääpiirteittäin läpi kaavahanke. Keskustelussa tuli esille muuta-
mia kaavatyössä huomioitavia asioita. 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kaavatyön tavoitteena on kunnan strategisten tavoitteiden mukaisesti laatia alueelle asema-
kaava, joka mahdollistaa tulevaisuuden kehittämistoimenpiteet ja maankäytön tehostamisen 
voimassa olevan Kirkonkylän yleiskaavan mukaisille alueille. Asemakaavatyön tavoitteena 
on mahdollistaa uuden SOTE-keskuksen ja ”kuntatalon” rakentaminen. 

Kunnan asettamat tavoitteet, muut tavoitteet 

Kunnan tavoitteena on julkisten palveluiden kehittäminen vastaamaan nykyisiä ja tulevaisuu-
den tarpeita. Kunnan tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa kirkonkylän asuntokantaa uusia 
kerrostaloja rakentamalla. Tutkitaan ja määritellään myös tarvittavat pysäköintiratkaisut pal-
velu- ja asuinkerrostalorakentamiseen. Lisäksi luodaan kaupunkikuvaltaan laadukas ja viih-
tyisä ympäristö. Tavoitteena on myös liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen 
sekä joukkoliikenteen edellytysten kehittäminen. 

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 

Suunnittelualue on pohjavesialueella, joten pohjavesien suojeluun sekä hulevesien johtami-
seen ja hallintaan kiinnitetään huomioita ja annetaan tarvittavat määräykset. Lisäksi huomi-
oidaan liikennemelun vuoksi riittävät meluntorjuntatoimet viihtyisien elinolosuhteiden luo-
miseksi. Kaava-alue sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn Nilsiäntien varressa, joten pienhiukkas-
päästöjen torjuntaan on kiinnitettävä huomiota. 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Osallisten tavoitteet 

Uuden kuntatalon ja SOTE-keskuksen myötä henkilöstö ja asiakkaat voivat asioida ja työs-
kennellä terveellisissä tiloissa. SOTE-keskuksen asiakkaina on paljon ikäihmisiä, joten suun-
nittelussa on kiinnitettävä huomiota esteettömyyteen. Keskeistä on myös liikenteen sujuvuus 
ja turvallisuus. Terveyskeskukseen tulee päivittäin paljon tavara- ja ruokakuljetuksia. Lisäksi 
hälytysajoneuvot, epidemioita varten oleva eristysosasto, taksit ja paaritaksit sekä vainajien 
kuljetukset tarvitsevat omat sujuvat kulkureittinsä. 
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4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.5.1 Asemakaavan ratkaisun valinta ja perusteet 

Edellä kuvattujen tarkastelujen perusteella SOTE-keskuksen sijaintipaikka valikoitui vaihto-
ehto 4 eli nykyinen sijaintipaikka. Nykyisen paikan etuina ovat keskeinen sijainti palvelura-
kenteessa ja hyvät liikenneyhteydet. Hankesuunnitelmassa uusi terveyskeskus sijoittuu ny-
kyisen viereen, jolloin ei tarvita väliaikaistiloja. 

Mielipiteet ja niiden huomioiminen 

Viranomaisyhteistyö 

Ajankohta Käsittely Sisältö 

Laatimisvaihe 

25.04.2019 

 

Asemakaavan aloitusvaiheen viran-
omaisneuvottelu. 

 

Käsiteltiin kaavahankkeen osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma. 

 
- Kirkonkylän keskusta-alueen maisemallinen suunnitelma tarpeellinen 
- Liikennemelun ja -päästöjen sekä pohja- ja hulevesien huomioiminen suunnittelussa 
- Alueen viihtyisyyden lisääminen (esim. puut, pensaat, istutukset) 
- Liikenteen toimivuuden tutkiminen erityisesti terveyskeskuksen alueella → liikennesel-

vitys tarpeellinen 
- Kirjastoauton kulkureitti autotalliin säilytettävä 
- Palveluasumiselle varattava riittävästi tontteja keskusta-alueelta 
- Nilsiäntien alikulkuvaraus säilytettävä 
- Olisi hyvä tutkia myös muita pysäköintiratkaisuja kuin maanpäällinen paikoitus 
- Terveyskeskuksen sähkövarmuus ja varavoima selvitettävä 

Ehdotusvaihe   

   

   

Mielipiteet ja niiden huomioiminen, luonnos 

Asukkaat, maanomistajat, yhteisöt ja yritykset 

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

   

   

   

Viranomaiset ja muut yhteistyötahot 

Luonnosvaiheen lausuntopalaveri xx.xx.201x 

 
Osallistujat: 

Palaverista on laadittu muistio.  
Pääkohdat lausuntopalaverista: 

 
Vaikutus kaavaan 
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Muut yhteistyötahot   

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 
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Mielipiteet ja niiden huomioiminen, ehdotus 

Asukkaat, maanomistajat, yhteisöt ja yritykset 

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

   

   

Viranomaiset   

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

   

   

Muut yhteistyötahot   

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

   

   

4.5.2 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 

Vireillä olo ja käsittelyvaiheet 

Ajankohta Käsittely Sisältö 

Laatimisvaihe   

   

   

Ehdotusvaihe   

xx.xx.201x   

xx.xx.201x   

xx.xx.-xx.xx.201x   

Hyväksymisvaihe   

xx.xx.201x   

xx.xx.201x   

   

 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

Asemakaavan muutoksella maankäyttö tiivistyy Kasurilantien varressa. Nykyinen terveys-
keskuksen kortteli muuttuu julkisten palveluiden korttelialueeksi, jonne voidaan sijoittaa sekä 
uusi SOTE-keskus ja uusi kuntatalo. Asemakaava mahdollistaa pysäköinnin toteuttamisen 
maanpäällisenä autopaikoituksena, erillisenä pysäköintilaitoksena tai rakennuksen alle ra-
kennettavana pysäköintihallina. Nykyinen kunnantalon kortteli osoitetaan asuinkerrostalora-
kentamiseen tarvittavien palveluiden mahtuessa nykyisen terveyskeskuksen alueelle Ase-
makaavassa on osoitettu Kasurilantien varteen aukio, josta on sisäänkäynnit julkisiin raken-
nuksiin. Aukio voi toimia ihmisten kohtaamispaikkana ja sinne on mahdollista sijoittaa esi-
merkiksi lasten leikkipaikka. Asemakaavassa osoitetaan uusi katu yhdistämään Toritien ja 
Kotipolun. Uusi katu on tarkoitettu jalankululle ja pyöräilylle, mutta huoltoajo ja tontille ajo on 
sallittu. Alueen viihtyisyyttä on pyritty lisäämään säilyttämällä puustoa Toritien ja Nilsiäntien 
varressa sekä osoittamalla istutettavia alueita julkisten palveluiden korttelin ja asuinkerrosta-
lokorttelin ympärille. 
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5.1 Kaavan rakenne 

5.1.1 Mitoitus 

Asemakaavan keskeiset mitoitustiedot ovat seuraavat: 

 

Asemakaavan muutos mahdollistaa noin 200 uutta asukasta suunnittelualueelle. 

5.1.2 Palvelut 

Terveyskeskus ja kunnantalo sijaitsevat nyt suunnittelualueelle. Asemakaavan muutos tiivis-
tää kunnan julkisia palveluita uuden SOTE-keskuksen korttelialueelle, jonne sijoittuvat kun-
nan hallinto-, viranomais-, sosiaali- ja terveyspalvelut. Korttelin rakennusoikeus on 18 000 k-
m2, joten kortteliin voi myös sijoittaa muita kunnan julkisia palveluita kuten kulttuuri- ja sivis-
tyspalveluita. Uuteen kuntataloon on mahdollista sijoittaa myös kirjasto.  

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Pohjavesialueen säilyminen puhtaana turvataan kaavamääräyksillä. 

5.3 Aluevaraukset 

5.3.1 Korttelialueet 

Nilsiäntien ja Kasurilantien kulmaukseen osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialue (AK-16), 
jonka kerrosluvuksi on osoitettu enintään seitsemän. Kasurilantien varteen osoitetaan yleis-
ten rakennusten korttelialue (Y). 

5.3.2 Muut alueet 

Kaava-alueen koillisosa osoitetaan puistoalueeksi (VP) sekä Kasurilantie ja Toritie kaduiksi. 

5.4 Kaavan vaikutukset 

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 

Kaavan toteuttaminen täydentää nykyistä yhdyskuntarakennetta. Asemakaava mahdollistaa 
palvelujen säilymisen keskeisellä paikalla kuntarakenteessa. Asemakaava vastaa väestön 
ikääntymisen haasteisiin mahdollistamalla keskusta-alueelle uutta tehokasta asuinkerrosta-
lorakentamista lähellä julkisia ja kaupallisia palveluja. Kaava mahdollista kaupunkimaisem-
man keskustan muodostumisen. 

Vaikutukset liikenteeseen 

Sote-keskuksen liikennetarpeiden arvioimiseksi on tilattu WSP:ltä liikenneselvitys, joka val-
mistuu lokakuussa 2019. Samalla tutkitaan kirjastoauton korvaavat kulkuyhteydet. 

Vaikutukset yhdyskuntatalouteen 

Kuntatalon, SOTE-keskuksen ja asuinkerrostalojen rakennuspaikat liittyvät olemassa oleviin 
katuihin ja kunnallisteknisiin verkostoihin, joten rakentaminen on kuntatalouden kannalta 
edullista. Maantasopysäköinnille varatun tilan vähentyminen mahdollistaa sijainniltaan kes-
keisten korttelien tehokkaamman käytön ja kehityksen. 

Uusien asukkaiden kannalta asuntojen hankintakustannuksiin vaikuttaa rakennuspaikkojen 
autopaikoituksen järjestäminen maanalaisina pysäköintitiloina. Asunnot sijoittuvat kuitenkin 
lähelle palveluja ja joukkoliikennettä, mikä vähentää oman auton käytön tarvetta.  

Pinta-ala Kerrosala

ha k-m2

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK-16) 0,47 8800

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten 

korttelialue (AL-1) 0,12 500

Yleisten rakennusten korttelialue (Y-3) 1,52 27000

Puistoalue (VP) 0,13

Autopaikkojen korttelialue (LPA) 0,1

Energiahuollon korttelialue (EN) 0,02

Aukio, kadut ja kevyt liikenne 1,35

YHTEENSÄ 3,71 36300

Asemakaava
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Vaikutukset luonnonympäristöön 

Kaavalla ei ole erityistä vaikutusta luonnonympäristöön, sillä kaava-alue on pääosin raken-
nettua ympäristöä. Kaavassa on osoitettu säilytettävää puustoa Toritien ja Nilsiäntien var-
rella. Kaavan koillisosan puistoalue säilyy ennallaan. 

Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja rakennettuun ympäristöön 

Asemakaavan muutos tiivistää ja eheyttää Siilinjärven taajamakuvaa alueelle osoitettavalla 
täydennysrakentamisella. Maisema- ja taajamakuvallisia vaikutuksia tutkitaan kaavatyön ai-
kana tarkentuvien rakentamissuunnitelmien yhteydessä. 

Vaikutukset ihmisen elinoloihin ja elinympäristöön 

Keskustaan läheisyyteen sijoittuvat uudet asunnot lisäävät osaltaan keskustan palvelujen 
kysyntää ja vahvistavat näin ollen niiden säilymistä. Kaavan toteuttaminen ei tuo muutos- tai 
investointitarpeita palvelurakenteille. Alueen uudet asukkaat sopivat nykyisten varhaiskasva-
tus-, koulu-, sosiaali- ja terveydenhoidon palveluresursseihin. 

5.5 Ympäristön häiriötekijät 

Melu 

Asuinkerrostalojen, kunnantalon ja SOTE-keskuksen korttelit sijoittuvat osittain Kirkonkylän 
yleiskaavan teiden melualueelle. Kaavassa on annettu määräys rakennusten ääneneristä-
vyydestä liikennemelua vastaan. Asuinkerrostalojen korttelialueelle tilataan tarkempi melu-
selvitys, jotta voidaan varmistaa, ettei asuinkerrostalojen korttelissa melutaso ylitä suositus-
ten mukaisia rajoja. 

Ilman laatu 

Tieliikenne Nilsiäntiellä (KT75) kohottaa ajoittain alueen pölypitoisuutta ja pakokaasupäästöt 
vaikuttavat ilmanlaatuun heikentävästi varsinkin tyynellä ilmalla. 

Rakennuksen ja ilmastoinnin suunnittelussa on huomioitava tieliikenteen aiheuttamien ilman-
saasteiden haittojen minimoiminen ottamalla rakennusten sisäilma mahdollisimman korke-
alta ja rakennusten puhtaammalta puolelta. Toimenpiteet sisäilman haitallisen hiukkaspitoi-
suuden alentamiseksi tulisi kohdistaa pienhiukkasiin esimerkiksi normaaleja paremmilla suo-
dattimilla. 

5.6 Kaavamerkinnät ja – määräykset 

AK-16 Asuinkerrostalojen korttelialue 

- Alueelle saa sijoittaa palvelutalon siihen liittyvine asuintoineen. 

- Rakennuspaikalle on osoitettava yhtenäistä, kunnostettua oleskelu- ja leikkitila vähintään 
10 % asuinhuoneistojen yhteenlasketusta kerrosalasta. Jokaisesta porrashuoneesta tu-
lee olla suora uloskäynti leikki- ja oleskelualueeksi osoitetulle korttelin osalle. Korttelin 
sisäisiä rakennuspaikan rajoja ei saa aidata niin, että tämän alueen yhteiselle käytölle 
aiheutuu haittaa. 

- Rakennuspaikalla tulee säilyttää tai istuttaa vähintään 3 metrin mittaisia puita siten, että 
niiden määrä on vähintään yksi rakennuspaikan pinta-alan 200 m2 kohti. Istutukset on 
toteutettava samanaikaisesti rakennusten kanssa. 

- Autopaikkoja on osoitettava vähintään yksi asuinkerrosalan alkavaa 85 m2 kohti ja yksi 
palveluasumiskerrosalan 200 m2 kohti. 

- Autopaikat on erotettava leikki- ja oleskelualueesta aitaamalla tai suojaistutuksiin. 

- Parvekkeet on liikennemelun vuoksi suojattava sivuun siirrettävillä laseilla. 

- Rakennusluvan hakemisen yhteydessä on selvitettävä, että suunnittelulla rakentamisella 
sekä asuinhuoneissa että asuntoihin välittömästi liittyvissä ulko-oleskelutiloissa alitetaan 
kaava-asiakirjoissa vaaditut melutasojen ohjearvot (Valtioneuvoston päätös 993/1992). 
Lisäksi on osoitettava, että piha- ja sisäänkäyntijärjestelyt sekä asuntojen asuttavuus 
täyttävät esteettömän asumisen edellytykset. 

- Rakennuspaikkaa koskeva esisuunnitelma on hyväksytettävä kunnassa ennen raken-
nusluvan hakemista.  
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AL-1 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue 
- Alueelle saa rakentaa yhdyskuntateknisiä laitteita ja rakenteita. 
- Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään kolme asuinhuoneistoa.  
- Korttelialuetta ei saa käyttää ulkovarastointiin.  
- Autopaikkoja on osoitettava vähintään yksi asuntoa kohti ja yksi liikekerrosalan 35 m2 

kohti ja yksi toimistokerrosalan 50 m2 kohti. 
Y-3 Yleisten rakennusten korttelialue  
- Autopaikkoja on osoitettava sosiaali- ja terveyspalveluita varten vähintään yksi kerros-

alan alkavaa 100 m2 kohti ja muita julkisia palveluita varten vähintään yksi kerrosalan 50 
m2 kohti. 

- Rakentamaton ja päällystämätön rakennuspaikan osa on istutettava ja pidettävä hyvässä 
kunnossa.  

VP Puistoalue 

Kotipolun varrella sijaitseva viheralue on osoitettu puistoksi. 

LPA Autopaikkojen korttelialue 

EN Energiahuollon korttelialue. 

PV-5 Vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue. 

- Rakentamista ja muita toimenpiteitä saattaa rajoittaa vesilain 3 luvun 2 § mukainen poh-
javeden pilaamiskielto. 

- Alueella ei saa säilyttää irrallaan tai varastoida nestemäisiä polttoaineita eikä muita poh-
javettä pilaavia aineita. 

- Alueelle ei sallita maalämpökaivojen rakentamista. 
- Öljysäiliöt on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle vesitiiviiseen suoja-al-

taaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan öljyn määrä. 
- Alueella tulee välttää pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä. 
- Alueella syntyvät hulevedet on johdettava suunnitellusti pohjavesialueen ulkopuolelle ja 

paikoitusalueet on varustettava öljynerotuskaivolla. 
- Ennen rakennusluvan myöntämistä sellaiselle laitokselle, joka saattaa aiheuttaa pohja-

veden pilaantumista, on varattava vesi- ja ympäristönsuojeluviranomaisille tilaisuus lau-
sunnon antamiseen. 

pv/s-1 Vedenottamon kaukosuojavyöhyke 

Alueella on voimassa vedenhankinnalle tärkeän pohjavesialueen pv-5 lisäksi Hakkaralan ve-
denottamo suoja-aluepäätöksen 14.6.1979 mukaiset kaukosuojavyöhykettä koskevat mää-
räykset. 

Kaukosuojavyöhykkeellä on kiellettyä: 

- Uusien moottoriajoneuvolla kulkemista varten tarkoitettujen teiden ja mainituille ajoneu-
voille tarkoitettujen pysäköintipaikkojen rakentaminen, elleivät luiskat, penkereet ja si-
vuojat ole alueella rakennettu pintakerroksiltaan niin tiiviiksi, että haitallisten aineiden 
pääsy pohjaveteen estyy 

- Ilman vesioikeuden lupaa, vesiensuojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä 6.4.1962 
annetussa, viimeksi 16.3.1979 muutetussa asetuksessa mainittujen tehtaiden, laitosten 
ja varastojen perustaminen. 

- Ilman vesioikeuden lupaa, hautausmaiden perustaminen, öljytuotteiden, nestemäisten 
polttoaineiden, tiesuolojen ja fenolipitoisten tai muiden vastaavien pohjavedelle vaarallis-
ten aineiden varastointi. 

- Muu sellainen toiminta, joka voi huonontaa ottamosta saatavan veden laatua 
- Lämmitysöljysäiliöiden pitäminen, ellei niitä sijoiteta rakennuksen sisälle tai niitä varten 

tehtyihin tiiviisiin ja riittävin suuriin suojakaukaloihin rakennuksen ulkopuolelle niin, että 
mahdollinen öljyvuoto on helposti havaittavissa. 

5.7 Nimistö 

Alueella oleva katunimistö säilyy ennallaan. 
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6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Havaintokuvissa VE1 ja VE2 esitetään alueen esimerkinomaisia rakentamisen ratkaisuja. 
Asemakaava on merkinnöiltään ja määräyksiltään kohtalaisen väljä yleisten rakennusten 
korttelialueen osalta osoittaen korttelialueiden rakentamisen pääperiaatteet. Uusi kuntatalo 
voidaan sijoittaa nykyisen terveyskeskuksen paikalle ja nykyisen kunnantalon paikalle voi-
daan sijoittaa kolme uutta asuinkerrostaloa. SOTE-keskukseen on suunniteltu useita kulku-
reittejä liikenteen sujuvuuden takaamiseksi. Kevyt- ja saattoliikenne kulkevat Kasurilantieltä, 
mutta muu ajoneuvo- ja huoltoliikenne kulkevat Toritien ja Kotipolun kautta.  

 
Kuva 22 Havaintokuva VE1 kaavan mahdollistamasta rakentamisesta 

Havaintokuvassa VE1 SOTE-keskus sijoittuu Kasurilantien varteen. Pysäköinti on suunni-
teltu maanpäällisellä paikoituksella. Kuntatalon paikoitus on rakennuksen alla. SOTE-kes-
kuksen laajentuminen pysäköintialuelle ei ole mahdollista ilman pysäköintilaitosta. Asuin-
kerrostalot muodostavat Kasurilantien ja Nilsiäntien liittymän tuntumaan yhtenäistä kork-
keampaa 4-7 kerroksista rakentamista yhdessä linja-autoaseman uusien kerrostalojen 
kanssa. Asuinkerrostalojen pysäköinti on pääosin rakennusten ja pihakannen alla. 



Asemakaavan muutos 
Asemanseutu, kunnantalo ja terveyskeskus           KAAVASELOSTUS 
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Kuva 23 Havaintokuva VE2 kaavan mahdollistamasta rakentamisesta 

Havaintokuvassa VE2 SOTE-keskus sijoittuu Kasurilantien varteen. SOTE-keskuksella ja 
kuntatalolla on yhteinen pysäköintilaitos, joka mahdollista SOTE-keskuksen laajentamisen 
tarvittaessa. Asuinkerrostalorakentaminen on esitetty samanlaisena molemmissa vaihtoeh-
doissa, koska liikennemelun vuoksi rakennuksilla on muodostettava melumuuria ulko-oles-
kelualuiden melun lieventämiseksi. 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 

Sote-keskuksen rakentaminen on mahdollista aloittaa heti kaavan tultua lainvoimaiseksi. Uu-
den ”kuntatalon” rakentaminen voidaan aloittaa, kun uusi SOTE-keskus on valmistunut ja 
nykyinen terveyskeskus on purettu. Asuinkerrostalojen rakentaminen voidaan aloittaa, kun 
uusi ”kuntatalo” on valmistunut ja nykyinen kunnantalo on purettu. 

6.3 Toteutuksen seuranta 

Kaavoituksen edustaja ohjaa rakennuslupavaiheessa rakentajia yhteistyössä rakennusval-
vonnan kanssa sekä antaa tarvittaessa lausunnot rakennushankkeista.



Liite 1 Tilastotiedot 
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Liite 2 Ajantasa-asemakaava 

 

 

 


