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ASEMAKAAVATYÖN ALOITUSPALAVERI
Harjamäki, Innocum
Aika

28.1.2019, klo 9.00–10.30

Paikka

KH:n neuvotteluhuone

Osallistujat

Eija Kinnunen, alueidenkäytön ylitarkastaja, P-S ELY-keskus
Tapio Laaksonen, kulttuuriympäristöasiantuntija, P-S ELY-keskus
Raimo Kaikkonen, liikennejärjestelmäasiantuntija, P-S ELY-keskus
Antti Jokikokko, sivistysjohtaja
Sinikka Hyvärinen, varhaiskasvatusjohtaja
Timo Hyötyläinen, liikuntatoimenjohtaja
Heikki Simonen, yritysasiamies
Arja Saarelainen, ympäristönsuojelupäällikkö
Timo Korhonen, kuntatekniikan päällikkö
Kari Nuutinen, rakennustarkastaja
Emilia Savolainen, ympäristöterveysjohtaja
Heikki Pietikäinen, maankäyttöinsinööri
Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö
Riikka Leskinen, kaavasuunnittelija

1. Kokouksen avaus
Timo Nenonen avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana. Riikka Leskinen esitteli kaavatyötä ja toimi sihteerinä.
2. Harjamäen asemakaavahankkeen esittely
Riikka Leskinen esitteli Harjamäen asemakaavahanketta. Esittelyssä käytiin läpi asemakaavatyön lähtökohtia ja tavoitteita, alueen historiaa, maakunta-, yleis- ja asemakaavatilannetta ja tehtyjä selvityksiä. Keskustelua käytiin ja huomioita esitettiin seuraavista kaavatyötä koskevista asioista.
ELY-ympäristö, Eija Kinnunen ja Tapio Laaksonen:
Harjamäen alueen osalta on keskusteltu rakennuskulttuuri-inventoinnin päivittämis-/täydentämistarpeesta. Harjamäen vanhan päärakennuksen (päiväkoti Pilvilinna) osalta tulee
harkita rakennushistoriaselvityksen tarvetta. Selvityksen perusteella selviäisi tarve ulottaa
asemakaavallinen suojelu osin sisätiloihin (esim. portaikot, kiviset ikkunapenkit).
Maakuntamuseon viranomaiset tulee lisätä osallisiksi kaavatyöhön. Heille tulee toimittaa
kaavatyön aineisto ja pyytää kommentit alueesta sekä muinaisjäännöstilanteesta. Harjamäen alueen kulttuurihistoriallisten arvojen vuoksi täydennysrakentamisen osalta tulee
tehdä selvitys ja/tai havainnekuvia. Suunnittelussa on huomioitava myös alueen puistot.
ELY-liikenne, Raimo Kaikkonen:
Harjamäentien ja Maaningantien (kt 77) liittymän toimivuus tulisi selvittää liikenteen lisääntyessä alueella. ELY-keskuksen ja kunnan kesken on tehty sopimus Maaningantien
hulevesijärjestelyistä pohjavesialueelle sijoittuvan tiealueen osalta.
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Ympäristönsuojelu, Arja Saarelainen:
Alue ei ole Koivuniemen pohjavedenottamon suoja-aluetta. Maaningantien alueelle sijoittuvalta pohjavesialueelta hulevedet johdetaan Rokkapadan alueelle ja pumpataan siitä
edelleen Harjamäen alueen verkostoon. Mikä on Harjamäen alueen vesihuoltoverkoston
kunto?
Savon Voima Oyj:n lämpövoimalaitoksen suoja-alue tulee selvittää, lämpölaitos käyttää
polttoaineena nestekaasua. Myös tekstiilihuoltokeskus Sakupe Oy käyttää nestekaasua
toiminnoissaan. Savon Voima Oyj:n rakennuspaikalla on mahdollisesti pilaantunut maaalue (Matti-kohde, polttoaineen tankkauspiste). Lämpölaitokselta on jokunen vuosi sitten
löytynyt kuollut liito-orava.
Kaavatyön yhteydessä tarkasteltava onko Harjamäentien ja Maaningantien väliin jäävällä
alueella asemakaavan päivitystarvetta. Pysäköintipaikkojen lisäämisen vaihtoehtona tulisi
tarkastella joukkoliikenteen kehittämistä alueella (ilmastonmuutos, resurssiviisaus). Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on 2.10.1996 hyväksynyt alueella kulkevan moottorikelkkailureitin suunnitelman.
Harjamäen alueesta ”Siilinjärven Savilahti”?
Harjamäen puutarhan rakennuspaikalla on siistimistarvetta. Puutarhan alueella on käytetty kasvinsuojeluaineita, jotka tulee selvittää, mikäli puutarhan alueen kaavaa päivitetään. Ratsastuskeskuksen hevosten käyttämät ulkoilureitit ovat aiemmin aiheuttaneet yhteydenottoja asukkailta ympäristönsuojelutoimistoon.
Sivistystoimi, Sinikka Hyvärinen ja Antti Jokikokko:
Taivallahden uuden asuinalueen länsiosaan muuttavat lapset kuuluvat koulukuljetuksen
piiriin (1-2 luokkalaiset, joilla koulumatka yli 3 km). Taivallahdelta olisi hyvä olla suora kulkuyhteys Hamulan koululle, jolloin koulukuljetuksia ei Taivallahden alueelta enää tarvittaisi.
Päiväkoti Pilvilinnassa toimii 17 päiväkotiryhmää. Päiväkodin saattoliikenne on koettu ongelmalliseksi: pysäköintipaikkojen riittämättömyys, henkilökunnan pysäköintipaikat sijaitsevat saattoliikenteen kanssa samalla alueella. Harjamäen alueen pysäköintipaikat ovat
täynnä kun alueella järjestetään esim. koulutuksia.
Liikuntatoimi, Timo Hyötyläinen:
Harjamäen alueella sijaitsevat lähiliikuntapaikat palvelevat myös tulevia Taivallahden
asukkaita, kulkuyhteydet alueiden välillä tulisi näin ollen olla kunnossa. Peltoalueelle osoitetulle urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle on tarvetta, mikäli nykyinen Innnocum 2
kenttä osoitetaan laadittavassa asemakaavassa muuhun käyttöön. Harjamäen alueen läpi
kulkeva moottorikelkkareitti on ainut yhteys pohjoiseen Kuopion ja Siilinjärven alueelta.
Ympäristöterveys, Emilia Savolainen:
Harjamäen alueella on paljon kevyttä liikennettä, saattoliikennettä, ym. Kaavatyössä on
huomioitava liikenteen sujuvuus ja turvallisuus. Myös valaistukseen on kiinnitettävä huomiota. Pysäköintipaikkoja alueella tulisi olla riittävästi. Keskitetyllä pysäköinnillä on mahdollista saada pysäköintialueita muuhun käyttöön. Olisiko alueella mahdollisuus sijaita
pieni kauppa?
Maapolitiikka, Heikki Pietikäinen:
Alueella on kiinnitettävä huomiota pysäköintipaikkojen riittävyyteen. Keskitetyn pysäköinnin mahdollisuus alueella?

Postiosoite
Siilinjärven kunta
PL 5
71801 Siilinjärvi

Käyntiosoite
Kasurilantie 1
www.siilinjarvi.fi

Puhelin
017 401 111
Faksi
017 401 132

Sähköposti
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi
kirjaamo@siilinjarvi.fi
Y-tunnus 0172718-0

3

Yrityspalvelut, Heikki Simonen:
Voisiko alueella sijaita myös tuotannollisia tiloja (pohjoisosan peltoalueilla)?
Harjamäen pellot ovat vuokrattuna viljelykäyttöön. Vuokrausta jatketaan niin pitkään kunnes alueelle on tulossa muuta käyttöä. Osallisiin tulee lisätä Yrittäjät ry.
Tekninen palvelualue, Timo Korhonen:
Mikäli Taivallahden alueelta halutaan kokoojakatuyhteys Kevättömäntielle, tarvitaan katualueen osalta mennä yksityisessä omistuksessa olevien maiden puolelle. Tekninen palvelualue selvittää alueen vesihuoltoverkoston ikää ja kuntoa sekä löytyykö tarkempaa tietoa
palaverissa esitetystä maaperän rakennettavuuskartasta.
Rakennusvalvonta, Kari Nuutinen:
Alueella olemassa olevat toiminnot ja kaavatyön myötä alueelle tulevat toiminnot tulee sijoittaa niin, etteivät ne häiritse toinen toistaan. Tuleva rakentaminen tulee sopeuttaa alueen jo rakennettuun ympäristöön ja puistoalueisiin.
Kaavoitus, Timo Nenonen:
Kaavatyötä varten tarvitaan palautetta kunnan eri palvelualueilta tulevista tilatarpeista.
Kaavatyön yhteydessä pohdittavana kaupan, palveluasumisen ja asumisen sijoittumista
alueelle (yleiskaavassa asumista ei ole osoitettu Harjamäen ”keskustan” alueelle).
Selvitys liikenteen osalta, jossa mukana kaikki liikennemuodot sekä Maaningantien ja
Harjamäentien risteysalue. Alueen autopaikkamitoitus pohdittava kaavatyön yhteydessä.
3. Jatkotoimet
Esitetyt kommentit pyritään ottamaan huomioon kaavan tavoitteissa, alueen suunnittelussa ja kaavaa laadittaessa.
4. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 10.30

Muistion vakuudeksi 31.1.2019, korjattu kommenttien perusteella 11.2.2019

Riikka Leskinen
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osanottajat
Kati Kantanen, sosiaali- ja terveysjohtaja
Ari Kainulainen, tekninen johtaja
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