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Luonnosvaiheen tiedotus- ja keskustelutilaisuus 
Asemanseutu, terveyskeskus ja kunnantalo, asemakaavan muutos 
 
 
Aika  18.9.2019 klo 18.00–19.20 
 
Paikka  Siilinjärven kunnantalo, valtuustosali.  
 
Osallistujat Siilinjärven kunta, kaavoituspäällikkö Timo Nenonen 
 Siilinjärven kunta, kaavasuunnittelija Kati Matilainen 
 Pekka Poutiainen 
 Kalle Savolainen 
 Heikki Jääskeläinen 
 Jaana Niiranen 
 
Muistio 

1. Tilaisuuden avaus ja kaavoituksen taustaa; Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö 

Kaavoituspäällikkö avasi tilaisuuden. Kaikki osallistujat esittäytyivät. Kaavoituspäällikkö esit-

teli asemakaavoituksen lähtökohtia ja selvityksiä. Terveyskeskuksessa on todettu sisäilma-

ongelmia. Kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen (KV 18.3.2019) uuden terveyskeskuksen 

rakentamisesta. Rakentamiseen on haettu lupaa sosiaali- ja terveysministeriöltä. Hankkeen 

toteuttaminen edellyttää asemakaavamuutosta. Kunnantalossa on todettu myös sisäilma-

ongelmia. Tekninen lautakunta on tehnyt päätöksen (23.5.2018) kunnantalon purkamises-

ta. 

Yleiskaava ja keskustan liikenneselvitys ovat olleet asemakaavaluonnoksen ratkaisun perus-

teena. FCG on laatinut vuonna 2013 Siilinjärven kirkonkylän rakennuskulttuuri-

inventoinnin, jossa kunnantalo, terveyskeskus ja kirjasto on luokiteltu paikallisesti arvok-

kaiksi. Lisäksi kunnantalosta on laadittu rakennushistoriaselvitys (Selvitystyö Ahola, 2018). 

Asemakaavaa varten on WSP:ltä tilattu liikenneselvitys, joka valmistuu 10/2019. Siilinjärven 

kunta on laatinut alkuvuonna 2019 Kasurilantien katusuunnitelmat välillä Toritien ja Kasuri-

lantien kiertoliittymä – Kuiluntien risteys. Muutostöiden toteutus on aloitettu kesällä 2019. 

Muutoksen jälkeen paikallisliikenteen on mahdollisuus siirtyä käyttämään uusia bussi-

pysäkkejä. 

2. Asemakaavan muutosluonnoksen esittely; Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö 

Timo Nenonen esitteli kaavahankkeen taustaa ja tavoitteita. Asemakaava on merkinnöil-

tään ja määräyksiltään kohtalaisen väljä yleisten rakennusten korttelialueen osalta, mikä 

mahdollistaa korttelin tulevaisuuden kehittämistarpeet. Asemakaavassa osoitetaan raken-

nuspaikat uudelle SOTE-keskukselle, ”kuntatalolle” ja asuinkerrostaloille. Uuteen ”kuntata-

loon” saattaisi olla mahdollista sijoittaa hallintopalveluiden lisäksi myös kulttuuri- ja sivis-



 

 
 
 
 
 

tyspalveluita. Asemakaava mahdollistaa julkisten palveluiden korttelialueen pysäköinnin to-

teuttamisen maanpäällisenä autopaikoituksena, erillisenä pysäköintilaitoksena tai raken-

nuksen alle rakennettavana pysäköintihallina. Asuinkerrostalojen pysäköinti on pääosin ra-

kennusten ja pihakannen alla. 

3. Kysymyksiä ja keskustelua kaavan ratkaisuista 

Keskustelun tueksi oli laadittu etukäteen muutamia kysymyksiä: 

• Mitä palveluita uudessa kuntatalossa voisi olla? 

• Mitä asioita SOTE-keskuksen liikennesuunnittelussa olisi hyvä huomioida? 

• Asemakaavaluonnoksessa SOTE-keskuksen ja kuntatalon väliin on sijoitettu aukio. Mitä 

toimintoja aukiolla voisi olla? Millainen olisi viihtyisä aukio? 

 

Osallistujat ehdottivat, että kuntatalossa voisi olla kulttuuritalo, palvelupiste kuntalaisille ja 

yritystoimintaa esim. ravintola. Kuntatalo voisi toimia kuntalaisten olohuoneena. Timo Ne-

nonen totesi, että kulttuuritalosta on tehty opinnäytetyö muutama vuosi sitten. Opinnäyte-

työssä kultuuritaloa suunniteltiin kirjaston eteläpuolelle. 

 

Kasurilantien muutostöistä käytiin keskustelua. Kasurilantien bussien pysäkkialuetta pidet-

tiin liian pienenä ja jyrkkänä. Osallistujat toivoivat, että keskusta-alueen viihtyisyyttä pa-

rannettaisiin. Erityisesti harmiteltiin sitä, että Keskuskorttelista puuttuu leikkipuisto. Asia oli 

noussut esiin myös kirkonkylän asukaskyselyn tuloksissa. Timo Nenonen totesi, että Kes-

kuskorttelin asemakaava mahdollistaa leikkipuiston rakentamisen Sorakujan varteen. Lisäk-

si tiedusteltiin, onko nuoria huomioitu asemakaavassa. Osallistujat pitivät asemakaava-

luonnoksessa SOTE-keskuksen ja kuntatalon väliin on sijoitettua aukiota hyvänä ideana. Au-

kiolle voisi sijoittaa esim. istutuksia, puita, ilmoitustauluja ja penkkejä. Aukio voisi toimia 

ihmisten kohtaamispaikkana. Siellä voisi myös järjestää pienimuotoisia tapahtumia.  

 

Useiden julkisten rakennusten lyhyttä käyttöikää ja sisäilmaongelmia pidettiin huolestutta-

vina asioina. Uusien rakennusten terveelliseen sisäilmaan toivottiin kiinnitettävän erityistä 

huomiota. Tiedusteltiin, voisiko parkkipaikkojen toteuttaminen rinteeseen rakennettavien 

rakennusten ensimmäisiin kerroksiin taata terveellisen sisäilman rakennusten muissa ker-

roksissa?  Timo Nenonen totesi, ettei rinteisiin sijoitettavien rakennusten ensimmäisiin ker-

roksiin tarvitse rakentaa parkkitiloja terveellisen sisäilman saavuttamiseksi. Parkkipaikkojen 

rakentaminen maan alle on selvästi kalliimpi vaihtoehto kuin maan päälle rakennettava py-

säköintihalli tai maantasopaikoitus. 

 

4. Yhteenveto ja tilaisuuden päättäminen 

Keskustelutilaisuudessa esitetyt asiat otetaan huomioon kaavaehdotuksen valmistelussa ja 

annetaan palautteeseen vastineet kaavaselostuksessa. Kaavaehdotus on tarkoitus saada 

nähtäville loppuvuodesta 2019. Kaavaehdotuksen hyväksyminen on nopeimmillaan vuo-

denvaihteessa / alkuvuonna 2020 kunnanhallituksessa. 

 

Kaavoituspäällikkö päätti tilaisuuden klo 19.20. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Muistion vakuudeksi Siilinjärvellä 20.9.2019 

 

 
 
Kati Matilainen, kaavasuunnittelija 
 

 
  


