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1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)? 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 63 §).OAS:ssa 
kerrotaan perustiedot kaavasta, kuinka kaavoitus etenee, miten suunnittelutyöhön voi osallistua, 
miten asioista tiedotetaan, ja ketkä kaavaa valmistelevat. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
voidaan päivittää työn kuluessa.  

2. Mitä suunnitellaan? 
Siilinjärven Kasurilantiellä sijaitsevassa terveyskeskuksessa on todettu sisäilmaongelmia. Ter-
veyskeskuksessa on toteutettu useita kuntotutkimuksia, joiden pohjalta on tehty lukuisia perus-
korjauksia. Näistä korjauksista huolimatta osa terveyskeskuksen toimitiloista on edelleen käyttö-
kiellossa. Neuvolat, fysioterapia ja kuntoutus on siirretty muihin toimitiloihin. Siilinjärven kunnan-
valtuusto on tehnyt päätöksen (KV 18.3.2019) uuden terveyskeskuksen rakentamisesta. A-
Insinöörit on laatinut uudesta terveyskeskuksesta hankesuunnitelman.  

Kunnantalossa on myös sisäilmaongelmia, minkä vuoksi suurin osa henkilöstöstä on siirretty vä-
liaikaistiloihin. Siilinjärven tekninen lautakunta on tehnyt päätöksen (23.5.2018) kunnantalon pur-
kamisesta.  

Siilinjärven keskusta-alueelle on laadittu liikennejärjestelysuunnitelma maankäytön suunnittelua 
varten. Siinä on tutkittu maantie- ja katuverkkoa muutoksia, kehitetty joukkoliikenteen edellytyksiä 
ja pyritty parantamaan liikenteen sujuvuutta. Asemakaava sovittaa yhteen Kasurilantien muutok-
set uuden palvelurakentamisen kanssa. 

Asemakaavan laatimisen yhteydessä selvitetään kunnan palvelutarpeita. Uuteen kunnantaloon 
saattaisi olla mahdollista sijoittaa hallintopalveluiden lisäksi myös kulttuuri- ja sivistyspalveluita. 
Uuden terveyskeskuksen rakentaminen edellyttää asemakaavamuutosta. Tavoitteena on osoittaa 
rakennuspaikat uudelle SOTE-keskukselle ja ”kuntatalolle”, johon on koottu muita julkisia palvelu-
ja kuntalaisten tarpeisiin. Lisäksi tavoitteena on tutkia keskusta-alueelle soveltuvaa tehokasta 
asuinkerrostalorakentamista. 

3. Kaava-alueen sijainti ja rajaus 
Kaava-alue sijaitsee Siilinjärven kirkonkylän keskusta-alueella. Suunnittelualue rajautuu pohjoi-
sessa Nilsiäntiehen (kantatie 75), etelässä kirjastoon, lännessä linja-autoasemaan ja idässä Koti-
polkuun. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 3,7 ha. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on 
esitetty alla olevissa kuvissa. 

 
Kuvat 1 ja 2 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus 
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4. Suunnittelun lähtökohdat 
Maakuntakaavat 

Alueella on voimassa ympäris-
töministeriön 3.7.2008 vahvista-
ma Kuopion seudun maakunta-
kaava, ympäristöministeriön 
7.12.2011 vahvistama Pohjois-
Savon maakuntakaava, ympäris-
töministeriön 15.1.2014 vahvis-
tama Pohjois-Savon tuulivoima-
maakuntakaava sekä ympäris-
töministeriön 1.6.2016 vahvista-
ma Pohjois-Savon kaupan maa-
kuntakaava.  

Pohjois-Savon maakuntavaltuus-
to hyväksyi 19.11.2018 Pohjois-
Savon maakuntakaavan 2040 1. 
vaiheen. 

  

 

 

 

 

 

Yleiskaava 

Kaava-alueella on voimassa oi-
keusvaikutteinen Kirkonkylän 
yleiskaava, jonka Siilinjärven 
kunnanvaltuusto hyväksyi 
25.4.2016. Yleiskaavassa suun-
nittelualue on merkitty julkisten 
palveluiden ja hallinnon alueeksi 
(PY). Kunnantalo on osoitettu 
merkinnällä r/7 kulttuuriarvoja 
sisältäväksi kohteeksi, jolla on 
paikallista merkitystä. Suunnitte-
lualue on osoitettu myös taaja-
makuvallisesti merkittäväksi alu-
eeksi (sk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3 Ote maakuntakaavayhdistelmästä 

Kuva 4 Ote Siilinjärven kirkonkylän yleiskaavasta 
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Kuva 5 Ote ajantasa-asemakaavasta 

 
 

 

Asemakaava 

Kunnantalon rakennuspaikalla 
on voimassa 3.12.1987 vahvis-
tettu Asemanseudun asemakaa-
va. Terveyskeskuksen alueella 
on voimassa 9.8.1982 vahvistet-
tu Asemanseudun asemakaava. 
Kirjaston luona olevalla puisto-
alueella ja Toritien katualueilla 
on voimassa 14.2.1979 vahvis-
tettu Asemanseudun asemakaa-
va. Kunnantalon vieressä sijait-
sevalla liike- ja toimistoraken-
nusten korttelialueella (KL-8) on 
voimassa 27.8.1990 vahvistettu 
Asemanseudun asemakaava. 
Kasurilantien katualueilla on 
voimassa 13.7.1978 vahvistettu 
Keskuskorttelin asemakaava ja 
3.12.1987 vahvistettu Keskus-
korttelin asemakaavan muutos. 

 

 

 

 

 
 

 

5. Kaavatyön tavoitteet 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Siilinjärven uuden Sote-keskuksen ja ”kun-
tatalon” rakentaminen kirkonkylän keskustaan. Asemakaavatyön tavoitteena on myös lisätä ja 
monipuolistaa kirkonkylän asuntokantaa mahdollistamalla uusien kerrostalojen täydennysraken-
taminen kaava-alueelle.  

Uusi tehokkaampi maankäyttö edellyttää muutoksia pysäköintijärjestelyihin, joten asemakaavas-
sa tutkitaan ja määritellään tarvittavat pysäköintiratkaisut palvelu- ja asuinrakentamisen tarpeisiin.  

Liikenteen ja katujärjestelyjen muutokset suunnitellaan turvallisiksi ja esteettömiksi erityisesti ja-
lankulkijoiden, pyöräilijöiden ja joukkoliikenteen käyttäjien näkökulmasta. 

Asemakaavalla mahdollistetaan keskustaan taajamakuvaltaan ja käytettävyydeltään laadukas ja 
viihtyisä ympäristö. Alueen asemakaavoituksessa tulee huomioida liikennemelun vuoksi riittävät 
meluntorjuntatoimet viihtyisien elinolosuhteiden luomiseksi.  Asemakaavassa osoitetaan tarvitta-
vat suojelumääräykset pohjavesialueelle. 

 

6. Asemakaavoitusta ohjaavat selvitykset ja suunnitelmat 

Nykyinen ja suunniteltu maankäyttö 

Uudesta terveyskeskuksesta on laadittu hankesuunnitelma.  

- Siilinjärven Sote-keskus, hankesuunnitelma, A-Insinöörit 20.9.2018 
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Luonto ja luonnonvarat 

Kirkonkylän alueelle on tehty luontoselvitys yleiskaavaa varten vuonna 2014. Suunnittelualueella 
ei ole todettu erityisiä luontoarvoja. 

Suunnittelualue sijoittuu vedenhankinnan kannalta tärkeälle I-luokan Harjamäki–Kasurila pohja-
vesialueelle. Siilinjärvelle on laadittu pohjavesien suojelusuunnitelma. 

- Siilinjärven kunta. Kirkonkylän yleiskaava, luontoselvitys. Pöyry Finland Oy 16.12.2015 
- Siilinjärven Harjamäki-Kasurilan ja Jälänniemen –pohjavesialueiden geologinen rakennetut-

kimus ja pohjaveden virtausmallinnus. Geologian tutkimuskeskus 14.12.2016 

Maisema 

Suunnittelualueen maisemalliset arvot selvitetään ja otetaan huomioon suunnittelussa. Tarvitta-
essa laaditaan erillinen suunnitelma maiseman muutosten ohjaamiseksi.  

Liikenneyhteydet ja liikenteen häiriötekijät 

Liikennejärjestelyjen nykytila ja mahdolliset kehittämisen tarpeet analysoidaan. Erityistä huomiota 
kiinnitetään kevyen liikenteen turvallisuuteen. Terveyskeskuksen liikennejärjestelyitä tarkastel-
laan erillisellä WSP:n laatimalla liikenneselvityksellä. 

Siilinjärven kunta on laatinut Kasurilantielle katusuunnitelman, jossa esitetään kiertoliittymä Kasu-
rilantien ja Toritien risteykseen sekä paikallisliikenteen uudet bussipysäkit Kasurilantien varteen. 
Katusuunnitelman edellyttämät muutostyöt on aloitettu kesällä 2019. 

- Siilinjärven SOTE-keskus ja kunnan palvelut liikenneselvitys, WSP Oy, 9.12.2019 
- Kasurilantien saneeraus plv. 90–300, katusuunnitelma, Siilinjärven kunta 12.2.2019 
- Siilinjärven raideliikennemelulaskenta sekä tie- ja raideliikenteen altistumistiheyskartat. WSP 

Finland Oy 19.2.2018 
- Kuopion ja Siilinjärven meluselvitys vuosille 2017 ja 2035. WSP Finland Oy 13.10.2017 
- Siilinjärven keskusta-alueen liikenneselvitys. Trafix Oy 31.5.2017  

Ympäristön häiriötekijät 

Alueelle kohdistuu KT75 liikennemelu. Melu tarkastellaan vuonna 2017 laaditun seudullisen me-
luselvityksen perusteella. Tarvittaessa laaditaan erillinen meluselvitys kaavatyön aikana. 

Taloudelliset selvitykset 

Kaavataloudellisilla laskelmilla selvitetään asemakaavoitusratkaisujen kannattavuutta. 

Kunnallistekniset suunnitelmat 

Suunnittelualue liittyy suoraan kunnallisteknisiin runkoverkostoihin. Alueen kunnallistekniikan jär-
jestämistä varten laaditaan tarvittavat suunnitelmat. 

Kulttuuriperintö 

Kirkonkylän alueelle on tehty rakennuskulttuuri-inventointi vuonna 2013 ja muinaisjäännösinven-
tointi vuonna 2015. Alueella ei ole tiedossa olevia muinaismuistokohteita. 

Siilinjärven kunnantalo ja terveyskeskus on määritelty rakennuskulttuuri-inventoinnissa paikalli-
sesti merkittäviksi kohteiksi. Ne edustavat Siilinjärven keskustalle tyypillistä modernia punatii-
liarkkitehtuuria yhdessä kirjaston kanssa. Kunnantalosta on laadittu helmikuussa 2018 rakennus-
historiaselvitys, jossa on tutkittu sen historiallisia ominaispiirteitä ja kaupunkikuvallisia arvoja sekä 
arvioitu sen säilyneisyyttä ja maakunnallista merkittävyyttä. 

- Siilinjärven kunnantalon rakennushistoriaselvitys. Selvitystyö Ahola, 14.2.2018  
- Siilinjärven rakennuskulttuuri-inventointi 2013. FCG suunnittelu ja tekniikka 
- Kirkonkylän yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2015. Mikroliitti Oy, 7.8.2015 

7. Alueen kaavoituksesta aiheutuvat vaikutukset ja niiden arviointi 
Arvioinnin tavat täsmentyvät suunnittelun edetessä. Vaikutusten arvioinnit dokumentoidaan kaa-
vaselostuksessa. 
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Seuraavia kaavan vaikutuksia arvioidaan: 

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntara-
kenteeseen 

- olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttömahdolli-
suudet, kehittäminen ja eheyttäminen 

- väestö, asuntojen ja virkistysalueiden määrä 

Vaikutukset liikenteeseen - liikenteen sujuvuus, liikenneturvallisuus 

- kevyen ja joukkoliikenteen toimintaedellytykset 

- asukaspysäköinti 

Vaikutukset yhdyskuntatalouteen - kaava- ja yhdyskuntatalous 

- kunta- ja asukkaiden talous 

Vaikutukset luonnonympäristöön - luonnonsuojelu ja monimuotoisuus 

- pinta-, hule- ja pohjavedet 

Vaikutukset maisemaan, taajamaku-
vaan ja rakennettuun ympäristöön       

- maisema- ja taajamakuva 

- infrastruktuuri ja rakennettu ympäristö 

- kulttuuriympäristön säilyminen 

- uudisrakentamisen liittyminen alueen kokonaisuuteen 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja 
elinympäristöön 

- terveellisyys, viihtyisyys ja elinolot (melu, ilman laatu) 

- alueen identiteetti ja imago 

- palveluiden alueellinen saatavuus 

 

8. Osalliset 
Alueen suunnittelua toivotaan tehtävän aktiivisessa vuorovaikutuksessa osallisten kesken sekä 
viranomaisten ja yhteisöjen kanssa, joiden toimialaa alueen kaavoitus koskee. Osallisten esittä-
mät huomiot ja kannanotot otetaan huomioon suunnitteluratkaisuja ja niiden vaikutuksia arvioita-
essa.   

Suunnittelussa mukana olevia osallisia ovat mm.: 

- alueen asukkaat, kiinteistöjen omistajat, alueella toimivat yritykset 
- kuntalaiset, joiden oloihin kaavoitus vaikuttaa 
- Pohjois-Savon Liitto 
- ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat sekä liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueet 
- Kuopion kulttuurihistoriallinen museo 
- Pohjois-Savon pelastuslaitos 
- Savon Voima Oyj 
- Savon Voima Verkko Oy 
- DNA Palvelut 
- Rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, ympäristöterveys, tekniset palvelut, sosiaali- ja ter-

veyspalvelut, sivistys- ja kulttuuripalvelut, yritysasiamies, joukkoliikennelautakunta 

9. Miten vaikutan kaavoituksen eri vaiheissa? 
Kaavoituksessa osalliseksi katsotaan jokainen, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Seuraavassa kaaviossa esitetään millä tavalla osallinen 
voi kussakin kaavavaiheessa vaikuttaa: 

http://www.pspelastuslaitos.fi/
http://www.savonvoima.fi/
http://www.kpy.fi/
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KAAVOITUKSEN VAIHE MITEN OSALLINEN VOI VAIKUTTAA? 

Kaavan vireille tulo 

Vireille tulosta tiedotetaan kaavan val-
misteluaineiston julkaisemisen tai kaa-
voituskatsauksen yhteydessä. 

 

Kaavan valmistelu, kaavaluonnos 

Kaavaluonnos pidetään nähtävillä kun-
nan nettisivuilla sekä kunnantalon ja 
kirjastojen info-pisteissä. 

 

 Osallinen voi osallistua kaavaneuvotteluihin ja 
kaavakokouksiin. 

 Osallinen voi esittää kannanottoja ja arvioita. 

 Osallinen voi kaavaluonnoksen nähtävillä olon 
aikana esittää kaavaluonnosta koskevia lausun-
toja.  

Kaavaehdotus 

Kaavakartan ja kaavaehdotuksen sisäl-
tävä kaavaehdotus asetetaan nähtäville. 

 

 Osallinen voi kaavaehdotuksen nähtävillä olon 
aikana esittää kaavaehdotusta koskevia muistu-
tuksia. 

Hyväksyminen 

Mikäli kaavaehdotusta ei lausuntojen ja 
muistutusten johdosta ole tarpeen tarkis-
taa, kunnanvaltuusto voi hyväksyä sen. 
Jos ehdotusta joudutaan olennaisesti 
tarkistamaan, se asetetaan uudestaan 
nähtäville. 

 

 

 

Muutoksenhaku 

Yleis- tai asemakaavan hyväksymispäätökseen voi 
hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.  

Valituksen voi tehdä sillä perusteella, että: 

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;  

 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimi-
valtansa, tai  

 päätös on muuten lainvastainen (esimerkiksi ei 
täytä kaavan sisältövaatimuksia).  

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa edelleen 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

 

Kaavoitusyksikkö on valmistellut opasvihkosen "Miten vaikutan". Lisää tietoa löytyy myös ympä-
ristöministeriön kotisivuilta.  

10. Tiedottaminen 
Kaikkien kaavavaiheiden nähtävillä olosta ilmoitetaan lehti-ilmoituksella Uutis-Jousessa. Tarvitta-
essa tietoa hankkeen etenemisestä sekä kaavakokouksista lähetetään osallisille myös kirjeitse. 
Valmistelu- ja tausta-aineisto, ns. kansalaisen kansio, on nähtävillä kunnantalolla sekä pääkirjas-
ton infopisteessä sekä kaavoitustoimistossa Lentokapteenissa.  Kunnan kotisivuilla 
(www.siilinjarvi.fi) on myös tietoa kaavojen merkittävistä käsittelyvaiheista ja päätöksenteosta. 

11. Aikataulu 
Kaavatyö on tullut vireille sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto on 
asetettu nähtäville 6.9. - 7.10.2019. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty kaavan val-
misteluvaiheessa ja pidetään tarvittaessa ehdotusvaiheen jälkeen. Kaavan valmisteluaineistosta 
pyydetään lausunnot ja pidetään työpalavereja tarpeen mukaan. Asemakaavaehdotuksen on tar-
koitus olla hyväksymiskäsittelyssä alkuvuonna 2020. 

 

http://www.siilinjarvi.fi/liitetiedostot/asuminen_ja_rakentaminen/kaavoitus/Miten-vaikutan.pdf
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=225569&lan=fi&clan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=225569&lan=fi&clan=fi
http://www.uutis-jousi.fi/
http://www.siilinjarvi.fi/
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12. Yhteyshenkilöt 

 kaavoituspäällikkö Timo Nenonen 

 puh 044 740 1410 

kaavasuunnittelija Kati Matilainen 

puh 044 740 1408 

 

 

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi 

internet: www.siilinjärvi.fi 

http://www.siilinjärvi.fi/

