
   

   

Konserni- ja maankäyttöpalvelut 
Kaavoitustoimisto 

Muistio                                                          1/(3) 
 

11.3.2019 
 

 

 
Keskuskortteli, linja-autoaseman ympäristön asemakaava ja asemakaavan 
muutos 
 
Lausuntopalaveri, luonnosvaihe 
 
 
 
Aika  14.2.2019, klo 13.00–14.00 
  
Paikka  KH:n neuvotteluhuone 
 
Osallistujat  

Ari Kainulainen, tekninen johtaja 
Katja Hartikainen, maankäyttöinsinööri 
Pekka Kauhanen, kehitysjohtaja (joukkoliikenneasiat) 
Kari Nuutinen, rakennustarkastaja 
Timo Korhonen, kuntatekniikan päällikkö 
Heikki Simonen, yritysasiamies 
Raimo Kaikkonen, Ely-keskus, liikenne ja infrastruktuuri 
Pekka Rautiainen, Savon Voima Verkko Oy 
Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö, pj ja siht. 

 
 
 

 
1. Kokouksen avaus 

Timo Nenonen avasi kokouksen, toimi puheenjohtajana ja laatii muistion. 
 

2.  Asemakaavaluonnoksen lyhyt esittely 
Timo Nenonen esitteli lyhyesti asemakaavaluonnoksen. Linja-autoaseman korttelin ase-
makaavan muutoksesta on sovittu yhteistoimintasopimuksella alueen omistavan kiinteis-
töyhtiön, rakennusliikkeen ja kunnan kesken. Suunnittelualueeseen kuuluu lisäksi vierei-
nen kunnan omistama alue sekä tarvittavat liikenne- ja katualueet korttelin ympäristössä. 
 
Asemakaavan päätavoitteena on muodostaa linja-autoaseman ympäristöstä kaupunki-
mainen asumisen alue, johon on mahdollisuus sijoittua myös keskustaan sopivia muita 
palveluita ja työpaikkoja. Suunnittelualueelle on tarkoitus sijoittaa myös iso päivittäistava-
rakauppa. Asemakaava-aineiston on laatinut Arkkitehtipalvelut Oy:n viitesuunnitelmien 
pohjalta FCG Oy konsulttityönä. 

 
3. Kommentit ja kannanotot asemakaavasta 

Ennakkoon ei saatu kommentteja tai lausuntoja. 
 

Osallistujien kommentit: 
Joukkoliikenne, Pekka Kauhanen: Nykyisen kaltaiselle linja-autoaseman odotustilalle ei 
liene enää tarvetta, mutta jonkinlainen odotustila / -katos tulee edelleen olla. Korvaava va-
rikkoalue linja-autojen pidempiaikaiseen pysäköintiin tarvitaan – järjestetään asiasta pala-
veri toimijoiden kanssa. Pysäkkikatoksiin tulee informaatiotaulut, joihin on varauduttava 
katusuunnittelussa. Kasurilantiestä on muodostumassa näillä suunnitelmilla vilkas katu. 
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Rakennustarkastus, Kari Nuutinen: Siilintori -rakennuksen uusi sisäänkäynti Kasurilantien 
suuntaan on suunnitteilla ja hyvä huomioida katusuunnitelmissa. 

 

Tekniset palvelut, Timo Korhonen ja Ari Kainulainen: Linja-autopysäkkien lähistölle olisi 
hyvä osoittaa tilaa pyöräparkille. Korttelista tulee paljon hulevesiä sadevesiverkostoon, jo-
ka aiheuttanee rankkasateiden aikaan verkoston tulvimista. Vesihuollolle suunnitellaan 
yksi liitospiste korttelin Kasurilantien puoleiseen reunaan. Siilinkeskuksen kiinteistön itä-
päässä olisi käyttöä myös kunnan toiminnoille. Taksien odotus- ja pysäköintipaikka voisi 
sijaita Toritien varressa tai muualla katujen varressa hajautettuna. Kerrostaloasuntojen 
pysäköintimitoituksessa on huomioitava joukkoliikenteen hyvät yhteydet. Kaikki asunnot 
eivät tarvinne omaa pysäköintipaikkaa, kun joukkoliikenne ja palvelut ovat lähellä. Toritien 
jatkaminen Kuiluntiehen on hyvä ratkaisu. Kuka rakentaa ja ylläpitää pitkämatkaisen linja-
autoliikenteen laiturialuetta? Katja H: ”Yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että kunta 
rakentaa ja ylläpitää laiturialueen.” 
 
Yritysasiamies, Heikki Simonen: Kaavalla pitää luoda paremmat edellytykset Matkahuol-
lon toiminnalle, mikä tarvitsee lisää tilaa toimiakseen kannattavasti. Siilinkeskuksen kiin-
teistön tulevista omistusjärjestelyistä on sovittu siten, että kunta myy omistamansa osak-
keet pääomistajalle. Hyötyjäte-/ekopiste tulisi sijoittaa mielellään muualle keskuskorttelin 
ulkopuolelle. 

 
Savon Voima Verkko Oy, Pekka Rautiainen: Uudelle rakentamiselle tarvitaan kaksi muun-
tajaa, toinen asuinkerrostaloille ja toinen kaupalle. Kaksi muuntajaa voi olla samassa 
muuntajarakennuksessa. Kauppa voi vaihtoehtoisesti tehdä muuntajan itse, jos näin ha-
luaa. Kadun varren linja-autopysäkeille tarvitaan oma sähköliittymä, jos ei ole muuta liityn-
täpaikkaa käytettävissä läheisissä kunnan kiinteistössä. 
 
ELY liikenne, Raimo Kaikkonen: Pyöräparkki olisi hyvä olla joukkoliikenteen pysäkin lä-
heisyydessä. Kuiluntieltä tuleva liikenne ei saa jonoutua maanalaiseen parkkiin ajettaes-
sa.  Liikennemelu on huomioitu kaavamääräyksissä. Määräys ohjeellisesta jalankulkuun 
varatusta alueen osasta on syytä laajentaa koskemaan myös pyöräilyä. 

 
4. Jatkotoimet 

Esitetyt kommentit otetaan huomioon kaavaehdotusta laadittaessa ja/tai annetaan muihin 
ratkaisuihin perustellut vastineet.  
 
Kasurilantien katusuunnitelmat voidaan hyväksyä ja muutokset toteuttaa nykyisellä voi-
massa olevalla asemakaavalla. Toritien liikenneympyrä ja katumuutokset Kasurilantielle 
liikenneympyrästä etelään on tarkoitus toteuttaa kesällä 2019. Liikenneympyrän keskelle 
olisi mahdollista suunnitella ja toteuttaa taideteos, joka estäisi suoraan yliajamisen.  
 
Kerrostalorakentaminen voi alkaa aikaisintaan syksyllä 2019, kun Kasurilantien 1. vai-
heen muutokset ovat valmiina, mikäli asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Pit-
kämatkaisen liikenteen laiturialue voidaan toteuttaa yhdessä kerrostalorakentamisen 
kanssa, kun paikallisliikenteen pysäkkejä voi silloin käyttää väliaikaisesti. 
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5. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin klo 14.00. 
 
 
 
Muistion vakuudeksi 

 

 
 

Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö 
 

JAKELU:  osanottajat 
Vesa Lötjönen 
Kiinteistö Oy Siilinkeskus, Ari Kokkonen 
Pallas Rakennus Itä-Suomi Oy, Kari Niskanen 
FCG Oy, Timo Leskinen 
 


