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1. Kokouksen avaus 
Timo Nenonen avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana. Kati Matilainen toimi sihteerinä 
ja laatii muistion. Osallistujat esittäytyivät. 
 

2. Kaavatilanne 
Timo Nenonen esitteli asemakaavaluonnosta ja Kirkonkylän yleiskaavaa. Asemakaavaa 
laaditaan SOTE-keskuksen uudisrakentamisen tarpeisiin. Yleiskaava on ohjannut asema-
kaavan laatimista. Julkiset palvelut sopivat pienempiin tiloihin, jolloin aluetta vapautuu 
asuinrakentamiselle. Asemakaavaluonnoksessa kunnantalon paikalle on osoitettu asu-
mista ja kunnantalosta suunnitellaan monitoimitaloa. 
Yleiskaavassa kirjasto, terveyskeskus ja kunnantalo on todettu taajamakuvallisesti merkit-
täväksi alueeksi. Yleiskaavaselostuksessa todetaan: ”Tällä merkinnällä osoitetaan kun-
nantalon ja sen lähialueen muodostamaa ”punatiilikeskustaa”, jossa yhtenäisellä raken-
nusmateriaalilla on merkittävä yhtenäistä taajamakuvaa luova asema.” Asemakaavassa 
voidaan edellyttää yhtenäisen rakennusmateriaalin käyttöä uudisrakentamisessa.  
Kunnantalo osoitettu merkinnällä r/7 kulttuuriarvoja sisältäväksi kohteeksi, jolla on paikal-
lista merkitystä. Kaavamääräyksissä on suositus: Rakennuksia ja rakenteita ei tulisi ilman 
pakottavaa syytä purkaa eikä niiden ulkoasua muuttaa siten, että niiden kulttuurihistorialli-
sesti, rakennushistoriallisesti tai maisemakuvan kannalta arvokas luonne turmeltuu. Yleis-
kaavan kunnantaloa koskeva r/7-merkintä on luonteeltaan informatiivinen. Yleiskaava-
selostuksessa todetaan: ”Yleiskaavassa kunnantalolle ei ole haluttu asettaa tiukkoja suo-
jelutavoitteita vaan ohjeet kohteiden käsittelyyn ja tuleviin asemakaavaratkaisuihin ovat 
suositusluonteisia.” 
Yleiskaavassa suunnittelualuetta koskee myös alueen eheyttämis- ja tiivistämistarve -
merkintä, jonka tavoitteena on tehostaa alueen maakäyttöä ja luoda kaupunkimaista ym-
päristöä. 

 

3. Kunnantalosta laaditut selvitykset 
Timo Nenonen esitteli kunnantalosta laadittuja selvityksiä. Arto Sipinen on tunnettu arkki-
tehti Suomessa, mutta rakennushistoriaselvityksen mukaan Siilinjärven kunnantalo ei 
kuulu Sipisen merkittävimpiin suunnittelutöihin.  Sipisen suunnittelema kunnantalon laa-
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jennusosa painottuu toimistorakentamiseen ja edustuksellisemmat tilat kuten valtuustosali 
ovat vanhassa osassa. Rakennushistoriaselvityksessä suositellaan dokumentoimaan si-
sätilat huonetilakohtaisesti ja laatimaan siitä raportin. Peruskorjausselvityksen mukaan 
kunnantalossa on hankalasti korjattavia rakenteita. Julkisivu olisi purettava kokonaan ja 
vain betonirunko jäisi. Alapohjaan jäisi riskirakenteita. Kunnantalon vanha osa on perus-
korjattu noin vuosina 2010–2011, mutta silti siellä on sisäilmaongelmia.  
 

Timo Nenonen: Pohjois-Savon liitossa on käynnissä modernin rakennetun kulttuuriympä-
ristön selvityksen laatiminen. Siilinjärvellä ei ole tehty omia modernin rakennuskulttuurin 
inventointeja, mutta yksittäisiä kohteita on ollut mukana yleiskaavan selvityksissä.  
Tapio Laaksonen: Kunnat maksavat osan selvityksen kustannuksista. Selvitys koskee 
1950–2000-luvulla rakennettuja kohteita. Korkeintaan muutamia kohteita tulisi mukaan 
Siilinjärveltä. 
Jukka Kellokumpu: Kunnantalolla on töissä tällä hetkellä 5 henkilöä. Lisäksi kokoustilat, 
arkistot ja atk-palvelimet ovat käytössä kunnantalolla. Kunnantalon peruskorjaus edellyt-
täisi suurta korjausastetta ja kustannukset olisivat suuret. Uudisrakennus ei olisi pelkäs-
tään kunnantalo vaan monitoimitalo. 
Ari Kainulainen: Kunnantalon laajakaan peruskorjaus ei poistaisi riskejä. 

 

4. Museon asemakaavaluonnoksesta antama lausunto 
Timo Nenonen esitteli museon asemakaavaluonnoksesta antamaa lausuntoa: ”Kulttuu-
riarvoihin vedoten Kuopion kulttuurihistoriallinen museo ei pidä purkusuunnitelmaa mah-
dollisena, vaikka osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kohteessa kerrotaan olevan si-
säilmaongelmia. Yleiskaavan r/xx-merkintää tulkiten, ei pakottavaa syytä purkutoimelle on 
tuotu kaavamateriaaleissa ilmi.”  
Timo Nenonen totesi, ettei kunnantalon purkamiselle ole pakottavaa syytä, mutta siihen 
on paljon muita syitä. Rakennus on todettu monilta osin terveydelle haitalliseksi, jonka 
vuoksi työntekijät on sijoitettu väistötiloihin. Rakennuksen korjaaminen asianmukaiseen 
kuntoon aiheuttaisi tuleviin käyttömahdollisuuksiin nähden kohtuuttomat kustannukset. 
Täydellinen peruskorjauskin sisältäisi edelleen suuren riskin terveydelle haitallisten ainei-
den jäämisen jäljelle jääviin kantaviin rakenteisiin. Kunnantaloa on remontoitu raskaasti 
1990 –luvulta alkaen, mutta oireilut eivät ole hävinneet. Peruskorjauksessa menetettäisiin 
kokonaan rakennuksen rakennushistorialliset arvot rakennuksen alkuperäisten julkisivu-
materiaalien purkamisen myötä, koska julkisivu olisi purettava kokonaan lämmöneristei-
den vaihtamiseksi. Rakennus vaatisi myös katon uudelleenrakentamisen ja räystäät, joka 
muuttaisi ilmettä ja massoittelua huomattavasti ja alentaisi siten jonkin verran alkuperäisiä 
maisemallisia ja taajamakuvallisia arvoja. Kunnantalon kantavat rakenteet on vaikeasti 
muunneltavissa nykyisiin tila- ja palvelutarpeisiin. Peruskorjattavan rakennuksen ylläpito-
kustannukset olisivat korkeammat kuin uudisrakennuksen (kuntatalouden tiukkuus).  
Kunnantalon tilojen tarve on vähentynyt, kun toimintoja on siirtynyt muualle ja yhteistoi-
minta-alueille. Mahdollinen tuleva terveys- ja sosiaalipalvelujen uudistus saattaa tuoda 
hallinnollisia rajoja, jonka vuoksi hallinnon tiloja ei kannata suunnitella liikaa tässä vai-
heessa. Kirkonkylää on tarkoitus rakentaa kaupunkimaiseksi ja tehokkaammaksi. Palvelu-
jen keskittäminen ja uudisrakentaminen mahdollistaa kunnantalon rakennuspaikan otta-
misen asuinkäyttöön.  
Kunnantaloa ei ole luokiteltu tai arvotettu laadituissa selvityksissä rakennussuojelukoh-
teen arvoiseksi. Kaavoituksessa on ollut rakennussuojelukohteeksi merkinnän perusteena 
vähintään maakunnalliset kulttuuri- tai rakennushistorialliset arvot. Kunnantalon säilyttä-
minen on ollut suosituksena yleiskaavassa, mutta em. asiat huomioiden rakennuksen 
suojelu ei ole tarkoituksenmukaista. 
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Mikko Paalanen: Tutkittiinko kunnantalon säilyttämisvaihtoehtoja yleiskaavassa? 
Timo Nenonen: Kunnantalon säilyttämisvaihtoehtoja ei vielä tutkittu yleiskaavassa. Yleis-
kaava toteaa kunnantalon paikallisen kulttuurihistoriallisen merkityksen, mutta jättää ra-
kennuksen korjaus- tai purkamispäätöksen asemakaavavaiheeseen. Kunnantalon perus-
korjaus- ja rakennushistoriaselvitykset ovat laadittu yleiskaavan jälkeen.  
Tapio Laaksonen: Kyseessä on paikallisesti merkittävä kohde. Kunnantalossa on hienoja 
sisätiloja, joista osa on säilynyt alkuperäisessä kunnossa. Kunnantalon pohjatiedot on 
kunnossa ja kunta on riittävästi arvioinut ja selvittänyt kunnantalon tilannetta. Kaavaselos-
tukseen olisi hyvä lisätä perusteluita kunnantalon purkamisesta. 
Eija Kinnunen: Kunnantalon kuntoarvioraportti olisi hyvä lisätä kaavaselostukseen. 
Mikko Paalanen: Museon lausunto perustui yleiskaavaan. Museo ei esitä kunnantaloa ra-
kennussuojelukohteeksi, mutta kyseessä on paikallisesti merkittävä kohde. Olisiko kun-
nantalon sisätilojen inventointiselvitystä mahdollista saada kaavaehdotukseen? 
Timo Nenonen: Asemakaavan aikataulu on tiukka. Kaavaehdotus on nähtävillä joulukuun 
puolivälistä tammikuun puoliväliin. Asemakaava on tarkoitus hyväksyä tammikuussa. 
Jukka Kellokumpu: Tavoitteena on kunnantalon laittaminen kylmilleen ensi vuoden syys-
kuun loppuun mennessä. Kunnantalojen sisätilojen inventointi ei ehdi kaavaehdotukseen. 
Inventointiselvitys saattaisi olla valmiina kevättalvella 2020. 
Ari Kainulainen: SOTE-keskuksen suunnittelu käynnistää ison muutoksen keskusta-
alueella. Kasurilantien muutostyöt on aloitettu ja ne jatkuvat ensi kesänä kunnantalon 
kohdalta. 
Mikko Paalanen: Kunnantalon purkaminen ei ole museon kannalta toivottava vaihtoehto. 
Asemakaavasta olisi hyvä tehdä taajamakuvallinen tarkastelu ja tutkia rakennusten ker-
roskorkeuksien maisemavaikutuksia. Kaikki keskeiset kunnantalosta laaditut selvitykset 
olisi hyvä saada mukaan asemakaavan aineistoihin. 
Timo Nenonen: Asemakaava-alueesta laaditaan maisema-analyysiä. Asemakaavamää-
räysiin voidaan laittaa vaatimus punatiilestä rakennusten julkisivujen pääasiallisena mate-
riaalina. Asemakaava-aineistoihin lisätään kunnantaloa koskevat selvitykset. 

 
5. Jatkotoimet 

Kaavaselostukseen lisätään perusteluita kunnantalon purkamisesta ja kaavaratkaisusta. 
Kunnantalon sisätiloista tilataan inventointi, jossa kunnantalon sisätilat dokumentoidaan 
huonetilakohtaisesti. Jukka Kellokumpu lähettää mahdollisimman pian tarjouspyynnöt in-
ventointeja tekeville yrityksille. 
 

6. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin klo 13.05. 

 
Muistion vakuudeksi 10.12.2019.  

 

 
Kati Matilainen, kaavasuunnittelija 

 

JAKELU:  osanottajat 
   
  
 

 


