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SIILINJÄRVEN SOTE-KESKUS JA KUNNAN PALVELUT 

LIIKENNESELVITYS 

 

Lähtökohdat 

Selvityksen lähtökohtina on uuden SOTE-keskuskorttelin (sisältää kunnan palvelut) ja uuden asuinkorttelin 

laajuustiedot, jotka ovat SOTE-korttelin osalta yhteensä 18000 kem2 ja asumisen osalta noin 9000 kem2. 

Liikenteen toimivuutta on tutkittu aiemmin koko ydinkeskustan liikenneverkkosuunnitelman yhteydessä 

laaditulla simulointimallilla (Trafix Oy 2017). Kasurilantiestä on laadittu em. liikenneverkkosuunnitelman 

pohjalta katusuunnitelma Toritien ja Kuiluntien välille.  

Alustava liikennesuunnitelma 

Alustavassa liikennesuunnitelmassa on oletettu SOTE-keskuksen pääsisäänkäynnin ja mm. ambulanssipihan 

sijoittuvan Kasurilantien puolelle. Kasurilantie on yksi Siilinjärven pääkatuja ja siltä on hyvä saavutettavuus 

kaikkiin suuntiin. Saattoliikennepaikkoja on sijoitettu sekä Kasurilantien puolelle että välipihan puolelle, 

jonne ajo on Toritien kautta. Pysäköinti sijaitsee kokonaisuudessaan em. välipihan tasolla ja sinne on ajo 

Toritien kautta. Tarpeen mukaan pysäköintiä on toteutettavissa kannen alle Kotipolun yhteyteen. 

Huoltopiha voidaan sijoittaa joko Kotipolun tasolle (-2-taso) tai välipihan tasolle (-1-taso). Kasurilantietä on 

suunnitelmassa esitetty muutettavaksi laaditusta katusuunnitelmasta siten, että Kasurilantien itäpuolinen 

linja-autopysäkki siirtyy lähemmäs Toritien kiertoliittymää ja saattoliikenteen sisäänajolle ja 

ambulanssiliikenteelle tulee uusi liittymä Kuiluntien pohjoispuolelle. Saattoliikenne ajaa ulos tontilta 

pohjoisempaa. SOTE-korttelin eteläpuolisen kirjaston huoltoliikenteen ajoyhteys katkeaa ja sille on tutkittu 

uusi ajoyhteys kirjaston eteläpäädyn kautta.  

Oheisessa kuvassa 1 on esitetty liikennesuunnitelman periaatteet ja kuvassa 2 tarkempi 

suunnitelmaluonnos Kasurilantiestä ja saatto- ja ambulassialueista.  
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Kuva 1. Sote-keskuksen liikennejärjestelyjen periaatteet (alustava luonnos WSP 5.12.2019) 

 

Kuva 2. Sote-keskuksen liikennejärjestelyt, Kasurilantie (alustava luonnos WSP 5.12.2019) 
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Liikenteen toimivuus 

Liikenteen toimivuutta on tutkittu Siilinjärven ydinkeskusta simulointimallilla (Paramics-ohjelma) vuoden 

2030 ennustetilanteessa muuttamalla suunniteltavien kortteleiden liikennemäärät vastaamaan 

suunnitelmaa. Suunnitelma muuttaa alueen liikennemääriä varsin vähän. SOTE-keskuksen autoliikenteen 

pääliittymässä Toritiellä autoliikenteen on ennustettu lisääntyvän iltahuipputunnissa yhteensä noin 140 

ajoneuvolla (perusennusteessa 280 ajon./h ja SOTE-ennusteessa 420 ajon./h). Asuinkorttelin osalta 

kokonaisliikennemäärä pysyy likimain samalla tasolla kuin nykyisin (ja perusennusteessa 2030). 

Liikennetilanteen muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta Siilinjärven keskustan liikenneverkon 

toimivuuteen. Simulointien mukaan liikenneverkon toimivuusongelmia on jos ns. perusennustetilanteessa 

2030 vain Nilsiäntiellä Kasurilantien liittymäseudulla. Mutta nuo ongelmat eivät johdu suunnitellusta SOTE-

hankkeesta.  


