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Asemanseutu, kunnantalo ja terveyskeskus, asemakaavan muutos 
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Paikka  KH:n neuvotteluhuone 
 
Osallistujat  

Asko Pennanen, Savon Voima Verkko Oy 
Aki Pitkänen, Savon Voima Oyj 
Raimo Kaikkonen, ELY-keskus 
Kari Nuutinen, rakennustarkastaja 
Timo Korhonen, kuntatekniikan päällikkö 
Mika Kokko, kuntatekniikan suunnittelija 
Sirpa Hakkarainen, terveystarkastaja 
Katja Hartikainen, maankäyttöinsinööri 
Virve Suoaro, ympäristönsuojelutarkastaja 
Katri Hollmen, johtava lääkäri 
Kati Matilainen, kaavasuunnittelija, siht. 
Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö, pj. 

 
 
 
 

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

2. Asemakaavaluonnoksen lyhyt esittely 
Timo Nenonen esitteli lyhyesti asemakaavaluonnoksen. Asemakaavan päätavoitteena on 
osoittaa rakennuspaikat SOTE-keskukselle, kuntatalolle ja asuinkerrostaloille. 
 

3. Kommentit ja kannanotot asemakaavan valmisteluun 
Osallistujien kommentit: 
Ympäristöterveys, Sirpa Hakkarainen: Hulevedet pitää ohjata pohjavesialueen ulkopuolel-
le. Kerrostalojen parvekkeissa olisi hyvä olla tiiviit parvekelasit, jotka suojaisivat ilman-
saasteilta ja liikennemelulta. Asemakaavassa on huomioitu Nilsiäntieltä ja Kasurilantieltä 
tuleva liikenteen melu, mutta ei Toritien liikennemelua. Toritien liikenne lisääntyy kuntata-
lon ja SOTE-keskuksen rakentamisen myötä. Kaarevan muotoinen rakennus suojaisi To-
ritien liikennemelulta. Olisi erityisen tärkeätä, että palvelutalon piha olisi melulta suojattu. 
Lisäksi SOTE-keskuksen vuodeosastoa koskee Valtioneuvoston päätöksessä (VNp 
993/1992) esitetyt melutasojen ohjearvot. Kuntatalo ja SOTE-keskus sijaitsevat pohjave-
sialueella. Kun rakentamisen aikana kaivetaan maaperää, on huomioitava pohjaveden-
pinnan korkeuden ja kaivauksien väliin jää vähintään 4-5 metrin suojakerros maata. Ase-
makaavassa olisi hyvä olla mahdollisimman paljon viheralueita. Kuntatalon olisi hyvä olla 
monikäyttöinen. Valtuustosali voisi toimia esim. konserttisalina. Asukkaiden olisi hyvä 
päästä mukaan kuntatalon suunnitteluun. Siitä on hyviä kokemuksia muualta Suomesta. 
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Ympäristönsuojelu, Virve Suoaro: Ympäristönsuojelu, Virve Suoaro: Asemakaava-alue si-
jaitsee vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä. Asemakaavassa on pohja- ja hulevesi-
määräykset, mutta pilaantuneista maista ei ole mainintaa. Mikäli rakennustöiden yhtey-
dessä löytyy pilaantuneita maita, ne pitää käsitellä asianmukaisesti ja viedä pois alueelta. 
Suunnittelualue on valtatien 5 itäpuolella, kantatien 75 (Nilsiäntie) ja Kasurilantien vaiku-
tusalueella. Kerrostalojen parvekkeet pitäisi sijoittaa sisäpihan puolelle ja suojata umpi-
kortteleilla, koska liikenteestä tulee melua ja päästöjä. Kerrostalojen suunnittelussa on 
huomioitava ilmapäästöt varsinkin palvelutalon osalta. Kaavassa tulee antaa määräyksiä, 
joilla ehkäistään ilmansaasteiden aiheuttamia haittoja rakennusten sisällä. Näitä ovat 
muun muassa sisäilmanottoa ja suodatuksen tasoa koskevat määräykset. Sisäilma tulee 
ottaa mahdollisimman korkealta ja puhtaammalta puolelta. Hienosuodattimet (F7-
lasikuitusuodatin) poistavat vain 40 - 60 % rakennuksen tuloilman pienhiukkasista. Tu-
loilman suodatuksen tuleekin olla tehokkaampi liikenteen nanohiukkaspäästöjä vastaan. 
Resurssiviisauden näkökulmasta olisi hyvä, jos kuntatalo olisi monitoimitila. Suurten män-
tyjen säilyttäminen ja viherkaista ovat hyviä asioita viihtyisyyden sekä melu ja pölypäästö-
jen kannalta. 

   
Rakennusvalvonta, Kari Nuutinen: Siilinjärvellä on tarvetta tiiviille asumiselle keskusta-
alueella, joten kerrostalojen kaavoittaminen on hyvä asia. Kaavakartassa AK-16-tontilla 
on kahdella rakennuspaikalla ma-I-merkintä, mutta yhdeltä rakennuspaikalta merkintä 
puuttuu. Onko ma-I-merkintä voimassa koko AK-16-tontilla vai vain kahdella rakennuspai-
kalla?  
 
Tekniset palvelut, Timo Korhonen: Liikenteen toimivuuden kannalta ei pitäisi olla SOTE-
keskuksen saattoliikennettä eikä sisäänkäyntejä ambulansseille Kasurilantien varressa. 
Liikennesuunnittelijan pitäisi tutkia, onko Kotipolku riittävän leveä katu, jotta SOTE-
keskuksen huoltoajo voisi kulkea sitä kautta. Tontille on varattava riittävä tila huoltoliiken-
teen toiminnalle (kääntöpaikka tms.). Liikennesuunnittelijan olisi hyvä myös selvittää, on-
ko Toritien liikenne sujuvaa, tarvitaanko tilaa katualueelta ja riittääkö Toritien kapasiteetti 
lisääntyvälle liikenteelle? Lisäksi olisi hyvä selvittää, miten kevyen liikenteen yhteydet 
kannattaisi toteuttaa. Asemakaavaluonnoksessa esitetty uusi katu Toritien ja Kotipolun 
välillä kannattaisi osoittaa kaavassa tontin sisäisenä kulkuyhteytenä. Kasurilantien var-
teen sijoitetun aukion ei pitäisi olla yleistä aluetta, vaan aukion olisi parempi olla osa Y-
alueen tonttia, koska aukiota käyttävät todennäköisesti vain kuntatalon ja SOTE-
keskuksen asiakkaat. Nilsiäntien alikulkuyhteyden toteuttamismahdollisuudet ja korkeus-
erot olisi hyvä selvittää. Alikulkutunneli olisi hyvä pystyä toteuttamaan ilman kalliita tuki-
muureja. 

 
Tekniset palvelut, Mika Kokko: Onko asemakaavaluonnokseen merkitty uusi Toritien ja 
Kotipolun yhdistävä katu tarpeellinen? Jos uusi katu toteutetaan, sen pitää olla esteetön. 

 
Sosiaali- ja terveyspalvelut, Katri Hollmen: Maaperätutkimusten alustavien tulosten perus-
teella Kasurilantien varteen voidaan rakentaa vain kaksikerroksinen SOTE-keskus ilman 
paalutuksia. Korkeampi rakentaminen vaatii paalutuksen. Kotipolun varressa maanpinta 
on tasaisempaa, joten sinne olisi helpompi rakentaa. Liikenneselvitysluonnoksessa esitet-
ty ambulanssien reitti parkkipaikan läpi ei ole kiiretilanteissa turvallinen, koska syntyy ko-
laririski parkkeeraaville autoille ja ambulanssille. Ambulanssin kulkureitti vaikuttaa myös 
SOTE-keskuksen suunnitteluun, koska päivystyksen sisäänkäynnin ja pääoven pitää olla 
vierekkäin. 
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ELY liikenne, Raimo Kaikkonen: Nilsiäntien alikulkuvaraus on säilytettävä. Kerrostalojen 
parvekkeita ei kannata sijoittaa Nilsiäntien suuntaan liikennemelun takia. 

 
Maanhankinta, Katja Hartikainen: Väljä kaava aiheuttaa haasteita mm. maanvuokrasopi-
muksiin. 

 
Savon Voima Verkko, Asko Pennanen: Kiinteistömuuntamo on paras vaihtoehto Y-alueen 
tontille. Puistomuuntamo on kakkosvaihtoehto, mutta se vie enemmän rakennusalaa kuin 
kiinteistömuuntamo. Kiinteistömuuntamo tarvitsee tilaa vähintään 4,5x5 m eli noin 23 m2. 
Muuntamotila suositellaan sijoitettavaksi rakennukseen siten, että muuntamotilan ovet 
avautuvat suoraan ulos. 
 
Savon Voima Oyj, Aki Pitkänen: Kaukolämmön runkojohdot ovat olemassa ja johtojen siir-
toja ei tarvitse tehdä. 

 
Kaavoitus, Timo Nenonen: Asemakaavaluonnoksen AK-16-korttelissa oleva ma-I-
merkintä koskee koko asuinkorttelia. Kaavakartassa olevaa ma-I-merkintää selvennetään 
koskemaan koko korttelia. Liikennesuunnittelija tarvitsee vielä tietoa terveyskeskuksen 
ruuhkahuipuista eli kuinka paljon asiakkaita ja henkilökuntaa enimmillään terveyskeskuk-
sessa yhtä aikaa. Liikennesuunnittelijan mukaan asemakaavaluonnoksessa esitettyä uut-
ta Toritien ja Kotipolun yhdistävää katua ei voi toteuttaa, koska maasto on liian jyrkkä. 
Maasto on myös liian jyrkkä maantasopaikoitukselle ilman merkittävää pengertämistä ja 
tukimuuria Kotipolun varressa. Kansipaikoitus, jossa pysäköinti on kahdessa tasossa, voi-
si toimia paremmin. Se on halvempi toteuttaa kuin pysäköintilaitos, mutta kallis muuttaa 
myöhemmin pysäköintilaitokseksi. Kirjastoauton reitti talliin voisi olla kirjaston asiakas-
pysäköinnin kautta. Liikennesuunnittelija tutkii vielä reitin toimivuutta. SOTE-keskuksen 
huolto voisi olla Kotipolun kautta. Asemakaavaluonnoksessa Kasurilantien varressa oleva 
aukio on osoitettu yleiseksi alueeksi, jotta vastuu aukion toteuttamisesta olisi mahdolli-
simman selkeä. Aukiota ei ole osoitettu osaksi Y-alueen tonttia, koska aukion toteuttami-
sesta ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa SOTE-keskuksen vastuulle. Kuntatalolle ei ole 
vielä tehty suunnitelmia, joten toivotaan mahdollisimman laajasti kommentteja, millainen 
kuntatalo voisi olla ja mitä palveluita siellä voisi olla. 

 

4. Jatkotoimet 
Esitetyt kommentit otetaan huomioon kaavaehdotusta laadittaessa ja/tai annetaan muihin 
ratkaisuihin perustellut vastineet. Kommentteja on mahdollisuus täydentää erillisellä lau-
sunnolla 7.10 mennessä. Asemakaavaehdotus pyritään saamaan nähtäville loppuvuonna 
2019. Kaavaehdotus on tarkoitus hyväksyä kunnanhallituksessa alkuvuodesta 2020. 
Asemakaavan liikenneselvitys valmistuu lokakuussa 2019. 

 
Timo Hyötyläisen kommentti sähköpostilla 24.9.2019: ”En osallistu iltapäivän palaveriin. 
Liikuntatoimen puolelta ei ole tähän asemakaavamuutokseen kommentoitavaa. Edellises-
sä tapaamisessa kirjattiin tuo kirjastoauton kulku muistioon. Muilta osin liikennejärjestelyt 
on näissä hyvin huomioitu.” 
 
Timo Korhosen lisäkommentti sähköpostilla 1.10.2019: ”Kotipolku on kapea ja sitä joutuu 
parantamaan/leventämään, jos huoltoliikenne toteutetaan sen kautta. Kotipolun varren 
asukkaat eivät tule pitämään huoltoliikenteen aiheuttamasta melusta.” 
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5. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin klo 14.40. 

 
Muistion vakuudeksi 30.9.2019, korj. kommenttien perusteella 7.10.2019 

 

 
Kati Matilainen, kaavasuunnittelija 

 

JAKELU:  osanottajat 
  Eija Kinnunen 
  Annaelina Isola 
  Sanna Turunen 
  Pekka Rautiainen 
  Kati Kantanen 
  Vesa Lötjönen 
  Arja Saarelainen 
  Antti Jokikokko 
  Timo Hyötyläinen 
  Emilia Savolainen 
  Heikki Simonen 
  Ari Kainulainen 
  Heikki Pietikäinen 
 

 


