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1 Perus- ja tunnistetiedot 

1.1 Kaavan nimi ja tavoite 

Vuorela 1 asemakaavamuutos.  

Asemakaavan muutos koskee Siilinjärven kunnan 2. kunnanosan katu- ja erityisalueita Vuorelan 

asemakaava-alueella.  

Asemakaavan muutoksella muodostuvat Siilinjärven kunnan 2. kunnanosan kortteli 6176 sekä 

katu- ja erityisalueet Vuorelan asemakaava-alueella. 

Asemakaavamuutoksen päätarkoitus on mahdollistaa kerrostalorakentamista Vuorelantien var-

rella Vuorelan paikalliskeskuksen yhteydessä. 

 

 

KUVA 1: Suunnittelualueen sijainti 
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KUVA 2: Asemakaavamuutosalueen rajaus (pinta-ala on noin 4 ha) 
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2 Lähtötiedot 

2.1 Alueen yleiskuvaus 

Moottoritien länsipuolelle sijoittuvat Vuorelan asuntoalueet ja kuntoutuskeskus Kunnonpaikka. 

Pääasiassa 1960-70-luvulla rakennettua tiivistä Vuorelan taajamaa on laajennettu länteen Sim-

pantien ja Rissalantien varsille 1980-90-luvuilla sekä 2000-luvun puolella Sandelsinpuistoon, 

Kunnonpaikan ympäristöön sekä Virtasalmentien ja Tammirannantien varteen.  

Suunnittelualue sijaitsee Vuorelan keskustassa, Vuorelantien ja vt 5 eteläisimmän liittymän poh-

joispuolella, rajoittuen Vuorelantien ja vt 5:n väliselle metsäalueelle. Alueen pinta-ala on noin 4 

hehtaaria. Suunnittelualue on lännen suuntaan laskevaa maastoa. Asemakaavan muutosalueella ei 

ole rakennettua ympäristöä. 

2.2 Yhdyskuntarakenne, taajamakuva 

Vuorelan taajama on rakentunut tiiviisti Kallaveden ja moottoritien väliselle, Siilinsalmea kohti 

laskevalle alueelle. Täydennysrakentaminen on kohdistunut viime aikoina entistä vaikeammin ra-

kennettaville alueille ja huonommin rakennettavalle maaperälle. Tämänkin kaavatyön tavoitteena 

on rakentaa alueelle, joka Vuorelan ensimmäisissä kaavoissa on jätetty huonon rakennettavuuden 

vuoksi suojaviheralueeksi.  

Osittain Vuorelan rakennuskanta on tullut peruskorjausikään. Kunnan omistamia koulu- ja päivä-

hoitorakennuksia on purettu ja rakennettu uudelleen. Jatkossa Vuorelassa onkin tutkittava myös 

asuntorakentamisessa peruskorjauksen vaihtoehtona tehokkaampaa uudisrakentamista.   

Moottoritien suunnasta lähestyttäessä Vuorelan taajama jää nykyisin pääosin meluvallin ja met-

säisen suojavyöhykkeen taakse. Vuorelantien varressa katunäkymä on puistomainen, kun vain 

kadun toinen puoli on rakennettua aluetta. Myös alueen muilla kaduilla näkymiä hallitsevat puus-

toiset metsäsaarekkeet ja matala rakennuskanta. 

Vuorelan taajamakuvan tekee erityiseksi sen sijainti Siilinsalmen ranta-alueella. Maasto laskee 

suunnittelualueen noin 90 metristä 73 metriin Siilinsalmen rantaan laskeuduttaessa. Siilinsalmen 

toisella puolella avautuu komea näkymä Paasisaloon ja Sorsasaloon. 

2.3 Väestön rakenne ja kehitys alueella 

Vuorelan taajaman alueella asui vuonna 2016 noin 2 960 asukasta. 1960-luvulta lähtien useassa 

vaiheessa rakennetun asuntokannan johdosta vuorelalaisten ikärakenne on melko tasapainoinen, 

mutta varttuneen väestön osuus kasvaa nopeasti koko ajan. Viimeisen 10 vuoden aikana, kun 

Vuorelaan on rakennettu pelkästään kerrostaloja, yli 65 -vuotiaiden osuus väestöstä on kasvanut 

10,2 %:sta 21,5 %:iin ja yli 75 -vuotiaiden osuus 1,8 %:sta 7,7 %:iin. 

Erityisesti vanhimpien pientaloalueiden asukaskunnassa on runsaasti varttunutta väestöä, joka on 

todennäköisesti tulevaisuudessa hakeutumassa kerrostaloasuntoihin. Myös nykyisissä, ilman his-

siä olevissa kerrostaloissa on kasvavaa tarvetta muuttaa hissilliseen taloon. 

2.4 Palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta 

Vuorelassa on kattavat julkiset ja kaupalliset palvelut. 

Päivähoitoa järjestetään Vuorelassa kahdessa päiväkodissa. Pikkusiilin päiväkoti on valmistunut 

vuonna 2007 ja Vuorelan päiväkoti 2018. Alueen esikoulu sijaitsee Kunnonpaikassa. Vuorelan 

alakoulu toimii osittain uudelleenrakennetuissa tiloissa ja väistötiloissa. Rakennushanke Vuore-

lan alakoulun jäljellä olevien vanhojen tilojen korvaamiseksi uusilla tiloilla on käynnissä. Toiva-

lassa sijaitsevaan Suininlahden yläkouluun on Vuorelan keskustasta matkaa noin 2 km. Lukiossa 

käydään sekä Siilinjärvellä että Kuopiossa. Savon ammatti- ja aikuisopisto Viitosen varressa ja 
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Ingmanin käsi ja taideteollisuusoppilaitos Toivalassa tarjoavat toisen asteen ammatillista koulu-

tusta. 

Vuorelassa järjestetään sosiaali- ja terveyspalveluita kahdessa toimipisteessä. Vuorelan terveys-

aseman vastaanotto ja hammashoito toimii Kunnonpaikasta vuokratuissa tiloissa. Neuvola ja la-

boratorio sijaitsevat osoitteessa Vuorelantie 6. Vuorelassa on suunnitteilla Vänrikintien varteen 

1. palveluasumista tarjoava rakennus.  

Vuorelan palvelukeskuksessa on mm. kaksi kauppaa, pankki, apteekki ja asiamiesposti. Kylpylä-

hotelli Kunnonpaikan monipuoliset virkistys-, kuntoutumis- ja hyvinvointipalvelut täydentävät 

Vuorelan palvelutarjontaa. Palvelukeskuksen rakennusten välissä on toriaukio, jossa on mahdol-

lista käydä torikauppaa. 

Vuorelan kaupalliset ja julkiset palvelut tarjoavat reilu 1000 työpaikkaa. Yhteensä Etelä-Siilin-

järven alueella on vajaa 2400 työpaikkaa. 

2.5 Virkistys 

Vuorelan ulkoilualueet painottuvat ranta-alueiden kevyen liikenteen verkostoille ja Paasisalon 

kuntopolun ympäristöön. Simpassa on yleinen uimaranta. Kunnonpaikan alue uimarantoineen, 

tenniskenttineen ja frisbeegolfratoineen on myös vuorelalaisten käytössä.  

Talvisin Vuorelan alueelta ovat sujuvat yhteydet hiihtolatuihin. Vuorelan rannasta lähtee 4,0 km:n 

mittainen jäälatu Tomperinsaareen sekä jäälatuyhteys Paasisalon 3,6 km mittaiselle valaistulle 

ladulle. Kunnonpaikan ympäristössä on 1,5 km:n mittainen valaistu latu.  

Vuorelan alakoulun yhteydessä on urheilukenttä. Talvisin koulun pihassa on pieni välituntilatu. 

Vuorelassa on jääkiekkokaukalo ja luistelukenttä. 

Suunnittelualueella Vuorelantien ja vt 5:n välissä on 2010-luvulla rakennettu koirapuisto, johon 

pysäköintitilan puuttuessa voidaan saapua vain kävellen kevyenliikenteen väyliä pitkin. 

2.6 Liikenne 

Vuorela sijaitsee liikenteellisesti hyvin saavutettavalla paikalla Kuopion seudulla. Alueelta on 

sujuvat maantieyhteydet sekä Siilinjärven, Kuopion että Joensuun suuntaan. 

Kaava-alue asettuu Vuorelan pääkadun, Vuorelantien varteen. Vuorelantie liittyy molemmista 

päistään eritasoristeyksien kautta vt 5:een. Eteläpäästään Vuorelantie liittyy hiljattain rakennetun 

kaksikaistaisen kiertoliittymän kautta vt 5:een ja vt 9:een ja pohjoispäästään eritasoliittymän 

kautta moottoritiehen ja Viitoseen. Vuorelantieltä on useita kanavoimattomia katuliittymiä, joista 

vilkkaimpia ovat Simpantien ja Rissalantien kokoojakatujen risteykset. 

Sorsasalon kohdalla vt 5:n vuorokausiliikenne kohoaa yli 30 000 ajoneuvoon. Vuorelan ohittaa 

moottoritietä pitkin n. 19 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Joensuuntien alkupäässä vastaava luku 

paikkatiedon mukaan on n. 9300 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vuorelantien liikennemäärä vuoden 

2016 liikennelaskennassa oli 4350 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus oli 

180 ajoneuvoa vuorokaudessa. Simpantien alkupäässä liikennemäärä oli 2970 ajoneuvoa vuoro-

kaudessa ja Rissalantiellä 1180 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Vuorelantien, Simpantien ja Rissalantien varressa on paikallisliikenteen pysäkkejä. Joukkoliiken-

teen yhteydet kuntakeskukseen ja Kuopioon ovat hyvät. Normaaliaikana molempiin suuntiin kul-

kee linja-auto vähintään puolen tunnin välein. Joensuuntien risteyksessä pysähtyy myös pidem-

pimatkainen, seudullinen linja-autoliikenne täydentäen näin tarjontaa maanteiden suuntaan. Liik-

kumismuotoja täydentää Vänrikintiellä toimiva taksiasema. 

Vuorelan alueella on kattava kevyen liikenteen verkosto. Vuorelantieltä pääsee sekä alikulkutun-

nelia että eritasoliittymien vartta kulkevia kevyen liikenteen väyliä myöten Toivalan puolelle. 
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Moottoritien itäpuolella kulkevalla Savon radalla kulkee normaaleja matkustajajunia sekä tavara-

junia. Rautatieasemat ovat sekä Siilinjärven keskustassa että Kuopiossa. 

Kuopin lentoasema sijaitsee reilun seitsemän kilometrin etäisyydellä Toivalassa.  

 

Kuva 3: Vuorelan alueen tieverkostoa 

2.7 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Alueella ei ole todettu rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita eikä muinais-

muistoja. 

2.8 Tekninen huolto 

Vuorelan keskeisen alueen kadut ja vesihuoltoverkostot on rakennettu 1960 ja -70-luvuilla ja jo 

pääosin peruskorjattu.  

Vuorelan alueen jätevedet johdetaan käsiteltäväksi Virtasalmen rannan pumppaamon kautta ja 

runkoviemäriä pitkin kirkonkylän Jynkänniemen puhdistamolle. Puhdas vesi alueelle johdetaan 

Jälänniemen vedenottamolta. 

Olemassa olevat rakennukset on liitetty Savon Voiman sähköverkkoon. Alueella voidaan liittyä 

myös Savon Voiman omistuksessa olevaan kaukolämpöverkkoon. 

Järjestetystä jätehuollosta alueella huolehtivat Savo-Karjalan jätelautakunta ja Jätekukko Oy. S-

Marketin piha-alueella on RINKI Oy:n ylläpitämä ekopiste. 
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2.9 Erityistoiminnot 

Suunnittelualueella ei ole erityisalueita. 

2.10 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Suunnittelualueelle tulee liikennemelua vt 5:n ja Vuorelantien suunnasta sekä vt 5:n itäpuolella 

kulkevasta rautatieliikenteestä.  

Liikennemelua on selvitetty yleisillä laajoilla meluselvityksillä vuosina 2008 ja 2017 (Kuopion ja 

Siilinjärven tie- ja raideliikenteen meluselvitys, WSP Finland Oy, 19.12.2008 ja Kuopion ja Sii-

linjärven meluselvitys vuosille 2017 ja 2035, WSP Finland Oy, 13.10.2017).  

Tarkempi meluselvitys alueelle tehtiin tilanteessa, jossa tavoitteena oli vielä Vuorelantien siirtä-

minen (Vuorelantien alueen melutarkastelu, Sito Oy, 13.1.2015). 

2.11 Maanomistus 

Suunnittelualue on Siilinjärven kunnan omistuksessa. 

2.12 Luonnonympäristö 

Maisemarakenne, maisemakuva, luonnonolot 

Moottoritiellä liikkuvan näkökulmasta Kuopiosta päin saavuttaessa ensimmäinen näkymä Vuo-

relasta on lännen puolella avautuva Vuorelan ranta-alue kerrostaloineen ja metsäisine rinteineen. 

Pääosin Vuorelan taajama jää kuitenkin meluvallin ja suojapuustovyöhykkeen taakse piiloon.   

Vuorela asettuu Pohjois-Savolle tyypilliselle luode-kaakko suuntaiselle kalliomoreeniselän-teelle 

ja sen rinteelle. Selänne laskee loivasti lounaaseen ja rinteen alaosia peittävät hienoja-koiset maa-

lajit. Lounaan suunnassa avautuu Siilinsalmen ranta. Ranta-alueet ovat pääosin avoimia ja nä-

kymä järven selälle ja vastarannalle Sorsasaloon ja Paasisaloon vehmas ja idyllinen.  

Ruutukaavamaisen ja tiiviisti rakennetun keskusta-alueen vastapainoksi pehmeyttä maisemaan 

tuo Vuorelalle tyypillinen puistomainen yleisnäkymä. Matalaa, väritykseltään tummasävyistä 

omakotitalo- ja rivitalomattoa elävöittävät Kunnonpaikan rakennusrypäs sekä Sandelsinpuiston 

ja ranta-alueen 2000-luvulla rakennetut kerrostalot. Vuorelantien ja vt 5 välinen suojapuustoalue 

erottaa Vuorelan alueen tehokkaasti sekä moottoriteistä että rautatiestä.  

Suotuisten maaperä- ja ilmastotekijöiden vuoksi Vuorelan alueella on monipuolinen ja rehevä 

kasvillisuus. Vallitsevat metsätyypit ovat käenkaali-mustikkatyypin lehtomainen kangas ja mus-

tikkatyypin tuore kangas. Vuorelantien ja moottoritien välinen vyöhyke on maaperältään heikosti 

kantavaa mutta rehevää lehtipuuvaltaista suojametsää. 

Vuorelantien ja vt 5 välisestä lähes luonnontilaisessa metsässä on havainnoitu mahdollisia liito-

oravan elinpiirejä sekä useita mahdollisia pesimäpaikkoja. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdys-

paikkoja koskee luonnonsuojelulain 49 § mukainen hävittämis- ja heikentämiskielto.  

Suunnittelualue ei sijoitu yhdyskuntien vesihuollon kannalta tärkeille pohjavesialueille. 
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Maaperä ja rakennettavuus 

Pöyry Finland Oy suoritti Vuorelantien ja vt 5 välisellä vyöhykkeellä maaperäselvityksen, joka 

on päivätty 8.12.2015. Tutkitun alueen maaperä on pääosin hienojakoisten maalajien aluetta, lai-

haa savea ja savista silttiä. Pohjoisosassa silttikerroksen päällä on ohut hiekkakerros. Paikoin pin-

takerroksena on turvetta ja turvekerroksen alapuolella liejua. Turve- ja liejukerrostuma on enim-

millään yhteensä 7,0 m. Liejukerroksen alapuolella on savi- ja silttikerroksia ja näiden kerrosten 

alapuolella on hyvin löyhää silttimoreenia. Kairaukset päättyivät 2,3 m -13,1 m syvyyteen mo-

reenikerroksessa oleviin kiviin, lohkareisiin tai kalliopintaan.  

Tutkimuspisteen 13 kohdalla kairatankojen ylös noston jälkeen pulppusi kairareiästä vettä 15-40 

cm korkeudelle, kunnes reikään lyötiin vanha kairatanko, jolloin veden tulo tyrehtyi. 

Tutkittu alue on rajattu kolmeen rakennettavuusalueeseen: normaalisti rakennettava alue (1), mas-

sanvaihtoalue (2) ja maapohjan lujittamisen vaativa alue (3).  

Normaalisti rakennettavalla alueella (1) maapohja on kantavaa, joten sekä katurakenteet että put-

kijohdot voidaan rakentaa ilman erityistoimenpiteitä luonnon maan varaan. 

 

Kuva 4: Pöyry Finland Oy suoritti 8.12.2015 päivätyn maaperäselvityksen.   

Massanvaihtoalueella / massastabilointialueella katu- ja putkijohtorakenteet voidaan rakentaa 

kantavaan maapohjaan ulottuvan louheesta tehtävän massanvaihtotäytön varaan. Kaivusyvyys 

tällä alueella on maksimissaan 0,5. Massanvaihtoa voidaan korvata massastabiloinnilla, jossa 

maaperää vahvistetaan lisäämällä maamassaan kalkki- tai sementtipohjaista sideainetta.  
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Maapohjan lujittamista vaativalla alueella vetelän kerroksen paksuus on 7m. Koska Vt 5n tiepen-

ger on välittömässä läheisyydessä, ei massanvaihtoa ole turvallista suorittaa kaivamalla. Maapoh-

jaa voidaan lujittaa esim. kalkkipilaroinnilla. Vaihtoehtona pilaristabiloinnille on tukipaalut ja te-

räsbetonilaatta. Maapohjan lujittamista vaativalla alueella on lujitustyöt toteutettava koko aluetta 

koskevana esirakentamistyönä, jotta maaperän lujittumiselle saadaan riittävä aika ennen varsi-

naisten katu- ja putkijohtotöiden luovuttamista.  

Kasvillisuus ja eläimistö 

Pöyry Finland Oy laati Etelä-Siilinjärven yleiskaavaa varten luontoselvityksen, joka on päivätty 

6.11.2012. 

Etelä-Siilinjärven alue on maastonmuodoiltaan vaihtelevaa ja osin varsin jyrkkäpiirteistä maas-

toa. Korkein kohta Uuhimäen laella on noin 130 m Kallaveden pintaa ylempänä. Siilinjärvi sijait-

see eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä ja Järvi-Suomen kasvimaantieteellisellä alueella. 

Eliömaakuntajaossa se on osa Pohjois-Savoa. Siilinjärvi kuuluu Kuopion lehtokeskuksen ydin-

alueeseen, mikä näkyy kasvillisuuden rehevyytenä ja vaateliaiden kasvilajien esiintymisenä. 

Vaihteleva ympäristö tarjoaa elinpiirejä monille eläinlajeille, joiden joukossa on mm. liito-orava. 

Rakentaminen ja liikenneväylät saattavat kuitenkin vaikeuttaa joidenkin eläinten liikkumista alu-

eella. 

Vuorelantien ja vt 5 väliin jäävä alue on nuorehkoa lehtipuuvaltaista sekametsää. Maasto viettää 

loivasti etelään. Maaston alavimmalla kohdalla virtaa Virtasalmen suuntaan oja, johon kerääntyy 

sadevesiä Vuorelan ja moottoritien alueelta. Suunnittelualueen vedet virtaavat kohti Kallavettä. 

Pöyry Finland Oy tutki Keväällä 2017 Vuorelan-Toivalan alueen liito-oravakantaa (Siilinjärven 

kunta, Liito-oravaselvitykset 2017, Pöyry Finland Oy, 22.6.2017). Suunnittelualueen pohjois-

osasta löytyi liito-oravan mahdollinen elinpiiri. Vuorelantien ja vt 5 liittymän eteläpuolella on 

tiedossa oleva liito-oravan elinpiiri, josta kulkee suunnittelualueen poikki kulkuyhteys suunnitte-

lualueen pohjoisosaan. Suunnittelualueen eteläosassa on liito-oraville potentiaalista ruokailupuu-

aluetta. 

Vesistöt ja vesitalous 

Suunnittelualue ei kuulu pohjavesialueeseen.  

Etelä-Siilinjärven yleiskaavaa varten teetettiin hulevesiselvitys vuonna 2012 (Siilinjärven kunta, 

Etelä-Siilinjärven hulevesiselvitys, Pöyry Finland Oy, 23.8.2012). Hulevedet suunnittelualueelta 

laskevat Siilinsalmeen.  

Aluekohtainen valuntakerroin on välitöntä pintavalunnan määrää ja muodostumista kuvaava pa-

rametri. Valuntakerroin on kyseiseltä valuma-alueelta välittömästi pintavaluntana poistuvan ve-

den osuus alueen kokonaissadannasta erilaisten häviöiden, kuten haihtumisen, pintavarastoitumi-

sen, imeytymisen ja pidättymisen jälkeen. Valuntakertoimen kasvaessa yli 0,25 alkaa huleveden 

osuus valunnasta olla alueellisesti huomattava.  

Vuorelan taajama- alueen pintavaluntakerroin selvityksen tekoaikaan oli 0,43, mikä kertoo siitä, 

että alueella on kovia vettä läpäisemättömiä pintoja runsaasti ja valuntaa hidastavia ja imeyttäviä 

painanteita vähemmän.   

Suunnittelualueen maaston alavimmalla kohdalla virtaa Virtasalmen suuntaan laskeva oja, johon 

kerääntyy sadevesiä Vuorelan ja moottoritien alueelta. 

Suunnittelualueen maaperä on pehmeää. Maaperäselvitystä tehtäessä tutkimuspisteen 13 kohdalla 

kairatankojen ylös noston jälkeen pulppusi kairareiästä vettä 15-40 cm korkeudelle, kunnes rei-

kään lyötiin vanha kairatanko, jolloin veden tulo tyrehtyi (ks. kaavaselostuksen kohta Maaperä 

ja rakennettavuus). 

Maa- ja metsätalous 

Suunnittelualue on lehtipuuvaltaista sekametsää.  
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Luonnonsuojelu 

Vuorelan-Toivalan alueen liito-oravakantaa on selvitetty usean vuoden aikana. Vuoden 2017 sel-

vityksissä (Siilinjärven kunta, Liito-oravaselvitykset 2017, Pöyry Finland Oy, 22.6.2017) Vuore-

lantien ja vt 5:n välisellä alueella todettiin olevan liito-oravan mahdollisia elinpiirejä.  

Suunnittelualueen eteläpäässä on Tammirannantien liito-oravareviiriin liittyvä ruokailupuualue, 

jonne pääsemiseksi Vuorelantien yli on rakennettu pylväistys kaavan mukaiseksi ylityspaikaksi 

ennen puuston kehittymistä luonnontilaiseksi kulkuyhteydeksi. 

 

Kuva 5: Vuorelan-Toivalan alueen liito-oravan mahdollisia elinpiirejä ja kulkuyh-
teyksiä. Kartta selvityksestä Siilinjärven kunta, Liito-oravaselvitykset 2017, Pöyry 
Finland Oy, 22.6.2017. 
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3 Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

Alueella on voimassa ympäristöministeriön 3.7.2008 vahvistama Kuopion seudun maakunta-

kaava, ympäristöministeriön 7.12.2011 vahvistama Pohjois-Savon maakuntakaava, ympäristömi-

nisteriön 15.1.2014 vahvistama Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava sekä ympäristöminis-

teriön 1.6.2016 vahvistama Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava.  

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 tarkistamisen 1. vaiheen on maakuntavaltuusto hyväksynyt 

19.11.2018. Maakuntakaava on tullut voimaan 1.2.2019 

Maakuntakaavassa asemakaava-alue on keskustatoimintojen paikalliskeskusaluetta (ca1) ja taa-

jamatoimintojen aluetta (A 002).  

 

KUVA 6. Ote Kuopion seudun maakuntakaavayhdistelmästä 

Yleiskaava 

Alueella on voimassa Etelä-Siilinjärjen yleiskaava, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 

7.4.2014. Yleiskaavassa suunnittelualueella on merkinnät kokoojakadusta ja suojaviheralueesta 

(EV) 

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan kaavamuutostyö on vireillä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

nähtävillä kunnanhallituksen päätöksellä 2.3.2020. Muutostyössä yleiskaava tarkistetaan ajan ta-

salle. Yleiskaavan muutoksessa tullaan luopumaan esitetystä Vuorelantien siirrosta löydettyjen 

luontoarvojen vuoksi. 

Nyt asemakaavoitettavan alueen osalta yleiskaavassa tullaan tarkastelemaan aluetta keskustapal-

velujen alueeseen liittyvänä kerrostaloalueena. 
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KUVA 7: Ote Etelä-Siilinjärven yleiskaavasta Vuorelan kohdalta 

 
KUVA 8: Ote alueen ajantasa-asemakaavasta 

Asemakaava 

Kaavamuutosalueella on voimassa Vuorelan alueen asemakaava. Voimassa olevassa asemakaa-

vassa suunnittelualue on Vuorelantien katualuetta ja sen itäpuolista suojaviheraluetta (EV). Suun-

nittelualueen eteläosa on merkitty liito-orava-alueeksi (pl-1). 

Pohjakartta 

Suunnittelualueella on käytössä Siilinjärven kunnan ylläpitämä numeerinen asemakaavan pohja-

kartta. 
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4 Kaavasuunnittelun tavoitteet 

4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 

Viimeisin valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on tehty 

14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvasi valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 

tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtioneuvoston päätös on 

tullut voimaan 1.4.2018. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat nyt laadittavaa asemakaavamuutosta erityi-

sesti seuraavien kokonaisuuksien osalta:  

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

 Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa alue-

rakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan 

edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttä-

mälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. 

 Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tu-

keutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahviste-

taan yhdyskuntarakenteen eheyttä. 

 Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri vä-

estöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, 

liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä. 

Tehokas liikennejärjestelmä 

 Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittä-

mällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla 

edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka- ja kul-

jetusketjuille sekä tavara- ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle. 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

 Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yh-

teyksien säilymistä. 

4.2 Kunnan määrittelemät tavoitteet 

Vuorelan alueella on selkeä tarve kaavoittaa uusia kerrostalorakennuspaikkoja, mutta sopivalla 

paikalla sijaitsevaa, vapaata ja kantavaa rakennusmaata ei juuri enää löydy. Tämän vuoksi vt 5 ja 

Vuorelantien väliin jäänyt rakentamaton suojaviheralue on päätetty ottaa rakentamiskäyttöön. 

Kaavatyön tavoitteena on huomioida kaavoitettavan paikan haasteet, mm. liikennemelu, heikosti 

kantava maaperä, mahdolliset liito-oravan elinpiirit sekä rakentamattoman maa-alueen kapea 

muoto.   

Liikenteen turvallisuutta sekä toimivuutta pyritään edistämään. Samoin otetaan huomioon kun-

nallistekniikan tarvitsemat mahdolliset aluevaraukset. 

Uuden asuntorakentamisen tavoitteena on myös lisätä Vuorelan vetovoimaisuutta, turvata ja ke-

hittää alueen palveluita sekä parantaa toimivan joukkoliikenteen edellytyksiä laatukäytävän var-

ressa. 

Etelä-Siilinjärven yleiskaavasta johdettu tavoite on täydennysrakentaminen, joka eheyttää yhdys-

kuntarakennetta, vähentää yksityisautoilun tarve ja parantaa joukko- ja kevyen liikenteen käytön 

mahdollisuuksia. 

Kunnan tavoitteet ovat em. valtakunnallisten tavoitteiden mukaisia. 
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5 Asemakaavan suunnitteluvaiheet 

5.1  Asemakaavan suunnittelun tarve 

Siilinjärven kuntastrategian yhtenä painopistealueena on vastuullinen kasvupolitiikka. Kunnan 

kasvu kohdistuu Kirkonkylän ja Vuorelan taajamiin, joissa väestön ikääntymisen myötä on eri-

tyinen tarve riittävälle kerrostaloasuntotuotannolle. Jatkuva kerrostalorakentaminen mahdollistaa 

myös Etelä-Siilinjärven palveluiden säilymistä ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.  

Vuorelassa on pikainen tarve uusille asuinkerrostalorakennuspaikoille, koska vapaita kerrostalo-

rakennuspaikkoja ei enää ole. Tällä kaavatyöllä suunnitellaan 6 uutta kerrostalorakennuspaikkaa 

Vuorelaan.   

5.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

5.2.1 Osalliset 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaavoituksen ominaisuuksiin kuuluu huolehtia siitä, että 

eri intressiryhmien (osallisten) mahdollisuus osallistua asioiden käsittelyyn on riittävän laajaa, 

oikeisiin asioihin kohdistuvaa ja oikein ajoittuvaa. 

Suunnitteluun osallistutetaan päättäjät, kuntalaiset ja ne intressiryhmät, joita tarkastelualueen ke-

hittäminen erityisesti koskettaa. 

Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa. 

Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

Tämän hankkeen osalta keskeiset osalliset ovat: 

- Lähialueen asukkaat, kiinteistöjen omistajat, palveluita tuottavat tahot 

- Kuntalaiset, joiden oloihin asemakaavamuutos vaikuttaa 

- ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat sekä liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueet 

- Rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, ympäristöterveys, tekniset palvelut, koulutoimi, sosi-

aalitoimi 

5.2.2 Vireilletulo 

Alueen asemakaavoituksen käynnistäminen on mainittu kaavoituskatsauksissa / -ohjelmissa vuo-

desta 2015 lähtien. 

5.2.3 Viranomaisyhteistyö ja lausunnot 

Täydennetään prosessin edetessä… 

5.2.4 Mielipiteet, muistutukset ja niiden huomioonottaminen 

Täydennetään prosessin edetessä… 

5.2.5 Suunnitteluvaiheen käsittelyt ja päätökset 

Täydennetään prosessin edetessä… 
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6 Asemakaavamuutoksen kuvaus 

6.1 Kaavan rakenne 

Asemakaavamuutos mahdollistaa alueelle kuuden (6) toisiinsa kytkeytyvän 5-7 -kerroksisen ker-

rostalon rakentamisen. Em. kerrostalot mahdollistavat asuntojen koosta riippuen arviolta noin 

200-250 uutta asuntoa noin 500 asukkaalle. Kerrostaloalueen (AK) ja Vuorelantien väliin on ker-

rostalojen pysäköintiä varten osoitettu autopaikkojen korttelialue (LPA). 

Vuorelan katualuetta on osoitettu hieman kavennettavan kerrostaloalueen kohdalla. Katualueva-

raus mahdollistaa kuitenkin kevyenliikenteenväylän rakentamisen myös kadun itä- eli kerrostalo-

jen puolelle. 

Eteläosa alueesta on osoitettu suojaviheralueeksi (EV/sl), jolla on luonnonsuojeluarvoja. Ko. alue 

mahdollistaa liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen säilymisen alueella. Suojaviheralu-

eelle on osoitettu pienialainen (10x10 m2) rakennusala enintään 40 m korkeaa mainostornia var-

ten. 

Aivan itäosaan kerrostalojen korttelialuetta ja suojaviheralueelle on osoitettu ko. alueiden sisäi-

nen aluevaraus joko maanalaisena putkitettuna tai avo-ojana johdettavia hulevesiä varten. 

Poikkeaminen voimassa olevasta yleiskaavasta 

Maankäyttö- ja rakennuslain 42.4 §:ssä todetaan:  

Jos yleiskaava on ilmeisen vanhentunut, asemakaava voidaan perustellusta syystä laatia tai muut-

taa sisällöltään 42.1 momentissa säädetystä poiketen. Tällöin on kuitenkin huolehdittava siitä, että 

asemakaava sopeutuu yleiskaavan kokonaisuuteen ja otettava huomioon, mitä 39 §:ssä säädetään 

yleiskaavan sisältövaatimuksista. 

Poikkeamisen perusteet 

Maakuntakaava mahdollistaa asemakaavamuutoksessa esitetyn maankäytön. 

Asemakaavamuutos on myös voimassa olevan yleiskaavan laadintaperusteiden ja tavoitteiden 

mukainen; yleiskaavassa yksi keskeinen tavoite on ollut täydennysrakentaminen, joka eheyttää 

yhdyskuntarakennetta, vähentää yksityisautoilun tarve ja parantaa joukko- ja kevyen liikenteen 

käytön mahdollisuuksia. 

Asemakaavamuutos täyttää myös MRL 39.2 §:n yleiskaavalle asetetut sisältövaatimukset: 

1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 

2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; 

3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 

4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tar-

koituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; 

5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön; 

6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 

7) ympäristöhaittojen vähentäminen; 

8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä 

9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. 

Asemakaavamuutos ei ole minkään em. sisältövaatimuksen vastainen. 

6.2 Aluevaraukset 

Asemakaavamuutoksessa on osoitettu aluevarauksia seuraaville maankäytöille:  

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK-18), autopaikkojen korttelialue (LPA-7), suojaviheralue, 

jolla on luonnonsuojeluarvoja (EV/sl-4). 

Aluevaraukset ja niihin liittyvät kaavamerkinnät on esitetty yksityiskohtaisesti kaavakartalla. 
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6.3 Asemakaavamuutoksen vaikutukset 

Asemakaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuvat keskeiset vaikutukset on koottu oheiseen taulukkoon. 

Alue- ja yhdyskuntarakenne Kerrostalorakentaminen tehostaa ja tukee olevaa taajamarakennetta. 

Palvelut Uudet asukkaat lisäävät paikalliskeskuksen sekä julkisten että yksityisten pal-

veluiden ja yritysten kysyntää ja siten taloudellista kannattavuutta. 

Liikenne Alue tukeutuu välittömästi olevaan katuverkostoon ja sen varrella kulkevaan 

toimivaan ja turvalliseen joukkoliikenteeseen. 

Asutuksen lisääntyminen lisää Vuorelantien ajoneuvoliikennettä. 

Vuorelantien itäpuoleiselle kerrostaloalueelle kulku on osoitettu ja koottu kol-

meen katuliittymään. Jokaiselle kerrostalotontille ei tule omaa liittymää. 

Katualuevaraus mahdollistaa sen varteen kerrostalojen puolelle asukkaita pal-

velevan kevyenliikenteen väylän rakentamisen. Tämä parantaa asukkaiden lii-

kenneturvallisuutta mm. kuljettaessa taajaman palvelualueille. 

Yhdyskuntatalous Taajaman yhteydessä olevan rakentamattoman alueen käyttöönotto rakenta-

mistarkoituksiin tehostaa olevien kunnallisteknisten verkostojen käyttöastetta 

ja siten edistää verkostojen taloudellisuutta. 

Luonnonympäristö Alueen luonnonsuojelullisesti merkittävin alue (liito-oravien lisääntymis- ja 

levähdyspaikat) säilyy nykytilassaan suojaviheralueena. 

Taajamakuva, 

rakennettu ympäristö 

Täydennysrakentamisen myötä Vuorelan keskusta  eheytyy ja kehittyy taaja-

makuvaltaan ja käytettävyydeltään laadukkaana ja viihtyisänä monipuolisten 

asumisen ja palvelujen alueena. 

Yhtenäinen nauhamainen kerrostalorakentaminen rajaa Vuorelan keskusta-

aluetta itäreunallaan selkeästi omaksi kokonaisuudeksi.  

Kaavamääräykset osaltaan ohjaavat kerrostalokorttelin rakentumista siten, 

että piha-alueet tulevat hyvin rajatuiksi kadun ja piha-alueiden väliin raken-

nettavilla pysäköintikatoksilla tai halleilla. Myös istutuksilla suojataan piha-

alueita liikennehäiriöiltä ja parannetaan taajamakuvaa. 

Ihmisten elinolot ja elinympäristö Kerrostalorakentaminen palvelukeskuksen yhteydessä vastaa vanhenevan vä-

estön ja muidenkin asukkaiden kysyntään asua lähellä julkisia palveluita. 

Taajama-alueella on monipuolisesti erilaisia palveluita ja harrastusmahdolli-

suuksia, jotka ovat uusille asukkaille hyvin saavutettavissa. 

Kerrostalot edellytetään toteutettavan siten, että moottoritien suunnasta tuleva 

liikennemelu puskuroidaan rakennusteknisillä ratkaisuilla. Rakennukset tule-

vat toimimaan siten ns. meluesteinä, mikä vähentää liikennemelua kerrostalo-

jen piha-alueiden ohella laajemminkin niiden länsipuoleisilla taajama-alueilla. 
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7 Asemakaavan toteutus 

Asemakaavamuutoksen tultua hyväksytyksi ja saatua lainvoimaisuuden, rakennusluvat voidaan 

myöntää lainvoimaisessa asemakaavassa osoitetulle rakentamiselle kaavassa määritellyillä reu-

naehdoilla. 

Rakentamisen ajankohdat määräytyvät yksittäisten hankkeiden toteuttamissuunnitelmista. 
 

Kuopiossa 11.5.2020 

 
Jorma Harju 

Kaavoitusinsinööri 


