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1. JOHDANTO JA KAAVATYÖN TIIVISTELMÄ 

1.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Asemakaavan laatiminen on asetettu tavoitteeksi vuosien 2018 ja 2019 kaavoitusohjel-
missa. Asemakaavan aloituspalaveri viranomaisille pidettiin tammikuussa 2019. 

Asemakaava tuli vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto ase-
tettiin nähtäville marras-joulukuussa 2019. Asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville alku-
syksystä 2020. Asemakaava on tarkoitus hyväksyä ja saada lainvoimaiseksi vuoden 2020 
aikana. 

1.2 Asemakaavan tavoitteet ja keskeinen sisältö 

Harjamäellä sijaitsevan, Yrityskeskus Innocumin alueen rakennettu ympäristö on vielä ase-
makaavoittamaton. Kaavatyön tavoitteena on määritellä asemakaavoittamattoman alueen 
nykyinen käyttö ja tutkia alueen täydennysrakentamismahdollisuudet. Tavoitteena on myös 
alueella jo olemassa olevien toimintojen säilyttäminen ja toiminnan turvaaminen sekä kehit-
täminen. 

Asemakaavoitettava alue on osa vanhaa maakunnallisesti arvokasta sairaala-aluetta, jonka 
vuoksi kaavatyössä selvitetään ja huomioidaan rakennetun ympäristön rakennus- ja kult-
tuurihistorialliset arvot sekä maisemalliset arvot ja annetaan kaavassa tarvittavat suojelu-
määräykset ja -suositukset. Uudisrakentamisessa tulee ottaa huomioon ympärillä oleva 
puistomaisuus ja vanhan sairaala-alueen rakennettu kulttuuriympäristö. 

Asemakaava-alueelle ja sen läheisyyteen sijoittuu useita eri toimintoja mm. Hamulan ala-
koulu, päiväkoti Pilvilinna, Sakupe Oy:n tekstiilihuoltokeskus ja Yrityskeskus Innocum, jotka 
tuottavat alueelle paljon liikennettä. Alueen liikennejärjestelyjen toimivuus ja turvallisuus tar-
kastellaan ja esitetään niihin tarvittavat muutokset. Erityistä huomiota kiinnitetään kevyen 
liikenteen, saattoliikenteen ja huoltoliikenteen risteyskohtiin ja liikenteen sujuvuuden suun-
nitteluun. Kaavatyön yhteydessä selvitetään nykyistä ja tulevaa Harjamäen alueen kytkey-
tymistä ympäröivään liikenneverkkoon asemakaavan suunnittelualuetta laajemmalta alu-
eelta.  

Suunnittelualue sijoittuu pohjavesialueelle, jonka vuoksi asemakaavassa osoitetaan tarvit-
tavat suojelumääräykset pohjavesialueelle. Kaavassa osoitetaan aluetta palvelevat katualu-
eet sekä viheralueet. 

1.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Alueen toteuttaminen ja täydennysrakentaminen on mahdollista aloittaa heti kaavan lainvoi-
maiseksi tulon jälkeen. Rakennusten laajentamisia ja osa uusista rakennuspaikoista on 
mahdollista toteuttaa nykyiseen katu- ja kunnallistekniseen verkostoon tukeutuen. Toteutta-
misen tarkempi aikatauluttaminen ja rakentamisen vaiheistus jää alueen maanomistajien 
ratkaistavaksi. Alueelle sijoittuvan täydennysrakentamisen kokonaismäärä huomioon ottaen 
toteutus tulee ajoittumaan usealle vuodelle. 
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2. LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

2.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Asemakaava-alue sijaitsee Harjamäellä, noin 3 kilometriä Siilinjärven kirkonkylän keskus-
tasta länteen. Kaava-alue on osa vanhaa Harjamäen sairaala-aluetta, jota ympäröivät tii-
viisti rakennetut Harjamäen ja Vesijärven pientaloalueet.  

Harjamäen piirimielisairaala perustettiin 1920-luvulla vanhan tilakeskuksen yhteyteen kes-
kelle maaseutua. Sairaala-alueelle rakennettiin useita arkkitehti Axel Mörnen, Sakari Hon-
kavaaran, Reino Koivulan ja Kaj Michaelin suunnittelemia sairaalan toimintoihin liittyneitä 
rakennuksia huoltorakennuksista henkilökunnan asuinrakennuksiin. Osa rakennuksista on 
ehditty jo purkaa, mm. asuntola (H2, vuodelta 1939) sekä asuntola/vuodeosasto (S4 vuo-
delta 1953). 

Sairaalan lopetettua toimintansa vuonna 1997 alueelle perustettiin kiinteistöyhtiö (Kiinteistö 
Oy Isoharja) hallitsemaan ja kehittämään vanhaa sairaala-aluetta rakennuksineen. Alueelle 
syntyi kiinteistöyhtiön myötä Yrityskeskus Innocum, joka vuokraa entisissä sairaala-raken-
nuksissa sijaitsevia toimitiloja yrittäjille. Alueella toimii nykyisin noin 60 yritystä ja yhteisöä ja 
työpaikkoja alueella on noin 450.   

Yrityskeskus Innocumin ympäristö on säilynyt puistomaisena ja alueella on havaittavissa 
vielä vanhalle sairaala-alueelle leimallista, harkitusti sommiteltua ympäristöä. Pääosa suun-
nittelualueen puustosta on harjualueille tyypillistä männikköä, rakennusten ja tiestön var-
teen on istutettu koivu- ja lehtikuusikujanteita. Kaavoitettavalla alueella ja lähiympäristössä 
sijaitsee useita leikkipuistoja, kaksi pallokenttää sekä tenniskenttä. 

Kaava-alueelle saavutaan Harjamäentietä, joka toimii Vesijärven ja Harjamäen alueiden ko-
koojakatuna. Suunnittelualueen sisäiset liikenneyhteydet ovat syntyneet pääosin jo sairaa-
lan toiminta-aikana, mikä asettaa haasteita eri liikennemuotojen yhteensovittamisessa. Alu-
eella on paljon kevyttä- ja saattoliikennettä päiväkodille ja koululle sekä raskasta- ja huolto-
liikennettä mm. pesulalle ja Yrityskeskus Innocumille, jotka risteävät mm. Myllyharjuntiellä 
ja Harjamäenraitilla. 

Asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 16,5 ha, josta asemakaavan muutosaluetta 
on noin 2,3 ha. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa peltoalueisiin, idässä Myllyharjuntiehen, 
etelässä Harjamäentiehen ja lännessä Soutajantiehen.  

Alueen pohjoisosassa sijaitsee Sakupe Oy:n toimitilat sekä Savon Voima Oyj:n Harjamäen 
kaukolämpökeskus. Suunnittelualueen keskiosassa sijaitsee Innocumin päärakennus (S1) 
ja sairaalan entiset huoltorakennukset (T2, T3), jotka kaikki toimivat nykyään yrityskeskus 
Innocumin vuokraamina toimisto- ja varastorakennuksina sekä väliaikainen viipalerakennus 
kunnan työntekijöille. Länsiosassa suunnittelualuetta sijaitsee Kevättömän sairaala (S6), 
joka toimii palvelukotina erityisryhmille. Alueen eteläosassa sijaitsee Harjamäen sairaalan 
entinen päärakennus (S2), jossa toimii nykyisin päiväkoti Pilvilinna sekä ns. Naistalo (S3), 
joka toimii toimistorakennuksena.  

Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Hamulan alakoulu ja Harjamäen 
puutarha. Hieman kauempana pohjoisessa toimii Siilin Ratsastuskeskus.  
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Kuva 1 Ortoilmakuva suunnittelualueelta  

(Paikkatietoikkuna)  

2.1.2 Luonnonympäristö 

Maisemarakenne, maisemakuva 

Harjamäen entinen sairaala-alue on aikanaan rakennettu Siilinjärveltä Maaningan suuntaan 
jatkuvan suuren saumamuodostumaharjun rinteeseen. Maasto laskee pohjoisen suuntaan 
kunnes rajautuu Kevätön-järveen. Harjun Kevättömälle laskeutuva pohjoisrinne muodostuu 
useasta peräkkäisestä terassimaisesta rinteestä. Entinen sairaala-alue on lakialueen alapuo-
lisella ylätasanteella ja sairaalalle aikanaan kuuluneet puutarha ja pellot pohjoisen suuntaan 
laskevilla rinteillä. Suunnittelualueen matalin kohta noin + 105 mpy sijoittuu kaava-alueen 
pohjoisosan peltoalueille, Sakupe Oy:n läheisyyteen ja korkein kohta noin + 115 mpy kaava-
alueen eteläosaan, Harjamäentielle. 

Sairaalalle kuuluneet peltoalueet ovat aikanaan yltäneet Kevättömän ranta-alueille saakka. 
1970-luvulla, karjapidon päättymisen myötä, sairaalan peltoja alettiin metsittämään rannasta 
alkaen mm. koivikoksi ja lehtikuusikoksi. Entiseltä sairaala-alueelta ja Harjamäentieltä avau-
tuneet järvinäkymät ovat rantametsän kasvun myötä hävinneet. 

Kaava-alueen eteläpuolella sijaitsee Patakukkulan – Tarinaharjun harjualue, jossa soranoton 
vuoksi oli useita vuosikymmeniä avoinna laajoja sorakuoppia. Nykyään, soranoton loppumi-
sen myötä kuopat ovat alkaneet metsittyä. Kaava-alueen itä- ja länsipuolelle sijoittuvat Har-
jamäen ja Vesijärven asuinalueet, joiden läpi itä-länsisuuntaisesti kulkee kokoojakatuna toi-
miva Harjamäentie.  

Harjamäentie 

ratsastustalli 

puutarha 

koulu 

Sakupe 

S1 T2 

S1 

T3 

S2 

 

S6 
S3 

Savon 
Voima 

T1 
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Maaperä ja rakennettavuus 

Kaava-alueen maaperän rakennettavuutta on selvitetty Harjamäen sairaala-alueen aatekil-
pailun yhteydessä 1990-luvulla. Suunnittelualue sijoittuu rakentamiskelpoisuusluokkaan tyy-
dyttävä (II).  

II   Tyydyttävä  

Maapohja on hiekkaa tai silttistä hiek-
kaa. Rakennukset voidaan perustaa 
maanvaraisina kohtuullisia pohjarasi-
tuksia käyttäen. Kunnallistekniikan ra-
kentaminen on helppoa. Ainoastaan sy-
vät kaivannot joudutaan tukemaan työ-
turvallisuuden takia. Pohjavesipinta on 
syvällä. (Harjamäki, osayleiskaavan se-
lostusehdotus) 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 3 Maaperä suunnittelualueella  

(Geologian tutkimuskeskus, Maankamara rajapintapalvelu 3.1.2019).  

Kasvillisuus ja eläimistö  

Kirkonkylän yleiskaavaa varten teetettiin luontoselvitys (Kirkonkylän osayleiskaava, luonto-
selvitys, Pöyry Finland Oy, 31.12.2014). Selvityksen mukaan Siilinjärvi sijaitsee eteläboreaa-
lisella kasvillisuusvyöhykkeellä ja Järvi-Suomen kasvimaantieteellisellä alueella. Eliömaa-
kuntajaossa se on osa Pohjois-Savoa. Siilinjärvi kuuluu Kuopion lehtokeskuksen ydinaluee-
seen, mikä näkyy kasvillisuuden rehevyytenä ja vaateliaiden kasvilajien esiintymisenä. Suun-
nittelualueella ei luontoselvityksen mukaan sijaitse merkittäviä luontoarvoja.  

 

 

Kuva 2 Maaperän rakennettavuus 
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Suunnittelualueelle ja sen läheisyyteen sijoittuvat puistoalueet vaihtelevat hyvin hoidetuista 
nurmikoista heinävaltaisiin puistometsiköihin. Pääpuulajeina ovat harjualueille tyypillinen 
mänty sekä koivu. Puiden kunto on vaihteleva ja viimevuosina on poistettu huonokuntoisem-
pia yksilöitä. Erityisen hienoja, yksittäisiä puita löytyy Innocumin päärakennuksen (S1) lähei-
syydestä. Harjamäentien ja Harjamäenraitin väliin jäävälle viheralueelle sijoittuu vanha män-
nikkö. Kaava-alueella on havaittavissa vielä vanhalle sairaala-alueelle leimallista, harkitusti 
sommiteltua ympäristöä, joka muodostui rakennuksista ja niitä ympäröivistä puistoista, puu-
kujanteista, puutarhoista ja puistomaisena hoidetuista pienistä metsikköalueista. Rakennus-
ten ja tiestön varteen on istutettu koivu- ja lehtikuusikujanteita.  

 
Kuva 4 Harjamäentien ja Harjamäenraitin välillä olevaa vanhaa männikköä. 

Vesistöt ja vesitalous 

Pohjavesi 

Suunnittelualue sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeällä Harjamäki-Kasurila pohjavesi-
alueella. Harjamäki-Kasurila nykyisen pohjavesialueen muodostumisalueen pinta-ala on 
noin 552 ha ja arvioitu antoisuus 4500 m3/vrk. 

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK, 14.12.2016) Itä-Suomen yksikkö on laatinut Siilinjärven 
Harjamäki-Kasurila ja Jälänniemi –pohjavesialueiden ja niiden välisen harjualueen geologi-
sen rakennetutkimuksen ja siihen liittyvän pohjaveden virtausmallinnuksen. Tavoitteena oli 
saada geologista ja hydrogeologista lisätietoa maankäytön suunnittelua ja toteuttamista var-
ten. Lisäksi selvitettiin pohjavesialueen eteläpuolista aluetta Jälän suunnalla ja Harjamäki-
Kasurilan pohjavesialueen mahdollisia hydraulisia yhteyksiä Jälänniemen pohjavesialuee-
seen. Harjamäki-Kasurila ja Jälä (Jälänniemen pohjavesialue) pohjavesimuodostuma koos-
tuu harjukokonaisuudesta, joka näyttäisi olevan hydraulisesti yhtenäinen. Päävirtaussuunta 
on luoteesta kaakkoon. Harjamäki-Kasurila pohjavesialueella sijaitsee kaksi pohjavedenot-
tamoa, Hakkaralan ja Koivuniemen vedenottamot. Koivuniemen vedenottamo on noin 3 kilo-
metrin päässä ja Hakkaralan vedenottamo noin 2,5 kilometrin päässä suunnittelualueesta.  

Harjamäki-Kasurila –pohjavesialueen kallioperä koostuu pääasiassa mafisesta vulkaniitista. 
Ainoastaan aivan etelä- ja pohjoisosassa on kiillegneissiä ja porfyyristä granodioriittia sekä 
tonaliittistä gneissiä. Alueen yleisimmät maalajit ovat jääkauden aikana syntyneet ohuesti 
kallioperää peittävä moreeni ja muinaisen Yoldiameren pohjasedimenteiksi kerrostuneet sa-
vet ja siltit sekä alueen läpi kulkevan harjun hiekat ja sorat.   

Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueen rajaustarkistusmenettely on kesken alueelle suunnit-
teilla olevien lisätutkimusten takia. Koska on vielä epävarmaa, miten rajaus tulee sijoittu-
maan, asemakaavassa osoitetaan nykyinen, virallinen pohjavesialuerajaus. 
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Pintavedet 

Suunnittelualue on Kevätön-nimisen järven valuma-alueella, joka kuuluu Vuoksen vesien-
hoitoalueeseen. Vedet virtaavat Kevättömän kanssa samassa tasossa olevan Pöljänjärven 
kautta Pöljänjokea pitkin Sulkavanjärveen. Kevättömän pinta-ala on 370 ha ja sen keski-
syvyys 2,5 m ja maksimisyvyys 10,1 m. Valuma-alueen pinta-ala on 14,9 km2. Kevättömän 
valuma-alueen pinta-alasta peltojen osuus on 26 %, rakennetun alueen 16 % ja vesistöjen 
noin 25 %. Kevättömän merkittävimpiä kuormitustekijöitä ovat maatalous, haja-asutuksen 
jätevedet ja säännöllisestä hapettomuudesta johtuva sisäinen ravinnekuormitus. Kevättömän 
ekologinen tila on luokiteltu välttäväksi vuonna 2013 (Järvi&Meri Wiki).  

Harjamäen sairaala johti jätevetensä lähes puhdistamattomana Kevättömään useita vuosi-
kymmeniä vuoteen 1975 asti. Pohjois-Savon ympäristökeskus ja Siilinjärven kunta kunnosti-
vat yhdessä Kevätöntä ja sen alapuolista Pöljän-järveä vuosina 1995 – 2000. Kunnostustoi-
mien jälkeen järvien hoitotoimia jatkettiin yhdessä Pohjois-Savon TE-keskuksen ja osakas-
kuntien rahoituksella. Tavoitteena on ollut järvien vedenlaadun parantaminen kalastukseen, 
veneilyyn ja uintiin sopivaksi. Hoitotoimet loppuivat vuonna 2009 Pöljänjärven hapetussopi-
muksen päätyttyä.  

Maa- ja metsätalous 

Suunnittelualueen pohjoisosassa ja pohjoispuolella sijaitsevat peltoalueet ovat viljelykäy-
tössä. Nykyisten pelto-alueiden pohjoispuolella sijainneet, Kevättömän ranta-alueelle saakka 
ulottuneet, sairaalalle kuuluneet peltoalueet kasvavat nykyisin kookasta lehtikuusta ja koivua. 

Luonnonsuojelu 

Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitseva Kevätön kuuluu vuonna 1982 hyväksyttyyn val-
takunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Lintuvesien suojeluohjelman tavoitteena on 
säilyttää siihen kuuluvat lintuvesikohteet mahdollisimman luonnontilaisina. Kevätön on re-
heväkasvuinen ja matala lintuvesi, jonka ympärillä on puoliavoimia niittyjä ja vanhoja lehti-
metsiä. Sen lajistoon kuuluvat tavanomaisten vesilintujen lisäksi mm. ruskosuohaukka, kau-
lushaikara ja laulujoutsen (Kuikka ry 2016).  

Suunnittelualueen eteläpuolella levittäytyvä Patakukkulan - Tarinaharjun alue kuuluu valta-
kunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Suojeltavien harjujen luonnontilaa ja maisemaku-
vaa ei saa heikentää esimerkiksi maa-ainesten ottamisella. Harjujen suojelu perustuu pää-
asiassa maa-aineslakiin ja – asetukseen (Ympäristöministeriö). 

2.1.3 Rakennettu ympäristö 

Yhdyskuntarakenne, taajamakuva 

Harjamäen sairaala perustettiin Kuopion läänin läntisten kuntien yhteisenä piirimielisairaa-
lana vuonna 1921. Sairaalan ensimmäiset rakennukset rakennettiin vuonna 1926 vanhan 
tilakeskuksen yhteyteen keskelle maaseutua. Harjamäen tila oli suurimmillaan pinta-alal-
taan noin 300 hehtaaria, jossa puistomaista sairaala-aluetta oli noin 28 ha. Suurimmillaan 
potilasmäärä oli noin 900 ja henkilökuntaa perheineen sairaala-alueella asui parhaimmil-
laan noin 400 ja työntekijöitä sairaalassa oli enimmillään noin 700. Entisiä sairaala-, asunto-
, huolto- ja maatilarakennuksia alueella oli enimmillään 39, joissa oli pinta-alaa yhteensä 
lähes 40 000 kerrosneliömetriä.   

Harjamäen sairaala-alue sijaitsi alun pitäen omana fyysisenä ja sosiaalisena yhteisönään 
noin 3 kilometrin etäisyydellä Siilinjärven kirkonkylästä länteen. Alueen ainutlaatuinen ilme 
muodostui hoidettujen puistojen ja luonnontilaisen metsän sekä peltoalueiden vuorottelusta. 
Alkuvuosikymmeninä sairaala-alueen ympäristö säilyi maaseutumaisena.   

Harjamäen ja kirkonkylän välinen alue rakentui vähitellen umpeen omakotitaloasutuksella. 
Vuonna 1975 laadittiin Mäntyrinteen asemakaava ja 1980-luvulla kaavoitettiin sairaalaan lä-
hellä olevat pellot ja alue nimettiin Vesijärven alueeksi. 2000-luvun alkupuolella kaavoitettiin 
Harjamäen alueelle kolme asuinpientaloaluetta. 
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Kuva 5 Harjamäen sairaala-aluetta peltoineen 1960-luvulta. 

Sairaalatoiminnot siirtyivät vähitellen pois Harjamäestä 1990-luvun kuluessa ja sairaalan toi-
minta päättyi lopullisesti vuonna 1997. Sairaalan lopetettua toimintansa Harjamäellä alueelle 
perustettiin kiinteistöyhtiö hallitsemaan ja kehittämään vanhaa sairaala-aluetta rakennuksi-
neen. Alueelle syntyi kiinteistöyhtiön myötä Yrityskeskus Innocum, joka vuokraa entisissä 
sairaala-rakennuksissa sijaitsevia toimitiloja yrittäjille.  

Nykyisin Harjamäen alue hahmottuu tiiviisti rakennettuna taajama-alueena, jota kehystää 
metsä pohjoisen ja etelän suunnalla. Viljelyalueet ovat suurimmalta osaltaan hävinneet 
asuinrakentamisen tieltä. Harjamäen vanhan sairaala-alueen ja Kevättömän rantametsien 
väliin on jäänyt muutamia peltoaukeita, jotka tuovat avaruutta rakennettuun ympäristöön.  
Etelän suunnalla kohoaa itä-länsisuuntainen harjumuodostuma, joka laskeutuu pohjoisen 
suuntaan. Harjamäen alue sijaitsee harjun tasanteella.  

 
Kuva 6 Viistoilmakuva vuodelta 2017. 
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Asuminen 

Suunnittelualueella, Kevättömän entisessä sairaalarakennuksessa toimii Palvelukoti At-
tendo Siilinhelmi, joka tarjoaa monipuolisia asumispalveluja eri-ikäisille mielenterveyskun-
toutujille. Palveluihin kuuluvat ympärivuorokautinen, kuntouttava ja tuettu palveluasuminen. 
Harjamäenraitin toisella puolella, suunnittelualueen luoteiskulmassa sijaitsee 2010-luvulla 
rakennettu rivitaloyhtiö.  

Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuvien Vesijärvi ja Harjamäki asuinalueiden pääasialli-
nen asumismuoto on omakotitalo- ja rivitalo-asuminen. Harjamäki 2 ja Harjamäki 3 asema-
kaava-alueilla sijaitsee yhteensä seitsemän sairaala-aikaista asuntoloiksi rakennettua ker-
rostaloa, jotka sittemmin on muutettu asuinkerrostaloiksi.  

Palvelut ja työpaikat   

Harjamäen alueelta löytyy monipuolisia palveluita. Alueella toimivan Yrityskeskus Innocumin 
tiloissa toimii yhteensä yli 60 yritystä mm. kahvila-ravintola, palvelukoti, kampaamoja, ompe-
limo ja sairaala-museo. Myös osa Siilinjärven kunnan palveluista toimii yrityskeskus Innocu-
min tiloissa ja alueelle väliaikaisesti sijoitetussa viipalerakennuksessa. Suunnittelualueella ja 
sen läheisyydessä toimivat myös Sakupe Oy:n tekstiilihuoltokeskus, Harjamäen puutarha, 
Siilin Ratsastuskeskus ja Hamulan alakoulu.    

Kolmen kilometrin päässä sijaitsevasta kirkonkylän keskustasta löytyvät lähes kaikki normaa-
lin kuntakeskuksen palvelut, mm. terveyspalvelut ja monipuoliset kaupalliset palvelut. 

Virkistys 

Suunnittelualue asettuu Siilinjärven kirkonkylän virkistysalueiden kannalta hyvälle sijainnille. 
Kantatien 77 eteläpuolella, noin 2 kilometrin etäisyydellä sijaitsee Patakukkulan urheilualue, 
josta löytyvät pururadat, hiihtoladut, hyppyrimäki, skeittiramppi ja lentopallokentät.  Lähimmät 
pururadat ja hiihtoladut kulkevat noin 0,5 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Tarinan 
golfkenttä sijaitsee Patakukkulan alueen eteläpuolella ja lähin yleinen uimaranta on vajaan 
kahden kilometrin etäisyydellä Kalettoman lammen rannalla. Kirkonkylällä olevalle Ahmon 
urheilualueelle on matkaa noin kolme kilometriä. Harjamäentien varrella kulkee kevyenliiken-
teen väylä, joka jatkuu kantatien 77 varrella aina Maaningalle saakka.  

Kaava-alueen itäpuolella, Hamulan koulun läheisyydessä sijaitsee Harjamäen jalkapallo-
kenttä Innocum 1 sekä koulun omat liikunta- ja pelikentät. Kaava-alueen eteläosassa sijait-
see jalkapallokenttä Innocum 2 sekä tennis- ja sählykenttänä toimiva asfaltoitu alue. Kaava-
alueen läpi pohjois-eteläsuuntaisesti kulkee moottorikelkkareitti ja alueen pohjoispuolella toi-
mii ratsastuskeskus.  

 
Kuva 7 Virkistyspalveluita kaava-alueella ja sen läheisyydessä. 
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Liikenne 

Suunnittelualueen eteläpuolella kulkeva Harjamäentie toimii Harjamäki-Vesijärvi -alueen ko-
koojakatuna ja sitä käytetään myös läpikulkuun kantatielle 77 (Maaningantie). Harjamäentie 
on osa alkuperäistä Maaningan suuntaan johtanutta maantietä.  

Harjamäentiellä on voimassa taajamarajoitus (50 km/h) ja tielle on rakennettu hidasteita sekä 
useampi keskisaarekkeellinen suojatie lähinnä katuliittymien läheisyyteen. Harjamäentie toi-
mii myös Luja Betoni Oy:n sorakuljetusten reittinä sekä erikoiskuljetusreittinä, sillä Maanin-
gantien ylittävä Harjamäen kaarisilta (Lehdontie) on liian matala erikoiskuljetuksille. 

Kaava-alueen eteläpuolella, Harjamäentiellä on bussipysäkkipari. Paikallisliikenteen linja-
auto käy kääntymässä entisen Kevättömän sairaalan piha-alueella. Joukkoliikenneyhteydet 
kuntakeskustaan ja Kuopion suuntaan ovat kohtalaiset. Päiväsaikaan busseja kulkee noin 
tunnin välein kumpaankin suuntaan. Siilinjärven keskustan itäosassa kulkee rautatie, ase-
malle on matkaa noin 3 kilometriä. Kuopion lentokenttä sijaitsee n. 14 kilometrin etäisyydellä 
Siilinjärven Toivalassa.  

Suunnittelualue rajautuu Myllyharjuntiehen, Harjamäentiehen ja Soutajantiehen. Myllyhar-
juntien itäpuolella, Harjamäentien pohjoispuolella ja Soutajantien länsipuolella on kevyenlii-
kenteenväylät.  

Suunnittelualueella sijaitsevat monimuotoiset toiminnot aiheuttavat liikenneverkolle erityisiä 
haasteita. Haasteita luovat mm. koulun ja päiväkodin kevyt- ja saattoliikenne, tekstiilihuolto-
keskus Sakupen ja kaukolämpökeskuksen raskasliikenne, Harjamäen yritysalueen työ-
paikka- ja asiakasliikenne sekä Siilin Ratsastuskeskuksen ja alueen asukkaiden tuottama 
liikenne.  

 
Kuva 8 Joukkoliikenteen pysäkit ja kevyen liikenteen väylät. 

Liikenneselvitys 

Sitowise Oy on ollut mukana Harjamäen asemakaavahankkeessa selvittämässä Harjamäen 
alueen liikennejärjestelyjä ja niiden kehittämistä. Liikenneselvitystyön yhteydessä tehtiin lii-
kenteen verkollinen tarkastelu, joka ulottui asemakaavan suunnittelualuetta laajemmalle alu-
eelle. Liikenneselvityksen tavoitteena on ollut muodostaa riittävien vaihtoehtotarkastelujen 
kautta liikenneverkko, joka täyttää mahdollisimman hyvin Harjamäen kehittämisen pitkän täh-
täimen tavoitteet, ei ole ristiriidassa kantatien 77 toimivuuden kanssa ja on maankäytön ke-
hittymisen myötä toteutettavissa vaiheittain.  
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Vaihtoehtotarkastelun verkollisena lähtökohtana oli, että Harjamäki yhdistyy uudella kokoo-
jakadulla Taivallahteen. Taivallahden asuinalueen kytkeytymistä katuverkon osalta Harja-
mäkeen on mietitty jo Kirkonkylän yleiskaavan yhteydessä. Jo tuolloin on tunnistettu, että 
Harjamäen ja Taivallahden kautta kulkeva kevyenliikenteen yhteys on yksi tärkeimmistä 
yleiskaavassa osoitetuista uusista reiteistä. Yleiskaavassa on myös osoitettu Harjamäen ja 
Hamulan Kevättömän rannan tuntumaan yhdyskuntarakenteen mahdollisia laajenemisalu-
eita, joiden kytkeytyminen liikenneverkkoon tulee huomioida. 

Vaihtoehtotarkastelun perustehtävä oli selvittää, missä kohtaa uusi kokoojakatu liittyy Har-
jamäen alueeseen ja sen palveluihin. Voimakkaina reunaehtoina toimivat maasto ja nykyi-
nen rakentaminen. Perustehtävän ohella selvitettiin, kuinka kokoojakatuvaihtoehdot liite-
tään Maaningantiehen ja mitä mahdollisia muita järjestelyjä se edellyttää tai tuo uutena 
mahdollisuutena toteuttaa.  

Myllyharjuntien kehittämistä kokoojakaduksi ei otettu mukaan vaihtoehtotarkasteluun. Ka-
dun sijainti suhteessa maankäyttöön ja sen liikenteellisen roolin takia Myllyharjuntiellä pi-
täisi selvityksen mukaan pikemminkin pyrkiä vähentämään ajoneuvoliikennettä ja harkita 
raskaan liikenteen siirtomahdollisuuksia muille väylille päiväkodin ja koulun saavutettavuu-
den sekä alueen huoltoliikenteen mahdollistamissa rajoissa. 

 
Kuva 9 Liikenneselvityksen verkollisen vaihtoehtotarkastelun tutkitut ideavaihtoehdot  

(Sitowise Oy)  

Laaditussa verkollisessa vaihtoehtotarkastelussa jatkosuunnitteluun suositeltiin vaihtoehtoa 
C, jossa uusi kokoojakatu tuodaan Taivallahden suunnalta Harjamäentiehen Isoharjantien 
ja Soutajantien välisen urheilu- ja viheralueen kautta. Perusteluissa todetaan, että vaihto-
ehto C voidaan toteuttaa vaiheittain ja se aiheuttaa Harjamäen rakennettuun ympäristöön 
sijoittuvista vaihtoehdoista vähiten haittaa nykyiselle maankäytölle ja sijaitsee Harjamäen 
saavutettavuuden kannalta verkollisesti parhaalla paikalla.  

Liikenneverkon kehittämisen ensimmäisessä vaiheessa esitettiin rakennettavan tarvittavalle 
osuudelle uusi katu, joka tulevaisuudessa toimii laajemman kokoojakadun osana. Kevättö-
mäntien pohjoiseksi jatkeeksi Taivallahteen esitetään rakennettavan sisäisen liikenteen 
käyttöön katu jalankulku- ja pyöräilyväylineen. Maaningantien ja Harjamäentien liittymään 
esitetään tehtäväksi tarvittavat näkemäraivaukset, jotka olisi hyvä tehdä jo nykytilanteessa. 
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Kuva 10 Liikenneselvityksessä esitetty 1.vaiheen liikenneverkko  

   (Sitowise Oy)  

Rakennettu kulttuuriympäristö  

Suunnittelualue on osa vanhaa Harjamäen sairaala-aluetta. Kuopion seudun maakuntakaa-
vassa Harjamäen vanha sairaala-alue on merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimi-
sen kannalta maakunnallisesti merkittäväksi alueeksi (MA 621). Kuopion seudun maakunta-
kaavaa varten vuonna 2006 laaditussa kulttuuriympäristöselvityksessä mainitaan suunnitte-
lualueelta erikseen vanha päärakennus (S2), naistalo (S3) ja huoltorakennus (T2).  

Kirkonkylän yleiskaavassa Harjamäen sairaalan vanha päärakennus (S2) ja naistalo (S3) 
ovat merkitty rakennussuojelukohteiksi merkinnällä sr-1/xx ja Kevättömän sairaala (S6) ja 
uusi päärakennus (S2) kulttuuriarvoja sisältäviksi kohteiksi, joilla on paikallista merkitystä 
merkinnällä r/xx. Lisäksi sairaala-alueelle on osoitettu ympäristön säilyttämistä ohjaava mer-
kintä /s, jolla yleiskaavassa on osoitettu eri aikakausia edustavia yhtenäisiä tai muuten ar-
vokkaita rakennettuja ympäristöjä. 

Harjamäen sairaalan vanha pääraken-
nus (S2) 

Harjamäen vuonna 1926 valmistuneen 
sairaalan päärakennuksen on suunnitellut 
arkkitehti Axel Mörne. Sairaalan hoito-
osastot olivat rakennuksen ensimmäi-
sessä ja toisessa kerroksessa, kolman-
nessa kerroksessa oli henkilökunnan 
asuntoja.  

Sairaala korjattiin vuonna 1964, jolloin ra-
kennuksen keskikäytävää ja huonejakoa 
muutettiin. Siihen rakennettiin hissi ja keit-

tiö ja alkuperäinen tiilikatto korvattiin peltikatteella. 1970-luvulla ruutuikkunat vaihdettiin ja raken-
nuksen väritystä muutettiin. 

Rakennuksen hahmon mahtipontisuutta korostaa klassismin mukainen symmetria sekä barokki-
mainen kattoikkunoiden käyttö. Aivan Harjamäentien varressa rapattu sisääntuloportti osoittaa ta-
lon pääjulkisivun ja samalla aikaisemman saapumissuunnan. Symmetrisesti päärakennukseen 
nähden pihan puolella on kaksi kahdeksankulmaista puurakenteista paviljonkia. 

Rakennusta on vuosikymmenten varrella korjattu ja sen alkuperäinen detaljiikka on osin kadonnut 
mm. katteen, ikkunoiden ja julkisivuvärityksen muuttuessa. 

Rakennuksessa toimii Siilinjärven kunnan päiväkoti Pilvilinna ja toimintakeskus. 
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Naistalo (S3)  

Harjamäen sairaalatoimintojen vaatiessa 
lisätiloja rakennettiin 125-paikkainen 
naisosasto, joka valmistui vuonna 1939. 
Samana syksynä puhjenneen talvisodan 
vuoksi sairaala joutui sotasairaalaksi aina 
vuoteen 1945 saakka. Rakennuksen 
suunnitteli Sakari Honkavaara 

Erityispiirteenä rakennuksessa on koris-
tuksenomaisesti punatiilikerroksin koros-

tetut räystäänaluset. Naistalon julkisivut sirosti detaljoituineen ikkunoineen ja ovineen ovat säily-
neet alkuperäisinä. Hienona yksityiskohtana on säilynyt julkisivun tyylikäs kello. Massoittelultaan 
funktionalistisessa rakennuksessa näkyy mielenkiintoisesti vielä varhaisempien tyylien detaljeja, 
kuten räystään kattotuolien koristeellinen muotoilu.  

Rakennus on työpaikkakäytössä mm. toimistotiloina. 

 

Harjamäen sairaalan uusi pääraken-
nus (S1) 

Harjamäen vuonna 1959 valmistuneen 
sairaalan uuden päärakennuksen on 
suunnitellut arkkitehti Reino Koivula. Ra-
kennusta on peruskorjattu vuonna 1985.  

Rakennus on työpaikkakäytössä. 

 

 

 

 

 

Entinen Kevättömän sairaala (S6) 

Kevättömän sairaala valmistui vuonna 
1961. Sen suunnitteli arkkitehti Reino 
Koivula. Rakennus on pohjaltaan L-muo-
toinen. Julkisivuissa on ajalle tyypilliset 
nauhaikkunat. 

Rakennus toimii palvelukotina. 

 

 

Lämpökeskus (T1) 

Reino Koivulan suunnittelemassa raken-
nuksessa on ollut sairaalan lämpökeskus 
ja voimalaitos. Lämpökeskuksesta on 
hoidettu koko sairaala-alueen 
aluelämmitys. Kattilahuoneen laajennus 
tehtiin 1979, verstastilan laajennus 1982. 
Puulämmitteinen lämpökeskus on muu-
tettu 1970-luvulla raskasöljykäyttöiseksi 
ja vuonna 2011 nestekaasukäyttöiseksi. 
Alkuperäinen tiilinen savupiippu on pu-
rettu.  
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Huoltorakennus (T2) 

Sairaalakokonaisuuteen kuuluvan, van-
han päärakennuksen takana sijaitsevan 
rapatun huoltorakennuksen vuodelta 
1928 on suunnitellut arkkitehti Axel 
Mörne. Rakennus edustaa 1920-luvun 
klassismia. Rakennusta on laajennettu 
heti valmistumisen jälkeen ja 1930-luvun 
puolivälissä. 

 

 

 

Huoltorakennus (T3), entinen keittiö-
ruokala 

Rakennus valmistui vuonna 1959 ja sitä 
laajennettiin vuonna 1986. Rakennuksen 
on suunnitellut arkkitehti Reino Koivula. 

 

Harjamäen sairaalan vanha portti 

Sairaalan alkuperäinen 20-luvun 
klassismia edustava kolmiosainen 
betoninen portti, joka on rakennettu 
samaan aikaan vanhan sairaalan kanssa 
(1926). Portti on ollut keskeinen 
elementti päärakennuksen edessä 
olevassa symmetrisessä puistossa.  

 

Muuntamo  

Lämpökeskuksen pohjoispuolella on kor-
keahko punatiilimuuntaja, josta on ilmei-
sesti johdettu ensimmäiset sähkölinjat 
sairaalan alueelle.  
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Rakennus- ja alueinventointi 

Asemakaavahankkeen yhteydessä teetettiin Harjamäen alueelle rakennus- ja alueinven-
tointi, jonka laati Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy. Inventointi koski Harjamäen keskeisintä 
aluetta sekä 11 rakennuskohdetta. Kahdessa rakennuskohteessa inventointi ulotettiin kos-
kemaan myös rakennuksen sisätiloja. Inventointialueen pohjoisosassa sijaitseva Sakupe 
Oy:n pesula on suhteellisen nuori, eikä sen historiaa ole tarkemmin tämän inventoinnin yh-
teydessä tutkittu. 

Inventoinnissa alueen tärkeimmäksi yksittäiseksi rakennukseksi on mainittu vanha päära-
kennus (S2) vuodelta 1926 sekä siihen kiinteästi liittyvät kaksi paviljonkia ja sairaalan 
vanha portti. Tärkeinä rakennuksina inventoinnissa mainitaan myös rakennukset S1, S3, 
S6 ja T2. Nämä rakennukset ovat yksittäisinä rakennuksina tärkeitä ja lisäksi erittäin tär-
keitä osia alueen identiteetin kannalta. Rakennukset T1, T3, Muuntaja ja Sairaalan portti 
mainitaan inventoinnissa niin ikään tärkeinä osina Harjamäen alueen identiteettiä sekä his-
toriallista kerroksisuutta.  

Inventoinnin johtopäätöksissä todetaan, että Harjamäen alueen rakennuskanta muodostaa 
hyvin säilyneen entisen sairaala-alueen, josta on helposti havaittavissa sairaalatoiminnan 
historia sekä 1920-luvulla vallalla ollut klassismi ja 1930-luvun funktionalismi. 1950 - 60-lu-
kujen vaihteen selkeäpiirteisten sairaalarakennusten, lämpökeskuksen ja keittiö-ruokalan 
roiskerapatut julkisivut lisäävät alueen historiallista kerroksisuutta leimallisesti tiettyyn aika-
kauteen kuuluvina kohteina.  

Alueen pohjoispuolella oleva pelto sekä alueen puisto vanhoine mäntyineen ovat erottama-
ton osa alueen historiaa ja identiteettiä. Inventoinnin kohteena ollut entinen sairaala-alue on 
kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus. 

Osa alueen puistomaisesta ympäristöstä on kasvanut umpeen ja alue kaipaisi harvennusta. 
Päärakennus (S2) tulisi näkyä alueella laajemmin. Alueelle mahdollisen täydennysrakenta-
misen sijoittelussa, koossa ja arkkitehtuurissa tulee noudattaa erityistä harkintaa. Oleva ra-
kennuskanta ja puistomainen avoin ympäristö tulee säilyttää. 

 
Kuva 11 Harjamäen keskusta-alue, rakennus- ja alueinventointi. Asemapiirros.  

   (Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy, 30.9.2019)  
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Kuva 12 Harjamäen keskusta-alue, rakennus- ja alueinventointi. Täydennysrakentaminen.  

   (Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy, 30.9.2019) 

Muinaismuistot 

Kaava-alueella ei ole tiedossa olemassa olevia muinaismuistoja, mikä selviää vuonna 2015 
teetetystä muinaisjäännösinventoinnista (Siilinjärvi Kirkonkylän yleiskaava-alueen muinais-
jäännösinventointi. Mikroliitti Oy). Kunta on teettänyt myös muinaisjäännöspotentiaalia kar-
toittavan selvityksen vuonna 2017 (Mikroliitti Oy). Siinä historiallisen ajan talon paikkoja 
suunnittelualueelle osuu yksi (kuva 9). Isojakokartalla kohde B, maastokartalla kohde 2 on 
Lehtolan tila. Paikka on statukseltaan tuhoutunut, ei suojelukohde. 

 
Kuva 13 Ote Siilinjärven muinaisjäännöspotentiaali –selvityksen liitekartoista. Vasemmalla v. 1788 isoja-
kokartta ja oikealla talonpaikat maastokartalla. 
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Tekninen huolto 

Suunnittelualue kuuluu vesi- ja 
viemäriverkostojen toiminta-alu-
eisiin. Kaavoitettavan alueen lä-
heisyydessä sijaitsevien nykyis-
ten asuinalueiden sekä kaava-
alueella sijaitsevien rakennusten 
osalta vesi- ja energiahuolto- 
sekä tietoliikenneverkostot ovat 
rakennettu.   

Kaava-alueen pohjoispuolella on 
jäteveden pumppaamo, jonka 
kautta johdetaan Maaningan kun-
nan sekä Harjamäen pientaloalu-
een jätevedet kunnan keskuspuh-
distamolle. 

 

 

 

 

 

Suunnittelualueen kiinteistöt ovat 
liittyneet suurelta osin kaukoläm-
pöön. Savon Voima Oyj:n kauko-
lämpökeskus sijaitsee suunnitte-
lualueella, Isoharjantien ja Harja-
mäenraitin kulmassa. Jätehuol-
lon palvelutehtävistä vastaa jäte-
yhtiö Jätekukko Oy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erityistoiminnat  

Suunnittelualueella sijaitsee Savon Voima Oyj:n Harjamäen kaukolämpökeskus, joka käyttää 
polttoaineenaan nestekaasua ja varapolttoaineena on kevyt polttoöljy. Kaukolämpökeskus 
tuottaa höyryä vieressä sijaitsevalle Sakupe Oy:n pesulalle, jonka lisäksi kaukolämpökeskus 
toimii huippu- ja varalämpölaitoksena Siilinjärven kaukolämpöverkostossa. Kaukolämpökes-
kuksella on voimassa oleva ympäristölupa (vuodelta 2011), jonka mukaan laitoksen tulee 
toimia.  

Savon Voima Oyj:n Harjamäen kaukolämpökeskus on SEVESO III –direktiivin mukainen, 
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvoma nestekaasulaitos, jonka konsultointi-
vyöhykkeen leveys on 0,5 km. Tukes on määritellyt tuotantolaitoksille ja varastoille vyöhyk-
keet, joiden sisällä kaavoituksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota riskeihin ja suuronnet-

Kuva 14 Kaava-alueen vesi-, viemäri- ja hulevesiverkosto. 

Kuva 15 Kaava-alueen kaukolämpöverkosto. 
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tomuusvaaran torjuntaan. Ns. konsultointivyöhykkeet on muodostettu laitosten riskeistä ylei-
sesti tiedossa olevien arvioiden perusteella, joten niitä ei voi käyttää suoraan suojaetäisyyk-
sinä tuotantolaitosten ja herkkien toimintojen välillä.  

Yli 5 tonnia, mutta alle 50 tonnia olevien maanalaisten nestekaasun varastosäiliöiden suoja-
etäisyydet ulkopuolisiin kohteisiin on määritetty seuraavasti: 5 metriä toisen rajaan, yleiseen 
liikenne-väylään ja nestekaasuvaraston toimintaan kuulumattomiin rakennuksiin; 15 metriä 
kiinteistön ulkopuolisiin rivi- ja omakotitaloihin (asuinrakennukset) ja liikenteen solmu-kohtiin; 
30 metriä kiinteistön ulkopuolisiin kouluihin, hotelleihin, kerrostaloihin, suurmyymälöihin ja 
muihin suuren välijoukon kokoontumiseen tarkoitettuihin rakennuksiin ja hotellin majoitusti-
loihin. Tukesin Harjamäen kaukolämpökeskukselle antamissa ehdoissa Isoharjantie ja Myl-
lyharjuntie on mainittu kaukolämpökeskuksen polttoainerekkojen kulkureittinä. Polttoainerek-
koja lämpökeskukselle tulee noin 1-2 rekkaa/viikko. 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Suunnittelualue rajautuu etelässä kokoojakatuna toimivaan Harjamäentiehen. Kadun keski-
määräinen vuorokausiliikennemäärä on vuonna 2016 ollut 1437 ajoneuvoa/vrk. Vuonna 2017 
laaditun yleispiirteisen meluselvityksen mukaan ennuste vuoden 2035 Harjamäentien keski-
määräiseksi vuorokausiliikennemääräksi on 1796 ajoneuvoa/vrk (Kuopion ja Siilinjärven me-
luselvitys vuosille 2017 ja 2035. WSP Finland Oy 13.10.2017).  

Savon Voima Oyj:n kaukolämpökeskuksen tontilla on maaperän tilan tietojärjestelmässä 
mainittu yksi kohde (Matti-kohde, polttoaineen tankkauspiste). 

Ilman laatu  

Alueen ilmanlaatuun vaikuttavat Savon Voima Oyj:n Harjamäen kaukolämpökeskus ja kiin-
teistökohtainen lämmitys. Lämpökeskukselle tehtyjen leviämislaskelmien mukaan hengitet-
tävien hiukkasten (PM10) ja typpidioksidin pitoisuudet ovat alhaiset. PM10-pitoisuus on alle 
puolet vuorokausiohjearvosta (70 μg/m3) ja noin 35 % vuosiraja-arvosta (40 μg/m3). Typpi-
dioksidipitoisuus on noin 35 % vuoro-kausiohjearvosta (70 μg/m3). Lämpökeskuksen hiuk-
kas- ja rikkidioksidipäästöt ovat vähentyneet vuonna 2011 toteutetun polttoainemuutoksen 
seurauksena. Pientä häiriötä ilman laatuun voivat aiheuttaa maatalouden lievät hajuhaitat 
sekä ajoittainen ajoradoilta leviävä pöly. 

2.1.4 Maanomistus 

Kiinteistö Oy Isoharja omistaa suurimman osan asemakaavoittamattomasta alueesta. Siilin-
järven kunta osti vuonna 2018 Kiinteistö Oy Isoharjan koko osakekannan, kunnasta tuli 
kaupan myötä yhtiön yksinomainen omistaja. Muita maanomistajia ovat Sakupe Oy ja Sa-
von Voima Oyj.  

 
Kuva 16 Kaava-alueen maanomistus. 
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2.2 Suunnittelutilanne 

2.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa tätä kaavahanketta koskevat seuraavat tavoit-
teet:  

 Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa 
aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. 
Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehi-
tyksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. 

 Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, 
joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. 

 Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta 
eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä 
viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä. 

 Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vai-
kutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai riskit halli-
taan muulla tavoin. 

 Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten ai-
neiden kuljetusten järjestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, yleis-
ten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista. 

 Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperin-
nön arvojen turvaamisesta. 

 Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viher-
alueverkoston jatkuvuudesta. 

Maakuntakaavat 

Alueella on voimassa Kuopion seudun maakuntakaava (3.7.2008 YM), Pohjois-Savon maa-
kuntakaava (7.12.2011 YM), Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava (15.1.2014 YM) sekä 
Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava (1.6.2016 YM). Pohjois-Savon maakuntahallitus 
käynnisti 23.1.2017 Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 laadinnan 1. vaiheen, jonka maa-
kuntavaltuusto hyväksyi 19.11.2018.  

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 2. vaihe on tullut vireille 26.8.2019. 

 
Kuva 17 Ote maakuntakaavayhdistelmästä  
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Maakuntakaavan kaavamerkinnät suunnittelualueella: 

Taajamatoimintojen alue (A 001) 

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tai maakunnallisesti 
tärkeä alue tai kohde (MA 621) 

Tärkeä pohjavesialue (pv) 

Joukkoliikennevyöhyke 

Moottorikelkkailureitti 

Kevyen liikenteen seuturaitti 

Yleiskaava  

Kaava-alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kirkonkylän yleiskaava, jonka Siilinjärven 
kunnanvaltuusto hyväksyi 25.4.2016.  

 
Kuva 18 Ote Kirkonkylän yleiskaavasta. 

Yleiskaavan kaavamerkinnät suunnittelualueella: 

AP-1 Pientalovaltainen asuintoalue. 

PY  Julkisten palvelujen ja hallinnon alue 

TP  Työpaikka-alue 

VL  Lähivirkistysalue 

EN Energiahuollon alue 

/s  Alue, jolla ympäristö säilytetään 

pv  Tärkeä pohjavesialue 

sr-1/ Rakennussuojelukohde, jolla on seudullista tai maakunnallista merkitystä 

r/xx  Kulttuuriarvoja sisältävä kohde, jolla on paikallista merkitystä 

ask  Asemakaavoitettava alue 

Ulkoilureitin yhteystarve 
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Kevyen liikenteen reitti 

Nykyinen tie ja linja 

Asemakaava 

Suunnittelualueen ympärillä ovat voimassa Harjamäki 1 (27.8.2001 KV), Harjamäki 2 
(27.1.2003 KV) ja Harjamäki 3 (19.12.2005 KV ja 5.11.2012 KV) asemakaavat. 

Asemakaavan muutos koskee Harjamäki 2 asemakaava-alueella sijaitsevaa asuinpientalo-
korttelia 2520 sekä katu- ja viheralueita. 

 
Kuva 19 Ote ajantasa-asemakaavasta. 

Rakennusjärjestys 

Kunnanvaltuusto hyväksyi Siilinjärven kunnan rakennusjärjestyksen 18.3.2013. 

Tonttijako ja –rekisteri 

Tonttijakoa ja – rekisteriä ei ole, kiinteistöt kuuluvat valtakunnalliseen kiinteistörekisteriin. 

Pohjakartta 

Siilinjärven kunnan mittaustoimisto on laatinut pohjakartan alueelle vuonna 1977. Paikkatie-
topalvelut laativat hyväksytyn, täydennetyn pohjakartan asemakaavoitusta varten. 

Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen (1284/99) vaatimukset. Korkeusjärjestelmä 
N2000 ja tasokoordinaattijärjestelmä ETRS-GK28. 

Rakennuskiellot 

Alueella ei ole rakennuskieltoja. 

Suojelupäätökset 

Kaavoitettava alue on osa maakunnallisesti merkittävää kulttuurihistoriallista kohdetta ja/tai 
ympäristöä. Kirkonkylän yleiskaavassa alueelle on annettu suojelumääräyksiä, jotka koske-
vat yksittäisten rakennusten lisäksi ympäristöä. 
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3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Harjamäellä, Yrityskeskus Innocumin tiloissa toimii nykyisin noin 60 yritystä ja yhteisöä ja 
työpaikkoja alueella on noin 450. Alueella toimii myös osa Siilinjärven kunnan julkisista pal-
veluista, Savon Voima Oyj:n Harjamäen kaukolämpökeskus ja tekstiilihuoltokeskus Sakupe 
Oy. Yrityskeskus Innocumin tilat ovat useamman vuoden ajan olleet lähes täyteen vuokrat-
tuja.  

Harjamäen entinen sairaala-alue on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta 
maakunnallisesti tärkeä alue. Alueella on havaittavissa vielä vanhalle sairaala-alueelle lei-
mallista, harkitusti sommiteltua ympäristöä.  

Asemakaavatyön tavoitteena on määritellä Harjamäen alueella sijaitsevan asemakaavoitta-
mattoman alueen nykyinen käyttö ja tutkia alueen täydennysrakentamismahdollisuudet. 
Kaavatyön yhteydessä selvitetään ja huomioidaan rakennetun ympäristön rakennus- ja 
kulttuurihistorialliset arvot sekä maisemalliset arvot sekä liikenteen tarpeet.  

3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Asemakaavan laadintaan on ryhdytty Siilinjärven kunnan aloitteesta. Kunta hankki vuonna 
2018 omistukseensa Kiinteistö Oy Isoharjan koko osakekannan, kaupan myötä kunnasta 
tuli yhtiön yksinomainen omistaja. Asemakaavatyö on sisältynyt vuosien 2018–2019 kaa-
voituskatsauksiin.  

Kunnanhallitus päätti asettaa asemakaavaluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunni-
telman nähtäville 11.11.2019.  

3.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

3.3.1 Osalliset 

Osallisia asemakaavatyössä ovat:  

Kaava- ja lähialueen asukkaat, kiinteistöjen ja lähialueen maanomistajat, kaava- ja lähialu-
eella toimivat yritykset  

Kunnan viranomaiset - rakennusvalvonta, maankäyttö ja maapolitiikka, ympäristönsuojelu, 
ympäristöterveys, tekniset palvelut, yritysasiamies, sivistyspalvelut ja sosiaalitoimi 

Muut viranomaiset - Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat – vastuualue 
sekä liikenne ja infrastruktuuri – vastuualue, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Pohjois-
Savon Liitto, Tukes, Pohjois-Savon pelastuslaitos 

Muut yhteistyötahot - Savon Voima Oyj, Savon Voima Verkko Oy, DNA Oy, Siilinjärven Yrit-
täjät ry 

3.3.2 Vireilletulo  

Kaavatyö tuli vireille 14.11.2019. Kaavatyöhön liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
asetettiin nähtäville vireille tulon yhteydessä ja se pidetään nähtävillä kunnantalolla, pääkir-
jaston info-pisteessä, kaavoitustoimistossa Lentokapteenissa sekä kunnan internet-sivuilla 
14.11.2019 alkaen. 

Osallisten käyttöön on koottu asemakaavatyöhön liittyvä ”kansalaisen kansio”, joka pidetään 
nähtävillä pääkirjaston info-pisteessä. Myös opasvihkonen osallistumisesta ja vaikuttami-
sesta kaavoitukseen kuuluu aineistoon. Kannanottojen jättämistä varten jaossa on palaute-
lomake. 

3.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Asemakaavahankkeen vireille tulosta kerrottiin kuntalaisille vuosien 2018 ja 2019 kaavoitus-
katsauksissa. Kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt on kerrottu osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa. 

Asemakaavan valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävänä 15.11. – 16.12.2019 välisenä aikana. 
Valmisteluvaiheen yhteydessä järjestettiin keskustelutilaisuus alueen asukkaille 9.12.2019. 
Tilaisuuteen osallistui 4 lähialueen asukasta.  

Asemakaavan ehdotusaineisto oli nähtävillä x.x.-x.x.2020 välisenä aikana. 
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3.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Kaavatyön käynnistämisen jälkeen järjestettiin viranomaisille asemakaavatyön aloituspala-
veri 28.1.2019, johon kutsuttiin kunnan keskeisten palvelualueiden edustajat ja Pohjois-Sa-

von ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat – vastuualue sekä liikenne ja infrastruktuuri – 
vastuualue. Aloituspalaverissa käsiteltiin kaavahankkeen lähtökohtia ja tavoitteita. Palave-
rista on laadittu muistio. 

Pääkohdat aloituspalaverista: 

• Tarvitaanko Harjamäen vanhan päärakennuksen (S2) osalta rakennushistoriaselvitystä?  Tarve 
ulottaa asemakaavallinen suojelu osin sisätiloihin? 

• Täydennysrakentamisen osalta tulisi tehdä selvitys ja/tai havainnekuvia, jossa huomioidaan myös 
puistot. 

• Harjamäentien ja Maaningantien (kt 77) liittymän toimivuus tulisi selvittää. 

• Kaavassa huomioitava liikenteen sujuvuus ja turvallisuus, myös valaistukseen kiinnitettävä huo-
miota. 

• Taivallahdelta tulisi olla suora kulkuyhteys Hamulan koululle. 

• Päiväkodin saattoliikenne on koettu ongelmalliseksi. 

• Pysäköintipaikkojen riittämättömyys, toimisiko keskitetty pysäköinti? Pysäköintipaikkojen lisäämi-
sen vaihtoehtona joukkoliikenteen kehittäminen alueella. 

• Harjamäen alueen vesihuoltoverkoston kunto? 

• Huomioitava Savon Voima Oyj:n kaukolämpökeskuksen suoja-alue (nestekaasu). Myös tekstiili-
huoltokeskus Sakupe Oy käyttää nestekaasua. 

• Savon Voima Oyj:n rakennuspaikalla on mahdollisesti pilaantunut maa-alue. 

• Asemakaavan päivitystarpeet Harjamäentien ja Maaningantien väliin jäävällä alueella? 

• Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle on tarvetta. 

• Alueen läpi kulkeva moottorikelkkareitti on ainut yhteys pohjoiseen. 

• Kaupan sijoittuminen alueelle? 

• Alueelle tuotannollisia tiloja (pohjoisosan peltoalueille)? Pellot ovat vuokrattuna viljelykäyttöön. 
Vuokrausta jatketaan niin pitkään kunnes alueelle on tulossa muuta käyttöä.  

• Maakuntamuseo sekä Yrittäjät ry tulee lisätä osallisiksi kaavatyöhön. 

 

Asemakaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana järjestettiin luonnosvaiheen lausuntopala-
veri, jossa viranomaisilla oli mahdollisuus antaa lausunto kaavahankkeesta. Lausuntopala-
veri pidettiin 9.12.2019. Lausuntopalaverissa saatu palaute on kirjattu palaverista laadittu 
muistioon sekä seostuksen kappaleeseen 3.5.3 Mielipiteet ja niiden huomioiminen. 

3.4 Asemakaavan tavoitteet 

3.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kunnan asettamat tavoitteet, muut tavoitteet 

Kaavatyön tavoitteena on kunnan strategisten tavoitteiden mukaisesti laatia alueelle asema-
kaava, joka mahdollistaa tulevaisuuden kehittämistoimenpiteet voimassa olevan Kirkonkylän 
yleiskaavan mukaisille alueille.  

Tavoitteena Harjamäen alueen osalta on kuntastrategian mukainen vahva elinkeinopolitiikka 
ja työpaikkojen lisääminen Yrityskeskus Innocumin alueelle. Tavoitteena on Harjamäen alu-
een elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kohentaminen, johon liittyy mm. suojeltavien raken-
nusten käytön turvaaminen.  

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet  

Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä sijaitsevan jo olemassa olevan ja suunnitellun uu-
den rakentamisen yhteen sovittamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tavoitteena on 
ratkaista alueen tuleva maankäyttö ja täydennysrakentamismahdollisuudet huomioiden alu-
een rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot sekä maisemalliset arvot 
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Alueen liikennejärjestelyjen toimivuus ja turvallisuus tarkastellaan ja esitetään niihin tarvitta-
vat muutokset. Erityistä huomiota kiinnitetään kevyen liikenteen, saattoliikenteen ja huolto-
liikenteen risteyskohtiin ja liikenteen sujuvuuden suunnitteluun.  

Seveso III-direktiivi koskee vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen tor-
juntaa ja sen 13 artikla sääntelee maankäytön suunnittelua. Kaavoituksessa on huolehdit-
tava, ettei riskille alttiita toimintoja sijoiteta liian lähelle vaaraa aiheuttavia laitoksia ja varas-
toja. Suunnittelualueella sijaitsee Savon Voima Oyj:n Harjamäen kaukolämpökeskus, joka 
käyttää polttoaineenaan nestekaasua. Suunnittelussa on huomioitava nestekaasusäiliön 
suoja-alueet. 

3.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Osallisten tavoitteet 

Harjamäen alueella on kulttuuri- ja rakennushistoriallisia arvoja. Kaavatyön yhteydessä tulee 
selvittää asemakaavallisen suojelun tarve myös päärakennuksen sisätiloissa (S2, esim. por-
taikot, kiviset ikkunapenkit).  

Suunnittelussa on huomioitava Taivallahden uuden asuinalueen kytkeytyminen Harjamäen 
alueeseen, yhteisenä tekijänä mm. alakoulu ja virkistyspalvelut. 

3.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

3.5.1 Kaavaluonnoksen valmistelu 

Harjamäen alueen asemakaavatyön pohjaksi on laadittu useita alustavia vaihtoehtoja, joi-
den pääratkaisuna on ollut, että suunnitteilla oleva alue täydentyy nykyisen kaltaisella, mm. 
toimisto-, toimitila- ja liikerakentamisella sekä erityisasumiseen tarkoitetulla rakentamisella, 
entisten sairaalarakennusten ympärille. Harjamäentien varteen ja rakennusten ympärille on 
tavoitteena ollut jättää viherkaistaleita luomaan alueelle puistomaisuutta ja säilyttämään 
alueella viehättävää, vanhalle sairaala-alueelle leimallista, harkitusti sommiteltua ympäris-
töä. 

Rakentamisen määrää ja sijoittumista alueelle ovat ohjanneet alueen maanomistajilta saa-
dut toiveet sekä alueelle laadittu rakennus- ja alueinventointi. Uudisrakentamisen sijoitte-
lussa on pyritty ottamaan huomioon inventoinnissa esille tuodut olemassa olevan rakennus-
kannan ja maiseman arvot sekä näkymien pitäminen riittävän avoimena.  

Liikenteen osalta tarkastelua on ulotettu asemakaavan suunnittelualuetta laajemmalle alu-
eelle, johtuen Hamulan koulun sijainnista suunnittelualueen läheisyydessä ja uuden Taival-
lahden asuinalueen liittymisestä Hamulan koulun koulupiiriin. Kaavaluonnoksessa on huo-
mioitu liikenneselvityksessä esiin tuodut vaihtoehdot liikenneverkosta, joka tulevaisuudessa 
voi ulottua Harjamäen alueelta Taivallahden asuinalueelle ja tarvittaessa jopa kirkonkylän 
yleiskaavassa osoitetuille yhdyskuntarakenteen mahdollisille laajenemisalueille Hajamäen 
ja Hamulan Kevättömän rannan tuntumassa. 

Liikenneselvityksen verkollisessa vaihtoehtotarkastelussa jatkosuunnitteluun suositeltiin 
vaihtoehtoa C, jossa uusi kokoojakatu tuodaan Taivallahden suunnalta Harjamäentiehen 
Isoharjantien ja Soutajantien välisen urheilu- ja viheralueen kautta (kuva 20, ve1). Perus-
teena ratkaisulle on kadun saavutettavuus, mahdollisuus toteuttaa katu vaiheittain ja vähi-
ten rakennetulle ympäristölle haittaa aiheuttava vaihtoehto. 

Jatkosuunnitteluun esitetyn vaihtoehdon C pohjalta punnittiin vielä mahdollisuutta osoittaa 
laadittavana olevassa asemakaavassa katuverkko niin, ettei Harjamäentien varrella oleva 
urheilu- ja virkistyspalveluiden alue jäisi kokonaan uudisrakentamisen ja katualueen alle. 
Esille tuli vaihtoehto, jossa hyödynnettäisiin olemassa olevaa Soutajantien ja osin myös 
Harjamäenraitin katualuetta (kuva 20, ve2).  
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Kuva 20 Harjamäen alueelle mietittyjä vaihtoehtoisia liikenneratkaisuja. 

3.5.2 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 

Asemakaavaratkaisuksi valittiin vaihtoehto, jossa Harjamäen keskusta-alueen ympäri kier-
tää uusi katuyhteys, joka mahdollistaa alueelle osoitetun uudisrakentamisen sijoittumisen 
pääasiassa vanhojen arvorakennusten taakse ja alueen rakentamisen vaiheistuksen use-
ammalle vuodelle. Ratkaisu mahdollistaa myös alueella sijaitsevien tenniskentän ja pallo-
kentän säilymisen. Mahdollinen ensimmäinen rakentamisvaihe voidaan toteuttaa varsin pie-
nin muutoksin katuverkon ja pysäköinnin osalta (Kuva 21). Rakentamisen vaiheistus jää 
alueen maanomistajien ratkaistavaksi.  

Esitetty ratkaisu mahdollistaa liikenneselvityksessä esitettyjen vaihtoehtoisten liikennejär-
jestelyjen toteuttamisen, eikä pitkän tähtäimen suunnitelmista mitään esitettyä ratkaisua 
suljeta pois. Asemakaavassa osoitettu uusi, Harjamäen keskusta-alueen kiertävä katuyh-
teys voi tulevaisuudessa toimia osana pidemmälle pohjoisen suuntaan ulottuvaa kokooja-
katua.  

 
Kuva 21 Rakentamisen mahdollinen vaiheistus, vaihe 1.  
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Kuva 22 Rakentamisen mahdollinen vaiheistus. 

3.5.3 Mielipiteet ja niiden huomioiminen 

Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden huomioiminen, luonnos 

Asukkaat, maanomistajat, yhteisöt ja yritykset 

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

Esittely- ja keskustelu-
tilaisuus 9.12.2019 

Yleisöä 4 henkilöä 

Harjamäentien ja Maaningantien risteyk-
sessä on sattunut jokunen vuosi sitten kuo-
leman johtanut kolari (ko. kolaria ei ole 
huomioitu liikenneselvityksessä).  

Tieto risteysalueella sattuneesta on-
nettomuudesta lisätään liikenneselvi-
tykseen. 

 Osallistujat pitivät liikenneselvityksessä esi-
tettyä näkemäraivausta hyvänä ratkaisuna, 
muttei riittävänä parantamaan risteysalu-
een liikenneturvallisuutta. Lehdontien sillan 
on koettu olevan näkemäesteenä risteys-
alueella.  

 

Liikenneselvitystyön yhteydessä Har-
jamäentien ja Maaningantien risteys-
alueen näkemäalueet on tarkastettu 
ja todettu ne riittäviksi. Lehdontien 
sillan kokeminen näkemäesteenä ris-
teysalueella johtunee siitä, että kan-
tatie tulee sillan takaa näkyville niin 
myöhään, käytännössä vasta sitten, 
kun Harjamäentieltä saavutaan kan-
tatien reunaan. Tästä johtuen liitty-
mään on sijoitettu stop-merkki. 

 Osallistujat ehdottivat Harjamäentielle sekä 
Maaningantielle erillisiä kääntymiskaistoja 
sekä nopeuden alentamista Maaningan-
tiellä 60 km/h, alkaen Maaningan suun-
nasta liikennevalvontakameran kohdalta, 
aina Siilinjärven kirkonkylälle saakka.  

Kaavatyön yhteydessä tehdyn liiken-
neselvityksen mukaan käynnissä ole-
vassa asemakaavatyössä tarkasteltu 
uusi maankäyttö on lähinnä täyden-
nysrakentamista, eikä sen toteutta-
minen aiheuta uusia liikenneverkon 
täydentämistarpeita. 

Maaningantie on ELY-keskuksen 
hallinnoima kantatie. Esitys kantatien 
nopeusrajoituksen alentamisesta ja 
kääntymiskaistoista tulee tehdä ELY-
keskukselle. 
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Esittely- ja keskustelutilai-
suus jatkuu... 

Asemakaava-aineistoon toivottiin lisättävän 
vaikutusten arviointia lähialueen asukasnä-
kökulmasta. Kaavaluonnosaineistossa on 
keskitytty vaikutusten arviointiin rakennetun 
ympäristön, kulttuuriympäristön sekä viher-
verkoston osalta.  

Kaavaselostukseen on lisätty vaiku-
tusten arviointia asukasnäkökul-
masta. 

 Keskustelun yhteydessä kritisoitiin riittävän 
vuoropuhelun puuttumista Harjamäen alu-
een kehittämisen osalta asukkaiden ja alu-
eella toimivien yritysten/yhteisöjen ym. vä-
lillä.  

Kaavaluonnosvaiheessa järjestettiin 
yleisötilaisuus (9.12.2019) alueen 
asukkaille ja alueella toimiville yrityk-
sille/yhteisöille. Tilaisuudessa kes-
kusteltiin Harjamäen alueen tulevai-
suudesta ja alueen kehittämisestä. 

 Osallistujat toivoivat Kevättömän ranta-alu-
een raivaamista ja siistimistä sekä ulkoilu-
polkujen rakentamista alueelle.  

Kevättömän ranta-alue ei kuulu val-
misteilla olevaan asemakaava-aluee-
seen. Ranta-alueen raivaamisen ja 
ulkoilupolkujen osalta voi olla yhtey-
dessä Yrityskeskus Innocumiin. 

 Harjamäen alueelle kaavaluonnoksessa 
esitettyä uudisrakentamista ehdotettiin si-
joitettavaksi toisaalle Kirkonkylän alueella, 
esim. keskustaan. Näin Harjamäen keskus-
alue säilyisi ennallaan, kauniina kulttuuri-
maisemallisena alueena.  

Asemakaavatyön yhtenä tavoitteena 
on ollut mahdollistaa Harjamäen alu-
eella toimivan yrityskeskuksen toi-
minnan jatkuminen ja sen kehittämi-
nen. Uudisrakentamisen sijoittumi-
nen pois Harjamäen alueelta esim. 
kirkonkylän keskustaan ei tue tätä ta-
voitetta.  

Kaavatyön yhtenä lähtökohtana ja ta-
voitteena on huomioida Harjamäen 
keskusalueen säilyminen kauniina, 
kulttuurimaisemallisena alueena, 
joka tulee ottaa huomioon alueen uu-
disrakentamisessa.  

 Osallistujien keskuudesta todettiin, että uu-
disrakentamisella ylläpidetään alueen posi-
tiivista kehittymisitä. Rakentamisen myötä 
Harjamäen alueelle voi syntyä lisää palve-
luita ja työpaikkoja, jotka voivat tulevaisuu-
dessa luoda tarpeen lisätä mm. linja-autolii-
kenteen vuoroja Harjamäen suuntaan. 

Asia todetaan. 

Yksityishenkilön kan-
nanotto 1 

15.12.2019 

 

Uuden kaavan mahdollistaman lisärakenta-
misen myötä työpaikat tulevat lisäänty-
mään Harjamäen alueella. Ja tämän seu-
rauksena ajoneuvoliikenne tulee vilkastu-
maan. Asemakaavassa tulee huomioida 
Maaningantien (kt77) ja Harjamäentien ris-
teysjärjestelyn parantaminen. Maaningan-
tielle (kt77) pitää rakentaa lisäkaista Harja-
mäentielle kääntyville. Nykyiset liikenne-
määrätkin jo edellyttävät tätä. Suunnittelu-
toimisto Sitowisen ehdottama näkemä-
raivaus risteykseen on täysin riittämätön. 

Maaningantie on ELY-keskuksen 
hallinnoima kantatie. Esitys kantatien 
nopeusrajoituksen alentamisesta ja 
kääntymiskaistoista tulee tehdä ELY-
keskukselle. 

Yksityishenkilön kan-
nanotto 2 

15.12.2019 

 

Yleistä: Harjamäen kulttuurihistoriallisesti 
arvokas sairaala-alue on ollut ensisijaisesti 
asukkaidensa elinympäristö, jota ovat ryt-
mittäneet asuminen, työ ja toimeentulo, 
luonto ja hyvinvointi sekä yhteisöllisyys. 

Harjamäessä on onnistuttu säilyttämään 
tämä perusajatus myös varsinaisen sairaa-
latoiminnan lakattua. Tämä tavoite tulisi 
olla johtavana lähtökohtana myös alueen 
kaavoituksessa. 

Harjamäen alueelle laadittavana ole-
van asemakaavatyön yhtenä perus-
tavoitteena on ollut Harjamäen kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaan sai-
raala-ympäristön säilyttäminen, 
mutta myös alueella sijaitsevien toi-
mintojen turvaaminen ja niiden kehit-
täminen. Uudisrakentaminen alueella 
tulee yhteen sovittaa olemassa ole-
van rakennuskannan ja viherympä-
ristön kanssa. 
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Kannanotto 2 jatkuu… Kaavan tarpeellisuus ja tavoite: Kaavan 
laadinnan yhdeksi keskeiseksi perusteeksi 
esitetään alueen yritys-ja toimitilarakenta-
misen lisäystä. Myös alueen liikennejärjes-
telyjen selkeyttäminen ja yhdysliikenne-
väylien muodostaminen on esitetty toteutet-
tavaksi kaavan avulla. 

Esitetyt asiat ovat kaavatyön lähtö-
kohtia ja tavoitteita. 

 Huomiot ja vaihtoehdot: Esitetyssä luon-
noksessa ei tarkastella riittävän laajasti 
asemakaavan vaikutuksia alueen asukkai-
den elinympäristöön ja harrastus- ja vapaa-
ajanviettomahdollisuuksiin. Kaavassa esite-
tyt täydennysrakentamisen alueet tulevat 
vaikuttamaan asukkaiden asuinympäris-
töön merkittävästi. Näin ollen asemakaava-
laadinnan prosessissa tulisi vaikutuksista 
tehdä tarkempi tarkastelu yhdessä Harja-
mäen alueen asukkaiden kanssa. 

Kaavaselostukseen on lisätty vaiku-
tusten arviointia mm. lähialueen 
asukkaiden elinympäristön ja harras-
tus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuk-
sien osalta. 

Kaavaluonnosvaiheessa järjestettiin 
yleisötilaisuus (9.12.2019) alueen 
asukkaille ja toimijoille. Tilaisuudessa 
keskusteltiin alueelle laadittavana 
olevasta asemakaavasta sekä Harja-
mäen alueen tulevaisuudesta ja alu-
een kehittämisestä.  

 Yritys- ja toimitilarakentamisen aluevarauk-
set heikentävät alueen maisemallista ar-
voa, tuhoavat peltomaista, avointa ympäris-
töä, joka on ensiarvoisen tärkeää alueen 
asukkaille ja alueen harrastus- ja vapaa-
ajanviettoon liittyviin toimintoihin ja niiden 
kehittämiselle.  

Kaavoituksella ei saisi myöskään heikentää 
alueen asuinkiinteistöjen arvonkehitystä. 
Kaavassa esitetty lisärakentaminen ei 
myöskään saisi olla uhkana alueen liian yk-
sipuoliselle ja asukaat unohtavalle rakenta-
miselle ”slummiutumiselle”. 

Asemakaavan mahdollistama täy-
dennysrakentaminen on sijoitettu 
tarkkaan harkiten kulttuurihistorialli-
set ja maisemalliset arvot huomioi-
den. Kaavamääräykset ja rakennus-
tapaohjeet edellyttävät laadukasta ja 
korkeatasoista rakentamista alueelle. 
Lisärakentaminen muuttaa maise-
maa ja tiivistää yhdyskuntarakenta-
mista, mutta kaavan mahdollistaman 
rakentamisen ei arvioida aiheuttavan 
alueella elinympäristön laadun sel-
laista merkityksellistä heikkenemistä, 
joka ei olisi perusteltua kaavan tar-
koitus huomioon ottaen. 

Kaavan ei arvioida myöskään aiheut-
tavan alueen asuinkiinteistöjen arvon 
laskua. Alueen arvo sitä vastoin tulee 
nousemaan kun rakennuskantaa yl-
läpidetään sekä kehitetään edelleen 
ja alueelle syntyy tulevaisuudessa 
uudisrakentamisen myötä uusia työ-
paikkoja. 

 Täydennysrakentamisen kohdalla tulisinkin 
selvittää mahdollisuus sijoittaa yritys-ja toi-
mitilarakennusten pysäköintiin erillinen, yh-
teinen pysäköinti- ja paikoitusalue asema-
kaavan ulkopuolelle Harjamäentien ja kt 77 
risteysalueen metsikköön. Näin menetellen 
voisi olla mahdollista tiivistää uudisrakenta-
miseen tarvittavaa aluevarausta itse kaava-
alueella.  

Asemakaavaratkaisu pohjautuu osin 
alueella jo olemassa oleviin, raken-
nettuihin pysäköintialueisiin. Uuden, 
rakentamisesta erillään olevan pysä-
köintialueen rakentamista Harjamä-
entien ja kt 77 väliin jäävälle metsäi-
selle alueelle ei ole nähty järkeväksi 
toteuttaa. 

 Erillinen yritys- ja toimitilarakentamiseen 
varattu pysäköintialue edistäisi myös kaa-
voittajan tavoitetta lisätä julkisen liikenteen 
käyttöä alueelle. Se vähentäisi myös alu-
een sisällä tarvetta sovittaa eri liikkumisen 
muotoja yhteen ja näin parantaisi liikenne-
turvallisuutta koko alueella. 

Pysäköintialueet ja pysäköintitarpeet 
on osoitettu kaavassa jokaiselle ra-
kennuspaikalle erikseen. Julkiselle 
liikenteelle on varattu riittävästi tilaa 
katualueilla. 

 Yritys- ja toimitilarakentaminen tulisi pal-
vella ensisijaisesti asumiseen liittyvää 
hoiva- ja hyvinvointiliiketoimintaa. 

Asemakaavalla mahdollistetaan alu-
eelle lisärakentamista mm. palvelu-, 
liike- toimisto- ja toimitilarakentami-
seen. Alueelle sijoittuvasta toiminnan 
luonteesta ei ole vielä tarkempaa tie-
toa. 
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Kannanotto 2 jatkuu… Harjamäen asuin – ja yritysalueelle tulisi 
perustaa asuinaluetoimikunta tai vastaava, 
jossa olisi edustettuna kaikki alueella vai-
kuttavat tahot sekä asukasedustus. Toimi-
kunta voisi ylläpitää ja kehittää aluetta yh-
teisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. 

 

Siilinjärven kunnan alueella toimii 11 
asuinalue-/kyläyhdistystä tai – toimi-
kuntaa, joiden avulla voidaan mm. 
edistää lähiasuinalueen yhteisiä asi-
oita. Harjamäen alueella tällaista toi-
mintaa ei vielä ole. Aktiivisien asuk-
kaiden on mahdollista perustaa yh-
distys, mutta asiaa ei ratkaista kaa-
voituksella. 

Viranomaiset ja muut yhteistyötahot 

Luonnosvaiheen lausuntopalaveri 9.12.2019 

Osallistujat: Palaverista on laadittu muistio.  
Pääkohdat lausuntopalaverista: 

Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

Pohjois-Savon liitto 

ELY-ympäristö 

ELY-liikenne 

Kuopion kulttuurihis-
toriallinen museo 

Savon Voima Verkko 

Savon Voima Oyj 

Ympäristöterveys 

Ympäristönsuojelu 

Sivistyspalvelut 

Varhaiskasvatus 

Liikuntapalvelut 

Rakennusvalvonta 

Maapolitiikka ja paik-
katietopalvelut 

Yritysasiamies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ympäristöterveys: 

Kaava-alueen sijoittuminen pohjavesialu-
eelle on huomioitava mm. liikenneväylien 
suojausrakenteissa.  

Asemakaavassa osoitettu pv-6 alue-
rajaus koskee myös kaava-alueen lii-
kenneväyliä siltä osin, kun ne sijoittu-
vat aluerajauksen sisälle. 

Rakennusvalvonta:  

Pohjavesialuetta koskevat määräykset kuu-
luvat asemakaavaan.  

Kaavamääräyksissä on huomioitu 
asemakaava-alueen sijoittuminen 
osittain Harjamäki-Kasurila pohjave-
sialueelle. 

Ympäristönsuojelu: 

Kaavaluonnoksessa esitetty pohjavesialu-
een kaavamääräys on tarpeellinen. Kaava-
alueelle voi tulevaisuudessa sijoittua nykyi-
sistä toiminnoista poikkeavia toimintoja. 
Savon Voiman kaukolämpökeskuksen 
osalta kaavamääräyksiä voidaan vielä 
miettiä erikseen, mm. kuinka yksityiskohtai-
sesti määräykset on tarkoituksenmukaista 
kirjata kaavaan vai riittäisikö viittaus ympä-
ristölupamenettelyyn. Ympäristöluvan uusi-
misen/tarkistamisen yhteydessä pohjavesi-
alueen määräykset tulevat tarkistettavaksi.  

Harjamäen alueella sijaitsevan Sa-
von Voima Oy:n kaukolämpölaitok-
sen toiminta perustuu voimassa ole-
vaan ympäristölupaan (2011), jossa 
toiminnalle annetaan tarkkoja rajoi-
tuksia. Kaukolämpölaitoksen ympä-
ristöluvassa ratkaistaan tarkasti lai-
toksen toiminnan rajoitteet ja toimet 
pohjaveden suojelemiseksi. 

Pohjavesialueella pysäköintialueiden hule-
vedet on käsiteltävä ennen niiden johta-
mista hulevesiverkostoon. Rakennusten 
katoilta syntyviä ”puhtaita” hulevesiä on 
sääli johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle. 
Näitä voitaisiin hyödyntää, mutta se vaatisi 
lisäsuunnittelua. 

Asemakaavassa on annettu määräys 
päällystää katu-, liikenne- ja pysä-
köintialueet ja niillä syntyvät huleve-
det on johdettava suunnitellusti poh-
javesialueen ulkopuolelle. 

Kaavaluonnoksessa esitetty varaus ekopis-
teelle on hyvä ja tarpeellinen.  

Asia todetaan. 

Liikenneselvityksessä esitetty uusi kokooja-
kadun linjaus urheilu- ja virkistysalueiden 
läpi toisi ison loven alueen viherverkostoon. 

Liikenneselvityksessä esitetty uusi 
kokoojakatu tulee ajankohtaiseksi, 
mikäli Kevättömän ranta-alueelle kir-
konkylän yleiskaavassa osoitetut uu-
det asuinalueet tulevaisuudessa to-
teutuvat.  

ELY liikenne:  

ELY-liikenne näkee hyvänä asiana, että 
asemakaavatyön yhteydessä on tehty alu-
eelle liikenneselvitys, jota tarkennetaan 
vielä kaavatyön edetessä. 

 

Lausunto todetaan. 
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Lausuntopalaveri jatkuu… ELY ympäristö:  

Kaavaluonnoksessa uudisrakentamiseen 
varatut rakennusalueet ovat liian laajoja. 
Rakennusten todellinen rakennusala tulisi 
merkitä täsmällisemmin kaavakarttaan. Ra-
kentamisen ohjausta kaava-aineistossa tu-
lisi lisätä. Ohjeita/määräyksiä rakennusten 
muodoista, materiaaleista ja väreistä on ai-
heellista antaa kaavassa.  

Viljelykäytössä olevan peltoalueen kautta 
oleva yhteys vanhaan maatilaan ja ranta-
alueeseen katkeaa uudisrakentamisen 
myötä. Itä-länsisuuntaiset uudisrakennuk-
set katkaisevat alueen nykyisiä näkymiä. 
Havainnekuvissa esitettyä uudisrakentami-
sen massojen sijoittumista kaavan pohjois-
osan korttelissa on tältä pohjalta aiheellista 
kehittää. 

Uudisrakentamiseen varatut raken-
nusalat on asemakaavassa osoitettu 
täsmällisemmin ja rakennusalueita 
on tarkistettu siten, että näkymiä 
maatilalle ja ranta-alueelle voidaan 
säilyttää. 

Rakentamisen ohjausta mm. oh-
jeita/määräyksiä rakennusten muo-
doista, materiaaleista ja väreistä, on 
annettu alueelle laaditussa rakenta-
mistapaohjeessa.   

 

  

 

Kaava-alueelle sijoittuu energiahuollon 
alue, jonka mukaan alueelle saa rakentaa 
kaukolämpölaitoksen tarvittavine polttoai-
nevarastoineen, huoltotiloineen ja piippui-
neen.  

Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueelle on 
tehty GTK:n toimesta rakenne- ja virtaus-
malliselvitys. Raportissa on tehty uusi poh-
javesialueen rajausesitys, jonka mukaan 
suunniteltu lämpökeskus sijoittuisi pohjave-
den muodostumisalueen rajalle. Muutettua 
rajausesitystä ei ole kuitenkaan vahvistettu, 
joten kaavassa näkyvä pohjavesialueen ra-
jaus on ajantasainen. Lämpökeskuksen 
alueella pohjaveden virtaus jakaantuu 
GTK:n selvityksen mukaan sekä itään että 
länteen.  

Lähtökohtaisesti ELY-keskuksen näkemyk-
sen mukaan pohjavesialueelle ei tulisi si-
joittaa öljyä polttoaineena käyttävää kauko-
lämpölaitosta. Muita polttoaineita käyttä-
vien lämpölaitosten osalta Pohjois-Savon 
ELY-keskus esittää, että kaavamerkintään 
lisätään määräys pohjaveden suojausra-
kenteista. Pohjavesialueella kemikaalivuo-
tojen hallinta tulee toteuttaa tehokkaammin 
ja luotettavammin kuin ns. tavallisessa koh-
teessa. Tämä tarkoittaa kaksinkertaisen 
suojauksen vaatimusta siten, että ensisijai-
nen ja toissijainen suojaus muodostavat 
aukottomat, toisistaan riippumattomat suo-
jauskokonaisuudet. 

Harjamäen alueella sijaitseva kauko-
lämpökeskus on 1920-luvulla toimin-
tansa aloittanut laitos. Kaukolämpö-
keskuksen toiminta perustuu voi-
massa olevaan ympäristölupaan 
(2011), jossa toiminnalle annetaan 
tarkkoja rajoituksia. Kaukolämpökes-
kuksen ympäristöluvassa ratkaistaan 
tarkasti laitoksen toiminnan rajoitteet 
ja toimet pohjaveden suojelemiseksi.  

 

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo:  

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo tulee 
antamaan kaavaluonnoksesta lausunnon. 
Uudisrakentamisen osalta mm. runkolevey-
det kiinnostavat museota. 

Kuopion kulttuurihistorialliselta muse-
olta on saatu erillinen lausunto, johon 
on annettu vastine. 
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Lausuntopalaveri jatkuu… Pohjois-Savon liitto:  

Maakuntakaavan 2040 2. vaihe on valmis-
teilla. Kaavatyön yhteydessä tehdään selvi-
tys maakunnallisesti merkittävän modernin 
aikakauden rakennetun kulttuuriympäristön 
osalta.  

Harjamäen alueelta rakennukset S1 (uusi 
päärakennus) ja S6 (Kevättömän sairaala) 
sisältyvät selvitykseen. Näiden rakennus-
ten osalta mietinnässä, onko kr-1 merkintä 
riittävä. Keväällä, ennen Harjamäen kaava-
ehdotuksen nähtäville asettamista, voisi 
järjestää palaverin Siilinjärven modernin ai-
kakauden rakennetun kulttuuriympäristön 
osalta. 

Kirkonkylän yleiskaavassa ja sen yh-
teydessä tehdyssä rakennuskulttuuri-
inventoinnissa tehdyt tarkastelut ja 
ratkaisut ovat olleet pohjana asema-
kaavoitukselle. Harjamäen alueen ra-
kennukset S1 ja S6 on yleiskaavassa 
merkitty kulttuuriarvoja sisältäviksi 
kohteiksi, joilla on paikallista merki-
tystä. Rakennukset eivät ole yleis-
kaavan yhteydessä saaneet suojelu-
merkintää, eikä niille nähdä tarpeen 
osoittaa suojelumerkintää myöskään 
asemakaavassa. 

Rakennukset S1 ja S6 on asemakaa-
vassa osoitettu kr-1 merkinnällä. 
Merkintä on rakennuksen arvot esiin 
tuova määräys, jonka perusteella ra-
kennuksen käyttöä ja mahdollisia pe-
ruskorjauksia voidaan suorittaa ra-
kennuksen arvot huomioiden. 

Sivistyspalvelut:  

Sivistyspalvelut näkevät hyvänä ratkaisuna, 
että uudisrakentaminen Harjamäen alueella 
on osoitettu muuhun kuin asuinkäyttöön. 
Hamulan koulu ja päiväkoti Pilvilinna eivät 
pysty vastaanottamaan lisää palveluiden 
käyttäjiä. 

Asia todetaan. 

Päiväkoti Pilvilinnan saattoliikenne on ko-
ettu ongelmalliseksi. Onko mahdollista, että 
saattoliikenne ohjautuu kiertämään koko 
Harjamäen alueen uuden katuyhteyden 
kautta? 

Saattoliikenteen ohjautumista uu-
delle katuyhteydelle pidetään epäto-
dennäköisenä. Päiväkodin parkkipai-
kat sijoittuvat niin, että saattoliikenne 
voi palata takaisin pääväylille kulke-
matta uuden katuyhteyden kautta. 

Isoharjantie on ongelmallinen aamu- ja ilta-
päiväruuhkien aikana. Alueella on paljon 
kevyttä liikennettä ja ajoneuvoliikennettä. 
Osa kuljettajista käyttää Isoharjantien ja 
Harjamäenraitin risteysaluetta kääntyäk-
seen ympäri. 

Kevyen liikenteen ja ajoneuvoliiken-
teen yhteyksiä on pyritty kaavaratkai-
sun myötä selkiyttämään. Isoharjan-
tielle ja Harjamäenraitille on asema-
kaavassa varattu lisää tilaa kevyen 
liikenteen väylille ja Harjamäenraitti 
on osin osoitettu vain kevyen liiken-
teen käyttöön.  

Yritysasiamies:  

Asemakaavaluonnoksessa kulku korttelin 
2505 uusille rakennuspaikoille on osoitettu 
Isoharjantien ja uuden katuyhteyden 
kautta. Olisiko mahdollista osoittaa uusi 
katu Sakupe Oy:n rakennuspaikan pohjois-
puolelta? Ratkaisu voisi tulevaisuudessa 
palvella myös Sakupen toimintaa. 

Asemakaavassa osoitetuille uusille, 
korttelin 2505 rakennuspaikoille 
kulku osoitetaan Isoharjantien ja uu-
den katuyhteyden kautta, joka palve-
lee myös kadun eteläpuolella sijait-
sevia rakennuspaikkoja. Sakupe 
Oy:n rakennuspaikkaa on laajennettu 
luoteiskulmasta, joka mahdollistaa 
yritykselle kulkuyhteyden rakentami-
sen omalle rakennuspaikalle. 

 

 

 

 

 

 

 

Savon Voima Verkko:  

Kaava-alueelle tarvitaan uusi puistomuun-
tamo (varaus 15m*15m). Paikaksi esite-
tään puistoaluetta korttelien 2503 ja 2504 
välissä. Puistomuuntamoihin rakennetaan 
öljynkeräyskaukalot.  

Asemakaavatyön yhteydessä käy-
dyissä neuvotteluissa on sovittu, että 
uusi puistomuuntamo on sijoitetta-
vissa Hajamäentien eteläpuolelle, 
suojaviheralueelle, korttelin 2507 vie-
reen. Laadittavana olevassa asema-
kaavassa on osoitettu tarvittavat kaa-
pelireitit uudelle puistomuuntamolle. 

Harjamäen alueella sähkönjakelu on toteu-
tettu kaukolämpökeskukselta. Savon Voi-
mallakaan ei ole tarkkaat tietoa kaikista 
alueella kulkevista sähkökaapeleista. 

Harjamäen alueen sähkökaapeleiden 
tarkempi sijainti on selvitettävä en-
nen rakennustöiden aloittamista. 
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Lausuntopalaveri jatkuu… Savon Voima Oyj:  

Alueelle tulevat uudisrakennukset on liitet-
tävissä kaukolämpöverkostoon. 

Lausunto todetaan. 

Liikuntapalvelut:  

Kaavaluonnos mahdollistaa moottorikelkka-
reitin ja latuyhteyden säilymisen Harjamäen 
alueella, mikä on hyvä asia. 

Lausunto todetaan.  

Maanhankinta:  

Katujen nimeäminen ja osoitteet tulee huo-
lehtia kuntoon. 

Kaavaluonnosvaiheessa puuttuneet 
katujen nimet on lisätty kaavakart-
taan. Alueen osoitteisto huolehditaan 
kuntoon kaavatyön edetessä.  

 Lausuntopalaverin osallistujat esittivät, että 
liikenneselvityksessä tarkasteltaisiin onko 
mahdollista, että saattoliikenne ohjautuu 
kiertämään koko Harjamäen alueen uuden 
kadun kautta.  

Saattoliikenteen ohjautumista uu-
delle katuyhteydelle pidetään epäto-
dennäköisenä. Rakennuspaikkojen 
parkkipaikat sijoittuvat niin, että saat-
toliikenne voi palata takaisin pää-
väylille kiertämättä uuden katuyhtey-
den kautta. 

 Lausuntopalaverin osallistujat esittivät kier-
toliittymän tutkimista Isoharjantien ja Harja-
mäenraitin risteykseen. 

Isoharjantien ja Harjamäenraitin ris-
teysalue on kulttuuri-inventoinnissa 
todettu olevan alueen herkintä alu-
etta. Kiertoliittymä ko. paikassa 
muuttaisi aluetta merkittävästi, jonka 
vuoksi kaavaratkaisussa on pyritty 
selkiyttämään liikenneväyliä muilla 
toimin. 

 Uuden kadun nimeksi ehdotettiin Harjamä-
enkierto.  

Alueen kiertävä katuyhteys osoite-
taan Isoharjantieksi ja uusi lyhyt katu 
pohjoiseen nimetään Piikkitieksi 

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

Kuopion kulttuurihis-
toriallinen museo 

lausunto 13.12.2019 

 

Harjamäen vanhaa sairaala-aluetta kos-
keva asemakaavaluonnos on asetettu näh-
täville 15.1.2019. Kaavamuutoksen tarkoi-
tus on muun muassa tutkia alueen täyden-
nysrakentamismahdollisuudet. Alueella on 
voimassa maakuntakaava (vahvistettu 
2011) ja yleiskaava (vahvistettu 2016). Alu-
een rakennettu kulttuuriympäristö on maa-
kunnallisestikin merkittävää. Voimassa ole-
vissa kaavoissa määritetty Vanha päära-
kennus ja uusi sairaalarakennus on erillis-
merkinnöin määrätty rakennussuojelukoh-
teiksi. Sairaala-alue on osin merkitty yleis-
kaavassa alueeksi, jolla ympäristö tulee 
säilyttää. Maakuntakaavaa varten laadittu 
kulttuuriympäristöselvitys toteaa Harja-
mäen sairaala-alueella olevan rakennushis-
toriallisia, historiallisia, maisemallisia ar-
voja. 

 

 

 Sairaalatoiminnot päättyivät Harjamäestä 
lopullisesti vuonna 1997, ja sittemmin alu-
een kiinteistömassaa siirtyi hallinnoimaan 
osakeyhtiö. Alueen rakennuskanta on sai-
raalatoiminnan historiaa ilmentävää, ker-
roksellista ja hyvin säilynyttä. Arkkitehtitoi-
misto Arto Mattila Oy on laatinut alueesta 
rakennus- ja alueinventoinnin vuonna 
2019. Selvityksessä on inventoitu myös ne 
kohteet, joita ei yleiskaavassa ole erillis-
merkinnäin asetettu suojeltaviksi.  
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Museon lausunto jatkuu… Museoviranomainen katsoo inventointiai-
neiston asianmukaiseksi, ja suurelta osin 
inventoidut rakennukset ovat saaneet jon-
kin kulttuuriarvoja vaalivan määräyksen 
kaavaluonnokseen. Kaavamerkintöjen 
määräyssisällöt ovat eritasoisia. Esitettyjä 
sr-2 ja sr-3 merkintöjen määräyssisältöjä 
museoviranomainen pitää toimivina, sillä 
niiden mukaan museoviranomaiselle tulee 
varata mahdollisuus lausua kohteessa teh-
tävistä korjaus- ja muutostöistä.  

Lausunto todetaan. 

 sr-3 -merkintä olisi Naistalolle sopivampi, 
sillä inventoinnin mukaan rakennuksessa 
on myös sisätiloissa sellaisia osia, jotka tu-
lisi säilyttää.  

Naistalo on kauttaaltaan remontoitu 
sisätilojen osalta toimisto- ja palvelu-
käyttöön arvokkaita rakennusosia 
mahdollisuuksien mukaan säilyttäen. 
Päärakennukseen verraten Naistalon 
sisätiloissa on kuitenkin vähemmän 
arvokkaita yksityiskohtia ja rakennus-
osia jäljellä, jonka vuoksi sisätilojen 
suojelumääräystä ei katsottu tarpeel-
liseksi. 

 sr-1- merkintä tarkoittaa tässä yhteydessä 
aluemerkintää: Alue, jonka kulttuurihistori-
allinen merkitys säilytetään. Tähän yhtey-
teen tulisi lisätä myös museoviranomaisen 
lausumisen mahdollisuus. 

sr-1-aluemerkintään ei ole lisätty mu-
seoviranomaisen lausumisen mah-
dollisuutta. Alueelle laaditussa raken-
tamistapaohjeessa suositellaan ym-
päristöä koskevista suuremmista 
muutostöistä olemaan yhteydessä 
museoviranomaisen kanssa suunnit-
telun aikana. 

 Kaavaluonnoksessa käytettyä kr-merkin-
nällä pyritään ilmaisemaan kulttuuriarvot. 
Suora lainaus kr-merkinnän määräyssisäl-
löstä: "Kulttuurihistoriallisesti arvokas ra-
kennus, jonka inventoinnissa todettuja ar-
voja tulee vaalia. Merkintä on informatiivi-
nen." Kunta on käyttänyt samaa määräyssi-
sältöä myös muissa kaavoissa. Museovi-
ranomainen pohtii, onko tämä merkintä vai-
kuttavuudeltaan sellainen, että tälle vara-
taan mahdollisuus lausua kohteessa tehtä-
vistä korjaus- ja muutostöistä.  

kr-1-kaavamerkintä on informatiivi-
nen, rakennuksen arvot toteava kaa-
vamerkintä, joka ei sisällä rakennuk-
sen suojelumääräystä. Näin ollen 
kaavamääräykseen ei ole sisällytetty 
lausetta museoviranomaisen lausun-
non antamisen mahdollisuudesta. 

 Seuraavia inventoituja kohteita, joita ei ole 
kaavaluonnoksessa esitetty suojelukoh-
teiksi kaavamääräyksin: Sakupe, Muuntaja 
ja Sairaalan portti. Sakupella ei ole inven-
toinnin mukaan suojelutarvetta, mutta kah-
della jälkimmäisellä on paikallisia arvoja. 
Näiden rakenteiden turvaaminen olisi syytä 
ratkaista asemakaavassa. Inventoinnin laa-
tija on esittänyt mahdollisuuden siirtää port-
tirakenne vastaamaan nykyistä, muuttu-
nutta tilannetta. Tätä vaihtoehtoa voidaan 
pitää tutkimisen arvoisena.  

Sairaalan portin ja Muuntajan osalta 
kaavassa ei anneta suojelumääräyk-
siä. Portti ja Muuntaja suositellaan 
säilytettäviksi alueelle laaditussa ra-
kennustapaohjeissa. Portin siirtä-
mistä päärakennuksen kanssa sa-
malle rakennuspaikalle suositellaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnittelualueelle on kaavaluonnoksessa 
suunniteltu melko voimasta rakentamista, 
jonka vaikutus on kaavaselostuksenkin mu-
kaan jonkin verran negatiiviset. Täydennys-
rakentaminen muuttaa alueen puistomaista 
luonnetta ja rakennetun ympäristön osuus 
kasvaa. Laaditussa inventointiaineistossa 
on merkinnyt sellaiset paikat, jossa täyden-
nysrakentaminen olisi ympäristön kannalta 
suotuisampaan. Kaavaluonnoksen raken-
nuspaikat poikkeavat tästä suunnitelmasta. 
Esimerkiksi Kevättömän sairaalan yhtey-
teen on suunniteltu laajennusosa - Kuopion 
kulttuurihistoriallinen museo ei pidä tätä 

Kevättömän sairaalan yhteyteen 
suunniteltu laajennusosa on asema-
kaavassa osoitettu sijoitettavaksi in-
ventoinnissa suositellulle sijainnille, 
Kevättömän sairaalan pohjoispuo-
lelle. 
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Museon lausunto jatkuu… vaihtoehtoa soveltuvana. Tässä tapauk-

sessa laajentamisvaihtoehtoja tulisi edel-
leen tukia.  

 Täydennysrakentamista varten on laadit-
tava ympäristöön soveltuva rakennustapa-
ohjeistus. Uudisrakennuksien massat tulee 
osoittaa asemakaavassa tarkasti. Havain-
neaineistoa tulisi kehittää yksityiskohtai-
semmaksi, että se osoittaisi myös raken-
nustapaohjeistuksen vaikutuksen. 

Harjamäen alueelle on laadittu ra-
kentamistapaohje, jossa on annettu 
ohjeita/määräyksiä mm. uudisraken-
nusten muodoista, materiaaleista ja 
väreistä. Myös havainneaineistoa on 
kehitetty yksityiskohtaisemmaksi. 

 

Savo-Pielisen jätelau-
takunta 

lausunto 13.12.2019 

 

On hyvä, että Harjamäen keskusta-alueen 
asemakaavaluonnokseen on varattu alue, 
jolle voidaan toteuttaa jätteenkeräyspiste. 
Savo-Pielisen jätelautakunnan hyväksymän 
palvelutason mukaan kaikille vähintään 300 
asukkaan asuinalueille, joissa on lähipalve-
lut, järjestetään ekopiste. Ekopisteellä vas-
taanotetaan kierrätettäviä hyötyjätteitä ja se 
on alueen kotitalouksien käytössä.  

Asia todetaan. 

 Ekopisteet pyritään sijoittamaan palvelujen 
yhteyteen, jotta palvelu on asukkaille hel-
posti saavutettavissa. Sopivin sijoitus-
paikka ekopisteelle on päivittäistavarakau-
pan läheisyydessä, jolloin ekopiste on käy-
tettävissä muun asioinnin yhteydessä. Kaa-
vatyön yhteydessä on pohdittavana myös 
kaupan sijoittuminen alueelle, ja mikäli 
tämä toteutuu, olisi ekopisteen aluevaraus 
hyvä järjestää kaupan yhteyteen. 

Laadittavana oleva Harjamäen ase-
makaava mahdollistaa päivittäistava-
rakaupan palveluiden sijoittumisen 
Harjamäen alueelle. Tarkempaa tie-
toa palvelujen sijoittumisen laadusta 
ei vielä ole, jonka vuoksi ekopisteelle 
on mahdollistettu paikka Harjamäen-
tien ja Soutajantien risteysalueen 
tuntumaan. 

Savon Voima Oyj 

lausunto 5.12.2019 

Savon Voima Oyj:n kaukolämpö ja sähkön-
tuotanto liiketoiminta on tutustunut Harja-
mäen asemakaavaluonnokseen. Alue ei 
ole ollut kokonaan asemakaavoitettu ja nyt 
laadittavalla kaavalla osoitetaan alueen ny-
kyinen käyttö ja tutkitaan täydennysraken-
tamismahdollisuudet.  

 

 Savon Voimalla on kaavaluonnosalueella 
kaukolämpöä ja höyryä tuottava laitos. Osa 
tämän laitosalueen rakennuksista on mer-
kitty informatiivisella kr-1 merkinnällä, joka 
tarkoittaa kulttuurihistoriallisesti arvokasta 
rakennusta, jonka arvoja tulee vaalia. Mer-
kintöjen laadinnassa tulee huomioida ra-
kennusten nykyinen kunto ja niihin tehtävät 
välttämättömät korjaustoimenpiteet. Mer-
kintä on hyväksyttävissä ja tunnistettuja ar-
voja voidaan pyrkiä huomioimaan kunnos-
sapidon yhteydessä.  

Lausunto todetaan. 

 Ympäristönsuojelulain mukaan pohjavesi-
alueelle sijoittuvat energiantuotantotoimin-
not vaativat ympäristöluvan, jossa käsitel-
lään mm. öljyn varastointiin liittyvät riskit ja 
niihin varautuminen. Tämän johdosta pv-5 
merkinnän määräykset ovat liian yksityis-
kohtaisia, ja määräyksessä on huomioitava 
uuden vs. olemassa olevan toiminnon si-
joittuminen. Kemikaalien varastointia kos-
kevat useat eri vaatimukset, eikä näin ollen 
öljysäiliön sijoittamiseen tai suoja-altaa-
seen koskevia määräyksiä tule sisällyttää 
asemakaavaan. Energiantuotantoon liitty-
vää öljyn ja nestekaasun varastointia ja 
käyttöä valvovat sekä ympäristönsuojeluvi-
ranomaiset että TUKES, jolloin kaavoituk-
sella ei tule asettaa em. tiukempia yksityis-
kohtaisia säädöksiä. 

Harjamäen alueella sijaitsevan kau-
kolämpökeskuksen toiminta perustuu 
voimassa olevaan ympäristölupaan 
(2011), jossa toiminnalle annetaan 
tarkkoja rajoituksia. Kaukolämpökes-
kuksen ympäristöluvassa ratkaistaan 
tarkasti laitoksen toiminnan rajoitteet 
ja toimet pohjaveden suojelemiseksi.  
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Muut yhteistyötahot   

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

DNA Oyj 

lausunto 22.11.2019 

 

DNA Oyj:lle tulee tulevaisuudessa tarve 
siirtää Savon Voiman Harjamäen piipussa 
olevat antennit oikeaan tukiasemamastoon, 
koska piippu ei kestä tulevaisuuden vaati-
mia ratkaisuja. 

Löytyisikö lähialueelta puistojen kulmilta tai 
vastaavasta paikassa noin 150 neliö ko-
koista aluetta ETM käyttöön rakentaa put-
kipylvästyyppinen noin 40 metriä korkea 
masto ja noin 9 neliön laitetila?  

Kaava-alueelle on osoitettu paikka 
tukiasemamastolle Energiahuollon 
alueen (EN) pohjoispuolelle, kortteliin 
2502. 

  

 

Lausunnot ja muistutukset sekä niiden huomioiminen, ehdotus 

Asukkaat, maanomistajat, yhteisöt ja yritykset 

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

   

Viranomaiset ja muut yhteistyötahot 

Ehdotusvaiheen lausuntopalaveri x.x.xxxx 

Osallistujat: Palaverista on laadittu muistio.  
Pääkohdat lausuntopalaverista: 

Vaikutus kaavaan 

   

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

   

3.5.4 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 

Vireillä olo ja käsittelyvaiheet 

Ajankohta Käsittely Sisältö 

Valmisteluvaihe   

11.11.2019, § 151 Kunnanhallitus Kaavatyön vireille tulo ja osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman sekä 
valmisteluaineiston esittely.  

14.11.2019 Kuulutus, Uutis-Jousi Asemakaavan valmisteluaineisto 
nähtäville. 

15.11.- 16.12.2019 Osallistumis- ja arviointisuunni-
telma sekä valmisteluaineisto 
nähtävillä kunnantalolla, pääkir-
jastossa, kaavoitustoimistossa ja 
kunnan www-sivuilla. 

4 lausuntoa, 2 kannanottoa 

Luonnosvaiheen lausuntopalaveri 
9.12.2019 (muistio) 

Yleisötilaisuus 9.12.2019 (muistio) 

Ehdotusvaihe   

17.8.2020 § x Kunnanhallitus Asemakaavaehdotuksen esittely. 

x.x.2020 Kuulutus, Uutis-Jousi Asemakaavaehdotus nähtäville. 

x.x.-x.x.2020 Kaavaehdotus nähtävillä kunnan-
talolla, pääkirjastossa, kaavoitus-
toimistossa ja kunnan www-si-
vuilla. 

 x lausuntoa, x kannanottoa  

Ehdotusvaiheen lausuntopalaveri 
x.x.xxxx (muistio) 
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Hyväksymisvaihe   

xx.xx.xxxx Kunnanhallitus xxx 

xx.xx.xxxx Kunnanvaltuusto xxx 
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4. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

4.1 Kaavan rakenne 

Suunnittelualueen rakenne noudattaa Kirkonkylän yleiskaavan tavoitteita ja periaatteita. 
Asemakaava mahdollistaa alueen kehittämisen työpaikka-alueena yritys- ja palvelurakenta-
miseen.  
Asemakaavalla on määritelty keskeisellä paikalla pitkään asemakaavoittamattomana olleen 
alueen käyttötarkoitukset ja osoitettu kaavassa tarvittavat suojelumääräykset alueella sijait-
seville kulttuuriympäristökohteille. Asemakaavalla on mahdollistettu uusien liike-, toimisto- 
ja toimitilarakennusten täydennysrakentaminen rakennussuojelu- ja maisemalliset arvot 
huomioiden.   
Suunnittelualue liittyy liikenteellisesti taajamarakenteeseen kaava-alueen eteläpuolella kul-
kevan Harjamäentien välityksellä. Kaava-alueelle on osoitettu kaksi uutta katua.  

4.1.1 Mitoitus 

Asemakaavan keskeiset mitoitustiedot ovat seuraavat: 

Asemakaavan mitoitus 

Pinta-ala Kerrosala Pinta-ala Kerrosala

ha k-m2 muutos ha k-m2 

Asuinpientalojen korttelialue (AP) 0,41 800 0,08

Palvelurakennusten korttelialue (P) 1,24 5500 1,24 5500

Yleisten rakennusten korttelialue (YL) 1,32 5220 1,32 5220

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K-9) 3,44 20500 3,44 20500

Toimitilarakennusten korttelialue (KTY) 2,92 13 130 2,92 13 130

Viheralueet (VP, VL, VU) 4,01 2,62

Erityisalueet (EN, EMT) 0,68 2 000 0,68 2 000

Katualueet 2,46 1,87

YHTEENSÄ 16,48 47 150 14,16 46 350

Asemakaava Muutos

 

 

4.1.2 Palvelut 

Kaava-alue asettuu olemassa olevien kunnallisten ja peruspalvelujen läheisyyteen ja toi-
minta-alueelle. Asemakaavan toteuttaminen ei vaadi erityisten lisäpalvelujen rakentamista. 
Asemakaava mahdollistaa edelleen laajan palvelutarjonnan alueen toimitiloissa, joka tukee 
myös ympäröivien asuinalueiden tarpeita.  

4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Asemakaavatyön tavoitteena on pyrkiä kehittämään Harjamäen alueen kokonaiskuvaa, laa-
dukasta rakentamista ja positiivista ilmettä. Tavoitteena on ottaa huomioon kaava-alueelle 
sijoittuvat rakennetun ympäristön kulttuuriarvot ja edistää niiden säilymistä. 
Asemakaavoituksen ja alueen maanomistajien kesken on käyty useita neuvotteluja asema-
kaavan valmistelun aikana. Neuvotteluissa on käyty läpi maanomistajien toiveita ja tavoit-
teita omistamiensa alueiden osalta. 

4.3 Aluevaraukset 

4.3.1 Korttelialueet 

AP-11 Asuinpientalojen korttelialue 

Merkinnällä on osoitettu olemassa oleva Soutajantien ja Harjamäenraitin risteysalueen lä-
heisyyteen sijoittuva asuinpientalojen rakennuspaikka. Rakennuspaikkaa on laajennettu 
itään. Rakennusoikeutta alueelle on osoitettu 800 kem2 ja autojen säilytyspaikaksi varatta-
vaa kerrosalaa 120 kem2. Rakentaminen voi olla enintään kaksikerroksista. 

 



Asemakaava   

Harjamäki   ASEMAKAAVAN KUVAUS Sivu 37(45) 

  
• Jokaisella asunnolla on oltava tarkoituksenmukaisesti näkösuojattu, asuntoon välittö-

mästi liittyvä piha-alue, jonka lyhin sivu on vähintään 3 metriä. 

• Rakennuspaikalla tulee säilyttää tai istuttaa vähintään 3 metrin mittaisia puita siten, 
että niiden määrä on vähintään yksi rakennuspaikan pinta-alan 100 m² kohti. Istutuk-
set on toteutettava yhtä aikaa rakennusten kanssa. 

• Autopaikkoja on osoitettava yksi kerrosalan alkavaa 60 m² kohti, kuitenkin vähintään 
yksi autopaikka asuntoa kohti ja 1 vieraspaikka 5 asuntoa kohti. Paikoitus tulee järjes-
tää rakennuspaikkakohtaisesti keskitettynä ja autopaikat tulee erottaa leikki- ja oles-
kelualueesta suojaistutuksin. 

• Ennen rakennusluvan hakemista on kunnassa hyväksytettävä rakennuspaikkaa kos-
keva esisuunnitelma. 

 

P-5 Palvelurakennusten korttelialue. 

Merkinnällä on osoitettu Kevättömän sairaalan (S6) rakennuspaikka. Rakennuksessa toimii 
palvelukoti erityisryhmille. Rakennuspaikalla mahdollistetaan palvelukodin toiminnan laajen-
taminen osoittamalla rakennuspaikalle 5500 kem2 rakennusoikeutta. Rakentaminen voi olla 
enintään nelikerroksista. Kevättömän sairaalarakennus osoitetaan kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaaksi rakennukseksi, jonka inventoinnissa todettuja arvoja tulee vaalia. 

• Rakennusluvan hakemisen yhteydessä on osoitettava, että piha- ja sisäänkäyntijär-
jestelyt sekä asuntojen asuttavuus täyttävät esteettömän asumisen edellytykset. 

• Autopaikkoja on osoitettava vähintään yksi kerrosalan 200 m² kohti. 
 

YL-3 Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. 

Merkinnällä on osoitettu Harjamäen sairaalan vanhan päärakennuksen (S2) rakennus-
paikka. Rakennuksessa toimii Siilinjärven kunnan päiväkoti Pilvilinna ja toimintakeskus. 
Vanha päärakennus osoitetaan suojeltavaksi rakennukseksi, jota ei saa purkaa. Suojelu 
koskee myös rakennuksen porrashuoneita kiinteine yksityiskohtineen ja materiaaleineen 
sekä rakennuksen alkuperäisiä ikkunapenkkejä.  

• Autopaikkoja on osoitettava vähintään yksi kerrosalan 150 m² kohti. 
 

K-9 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. 

Merkinnällä on osoitettu kolme erillistä korttelialuetta asemakaavan keskeisimmältä pai-
kalta. Harjamäentien, Isoharjantien ja Harjamäenraitin väliin jäävällä alueella sijaitsee 
vanha sairaalarakennus ns. Naistalo (S3), joka kaavassa osoitetaan suojeltavaksi raken-
nukseksi, jota ei saa purkaa. Naistalon länsipuolelle mahdollistetaan uuden rakennuspaikan 
muodostaminen ja rakennuspaikalle osoitetaan rakennusoikeutta 3000 kem2. Rakentami-
nen voi olla enintään nelikerroksista. 

Harjamäenraitin pohjoispuolella olevalla rakennuspaikalla sijaitsee Harjamäen sairaalan 
uusi päärakennus (S1), joka osoitetaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi, 
jonka inventoinnissa todettuja arvoja tulee vaalia. Rakennusoikeudeksi osoitetaan 6800 
kem2 ja kerroskorkeudeksi V.  

Harjamäen sairaalan uuden päärakennuksen pohjoispuolelle osoitetaan kaksi uutta raken-
nusalaa. Korttelialueen itäosaan sijoittuvalle rakennusalalle rakennusoikeutta osoitetaan 
3000 kem2 ja kerroskorkeudeksi kIII. Korttelin luoteiskulmaan sijoittuvan rakennusalan ra-
kennusoikeudeksi määrätään 2500 kem2 ja kerroskorkeudeksi enintään IV. 

Isoharjantien pohjoispuolelle, Piikkitien varteen osoitetaan uusi liike- ja toimistorakennusten 
rakennuspaikka, jolla rakennusoikeutta on 2000 kem2 ja rakentaminen voi olla enintään kol-
mikerroksista. 

• Alueelle saadaan sijoittaa myös ympäristövaikutuksiltaan pääkäyttötarkoitukseen ver-
rattavia työtiloja, kokoontumistiloja sekä opetus- ja kulttuuritoimintaan liittyviä tiloja. 

• Autopaikkoja on osoitettava vähintään yksi kerrosalan 60 m² kohti.  
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KTY-7 Toimitilarakennusten korttelialue. 

Merkinnällä on osoitettu Harjamäenraitin varrella sijaitsevat nykyisten T2- ja T3-huoltora-
kennusten rakennuspaikat, Sakupe Oy:n rakennuspaikka sekä kaava-alueen pohjoisosaan 
sijoittuvat uudet rakennuspaikat.  

Huoltorakennuksena toimiva T2-rakennus osoitetaan suojeltavaksi rakennukseksi, jota ei 
saa purkaa. Rakennusoikeutta rakennuspaikalle on merkitty 1030 kem2 ja kerroskorkeu-
deksi IIu. 

Kuntosalina ja Sakupe Oy:n sekä muiden yritysten toimitiloina nykyisin toimiva T3-huoltora-
kennus mahdollistetaan asemakaavassa korvattavaksi uudisrakennuksella. Rakennuspai-
kalle osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 3000 kem2 ja kerroskorkeudeksi kII. 

Sakupe Oy:n rakennuspaikkaa on laajennettu pohjoiseen sekä länteen ja rakennusoikeutta 
toimitilarakentamiselle on osoitettu 6300 kem2, mikä mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja 
laajentamisen tulevaisuudessa. Rakentaminen voi olla enintään kaksikerroksista.  

Sakupe Oy:n länsipuolelle on kaavassa mahdollistettu kahden uuden toimitilarakennuspai-
kan muodostaminen. Rakennusoikeutta pohjoisemmalla rakennuspaikalla on 2000 kem2 ja 
eteläisemmällä rakennuspaikalla 800 kem2. Rakentaminen voi olla enintään kaksikerrok-
sista. 

• Alueelle saa rakentaa liike- ja toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriötä aiheutta-
mattomia työpaikka-, teollisuus- ja varastorakennuksia. 

• Autopaikkoja on osoitettava vähintään yksi kerrosalan 100 m² kohti. 
 

4.3.2 Muut alueet 

VP  Puisto. 

Merkinnällä on osoitettu Harjamäentien varrella sijaitseva puistoalue sekä Harjamäenraitin 
ja Isoharjantien varteen sijoittuvat pienet viheralueet.  

 

VL-3 Lähivirkistysalue. 

Merkinnällä on osoitettu kaava-alueen pohjoisosassa sijaitsevat nykyisin viljelykäytössä 
olevat peltoalueet. 

• Aluetta hoidetaan maisemallisesti avoimena niittynä tai peltona. Mahdollinen viljelytoi-
minta ei saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä lähiasutukselle. 

• Alueelle saa rakentaa enintään kevytrakenteisia polkuja. 

   

VU  Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. 

Merkinnällä on osoitettu Harjamäentien ja Harjamäenraitin väliin sijoittuva nykyinen tennis-
kenttä ja pallokenttä. Kaava-alueen täydennysrakentamisen myötä pallokentän aluetta on 
jouduttu pienentämään hieman. 

  

EN  Energiahuollon korttelialue. 

Merkinnällä on osoitettu Isoharjantien päässä sijaitseva puistomuuntamon rakennuspaikka. 

• Alueelle saa rakentaa sähkömuuntamon, jonka suurin sallittu rakennusoikeus on 15 
m². 
 

EN-2  Energiahuollon korttelialue. 

Merkinnällä on osoitettu Savon Voima Oyj:n kaukolämpökeskus. Lämpökeskuksen toiminta 
rakennuspaikalla perustuu ympäristölupaan, jossa annetaan tarkemmat määräykset ja ra-
joitteet toiminnalle. Lämpökeskuksen pääpolttoaine on nestekaasu, jonka vuoksi keskuksen 
toimintaa valvoo myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Rakennusoikeutta alueelle on osoi-
tettu 2000 kem2 ja rakentaminen voi olla enintään kaksikerroksista. Kaukolämpökeskuksen 
vanhin osa osoitetaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi, jonka inventoin-
nissa todettuja arvoja tulee vaalia. 
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• Alueelle saa rakentaa kaukolämpökeskuksen tarvittavine polttoainevarastoineen, 

huoltotiloineen ja piippuineen. 
• Laitoksen melutaso saa olla 20 metrin etäisyydellä laitoksesta mitaten korkeintaan 50 

dB(A). 
 

EMT  Mastoalue. 

Merkinnällä on osoitettu telemaston rakennuspaikka. Savon Voima Oyj:n omistamassa pii-
pussa sijaitsevat antennit on tavoitteena siirtää oikeaan tukiasemamastoon, sillä piippu ei 
kestä tulevaisuuden vaatimia ratkaisuja. 

 

et Alue, jolle saa sijoittaa jätekeräyspisteen 

Harjamäentien ja Soutajantien kulmaukseen, palvelurakennusten korttelialueen eteläreu-
naan, on osoitettu alue, jolle voidaan toteuttaa jätteenkeräyspiste. Jätekukko on esittänyt, 
että Siilinjärven kirkonkylän länsiosaan tulisi osoittaa paikka ekopisteelle, joka olisi helposti 
saavutettavalla paikalla. 

 

ma-sv Alueen osa, jolle saa rakentaa maanalaisia/maapeitteisiä nestekaasusäili-
öitä 

Savon Voima Oyj:n Harjamäen kaukolämpökeskus käyttää polttoaineenaan nestekaasua. 
Kaukolämpökeskuksen rakennuspaikalle on merkitty alue, jolle saa rakentaa maanalai-
sia/maapeitteisiä nestekaasusäiliöitä.  

Alueen suunnittelussa on selvitettävä Seveso-direktiivin mukaisten varastosäiliöiden toi-
mintaan liittyvät riskit suuronnettomuusvaaran kannalta. Alueelle rakentamisen on tarkoi-
tettu perustuvaksi yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Lupaharkinnan yhteydessä tu-
lee huomioida erityisesti alueella oleva onnettomuusvaara ja ottaa huomioon turvallisuu-
den edellyttämät etäisyydet. Suunniteltaessa alueen käyttöä on palo- ja pelastusviran-
omaisille ja toiminnanharjoittajille sekä tarvittaessa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle 
(TUKES) varattava mahdollisuus lausunnon antamiselle. 

 

sr-1 Alue, jonka kulttuurihistoriallinen merkitys säilytetään 

Harjamäentien ja Harjamäenraitin välinen alue, johon sijoittuvat vanha sairaalan pääraken-
nus (S2), ns. Naistalo (S3) ja mäntyä kasvava puistoalue on asemakaavassa osoitettu alu-
eeksi, jonka kulttuurihistoriallinen merkitys säilytetään. Alueen rakennus- ja kulttuurihistori-
alliset sekä maisemallisesti arvokkaat ominaispiirteet on otettava huomioon niin, että alue-
kokonaisuuden perusluonne säilyy. 

 

pv-6 Vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue 

Merkinnällä on osoitettu nykyinen voimassa oleva Harjamäki-Kasurila pohjavesialueen ra-
jaus sekä pohjavesialueella sijaitsevat rakennuspaikat.  

• Rakentamista ja muita toimenpiteitä saattaa rajoittaa vesilain 3 luvun 2 § mukainen 
pohjavedenmuuttamiskielto ja ympäristösuojelulain 8 § mukainen pohjaveden pilaa-
miskielto.  

• Alueelle ei sallita maalämpökaivojen rakentamista.  
• Katu-, liikenne- ja pysäköintialueet on päällystettävä ja niillä syntyvät hulevedet on 

koottava ja johdettava suunnitellusti pohjavesialueen ulkopuolelle.  
• Alueella ei saa säilyttää, varastoida tai käsitellä nestemäisiä polttoaineita eikä muita 

pohjavettä pilaavia aineita ilman asiamukaista lupaa. 
• Öljysäiliöt on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle vesitiiviiseen suoja-

altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan öljyn määrä.  
• Ennen rakennusluvan myöntämistä sellaiselle laitokselle, joka saattaa aiheuttaa poh-

javeden pilaantumista, on varattava vesi- ja ympäristönsuojeluviranomaisille tilaisuus 
lausunnon antamiseen.  
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Katualueet 

Kaava-alueelle sijoittuu kaksi uutta katua. Kaava-alueen kiertävä kokoojakatu jatkuu Isohar-
jantienä ja siitä pohjoisen suuntaa erkanee tonttikatu Piikkitie. 

Isoharjantien ja Harjamäenraitin katualuevaraukset mahdollistavat kevyen liikenteen väylien 
rakentamisen Isoharjantien länsipuolelle ja Harjamäenraitin pohjoispuolelle rakennusten S1 
ja S3 läheisyydessä. T3 huoltorakennuksen mahdollinen purkaminen ja paikalle osoitettu 
uudisrakentaminen mahdollistaa Vanhan päärakennuksen pohjoispuolella Harjamäenraitin 
kehittämisen turvallisemmaksi kevyelle liikenteelle. Harjamäenraitti osoitetaan osittain vain 
jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden käyttöön.  

Soutajantien, Melojantien ja Harjamäenkierron risteysalueelle on kaavatyön yhteydessä tut-
kittu mahdollisuutta rakentaa kiertoliittymä, mikäli se tulevaisuudessa nähdään tarpeel-
liseksi. Risteysalueen läheisyyteen sijoittuvien rakennuspaikkojen osalta aluevarauksissa 
on jo huomioitu mahdollinen kiertoliittymän sijoittuminen alueelle. Melojantien pohjoispuo-
lella sijaitsevasta puistoalueesta joudutaan mahdollisen kiertoliittymän rakentamisen yhtey-
dessä liittämään osa katualueeseen. 

Vesihuolto 

Harjamäen kaava-alue kuuluu Kuopion Vesi Oy:n toiminta-alueeseen. Alueella on raken-
nettua vesihuoltoverkostoa, joihin alueen nykyiset kiinteistöt on liitetty. Kaava-alueen vesi-
huoltoverkostot sijoittuvat pääasiassa katu- ja muille yleisille alueille, mutta alueella on 
myös vesihuoltoverkostoja, jotka sijoittuvat tonteille. Asemakaavaan on merkitty tarvittavat 
putkirasitevaraukset olevia vesihuoltoverkostoja varten. Kaavassa osoitetut uudet raken-
nuspaikat sijoittuvat olemassa olevien vesihuoltoverkostojen läheisyyteen. Mikäli kaavassa 
esitettyjä uusien rakennuspaikkojen tonttijakoja muutetaan myöhemmin, tulee tonttien ra-
jautua katualueisiin siten, että kiinteistöille voidaan osoittaa liittymä vesihuoltoverkostoihin 
vesihuoltolain mukaisesti tontin rajalle.  Nykyisten vesihuoltoverkostojen sijoittuminen alu-
eelle tulee ottaa huomioon tonttien ja yleisten alueiden saneeraus- ja rakentamistöissä.  

Kaava-alueen tonteilla on varauduttava kiinteistökohtaiseen paineenkorotukseen, mikäli ve-
sijohtoverkoston painetaso ei riitä tontin painevaatimusten täyttämiseen. Kiinteistöjen tulee 
varautua myös kiinteistökohtaiseen jätevesien pumppaukseen rakennettaessa yleisen viet-
toviemäritason alapuolelle. Alueen painetaso ja uusien tonttien liittymiskorot ja padotuskor-
keudet vesihuoltoverkostojen liitospaikoissa määritellään myöhemmin kiinteistölle annetta-
vassa liitospaikkalausunnossa.  

Mikäli asemakaavan mukaisella tontilla (Sakupe) on poikkeavaa vedenkulutusta, on tontilla 
varauduttava kiinteistökohtaisen vesisäiliön hankintaa. Huomioitava, että poikkeavasta ve-
denkulutuksen kasvusta on aina neuvoteltava etukäteen Kuopion Veden kanssa, ja tarvitta-
essa varautua mm. kiinteistökohtaisen vesisäiliön hankintaan tai jätevesien viivytykseen 
tontilla.   

4.4 Kaavan vaikutukset 

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen  

Suunnittelualue täydentyy monipuolisella toimisto-, toimitila- ja liikerakentamisella sekä pal-
velurakentamisella. Suunnittelualue tiivistyy ja alue kytkeytyy hyvin nykyiseen liikennever-
kostoon. Asemakaava mahdollistaa Harjamäen alueen elinvoimaisuuden säilymisen ja ke-
hittymisen, johon liittyy mm. suojeltavien rakennusten käytön turvaaminen. Vaikutukset yh-
dyskuntarakenteeseen ovat positiivisia.  

Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön 

Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön tulevat olemaan jonkin verran negatiiviset, 
kun vanha, jo Harjamäen sairaala-aikana muodostunut ympäristö / miljöö muuttuu osin tii-
viimmäksi toimisto- ja palvelualueeksi ja alueen alkuperäisiä liikenneyhteyksiä muutetaan. 
Kaavaratkaisun myötä myös alueen kulttuuriympäristön kannalta tärkeä puistomaisuus ja 
avoin peltoalue tulevat jossain määrin pienenemään, kun alueen rakennuskanta täydentyy. 
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Kaavaratkaisussa on kuitenkin pyritty ottamaan huomioon alueella olevat kulttuurihistorialli-
set rakennukset sekä mm. Harjamäentien varrella oleva komea mäntyvaltainen koko-
naisuus sekä alueella sijaitsevien puistoalueiden osittainen säilyminen.  

Asemakaavassa esitetyissä suojelumerkinnöissä ja -määräyksissä on otettu huomioon 
maakuntakaavan ja Kirkonkylän yleiskaavan aikana tehdyt selvitykset, kaavan laadinnan 
aikana valmistunut rakennus- ja alueinventointi, ylemmillä kaavatasoilla esitetyt suojelu-
määräykset ja –suositukset sekä alueen maanomistajien esittämät toiveet ja tavoitteet. 
Asemakaavalla on suojeltu arvokkaimmat Harjamäen alueen rakennukset sekä aluekoko-
naisuus ja ohjattu uutta rakentamista siten, että se sopeutuu alueen ympäristöön.  

Harjamäen vanha päärakennus (S2) on asemakaavan laadinnan yhteydessä nähty alueen 
arvokkaimmaksi rakennukseksi. Asemakaavassa rakennus osoitetaan suojeltavaksi raken-
nukseksi, jota ei saa purkaa. Suojelu ulotetaan koskemaan myös porrashuoneita kiinteine 
yksityiskohtineen ja materiaaleineen sekä rakennuksen alkuperäisiä ikkunapenkkejä.  

Naistalo (S3) ja huoltorakennus (T2) ovat myös alueen tärkeitä rakennuksia, joilla on raken-
nushistoriallista, historiallista ja maisemallista merkitystä. Nämä rakennukset ovat osoitettu 
suojeltaviksi rakennuksiksi, joita ei saa purkaa. Suojelu ei koske rakennusten sisätiloja, toi-
sin kuin vanhassa, miljöön ja historian kannalta alueen merkittävimmässä päärakennuk-
sessa.  

Harjamäen uusi päärakennus (S1), Kevättömän sairaala (S6) sekä lämpökeskuksen (T1) ja 
huoltorakennuksen (T3) vanhimmat osat ovat osa Harjamäen alueen sairaalahistoriaa ja 
osa merkittävää sairaala-aluetta. Edellä luetellut rakennukset, T3 huoltorakennuksen van-
haa osaa lukuunottamatta, osoitetaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi rakennuksiksi, joi-
den inventoinnissa todettuja arvoja tulee vaalia. 

T3 huoltorakennuksen vanha osa on rakennettu vuonna 1959 ja uudempi osa vuonna 
1986. Rakennuksen talotekniikka ja rakenteet eivät enää vastaa nykyisiä tarpeita ja raken-
nuksen on todettu olevan niin huonokuntoinen, ettei sitä kannata lähetä korjaamaan. Tä-
män vuoksi asemakaavassa paikalle on mahdollistettu uuden toimitilarakennuksen rakenta-
minen. 

rakennus / alue suojelumääräys perusteet 

Hajamäen keskusalue /sr-1 maakunnallisesti merkittävä alue 

vanha päärakennus, S2 sr-3 maakunnallisesti merkittävä kohde ja 
alueen tärkein rakennus (suojelussa 
huomioitu myös sisätilat) 

Naistalo, S3 sr-2 maakunnallisesti merkittävä kohde 

huoltorakennus, T2 sr-2 maakunnallisesti merkittävä kohde 

uusi päärakennus, S1 kr-1 paikallisesti merkittävä kohde 

Kevättömän sairaala, S6 kr-1 paikallisesti merkittävä kohde 

lämpökeskus, T1 (vanha osa) kr-1 paikallisesti merkittävä kohde 

huoltorakennus, T3 (vanha osa) - rakennus huonokuntoinen  

Harjamäen rakennus- ja alueinventoinnissa todettuja ympäristön arvoja on asemakaavassa 
pyritty huomioimaan ennen kaikkea Harjamäentien varren näkymien osalta. Kadun varrella 
sijaitsevat korttelialueet sekä mäntyvaltainen puistoalue on osoitettu alueeksi, jolla raken-
nus- ja kulttuurihistoriallisesti sekä maisemallisesti arvokkaan alueen ominaispiirteet on 
otettava huomioon niin, että aluekokonaisuuden perusluonne säilyy. Puistoalueen läpi kul-
keva, alueen alkuperäinen, Harjamäentien ja sairaalarakennus S1:n välinen lounas-koilli-
sen suuntainen tieyhteys on pystytty säilyttämään osittain.  

Isoharjantien ja Harjamäenraitin risteysalueen ympäristö on rakennus- ja alueinventoin-
nissa todettu olevan puistomaisen alueen ydintä ja samalla herkintä aluetta. Tällä osalle 
aluetta ei asemakaavassa osoiteta uutta rakentamista. Mahdolliset muutokset katuverkossa 
voivat aiheuttaa tarvetta leventää Isoharjantietä sekä Harjamäenraittia S1 ja S3 rakennus-
ten läheisyydessä.  
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Harjamäen sairaalan alkuperäinen, 1920-luvun klassismia edustava betoninen portti on ai-
kojen saatossa jäänyt Harjamäentien ja kevyen liikenteen väylän väliin. Portti on suhteelli-
sen hyvässä kunnossa, mutta sijainti katualueella voi vaarantaa sen säilymisen. Alueelle 
laadittu inventointi esittää portin siirtämistä päärakennuksen kanssa samalle tontille, jolloin 
portin säilymisedellytykset olisivat paremmat. Portin siirtämisestä päärakennuksen kanssa 
samalle rakennuspaikalle on käyty alustavaa keskustelua, mutta siirto vaatii lisäselvityksiä. 

Vaikutukset maisemaan ja taajamakuvaan 

Asemakaava tiivistää Harjamäen alueen taajamakuvaa alueelle osoitettavalla täydennysra-
kentamisella. Alueen taajamakuva tulee muuttumaan, kun nykyisille pysäköintialueille, vi-
heralueille ja viljelykäytössä olevalle peltoalueelle mahdollistetaan toimisto-, toimitila- ja pal-
velurakennusten rakentaminen. Taajamakuvaa muokkaa tulevaisuudessa myös alueelle 
mahdollistettu uusi katuyhteys.  

Alueen vanhaa, arvokkainta taajamakuvaa Harjamäentien varrella pyritään muuttamaan 
mahdollisimman vähän. Uusi rakennuskanta on suunniteltu sijoittuvan pääosin vanhojen 
sairaalarakennusten taakse tai niiden viereen Harjamäentieltä päin katsottuna sekä mas-
soittelultaan vanhoille rakennuksille alisteisiksi. Tämä mahdollistaa alueen maisemallisesti 
ja taajamakuvallisesti arvokkaimpien rakennusten näkymisen useasta eri ilmansuunnasta. 

Vaikutukset liikenteeseen  

Kaava-alueen nykyiset liikennejärjestelyt ovat muodostuneet aikojen saatossa sairaala-ai-
kaisten liikkumisjärjestelyjen pohjalta. Laadittu kaavaratkaisu hyödyntää pääosin olemassa 
olevaa liikenneverkkoa, mutta aiheuttaa myös verkoston täydennys- ja saneeraustarpeita.  

Uudet toimisto- ja toimitilarakennukset sekä palvelurakennukset tuovat katuverkolle uutta 
liikennettä, mihin suunnitelluilla liikennejärjestelyiden muutoksilla voidaan vastata. Kaavan 
liikenteellisiä vaikutuksia on tutkittu alueelle laaditun liikenneselvityksen yhteydessä, jotta 
alueen uudisrakentamisen tuoma liikennekuorma ei vaikuttaisi heikentävästi katuverkon toi-
mivuuteen.  

Kaavatyön yhteydessä valmistuneen liikenneselvityksen mukaan käynnissä olevassa ase-
makaavatyössä tarkasteltu uusi maankäyttö on lähinnä täydennysrakentamista eikä sen 
toteuttaminen aiheuta uusia liikenneverkon täydentämistarpeita. Maaningantien ja Harjamä-
entien liittymään tulisi tehdä tarvittavat näkemäraivaukset, jotka olisi hyvä tehdä jo nykyti-
lanteessa. 

Harjamäen alueen kehittäminen mahdollistaa joukkoliikenteen toimintaedellytysten säilymi-
sen ja mahdollisesti myös kehittymisen.  

Vaikutukset yhdyskuntatalouteen 

Työpaikkojen osalta kaavaratkaisu monipuolistaa työpaikkatarjontaa ja vähintäänkin turvaa 
nykyisten työpaikkojen säilymisen. 

Vaikutukset luonnonympäristöön 

Kaava on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja ilmastopoliittisen ohjelman mukai-
nen, sillä se tiivistää Harjamäen taajamarakennetta ja hyödyntää olemassa olevaa infra-
struktuuria. Asemakaavassa esitettyjen, uusien liikennejärjestelyjen myötä tavoitteena on 
ollut selkiyttää Harjamäen keskusta-alueen jalankulkua ja pyöräilyä sekä edistää joukkolii-
kenteen käyttöä tulevaisuudessa, ja näin ollen vähentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä. 

Kaava-alue sijoittuu pohjavesialueelle, jonka vuoksi asemakaavan pohjavesialuetta koske-
vassa kaavamääräyksessä on määrätty, että alueella syntyvät hulevedet on koottava ja joh-
dettava suunnitellusti pohjavesialueen ulkopuolelle ja alueella ei saa säilyttää pohjavettä 
pilaavia aineita ilman asiamukaista lupaa. Maalämpökaivojen rakentamista alueelle ei sal-
lita. Kaava-alue on liitettävissä olemassa olevaan vesi- ja viemäriverkostoon ja alueella 
syntyvät hulevedet ovat johdettavissa olemassa olevaan hulevesiviemäriverkostoon. 
Kaava-alueella sijaitsevan kaukolämpökeskuksen osalta laitoksen ympäristöluvassa mää-
rätään tarkemmin lämpökeskuksen toiminnan rajoitteet ja toimet pohjaveden suojele-
miseksi. 
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Vaikutukset ihmisen elinoloihin ja elinympäristöön 

Laaditun kaavaratkaisun myötä Harjamäentien ja Harjamäenraitin väliin sijoittuva viheralue 
kapenee, joka aiheuttaa pieniä muutostarpeita myös alueella sijaitsevalle pallokentälle. 
Kaava mahdollistaa kuitenkin tenniskentän sekä pallokentän säilymisen alueella. Harras-
tus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet kaava-alueella näin ollen säilyvät lähes ennallaan.  

Suunnittelualueelle mahdollistetaan toimisto-, toimitila- ja palvelurakentamista sekä liikera-
kentamista. Lähiympäristön asukkaiden elinpiiri vilkastunee hieman lisärakentamisen 
myötä. Alueelle sijoittuva rakentaminen houkuttelee alueelle uusi palveluita ja yritystoimin-
taa, mitkä tulevat myös lähialueiden asukkaiden käyttöön.  

Asemakaavalla alueelle mahdollistettu lisärakentaminen muuttaa lähiympäristöä suhteessa 
naapurikiinteistöihin. Lähialueen asukkaat saattavat kokea muutoksen heikennyksenä ny-
kytilanteeseen mm. maisemallisten tekijöiden osalta. Lisärakentamisella ei vaikeuteta min-
kään väestöryhmän toimintamahdollisuuksia lähiympäristössä. 

Harjamäentien ja Soutajantien kulmaukseen mahdollistetaan ekopisteen rakentaminen, 
joka palvelee koko Harjamäen, Vesijärven ja mahdollisesti myös Hamulan asukkaita. 

4.5 Ympäristön häiriötekijät 

Savon Voima Oyj:n omistaman Harjamäen lämpökeskuksen rakennuspaikalla on mahdolli-
sesti pilaantunut maa-alue, polttoaineen tankkauspiste. Samaisen lämpökeskuksen raken-
nuspaikalla on Seveso III-direktiivin mukainen maapeitteinen nestekaasusäiliö. Säiliön koko 
on 49 tonnia. 

Yli 5 tonnia, mutta alle 50 tonnia olevien maanalaisten nestekaasun varastosäiliöiden suoja-
etäisyydet ulkopuolisiin kohteisiin on määritetty seuraavasti: 

 toisen raja, yleinen liikenneväylä, nestekaasuvaraston toimintaan kuulumattomat ra-
kennukset: 5 metriä 

 kiinteistön ulkopuolisista asuinrakennuksista rivitalot, omakotitalot ja liikenteen sol-
mukohdat: 15 metriä 

 kiinteistön ulkopuoliset koulut, hotellit, kerrostalot, suurmyymälät ja muut suuren vä-
kijoukon kokoontumiseen tarkoitetut rakennukset sekä hotellien majoitustilat: 30 met-
riä. 

Kaavaratkaisussa toisen raja, yleinen liikenneväylä ja nestekaasuvaraston toimintaan kuulu-
mattomat rakennukset sijaitsevat yli 5 metrin päässä säiliöistä. Lähin liikenneväylä, Myllyhar-
juntie sijaitsee noin 44 metrin etäisyydessä säiliöstä. 

30 metrin säteelle säiliöistä ei sijoitu kiinteistön ulkopuolisia kouluja, hotelleja, kerrostaloja, 
suurmyymälöitä tai muita suuren väkijoukon kokoontumiseen tarkoitettuja rakennuksia eikä 
hotellien majoitustiloja. Lähin rakennus, toimisto- ja varastorakennuksena nykyisin toimiva 
T3-rakennus sijaitsee noin 28 metrin päässä säiliöstä ja päiväkoti Pilvilinna noin 110 metrin 
päässä. Lähimmät kiinteistön ulkopuoliset asuinrakennukset sijaitsevat noin 220 metrin 
päässä säiliöistä. Kaavaluonnoksessa esitetyt, uudet mahdolliset toimistorakennukset sijoit-
tuvat noin 85 metrin päähän säiliöstä.  

Maapeitteinen nestekaasusäiliö on asemakaavassa osoitettu merkinnällä (ma-sv): ”Alueen 
osa, jolle saa rakentaa maanalaisia nestekaasusäiliöitä. Alueen suunnittelussa on selvitet-
tävä Seveso-direktiivin mukaisten varastosäiliöiden toimintaan liittyvät riskit suuronnetto-
muusvaaran kannalta. Alueelle rakentamisen on tarkoitettu perustuvaksi yksityiskohtaisem-
paan suunnitteluun. Lupaharkinnan yhteydessä tulee huomioida erityisesti alueella oleva on-
nettomuusvaara ja ottaa huomioon turvallisuuden edellyttämät etäisyydet. Suunniteltaessa 
alueen käyttöä on palo- ja pelastusviranomaisille ja toiminnanharjoittajalle sekä tarvittaessa 
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (TUKES) varattava mahdollisuus lausunnon antamiselle.”  

4.6 Kaavamerkinnät ja – määräykset 

Kaavamerkinnät ja – määräykset ovat ympäristöministeriön kaavamerkintäpäätöksen ja Sii-
linjärvellä noudatetun yleisen linjauksen mukaisia.  

Kaavakartalla esitetyt merkintöjen ja määräysten sisältö on selostettu kohdassa 4.3. 
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4.7 Nimistö 

Kaava-alueelle sijoittuu kaksi uutta katua. Kaava-alueen kiertävä kokoojakatu jatkuu Isohar-
jantienä ja siitä pohjoisen suuntaa lähtevä tonttikatu on nimetty Piikkitieksi. 
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5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

5.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Tärkeimmät rakentamista ohjaavat määräykset on kirjattu asemakaavaan ja asemakaava-
määräyksiin. Rakentamisen laadun ja yhtenäisen ilmeen huomioimiseksi ja rakennussuoje-
luarvojen varmistamiseksi kaava-alueelle on laadittu lisäksi rakennustapaohje.  

 
Kuva 23 Havainnekuva kaavan mahdollistamasta rakentamisesta. 

5.2 Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen toteuttaminen ja täydennysrakentaminen on mahdollista aloittaa Harjamäenraitin 
varrella ja nykyisillä rakennuspaikoilla heti kaavan lainvoimaiseksi tulon jälkeen. Rakennus-
ten laajentamisia ja osa uusista rakennuspaikoista on mahdollista toteuttaa nykyiseen katu- 
ja kunnallistekniseen verkostoon tukeutuen. Isoharjantien jatkeen ja Piikkitien rakennus-
paikkojen toteuttaminen edellyttää katujen ja kunnallistekniikan rakentamista. Toteuttami-
sen tarkempi aikatauluttaminen ja rakentamisen vaiheistus jää alueen maanomistajien rat-
kaistavaksi. Alueelle sijoittuvan täydennysrakentamisen kokonaismäärä huomioon ottaen 
toteutus tulee ajoittumaan usealle vuodelle. Toteutuksen aikatauluun vaikuttaa olennaisesti 
yleinen taloudellinen tilanne sekä toimitilojen kysyntä. 

5.3 Toteutuksen seuranta 

Asemakaavan toteutumista seurataan tiiviissä yhteistyössä Siilinjärven kunnan kaavoituk-
sen, rakennusvalvonnan ja yhdyskuntatekniikan sekä muiden asiassa oleellisten viran-
omaisten kanssa. 

Asemakaavan toteutuksen seurannassa on erityisesti kiinnitettävä huomiota rakennetun 
kulttuuriympäristön arvojen säilymiseen, taajamakuvaan ja rakennusten arkkitehtuuriin sekä 
rakennuspaikkojen piha-alueiden suunnitteluun ja toteutukseen.  
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MUSEOVIRASTO        KOHTEEN NUMERO 1 

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO        

ALUEINVENTOINTILOMAKE          

1. LÄÄNI    Pohjois-Savon maakunta 

2. KUNTA    Siilinjärvi 

3. ALUE    HARJAMÄEN KESKUSTA-ALUE 

4. KYLÄ / KAUPUNGINOSA  Harjamäki 

5. OMISTAJA   Siilinjärven kunta 

 

6. ALUEEN SEKÄ ALUEELLA OLEVIEN RAKENNUSTEN KUVAUS 

Alue sijaitsee Siilinjärven keskustaajaman länsipuolella Maaningantien pohjoispuolella noin 3 km 

keskustasta. Alue sijoittuu pitkän harjumuodostelman ja Kevätön-järven väliselle alueelle. Alue rajoittuu 

etelästä Harjamäentiehen, idästä Myllyharjuntiehen, pohjoisesta Sakupen pesularakennuksen 

pohjoispuolelle ja idässä Soutajantiehen (tarkemmin asemapiirroksessa). Maasto on suhteellisen tasaista ja 

sen pohjoisosa viettää loivasti luoteeseen päin. Alue on suurelta osin puistomainen ja 100 - 130 vuotiaat 

männyt ovat tärkeä osa alueen identiteettiä. Alueella on myös osia, joissa puistomainen ympäristö on 

kasvanut umpeen. Osa tärkeimmistä rakennuksista on osittain puuston peittämiä, eivätkä näin ollen näy 

riittävästi alueella. Laajimmat näkymät ovat pohjoiseen ja luoteeseen, missä sijaitsee alueen viimeinen 

viljelyskäytössä oleva pelto. Luoteen suunnassa 1,3 km päässä näkyy Mäntylän maatilan 

rakennuskokonaisuus viljeltyine peltoineen. 

Alueen tärkein rakennus on vanha sairaala (S2) vuodelta 1926, mitä on kunnostettu vuosien varrella 

entistävillä toimenpiteillä. Rakennus on nelikerroksinen ja edustaa pohjoismaista klassismia. Rakennuksen 

tiilirakenteiset ja rapatut julkisivut ovat kunnostuksen tarpeessa. Rakennuksen ilme on säilynyt hyvin. 

Sairaalan tulisi näkyä paremmin laajemmasta ympäristöstä ja puuston vähentäminen olisi tärkeää. 

Tärkeisiin rakennuksiin kuuluu myös rakennukset S1, S3, S6 ja T2 jotka ovat yksittäisinä rakennuksina 

tärkeitä ja lisäksi erittäin tärkeitä osia alueen identiteetin kannalta. Rakennus S3 (Naistalo) on 

kolmikerroksinen ja edustaa selvästi pelkistetympää tyylisuuntaa kuin alueen vanhimmat rakennukset. 

Rakennuksessa on funktionalismin piirteitä. Sairaalat S1 ja S6 ovat taas 1950-60 –lukujen vaihteesta ja 

edustavat sodan jälkeistä tiilirakentamista roiskerappauspintoineen. Kevättömän sairaalassa S6 on 

rationalismin piirteitä. Muut rakennukset T1, T3, Muuntaja ja Sairaalan portti ovat niin ikään tärkeitä osia 

Harjamäen alueen identiteetille sekä historialliselle kerroksisuudelle. Sakupen pesula on suhteellisen nuori, 

eikä sen historiaa ole tarkemmin tässä yhteydessä tutkittu. Pesula on kooltaan sekä malliltaan poikkeava ja 

vieras elementti alueella. 

7. ALUEEN HISTORIA 

Kuopion maaherra Gustaf Ignatiusta pidetään mielisairaalan perustamishankkeen alullepanijana. Hän kutsui 

koolle vuonna 1920 kuntien edustajia yhteisen piirimielisairaalan perustamiseksi. Neuvottelu- ja 

suunnitteluvaiheen jälkeen piirimielisairaala muodostui läntisen Kuopion läänin yhteiseksi ja sopiva paikka 

sille löytyi silloisesta Kuopion Hakkaralan kylästä. Rakennusmestari Juho Hämäläiseltä ostettiin Lehtolan ja 

Harjamäen tilat vuonna 1924 sairaalaa varten. Siilinjärven piirimielisairaalan ensimmäiset rakennukset 

tehtiin suunnilleen paikalle, missä oli ollut Lehtolan tilan pihapiiri. Harjamäen tilan päärakennus (M3, 

purettu) otettiin sairaalan käyttöön ja rakennettiin uusi navetta (M4). 

Tämän inventoinnin tarkastelualueeseen kuuluvat rakennustunnukset lihavoitu tekstissä. 

Liite 3
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Sairaalan ensimmäisen rakennusryhmän suunnitteli arkkitehti Axel Mörne. Päärakennus (S2), pesula- ja 

voimalaitosrakennus (T2), jääkelleri ja halkovarasto (kumpikin purettuja) valmistuivat 1926. Vuonna 1928 

valmistui ylilääkärin asuinrakennus (H1) Axel Mörnen suunnitelmien mukaan.  

Vuonna 1939 valmistui naispotilaille tarkoitettu Naistalo (S3), joka oli vuoteen 1945 sotasairaalan käytössä. 

Samana vuonna valmistui henkilökunnan asuinrakennus (H2, purettu). Rakennukset suunnitteli arkkitehdit 

Sakari Honkavaara ja Esko Suhonen. Vuonna 1953 valmistui vielä yksi Honkavaaran suunnittelema 

asuinrakennus (S4, purettu).  

Pitkään vaivannutta tilanahtautta helpottamaan valmistui vuonna 1959 uusi päärakennus (S1), johon tuli 

202 potilaspaikkaa. Henkilökunnan lisääntymisen myötä tehtiin myös asuinkerrostaloja (S5, B2, B3 ja L2) ja 

lisäksi uusia rakennuksia varten tarvittiin suurempi lämpökeskus (T1). Sairaalalle valmistui myös uusi 

keittiö- ja ruokalarakennus (T3) vuonna 1960. Kaikki mainitut rakennukset suunnitteli arkkitehti Reino 

Koivula. 1950-luvun alussa mielisairaiden hoito oli muuttunut lakimuutoksen kautta. B-

mielisairaalaverkostoa eli pitkäaikaispotilaille tarkoitettuja sairaaloita ryhdyttiin kehittämään. Pitkien 

neuvottelujen jälkeen Harjamäki valikoitui B-mielisairaalan sijoituspaikaksi. Kevättömän sairaala (S6) 

valmistui vuonna 1961 B-mielisairaalan käyttöön. Sen henkilökunnalle valmistui samana vuonna kolme 

asuinkerrostaloa (A3, A4, A5) ja ylilääkärin asuinrakennus (L4). Kokonaisuus on arkkitehti Reino Koivulan 

suunnittelma, jonka piirustusten mukaan valmistui vielä asuinkerrostalo (A6) ja lääkäreiden rivitalo (L3) 

vuonna 1964, ja talouspäällikön asuintalo (M2) vuonna 1966. 

Tämän jälkeen sairaala-alueelle valmistui kaksi arkkitehti Kaj Michaelin suunnittelemaa asuinrakennusta, 

joista asuinrivitalo (M1) valmistui vuonna 1965 ja 12-huoneistoinen asuinrakennus (A7) vuonna 1974.  

Tärkeä osa sairaala-aluetta on aikanaan ollut myös puutarha, siihen liittyvät rakennukset ja sairaalan pellot 

sekä sairaalan harjoittama maatalous. 

Sairaalasta käytettiin vuosina 1926-1958 nimitystä Siilinjärven piirimielisairaala, ja vuoden 1958 jälkeen 

Harjamäen sairaala. Harjamäen sairaala siirtyi Kuopion yliopistollisen keskussairaalan alaisuuteen vuoden 

1989 alusta, jonka jälkeen Harjamäen sairaalan rakennuksen jäivät vähitellen pois potilaskäytöstä. 

Sairaalatoiminta loppui vaiheittain vuoteen 2000 mennessä. 

Tällä hetkellä alueen rakennukset ovat pääosin erilaisen yritystoiminnan käytössä. 

Sairaala-alueen saapumisreitti on muuttunut ajan saatossa. Sairaalatoiminnan alusta aina 1960-luvun 

alkuun asti sairaala-alueelle saavuttiin pääosin vanhan portin kautta. Harjamäentien ja sairaalarakennus 

S1:n välinen lounas-koillisen suuntainen tieyhteys on rakennettu jo ennen sairaalan rakentamista. Tie on 

alueen vanhimpia teitä ja on historiallisesti arvokas. Tie toimi pohjoisosassa olevalle maatilalle aina vuoteen 

1959 asti. Tämä tieyhteys kuitenkin katkaistiin rakentamalla sairaalarakennus S1 tien päälle, jonka 

seurauksena edellä mainittu tieyhteys vahvistui sairaala-alueen pääreitiksi. Myllyharjuntietä alettiin 

käyttämään pääreittinä maatilalle. Isoharjantie rakennettiin alueen uudeksi pääreitiksi 1960-luvun 

alkupuolella ja liikenteellinen tilanne on edelleen tässä vaiheessa. 
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8. ERIKSEEN LUETELOIDUT KOHTEET 

Kohde 2 Sairaalarakennus (uusi), S1 1959 

Kohde 3 Päärakennus (vanha), S2 1926 (myös sisätilainventointi) 

Kohde 4 Sairaalarakennus (Naisatalo), S3 1939 (myös sisätilainventointi) 

Kohde 5 Kevättömän sairaala, S6 1961 

Kohde 6 Lämpökeskus, T1 1959 

Kohde 7 Huoltorakennus, T2 1928 

Kohde 8 Keittiö-ruokala, T3 1960 (laajennus 1986 Sakupe) 

   Kohde 9 Sakupen pesula 1970-luvun loppu tai 1980 

   Kohde 10 Muuntaja 1940 - 50-lukujen vaihde 

   Kohde 11 Sairaalan portti 1926 

 

 

9. SÄILYMISEDELLYTYKSET 

Alueella on voimassa maakuntakaava ja yleiskaava. Yleiskaavassa suojeltaviksi on merkitty Päärakennus S2 

ja Sairaalarakennus S3. Lisäksi rakennuksille Sairaalarakennus (uusi) S1 ja Kevättömän sairaala S6 on 

annettu merkintä r – kulttuuriarvoja sisältävä kohde, jolla on paikallista merkitystä. Valmisteilla olevaan 

asemakaavaan tulisi määritellä alueen ja rakennusten suojelumerkinnät, tarkentavat selitteet ja 

uudisrakentamiselle osoitetut alueet. 

 

Toimenpiteet 

Alueen kannalta tärkeintä on sen pitäminen riittävän avoimena ja puistomaisena. Arvokkaimpien 

rakennusten lähelle ei tulisi rakentaa uusia rakennuksia tai rakennelmia. Harjamäentien ja Harjamäenraitin 

välinen alue on säilynyt suhteellisen hyvin puistomaisena, eikä alueelle olisi sijoitettava uudisrakennuksia. 

Jos uudisrakentamista pidetään välttämättömänä, alueelle olisi kuitenkin mahdollista täydennysrakentaa 

lähinnä karttaliite nro 1 mukaiseen paikkaan. Alueen tällä osalla maisemallinen ja historiallinen merkitys 

korostuvat asettaen eritysvaatimuksia täydennysrakentamisen arkkitehtuurille.  

Kevättömän sairaalan (S6) viereen luoteis- ja koillispuolelle olisi mahdollista rakentaa (asemapiirroksessa 

osoitetut paikat) uudisrakennukset puistomaisen ympäristön tästä kärsimättä. Isoharjantien ja 

Harjamäenraitin risteysalueen ympäristöön ei myöskään tulisi sijoittaa uudisrakennuksia tai – rakennelmia. 

Tämä kohta on puistomaisen alueen ydintä ja samalla herkintä aluetta. Harjamäenraitin pohjoispuolelle 

rakennettu viipaletoimistorakennus katkaisee maisema-akselin kahden avoimen tilan välissä. Mikäli alueelle 

ollaan suunnittelemassa pysyviä toimistotiloja, ne olisi maisemallisesti parempi sijoittaa eri paikkaan (esim. 

Karttaliitteessä nro 1 osoitetut rakennuspaikat). 

Isoharjantien muuttaminen kevyen liikenteen reitiksi tai palauttaminen osaksi puutarhaa on historiallisin 

perustein mahdollinen. Uusi tielinjaus alueelle ei kuitenkaan saisi heikentää alueen puistomaista ja 

historiallista kokonaisuutta ja rakennetta. Harjamäentien ja sairaalarakennus S1:n välinen lounas-koillisen 

suuntainen tieyhteys on historiallisesti arvokas ja sen suojeleminen on suositeltavaa. 
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10. LUETTELOINTIPERUSTE 

10.1 Rakennushistoriallinen kyllä 

perustelu: Alueella sijaitsee useita rakennustaiteellisesti merkittäviä rakennuksia, 

kuten S2, S3 ja T2. 

 

10.2 Historiallinen  kyllä 

perustelu:  Alue on historiallisesti arvokas. Alueella on toiminut sairaala vuodesta 

1926 aina 2000-luvun loppuun saakka ja alue on merkittävä myös 

sotahistoriallisesti (rak. S3 toimi sotasairaalana). 

 

10.3 Maisemallinen  kyllä 

perustelu:  Alue muodostaa ehyen maisemakokonaisuuden, joka koostuu 

rakennustaiteellisesti merkittävistä rakennuksista ja puistoista. Alueen 

vanhin puusto on tärkeä osa kokonaisuutta. Kuopion seudun 

maakuntakaavassa alue on merkitty maakunnallisesti arvokkaaksi. 

 

11. ASEMAPIIRROS   Liite nro 1  

12. VALOKUVAT   Liite nro 2, erillinen  

13. LÄHTEET   Kuopion seudun maakuntakaava 2008 

Kulttuuriympäristöselvitys 2006 (Kuopion seudun maakuntakaava) 

Siilinjärven kirkonkylän yleiskaava 2016 

Vuosikertomukset (Harjamäen sairaala),  

Sairaalan 10-vuotis- ja 30-vuotishistoriikit, 

Kirja Harjamäen sairaala 1926 – 1976 (Tapani Lepola 1976) 

Isojakokartta Maanmittauslaitos 

 

14. MUUT LIITTEET   Liite nro 3 Toimenpide- ja suojelusuositukset 

Liitteet nro 4 - 8 Karttaliitteet (5 kpl), erilliset 

Liite nro 9, erillinen (isojakokartta 1842) 

 

15. SUULLISTA TIETOA ANTANEET  

16. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ  Arto Mattila, arkkitehti SAFA 

PÄIVÄYS    30.9.2019 



MUSEOVIRASTO        KOHTEEN NUMERO 2 

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO        

RAKENNUSINVENTOINTILOMAKE          

1. KOHTEEN NIMI      Sairaalarakennus (uusi), S1 

2. Kunta  Siilinjärvi 

3. Osoite         Isoharjantie 6, 71800 Siilinjärvi 

4. Omistaja  Siilinjärven kunta 

5. Omistajan osoite    Kasurilantie 1, PL 5, 71801    

Siilinjärvi 

 

 

6. KOHDE ID  401-23-285 

7. Maakunta Pohjois-Savon maakunta 

8. Kylä / kaupunginosa Harjamäki 

9. Kiinteistötunnus  401-23-285 

10.  Kohteen tyyppi  Sairaala 

11.  Kohdelaji  Rakennus   

12.  Peruskartta  333111 

13.  KOHTEEN YLEINEN KUVAILU (lyhyt yleiskuvaus) 

Puistomaisessa miljöössä sijaitseva nelikerroksinen entinen sairaalarakennus. Rakennuksessa on kapea 

runkosyvyys ja se on pohjamalliltaan W-kirjaimen muotoinen. Julkisivut on roiskerapattu ja rakennuksen 

historiallinen ilme on säilynyt hyvin. 

 

14.  KOHTEEN KUVAUS 

Nykyinen käyttö toimisto 

Alkuperäinen käyttö sairaala 

Rakennusaika  1959 

Peruskorjaukset 1985 

Suunnittelija  Reino Koivula 

Kerrosluku  IV 

Perusta  betoni 

Runko   paikalla valettu betonirunko, mahdollisia kantavia tiiliseiniä 

Kattomuoto  auma 

Kate   konesaumapelti 

Vuoraus  roiskerappaus, tehostekohdat sileärapattu 

Ulkovärit: 

  Seinät  terrakotta, edellinen väri on ollut hieman kellertävämpi terrakotta 

  Listat  tehostekohdat sileärapattu valkoinen 

  Ikkunat  valkoinen 

  Katto  vaaleanharmaa 

  Perustus kivirouhepinnoite, vaaleat pystysaumat 

Kunto   hyvä 

Erityispiirteet  Rakennuksessa on kapea runkosyvyys ja W-mallinen pohjaratkaisu. Julkisivuissa 

on vaalean vaakasuuntaiset kentät ikkunarivien välissä ja yläpuolella. 

Sisätilat  Ei inventoitu. 

 

 

 

 



15.  RAKENNUSHISTORIA 

Arkkitehti Reino Koivulan suunnittelema uusi päärakennus valmistui vuonna 1959. Se kuului laajaan A-

mielisairaalan rakennushankkeeseen, jossa potilasrakennuksen ohella valmistui henkilökunnalle 3 

neljäkerroksista kerrostaloa, lämpökeskus ja keittiörakennus. Uudessa sairaalarakennuksessa oli alun 

perin 202 potilaspaikkaa. Lisäksi rakennuksessa oli sairaalan hallintotiloja, leikkaussali, apteekki ja 

tarpeelliset varasto- pukeutumis- ja pesutilat henkilökunnalle. Rakennusta on peruskorjattu 1980-luvulla, 

jolloin rakennettiin ilmanvaihto ja työhuoneisiin puhelin- ja atk-yhteydet. 

 

16.  LÄHIYMPÄRISTÖ 

Kohde sijaitsee Harjamäen sairaala-alueella. Eteläpuolella sijaitsee Sairaalarakennus (Naistalo) S3 ja 

kaakkoispuolella Päärakennus (vanha) S2. Itäpuolella sijaitsee Lämpökeskus T1. Rakennus muodostaa 

edellä mainittujen rakennusten kanssa koko alueen ytimen, eli puistomaisen ja historiallisen miljöön. 

Rakennus liittyy sairaala-alueella 1959 toteutettuun rakennusvaiheeseen yhdessä Lämpökeskuksen T1 ja 

Keittiö-ruokalan T3 kanssa muodostaen näiden kanssa suhteellisen yhtenäisen vaiheen.  

Pohjois-, länsi- ja lounaispuolella maisema on avoimempi. Rakennuksen sijainti on maisemallisesti tärkeä.  

 

17.  SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset, kunto, suositukset) 

Alueella on voimassa maakuntakaava ja yleiskaava. 

 

Suositukset 

Valmisteilla olevaan asemakaavaan tulisi määritellä kohteelle suojelumerkintä ja tarkentava selite. 

Korjauksissa tulisi säilyttää julkisivujen tyypilliset piirteet kuten karkea roiskerappaus, julkisivujen 

tehosteosat, ikkunoiden tyyppi ja puitejako. 

 

18.  LUETTELOINTIPERUSTE 

Kohde on tärkeä osa merkittävää sairaala-aluetta ja sen historiaa. Siilinjärven kirkonkylän yleiskaavassa 

kohde on merkitty merkinnällä r/16 - kulttuuriarvoja sisältävä kohde, jolla on paikallista merkitystä. 

19. Rakennushistoriallinen kyllä   ei X__    

20. Historiallinen  kyllä X  ei___ 

21. Maisemallinen  kyllä X  ei___ 

 

22.  ASEMAPIIRROS   Alueinventoinnin liitteenä. 

23.  POHJAPIIRROS   Liite nro 2.1, 2.2 ja 2.3, erilliset (3 kpl) 

24.  VALOKUVAT   Liite nro 3, erillinen  

25.  LÄHTEET    Siilinjärven kirkonkylän inventointi 2013 ja yleiskaava 2016 

Vuosikertomukset (Harjamäen sairaala),  

Kirja Harjamäen sairaala 1926 – 1976 (Tapani Lepola 1976) 

Pohjapiirrokset Siilinjärven rakennuslupa-arkisto 

26.  MUUT LIITTEET    

27.  SUULLISTA TIETOA ANTANEET  

28.  LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ  Arto Mattila 

PÄIVÄYS   30.9.2019 



MUSEOVIRASTO        KOHTEEN NUMERO 3 

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO        

RAKENNUSINVENTOINTILOMAKE          

1. KOHTEEN NIMI   Päärakennus (vanha), S2 

2. Kunta  Siilinjärvi 

3. Osoite   Isoharjantie 3, 71800 Siilinjärvi 

4. Omistaja  Siilinjärven kunta 

5. Omistajan osoite  Kasurilantie 1, PL 5, 71801    

Siilinjärvi 

 

6. KOHDE ID  401-23-285 

7. Maakunta Pohjois-Savon maakunta 

8. Kylä / kaupunginosa Harjamäki 

9. Kiinteistötunnus  401-23-285 

10.  Kohteen tyyppi  Sairaala 

11.  Kohdelaji  Rakennus   

12.  Peruskartta  333111 

13.  KOHTEEN YLEINEN KUVAILU (lyhyt yleiskuvaus) 

Puistomaisessa miljöössä sijaitseva 1920-luvun klassismia edustava entinen mielisairaalarakennus. 

Rakennuksessa on puolittainen kellarikerros, kaksi täyttä kerrosta sekä mansardikattoinen 

ullakkokerros. Julkisivut ovat sileiksi rapatut. Rakennus on historiallisesti sekä miljöön kannalta alueen 

merkittävin rakennus. Rakennuksen historiallinen ilme on säilynyt hyvin. 

 

14.  KOHTEEN KUVAUS 

Nykyinen käyttö kunnan päiväkoti ja toimintakeskus 

Alkuperäinen käyttö sairaala 

Rakennusaika  1926 

Muutokset  1940-luku, 1950-luku, 1964 ja 1970-luku, pääoven katos 2000-luvun alku 

Peruskorjaukset 1980-luku ja 2010-luku 

Suunnittelija  arkkitehti Axel Mörne 

Kerrosluku  IV 

Perusta  betoni ja kivi 

Runko   tiili 

Kattomuoto  mansardi ja aumatut päädyt 

Kate   konesaumapelti 

Vuoraus  rappaus 

Ikkunat  keskellä jakokarmi, alaosissa tuuletusikkunat, 1970-luvulta 

Ulkovärit: 

  Seinät  mintunvihreä, edellinen väri on ollut hieman tummempi 

  Listat  sama väri kuin seinissä 

  Ikkunat  valkoinen 

  Katto  vaaleanharmaa 

  Perustus graniitti, jonka yläpuolella rapatut harkotukset 

Kunto   hyvä 

Erityispiirteet Hyvin säilynyt 20-luvun klassismia edustava rakennus. Symmetrinen rakennusmassa 

ja yksityiskohdat. 

Sisätilat  Alkuperäinen keskikäytäväratkaisu on säilynyt pääpiirteissään. Käytäviin liittyneet 

kahdeksankulmaiset huoneet on muutettu nykyisen kaltaisiksi 1960-luvun korjauksen 

yhteydessä. Myös väliseinien paikkoja on muutettu jokaisessa kerroksessa. 

Rakennuksessa on säilynyt alkuperäisiä rakennusosia: ikkunapenkit, lämpöpatterit, 

väliovia, porrashuoneissa mosaiikkibetoniaskelmat ja porraskaiteet sekä käsijohteet. 

 



15.  RAKENNUSHISTORIA 
Sairaalan päärakennuksen eli ns. Keskitalon suunnitteli arkkitehti Axel Mörne. Se valmistui syksyllä 1926. 

Rakennuksessa oli alun perin 150 potilaspaikkaa kahdessa kerroksessa. Ylimmässä kerroksessa oli henkilökunnan 

asuinhuoneita ja kellarissa keittiö, leipomo ja muut aputilat. Sairaalaan on tehty muutoksia 1940- ja 1960-luvuilla, kun 

alueelle on valmistunut uusia rakennuksia, ja keskitalossa on ollut mahdollista lisätä potilaspaikkoja. Vuonna 1964 

keskikäytävä oiottiin, huonejakoa muutettiin, 3. kerros otettiin osastokäyttöön, hissi rakennettiin, alkuperäinen 

tiilikatto muutettiin konesaumapeltikatoksi. Alkuperäinen ikkunoiden puitejako muutettiin ikkunoiden uusimisen 

yhteydessä 1970-luvulla ja julkisivut pinnoitettiin tiiviillä pinnoitteella. 1970-luvulla rakennettiin poistoilma saniteetti- 

ja keittiötiloista. Tuloilma saatiin seinissä olevien korvausilmaventtiileiden kautta. Rakennusta on peruskorjattu 1980- 

ja 2010-luvuilla. Pääsisäänkäyntiin lisättiin lasikate 2000-luvun alussa, kun rakennukseen tuli päiväkoti. Rakennukseen 

kuuluu olennaisesti myös kaksi kahdeksankulmaista puurakenteista paviljonkikatosta rakennuksen pohjoispuolella. 

 

16.  LÄHIYMPÄRISTÖ 
Kohde sijaitsee Harjamäen sairaala-alueella Harjamäentien yhteydessä. Länsipuolella sijaitsee Sairaalarakennus 

(Naistalo) S3 ja luoteispuolella Sairaalarakennus (uusi) S1. Pohjoispuolella sijaitsee Lämpökeskus T1, Huoltorakennus 

T2 ja Keittiö-ruokala T3, jossa on nykyisin kuntosali ja Sakupen tiloja. Rakennus muodostaa edellä mainittujen 

rakennusten kanssa koko alueen ytimen, eli puistomaisen ja historiallisen miljöön. Harjamäentien puolella on puisto, 

joka on kasvanut osittain lähes umpeen. 

 

17.  SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset, kunto, suositukset) 
Alueella on voimassa maakuntakaava ja yleiskaava. 

Suositukset:   Valmisteilla olevaan asemakaavaan tulisi määritellä kohteelle suojelumerkintä ja tarkentava selite. 

Asemakaavaan tulisi myös määritellä ympäristön rakentamattomana pidettävät alueet ja uudisrakentamiselle 

osoitetut alueet. Rakennuksen julkisivukorjauksissa alkuperäinen käsin hierretty rappaus (nykyinen liian tiivis 

pintakäsittely korvattava alkuperäistä vastaavalla), julkisivujen ja katon yksityiskohdat tulisi säilyä. Alkuperäinen 

puitejako ja ikkunatyyppi (puinen sisään-ulos aukeava ikkuna) tulisi palauttaa. Rakennuksen sijainti on 

maisemallisesti tärkeä.  

 

18.  LUETTELOINTIPERUSTE 
Kohde edustaa 1920-luvun klassistista arkkitehtuuria ja on tärkeä osa merkittävää sairaala-aluetta. Rakennus on 

toiminut mielisairaalana. Kohde on miljöön ja historian kannalta alueen merkittävin rakennus ja näin ollen 

avainkohde. Sairaalan suunnitteli tunnettu sairaala-arkkitehti Axel Mörne. 

Maakuntakaavassa kohde on merkitty rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja maisemallisesti maakunnallisesti 

arvokkaaksi. Siilinjärven kirkonkylän yleiskaavassa kohde on merkitty suojelumerkinnällä sr1/B1 – 

rakennussuojelukohde, jolla on seudullista tai maakunnallista merkitystä. Alkuperäiset portaikot ja ikkunapenkit 

yksityiskohtineen ovat tärkeä osa sairaalan arkkitehtuuria. 

19. Rakennushistoriallinen kyllä X  ei___ 

20. Historiallinen  kyllä X_  ei ___    

21. Maisemallinen  kyllä X  ei___ 

 

22.  ASEMAPIIRROS   Alueinventoinnin liitteenä. 

23.  POHJAPIIRROS   Liite nro 2, erilliset 3 kpl (itäsiipi, länsisiipi, alkuperäinen kellari) 

24.  VALOKUVAT   Liite nro 3, erillinen  

25.  LÄHTEET    Kuopion seudun maakuntakaava 2008 ja kulttuuriympäristöselvitys 2006,  
Siilinjärven yleiskaava 2016, 10- vuotis- ja 30-vuotishistoriikit, vuosikertomukset (Harjamäen 

sairaala), Kirja Harjamäen sairaala 1926 – 1976 (Tapani Lepola 1976) 

26.  MUUT LIITTEET    

27.  SUULLISTA TIETOA ANTANEET  

LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ  Arto Mattila       PÄIVÄYS  30.9.2019 



MUSEOVIRASTO        KOHTEEN NUMERO 4 

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO        

RAKENNUSINVENTOINTILOMAKE          

1. KOHTEEN NIMI   Sairaalarakennus (Naistalo), S3 

2. Kunta  Siilinjärvi 

3. Osoite   Isoharjantie 4, 71800 Siilinjärvi 

4. Omistaja  Siilinjärven kunta 

5. Omistajan osoite Kasurilantie 1, PL 5, 71801 

Siilinjärvi 

 

6. KOHDE ID  401-23-285 

7. Maakunta Pohjois-Savon maakunta 

8. Kylä / kaupunginosa Harjamäki 

9. Kiinteistötunnus  401-23-285 

10.  Kohteen tyyppi  Sairaala 

11.  Kohdelaji  Rakennus   

12.  Peruskartta  333111 

13.  KOHTEEN YLEINEN KUVAILU (lyhyt yleiskuvaus) 

Puistomaisessa miljöössä oleva loivaan rinteeseen istutettu L-kirjaimen muotoinen kolmekerroksinen 

rakennus. Entisessä sairaalarakennuksessa on funktionalismin piirteitä, kuten pääsisäänkäynnin ja 

länsisiiven ikkunoiden ulokerakenteet. Julkisivut on roiskerapattu ja rakennuksen historiallinen ilme on 

lähes alkuperäinen ja sisätilat ovat säilyneet hyvin. 

 

14.  KOHTEEN KUVAUS 

Nykyinen käyttö  toimisto, museo 

Alkuperäinen käyttö sairaalarakennus 

Rakennusaika  1939 

Peruskorjaukset 1961 

Suunnittelija  arkkitehdit Sakari Honkavaara, Esko Suhonen ja Jorma Järvi 

Kerrosluku  III 

Perusta   betoni 

Runko   tiili 

Kattomuoto  matala harjakatto 

Kate   pelti 

Vuoraus   roiskerappaus, pohjakerroksen osalta hiilenharmaa kivimurskelaatta 

Ikkunat alkuperäiset ulos-sisään aukeavat puuikkunat, perusikkunat ovat 6 

ruutuisia. 

Ulkovärit: 

 Seinät Harmaanruskea 

 Listat - 

 Ikkunat Valkoiset 

 Katto Vaaleanharmaa 

 Perustus Hiilenharmaa 

Kunto   Hyvä 

Erityispiirteet  ”punatiililista” räystään alapuolella, mustalla kivellä verhoiltu pääsisäänkäynti ja sen 

yläpuolella suuri kello. Räystään kattotuolien koristeellinen muotoilu.  

Sisätilat Alkuperäinen keskikäytäväratkaisu on säilynyt. Muutama väliseinän paikka on 

muutettu. Rakennuksessa on säilynyt alkuperäisiä rakennusosia: ikkunapenkit, 

lämpöpatterit (myös erikoiset laipiopatterit), suurin osa väliovista, porrashuoneissa 

mosaiikkibetoniaskelmat ja porraskaiteet sekä käsijohteet.  Sairaalamuseon käytössä 

olevissa tiloissa alkuperäinen ilme on säilynyt erityisen hyvin. Alkuperäinen 

painovoimainen ilmanvaihto on toiminnassa edelleen. 



 

15.  RAKENNUSHISTORIA 

Vuonna 1939 valmistunut arkkitehtien Sakari Honkavaara ja Esko Suhonen suunnittelema sairaalarakennus oli 

varattu naispotilaille, ja siksi sitä kutsutaan myös ”Naistaloksi”. Luonnospiirustuksissa on myös nimikirjaimet 

J.J. joka todennäköisesti tarkoittaa arkkitehti Jorma Järveä. Alun perin rakennuksessa oli 130 potilaspaikkaa 

kolmessa kerroksessa. Pohjakerroksessa oli työsalit, pesu- ja pukuhuoneet, eristysosasto ja erilaisia aputiloja. 

Ruoka kuljetettiin kerroksiin hisseillä ja likapyykkiä varten oli pyykkikuilut ylimmistä kerroksista 

pohjakerrokseen. Rakennus oli sotasairaalan käytössä vuosina 1939 - 1945. Perimätiedon mukaan nykyinen 

hissi rakennettiin 1950-luvun lopussa. 

 

16. LÄHIYMPÄRISTÖ 

Kohde sijaitsee Harjamäen sairaala-alueella Päärakennuksen (vanha) S2 länsipuolella. Rakennuksen länsi- ja 

pohjoispuolella avautuu puisto ja Harjamäentie. Rakennuksen sijainti on maisemallisesti tärkeä.  

 

17.  SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset, kunto, suositukset) 

Alueella on voimassa maakuntakaava ja yleiskaava. 

Suositukset 

Valmisteilla olevaan asemakaavaan tulisi määritellä kohteelle suojelumerkintä ja tarkentava selite.  

Korjauksissa tulisi säilyttää julkisivujen tyypilliset piirteet kuten karkea roiskerappaus, julkisivujen tehosteosat, 

ikkunoiden tyyppi ja puitejako, räystäänalusrakenne, parvekkeiden tyyppi ja sisääntulon detaljit. Sisätiloissa 

portaikot ja keskikäytävät yksityiskohtineen, ikkunapenkit ja alkuperäiset patterit tulisi säilyttää. 

 

18. LUETTELOINTIPERUSTE 

Kohteessa on funktionalistisen arkkitehtuurin tyylipiirteitä ja on tärkeä osa merkittävää sairaala-aluetta. 

Rakennus on toiminut aluksi sotasairaalana ja myöhemmin naisten mielisairaalana. Kohde on miljöön ja 

historian kannalta alueen yksi merkittävimmistä rakennuksista. Sairaalan suunnittelivat arkkitehdit Sakari 

Honkavaara ja Esko Suhonen ja suunnittelutyöhön osallistui myös arkkitehti Jorma Järvi. 

Maakuntakaavassa kohde on merkitty rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja maisemallisesti 

maakunnallisesti arvokkaaksi. Siilinjärven kirkonkylän yleiskaavassa kohde on merkitty suojelumerkinnällä 

sr1/B2 – rakennussuojelukohde, jolla on seudullista tai maakunnallista merkitystä. 

 

1. Rakennushistoriallinen kyllä X  ei___ 

2. Historiallinen  kyllä X_  ei ___    

3. Maisemallinen  kyllä X  ei___ 

 

19.  ASEMAPIIRROS   Alueinventoinnin liitteenä. 

20.  POHJAPIIRROS   Liiteet nro 2.1 ja 2.2, erilliset (nykytilanne ja vanha luonnos) 

21.  VALOKUVAT   Liite nro 3, erillinen  

22. LÄHTEET    Kuopion seudun maakuntakaava 2008 ja Kulttuuriympäristöselvitys 2006  

Siilinjärven kirkonkylän inventointi 2013 ja yleiskaava 2016, 

10- vuotis- ja 30-vuotishistoriikit, Vuosikertomukset (Harjamäen sairaala),  

Kirja Harjamäen sairaala 1926 – 1976 (Tapani Lepola 1976) 

Vanha pohjapiirros Kiinteistö Oy Isoharjan arkisto 

23.  MUUT LIITTEET    

24.  SUULLISTA TIETOA ANTANEET  

25.  LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ  Arto Mattila 

PÄIVÄYS    30.9.2019 



MUSEOVIRASTO        KOHTEEN NUMERO 5 

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO        

RAKENNUSINVENTOINTILOMAKE          

1. KOHTEEN NIMI Kevättömän sairaala, S6 

2. Kunta  Siilinjärvi 

3. Osoite   Soutajantie 3, 71800 Siilinjärvi 

4. Omistaja  Siilinjärven kunta 

5. Omistajan osoite Kasurilantie 1, PL 5, 71801 

Siilinjärvi 

 

 

6. KOHDE ID  401-23-289 

7. Maakunta Pohjois-Savon maakunta 

8. Kylä / kaupunginosa Harjamäki 

9. Kiinteistötunnus  401-23-289 

10.  Kohteen tyyppi  Sairaala 

11.  Kohdelaji  Rakennus   

12.  Peruskartta  333111

 

13.  KOHTEEN YLEINEN KUVAILU (lyhyt yleiskuvaus) 

Puistomaisessa miljöössä sijaitseva kolmekerroksinen entinen sairaalarakennus. Sairaalan arkkitehtuurissa 

on havaittavissa 1950 – 60 -lukujen vaihteessa vallalla ollut rationalismi. Rakennuksessa on kapea 

runkosyvyys ja pohjamalliltaan se on T-kirjaimen muotoinen. Julkisivut ovat osittain roiskerapatut ja osittain 

sileäksi rapatut. Nauhaikkunat muodostavat julkisivuihin voimakkaat vaakasuuntaiset aiheet. Sairaala 

poikkeaa S1 sairaalarakennuksesta merkittävimmin juuri ikkunoiden osalta.  

Rakennuksen historiallinen ilme on säilynyt hyvin. 

 

14.  KOHTEEN KUVAUS 

Nykyinen käyttö Vanhusten hoitokoti 

Alkuperäinen käyttö Sairaala 

Rakennusaika  1961 

Peruskorjaukset  1987 

Suunnittelija  Reino Koivula 

Kerrosluku  III 

Perusta   Betoni 

Runko   Betoni 

Kattomuoto  Harja / auma, katon räystäsosat ovat lähes pystysuuntaiset 

Kate   Konesaumapelti 

Vuoraus  Roiske- ja sileärappaus 

Ikkunat   Enimmäkseen 4 –osaiset, erikoisuutena alaosien epäsymmetrisyys 

Ulkovärit: 

  Seinät  Oljenkeltainen 

Listat Nauhaikkunoiden välissä sileiksi rapatut valkoiset kentät (sisäpihalla 

tiilenpunaiset) 

  Ikkunat  Valkoinen 

  Katto  Vaaleanharmaa 

  Perustus Ruskea 

Kunto   Hyvä 

Erityispiirteet Lyhyet räystäät, joissa sadevesikourut muodostavat räystäsaiheen. 

Räystäällä matala vesikatteen pystyosa. 

Sisätilat   Ei inventoitu. 



 

15.  RAKENNUSHISTORIA 

Vuonna 1961 valmistunut Kevättömän sairaala on arkkitehti Reino Koivulan suunnittelema. Rakennus 

valmistui B-mielisairaalaksi eli pitkäaikaispotilaiden hoitoa varten. Pohjois-Savon B-mielisairaaloiden 

sijoituspaikoista ja lukumäärästä käytiin kiistaa melkein koko 1950-luvun ajan, ja potilaspaikkojen tarve 

muuttui suunnitteluprosessin aikana, joten sairaala tehtiin yhtä kerrosta matalammaksi kuin alun perin oli 

suunniteltu. Kevättömän sairaalan henkilökunnalle tehtiin kolme asuinkerrostaloa sairaalan lähettyville. 

Rakennusta on peruskorjattu 1980-luvulla. 

 

16.  LÄHIYMPÄRISTÖ 

Kohde sijaitsee Harjamäen sairaala-alueen länsireunalla. Itäpuolella sijaitsee avoin nurmikenttä, 

Sairaalarakennus (Naistalo) S3 ja Sairaalarakennus (uusi) S1. 

 

17.  SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset, kunto, suositukset) 

Alueella on voimassa maakuntakaava ja yleiskaava. 

 

Suositukset 

Valmisteilla olevaan asemakaavaan tulisi määritellä kohteelle suojelumerkintä ja tarkentava selite. 

Rakennuksen julkisivukorjauksissa alkuperäinen karkea roiskerappaus, julkisivujen tehosteosat ja 

ikkunatyyppi tulisi säilyä. Palauttavat muutokset, kuten parvekkeiden lasituksen poisto ja ilmastoinnin 

ulkoisten laitteiden poisto ovat mahdollisia. 

 

18.  LUETTELOINTIPERUSTE 

Kohteessa on 1950 - 60 -lukujen vaihteen rationalistisen arkkitehtuurien elementtejä, kuten 

nauhaikkunoita. Rakennus on osa alueen sairaalahistoriaa ja tärkeä osa merkittävää sairaala-aluetta. 

Siilinjärven kirkonkylän yleiskaavassa kohde on merkitty merkinnällä r/17 - kulttuuriarvoja sisältävä 

kohde, jolla on paikallista merkitystä. 

19. Rakennushistoriallinen kyllä__  ei X_ 

20. Historiallinen  kyllä X_  ei___ 

21. Maisemallinen  kyllä X  ei___ 

 

22.  ASEMAPIIRROS   Alueinventoinnin liitteenä. 

23.  POHJAPIIRROS   Liite nro 2.1, 2.2 ja 2.3 erilliset (3 kpl) 

24.  VALOKUVAT   Liite nro 3, erillinen  

25.  LÄHTEET    Siilinjärven kirkonkylän inventointi 2013 ja yleiskaava 2016 

Vuosikertomukset (Harjamäen sairaala),  

Kirja Harjamäen sairaala 1926 – 1976 (Tapani Lepola 1976)  

26.  MUUT LIITTEET    

27.  SUULLISTA TIETOA ANTANEET  

28.  LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ  Arto Mattila 

PÄIVÄYS    30.9.2019 



MUSEOVIRASTO        KOHTEEN NUMERO 6 

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO        

RAKENNUSINVENTOINTILOMAKE          

1. KOHTEEN NIMI Lämpökeskus, T1 

2. Kunta  Siilinjärvi 

3. Osoite        Harjamäenraitti 12, 71800 Siilinjärvi 

4. Omistaja  Savon Voima Oyj 

5. Omistajan osoite Kapteeninväylä 5, 70900 

Siilinjärvi 

 

 

6. KOHDE ID  401-23-167 

7. Maakunta Pohjois-Savon maakunta 

8. Kylä / kaupunginosa Harjamäki 

9. Kiinteistötunnus  401-23-167 

10.  Kohteen tyyppi  Lämpökeskus 

11.  Kohdelaji  Rakennus   

12.  Peruskartta  3331

 

13.  KOHTEEN YLEINEN KUVAILU (lyhyt yleiskuvaus) 

Sairaala-alueen ytimessä sijaitseva L-mallinen lämpökeskusrakennus, jota on laajennettu 1970-80-lukujen 

vaihteessa. 

 

14.  KOHTEEN KUVAUS 

Nykyinen käyttö Lämpökeskus 

Alkuperäinen käyttö Lämpökeskus 

Rakennusaika  1959 

Muutokset  Laajennukset 1970 – 80 – lukujen vaihteessa 

Peruskorjaukset  1986 

Suunnittelija  Reino Koivula 

Kerrosluku  I / II 

Perusta   Betoni 

Runko   Paikalla valettu betoni 

Kattomuoto  Loiva harja / pulpetti 

Kate   Konesaumapelti ja jalkarännit 

Vuoraus  Roiskerappaus, uudessa osassa profiilipelti 

Ikkunat   Alkuperäiset puuikkunat, osa on vanhaa uralasia 

Ulkovärit: 

  Seinät  Punertava / oljenkeltainen (peltiosa keltainen) 

  Listat  Valkoinen (peltiosassa tummanruskea) 

  Ikkunat  Valkoinen (peltiosassa tummanruskea) 

  Katto  Harmaa 

  Perustus Kivirouhepinta 

Kunto   Tyydyttävä 

Erityispiirteet  Korkeat ja kapeat ikkunasommitelmat pääjulkisivuissa. 

Sisätilat   Ei inventoitu 

 

 

 

 

 



15.  RAKENNUSHISTORIA 

Arkkitehti Reino Koivulan suunnittelema lämpökeskus valmistui vuonna 1959. Uusi lämpökeskus oli 

tarpeen rakentaa, koska 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa sairaala-alueelle valmistui useita rakennuksia. 

Lämpökeskukseen kuului noin 60 metriä korkea tiilinen piippu, joka on purettu 2010-luvulla. 

Lämpökeskusta on laajennettu 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa. 

 

16.  LÄHIYMPÄRISTÖ 

Kohde sijaitsee Harjamäen sairaala-alueella. Lounaispuolella sijaitsee Sairaalarakennus (Naistalo) S3 ja 

eteläpuolella Päärakennus (vanha) S2. Länsipuolella sijaitsee Sairaalarakennus (uusi) S1. Rakennus 

muodostaa edellä mainittujen rakennusten kanssa koko alueen ytimen, eli puistomaisen ja historiallisen 

miljöön. Rakennus liittyy sairaala-alueella 1959 toteutettuun rakennusvaiheeseen yhdessä 

Sairaalarakennuksen (uusi) S1 ja Keittiö-ruokalan T3 kanssa muodostaen näiden kanssa suhteellisen 

yhtenäisen vaiheen. Rakennuksen sijainti on maisemallisesti tärkeä.  

 

17.  SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset, kunto, suositukset) 

Alueella on voimassa maakuntakaava ja yleiskaava. 

 

Suositukset 

Valmisteilla olevaan asemakaavaan tulisi määritellä Kohteen vanhimmille osille (1959) suojelumerkintä ja 

tarkentava selite. Rakennuksen julkisivukorjauksissa alkuperäinen roiskerappaus ja julkisivujen 

yksityiskohdat tulisi säilyä. Palauttavat muutokset mahdollisia. 

 

18.  LUETTELOINTIPERUSTE 

Rakennus on toiminut alueen lämpölaitoksena ja on näin ollen historiallisesti merkittävä. Lämpölaitos on 

myös tärkeä osa merkittävää sairaala-aluetta. 

 

19. Rakennushistoriallinen kyllä ___ ei  X_ 

20. Historiallinen  kyllä X__ ei __ 

21. Maisemallinen  kyllä X_  ei___ 

 

22.  ASEMAPIIRROS   Alueinventoinnin liitteenä. 

23.  POHJAPIIRROS   Liite nro 2, erillinen 

24.  VALOKUVAT   Liite nro 3, erillinen  

25. LÄHTEET     

Vuosikertomukset (Harjamäen sairaala),  

Kirja Harjamäen sairaala 1926 – 1976 (Tapani Lepola 1976) 

Pohjapiirros Harjamäen sairaala, rakennusten perustiedot, 1990 -luku 

26.  MUUT LIITTEET    

27.  SUULLISTA TIETOA ANTANEET  

28.  LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ  Arto Mattila 

PÄIVÄYS    30.9.2019 



MUSEOVIRASTO        KOHTEEN NUMERO 7 

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO        

RAKENNUSINVENTOINTILOMAKE          

1. KOHTEEN NIMI Huoltorakennus, T2 

2. Kunta  Siilinjärvi 

3. Osoite      Harjamäenraitti 14, 71800 Siilinjärvi 

4. Omistaja  Siilinjärven kunta 

5. Omistajan osoite Kasurilantie 1, PL 5, 71801 

Siilinjärvi 

 

 

6. KOHDE ID  401-23-285 

7. Maakunta Pohjois-Savon maakunta 

8. Kylä / kaupunginosa Harjamäki 

9. Kiinteistötunnus  401-23-285 

10.  Kohteen tyyppi  Tekninen huolto 

11.  Kohdelaji  Rakennus   

12.  Peruskartta  333111

 

13.  KOHTEEN YLEINEN KUVAILU (lyhyt yleiskuvaus) 

Sairaala-alueen ytimessä sijaitseva L-mallinen lämpökeskusrakennus, joka edustaa 1920-luvun klassismia. 

Rakennusta on laajennettu heti valmistumisen jälkeen sekä myöhemmin 1930 -luvun puolivälissä. 

 

 

14.  KOHTEEN KUVAUS 

Nykyinen käyttö Kiinteistöhuollon tiloina 

Alkuperäinen käyttö Pesula ja sähkölaitos 

Rakennusaika  1926 

Muutokset  1927 ja 1930-puoliväli laajennukset 

Suunnittelija  Axel Mörne 

Kerrosluku  II 

Perusta   Graniitti, sisääntulot betonia 

Runko   Tiili 

Kattomuoto  Harja 

Kate   Konesaumapelti 

Vuoraus  Sileä rappaus 

Ikkunat   uusitut (ei alkuperäisen malliset), alumiinia 

Ulkovärit: 

  Seinät  keltainen 

  Listat  valkoinen 

  Ikkunat  harmaa 

  Katto  harmaa 

  Perustus graniitti / harmaa 

Kunto   hyvä 

Erityispiirteet  1920 - luvun klassismia 

Sisätilat   Ei inventoitu. 

 

 

 



15.  RAKENNUSHISTORIA 

Pesulaksi ja sähkölaitokseksi valmistunut tiilirunkoinen rakennus oli alun perin suorakaiteen muotoinen. 

Rakennuksen suunnitteli Axel Mörne ja se valmistui samaan aikaan sairaalan päärakennuksen kanssa 

vuonna 1926. Rakennustöiden ollessa jo käynnissä vahvistettiin sähkölaitteita koskeva uusi asetus, ja sen 

vuoksi korkeapainekattilaa varten piti tehdä oma huoneensa. Se tehtiin rakennuksen eteläpäätyyn 

kellaritasolle. Rakennusta laajennettiin ensimmäisen kerran jo 1930-luvun puolivälissä, jolloin rakennettiin 

siipiosa itäjulkisivulle. Tällöin rakennettiin myös punatiilinen 32 metriä korkea piippu. Vuonna 1939 

arkkitehti Sakari Honkavaara laati suunnitelmat rakennuksen laajentamiseksi kellarin yläpuolisten 

kerrosten osalta lounaiskulmaan, jolloin rakennus sai nykyisen muotonsa eli siitä muodostui L-kirjaimen 

muotoinen. Tässä laajennusvaiheessa tehtiin myös sisäänkäynnille oma eteishuone. Rakennuksen 

ikkunoiden puitejako on myöhemmissä korjausvaiheissa muutettu. Lisäksi korkeamman osan 

ullakkokerroksen ikkunat on laitettu umpeen, ja katolle on lisätty kattoikkunat. 

 

16.  LÄHIYMPÄRISTÖ 

Kohde sijaitsee Harjamäen sairaala-alueella. Eteläpuolella sijaitsee Päärakennus (vanha) S2. Länsipuolella 

sijaitsee Lämpökeskus T1 ja itäpuolella Keittiö-Ruokala T3. Rakennus muodostaa edellä mainittujen 

rakennusten kanssa koko alueen ytimen, eli puistomaisen ja historiallisen miljöön. 

Rakennuksen sijainti on maisemallisesti tärkeä.  

 

17.  SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset, kunto, suositukset) 

Alueella on voimassa maakuntakaava ja yleiskaava. 

 

Suositukset 

Valmisteilla olevaan asemakaavaan tulisi määritellä kohteelle suojelumerkintä ja tarkentava selite. 

Rakennuksen julkisivukorjauksissa alkuperäinen sileäksi rapattu rappaus ja julkisivujen yksityiskohdat tulisi 

säilyä. Palauttavat muutokset mahdollisia. 

 

18.  LUETTELOINTIPERUSTE 

Kohde edustaa 1920-luvun klassistista arkkitehtuuria ja on tärkeä osa merkittävää sairaala-aluetta. 

Rakennus on ollut merkittävä osa mielisairaalan toimintaa. Kohde on miljöön ja historian kannalta 

merkittävä rakennus. Maakuntakaavassa kohde on merkitty maakunnallisesti arvokkaaksi. 

 

19. Rakennushistoriallinen kyllä X  ei___ 

20.  Historiallinen  kyllä X_  ei ___    

21.  Maisemallinen  kyllä X  ei___ 

 

22.  ASEMAPIIRROS   Alueinventoinnin liitteenä. 

23.  POHJAPIIRROS   Liite nro 2.1 ja 2.2, erilliset 

24.  VALOKUVAT   Liite nro 3, erillinen  

25. LÄHTEET   Kuopion seudun maakuntakaava 2008 ja kulttuuriympäristöselvitys 2006, 

10- vuotis- ja 30-vuotishistoriikit, Vuosikertomukset (Harjamäen sairaala), Kirja Harjamäen sairaala 1926 – 

1976 (Tapani Lepola 1976)Vanha pohjapiirros Kiint. Oy Isoharjan arkisto 

26.  MUUT LIITTEET    

27.  SUULLISTA TIETOA ANTANEET  

28.  LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ  Arto Mattila        PÄIVÄYS  30.9. 2019 



MUSEOVIRASTO        KOHTEEN NUMERO 8 

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO        

RAKENNUSINVENTOINTILOMAKE          

1. KOHTEEN NIMI Keittiö-ruokala, T3 

2. Kunta  Siilinjärvi 

3. Osoite       Harjamäenraitti 16,  71800 Siilinjärvi 

4. Omistaja  Siilinjärven kunta 

5. Omistajan osoite Kasurilantie 1, PL 5, 71801 

Siilinjärvi 

 

 

6. KOHDE ID  401-23-285 

7. Maakunta Pohjois-Savon maakunta 

8. Kylä / kaupunginosa Harjamäki 

9. Kiinteistötunnus  401-23-285 

10.  Kohteen tyyppi  Keittiö-ruokala 

11.  Kohdelaji  Rakennus   

12.  Peruskartta  333111

 

13.  KOHTEEN YLEINEN KUVAILU (lyhyt yleiskuvaus) 

Kahdesta suorakaiteesta ja yhdistävästä osasta muodostuva rakennus. Pulpettikatot ja ulkoneva 

pääsisäänkäynti ovat rakennuksen vahvimmat aiheet, jotka tukevat rakennuksen identiteettiä. Vanhin osa 

on säilynyt hyvin. 

 

14.  KOHTEEN KUVAUS 

Nykyinen käyttö Kuntosali ja Sakupe 

Alkuperäinen käyttö Ruokala-keittiö 

Rakennusaika  1960 

Muutokset  1986 laajennus 

Suunnittelija  Reino Koivula 

Kerrosluku  I (laajennusosassa I-II) 

Perusta   Betoni, sokkeli jaettu kenttiin vaaleilla saumoilla 

Runko   Tiili (laajennuksessa betonielementti) 

Kattomuoto  Pulpetti (laajennuksessa tasakatto) 

Kate   Konesaumapelti (laajennuksessa bitumihuopa) 

Vuoraus  Roiskerappaus (laajennuksessa betonielementti ja katolla profiilipelti) 

Ulkovärit: 

  Seinät  Punertava / oljenkeltainen (laajennuksessa pesubetoni) 

  Listat  Valkoinen 

  Ikkunat  Valkoinen (peltiosassa tummanruskea) 

  Katto  Harmaa 

  Perustus Kivirouhepinta 

Kunto   Hyvä 

Erityispiirteet Rakennus muodostuu kahdesta samanmuotoisesta pulpettikattoisesta 

rakennusmassasta, jotka sulkevat sisäänsä atriumpihan. 

Sisätilat   Ei inventoitu. 

 

 

 



15.  RAKENNUSHISTORIA 

Arkkitehti Reino Koivulan suunnittelema keittiö- ja ruokalarakennus valmistui vuonna 1960. Rakennusta 

laajennettiin 1980-luvulla. 

 

16.  LÄHIYMPÄRISTÖ 

Kohde sijaitsee Harjamäen sairaala-alueella. Eteläpuolella sijaitsee Päärakennus (vanha) S2. Länsipuolella 

sijaitsee Lämpökeskus T1 ja Huoltorakennus T2. Rakennus muodostaa edellä mainittujen rakennusten 

kanssa koko alueen ytimen, eli puistomaisen ja historiallisen miljöön. Rakennus liittyy sairaala-alueella 

1959 toteutettuun rakennusvaiheeseen yhdessä Sairaalarakennus (uusi) S1, Lämpökeskuksen T1 kanssa 

muodostaen näiden kanssa suhteellisen yhtenäisen vaiheen. Rakennuksen sijainti on maisemallisesti 

tärkeä.  

 

17.  SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset, kunto, suositukset) 

Alueella on voimassa maakuntakaava ja yleiskaava. 

 

Suositukset 

Valmisteilla olevaan asemakaavaan olisi suositeltavaa antaa kohteen vanhimmille osille (1959-60) 

suojelumerkintä ja tarkentava selite. Rakennuksen julkisivukorjauksissa tunnusomaisten piirteiden kuten 

alkuperäisen roiskerappauksen ja julkisivujen yksityiskohtien tulisi säilyä. Palauttavat muutokset 

mahdollisia. 

 

18.  LUETTELOINTIPERUSTE 

Rakennuksen alkuperäinen vaihe (1959-60) on tärkeä osa merkittävän sairaala-alueen historiaa ja 

miljöötä. 

19. Rakennushistoriallinen kyllä___ ei X__ 

20. Historiallinen  kyllä X_  ei___ 

21. Maisemallinen  kyllä X_  ei___ 

 

22.  ASEMAPIIRROS   Alueinventoinnin liitteenä. 

23.  POHJAPIIRROS   Liite nro 2, erillinen 

24.  VALOKUVAT   Liite nro 3, erillinen  

25. LÄHTEET     

Vuosikertomukset (Harjamäen sairaala),  

Kirja Harjamäen sairaala 1926 – 1976 (Tapani Lepola 1976) 

     Alkuperäinen pohjapiirros Siilinjärven kunta, rak.luvat 

26.  MUUT LIITTEET    

27.  SUULLISTA TIETOA ANTANEET  

28.  LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ  Arto Mattila 

PÄIVÄYS    30.9.2019 



MUSEOVIRASTO        KOHTEEN NUMERO 9 

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO        

RAKENNUSINVENTOINTILOMAKE          

1. KOHTEEN NIMI Sakupen pesula 

2. Kunta  Siilinjärvi 

3. Osoite          Myllyharjuntie 10, 71870 Siilinjärvi 

4. Omistaja  Sakupe Oy 

5. Omistajan osoite Myllyharjuntie 10, 71870   

Siilinjärvi 

 

 

6. KOHDE ID  401-23-295 

7. Maakunta Pohjois-Savon maakunta 

8. Kylä / kaupunginosa Harjamäki 

9. Kiinteistötunnus  401-23-295 

10.  Kohteen tyyppi  Pesula 

11.  Kohdelaji  Rakennus   

12.  Peruskartta  333111

 

13.  KOHTEEN YLEINEN KUVAILU (lyhyt yleiskuvaus) 

Sairaala-alueen pohjoisosassa oleva suhteellisen suurikokoinen rakennus. Rakennus muistuttaa 

teollisuusrakennusta eikä tue kooltaan, materiaaleiltaan tai malliltaan alueen historiallista miljöötä. 

 

 

14.  KOHTEEN KUVAUS 

Nykyinen käyttö Pesula 

Alkuperäinen käyttö Pesula 

Rakennusaika  1984 

Suunnittelija  Rakennussuunnittelutoimisto Nylund & Co. 

Muutokset  Laajennus 2014 

Kerrosluku  I / II 

Perusta   Betonielementti 

Runko   - 

Kattomuoto  Tasakatto 

Kate   Bitumihuopa 

Vuoraus  Punatiili (laajennus lautaa) 

Ulkovärit: 

  Seinät  punainen 

  Listat  - 

  Ikkunat  vaaleanharmaa 

  Katto  - 

  Perustus ruskea 

 

Kunto   Hyvä 

Erityispiirteet  - 

Sisätilat   Ei inventoitu 

 

 

 

 

 



 

 

15.  RAKENNUSHISTORIA 

Rakennus on rakennettu pesulaksi 1984. Vuonna 2014 Arkkitehtitoimisto ON Oy suunnitteli rakennuksen 

länsipuolelle puurakenteisen laajennuksen. 

 

16.  LÄHIYMPÄRISTÖ 

Kohde sijaitsee Harjamäen sairaala-alueella. Eteläpuolella sijaitsee sairaala-alueen muut rakennukset ja 

lähimpänä Muuntamo ja Lämpökeskus T1. 

Pohjois-, länsi- ja luoteispuolella maisema on avoimempi. 

 

17.  SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset, kunto, suositukset) 

Alueella on voimassa maakuntakaava ja yleiskaava. 

 

18.  LUETTELOINTIPERUSTE 

Rakennus sijaitsee inventoitavalla Harjamäen keskusta-alueella. 

Rakennuksen historiallista merkitystä ei ole tutkittu tämän inventoinnin yhteydessä. 

 

19. Rakennushistoriallinen kyllä___ ei __ 

20. Historiallinen  kyllä___ ei __ 

21. Maisemallinen  kyllä___ ei __ 

 

22.  ASEMAPIIRROS   Alueinventoinnin liitteenä. 

23.  POHJAPIIRROS   - 

24.  VALOKUVAT   Liite nro 2, erillinen  

25.  LÄHTEET     

26.  MUUT LIITTEET    

27.  SUULLISTA TIETOA ANTANEET  

28.  LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ  Arto Mattila 

PÄIVÄYS    30.9.2019 



MUSEOVIRASTO        KOHTEEN NUMERO 10 

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO        

RAKENNUSINVENTOINTILOMAKE          

1. KOHTEEN NIMI Muuntaja 

2. Kunta  Siilinjärvi 

3. Osoite   Myllyojantie, 71800 Siilinjärvi 

4. Omistaja  Siilinjärven kunta 

5. Omistajan osoite Kasurilantie 1, PL 5, 71801 

Siilinjärvi 

 

 

6. KOHDE ID  401-23-167 

7. Maakunta Pohjois-Savon maakunta 

8. Kylä / kaupunginosa Harjamäki 

9. Kiinteistötunnus  401-23-167 

10.  Kohteen tyyppi  Muuntamo 

11.  Kohdelaji  Rakennus  

12.  Peruskartta  33311

 

13.  KOHTEEN YLEINEN KUVAILU (lyhyt yleiskuvaus) 

1940-50 –lukujen vaihteessa rakennettu ajalle tyypillinen tornimainen punatiilinen muuntajarakennus. 

Muuntajan historialliset piirteet ovat hyvin säilyneitä.  

 

14.  KOHTEEN KUVAUS 

Nykyinen käyttö Varasto 

Alkuperäinen käyttö Muuntaja 

Rakennusaika  1940 – 50 –lukujen vaihde 

Suunnittelija  - 

Kerrosluku  I 

Perusta   Betoni 

Runko   Tiili 

Kattomuoto  Harja 

Kate   Aaltopelti 

Vuoraus  Tiili 

Ulkovärit: 

  Seinät  punatiili 

  Listat  - 

  Ikkunat  - 

  Katto  pelti 

  Perustus betoni 

Kunto   Tyydyttävä 

Erityispiirteet  - 

Sisätilat   Ei inventoitu. 

 

 

 

 

 



15.  RAKENNUSHISTORIA 

Punatiilinen muuntamorakennus valmistui todennäköisesti 1940- ja 1950-lukujen vaihteessa.  

 

16.  LÄHIYMPÄRISTÖ 

Kohde sijaitsee Harjamäen sairaala-alueella, hieman ydinalueen pohjoispuolella. Lounaispuolella sijaitsee 

lämpökeskuksen (T1) ja Sakupen pesulan välisellä puistoalueella. Rakennus on osa sairaalan puistomaista 

ja historiallista miljöötä. Rakennuksen sijainti on maisemallisesti tärkeä.  

 

17.  SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset, kunto, suositukset) 

Alueella on voimassa maakuntakaava ja yleiskaava. 

 

Suositukset 

Valmisteilla olevaan asemakaavaan tulisi määritellä kohteelle suojelumerkintä ja tarkentava selite. 

Tällaiset muuntajat rakennustyyppinä ovat harvinaistumassa ja säilyneitä yksilöitä tulee suojella. 

Rakennuksen julkisivukorjauksissa alkuperäiset yksityiskohdat tulisi säilyä. Katon kunnosta tulee huolehtia. 

 

18.  LUETTELOINTIPERUSTE 

Rakennus on tärkeä osa merkittävän sairaala-alueen historiaa ja miljöötä. Tämä rakennustyyppi on 

harvinaistumassa 

19. Rakennushistoriallinen kyllä___ ei X__ 

20. Historiallinen  kyllä X_  ei___ 

21. Maisemallinen  kyllä X_  ei___ 

 

22.  ASEMAPIIRROS   Alueinventoinnin liitteenä. 

23.  POHJAPIIRROS   - 

24.  VALOKUVAT   Liite nro 2, erillinen  

25.  LÄHTEET     

26.  MUUT LIITTEET    

27.  SUULLISTA TIETOA ANTANEET  

28.  LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ  Arto Mattila 

PÄIVÄYS    30.9.2019 



MUSEOVIRASTO        KOHTEEN NUMERO 11 

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO        

RAKENNUSINVENTOINTILOMAKE          

1. KOHTEEN NIMI Sairaalan portti 

2. Kunta  Siilinjärvi 

3. Osoite   Harjamäentie, 71800 Siilinjärvi 

4. Omistaja  Siilinjärven kunta 

5. Omistajan osoite Kasurilantie 1, PL 5, 71801 

Siilinjärvi 

 

 

6. KOHDE ID  401-14-55 

7. Maakunta Pohjois-Savon maakunta 

8. Kylä / kaupunginosa Harjamäki 

9. Kiinteistötunnus  401-14-55 

10.  Kohteen tyyppi  Portti 

11.  Kohdelaji  Rakennelma   

12.  Peruskartta  333111

 

13.  KOHTEEN YLEINEN KUVAILU (lyhyt yleiskuvaus) 

Sairaalan alkuperäinen 1920 - luvun klassismia edustava kolmiosainen betoninen portti. Portti sijaitsee 

katualueella ja keskeisesti suhteessa Päärakennukseen (vanha) S2. Portti on ollut keskeinen elementti 

päärakennuksen edessä olevassa symmetrisessä puistossa. 

 

14.  KOHTEEN KUVAUS 

Nykyinen käyttö Ei käytössä 

Alkuperäinen käyttö Pääportti 

Rakennusaika  1926 

Suunnittelija  Axel Mörne 

Kerrosluku  - 

Perusta   Betoni 

Runko   Betoni 

Kattomuoto  Auma 

Kate   Konesaumapelti 

Vuoraus  Betoni (uritettu) 

Ulkovärit: 

  Seinät  mintunvihreä 

  Listat  mintunvihreä 

  Ikkunat  - 

  Katto  sinkkipelti 

  Perustus - 

Kunto   Hyvä (portin ovet puuttuvat) 

Erityispiirteet  Edustaa tyylipuhtaasti 1920 - luvun klassismia 

Sisätilat   - 

 

 

 

 

 



15.  RAKENNUSHISTORIA 

Rakennettu sairaalan pääportiksi samaan aikaan vanhan sairaalan kanssa 1926. Portti on jäänyt tien ja 

uuden kevyen liikenteen väliin.  

 

16.  LÄHIYMPÄRISTÖ 

Kohde sijaitsee Harjamäen sairaala-alueella Harjamäentien yhteydessä Päärakennuksen S2 keskilinjassa. 

Portin ja Päärakennuksen S2 välissä on puisto, joka on kasvanut osittain lähes umpeen. 

 

17.  SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset, kunto, suositukset) 

Alueella on voimassa maakuntakaava ja yleiskaava. Portti on suhteellisen hyvässä kunnossa ja näin ollen 

ei ole välittömässä vaarassa. Portti sijaitsee katualueella, mikä saattaa olla säilymiselle vaaraksi. 

Jos portti olisi päärakennuksen kanssa samalla tontilla, siirrettynä tontin puolelle kevyenliikenteenväylän 

toiselle puolelle ja se otettaisiin käyttöön, säilymisedellytykset olisivat paremmat. 

 

Suositukset 

Valmisteilla olevaan asemakaavaan tulisi määritellä kohteelle suojelumerkintä ja tarkentava selite. Portin 

siirtomahdollisuuksia tulisi tutkia. 

 

18.  LUETTELOINTIPERUSTE 

Portti edustaa 1920 - luvun klassismia ja on tärkeä osa merkittävää sairaala-aluetta sekä päärakennukseen 

liittyvää puistoa. Portin symbolimerkitys mielisairaalan porttina on suuri. 

19. Rakennushistoriallinen kyllä X___ ei ___ 

20. Historiallinen  kyllä X___ ei ___ 

21. Maisemallinen  kyllä X__ ei___ 

 

22.  ASEMAPIIRROS   Alueinventoinnin liitteenä. 

23.  POHJAPIIRROS   - 

24.  VALOKUVAT   Liite nro 2, erillinen  

25.  LÄHTEET    10- vuotis- ja 30-vuotishistoriikit, 

Vuosikertomukset (Harjamäen sairaala),  

Kirja Harjamäen sairaala 1926 – 1976 (Tapani Lepola 1976) 

 

26.  MUUT LIITTEET    

27.  SUULLISTA TIETOA ANTANEET  

28.  LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ  Arto Mattila 

PÄIVÄYS    30.9.2019 
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