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1. TAUSTAA 

Kaavoitusohjelmassa / -katsauksessa määritellään Siilinjärven kunnan maankäytön suunnittelun toi-
mintaohjelma vuodelle 2022. Kaavoitusohjelma perustuu kuntastrategiassa, maankäyttöpoliittisessa 
ohjelmassa ja talousarviossa määriteltyihin linjauksiin ja tavoitteisiin.  

Ohjelmassa priorisoidaan maankäytön suunnittelua ja kohteita sekä aikataulutetaan lähitulevaisuu-
den kaavoitushankkeita. Aikataulutus on tavoitteellinen, koska kaavoittamisen kulkuun vaikuttavat 
tekijät eivät ole suunnitteluvaiheessa vielä kaikilta osin tiedossa. Kiireellisiä kaavatöitä saattaa tulla 
myös ohjelman ulkopuolelta, jotka vaikuttavat aikatauluun. Kaavojen vireille tulosta kuulutetaan erik-
seen kaavatyön käynnistymisen yhteydessä. 

Kaavoitusohjelma sisältää yleis- ja asemakaavatöiden sekä muiden maankäytön suunnitteluhank-
keiden yleiskuvaukset. 

Lähivuosien maankäytön suunnittelun painopistealueina ovat monipuolisen ja vetovoimaisen asumi-
sen rakennuspaikkatarjonnan mahdollistaminen toimivien joukkoliikenneyhteyksien ääressä. Yritys-
tonttien kaavoitus edellyttää maanhankintaa liikenteellisesti hyvin saavutettavilla alueilla. Yleiskaa-
voituksella pyritään luomaan edellytykset kasvustrategian toteutumiselle ja kaavavarannon lisäämi-
selle asemakaavoituksen keinoin. Yleiskaavoituksella ohjataan myös kunnan maanhankintaa.  

 

 

 
Kuva 1 Kaavoituksen kulku 
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2. KAAVOITUSTILANNE 

Maakuntakaavat 

Maakuntakaavoituksesta Pohjois-Savossa vastaa Pohjois-Savon liitto. Siilinjärven alueella on voi-
massa Kuopion seudun maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö vahvisti 3.7.2008 ja Pohjois-Sa-
von maakuntakaava (YM 7.12.2011, muutettu 2014, 2016 ja 2018), tuulivoimamaakuntakaava (YM 
15.1.2014, muutettu 2016 ja 2018), kaupan maakuntakaava (YM 1.6.2016, muutettu 2018) sekä 
Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tarkistamisen 1.vaihe (Maakuntavaltuusto 19.11.2018) 

Yleiskaavat 

Siilinjärvellä on voimassa Siilinjärvi-Maaningan harjualueen yleiskaava, jonka kunnanvaltuusto hy-
väksyi 16.12.2013, Etelä-Siilinjärven yleiskaava (KV 7.4.2014), Kevätön-Pyylammen yleiskaava (KV 
28.8.2015), Kirkonkylän yleiskaava 2035 (KV 25.4.2016), Juurusvesi-Kuuslahti yleiskaava (KV 
25.4.2016), Kehvo-Väänälänranta rantayleiskaava (KV 18.6.2018) sekä Hamulan ja Kumpusen ky-
läyleiskaava (KV 14.12.2020). 

Asemakaavat 

Kirkonkylän ja Toivala-Vuorelan taajamat ovat pääasiassa asemakaavoitettuja. Vanhin voimassa 
oleva asemakaava on vuodelta 1975. Ennen vuotta 2000 vahvistetut rakennuskaavat ovat maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaan voimassa asemakaavoina.  Vuoden 2021 lopussa asemakaavoitet-
tua aluetta oli kaikkiaan 1 791 hehtaaria. Ranta-asemakaavoja on voimassa Paasisalossa ja Kuiva-
niemellä. 

 
Kuva 2 Kaavoitetut alueet 
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3. MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU 2022 

Ajantasaista tietoa Siilinjärvellä vireillä olevista kaavahankkeista ja niiden käsittelyvaiheesta saa 
kunnan internet-sivuilta osoitteessa: 

Nähtävillä ja vireillä olevat kaavat | Siilinjärven kunta 

3.1 Maakuntakaava 

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 laaditaan kahdessa vaiheessa. Tarkistamisen tavoitteena on 
saada aikaan kaikista voimassaolevista maakuntakaavoista kaikki teemat yhteen kokoava yksittäi-
nen maakuntakaava, nostaa seudullisen maankäytön rajaa sekä yleispiirteistää maakuntakaavan 
merkintöjä. Pohjois-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tar-
kistamisen 1. vaiheen 19.11.2018. Pohjois-Savon maakuntakaavan tarkistamisen 2. vaihe on tullut 
vireille 26.8.2019. Maakuntakaavan kaksi vaihtoehtoista luonnosta oli nähtävillä tammi-helmikuussa 
2022. Tässä 2.vaiheessa käsitellään mm. aluerakennetta, asumista, elinkeinojen kehittämistä, lii-
kennettä, kulttuuriympäristöä, virkistystä, luonnonsuojelua ja – varoja sekä yhdyskuntatekniikkaa ja 
teknistä huoltoa. Uudelleen käsitellään Puolustusvoimiin sekä Yara Suomi Oy Siilinjärven kaivok-
seen liittyviä merkintöjä. 

Linkki Pohjois-Savon liiton kaavoituskatsaukseen 2022: 

https://www.pohjois-savo.fi/media/liitetiedostot/aluesuunnittelu/psl-kaavoituskatsaus-2022.pdf 

3.2 ”Loikka” -rakennemallin päivittäminen kaupunkiseutusuunnitelmaksi 2030+ 

Kuopion toiminnallisen kaupunkiseudun kuntien yhteinen näkemys seudun yhteisestä maankäy-
töstä, ”Loikka 2030”, hyväksyttiin seudun kuntien kunnanvaltuustoissa syksyllä 2012. Mallin päivi-
tystyö käynnistettiin MAL-sopimuksen perusteella vuoden 2021 alussa. Rakennemallia on tarkoitus 
päivittää ottaen huomioon MRL:n uudistuksessa MAL-sopimusalueille tulossa oleva kaupunkiseutu-
suunnitelma, joka myöhemmin tarvittaessa laaditaan tämän työn pohjalta. Kaupunkiseutusuunni-
telma 2030+ on tarkoitus saada valtuustojen hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2022 syksyllä. Yhteis-
henkilö: Timo Nenonen 

3.3 Yleiskaavoitus 2021–2022 

Maankäyttöpoliittisen ohjelman (2010) tavoitteena oli saada oikeusvaikutteiset yleiskaavat koko kun-
taan mahdollisimman nopeasti ohjaamaan asemakaavojen laatimista. Kiireisimpinä töinä laadittiin 
taajamayleiskaavat ja rannat, joiden valmistuttua voidaan siirtyä tulevaisuuden laajenemisalueiden 
sekä maaseutumaisten kyläalueiden suunnitteluun. Vuosina 2022–23 tarkasteluun tulevat jo voi-
massa olevien taajamayleiskaavojen päivitys- ja laajentamistarpeet, alkaen Etelä-Siilinjärven yleis-
kaavasta. 

3.3.1 Etelä-Siilinjärven yleiskaavan päivittäminen (8.) 

Etelä-Siilinjärven yleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 7.4.2014. Alueella on viime vuosien 
aikana noussut esiin useita yleiskaavaan liittyviä muutos- ja päivitystarpeita. Kunnanhallitus asetti 
yleiskaavan muutoksen vireille 2.3.2020. Yleiskaavan muutoksen tavoitteena on tarkistaa voimassa 
olevan yleiskaavan merkinnät ja määräykset sekä määritellä mahdolliset muutos- ja kehittämistar-
peet. Kaavamuutoksella tarkastellaan uudestaan toimintojen sijoittumista alueella, turvataan puolus-
tusvoimien aluetarpeita sekä osoitetaan tarvittaessa työpaikka- ja asuintoimintojen uusia laajenemis-
alueita. Yleiskaavan päivitystarpeita selvitetään erityisesti Vuorelassa, Toivalassa, Haapamäellä ja 
Jännevirralla. Yleiskaavaehdotus oli nähtävillä alkuvuodesta 2022. Yleiskaava on tarkoitus saada 
hyväksymiskäsittelyyn huhti-/toukokuussa 2022. Yhteyshenkilö: Juho Palviainen 

3.3.2 Yaran yleiskaava (9.) 

Yara on aloittanut ympäristövaikutusten arviointityön (YVA) valmistelun tehdas- ja kaivostoiminnan 
jatkamiseksi vuoteen 2065. YVA-ohjelman on tarkoitus valmistua keväällä 2022 ja YVA-selostuksen 
loppuvuodesta 2022. Yleiskaavoitusta valmistellaan rinnan YVA:n kanssa. Varsinainen kaavatyö on 
tarkoitus käynnistää konsulttityönä vuoden 2022 loppupuolella, kun tulevaisuuden toteutusvaihto-
ehto on selvillä. Yleiskaavassa tarkastellaan kaivos- ja tehdastoimintojen alueet riittävine suoja-alu-
eineen pääasiassa Yaran omistamilla mailla. Yhteyshenkilö: Juho Palviainen ja Timo Nenonen 

 

https://www.siilinjarvi.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/nahtavilla-ja-vireilla-olevat-kaavat/
https://www.pohjois-savo.fi/media/liitetiedostot/aluesuunnittelu/psl-kaavoituskatsaus-2022.pdf
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3.3.3 Pöljä – Aappola kylä- ja rantayleiskaava (10.) 

Pöljän, Aappolan sekä muiden Pohjois-Siilinjärven alueiden yleiskaavoituksen esiselvitystyöt on tar-
koitus aloittaa vuonna 2022. VT5:n Siilinjärvi-Pöljä-Alapitkä tielinjaus sekä Yaran tulevaisuuden laa-
jentumistarpeet ja kaivostoiminnan vaikutukset määrittelevät yleiskaavatyön lähtökohtia. Alustavana 
suunnitelmana on, että yleiskaava käsittäisi em. kylien lisäksi kaikki Pohjois-Siilinjärven yleiskaavoit-
tamattomat ranta-alueet. Yhteyshenkilö: Juho Palviainen 

3.3.4 Kirkonkylän yleiskaavan laajentaminen (11.) 

Kirkonkylän yleiskaavaa on tarkoitus laajentaa pohjoiseen sen jälkeen, kun Yaran tulevaisuuden 
suunnitelmat ja VT5:n uusi linjaus varmistuvat. Nykyisen VT5:n varressa on Varpaisjärventiehen ja 
Pöljän koululle saakka alueita, joilla on mahdollista tutkia tiiviimpää rakentamista asumiseen ja työ-
paikkarakentamiseen asemakaavoituksella. Yhteyshenkilö: Juho Palviainen ja Timo Nenonen 

  
Kuva 3 Yleiskaavojen vaiheet ja jakautuminen 
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3.4 Asemakaavoitus 2022 

Asemakaavoituksella mahdollistetaan monipuolinen rakennuspaikkatarjonta asumiseen, yritystoi-
mintaan ja palveluihin. Asumiseen suunnitellaan uusia pien- ja kerrostaloalueita riittävän rakennus-
paikkatarjonnan ylläpitämiseksi ja kaavavarannon kartuttamiseksi. Yritys- ja teollisuustontteja kaa-
voitetaan liikenteellisesti hyvin saavutettaville paikoille ja alueille, jonne ympäristöhäiriöiden vuoksi 
ei voi osoittaa esimerkiksi asumista. Julkisten palveluiden tarvitsemia rakennuspaikkoja asemakaa-
voitetaan tarpeiden mukaan hankekohtaisesti esim. koulu-, päiväkoti- sekä vanhus- ja erityispalve-
luasumisen rakentamiseen. 

Seuraavassa on listattu vuoden 2022 aikana työn alla olevat merkittävimmät asemakaavahankkeet. 
Muita asemakaavoja ohjelmoidaan tarpeen mukaan erikseen ja laaditaan pääosin konsulttityönä. 

Kirkonkylän asemakaavat: 

 
Kuva 4 Kirkonkylän asemakaavoituskohteet ja asemakaava-alue 

1. Radantauksen teollisuusalue 

Teollisuusaluetta laajennetaan kunnan hankkimalle maalle nykyisen teollisuusalueen ja ratakolmion 
välisellä alueella. Laajennuksella on tarkoitus saada työpaikkatoimintojen lisäksi kiertotalouden tar-
peisiin soveltuvia rakennuspaikkoja. Kaavatyön valmistelu käynnistetään vuoden 2022 aikana.  Yh-
teyshenkilö: Kati Matilainen 
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2. Ahmon urheilualue 

Ahmon urheilualueelle suunnitellaan uuden palloiluhallin rakentamista. Asemakaavan muutoksella 
on tarkoitus mahdollistaa hallihanke ja samalla päivittää asemakaava ajan tasalle urheilualueen 
yleissuunnitelmaan perustuen. Tarkastelussa asemakaavassa ovat mm. liikenteeseen, pohjavesiin 
ja vedenottoon liittyvät asiat. Kaavatyö on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2022 aikana.  Yhteys-
henkilöt: Timo Nenonen ja Riikka Leskinen 

3. Vesijärvi 

Vesijärventien eteläpuolella olevan metsäalue muutetaan yleiskaavan mukaisesti asuinpientalojen 
rakennuspaikaksi. Asemakaavan valmistelu on käynnistetty vuoden 2021 aikana ja on tarkoitus 
saada valmiiksi vuoden 2022 aikana. Yhteyshenkilö: Riikka Leskinen 

4. Kasurila 

Kirkonkylän seuraava uusi pientaloalue sijoittuu Viitosen varteen, Kasurilaan, kunnan omistamalle 
peltoalueelle. Tavoitteena on osoittaa uusia rakennuspaikkoja tiiviiseen omakoti- ja rivitalorakenta-
miseen. Suunnittelualueeseen kuuluu myös Kasurilan koulu ympäristöineen. Kaavatyön valmistelu 
on käynnistetty vuoden 2021 aikana, jolloin tehtiin myös kaivauksia alueen muinaismuistokohteilla. 
Kaava on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2022 aikana. Yhteyshenkilöt: Kati Matilainen ja Timo 
Nenonen  

Etelä-Siilinjärven asemakaavat (Vuorela ja Toivala): 

 
Kuva 5 Vuorelan ja Toivalan asemakaavakohteet ja asemakaava-alue 

5. Haapamäki 

Asemakaavalla muodostetaan uusi asuinpientaloalue Haaparinteen ja Haapamäen havaintotilan vä-
limaastoon. Asemakaavan muutos koskee Savon ammattiopiston Sakkyn rakennuspaikkaa ja osaa 
lähivirkistysalueista Haaparinteen asemakaava-alueella. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä alku-
vuodesta 2022.Kaava on tarkoitus saada hyväksymiskäsittelyyn huhti-/toukokuussa 2022. Yhteys-
henkilö: Riikka Leskinen 
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6. Lentokentäntien liittymäjärjestelyt ja yritysalueen asemakaavan kumoaminen 

Metsähallitus osti maata kunnalta Joensuuntien varresta Puolustusvoimien tarpeisiin, joka perus-
teella alueella voimassa oleva Lentokentäntien yritysalueen asemakaava kumotaan. Samalla tar-
kastetaan Rissalan yritysalueen asemakaava Lentokentäntien liittymän osalta tekeillä olevan Lottei-
nen-Jännevirta tiesuunnitelmien mukaiseksi. Yhteyshenkilöt: Riikka Leskinen ja Timo Nenonen 

3.5 Ranta-asemakaavat 

Kunnassa ei ole vireillä uusia ranta-asemakaavahankkeita.  

3.6 Muut suunnitelmat ja selvityshankkeet 

Maankäyttöpoliittisen ohjelman (MKPO) päivittäminen 

Maankäyttöpoliittisen ohjelman päivittämisen valmistelu on aloitettu ohjausryhmän kanssa vuoden 
2020 aikana. MKPO:n luonnos saatiin laadittua ennen kuntavaaleja 2021. Kuntavaalien 2021 jälkeen 
luonnosta on käsitelty uuden ohjausryhmän kanssa. Uusi maankäyttöpoliittinen ohjelma on tarkoitus 
hyväksyä kesäkuussa 2022 yhdessä uuden kuntastrategian kanssa. Yhteyshenkilöt: maankäyttö-
päällikkö Heikki Pietikäinen ja Timo Nenonen 

Vanhojen asemakaavojen selvitys 

Vanhojen asemakaavojen päivitystarpeiden sekä rakennettujen taajama-alueiden uudis- ja täyden-
nysrakentamismahdollisuuksien selvitystyö käynnistetään vuoden 2022 aikana. Työssä on tarkoitus 
priorisoida vanhojen asemakaavojen muutostarpeita ja aikatauluttaa kaavamuutostyöt tuleville vuo-
sille. Yhteyshenkilö: Timo Nenonen 

Kirkonkylän keskustan kehittämissuunnitelma 

Suunnitelmalla esitetään tulevaisuuden suuntaviivoja ja keskeisiä toimenpiteitä keskustan kehittä-
miselle pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on sovittaa yhteen Siilinjärven keskusta-alueen palveluiden, 
kaupan, elinkeinotoiminnan ja asumisen tarpeita sekä luoda suunnitelma elinvoimaisen ja kaupun-
kimaisen keskustan kehittämiseksi. Suunnitelma on tarkoitus laatia vuoden 2022 aikana yhteis-
työssä alueen toimijoiden, asiakkaiden ja kuntalaisten kanssa. Suunnitelma tukee jatkossa yksittäis-
ten hankkeiden päätöksentekoa ja ohjaa maankäytön kehittämistyötä.  Yhteyshenkilö: Timo Neno-
nen 

Tiesuunnitelmat 

Vt 5 Siilinjärvi-Pöljä-Alapitkä, yleissuunnittelu 

Tiehankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä palvella alueen 
maankäytön tarpeita. Aiemmasta vuonna 2010 vuonna valmistuneen yleissuunnitelman ratkaisusta 
päätettiin luopua ja ottaa jatkosuunnittelun pohjaksi aiemmin ympäristövaikutusten arvioinnissa ollut 
vaihtoehto, joka sijoittuu nykyisen valtatien ja asutuksen itäpuolelle kokonaan uuteen maastokäytä-
vään. Yleissuunnitelman päivitys on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2022 aikana, jonka jälkeen 
suunnitelma menee uudelleen liikenneviraston hyväksyttäväksi. Hyväksymispäätöksen jälkeen voi-
daan aloittaa tiesuunnitelmien tekeminen lopullista hanketta varten. Yhteyshenkilö ELY-keskuksella 
on Juha Korhonen, puh 029 501 6087. 

VT 9 Lotteinen-Jännevirta, tiesuunnittelu 

Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen rakentamalla eritasoliit-
tymä maantien 562 (Lentokentäntie) liittymän kohdalle sekä nykyisen Jännevirran ohituskaistaosuu-
den jatkaminen. 

Suunnittelualueen liittymien toimivuusongelmat ovat Nousutien ja Lentokentäntien liittymissä, jossa 
vasemmalle kääntyminen ja liittyminen päätielle iltapäiväruuhkassa on ajoittain haasteellista. Tule-
vaisuudessa toimivuusongelmat tulevat todennäköisesti lisääntymään, sillä maakäytön kasvun pai-
nopiste kohdistuu valtatien eteläpuoleisille alueille.  

Hankkeen tiesuunnittelu on aloitettu lokakuussa 2020 ja tiesuunnitelma valmistuu maaliskuussa 
2022. Yhteyshenkilö ELY-keskuksella on Jari Kuokkanen, puh 029 502 6734. 

Ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA) 

Kunnan alueella ei ole tällä hetkellä laadittavana ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmia. 
Yara on aloittanut YVA -työn valmistelun, jossa tutkitaan toiminnan jatkamisen mahdollisuuksia vuo-
teen 2065 saakka (kts. 3.3.2 Yaran yleiskaava). 
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4. RAKENNUSPAIKKAVARANTO 

4.1 Rakennuspaikat asumiseen 

Kunnassa on tavoitteena rakentaa vuosittain n. 150 uutta asuntoa, joista kolmasosa sijoittuu kerros-
taloihin, neljäsosa rivitaloihin ja loput omakotitaloihin.  

Kerrostalojen rakentamattomia rakennuspaikkoja on Kirkonkylässä Keskuskorttelin, Asemaseudun, 
Siilinpään ja Viinamäen alueilla noin 10 kerrostalon verran. Vuorelassa on kaksi kerrostalorakennus-
paikkaa Kunnonpaikan alueella ja 6 Vuorelantien varteen valmistuneessa asemakaavassa. Kerros-
taloille pyritään osoittamaan riittävästi rakennuspaikkoja Siilinjärven väestörakenteen ikääntyessä. 
Lähivuosien tarve on 2-3 kerrostaloa vuosittain. 

Rivitalorakennuspaikkoja on tarjolla kirkonkylässä Simonsalossa noin 30 asunnon verran. Taivallah-
den alueella on tarjolla useita rakennuspaikkoja rivitalorakentamiseen. Etelä-Siilinjärvellä rivitalojen 
rakennuspaikkoja on Pyöreälahden alueella 2-3 vuoden tarpeisiin. Palveluiden lähellä ja hyvien lii-
kenneyhteyksien varrella sijaitsevista rivitalorakennuspaikoista on kysyntää ja niitä pyritään aina 
asemakaavoittamaan pientaloalueille. 

Omakotirakentajille on vapaita rakennuspaikkoja tarjolla sekä Kirkonkylän Taivallahdessa että Etelä-
Siilinjärven Pyöreälahden alueelta. Taivallahden ja Pyöreälahden alueen viimeisten vaiheiden ra-
kennuspaikat luovutetaan pääosin vuoden 2022 aikana. Seuraavat asuinpientalorakennuspaikat to-
teutuvat Haapamäkeen ja Kasurilaan asemakaavoitettaville alueille. Omakotirakennuspaikkoja on 
lisäksi runsaasti yksityisten maanomistajien mailla kylä- ja rantayleiskaavoissa. 

4.2 Rakennuspaikat yritystoimintaan 
Yritystoimintaan soveltuvia vapaita rakennuspaikkoja on Joensuuntien varressa Rissalan yritysky-
lässä ja Kirkonkylässä Radantauksen teollisuusalueella. Pyöreälahdessa on pieniä rakennuspaik-
koja asuinalueen yhteyteen sopivalle elinkeinotoiminnalle. Näiden lisäksi on kaavoitettuja mittavaa 
esirakentamista edellyttäviä rakennuspaikkoja Vuorelan teollisuusalueella. 

Elinkeinotoiminnan rakennuspaikkareservi on tällä hetkellä niukka. Yritysrakennuspaikkojen tarpeet 
ja kysyntä kohdistuvat tällä hetkellä sekä kirkonkylän että Vuorelan ja Toivalan taajamien ympäris-
töön. 

4.3 Arvio rakennuspaikkojen riittävyydestä 

Asemakaavoitettu rakennuspaikkavaranto kattaa pääosin lähivuosien tarpeet asuntorakentami-
sessa. Kylä- ja rantayleiskaavoissa osoitetut maaseudun asuinrakennuspaikat täydentävät kunnan 
rakennuspaikkatarjontaa. Elinkeinotoimintaan kaavoitetut rakennuspaikat ovat loppumassa. Asema-
kaavoituksella pyritään jatkuvasti kartuttamaan kaavavarantoa, jotta asumiseen ja yritystoimintaan 
voidaan tarjota edelleen monipuolisesti rakennuspaikkoja sekä Kirkonkylän että Etelä-Siilinjärven 
alueilla. Uusien kaavojen laatiminen edellyttää erityisesti elinkeinorakentamiseen sopivien maiden 
hankkimista. 
 

 

Kaavoituksen yhteystiedot: 
 

Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö,  044 740 1410 

(kaavoittaja, yleis- ja asemakaavat, str- ja poikkeamisluvat) 

Juho Palviainen, yleiskaavainsinööri, 044 740 1465 
(yleiskaavat) 

Riikka Leskinen, kaavasuunnittelija, 044 740 1403 

(asemakaavat) 

Kati Matilainen, kaavasuunnittelija, 044 740 1408  

(asemakaavat) 

Liisa Taavitsainen,  kaavavalmistelija, 044 740 1402    

(kaava-asiakirjat, kaavaotteet) 

 

Kaavoitusyksikkö työskentelee väistötiloissa 
Lentokapteenissa. 

(käyntiosoite: Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala). 
 

Osittaisesta etätyöstä johtuen meidät tavoit-
taa parhaiten sähköpostilla ja puhelimitse.  

 

Elinvoima- ja konsernipalvelut / kaavoitus 

PL 5, 71801 Siilinjärvi (postiosoite) 

puh. 017 401 111 (vaihde) 

email: etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi 
 

 

mailto:etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

