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2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Asemakaavan laatiminen on asetettu tavoitteeksi vuoden 2020 kaavoitusohjelmassa. Ase-
makaava tuli vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto asetettiin 
nähtäville keväällä 2022. Asemakaavaehdotus on tarkoitus saada valmiiksi ja hyväksyttä-
väksi loppuvuodesta 2022. 

2.2 Asemakaavan tavoitteet ja keskeinen sisältö 

Asemakaavan tavoitteena on osoittaa uusia omakotitalojen ja rivitalojen rakennuspaikkoja 
Viitoseen tukeutuvalta ja nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen liittyvältä uudelta pientaloalu-
eelta Kasurilassa. Asemakaava mahdollistaa uuden pientalovaltaisen asuinalueen toteutta-
misen n. 350–400 asukkaalle. Samalla osoitetaan asemakaavassa nykyiset laskettelukes-
kuksen ja Siilin Caravanin rakennuspaikat sekä Pihlajapolun omakotialueet. Viitosen varteen 
sijoittuvilla kolmella nykyisellä omakotitalon rakennuspaikalla mahdollistetaan niiden kehittä-
minen monipuoliseen yritysrakentamiseen. Kasurilan koulun asemakaavaa tarkistetaan tar-
peiden mukaan. Asemakaavassa osoitetaan kaavoitettavalle alueelle riittävät uusia asuin-
alueita palvelevat katu- ja virkistysalueet. Muinaismuistoalueilla on käynnissä selvitykset, 
mutta luonnosvaiheessa ne osoitetaan muinaismuistorekisterin mukaisesti. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Uusi asuinalue tarjoaa rakennuspaikkoja 3-4 vuodeksi Kasurilan asuinpientalorakentami-
seen. Asemakaava on tavoitteena saada lainvoimaiseksi alkuvuonna 2023. Kunnallisteknii-
kan rakentaminen alueelle aloitetaan alustavien suunnitelmien mukaan alkuvuodesta 2024. 
Rakennuspaikkojen jako rytmitetään samanaikaiseksi alueen kunnallistekniikan rakentumi-
sen kanssa. 
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3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Kasurilan kylässä, Viitosen varrella, noin neljän kilometrin päässä 
keskustasta Kuopioon päin. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Kasurila 3:n pientaloalu-
eeseen, etelässä Kasurilan hiihtokeskuksen laskettelurinteisiin, lännessä pelto- ja pientalo-
alueeseen ja idässä metsä- ja peltoalueeseen. Kaava-alueella on laajoja pelto- ja metsäalu-
eita Viitosen pohjoispuolella. Viitosen eteläpuoli on pääosin rakennettua ympäristöä, jossa 
sijaitsevat mm. Kasurilan koulu ja hiihtokeskus. 

 
Kuva 2 Kaava-alueen likimääräinen rajaus. 

3.1.2 Luonnonympäristö 

Maisemarakenne, maisemakuva, luonnonolot 

Suunnittelualue on Viitosen pohjoispuolelta pääosin Siilinjärven suuntaan loivasti laskevaa, 
viime vuosina sipulinviljelyyn käytettyä peltoa ja osittain metsää. Maaperä on peltoalueilla 
osin kantavaa, mutta muuttuu paikoitellen pehmeäksi ja kosteikkoiseksi alavimmilla maaston 
kohdilla. Suunnittelualueella sijaitsee itä-länsisuuntaisesti kulkeva painanne, Pikku Siilin kui-
vunut uoma, jonka pohjalla virtaa Husonlammesta Siilinjärveen laskeva puro. Painanteen 
pohjalla kasvaa puita ja pensaikkoa. Painanteen pohjan ja pellon välinen korkeusero on 
enimmillään noin 13 metriä. 
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Kuva 3 Suunnittelualue etelästä (Ronikuva Oy, 2021) 

Maaperä 

Suunnittelualueen maaperä on hietaa, hiesua, savea, saraturvetta. Lisäksi Viitosen var-
ressa laskettelukeskuksen alueella on täyttömaata. 

 

Pöyry Environment Oy on laatinut Kasurilan alueelle maaperäselvityksiä vuosin 2009–2010. 
Selvitykset on laadittu Kasurila 3:n asemakaavaa varten, mutta ne kattavat lähes kokonaan 
alueen, jolle tässä asemakaavassa suunnitellaan uutta pientaloaluetta. 

Kuva 4 Maaperäkartta (GTK, 2015) 
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Vuoden 2009 tehdyn maaperänrakennettavuusselvitysalueeseen kuuluu tässä asemakaa-
vassa Vilholantien varressa oleva peltoalue. Selvityksen perusteella alue kuuluu normaalisti 
rakennettavaan luokkaan.  

 
Kuva 5 Maaperän rakennettavuus tutkitulla alueella (Pöyry Environment Oy, 2009) 

Suurin osa tämän asemakaavan suunnitellusta pientaloalueesta kuuluu vuonna 2010 laadit-
tuun maaperänrakennettavuusselvitysalueeseen. Selvityksen perusteella tutkittu alue ja-
kaantuu kahteen eri rakennettavuusluokkaan: 

- rakennettavuusluokka 2 Normaalisti rakennettava 
- rakennettavuusluokka 4 Paaluperustusta edellyttävät alueet 

Rakennettavuusluokkaan 2 kuuluu alue, jossa rakennukset voidaan perustaa normaalisti 
maanvaraisille anturoille (Psall=100–200 kPa) ja kantava maapohja on n. 1,0-2,0 metrin sy-
vyydessä maanpinnasta. Rakennusten lattiat voidaan rakentaa maanvaraisina. Kunnallistek-
niikan rakentaminen ei vaadi erityistoimenpiteitä. 

Rakennettavuusluokkaan 4 kuuluu alue, jossa rakennukset joudutaan perustamaan paaluille 
ja alimmat lattiat on rakennettava kantavina rakenteina. Putkijohtolinjojen osalla joudutaan 
käyttämään arinarakenteita ja mahdollisesti myös paalutuksia. 
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Kuva 6 Maaperän rakennettavuus Kasurilan peltoalueella (Pöyry Environment Oy, 2010) 

Yksityisten omistamilta maa-alueelta (kiinteistöt 749–405–7–223, 749–405–7–222 ja 749–
405–7–195) puuttuu maaperänrakennettavuusselvitys. Alueen maaperätutkimukset on tar-
koitus tehdä kesällä 2022. 

Vesistöt ja vesitalous 

Suunnittelualueen luoteisosa sijoittuu vedenhankinnan kannalta tärkeälle 1-luokan Harja-
mäki-Kasurila pohjavesialueelle (08 749 01).  
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Kuva 7 Nykyinen pohjavesialueiden raja 

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Itä-Suomen yksikkö on tehnyt Siilinjärven Harjamäki-
Kasurila ja Jälänniemi – pohjavesialueiden sekä niiden välisen harjualueen geologisen ra-
kennetutkimuksen ja siihen liittyvän pohjaveden virtausmallinnuksen vuonna 2016. Raken-
netutkimuksen ja virtausmallinnuksen tavoitteena oli saada nykyistä enemmän geologista ja 
hydrogeologista tietoa alueen maankäytön suunnittelua ja toteuttamista varten. Alustavassa 
pohjavesialueiden rajausehdotuksessa suunnittelualue sijoittuisi kokonaan pohjavesialu-
eelle. Pohjavesialueiden rajauksia tarkennetaan vuosina 2020–2021 tehtävillä jatkotutkimuk-
silla. 

Geologian tutkimuskeskuksen laatimassa rakennetutkimuksessa ja virtausmallinnuksessa 
selvitettiin pohjavesialueen eteläpuolista aluetta Jälän suunnalla ja Harjamäki-Kasurilan poh-
javesialueen mahdollisia hydraulisia yhteyksiä Jälänniemen pohjavesialueeseen. Harjamäki-
Kasurila ja Jälä (Jälänniemen pohjavesialue) pohjavesimuodostuma koostuu harjukokonai-
suudesta, joka näyttäisi olevan hydraulisesti yhtenäinen. Päävirtaussuunta on luoteesta 
kaakkoon. 

Harjamäki-Kasurilan nykyisen pohjavesialueen muodostumisalueen pinta-ala on noin 552 ha 
ja arvioitu antoisuus 4500 m3/vrk. Virtausmallinnuslaskennan mukaan suunnittelualueella 
pohjavedenpinta on 85,0–87,5 mpy. 
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Pintavedet 

Suunnittelualue kuuluu Juurusveden (04.611) valuma-alueeseen. 

 
Kuva 9 Valuma-alueet Siilinjärven kirkonkylän tuntumassa 

Maa- ja metsätalous 

Kaava-alue on suurimmaksi osaksi metsä- ja peltoaluetta. Peltoalueet ovat tällä hetkellä 
viljelyskäytössä. 

Luonnonsuojelu 

Kuva 8 Ote pohjavedenpinnan taso -kartasta (GTK, 2016) 
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Pöyry Finland Oy on laatinut kirkonkylän alueelle luontoselvityksen yleiskaavaa varten 
vuonna 2015.  

 
Kuva 10 Kasurilan luontokohteet (Pöyry Finland Oy, 2015) 

Luontoselvityksen Kasurilan luontokohteista suunnittelualueella sijaitsee ainoastaan kohde 
28 (Kasurila–Jälä–Jännevirta FINIBA-alue), joka kuuluu Suomen tärkeisiin lintualueisiin (Fin-
nish Important Bird Areas FINIBA). Aluekokonaisuuteen kuuluu kosteikkoja sekä metsä- ja 
peltoalueita. 

 
Kuva 11 Suunnittelualueella sijaitseva FINIBA-lintualue (Pöyry Finland Oy, 2015) 
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3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Yhdyskuntarakenne, taajamakuva 

Suunnittelualue sijoittuu Kasurila 3:n pientaloalueen viereen. Kasurila 3:n asuinalue on ra-
kentunut 2010-luvulla. Lisäksi Viitosen varressa on yksittäisiä omakotitaloja. 

 
Kuva 12 Viistoilmakuva Kasurila 3:n pientaloalueesta (Ronikuva Oy, 2021) 

Asuminen ja palvelut  

Suunnittelualueella sijaitsee yksittäisiä omakotitaloja. Suunnittelualueella asuu noin 30 asu-
kasta. Viereisellä Kasurila 3:n pientaloalueella asuu noin 280 asukasta.  

Suunnittelualueella sijaitsee Kasurilan koulu, jossa on noin 180 oppilasta. Koulussa on luokat 
1–6. Lisäksi samalla tontilla toimii Kasurilan esikouluryhmät. Kasurila kuuluu Suininlahden 
koulunkäyntialueeseen. Suininlahden yläkoulu sijaitsee Toivalan taajamassa noin kahdek-
san kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Siilinjärven lukio toimii Ahmon koulukeskuk-
sessa Siilinjärven keskustassa. Lähin päiväkoti on kirkonkylässä, jonne on matkaa noin neljä 
kilometriä. 

 
Kuva 13 Kasurilan koulu (Ronikuva Oy, 2021) 

Neljän kilometrin päässä sijaitsevasta kirkonkylästä löytyvät normaalit kuntapalvelut, mm. 
terveyspalvelut ja kaupalliset palvelut. 

Työpaikat, elinkeinotoiminta 

Hiihtokeskuksen vieressä on Siilin Caravan, joka myy matkailuautoja ja -vaunuja. Kasurilan 
ratsutalli sijaitsee kaava-alueen välittömässä läheisyydessä. 
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Kuva 14 . Kasurilan hiihtokeskus ja laskettelurinteet (Ronikuva Oy, 2021) 

Virkistys 

Suunnittelualueella on monipuoliset virkistysmahdollisuudet. Suunnittelualueella sijaitsee 
Kasurilan hiihtokeskus. Hiihtokeskuksen ja koulun läheisyydessä on talvisin kuntolatu. Kasu-
rilan koulun pihalla on monitoimikenttä pallopeleille, nurmipintainen jalkapallokenttä sekä tal-
viaikaan luistelualue.  

Liikenne 

Kaava-alueen läpi kulkee seututie 559 (Viitonen), joka on vanha Viitostie. Viitonen on moot-
toritien rinnakkaistie, seututieyhteys pohjoisesta lentoasemalle sekä erikoiskuljetusten reitti. 
Viitonen on entinen valtatie, joka on nykyiseen asemaansa nähden poikkileikkaukseltaan le-
veä. Nopeusrajoitus tiellä on suunnittelualueen kohdalla 60 km/h. Viitosella liikennemäärä on 
noin 3300 ja raskaan liikenteen määrä noin 230 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Suunnittelualueen itäpuolitse kulkee yksiraiteinen rautatie, Savonrata. 

 
Kuva 15 Vasemmalla keskimääräiset liikennemäärät ja oikealla keskimääräiset raskaan liikenteen liiken-
nemäärät vuorokaudessa vuonna 2021 (Väylävirasto) 
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Sito Oy on laatinut liikenneselvityksiä Viitosesta vuonna 2011 Kasurila 3:n -asemakaavaa ja 
päiväkodin hankesuunnittelua varten. Kasurila 3:n asemakaava on valmistunut vuonna 2011.  

 

Selvityksen mukaan Kasurila 3:n aiheuttama liikennemäärän lisäys on niin pieni, ettei siitä 
ole haittaa Viitoselle. Selvityksissä tarkasteltiin myös Kasurilan koulun alueen ja hiihtokes-
kuksen liikennejärjestelyitä sekä niiden kehittämistarpeita. Selvityksessä tutkittiin mm. liitty-
mien turvallisia sijaintipaikkoja ja alikulkutunnelin rakentamista Viitosen ali koulun kohdalta. 
Vuonna 2011 suunniteltu Kasurilan päiväkotihanke ei ole toteutunut ja hankkeesta on luo-
vuttu.  

Kasurila 3 -asemakaavahankkeen yhteydessä aiemmin tehtyä liikenneselvitystä päivitetään. 
Selvityksessä tutkitaan Viitosen kehittämistä katumaisempaa suuntaan tulevaisuudessa. Li-
säksi selvitetään toimenpiteitä, joilla alueen liikenneturvallisuutta voitaisiin parantaa. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Museoviraston kulttuuriympäristörekisterin mukaan Kasurila 4:n asemakaava-alueella sijait-
see kolme kiinteää muinaisjäännöstä. 

 
Kuva 17 Suunnittelualueella sijaitsevat kiinteät muinaisjäännökset (Museoviraston kulttuuriympäristön 
paikkatietopalvelu 16.5.2022) 

Kuva 16 Vasemmalla liikenneselvityksen 1. vaiheen ja oikealla 2. vaiheen Kasurilan 
koulun alueen liikennejärjestelyt (Sito Oy, 16.11.2011) 
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Kirkonkylän yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2015 

Mikroliitti Oy laati vuonna 2015 muinaisjäännösinventoinnin Kirkonkylän yleiskaava-alueelta. 
Inventoinneissa tutkittiin Kasurilan ja Vilholan muinaisjäännökset. Venäläisen torppaa ei tut-
kittu, koska alueelle ei ollut suunnitteilla rakentamista lähitulevaisuudessa. Tutkimukset teh-
tiin heinäkuussa 2015.  

 
Kuva 18 Kasurilan (kohde 7) ja Vilholan (kohde 1) muinaisjäännösten sijainti (Mikroliitti 2015) 

Kohde 1 Vilhola on kivikautinen asuinpaikka, joka sijaitsee pienviljelyksessä olevalla pellolla 
Viitosen ja Vilholantien risteysalueen kaakkoispuolella. Aiemmin tunnettu löytöalue oli kasvi-
peitteisenä peltona, joten sitä ei tutkittu lähemmin. Sen sijaan tarkastettiin osin mulloksella 
ollutta laajaa perunapeltoa aiemman löytöalueen pohjoispuolella, asuinalueelle vievän itä–
länsisuuntaisen tien eteläpuolella. Avoinna olleilla kohdilla eri puolilla peltoa todettiin kohtuul-
lisen runsaasti kvartsi-iskoksia. Asuinpaikka ulottuu selvästi ao. pellon koko alalle. 

 
Kuva 19 Vilholan muinaisjäännös sijaitsee pienviljelyksessä olevalla pellolla (Mikroliitti Oy 2015) 
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Kohde 7 Kasurila on rautakautinen ja historiallisen ajan asuinpaikka, joka sijaitsee perunan-
viljelyksessä olevalla pellolla Viitosen varressa. Alueelta löytyi vuoden 2012 tutkimuksissa  

pronssikampa. Vuoden 2015 tutkimuksissa pellon pinnassa todettiin varsin runsaasti löytöjä, 
mm. palanutta luuta, historiallisen ajan keramiikkaa ja jonkin verran palanutta savea. Mui-
naisjäännökseen viittaavia löytöjä todettiin noin 100 x 100 metrin alalla. Löydöt keskittyivät 
selkeästi isojakokartalle merkityn talotontin kohdalle, ja suuri osa niistä on epäilemättä peräi-
sin kyseisestä 1700–1800-lukujen asuinpaikasta. Asuinpaikan iästä ei vanhan suurimittakaa-
vaisen kartta-aineiston puuttumisen vuoksi ole tarkkaa tietoa, mutta se saattaa alun perin 
olla huomattavasti 1700-lukua vanhempi. Asuinpaikka on maankäytön vuoksi osittain tuhou-
tunut, mutta kyntökerroksen alla voi olla säilynyt ehjiäkin rakenteita. Kyseessä on myös in-
ventointialueen parhaiten säilynyt isojaon aikana asuttu, mutta myöhemmin autioitunut asuin-
paikka. 

Kuva 20 . Kasurilan muinaisjäännös sijaitsee pellolla Viitosen varressa (Mikroliitti Oy 2015) 



Asemakaava ja asemakaavamuutos   

Kasurila 4   KAAVASELOSTUS Sivu 14(33) 

  

 

 
Kuva 21 Sinisellä Kasurilan muinaisjäännöksen säilynyt kulttuurikerros. Punaisella kohteen muinaisjään-
nösrajaus (Mikroliitti 2016) 

Siilinjärven Kasurila koekaivaukset 2015 

Kasurilan koekaivaukset tehtiin loka-marraskuussa 2015, jolloin kaivettiin 19 koeojaa. Tutki-
musten perusteella Kasurilan historiallisen ajan asuinpaikan rakenteita on säilynyt varsin yh-
tenäisen kulttuurikerroksen muodossa noin 23 x 16 metrin alalla pellon yläosassa. Todennä-
köisesti tällä alueella on kyse yhdestä tai useammasta rakennuksenjäännöksestä välittömine 
lähialueineen. Alueen asutuksen alkua ajoittavia löytöjä tuli esille suhteellisen vähän, mutta 
nyrhimällä leikatun vihreän ikkunalasin perusteella se on syytä viedä 1600-luvulle. 

 

Kuva 22 Kasurilan koeojat vihreällä ja kulttuurikerroksen alue punaisella (Mikroliitti Oy 2016) 

Vilhola kivikautisen asuinpaikan koekaivaus 2015 
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Vilholan koekaivaukset tehtiin loka-marraskuussa 2015. Koekaivauksen perusteella rinteen 
yläosan alueelta asuinpaikka on lähes kokonaan tuhoutunut. Rinteen alaosassa on suhteel-
lisen paksuja kerroksia ylempää rinteestä valunutta maata ja niiden alla ja välissä sekoittu-
neita kerroksia, joista osa saattaa paikallaan olevaa kulttuurikerrosta.  

 
Kuva 23 Vilholan muinaisjäännösrajaus punaisella, sinisellä koekaivausten perusteella säilyneeksi kat-
sottu alue (Mikroliitti Oy 2016) 

Koko tutkimusalueella todettiin sekoittuneessa pintakerroksessa jonkin verran kivikautisia 
löytöjä (kvartsi-iskoksia, piikaavin). Kivikautisten löytöjen lisäksi todettiin muutamia yksittäisiä 
historiallisen ajan toimintaan liittyviä löytöjä: tiiltä, fajanssia, rautanauloja ja vihreää pullola-
sia. Löytöjä oli kaikkiaan vähän, eikä niitä voida pitää osoituksena paikalla olleesta kiinteästä 
muinaisjäännöksestä, esimerkiksi historiallisen ajan asuinpaikasta. Syksyn 2015 tutkimusten 
perusteella rinteen alaosan aluetta ei ole syytä vapauttaa rauhoituksesta ilman laajempia 
kaivaustutkimuksia. 

Södra Kasurila Venäläisen torppa arkeologinen koekaivaus 2021 -esiraportti 

Mikroliitti Oy suoritti arkeologisia koekaivauksia Venäläisen torpan alueella 18.–20.10. 2021. 
Södra Kasurila Venäläisen torppa (mj-tunnus 1000038279) on merkitty muinaisjäännösrekis-
teriin mahdollisena muinaisjäännöksenä. Koekaivausten tarkoituksena oli selvittää mahdolli-
sen muinaisjäännöksen säilyneisyyttä ja laajuutta, vuonna 1777 laaditulle kartalle merkityn 
torpanpaikan kohdalla. Venäläisen torppa sijaitsee Kasurilan koulua vastapäätä olevalla pel-
toalueella. 

Muinaisjäännösrekisteriin merkityn sijaintipisteen ympäristöön kaivettiin kuusi koeojaa kai-
vinkoneella, arkeologin tarkassa seurannassa ja ohjeistuksessa. Sen sijaintipisteen ympäris-
tössä tehdyssä koekaivauksessa todettiin, että peltomullan alla on erillisinä yksiköinä säily-
nyttä historiallisen ajan muinaisjäännöstä noin 1060 m² laajuisen alueen sisällä. Esinelöytö-
jen perusteella vaikuttaa hyvin todennäköiseltä, että jäännökset liittyvät vuonna 1777 laadi-
tulle isojakokartalle merkityn torpan aikaiseen asutukseen. Alueen jäännökset olivat kokonai-
suudessaan hyvin samankaltaisia kuin Kasurilan historiallisen asuinpaikan (1000022857) 
koekaivauksessa 2015 esille tulleet muinaisjäännökset. Kasurilan asuinpaikka sijaitsee noin 
200 m kaakkoon tutkimusalueelta. Mikroliitti Oy ehdottaa koekaivausten tulosten perusteella 
kohteen muuttamista mahdollisesta muinaisjäännöksestä kiinteäksi muinaisjäännökseksi. 
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Kuva 24 Venäläisen torpan sijainti (Mikroliitti Oy 2021)  

 
Kuva 25 Venäläisen torpan sinipunainen sijaintipiste muinaisjäännösrekisterissä ja punaisella viivalla 
ehdotus kiinteän muinaisjäännöksen rajauksesta (Mikroliitti Oy 2021) 
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Kuva 26 Venäläisen torpan tutkimusalue (Mikroliitti Oy 2021) 

Siilinjärven Kasurila arkeologiset kaivaukset 2021–2022 

Kasurilan muinaisjäännöstutkimusten tavoitteena on tehdä alueelle riittävän tarkat arkeolo-
giset tutkimukset, jotta muinaisjäännös voidaan poistaa rekisteristä ja alueelle voidaan ra-
kentaa rivi- ja omakotitaloja. Mikroliitti suoritti alueella tutkimuksia loka-marraskuussa. Tutki-
mukset jäivät kesken, koska sää muuttui liian kylmäksi. Yöpakkasten takia kaivauksia ei voitu 
enää jatkaa.  

Mikroliitin alustavien tutkimustulosten perusteella muinaisjäännöksiä on arviolta 1600–1800-
lukujen aikaisesta asutuksesta. Tutkimuksissa löytyi säilytyskuoppia, jotka on täytetty pai-
kalla olleiden ja palossa tuhoutuneiden rakennusten jäännöksillä, sekä esimerkiksi mahdol-
lisia karjan juottokaukaloita. Jäännöksistä on tullut esille eläinten luita, liitupiippuja, ja muita 
historiallisen ajan asutukseen liittyviä löytöaineistoja. Kasurilan kaivaukset jatkuvat touko-
kuussa 2022. 

Vilhola kivikautisen asuinpaikan koekaivaus 2015 – raportin täydentäminen 2022 

Kunnan tavoitteena on kaavoittaa Vilholantien varteen rivitalotontti. Alue kuuluu tällä hetkellä 
Vilholan muinaisjäännösalueeseen. Museovirasto ja Kuopion kulttuurihistoriallinen museo 
esittivät 22.6.2021 ja 24.8.2021 käydyissä neuvotteluissa, että Mikroliitin vuonna 2015 teke-
mää Vilholan koekaivausraporttia pitäisi täydentää, jotta Vilholan muinaisjäännöksen aluera-
jausta voitaisiin tarkistaa. Lisäksi museoviranomaiset edellyttivät Vilholan alueelta 2015 löy-
tyneen puulöydöksen mikrohiiliajoitusta. Mikroliitti tilasi puulöydölle mikrohiiliajoituksen, jonka 
mukaan puulöydön ikä on noin 6–153 vuotta eli se ajoittuu vuosille 1797–1944. Kyse on 
tilastollisesta tuloksesta ja laskettu niin, että ajoitusmenetelmän nollavuodeksi on otettu 
1950. Käytännössä paalu voi ajoittua ajoitustuloksen perusteella jopa 2000 luvun alkuun. 
Puun ikä voinee vaikuttaa ajoitukseen arviolta n. 10–15 vuotta. 

 

Kuva 27 Mikrohiiliajoituksella tutkittu puulöytö (Mikroliitti Oy, 2022) 
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Mikroliitin mukaan uudelleen tulkittuna kiinteää muinaisjäännöstä tuskin on rinteen alaosas-
sakaan ja laakson pohjalla. Mikroliitin näkemyksen mukaan muinaisjäännösrauhoitus olisi 
hyvä poistaa kokonaan, koska missään ei ole havaittu merkkejä kiinteästä muinaisjäännök-
sestä. Mahdollisen kivikautisen asuin- tai leiripaikan rakenteet ja kulttuurikerros ovat tuhou-
tuneet ja sekoittuneet peltoon satojen vuosien viljelyn aikana ja jäljellä on silmin havaittavasti 
vain peltoon levinneitä kvartsilöytöjä, joista jokunen on kynnön myötä kulkeutunut alarintee-
seen. On myöskin mahdollista, että kyseessä on asuinpaikan reunaosat ja asuinpaikan ydin-
osa muinaisen niemen kärjessä olisi jäänyt viitostien alle. 

Tekninen huolto 

Kaava-alueella on pääosin jo rakennetut Kuopion Veden vesihuoltoverkostot ja Kuopion Ve-
den toiminta-alue. Alueella on myös yksityisiä verkostoja. Uusille asuinalueille on tarve ra-
kentaa uutta vesihuoltoa, mikä tarkentuu ehdotusvaiheeseen. Lähin hulevesiverkosto sijait-
see kaava-alueen ulkopuolella Kasurila 3:n asemakaava-alueella. Alueen jätehuollosta vas-
taa Jätekukko Oy. Alueella ei ole kaukolämpöverkkoa. Lähin kaukolämpölinja sijaitsee kir-
konkylässä noin 2,5 kilometrin etäisyydellä. 

Erityistoiminnat 

Alueella ei ole erityistoimintoja. 

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Ilmanlaatu 

Valtioneuvoston päätös (VNp 480/1996) määrittelee ulkoilman typpidioksidin, hengitettävien 
hiukkasten ja pienhiukkasten pitoisuuksia koskevia ilmanlaadun ohjearvoja seuraavasti: 

 

Ilmatieteen laitos on laatinut ilmanlaatuselvityksen Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaadusta ja 
sen alueellisesta vaihtelusta sekä eri päästölähteiden vaikutusosuudesta ilmanlaatuun (Kuo-
pion ja Siilinjärven ilmanlaatuselvitys, Ilmatieteen laitos, 2020). Ilmanlaatuselvityksessä on 
arvioitu Kuopion ja Siilinjärven autoliikenteen, kiinteistökohtaisen lämmityksen, energiantuo-
tannon ja teollisuuden päästöjen ilmanlaatuvaikutuksia nykytilanteessa vuonna 2017 ja vuo-
den 2035 ennustetilanteessa. Leviämismallilaskelmien avulla on tarkasteltu ulkoilman typpi-
dioksidin, typen oksidien, pienhiukkasten ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia hengitys-
korkeudella. 
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Kaava-alueella typpidioksidipitoi-
suuksien vuorokausiohjearvoon ver-
rannolliset pitoisuudet ovat alle 20 
μg/m3, mikä alittaa vuorokausioh-
jearvon 70 μg/m3. Suurin vaikutus 
alueen typpidioksidin ja typen oksi-
dien pitoisuustasoihin on autoliiken-
teen päästöillä. Selvityksen mukaan 
mittausaseman ympäristöstä riip-
puen liikenteen päästöjen vaikutus-
osuus on noin 75‒90 % typpidioksidi-
pitoisuuksista ja noin 65‒85 % ty-
penoksidipitoisuuksista. Tulevaisuu-
dessa typpidioksidipitoisuudet piene-
nevät moottoritekniikan kehityksen ja 
päästörajoitusten vuoksi, vaikka lii-
kennemäärät kasvavat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 28 Typpidioksidin pitoisuus (μg/m³) vuonna 2017 (Ilmatieteen laitos, 2019) 
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Suunnittelualueella korkeimmat pien-
hiukkasten vuorokausipitoisuudet ovat 
15–20 μg/m³, mitkä alittavat vuorokau-
siohjearvon 25 μg/m³. Kaukokulkeuma ja 
taustapitoisuudet aiheuttavat suurimman 
osan pien-hiukkaspitoisuuksista (60‒70 
%). Liikenteen pakokaasupäästöjen vai-
kutusosuus on 7‒16 % ja katupölyn 2‒5 
%. Pienhiukkaspitoisuudet tulevat alene-
maan tulevaisuudessa liikenteen, pien-
polton sekä energiantuotannon päästö-
jen pienentyessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hengittävien hiukkasten korkein vuoro-
kausiohjearvoon verrannollinen pitoi-
suus on suunnittelualueella alle 20 
μg/m3, mikä alittaa pitoisuuksille anne-
tun vuorokausiohjearvon 70 μg/m3. 
Hengitettävien hiukkasten pitoisuudesta 
taustapitoisuus muodostaa ympäris-
töstä riippuen noin 30‒50 %. Katupöly 
vaikuttaa hengitettävien hiukkasten pi-
toisuuksiin noin 30‒50 % ja pakokaasu-
päästöt noin 5‒10 %. Tulevaisuudessa 
hengitettävien hiukkasten pitoisuudet li-
sääntyvät kasvavien liikennemäärien 
vuoksi, sillä moottoritekniikan kehitys ei 
vaikuta katupölyn muodostukseen ja 
hengitettävien hiukkasten kohonneisiin 
pitoisuuksiin liikenneympäristössä. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 29 Pienhiukkasten (PM2,5) korkein vuosi-
keskiarvopitoisuus (μg/m³) vuonna 2017 (Ilma-
tieteen laitos, 2019) 

Kuva 30 Hengitettävien hiukkasten pitoisuus 
(μg/m³) vuonna 2017 (Ilmatieteen laitos, 2019) 
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Pilaantuneet maa-alueet 

Maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI) mukaan kaava-alueella on kaksi pilaantuneiden 
maa-alueiden kohdetta, jotka on loppuraportin mukaan kunnostettu. Kunnan ympäristönsuo-
jelun mukaan entisen Kasurilan Shellin mittarikatoksen luona voi olla yhä pilaantuneita maita. 
Mittarikatoksen alta ei ole otettu näytteitä.  

 
Kuva 31 Pilaantuneet maa-alueet kaava-alueella (MATTI-tietojärjestelmä) 

3.1.4 Maanomistus 

Suurin osa kaava-alueesta on Siilinjärven kunnan omistuksessa. Viitosen ja Pihlajapolun var-
ressa on muutamia kiinteistöjä yksityisessä omistuksessa. Asemakaavassa kaavoitetaan yk-
sityisten omistamille kiinteistöille uusia omakotitalotontteja, joiden toteuttamiseksi laaditaan 
maankäyttösopimus kunnan ja maanomistajien kanssa. 

 

Kuva 32 Siilinjärven kunnan maanomistus suunnittelualueella 
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3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava 
huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoi-
tuksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Tavoitteet käsittelevät seuraavia kokonai-
suuksia: 

• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

• Tehokas liikennejärjestelmä 

• Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Maakuntakaavat 

Alueella on voimassa ympäristöministeriön 3.7.2008 vahvistama Kuopion seudun maakun-
takaava, ympäristöministeriön 7.12.2011 vahvistama Pohjois-Savon maakuntakaava, ympä-
ristöministeriön 15.1.2014 vahvistama Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava, ympäristö-
ministeriön 1.6.2016 vahvistama Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava sekä Pohjois-Sa-
von maakuntakaavan 2040 1. vaihe (maakuntavaltuusto 19.11.2018). 

Maakuntakaavan 2040 2. vaihe on tullut vireille 26.8.2019. Maakuntakaavasta on laadittu 
kaksi luonnosvaihtoehtoa: VE1 Kyvykäs uudistuja ja VE2 Rohkea kasvaja. 2. vaiheen luon-
nosvaihtoehdot olivat nähtävillä 11.1.-14.3.2022. 

 

Kuva 33 Ote maakuntakaavayhdistelmästä 

Voimassa olevissa maakuntakaavoissa suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alu-
eeksi (A). Alueella on lisäksi merkinnät seututiestä, muinaismuistokohteesta, Kuopio-Tahko 
matkailun kehittämiskäytävästä, joukkoliikennevyöhykkeestä ja kevyen liikenteen seuturai-
tista. Suunnittelualueen pohjoisosa sijoittuu vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesi-
alueelle. 
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Yleiskaava 

Kaava-alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kirkonkylän yleiskaava, jonka Siilinjärven 
kunnanvaltuusto hyväksyi 25.4.2016. Yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty julkisten pal-
veluiden ja hallinnon alueeksi (PY) sekä pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP-1), joka on 
uusi tai olennaisesti muuttuva alue.  

Alueella on merkintä tie- ja raideliikenteen melualueesta (me), melunsuojaustarpeesta, ke-
vyen liikenteen reitistä ja ulkoilureitistä. Viitonen on osoitettu seututienä / paikallistienä. 

VL/s- ja AP-1-alueilla sijaitsee kaksi muinaismuistolain (295/63) rauhoittamaa kiinteää mui-
naisjäännöstä (sm/7), joihin liittyy määräys: ”Muinaismuistolain 13 §:n mukaisesti käytyjen 
neuvottelujen perusteella kohde voidaan poistaa kaavan toteuttamiseksi sen jälkeen, kun 
kohde on arkeologisesti riittävästi tutkittu. Tutkimukset edellyttävät muinaismuistolain 10 §:n 
edellyttämää tutkimuslupaa Museovirastolta. Museovirasto arvioi tutkimusten riittävyyden tut-
kimusraportin perusteella.” 

 
Kuva 34 Ote Siilinjärven kirkonkylän yleiskaavasta 

Asemakaava 

Suurin osa suunnittelualueesta on vielä asemakaavoittamatonta aluetta. Kasurilan koulun 
alueella on voimassa 2.9.1996 Siilinjärven kunnanvaltuuston hyväksymä asemakaava. Li-
säksi suunnittelualueen pohjoisosassa on voimassa 14.2.2011 Siilinjärven kunnanvaltuuston 
hyväksymä Kasurila 3:n asemakaava.  

Kasurilan koulun rakennuspaikka on merkitty opetustoimintaa palvelevien rakennusten kort-
telialueeksi (YO-3), Viitonen yleiseksi tieksi vierialueineen (LYT), metsä- ja peltoalueet lähi-
virkistysalueiksi (VL, VL-2), Pihlajatie katualueeksi. 
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Kuva 35 Ote ajantasa-asemakaavasta 

Meluselvitys 

Ramboll on laatinut kaava-alueelle meluselvityksen vuonna 2021.  

 
Kuva 36 Nykyinen melutilanne kaava-alueella päivällä ja yöllä (Ramboll, 2021) 
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Meluselvityksen mukaan melutasot ovat Viitosen varressa noin 50–60 dB. Suurimmalla 
osalla kaava-alueesta melutaso on noin 45–50 dB. Vain pienillä alueilla suunnittelualueesta 
melutaso on alle 45 dB. Öisin melutaso on Viitosen varressa 45–50 dB ja muualla kaava-
alueella alle 45 dB. 

Meluselvityksen mukaan melutasot pysyvät lähes samanlaisina vuonna 2035 kuin nykyisin.  

Rakennusjärjestys 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 18.3.2013. 

Tonttijako ja –rekisteri 

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

Pohjakartta 

Pohjakartta on MRL:n 54 a §:n mukainen ja täyttää JHS 185:n vaatimukset. Korkeusjärjes-
telmä on N2000 ja tasokoordinaattijärjestelmä ETRS-GK28. Siilinjärven kunnan paikkatieto-
palvelut ylläpitävät pohjakartan tietoaineistoa. 

Siilinjärven kunnan mittaustoimisto on laatinut pohjakartan alueelle vuonna 1975. Paikkatie-
topalvelut ovat laatineet hyväksytyn, täydennetyn pohjakartan asemakaavoitusta varten. 

Rakennuskiellot 

Alueella ei ole rakennuskieltoja. 

Suojelupäätökset 

Alueella ei ole suojelupäätöksiä. 

Muut aluetta koskevat selvitykset 

Kirkonkylän yleiskaava, Siilinjärven kunta, 2016  
Kuopion ja Siilinjärven meluselvitys vuosille 2017 ja 2035. WSP Finland Oy 13.10.2017  
Kuopion seudun maakuntakaava, Ympäristöministeriö, 3.7.2008  
Kuopion ja Siilinjärven tie- ja raideliikenteen meluselvitys, WSP Finland Oy, 19.12.2008  
Kuntastrategia 2020, Siilinjärven kunta, 2010  
Maankäyttöpoliittinen ohjelma, Siilinjärven kunta, 2010  
Pohjois-Savon maakuntakaava, Ympäristöministeriö, 7.12.2011  
Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava, Ympäristöministeriö, 15.1.2014  
Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava, Ympäristöministeriö 1.6.2016  

Kuva 37 Ennuste alueen melutilanteesta päivällä ja yöllä vuonna 2035 (Ramboll, 2021) 
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Siilinjärven Harjamäki-Kasurilan ja Jälänniemen –pohjavesialueiden geologinen rakennetut-
kimus ja pohjaveden virtausmallinnus. Geologian tutkimuskeskus 14.12.2016  
Siilinjärven kunta, Kirkonkylän osayleiskaava, luontoselvitys, Pöyry Finland Oy, 31.12.2014  
Siilinjärven kirkonkylän rakennuskulttuuri-inventointi, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2013  
Siilinjärvi, Kirkonkylän yleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy, 2015 
Siilinjärvi Södra Kasurila Venäläisen torppa arkeologinen koekaivaus 2021 - esiraportti 
Viitosen (mt 559) liikenneselvitys, Sito Oy, luonnos 14.11.2011 
Ylä-Savon ja Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus, raportteja 33, 2017 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Tällä hetkellä kunnassa on tarjolla rivi- ja omakotitalojen rakennuspaikkoja kirkonkylän alu-
eella Taivallahdessa ja Etelä-Siilinjärvellä Pyöreälahden alueella noin 1–2 vuoden rakenta-
mistarpeisiin. Kaavoituksen tavoitteena on kasvattaa valmiiden asemakaavojen varantoa 
niin, että uusia asuinalueita voidaan toteuttaa ja rakennuspaikkoja jakaa monipuolisesti so-
pivilta alueilta eri osista kuntaa. Asemakaavantyön keskeinen tavoite on osoittaa uusi asuin-
pientaloalue Kasurilaan. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Asemakaavan suunnittelu käynnistyi vuoden 2021 aikana ja kaavatyön käynnistämispäätök-
sen jälkeen järjestettiin asemakaavatyön aloituspalaveri. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 

Osallisia asemakaavatyössä ovat lähialueen asukkaat, kiinteistöjen ja lähialueen maanomis-
tajat, lähialueella toimivat yritykset, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat 
– vastuualue sekä liikenne ja infrastruktuuri – vastuualue, Pohjois-Savon Liitto, Pohjois-Sa-
von pelastuslaitos, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Museovirasto, Savon Voima Oyj, 
Savon Voima Verkko Oy, DNA Oy sekä kunnan rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, ym-
päristöterveys, tekniset palvelut, sivistys- ja kulttuuripalvelut, elinkeinopäällikkö, joukkoliiken-
nelautakunta, Savo-Pielisen jätelautakunta ja Jätekukko. 

4.3.2 Vireilletulo 

xxxx 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Kasurilan asemakaavahankkeesta on kerrottu kuntalaisille vuoden 2020 kaavoituskatsauk-
sessa. Kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt on kerrottu tarkasti osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa. Kaava-alueen asukkaille pidettiin asemakaavahankkeesta esittely- 
ja keskustelutilaisuus 20.4.2022. 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Asemakaavatyön aloituspalaveri pidettiin 27.5.2021, johon kutsuttiin kunnan keskeisten pal-
velualueiden edustajat, Kuopion Vesi Oy, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Pohjois-Sa-
von ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat – vastuualue sekä liikenne ja infrastruktuuri – 
vastuualue. Neuvottelussa käytiin pääpiirteittäin läpi kaavahanke. Keskustelussa tuli esille 
muutamia kaavatyössä huomioitavia asioita. Kuopion kulttuurihistoriallisen museon ja Mu-
seoviraston kanssa pidettiin 22.6.2021 ja 24.8.2021 palaverit kaava-alueella sijaitsevien mui-
naisjäännösten lisäselvitystarpeista. 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Suunnittelutilanne ja niiden mukaiset tavoitteet (valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, 

maakunta-, yleis- ja asemakaava) on kuvattu edellä kappaleessa 3.2 Suunnittelu -tilanne. 
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Kunnan asettamat tavoitteet, muut tavoitteet 

Asemakaavan tavoitteena on suunnitella Kasurilaan terveellinen, turvallinen ja viihtyisä 
asuinalue noin 350–400 asukkaalle. Tavoitteena on suunnitella asuinalue, jolta on sujuvat 
yhteydet aluetta ympäröivään luontoon, virkistyspaikkoihin sekä Kasurilan koululle. Alueen 
ympäristöön osoitetaan riittävät virkistysalueet. 

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 

Alueella on kulttuurihistoriallisia arvoja sekä luontoarvoja, jotka tutkitaan ja huomioidaan kaa-
vaa laadittaessa. 

Liikenteen turvallisuutta sekä toimivuutta pyritään edistämään. 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.5.1 Asemakaavan ratkaisun valinta ja perusteet 

Kasurilan alueella on voimassa vuonna 2016 hyväksytty Kirkonkylän yleiskaava, jonka rat-
kaisuihin nyt laadittu asemakaava perustuu. Tämän vuoksi laaditulle kaavaratkaisulle ei ole 
esitetty vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia. Teoreettisena vaihtoehtona alue olisi voitu jättää 
edelleen maa- ja metsätalouskäyttöön, mutta kunta on hankkinut Kasurilan alueen omistuk-
seensa asuinrakentamista varten. Kunnalla ei tällä hetkellä ole omistuksessaan vastaavaa 
muuta aluetta, jonka voisi kirkonkylän alueelta kaavoittaa pikaisesti asuinkäyttöön. 

Mielipiteet ja niiden huomioiminen 

Viranomaisyhteistyö 

Ajankohta Käsittely Sisältö 

Laatimisvaihe 

27.5.2021 

 

Asemakaavan aloitusvaiheen viran-
omaisneuvottelu. 

 

Käsiteltiin kaavahankkeen osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma. 
Muistio. 

 - Tarvitaan melu- ja liikenneselvitykset 
- Pohja- ja hulevesien huomioiminen alueen suunnittelussa 
- Osa kaava-alueesta kuuluu Suomen tärkeään lintualuee-

seen (Finnish Important Bird Areas – FINIBA) 
- Museon kanssa pidetään työneuvottelu muinaisjäännösten 

jatkotutkimustarpeista 

Ehdotusvaihe   

   

Mielipiteet ja niiden huomioiminen, luonnos 

Asukkaat, maanomistajat, yhteisöt ja yritykset 

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

   

Viranomaiset ja muut yhteistyötahot 

Luonnosvaiheen lausuntopalaveri xx.xx.201x 

 
Osallistujat: 

Palaverista on laadittu muistio.  
Pääkohdat lausuntopalaverista: 

 
Vaikutus kaavaan 

   

Muut yhteistyötahot   

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 
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Mielipiteet ja niiden huomioiminen, ehdotus 

Asukkaat, maanomistajat, yhteisöt ja yritykset 

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

   

   

Viranomaiset   

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

   

   

Muut yhteistyötahot   

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

   

   

4.5.2 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 

Vireillä olo ja käsittelyvaiheet 

Ajankohta Käsittely Sisältö 

Laatimisvaihe   

23.5.2022 § ??? Kunnanhallitus Kaavatyön vireille tulo ja osal-
listumis- ja arviointisuunnitel-
man sekä valmisteluaineiston 
esittely. 

?.5.2022 Kuulutus, Uutis-Jousi Asemakaavan valmisteluai-
neisto nähtäville. 

??.5. - ??.6.2022 Osallistumis- ja arviointisuunni-
telma sekä valmisteluaineisto 
nähtävillä kunnantalolla, pääkir-
jastossa ja kunnan www-si-
vuilla. 

? lausuntoa ja ? mielipidettä 

Luonnosvaiheen lausuntopa-
laveri ??.6.2022 

Ehdotusvaihe   

xx.xx.201x   

xx.xx.201x   

xx.xx.-xx.xx.201x   

Hyväksymisvaihe   

xx.xx.201x   

xx.xx.201x   
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Asemakaava-alueelle muodostetaan 66 omakotitalotonttia ja viisi rivitalotonttia. Kasurilan 
hiihtokeskus ja Siilin Caravan osoitetaan liikerakennusten korttelialueiksi. Kolme Viitosen 
varrella olevaa tonttia osoitetaan toimitilarakennusten korttelialueeksi. Muinaismuistoalueet 
merkitään suojelumerkinnällä. Alueen katuverkko muodostuu pääkadusta sekä siitä haarau-
tuvista tonttikaduista. 

5.1.1 Mitoitus 

Asemakaavan keskeiset mitoitustiedot ovat seuraavat: 
 

 

5.1.2 Palvelut 

Kaava-alue asettuu olemassa olevien kunnallisten ja peruspalvelujen läheisyyteen ja toi-
minta-alueelle. Asemakaavan toteuttaminen ei vaadi erityisten lisäpalvelujen rakentamista. 
Kasurilan koulu säilyy kaavamuutoksessa alueella. 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Viitosen aiheuttama liikennemelu huomioidaan kaavamuutoksessa rakentamisalueiden si-
joittelulla ja kaavamääräyksillä. 

5.3 Aluevaraukset 

5.3.1 Korttelialueet 

Korttelialueiden rakentamista ohjataan kaavamerkintöjen ja –määräysten avulla. 

 

AP-14 Asuinpientalojen korttelialue 

Merkinnällä on osoitettu kaksi uutta asuinpien- tai rivitalojen rakennuspaikkaa. Rakentami-
seen on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä n. 11 715 kem², joka vastaa tonttitehokkuutta 
e=0,35. Rakentaminen voi olla enintään kaksikerroksista. 

- Jokaisella asunnolla on oltava tarkoituksenmukaisesti näkösuojattu, asuntoon välittö-
mästi liittyvä piha-alue, jonka lyhin sivu on vähintään kolme metriä. 

- Rakennuspaikalla tulee säilyttää tai istuttaa puita siten, että niiden määrä on vähintään 
yksi rakennuspaikan pinta-alan 200 m² kohti. Istutukset on toteutettava yhtä aikaa raken-
nusten kanssa. 

- Autopaikkoja on osoitettava yksi kerrosalan alkavaa 60 m² kohti, kuitenkin vähintään yksi 
autopaikka asuntoa kohti ja yksi vieraspaikka viittä asuntoa kohti. Keskitetyt autopaikat 
tulee erottaa leikki- ja oleskelualueesta suojaistutuksin. 

- Rakennuslupaa edellyttävän toimenpiteen yhteydessä kuhunkin asuntoon on järjestet-
tävä sellainen riittävä asumista palveleva ulko-oleskelutila, jolla liikennemelu ei ylitä 55 
dB(A) päivällä ja 45 dB(A) yöllä. 

Pinta-ala Kerrosala Pinta-ala Kerrosala

ha k-m2 muutos ha muutos k-m2

Asuinpientalojen korttelialue (AP-14) 3,35 11715 3,35 11715

Erillispientalojen korttelialue (AO-22) 8,31 20780 8,31 20780

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YO-6) 2,74 6000 0,14 1000

Liikerakennusten korttelialue (KL-23, KL-24,KTY-4) 6,78 23743 6,78 23743

Virkitysalue (VL, VP) 20,03 14,94

Liikennealueet (LT) 2,90 2,30

Suojaviheralueet (EV) 0,68 0,68

Erityisalueet (ET, EN) 0,10 0,10

Kadut ja kevyt liikenne 2,08 1,67

YHTEENSÄ 46,98 62239 38,26 57239

Asemakaava
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- Ennen rakennusluvan hakemista on kunnassa hyväksytettävä rakennuspaikkaa koskeva 
esisuunnitelma. 

AO-22 Erillispientalojen korttelialue 

Merkinnällä on osoitettu yhteensä 66 omakotirakennuspaikkaa, jolle saa rakentaa yhden kor-
keintaan kaksiasuntoisen asuinpientalon. Talotyyppi näillä rakennuspaikoilla voi olla erillis-
pientalo tai paritalo. Asuinrakentamiseen on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä n. 20 800 
kem², joka vastaa tonttitehokkuutta e=0,25. Rakentaminen voi olla enintään kaksikerroksista. 

- Rakennuspaikalle voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoinen pientalo asumistarkoituk-
seen. 

- Rakennuspaikalla tulee säilyttää tai istuttaa puita siten, että niiden määrä on vähintään 
yksi rakennuspaikan pinta-alan 200 m² kohti. 

- Rakennuslupaa edellyttävän toimenpiteen yhteydessä on järjestettävä sellainen riittävä 
asumista palveleva ulko-oleskelutila, jolla liikennemelu ei ylitä 

55 dB(A) päivällä ja 45 dB(A) yöllä. 

- Autopaikkoja on osoitettava vähintään kaksi asuntoa kohti. 

YO-6 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue 

Merkinnällä on osoitettu Kasurilan koulun rakennuspaikka. 

- Autopaikkoja on varattava vähintään yksi kerrosalan 150 m² kohti. 

 
KL-23 Liikerakennusten korttelialue 

Merkinnällä osoitetaan Siilin Carvanin rakennuspaikka. Liikerakentamiseen on osoitettu ra-
kennusoikeutta yhteensä 6 152 kem², joka vastaa tonttitehokkuutta e=0,35. Rakentaminen 
voi olla enintään kaksikerroksista. 

- Korttelialueelle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa, ajoneuvojen 
huoltoa, ravintolatoimintaa sekä päivittäistavarakauppaa palvelevia tiloja sekä toimin-
taan liittyviä toimisto, varasto- ym. tiloja. 

- Päivittäistavarakaupan tiloja saa rakentaa enintään 400 kerrosneliömetriä. 
- Autopaikkoja on osoitettava vähintään yksi kerrosalan 50 m² kohti. 
 
KL-24 Liikerakennusten korttelialue 

Merkinnällä osoitetaan Kasurilan hiihtokeskuksen rakennuspaikka. Liikerakentamiseen on 
osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 14 307 kem², joka vastaa tonttitehokkuutta e=0,35. Ra-
kentaminen voi olla enintään kaksikerroksista. 

- Alueelle saa rakentaa lasketteluun yms. ulkoilu; urheilu- ja virkistystarkoituksiin liittyviä 
liiketiloja kuten suksivuokraamo-, toimisto-, majoitus- ja ravintolatiloja. 

- Alueelle saa rakentaa laskettelurinteitä sekä niitä palvelevia laitteita ja rakenteita kuten 
hiihtohissejä, lumetus- ja valaistusjärjestelmiä. 

- Autopaikkoja on osoitettava vähintään yksi kerrosalan 50 m² kohti. 

KTY-4 Toimitilarakennusten korttelialue 

Merkinnällä osoitetaan Viitosen varressa toimitilarakennusten korttelialue, joka on mahdol-
listaa sekä asumisen että yritystoiminnan. Toimitilarakentamiseen on osoitettu rakennusoi-
keutta yhteensä 3 284 kem², joka vastaa tonttitehokkuutta e=0,35. 

- Alueelle saa rakentaa liike- ja toimistorakennuksia tai ympäristöhäiriöitä aiheuttamatto-
mia teollisuus tai varastorakennuksia. 

- Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden toimintaan liittyvän asunnon. 
- Alueella olevat asuinrakennukset voidaan säilyttää ja peruskorjata ja vähäisessä määrin 

laajentaa. 
- Uudisrakentamisen yhteydessä asumiseen käytettävien tilojen osuus rakennuspaikan 

kokonaiskerrosalasta saa olla enintään 50%. 
- Rakennuslupaa edellyttävän laajennuksen, peruskorjauksen tai muun toimenpiteen yh-

teydessä on selvitettävä ja tarpeen mukaan toteutettava rakenteellisen meluntorjunnan 
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ratkaisut niin, ettei liikennemelu asumiseen käytettävissä sisätiloissa ylitä 35 dB(A) päi-
vällä ja 30 dB(A) yöllä. 

- Rakennuslupaa edellyttävän laajennuksen, peruskorjauksen tai muun toimenpiteen yh-
teydessä on järjestettävä sellainen riittävä asumista palveleva ulko-oleskelutila, jolla lii-
kennemelutaso ei ylitä 55 dB(A) päivällä ja 50 dB(A) yöllä.  

- Autopaikkoja on osoitettava kaksi asuntoa kohti ja yksi toimitilojen kerrosalan 100 m² 
kohti. 

- Vähintään 3 metrin mittaisia puita on säilytettävä tai istutettava vähintään yksi rakennus-
paikan pinta-alan 100 m² kohti. 

5.3.2 Muut alueet 

 

VL Lähivirkistysalue 

 

VP Puistoalue 

 

EN Energiahuollon alue 

Merkinnällä on osoitettu neljä sähkönjakelua palvelevien puistomuuntamoiden rakennus-
paikkaa. 

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

LT Maantien alue 

Viitonen on kaavassa osoitettu maantien alueeksi tarvittavine liittymineen. 

 

ET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue 

Merkinnällä on osoitettu alueen vesihuoltoa palveleva vesijohtoverkoston paineenkorotus-
asema. 

 

EV Suojaviheralue 

Merkinnällä on osoitettu suojaviheralueet pääasiassa ajoneuvoliikenteen melualueilla. 

 

mmt-1 Ohjeellinen alueen osa, jolle saadaan rakentaa täyttömäki 

Merkinnällä on osoitettu ohjeellinen alue, johon voidaan läjittää ja maisemoida alueen raken-
tamisesta syntyviä ylijäämämaita. 

 

dB-1 

Merkintä osoittaa, että rakennuspaikka on suojattava meluvallilla tai muulla melua estävällä 
rakenteella niin, ettei melutaso leikki- ja oleskelupihalla päivällä (klo 7-22) ylitä 55 dB(A) eikä 
yöllä (klo 22-7) ylitä 45 dB(A) ohjearvoja. 

 

hule Hulevesien käsittelylle varattu alueen osa 

Merkinnällä on osoitettu 3 aluetta, joihin voidaan tarkemmassa suunnittelussa toteuttaa hu-
levesienkäsittelyaltaita. 

sm-1 

- Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, 
peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuis-
tolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä 
museoviranomaisen lausunto. 

sm-2 
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- Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, 
peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuis-
tolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä 
museoviranomaisen lausunto. Muinaismuistolain 13 §:n mukaisesti käytyjen neuvottelu-
jen perusteella kohde voidaan poistaa kaavan toteuttamiseksi sen jälkeen, kun kohteella 
on toteutettu riittävät arkeologiset tutkimukset. 

pv-6 Vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue 

- Rakentamista ja muita toimenpiteitä saattaa rajoittaa vesilain 3 luvun 2 § mukainen poh-
javeden muuttamiskielto ja ympäristösuojelulain 8 § mukainen pohjaveden pilaamiskielto. 

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

tava ja johdettava suunnitellusti pohjavesialueen ulkopuolelle. 
- Alueella ei saa säilyttää, varastoida tai käsitellä nestemäisiä polttoaineita eikä muita poh-

javettä pilaavia aineita ilman asianmukaista lupaa. 
- Öljysäiliöt on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle vesitiiviiseen suoja-al-

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

veden pilaantumista, on varattava vesi- ja ympäristönsuojeluviranomaisille tilaisuus lau-
sunnon antamiseen. 

5.4 Kaavan vaikutukset 

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 

Kasurilan asuinrakentaminen täydentää ja eheyttää yhdyskuntarakennetta Kasurilan alu-
eella. Alueen rakentumisen myötä asukasmäärä kasvaa arvion mukaan noin 350–400 uu-
della asukkaalla. Osa asukkaista muuttanee kunnan sisältä, mutta arvio on, että osa uu-
sista asukkaista muuttaa alueelle myös kunnan ulkopuolelta. 

Vaikutukset liikenteeseen 

Suunnittelualueen läpi kulkeva Viitonen (maantie 559) on entinen valtatie, joka on nykyiseen 
asemaansa nähden liian leveä. Tie kulkee luontevasti kylän ja tiiveimmän asutuksen halki. 
Tien liikenneturvallisuutta heikentävät sen mutkaisuus ja näkymäalueiden rajallisuus mäki-
sessä maastossa sekä useat katuliittymät ja suorat tonttiliittymät. Monin paikoin tonttiliittymät 
on järjestetty kevyen liikenteen väylää pitkin. Kevyen liikenteen kannalta Viitosen turvallisuu-
dessa on puutteita, koska kevyen liikenteen väylä puuttuu paikoitellen Viitosen itäpuolella ja 
alikulkutunneleita ja turvallisia ylityspaikkoja on tarpeeseen nähden liian vähän. 

Kaava-alueen liikennevaikutuksia tutkitaan tarkemmin vuonna 2022 laadittavassa liikenne-
selvityksessä. 

Vaikutukset yhdyskuntatalouteen 

Kaavan mukainen rakentaminen ei edellytä kunnalta välittömiä palveluinvestointeja. Asuin-
alue kuuluu Suininlahden koulunkäyntialueeseen. Kunnallista palvelutarjontaa täydentävät 
yksityiset päiväkodit takaavat riittävästi hoitopaikkoja lapsiperheille. 

Vaikutukset luonnonympäristöön 

Asemakaava-alue on ollut pääasiassa viljeltyä peltoaluetta, joka kaavan toteutuessa muuttuu 
rakennetuksi korttelialueiksi, kaduiksi sekä hoidetuiksi viheralueiksi. Maapainanteen alue jää 
suurimmaksi osaksi luonnontilaan ja luontoarvoiltaan monimuotoiseksi. 

Kaava-alue kuuluu osittain FINIBA-alueeseen (Finnish Important Bird Areas). FINIBA-alue-
varaus kohdistuu osalle maapainanteen aluetta sekä sen välittömässä läheisyydessä ole-
valle kosteikkoalueelle. FINIBA-alue jää rakennettavaksi osoitettavan alueen ulkopuolelle, 
eikä rakentamisen katsota heikentävän linnuston olosuhteita. Hulevesien käsittely kosteikko-
alueella pintavalutuskenttänä saattaa ennemminkin parantaa linnuston oloja, kun nykyistä 
suurempi osa hulevesistä tulee johdetuksi uomaan. 
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Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja rakennettuun ympäristöön 

Kaava-alueen rakentumisen myötä merkittävin maisemaan ja taajamakuvaan vaikuttava 
muutos on Kasurilan laajojen peltoalueiden muuttuminen rakennetuksi ympäristöksi. Raken-
tamiseen osoitettujen alueiden väliin ja ympärille jää kuitenkin lähivirkistysalueita ja rakenta-
minen on matalaa. 

Vaikutukset ihmisen elinoloihin ja elinympäristöön 

Kasurila 4 on suunniteltu viihtyisäksi pientaloalueeksi, josta on hyvät yhteydet niin palvelui-
hin, joukkoliikenteeseen kuin aluetta ympäröiville metsä- ja viheralueille. Kasurila 3:n pienta-
loaluetta on totuttu pitämän sijainniltaan ja luonteeltaan miellyttävänä ja korkeatasoisena. 
Kasurila 4:n alue sijoittuu tämän alueen välittömään läheisyyteen. 

5.5 Ympäristön häiriötekijät 

Kaava-aluetta rasittaa Viitosen ajoneuvoliikenteestä aiheutuva melu. Määräävänä meluar-
vona on tieliikenteen osalta yönaikainen melu ennustetilanteessa vuonna 2035. Tieliikenne-
melun torjumiseksi Viitosen varteen on rakennettava meluvalli. Sopivan meluvallin korkeu-
den määrittelemiseksi kunta tilaa meluselvityksen, jossa tutkitaan tarvittavia meluntorjunta-
toimenpiteitä. 

5.6 Kaavamerkinnät ja – määräykset 

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

Kaavakartalla esitetyt merkintöjen ja määräysten sisältö on esitetty selostuksen kohdassa 
5.3. 

5.7 Nimistö 

Alueen kokoojakatu on nimeltään Auratie. Tonttikadut ovat nimeltään Kuokkatie, Sirppitie ja 
Talikkokuja. Uudet pientalotontit sijoittuvat nykyiselle Kasurilan peltoalueelle, joten kokooja- 
ja tonttikatujen nimien aihemaailma liittyy vanhoihin peltotöissä tarvittaviin työkaluihin.  

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Asemakaava-alueen liikenneselvitys valmistuu syksyllä 2022. 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 

Asemakaava on tavoitteena saada lainvoimaiseksi vuoden 2023 aikana. Kunnallistekniikan 
rakentaminen alueelle aloitetaan alustavien suunnitelmien mukaan alkuvuodesta 2024. Ra-
kennuspaikkojen jako rytmitetään samanaikaiseksi alueen kunnallistekniikan rakentumisen 
kanssa.  

6.3 Toteutuksen seuranta 

Kaavan toteutusta seurataan vuosittain mm. tonttien luovutusmäärän ja haettujen rakenta-
mislupien määrän perusteella. Uuden vaiheen avaaminen ja kunnallistekniikan rakentami-
nen riippuu edellisten vuosien tonttien luovutusmäärän perusteella arvioidusta kysynnästä. 
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