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, liikenne- ja erityisalueita Kirkonmäen asemakaava-alueella. 

Asemakaavan muutoksella muo-
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Siilinjärven kunnan 1. kunnanosan virkistys-, liikenne-, erityis- 
ja katualueet Kirkonmäen asemakaava-alueella  

Alueen sijainti: Alue sijoittuu Siilinjärven kuntakeskuksen pohjoispuolelle Ahmo 
-lammen ja VT5:n liikennealueiden väliin. 

  

Kaavatyön tarkoitus Asemakaavalla: 

• mahdollistetaan Ahmon urheilualueen kehittyminen mo-
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• määritellään tarvittava alue vedenottamolle 

• osoitetaan urheilualuetta palvelevat katualueet sekä lä-
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1. TIIVISTELMÄ 

1.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Siilinjärven kunta on suunnitellut palloiluhallin rakentamista Ahmon urheilualueelle ja hakenut 
yhteistyökumppania sen rakentamista varten. Palloiluhallin toteuttaminen edellyttää asema-
kaavan muuttamista, jonka valmistelu on käynnistetty vuodenvaihteessa 2021-22. Asema-
kaavan valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä keväällä 2022. Asemakaavaehdotus on nähtä-
villä loppuvuodesta 2022. Asemakaava on tarkoitus viedä hyväksymiskäsittelyyn, kun veden-
ottamon suoja-alueelle sijoittuvasta rakentamista saadaan poikkeamispäätös aluehallintovi-
rastolta. 

Asemakaavan muuttaminen tuli vireille liikuntatoimen aloitteesta, kun alueelle alettiin suun-
nittelemaan uutta palloiluhallia. 

1.2 Asemakaavan tavoitteet ja keskeinen sisältö 

Asemakaavan muutoksella tutkitaan Ahmon urheilualueelle sijoittuvan uuden palloiluhallin 
rakentamismahdollisuudet. Samalla tarkastellaan muita alueen kehittämismahdollisuuksia 
sekä pysäköinti- ja liikennealueiden muutostarpeita. Asemakaavan muutoksella tuetaan Ah-
mon alueen kehittymistä Siilinjärven kirkonkylän merkittävimpänä urheilualueena. Kaavassa 
huomioidaan pohjavesialueen ja vedenottamon toiminnan vaatimukset ja tarkastellaan sen 
aluetarpeet. 

1.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Urheilualueen kehittäminen perustuu jatkossa yleissuunnitelmaan, jossa esitetään liikunta-
paikkojen, rakentamisen, reitistöjen, liikenteen ja pysäköinnin periaatteet. Asemakaava 
määrittää kaava-alueella olevien putkien ja johtojen rasitealueet sekä määrittelee vedenot-
tamon lähisuoja-alueella huomioitava asiat toteuttamisen pohjaksi. Uuden palloiluhallin ra-
kentaminen on mahdollista aloittaa heti kaavan tultua lainvoimaiseksi.   
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2. LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

2.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualueella sijaitsee Ahmon urheilualueen yleisurheilukenttä huoltorakennuksineen, 
kaksi jalkapallokenttää, jääkiekkokaukalo sekä tenniskenttiä. Urheilualuetta ympäröivällä vir-
kistysalueella on frisbeegolfrata ja kulkee ulkoilureittejä. Kaavamuutosalue rajautuu lännessä 
VT5:n moottoritien liikennealueisiin, etelässä Kirkonmäen asuinkerrostaloalueeseen, idässä 
Ahmo -lampeen ja pohjoisessa Räisälän asuinpientaloalueeseen. 

 
Kuva 2 Ilmakuva Ahmon urheilualueesta kesältä 2022 

2.1.2 Luonnonympäristö 

Maisemarakenne, maisemakuva, luonnonolot 

Kaavamuutosalue on pääosin avointa entistä soranottoaluetta, joka on otettu liikuntatoimin-
tojen käyttöön. Urheilualuetta ympäröivät havupuuvaltaiset metsäalueet, jotka peittävät nä-
kymiä ja muodostavat suojavihervyöhykkeen asuin- ja liikennealueiden suuntaan. Ahmo -
lammen eteläpäässä, suunnittelualueen ulkopuolella, on todettu liito-oravan elinympäristöä 
aikaisemmissa luontoselvityksissä. Kevään 2022 liito-oravaselvityksessä alueelta ei löytynyt 
merkkejä liito-oravasta (Afry Oy, Soile Turkulainen 16.4.2022 sposti) 

Maaperä suunnittelualueella on pääasiassa hiekkaa ja soraa. 

Pohjavesi 

Suunnittelualue sijoittuu vedenhankinnan kannalta tärkeälle 1-luokan Harjamäki-Kasurila 
pohjavesialueelle (08 749 01). 

Alueella on voimassa Itä-Suomen vesioikeuden 14.6.1979 suoja-aluepäätös Hakkaralan 
vedenottamon lähisuoja-alueelle, jossa on vaatimuksia mm. liikenne- ja pysäköintialueille. 

Luonnonsuojelu 

Suunnittelualueella ei ole luonnonsuojelukohteita. 

2.1.3 Rakennettu ympäristö 

Yhdyskuntarakenne 

Ahmon urheilualue sijaitsee keskeisellä paikalla Kirkonkylän taajamassa. Urheilualuetta ym-
päröivien virkistysalueiden vuoksi urheilutoiminnot eivät suoraan rajaudu rakennettuihin 
asuinalueisiin. Virkistysalueet ovat myös asuinalueiden kannalta tärkeitä ulkoilu- ja viheralu-
eita.  
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Asuminen 

Kaavamuutosalueelle ei sijoitu asuinrakentamista. Lähiympäristön asuinalueita ovat Kirkon-
mäen kerrostaloalue ja Räisälän pientaloalue. 

Palvelut 

Ahmon urheilualue on tällä hetkellä Siilinjärven kunnan merkittävin ulkoliikuntapaikka. Siellä 
voi harrastaa mm. yleisurheilua, jalkapalloa, jääkiekkoa, tennistä, hiihtoa, frisbeegolfia ja mo-
nipuolista muuta kuntoilua ja ulkoliikuntaa. Alue tukeutuu Kirkonkylän peruspalveluihin, joihin 
on matkaa suunnittelualueelta alle kilometri. 

Liikenne 

Autoliikenne alueelle tulee etelän suunnasta. Kaava-alueen läpi kuljetaan Ahmo -lammen 
pohjoispäässä sijaitsevalle omakotitalolle. 

Kevyen liikenteen reittiyhteyksiä alueelta on eteläisen keskustan suunnan lisäksi länteen Vii-
tosen varren kevyenliikenteenväylälle sekä pohjoiseen Räisälän asuinalueen suuntaan. 

Tekninen huolto 

Kuopio Vesi Oy:n Hakkaralan vedenottamo toimii kaavamuutosalueella. Vedenottamolta läh-
tee vesihuollon runkolinjat taajama-alueille. 

Alueella olevat rakennukset on liitetty Kuopion Veden jätevesiverkostoon. Alueen läpi kulkee 
jätevesiverkoston runkolinja, jonka kautta Kirkonkylän jätevesiä ohjataan Jynkänniemen jä-
tevedenpuhdistamolle. 

Alueella on Siilinjärven kunnan hulevesiverkko, joka purkaa vetensä rautatien ja Räisäläntien 
väliselle alueelle pohjavesialueen ulkopuolelle. 

Alueella on Savon Voima Oyj:n kaukolämpöverkko.  

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Liikennemelu 

Suunnittelualueen länsipuolitse kulkee vilkkaasti liikennöity VT5:n moottoritie, josta aiheutuu 
jonkin verran melua ja pölyä suunnittelualueelle. Urheilualueen ja tiealueen välinen metsäi-
nen harjanne/maapenkka ehkäisee urheilualueelle kohdistuvia vaikutuksia. Kuopion ja Siilin-
järven meluselvityksen mukaan (WSP Finland Oy, 13.10.2017) urheilualueella ei ylity melu-
tason ohjearvot. 

 
Kuva 3 Tieliikennemelun päiväajan meluvyöhykkeet suunnittelualueella.  

(Kuopion ja Siilinjärven meluselvitys vuosille 2017 ja 2035. WSP Finland Oy, 2017) 
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Matti-kohde 

Ahmon urheilukentän alueella on toiminut saha, minkä vuoksi ko. alue on merkitty pilaantu-
neeksi epäillyksi maa-alueeksi. Vanhimman selvityksen mukaan sahalla ei ole käytetty puun-
suoja-aineita, mutta myöhemmissä raporteissa niitä todetaan käytetyn. Läheiseltä vedenot-
tamolta on löytynyt kloorifenoleita 1980-luvulla, mutta myöhemmissä ottamon pohjavesinäyt-
teissä kloorifenoleita ei ole tavattu. Kohteen nykyisellä maankäytöllä aluetta ei ole tarvetta 
puhdistaa, mutta jos sahan tai sahajätteen varastoalueella tehdään maankäytön muutoksia 
tai maarakentamista, niin mahdollinen pilaantuminen pitää huomioida. Saha on huomioitu 
urheilualueen peruskorjauksen AVI:n luvassa ja ympäristönsuojelun antamassa lausun-
nossa. 

 
Kuva 4 Maaperän tila ja pilaantuneet maa-alueet 

(Ympäristöpalvelu Karpalo, 13.9.2022) 

2.1.4 Maanomistus 

Alue on pääosin Siilinjärven kunnan omistuksessa. Myllyn länsipuolella olevan lähivirkistys-
alueen omistaa Osuuskauppa PeeÄssä. Vedenottamon alue on vuokrattu Kuopion Vesi 
Oy:lle. 
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2.2 Suunnittelutilanne 

2.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Maakuntakaavat 

Suunnittelualueella on voimassa Kuopion 
seudun maakuntakaava (YM 3.7.2008), Poh-
jois-Savon maakuntakaava (YM 7.12.2011), 
Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava 
(YM 15.1.2014), Pohjois-Savon kaupan maa-
kuntakaava (YM 1.6.2016) sekä Pohjois-Sa-
von maa-kuntakaava 2040 1. vaihe (maakun-
tavaltuusto 19.11.2018). 

Suunnittelualue on maakuntakaavoissa mer-
kitty taajamatoimintojen alueeksi. Suunnitte-
lualue kuuluu Kuopio-Tahko matkailun kehit-
tämiskäytävään sekä joukkoliikennevyöhyk-
keeseen. Alueella sijaitseva vedenottamo ja 
tärkeä pohjavesialue on esitetty maakunta-
kaavassa. 

Maakuntakaavan tarkistamisen 2. vaihe oli 
nähtävillä alkuvuonna 2022, jonka jälkeen 
vaihtoehtoisista kaavaluonnoksista laaditaan 
kaavaehdotus. Kaavaluonnoksissa ei esitetty 
muutoksia suunnittelualueelle. 

 

 

Yleiskaava 

Siilinjärven kunnanvaltuusto 
hyväksyi Kirkonkylän yleiskaa-
van 25.4.2016. 

Yleiskaavassa suunnittelualu-
eelle on osoitettu julkisten pal-
velujen ja hallinnon aluetta 
(PY), urheilu- ja virkistyspalve-
lujen aluetta (VU), suojaviher-
aluetta (EV), ulkoilureittejä 
(kuntopolku/hiihtolatu) sekä 
pohjavesialue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6 Ote Kirkonkylän yleiskaavasta 

Kuva 5 Ote maakuntakaavojen yhdistelmästä 
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Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa pääosin 16.12.1981 hyväksytty Kirkonmäen asemakaava. 
Asemakaavassa on osoitettu urheilualue (U), jolla on huoltorakennusten rakennusoikeutta 
250 kem2, vedenottamon alue (EV) sekä monitoimihallin rakennuspaikka pysäköintialuei-
neen (YU ja LP-1). Aluetta ympäröiviä metsäalueita on esitetty lähivirkistys ja puistoalueina 
(VL ja P) 

 
Kuva 7 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 

Pohjakartta on MRL:n 54 a § mukainen ja täyttää JHS 185:n vaatimukset. Korkeusjärjestelmä 
N2000 ja tasokoordinaattijärjestelmä ETRS-GK28. Siilinjärven kunnan paikkatietopalvelut yl-
läpitävät pohjakartan tietoaineistoa.  

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

Rakennuskiellot 

Alueelle ei kohdistu rakennuskieltoja. 
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Suojelupäätökset 

Alueella on voimassa Itä-Suomen vesioikeuden 14.6.1979 suoja-aluepäätös Hakkaralan 
vedenottamon lähisuoja-alueelle. 

Muut aluetta koskevat selvitykset 

Kuntastrategia 2022-2025, Siilinjärven kunta, 2022 

Maankäyttöpoliittinen ohjelma, Siilinjärven kunta, 2010 

Kirkonkylän yleiskaava, Siilinjärven kunta, 2016 

Kuopion seudun maakuntakaava, Ympäristöministeriö, 3.7.2008 

Pohjois-Savon maakuntakaava, Ympäristöministeriö, 7.12.2011 

Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava, Ympäristöministeriö, 15.1.2014 

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava, Ympäristöministeriö 1.6.2016 

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 1.vaihe, Maakuntavaltuusto 19.11.2018 

Kuopion ja Siilinjärven meluselvitys vuosille 2017 ja 2035. WSP Finland Oy 13.10.2017 

Siilinjärven keskusta-alueen liikenneselvitys. Trafix Oy, 31.5.2017 

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 
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3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Siilinjärven kunta on hakenut yhteistyökumppania Ahmon urheilualueelle suunnitellun palloi-
luhallin rakentamista varten. Sen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muuttamista. Urhei-
lualueen, palloiluhallin ja kaavan suunnittelua viedään eteenpäin rinnakkain tavoitteena vuo-
den 2023 elokuussa tapahtuva avauspotku uudessa palloiluhallissa. 

Asemakaavatyön aikana on esiin noussut tarve tarkistaa vedenottamon alueelle sijoittuneet 
muut toiminnot, jotka on kielletty alueella voimassa olevassa vesioikeuden suoja-aluepää-
töksessä. 

3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kaavan valmistelu on aloitettu kunnan liikuntatoimen aloitteesta. 

Kunnanhallitus päätti asettaa asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston nähtäville 
23.5.2022. 

3.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

3.3.1 Osalliset 

Osallisia asemakaavatyössä ovat lähiympäristön kiinteistönomistajat, asukkaat, työntekijät, 
järjestöt ja yritykset, joiden oloihin kaavoitus vaikuttaa, Pohjois-Savon Liitto, ELY-keskuk-
sen ympäristö ja luonnonvarat - sekä liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueet, Pohjois-Sa-
von pelastuslaitos, Savon Voima Oyj ja Savon Voima Verkko Oy, DNA Palvelut Oy, Kuo-
pion Vesi Oy, Urheiluseurat sekä kunnan liikuntatoimi, rakennusvalvonta, ympäristönsuo-
jelu, ympäristöterveys ja tekniset palvelut. 

3.3.2 Vireilletulo 

Kaavatyö tuli vireille 23.5.2022 kunnanhallituksen päätöksellä yhtä aikaa kaavan valmistelu-
aineiston nähtäville asettamisen kanssa. 

3.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt on kerrottu osallistumis- ja arviointisuunni-
telmassa. 

3.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Asemakaavatyön aloituspalaveri pidettiin 24.1.2022, johon kutsuttiin Kuopion Vesi Oy:n, pe-
lastuslaitoksen sekä kunnan keskeisten palvelualueiden edustajat. Neuvottelussa käytiin läpi 
palloiluhalli- ja asemakaavahanketta. Keskustelussa sovittiin, että urheilualueelle pyritään 
laatimaan yleissuunnitelmaan pohjautuva ”väljä” asemakaava. 

Viranomaisyhteistyö tapahtuu lausuntojen ja lausuntopalaverien kautta. Erillisiä viranomais-
neuvotteluja ei ole katsottu tarpeelliseksi järjestää. 

Asemakaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana järjestettiin luonnosvaiheen lausuntopala-
veri, jossa viranomaisilla on mahdollisuus antaa lausunto kaavahankkeesta. Lausuntopala-
veri pidettiin 13.6.2022. Lyhennelmä lausuntopalaverista kaavaselostuksen kohdassa 3.5.1. 
(muistio tausta-aineistona). 

3.4 Asemakaavan tavoitteet 

Kunnan asettamat tavoitteet, muut tavoitteet 

Asemakaavan muutoksella määritellään Ahmon urheilualueelle sijoittuvan uuden palloiluhal-
lin rakentamismahdollisuudet. Samalla tarkastellaan muita alueen kehittämismahdollisuuksia 
sekä pysäköinti- ja liikennealueiden muutostarpeita. Asemakaavan muutoksella tuetaan Ah-
mon alueen kehittymistä Siilinjärven kirkonkylän merkittävimpänä urheilualueena. 
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Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 

Suunnittelualue on pohjavesialuetta, joten pohjavesien suojeluun sekä hulevesien johtami-
seen ja hallintaan kiinnitetään huomioita ja annetaan tarvittavat määräykset. 

Kaavassa huomioidaan vedenottamon toiminnan vaatimukset ja tarkastellaan sen suoja-
aluetarpeet. 

3.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

3.5.1 Asemakaavan ratkaisun valinta ja perusteet 

Kaavamuutosalueen nykyisen tilanteen ja lähtökohtien vuoksi kaavassa esitetty toimintojen 
ja yhteyksien sijoittelu on ollut pääosin tiedossa jo alusta alkaen. Erillisiä vaihtoehtoja alueen 
toteuttamisesta ei ole katsottu tarpeellisiksi. Kaavoituksen pohjana oleva yleissuunnitelma 
tarkentuu kaavaprosessin kuluessa. 

Mielipiteet ja niiden huomioiminen 

Mielipiteet ja niiden huomioiminen, luonnos 

Asukkaat, maanomistajat, yhteisöt ja yritykset 

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

 Ei kannanottoja  

Viranomaiset ja muut yhteistyötahot 

Luonnosvaiheen lausuntopalaveri 13.6.2022 

 
Osallistujat: 

Palaverista on laadittu muistio.  
Pääkohdat lausuntopalaverista: 

 
Vaikutus kaavaan 

ELY-keskus 

Savon Voima Verkko Oy 

Kuopion Vesi Oy 

Tekniset palvelut 

Elinkeinopäällikkö 

Sivistyspalvelut 

Ympäristöterveys 

Rakennusvalvonta 

Ympäristönsuojelu 

Liikuntapalvelut 

ELY-keskus: 

Liito-oravaraportti tulee toimittaa ELY:lle. 

Pohjavesialueen pv-6 kaavamääräystä päi-
vitetty, hyvä niin. 

VU-1 kaavamääräys mahdollistaa pysä-
köintipaikkojen sijoittamisen alueelle. Alu-
een toteuttamisessa otettava huomioon ve-
denottamon suoja-alueiden määräykset. 
Hulevesien osalta kaavaselostuksessa to-
dettu, että hulevesien purkupaikka pohjave-
sialueen ulkopuolella. 

Kaavaselostukseen hyvä lisätä meluvyöhy-
kekartat sekä avata meluasiaa selostuk-
sessa. 

 

Toimitetaan kun valmistuu. 

 

 

Kaavakartalle ja -määräyksiin on li-
sätty vedenottamon lähisuoja-alu-
een ja vedenottamoalueen mää-
räykset. 

 

 

Kaavaselostukseen on lisätty melu-
kartat sekä tarkastelua melun 
osalta. 

 Savon Voima Verkko Oy: 

Alueella sijaitseva puistomuuntamo on 
osoitettu kaavassa EN-merkinnällä. Puisto-
muuntamoille rakennetaan öljynkeräys-
kaukalo, 100 % muuntamossa olevasta öl-
jystä mahtuu kaukaloon. 

Kaavassa alueelle osoitettu paljon raken-
nusoikeutta. Mikäli alueelle harkitaan uima-
lan rakentamista, joka on iso sähkön tarvit-
sija, tulisi kaavaan lisätä merkintä z-1. Mer-
kintä mahdollistaa alueelle puisto- tai kiin-
teistömuuntamon rakentamisen. 

Alueella olemassa olevalta puistomuunta-
molta tarvitaan 20 kV maakaapeli Taival-
lahdelle. Kunnan kanssa tehty sijoitussopi-
mus kaapelista. Tarkistettava kaavatyön 
yhteydessä, ettei kaapeli sijoitu rakentami-
sen alle. Kaapelireitti merkittävä kaavaan. 

 

Todetaan. 

 

 

 

Urheilualueelle on kaavaan lisätty 
z-1 merkintä muuntamon rakenta-
mistarpeesta. 

 

 

 

Kaapelireitti on merkitty kaavaan. 
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 Kuopion Vesi Oy: 

Kaava-alue on Kuopion Veden toiminta-
aluetta. Alueelle sijoittuu runkovesihuolto-
verkostoja ja tärkeä vedenottamo. 

Vedenottamolle on annettu 1979 Itä-Suo-
men Vesioikeuden suoja-aluepäätös, jossa 
määritetty lähi- ja kaukosuoja-alueet. Pää-
töksen mukaiset suoja-alueet on huomioi-
tava asemakaavassa ja merkittävä asema-
kaavaan tarvittavilta osin niin, että suoja-
alueet tulee huomioon otetuksi alueen ra-
kentamisessa ja käytössä.  

Voimassa olevassa asemakaavassa esi-
tetty EV-alue on suoja-aluepäätöksen mu-
kainen vedenottamon toiminnalle varattu 
alue. 

Alueen läpi kulkevan ruokovesilinja osalta 
joudutaan linjaa siirtämään noin 100 m. 
Linjan siirto tulee toteuttaa ennen alueen 
muuta rakentamista. Linjan siirto otettava 
huomioon aikatauluissa. 

Kuopion Vesi antaa kaavaluonnoksesta 
vielä erillisen lausunnon. 

 

 

 

 

Kaavakartalle ja -määräyksiin on li-
sätty vedenottamon lähisuoja-alu-
een ja vedenottamoalueen mää-
räykset. 

 

 

 

Merkitään suoja-aluepäätöksen 
mukainen vedenottamoalue edel-
leen kaavaan. 

 

Todetaan. 

 Ympäristönsuojelu: 

Pohjavesi- ja hulevesiasiat hyvin tuotu 
esille kaava-aineistossa. Kaava-alueen si-
jainti pohjaveden muodostumisalueella 
asettaa velvoitteen hulevesienkäsittelylle. 

Katu-, liikenne- ja pysäköintialueet on pääl-
lystettävä ja syntyvät hulevedet on johdet-
tava pohjavesialueen ulkopuolelle. 

Pohjavesialueen rajausmenettely on käyn-
nissä, valmistunee tulevan syksyn aikana. 
Otettava huomioon kaavaa laadittaessa. 

Urheilukentän alueella on Matti-kohde, Ah-
mon saha. 

 

Todetaan. 

 

 

 

 

 

Pohjavesialueen lisäselvitysraportti 
on edelleen kesken kaavaehdo-
tusta valmisteltaessa. 

Lisätään kaavaselostukseen. 

 Ympäristöterveys: 

Pohjavesiasiat huomioitava kaavatyössä. 

Uuden liikuntahallin rakentaminen ja koko 
urheilualueen kehittäminen nähdään tär-
keänä ja positiivisena asiana. 

 

Lausunto todetaan. 

 Liikuntapalvelut: 

Laadittava asemakaava antaa mahdolli-
suuksia keskeisen ja tärkeän urheilualueen 
kehittämiseen ja rakentamiseen. 

Kevyen liikenteen väylän toteuttaminen alu-
eelle hyvä lisä, uusi palloiluhalli tuo alueelle 
lisää liikennettä talviaikaan. 

Tekeillä on alueen yleissuunnitelma (AFRY 
Oy), joka tarkentaa varsinkin urheilukentän-
pohjoispuolelle sijoittuvan alueen käyttöä.  

 

Lausunto todetaan. 

 Sivistyspalvelut: 

Liikuntapalveluiden kannalta tärkeä hanke, 
alue on keskeinen myös koululiikunnalle. 

 

Lausunto todetaan. 

 Elinkeinopäällikkö: 

Palloiluhallihanketta eteenpäin vievä yrit-
täjä on hakenut hankkeelle rahoitusta. Tä-
män vuoksi tärkeää saada kaavatyö eteen-
päin hallihankkeen käynnistämiseksi. 

 

 

Lausunto todetaan. 
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 Rakennusvalvonta: 

Asemakaavalla mahdollistetaan rakennus-
oikeutta lisää Ahmon urheilualueelle. Alu-
een suunnitelmat hyvä toimittaa rakennus-
valvontaan hyvissä ajoin.  

 

Lausunto todetaan. 

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

Kuopion Vesi Oy 

lausunto 21.6.2022 

Kaavamuutosalue on Kuopion Veden toi-
minta-aluetta. Ahmon alueelle sijoittuu taa-
jaman runkovesihuoltoverkostoja sekä Sii-
linjärven vedenjakelun kannalta tärkeä ve-
denottamo. Kaavamuutosalue sijoittuu ve-
denhankinnan kannalta tärkeälle 1-luokan 
Harjamäki-Kasurila pohjavesialueelle. 

Lausunto todetaan. 

 Itä-Suomen vesioikeus on antanut 
14.6.1979 kaavamuutosalueelle sijoittuvalle 
Siilinjärven taajaman vedenottamolle suoja-
aluepäätöksen. Päätöksessä on määritetty 
vedenottamolle suoja-aluevyöhykkeet ja 
asetettu rajoituksia vedenottamoalueelle ja 
sen lähi- ja kaukosuojavyöhykkeille, jotka 
on huomioitava asemakaavassa ja merkit-
tävä asemakaavaan tarvittavilta osin siten, 
että vedenottamon toiminnan turvaamiseksi 
asetetut suoja-alueet ja niiden rajoitteet tu-
levat huomioonotetuiksi alueen rakentami-
sessa ja käytössä. Voimassa olevassa ase-
makaavassa vedenottamoalueelle merkitty 
EV-alue on suoja-aluepäätöksen mukainen 
vedenottamotoiminnalle varattu alue, ja 
kaavamuutosalue on suoja-aluepäätök-
sessä todettua lähisuojavyöhykettä. Pää-
töksen mukaisesti vedenottamoalueeksi 
määritetty alue tulee varata vedenottotoi-
mintaa varten, eikä alueelle tule sallia mui-
den kuin vedenottamotoimintaa varten tar-
vittavien rakenteiden ja johtojen sijoittami-
nen. 

Lähisuoja-alueen vedenottamoalue 
merkitään asemakaavaan vesioi-
keuden suoja-aluepäätöksen mu-
kaisena. Vedenottamoalueelle si-
joittuvat nykyiset toiminnot tiet, py-
säköintialueen osa, kuntopolku, 
tenniskenttä ja puistomuuntamo 
esitetään asemakaavassa vedenot-
tamoalueelle sijoittuvina merkin-
töinä. Nykyisille toiminnoille sekä 
tien siirrolle haetaan poikkeamislu-
paa AVI:lta. 

 Siilinjärven kunnalta saatujen tietojen mu-
kaan kaavaluonnos tulee edellyttämään 
Kuopion Veden runkovesijohdon siirtoa 
noin 70 m matkalla. Runkovesijohto on ve-
denottamon syöttövesijohto ja siten tärkeä 
yhteys taajaman vesijohtoverkostossa, jo-
ten runkovesijohdon siirron suunnittelun ja 
rakentamisen vaatima aika on otettava 
huomioon alueen muiden rakentamishank-
keiden aikatauluttamisessa, mikäli runkove-
sijohdon siirto tulee toteuttaa ennen alueen 
muiden rakentamishankkeiden käynnisty-
mistä. Kuopion Vesi tulee pitää etupainot-
teisesti tietoisena alueen suunnittelun ete-
nemisaikataulusta, jotta vesihuollon suun-
nittelu on mahdollista yhteensovittaa alu-
een muun kunnallistekniikan suunnittelun ja 
rakentamisaikataulun kanssa. Kaavaluon-
nokseen on merkitty tarvittavat putkirasit-
teet vesihuoltoverkostoille (runkovesijoh-
dolle 10 m leveä, ja jakeluvesijohdoille ja 
jätevesiviemäreille 6 m leveät). 

Lausunto todetaan. 
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Kuopion kulttuurihistori-
allinen museo 

lausunto 22.6.2022 

Siilinjärven kunta pyytää Pohjois-Savon 
alueellisen vastuumuseon (Kuopion kult-
tuurihistoriallinen museo) lausuntoa ase-
makaavan muutosluonnoksesta, jonka tar-
koitus on muun muassa tutkia uuden palloi-
luhallin rakentamisen mahdollisuutta.  

Museoviranomaisella ei ole huomautetta-
vaa muutosluonnokseen arkeologisen kult-
tuuriperinnön tai rakennetun kulttuuriympä-
ristön osalta. 

Lausunto todetaan.  

Pohjois-Savon pelastus-
laitos 

lausunto 23.6.2022 

Olemme tutustuneet Ahmon urheilualueen 
kaava-aineistoon. Kaavamerkinnästä VU-1 
jää sellainen kuva, että se sallii ainoastaan 
liikunta-aluetta palvelevien huoltorakennuk-
sien rakentamisen ja varsinaisen palloilu-
hallin (kokoontumistilan) rakentamista ei 
olisi huomioitu kaavassa riittävällä tarkkuu-
della. 

- Palloiluhallin tulee täyttää lainsäädän-
nöissä rakennukselta edellytetyt palo-
turvallisuusvaatimukset. 

- Urheilualueelle tulee säilyttää tai raken-
taa riittävät kulkuyhteydet (pelastustiet). 

- Alueelle suositellaan palopostia. 

Muutetaan kaavamääräys muotoon 

-Alueelle saa rakentaa urheilua-, lii-
kuntaa-, vapaa-aikaa- ja virkistystä 
palvelevia rakennuksia, rakenteita, 
laitteita ja pysäköintipaikkoja sekä 
toimintaan liittyviä liike- ja palveluti-
loja. 

 

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 
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3.5.2 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 

Vireillä olo ja käsittelyvaiheet 

Ajankohta Käsittely Sisältö 

Laatimisvaihe   

23.5.2022 § 113 Kunnanhallitus Kaavatyön vireille tulo ja osal-
listumis- ja arviointisuunnitel-
man sekä valmisteluaineiston 
esittely. 

25.5.2022 Kuulutus, Uutis-Jousi Asemakaavan valmisteluai-
neisto nähtäville. 

27.5. - 27.6.2022 Osallistumis- ja arviointisuunni-
telma sekä valmisteluaineisto 
nähtävillä kunnantalolla, pääkir-
jastossa ja kunnan www-si-
vuilla. 

3 lausuntoa  

Luonnosvaiheen lausuntopa-
laveri 13.6.2022 

Ehdotusvaihe   

14.11.2022 Kunnanhallitus Asemakaavaehdotuksen esit-
tely 

xx.xx.202x Kuulutus, Uutis-Jousi Asemakaavaehdotus nähtä-
ville 

xx.xx.-xx.xx.202x Kaavaehdotus nähtävillä kun-
nantalolla, pääkirjastossa ja 
kunnan www-sivuilla 

 

Hyväksymisvaihe   

xx.xx.202x   

xx.xx.202x   
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4. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

4.1 Kaavan rakenne 

Asemakaavan muutoksella osoitetaan Ahmon urheilualueella olevat liikuntapaikat ja sen ym-
pärillä olevat virkistysalueet ulkoilureitteineen. Urheilu- ja virkistyspalveluille osoitettua alu-
etta voidaan yleissuunnitelmaan perustuen kehittää monipuolisesti liikuntatoimintoihin. 

Kaavaan varataan tilaa kevyenliikenteen väylän rakentamiselle Myllykujan varteen.  

Vedenottamo merkitään kaavaan vesioikeuden suoja-aluepäätöksen rajauksen mukaisesti. 
Koko kaava-alueella on voimassa pohjavesialueella olevan vedenottamon lähisuoja-alueen 
määräykset. 

4.1.1 Mitoitus 

Koko 16,84 ha kokoinen kaava-alue on asemakaavan muutosaluetta. 

Aluevarausten pinta-alat ovat seuraavat: 

 Asemakaavan muutos 

Pinta-ala Kerrosala 

ha k-m2 

Lähivirkistysalue (VL-1) 3,22  

Leikkipuisto (VK) 0,19  

Urheilu- ja virkistyspalvelualue (VU-2) 11,21 16168 

Kadut ja liikennealueet 0,97  

Lähisuoja-alueen vedenottamoalue (ET-5) 1,23  

Energiahuollon alue (EN) 0,01  

YHTEENSÄ 16,84 16168 

 

4.1.2 Palvelut 

Lähes koko asemakaava-alue on varattu urheilu-, liikunta- ulkoilu- ja virkistyskäyttöön, joka 
palvelee kuntalaisia laajalla alueella. Rakennusoikeuden kasvattaminen mahdollistaa sisälii-
kuntapaikkojen rakentamisen ja alueen ottamisen entistä paremmin ympärivuotiseen käyt-
töön. 

4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Pohjavesialueen säilyminen puhtaana ja vedenottamon toiminta turvataan kaavamääräyk-
sillä. Maisema- ja luontoarvot huomioidaan säilyttämällä luonnontilainen metsä lähivirkistys-
alueena. Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus huomioidaan merkitsemällä kevyenliikenteen 
suunnitelmien mukaisten varaukset kaavaan. 

4.3 Aluevaraukset 

Asemakaavassa on osoitettu seuraavat aluevaraukset: 

VL-1 Lähivirkistysalue. 

Merkinnällä on osoitettu urheilualueen ympärillä olevia metsäalueita, joita kehitetään 
luonnontilaisina virkistysalueina. Alueelle sijoittuvat kevyttä- ja huoltoliikennettä palve-
levat tiet, kuntopolut sekä putki- ja kaapelivaraukset on esitetty kaavakartalla.  

- Aluetta hoidetaan jatkuvasti uudistuvana luonnonhoitometsänä ja sille saa rakentaa 
enintään kevytrakenteisia polkuja 

VK Leikkipuisto. 

Merkinnällä on osoitettu leikkikentän ja kuntoilualueen rakennuspaikka. 
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VU-2 Urheilu- ja virkistyspalvelualue. 

Merkinnällä on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alue, johon voidaan rakentaa 
urheilualueen kokonaissuunnitelmaan perustuen urheilua-, liikuntaa-, vapaa-aikaa- ja 
virkistystä palvelevia rakennuksia, rakenteita, laitteita ja pysäköintipaikkoja sekä toi-
mintaan liittyviä liike- ja palvelutiloja. Rakennusoikeutta alueella on 16 168 kem2. 

- Alueelle saa rakentaa urheilua-, liikuntaa-, vapaa-aikaa- ja virkistystä palvelevia ra-
kennuksia, rakenteita, laitteita ja pysäköintipaikkoja sekä toimintaan liittyviä liike- ja 
palvelutiloja. 

LP Yleinen pysäköintialue 

 Merkinnällä on osoitettu koko kaava-aluetta palveleva yleinen pysäköintialue Myllyku-
jan päähän. 

ET-5 Lähisuoja-alueen vedenottamoalue. 

Merkinnällä on osoitettu Hakkaralan vedenottamon suoja-aluepäätöksen mukainen lä-
hisuoja-alueen vedenottamoalue. Alueelle sijoittuvat nykyiset toiminnot tiet, pysäköin-
tialueet, tenniskentät, kuntopolku ja puistomuuntamo on merkitty kaavakartalle. Nykyi-
siin toimintoihin ja tien siirtoon haetaan AVI:lta poikkeamista suoja-aluepäätöksestä.   

- Alueella on voimassa Hakkaralan vedenottamon suoja-aluepäätöksen 14.6.1979 mu-
kaiset vedenottamoaluetta koskevat määräykset. 

- Vedenottamoalue on aidattava. 

- Alueella ei saa pitää muita kuin vedenottoon liittyviä rakennuksia. 

- Alue on mahdollisuuksien mukaan nurmetettava. 

- Alueella ei saa suorittaa muita kuin pohjaveden ottamiseksi ja sen puhtauden säilyt-
tämiseksi tarpeellisia toimenpiteitä. 

- Vedenottamolla tarvittavien kemikaalien, voiteluaineiden ja muiden tarvikkeiden kä-
sittely ja säilytys on järjestettävä siten, ettei sanottuja aineita pääse maaperään 

EN Energiahuollon alue. 

Merkinnällä on osoitettu Kirkonmäen alueen kerrostalojen läheisyyteen sijoittuva puis-
tomuuntamo. 

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

4.4 Kaavan vaikutukset 

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 

Kaava mahdollistaa Ahmon urheilualueen kehittämisen monipuoliseen urheilu- ja liikunta-
käyttöön. Lisärakentaminen täydentää ja monipuolistaa alueen rakentamista sekä parantaa 
liikunta- ja urheilupalvelujen tarjontaa etenkin talvikaudella. 

Vaikutukset liikenteeseen 

Kaavassa varattujen kevyenliikenteenväylien toteuttaminen parantaa jalankulun ja pyöräilyn 
turvallisuutta alueella. 

Vaikutukset yhdyskuntatalouteen 

Nykyisen alueen tehokkaampi hyödyntäminen on taloudellisesti edullista. Rakentamisen 
edellyttämät muutokset vesihuoltoverkkoon ja vedenottamon lähisuoja-alueen rakentamis-
määräykset aiheuttavat investointikustannuksia. 

Vaikutukset luonnonympäristöön 

Rakentaminen kohdistuu entisen sorakuopan ympäristön avoimelle alueelle. Ympäröivä lä-
hivirkistysalue säilyy metsäisenä viheralueena asutuksen ja Ahmo -lammen suuntaan. Le-
ventyvien liikennealueiden myötä puistomaiset lähivirkistysalueet pienenevät hieman. 

Kaavan mukaisella rakentamiselle ei ole vaikutuksia pohjavesien tilaan tai vedenottamon toi-
mintaan, kun noudatetaan suoja-aluepäätöksen ja kaavan määräyksiä rakentamisessa. 
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Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja rakennettuun ympäristöön 

Kaavan mahdollistama rakentaminen ei näy juurikaan kauemmas muuhun rakennettuun ym-
päristöön ja taajamakuvaan. Kaavan mahdollistamien hallirakennuksien toteuttaminen muut-
taa vain urheilualueen miljöötä rakennetummaksi. 

Vaikutukset ihmisen elinoloihin ja elinympäristöön 

Asemakaavan toteuttamiselle ei ole vaikutusta ympäröivään asuinympäristöön. Ahmon ur-
heilualueen liikuntapaikkarakentamisen myötä kuntalaisten liikuntapalvelut paranevat. 

4.5 Ympäristön häiriötekijät 

Urheilualueelle ei kohdistu ympäristöstä sellaisia häiriötekijöitä, joita alueen käytössä ja to-
teuttamisessa olisi tarpeen ottaa huomioon. 

Kaavassa annetaan vedenottamon lähisuoja-aluetta koskevat määräykset, joita toteutta-
malla pohjaveden tilaan ei aiheudu riskejä. 

4.6 Kaavamerkinnät ja – määräykset 

Asemakaavakartalle on osoitettu aluevarausmerkintöjen lisäksi seuraavat merkinnät: 

Koko kaava-alue sijoittuu Harjamäki-Kasurila pohjavesialueelle ja Hakkaralan vedenotta-
mon lähisuoja-alueelle. 

pv-6 Vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue 

- Rakentamista ja muita toimenpiteitä saattaa rajoittaa vesilain 3 luvun 2 § mukainen 
pohjaveden muuttamiskielto 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 asianmukaista 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 
pohjaveden pilaantumista, on varattava vesi- ja ympäristönsuojeluviranomaisille tilai-
suus lausunnon antamiseen. 

pv/s-3 Vedenottamon lähisuoja-alue 

- Alueella on voimassa Hakkaralan vedenottamon suoja-aluepäätöksen14.6.1979 
mukaiset lähisuoja-aluetta koskevat määräykset. 

Lähisuojasuoja-alueella on kiellettyä: 

- Öljytuotteiden, nestemäisten polttoaineiden, tiesuolojen ja fenolipitoisten aineiden 
varastointi. 

- Jätevesien maahan imeyttäminen. 

- Ilman vesioikeuden lupaa sellainen maa-aineksen ottaminen ja maaleikkauksen te-
keminen, joka ulottuu 2 m lähemmäksi pohjaveden ylintä pintaa 

- Uusien moottoriajoneuvolla kulkemista varten tarkoitettujen teiden ja mainituille ajo-
neuvoille tarkoitettujen pysäköintipaikkojen rakentaminen, elleivät luiskat, penkereet 
ja sivuojat ole alueella rakennettu pintakerroksiltaan niin tiiviiksi, että haitallisten ainei-
den pääsy pohjaveteen estyy. 

- vesiensuojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä 6.4.1962 annetussa, viimeksi 
16.3.1979 muutetussa asetuksessa mainittujen tehtaiden, laitosten ja varastojen pe-
rustaminen. 

- Muu sellainen toiminta, joka voi huonontaa ottamosta saatavan veden laatua. 
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- Lämmitysöljysäiliöiden pitäminen, ellei niitä sijoiteta rakennuksen sisälle tai niitä var-
ten tehtyihin tiiviisiin ja riittävän suuriinsuojakaukaloihin rakennuksen ulkopuolelle 
niin, että mahdollinen öljyvuoto on helposti havaittavissa. 

ut Tenniskentälle varattu alueen osa 

ajo Ajoyhteys 

p Pysäköimispaikka 

z Puistomuuntajan paikka 

z-1 Korttelialueelle tulee sallia sähkönjakelun käyttöön tulevan puisto- tai 

kiinteistömuuntamon rakentaminen.  

 

4.7 Nimistö 

Alueella oleva katunimistö säilyy ennallaan. 
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5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

5.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Ahmon urheilualueen yleissuunnittelua ja uuden palloiluhallin suunnittelua viedään eteen-
päin kaavatyön kanssa samanaikaisesti. Yleissuunnitelmassa tullaan esittämään Ahmon 
urheilualueen liikuntapaikkojen, rakentamisen, reitistöjen, liikenteen ja pysäköinnin periaat-
teet. Kaavaehdotusvaiheeseen on valmistunut suunnitelma uuden palloiluhallin ja yleisen 
pysäköintialueen osalta.  

 
Kuva 8 Suunnitelma uuden palloiluhallin sijoittumisesta Ahmon urheilualueelle  

(Ahmon palloiluhalli, luonnossuunnitelma 7.11.2022. Afry Finland Oy) 

5.2 Toteuttaminen ja ajoitus 

Liikuntapaikkarakentaminen, joka edellyttää rakennusoikeutta, on mahdollista aloittaa heti 
kaavan tultua lainvoimaiseksi.



Liite 1 Tilastotiedot 

 

 

 

 



Liite 2 Ajantasa-asemakaava 

 

 

 


