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 Siilinjärvi 

Radantaus, teollisuusalue 
Korttelit 3502–3504, 3506 ja 3513–3515  

Asemakaava ja asemakaavan muutos 

 

 Kaavaselostus, joka koskee 6.6.2016 päivättyä 
asemakaavakarttaa. 

 

Asemakaavan muutos koskee: Siilinjärven kunnan 1. kunnanosan kortteleita 3502–3504 ja 
3506 sekä virkistys- ja katualueita Radantauksen asemakaava-
alueella. 

Asemakaavalla ja asemakaavan 
muutoksella muodostuu: 

Siilinjärven kunnan 1. kunnanosan korttelit 3502–3504, 3506 ja 
3513–3515 sekä erityis- ja katualueet Radantauksen asema-
kaava-alueelle. 

Alueen sijainti: Kaava-alue sijaitsee kirkonkylästä noin 2 km pohjoiseen, Valta-
tie 5:n itäpuolella, Radantauksen teollisuusalueella. Suunnitte-
lualue rajautuu pohjoisessa Yrittäjäntiehen, idässä viljelykäy-
tössä oleviin peltoalueisiin ja etelässä sekä lännessä Teolli-
suustiehen. 

Kaavatunnus 749 3501 

Kaavatyön tarkoitus Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella: 

 laajennetaan olemassa olevaan yhdyskuntarakentee-
seen ja teknisen huollon verkostoihin liittyvää yritystoi-
minnan aluetta Radantauksen teollisuusalueella 

 lisätään yritystonttien tarjontaa ja mahdollistetaan uu-
sien työpaikkojen syntyminen alueelle 

 osoitetaan yhdyskuntateknistä ja sähkönjakelua palve-
levat aluevaraukset 

 tarkistetaan ja päivitetään läheisten kortteleiden voi-
massa olevat asemakaavat 

 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 18 ha.  

 

Kaavan laatija Siilinjärven kunta, konserni- ja  

maankäyttöpalvelut  

PL 5, 71801 Siilinjärvi 

 

  puh 017 401 111 

fax 017 401 132 

 

 Siilinjärvi 6.6.2016  

 

 

 

 Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö  



   

 

Tiivistelmä 

Asemakaava Radantaus, teollisuusalue 

 Asemakaava ja asemakaavan muutos 
korttelit 3502–3504, 3506 ja 3513–3515 

 

kaavatunnus 749 3501 

Kaava-alue Kaava-alue sijaitsee kirkonkylästä noin 2 km pohjoiseen, Valtatie 5:n itäpuolella, Radantauk-
sen teollisuusalueella. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Yrittäjäntiehen, idässä viljelykäy-
tössä oleviin Ahmon peltoalueisiin ja etelässä sekä lännessä Teollisuustiehen.    
Kaava-alueen pinta-ala on noin 18 ha, josta asemakaavan muutosaluetta on noin 15 ha. 

Käsittelyvaihe Perusselvitykset Kaavaluonnos Kaavaehdotus Hyväksyminen Muutoksenhaku 

Vireilläolosta ilmoitet-
tu 

28.1.2016 

Kaavan laatija Siilinjärven kunta,  
konserni- ja maankäyttöpalvelut 
PL 5, 71801 Siilinjärvi 

Timo Nenonen puh 044 740 1410 
Riikka Leskinen puh 044 740 1403 

Nykytilanne Kirkonkylän yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu työpaikka-alueeksi (TP), teollisuus-
alueeksi (T), teollisuusalueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuk-
sia (TY) ja jätteenkäsittelyalueeksi, lumenkaatopaikka (EJ-1). Suunnittelualueella on voimas-
sa Radantauksen asemakaavat, jotka lääninhallitus on vahvistanut 8.7.1983 ja 11.8.1988 ja 
kunnanvaltuusto hyväksynyt 1.3.1999. Asemakaavoitettu alue on osoitettu liike-, toimisto-, 
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (KT-2, KT-8), teollisuusrakennusten kortteli-
alueeksi (TT-1) ja lähivirkistysalueeksi (VL, VL-1). Suunnittelualueen koilliskulma on asema-
kaavoittamatonta aluetta.  
Suunnittelualueen länsiosassa, Teollisuustien ja Yrittäjäntien varrella, sijaitsee jo rakennettuja 
teollisuusrakennuspaikkoja sekä kunnan lumenkaatopaikka. Voimassa olevan asemakaavan 
mukaista korttelia 3504 ja suunnittelualuetta lännessä rajaava Mestarintietä ei ole rakennettu. 
Suunnittelualue rajautuu pohjois-, itä- ja eteläosistaan viljelykäytössä oleviin peltoalueisiin ja 
koilliskulma suunnittelualueesta on viljelykäytössä. Alueen keskellä ja kaakkoiskulmassa 
kasvaa havu- ja sekametsää. Suunnittelualueella toimii tällä hetkellä mm. konepaja, autokor-
jaamo ja automaalaamo.  

Kaavan tavoitteet Asemakaavan tavoitteena on laajentaa olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja tekni-
sen huollon verkostoihin liittyvää yritystoiminnan aluetta Radantauksen teollisuusalueella. 
Asemakaavalla lisätään yritystonttien tarjontaa ja mahdollistaan uusien työpaikkojen syntymi-
nen alueelle.  
Asemakaavan yhteydessä tarkistetaan ja päivitetään läheisten kortteleiden voimassa olevat 
asemakaavat ja osoitetaan aluetta palvelevat kadut sekä suojaviheralueet. 

Kaavan keskeinen 
sisältö 

- Laajennetaan Radantauksen teollisuusaluetta. 
- Lisätään yritystonttien tarjontaa kirkonkylän alueella. 
- Mahdollistetaan uusien työpaikkojen syntyminen alueelle. 
- Osoitetaan aluetta palvelevat katualueet sekä suojaviheralueet. 
- Hyödynnetään olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta, katuja ja vesihuoltoverkostoa. 

Arvioitavat vaikutuk-
set 

- Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä työpaikkoihin 
- Vaikutukset luonnonympäristöön 
- Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen 
- Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja rakennettuun ympäristöön 
- Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
- Taloudelliset vaikutukset 

Käsittelyn aikataulu Kaava on tullut vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto ovat 
olleet nähtävillä helmikuussa 2016. Asemakaavaehdotus on tarkoitus saada valmiiksi kevään 
2016 aikana ja asemakaavan on tarkoitus valmistua ja tulla lainvoimaiseksi syksyllä 2016. 

Kaavan toteuttaminen Kaavassa osoitettu rakentaminen on mahdollista aloittaa asemakaavan vahvistuttua. 
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1. LÄHTÖKOHDAT 

1.1 Suunnittelutilanne 

Suunnittelutilanne alueella käy ilmi seuraavasta taulukosta: 

Suunnittelutilanne 

Suunnitelma Hyväksytty / vahvistettu Sisältö / huomattavaa 

Maakuntakaava 

Kuopion seudun maakuntakaava 

 

3.7.2008 YM  

 

Suunnittelualue on osoitettu teollisuus- ja va-
rastoalueeksi (T 13.801). 

Pohjois-Savon maakuntakaava 7.12.2011 YM         Suunnittelualue kuuluu Kuopio- Tahko matkai-
lun kehittämiskäytävään sekä joukkoliikenne-
vyöhykkeeseen. 

Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava 

 

15.1.2014 YM Ei tätä aluetta koskevia merkintöjä. 

 

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava hyväksytty 15.6.2015 
maakuntavaltuustossa  

Ei tätä aluetta koskevia merkintöjä. 

 

Yleiskaava      

Kirkonkylän yleiskaava 2035 hyväksytty kunnanval-
tuustossa 25.4.2016 

Suunnittelualue on osoitettu työpaikka-alueeksi 
(TP), teollisuusalueeksi (T), teollisuusalueeksi, 
jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle 
erityisiä vaatimuksia (TY) ja jätteenkäsittely-
alueeksi, lumenkaatopaikka (EJ-1). Alueella on 
merkintä asemakaavoitettavasta alueesta 
(ask), kevyen liikenteen reitistä ja nykyisestä 
tiestä. 

Asemakaava   

Radantaus 1 

 

 

8.7.1983 lääninhallitus 

 

 

Asemakaavoitettava alue on osoitettu teolli-
suusrakennusten korttelialueeksi (TT-1) ja 
lähivirkistysalueeksi (VL).  

Radantaus 2 11.8.1988 lääninhallitus Asemakaavoitettava alue on osoitettu liike-, 
toimisto-, teollisuus ja varastorakennusten 
korttelialueeksi (KT-2). 

Radantauksen teollisuusalue 1.3.1999 KV Asemakaavoitettava alue on osoitettu liike-, 
toimisto-, teollisuus ja varastorakennusten 
korttelialueeksi (KT-8) ja lähivirkistysalueeksi 
(VL-1). 

Rakennusjärjestys 

Siilinjärven kunnan rakennusjärjestys 

 

18.3.2013 KV  

 

Tonttijako ja -rekisteri Ei ole Kiinteistöt kuuluvat valtakunnalliseen kiinteistö-
rekisteriin. 

Pohjakartta 

Mittaustoimisto 

Paikkatietopalvelut 

 

1977 

2016 

 

Kartoitus. 

Hyväksytty täydennetty pohjakartta. 

Rakennuskiellot  Alueella ei ole rakennuskieltoja. 

Suojelupäätökset   Alueella ei ole suojelupäätöksiä. 

Muut aluetta koskevat selvitykset   

Luontoselvitys. Pöyry Finland Oy 2015 Itäreuna suunnittelualueesta kuuluu Ahmon 
viljelykäytössä peltoalueisiin, joka on luonto-
selvityksessä mainittu paikallisesti arvokkaana 
linnustokohteena.  
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Liito-oravaesiintymien karttarajaukset. 
Pöyry Finland Oy 

2015 Suunnittelualueelle ei sijoitu liito-
oravaesiintymiä. 

Rakennettavuustutkimus. Savon Suunnit-
telu Oy 

1988 Tutkittu alue jakaantuu neljään eri rakennetta-
vuusluokkaan: rakentamiseen tyydyttävästi 
sopiva alue, rakentamiseen välttävä alue, 
rakentamiseen huonosti sopiva alue ja raken-
nuskelvoton alue. 

Rakennettavuusselvitys. Pöyry Finland 
Oy 

2015 Tutkittu alue jakaantuu kolmeen eri rakennet-
tavuusluokkaan: rakennettavuusluokka 2 nor-
maalisti rakennettavat alueet, rakennettavuus-
luokka 4 paaluperustusta edellyttävät alueet ja 
rakennusluokka 5 erittäin vaikeasti rakennetta-
vat alueet. 

 

1.1.1 Kuopion seudun maakuntakaava 

Ympäristöministeriön 3.7.2008 vahvistamassa Kuopion seudun maakuntakaavassa kaava-
alue on osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T 13.801). Merkinnällä osoitetaan maakun-
nallisesti ja seudullisesti merkittävät teollisuus- ja varastoalueet. Suunnittelumääräyksen 
mukaan alueen käytön suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että merkittävät ympäristöhäiriöt 
viereisille alueille estetään. 

 
Kuva 3 Ote Kuopion seudun maakuntakaavasta. 

 

1.1.2 Pohjois-Savon maakuntakaava 

Ympäristöministeriön 7.12.2011 vahvistamassa Pohjois-Savon maakuntakaavassa on 
Kuopion seudun osalta maakuntakaavaan tehty vain muutokset aiemmin vahvistettuun 
Kuopion seudun maakuntakaavaan. Suunnittelualue kuuluu Kuopio- Tahko matkailun kehit-
tämiskäytävään sekä joukkoliikennevyöhykkeeseen. 

suunnittelualue 
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Kuva 4 Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta. 

1.1.3 Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava 

Ympäristöministeriön 15.1.2014 vahvistamassa Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavas-
sa ei ole tätä aluetta koskevia merkintöjä. 

1.1.4 Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 

Pohjois- Savon maakuntavaltuusto on hyväksynyt 15.6.2015 Pohjois-Savon kaupan maa-
kuntakaavan 2030. Maakuntakaavassa osoitetaan alueet, joille on mahdollista sijoittaa 
seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä ja myymäläkeskittymiä. Maakunta-
kaavassa ei ole tätä aluetta koskevia merkintöjä.  

1.1.5 Yleiskaava 

Siilinjärven kunnanvaltuusto hyväksyi Kirkonkylän yleiskaavan 25.4.2016. Suunnittelualue 
on yleiskaavassa osoitettu työpaikka-alueeksi (TP), teollisuusalueeksi (T), teollisuusalueek-
si, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY) ja jätteenkäsittely-
alueeksi, lumenkaatopaikka (EJ-1). Alueella on merkintä asemakaavoitettavasta alueesta 
(ask), kevyen liikenteen reitistä ja nykyisestä tiestä. 

suunnittelualue 
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Kuva 5 Ote Kirkonkylän yleiskaavasta. 
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1.1.6 Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Radantauksen asemakaavat, jotka lääninhallitus on vah-
vistanut 8.7.1983 ja 11.8.1988 ja kunnanvaltuusto hyväksynyt 1.3.1999. Asemakaavoitetta-
va alue on osoitettu liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (KT-2, 
KT-8), teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TT-1) ja lähivirkistysalueeksi (VL, VL-1). 

 

 
Kuva 6 Ote ajantasa-asemakaavasta. 

1.2 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee kirkonkylän pohjoispuolella, Radantauksen teollisuusalueella. Alue 
rajautuu pohjoisessa Yrittäjäntiehen, idässä viljelykäytössä oleviin Ahmon peltoalueisiin ja 
etelässä sekä lännessä Teollisuustiehen. Alue on pääosin asemakaavoitettua aluetta, lu-
kuun ottamatta suunnittelualueen koilliskulmaa. 

Suunnittelualueella, Teollisuustien ja Yrittäjäntien varrella, sijaitsee jo rakennettuja teolli-
suusrakennuspaikkoja sekä kunnan lumenkaatopaikka. Voimassa olevan asemakaavan 
mukaista korttelia 3504 ja suunnittelualuetta lännessä rajaava Mestarintietä ei ole rakennet-
tu. Asemakaavan laajennusalue on viljelykäytössä olevaa pelto-aluetta. Suunnittelualueen 
keskellä ja itäosassa kasvaa havu- ja sekametsää. 

Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 18 ha, josta asemakaavan muutosaluetta on noin 15 
ha. 
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Kuva 7. Ortoilmakuva suunnittelualueesta.  

1.3 Luonnonympäristö  

Vuonna 2015 tehdyssä Kirkonkylän yleiskaavan luontoselvityksessä kaava-alueelta ei löy-
tynyt sellaisia merkittäviä luontoarvoja, jotka olisivat esteenä nyt suunnitellulle maankäytöl-
le. Asemakaava-alueen koilliskulmassa sijaitseva peltoalue sekä itäosan metsäalue sijoittu-
vat osin luontoselvityksessä todetulle paikallisesti arvokkaalle linnustoalueelle (Ahmon pel-
lot). Alueella esiintyy mm. ruisrääkkä ja hemppo. Luontoselvityksessä alueen osalta on to-
dettu, että sen säilyttäminen viljelykäytössä on suositeltavaa. Pääosa suositellusta, säilytet-
tävästä peltoalueesta sijaitsee laadittavana olevan kaava-alueen ulkopuolella. 

Suunnittelualueella maanpinta on korkeimmillaan alueen pohjoisosassa noin +96 mpy, jos-
ta se laskee kohti itää noin tasolle +89 mpy. Alueelle on tehty rakennettavuustutkimus 
vuonna 1988 (Savon Suunnittelu Oy). Syksyllä 2015 Pöyry Finland Oy teki alueelle raken-
nettavuusselvityksen, jossa tarkennettiin vuonna 1988 saatuja tuloksia sekä laajennettiin 
tutkimusaluetta koskemaan asemakaavan laajennusaluetta. 

Suunnittelualueen pohjoisosassa, asemakaavan laajennusalueella, on humusmaakerrok-
sen alapuolella hyvin löyhää hiekkaista silttiä. Silttikerroksen alapuolella on painokairausten 
perusteella arvioituna vain ohut moreenikerros. Kairaukset päättyivät 1,5 – 9,6 m syvyyteen 
maanpinnasta moreenikerroksessa oleviin lohkareisiin tai kallioon. Tällä alueella pohjavesi-
pinta oli havaittavissa pisteen 18 kohdalta, jossa vesi oli n. tasolla + 89,3. Alue on normaa-
listi rakennettava aluetta (rakennettavuusluokka 2), jossa rakennukset voidaan perustaa 
normaalisti maanvaraisille anturoille. Kantava maapohja on n. 0,5 – 1.0 m:n syvyydessä 
maanpinnasta.  Rakennusten lattiat voidaan rakentaa maanvaraisina, eikä kunnallisteknii-
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kan rakentaminen ei vaadi erityistoimenpiteitä.  Jos tälle alueelle sijoitetaan pilarirunkoisia 
rakennuksia, joissa on pitkät jännevälit, joudutaan pilariperustukset perustamaan lyöntituki-
paaluille. Lattiat voidaan kuitenkin edelleenkin rakentaa maanvaraisina.  

Suunnittelualueen keskiosassa on soistunut alue, jossa maanpinnasta lähtien on ensin tur-
vekerros, paksuimmillaan noin 3 m. Turvekerroksen alapuolella on hyvin löyhää savista silt-
tiä, paksuimmillaan noin 5 m ja silttikerroksen alapuolella on hyvin löyhää moreenia. Kai-
raukset tällä alueella päättyivät 6,5 – 10,3 m syvyyteen maanpinnasta. Pohjavesi on tällä 
alueella maanpinnassa. Yllä kuvatun soistuneen alueen ympärillä on maapohjassa hu-
musmaakerroksen alapuolella hyvin löyhää savista silttiä. Soistunut alue on erittäin vaike-
asti rakennettava aluetta (rakennusluokka 5). Tällä alueella maapohjaa joudutaan esiraken-
tamaan tekemällä massanvaihtoja ja lujittamalla maapohjaa. Rakennukset perustetaan 
massanvaihto- ja lujitustöistä huolimatta paaluille ja alimmat lattiat on todennäköisesti ra-
kennettava kantavina rakenteina.   

Paaluperustusta edellyttävät alueet (rakennusluokka 4) sijaitsevat suunnittelualueen keski- 
ja eteläosissa. Alueella rakennukset joudutaan perustamaan paaluille ja alimmat lattiat on 
rakennettava kantavina rakenteina. Putkijohtolinjojen osalla joudutaan käyttämään arinara-
kenteita ja mahdollisesti myös paalutuksia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8 Vasemmalla vuonna 1988 tehty rakennettavuusselvitys (Savon Suunnittelu Oy) ja oikealla vuon-
na 2015 tehty rakennettavuusselvitys (Pöyry Finland Oy) 

1.4 Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualue kuuluu Radantauksen teollisuusalueeseen, joka pohjoisosiltaan on toteutu-
nut asemakaavan mukaisesti. Radantauksen teollisuusalueen eteläosan rakentumista on 
vaikeuttanut maaperän heikko rakennettavuus. Voimassa olevan asemakaavan mukaista, 
suunnittelualuetta lännessä rajaava, Mestarintietä ei ole rakennettu. Myöskään kortteli 3504 
ei ole rakentunut, vaan toimii voimassa olevassa asemakaavassa osoitetun lähivirkistys-
alueen kanssa osittain lumenkaatopaikkana.   

Suunnittelualueen pohjois- ja itäpuolella sijaitsee kolme asuinrakennusta, joista yksi asuin-
rakennus sijoittuu asemakaavan laajennusalueen välittömään läheisyyteen.  
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Kuva 9 Viistoilmavalokuva vuodelta 2006. 

1.4.1 Palvelut 

Suunnittelualue on osa Radantauksen teollisuusaluetta, jolla sijaitsee eri teollisuustuottei-
den valmistukseen, huoltoon ja korjauksen erikoistuneita yrityksiä. Lähimmät kaupalliset 
palvelut ja terveyspalvelut sijaitsevat kirkonkylän keskustassa noin 2 km päässä. 

1.4.2 Väestö ja työpaikat 

Suunnittelualueelle ei sijoitu asuntoja. Alueen läheisyydessä asuu 8 henkilöä. 

Työpaikkoja alueella on tällä hetkellä noin 40 kpl. Alueella toimii tällä hetkellä mm. konepa-
ja, autokorjaamo ja automaalaamo. 

1.4.3 Liikenne  

Liikenteellisesti alue sijaitsee hyvin saavutettavalla paikalla, lähellä valtatie 5:ttä. Suunnitte-
lualuetta rajaavalta Teollisuustieltä on suora liittymä valtatielle, jonka varrella, heti Teolli-
suustien liittymän pohjoispuolella, on linja-autopysäkkipari. Valtatie 5:n kautta kulkee kau-
koliikenteen linja-autovuoroja useita kertoja vuorokaudessa. 

Kaava-aluetta rajaavat etelässä ja lännessä Teollisuustie ja pohjoisessa Yrittäjäntie, joka 
muuttuu voimassa olevan asemakaava-alueen ulkopuolella yksityistieksi. Voimassa ole-
vassa asemakaavassa katu on osoitettu Jääskeläntieksi, mutta kadun alkupäässä sijaitse-
vat yritykset ovat käyttäneet osoitteenaan Yrittäjäntietä. Korttelin 3506 länsipuolelle on kaa-
vassa osoitettu kulkevaksi Mestarintie, jota ei vielä ole rakennettu. 

Valtatielle 5, välille Siilinjärvi – Pöljä, on laadittu yleissuunnitelma vuonna 2009. Yleissuun-
nitelma sisältää valtatiejakson uuden linjausosuuden sekä siihen liittyvien tiejärjestelyjen li-
kimääräisen sijainnin, liikenteelliset ja tekniset periaateratkaisut, nykyiselle valtatielle tehtä-
vät toimenpiteet, hankkeen vaikutukset sekä alustavan kustannusarvion. Yleissuunnitel-
massa valtatietä 5 parannettaisiin nykyiseen tiekäytävään Pyylammen ja Radantauksen 
kohdilla ja valtatie linjattaisiin uuteen maastokäytävään välillä Radantaus - Pitkäjärvi. Ra-
dantauksen teollisuusalueen kohdalla yleissuunnitelmassa on esitetty, että suoraan Teolli-
suustieltä johtava liittymä valtatielle 5 suljetaan ja kulku valtatielle tapahtuu kirkonkylän eri-
tasoliittymästä tai Aappolan uudesta eritaloliittymästä. Hankkeen etenemisen aikataulusta 
ei ole tarkempaa tietoa. 
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Kuva 10 Ote yleiskartasta valtatien 5 parantaminen välillä Siilinjärvi – Pöljä, yleissuunnitelma. 

1.4.4 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Kaavoitettavalla alueella ei ole todettuja muinaismuistoja tai kulttuuriympäristökohteita. 

1.4.5 Taajamakuva, maisema 

Suunnittelualueen länsiosa, Teollisuustien varsi, on rakennettua teollisuus- ja yritysaluetta, 
jonka maisemaa hallitsevat teollisuusrakennukset varastohalleineen. Rakennetun alueen 
itäpuolella, suunnittelualueen keskiosassa kasvaa täysikasvuista, tiheää havupuumetsää, 
jonka takaa aukeavat suunnittelualueen laajennusosan maisemaa hallitsevat viljelykäytös-
sä olevat Ahmon peltoaukeat. Pellot ulottuvat aina Pieni-Sulkavaan ja rannan läheisyydes-
sä kulkevaan junarataan saakka.  
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Kuva 11 Suunnittelualueen rajaus viistoilmakuvassa. 

1.4.6 Tekninen huolto 

Radantauksen teollisuusalue on liitetty kunnan vesihuoltoverkostoon ja katu-/tieverkkoon. 
Suunnittelualueen läpi pohjois-eteläsuunnassa kulkee 20 kV ilmajohto, josta erkanee haara 
kohti Teollisuustietä. Korttelin 3506 pohjoisreunasta aina korttelin 3503 halki kulkee 10 kV 
ilmajohto, joka kääntyy kohti Teollisuustietä. Ilmajohdot on asemakaavan toteutusvaihees-
sa tarkoitus muuttaa maakaapeleiksi. 

 

1.5 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

1.5.1 Pohjavesi- ja pintavesiolosuhteet 

Suunnittelualue ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Lähin poh-
javesialue sijaitsee suunnittelualueesta noin puoli kilometriä länteen ja lähin pohjavedenot-
tamo noin kilometrin päässä etelään. Suunnittelualue kuuluu Siilinjoen- Sulkavanjärven va-
luma-alueeseen.  

Suunnittelualueen eteläosassa, Teollisuustien varressa, sijaitseva kunnan lumenkaatopaik-
ka synnyttää alueelle sulamisvesiä pitkälle kevääseen saakka. Alueen hulevedet kulkevat 
pelto-ojia pitkin ensin junaradan varteen ja siitä edelleen ojia pitkin Pieni Sulkavaan. 

1.5.2 Pilaantuneet maa-alueet 

Maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI) kohteissa on mainittu suunnittelualueella, kortte-
lissa 3503, sijaitseva tontti, jolla on mahdollisesti pilaantunutta maa-aluetta. Radantauksen 
teollisuusalue on alun perin merkitty ympäristöä vaarantavien alueiden tietokortille 1990-
luvun alussa. 1990-luvun lopulla Radantauksen teollisuusalue on merkitty ns. SAMASE- lu-
etteloon merkinnöillä: Toiminnassa nykyisin: auto- ja konekorjaamo Leskiset (Teollisuustie 
8), Väätäisen kolarikorjaamo (Oppipojantie 3), koho- ja offsetpaino (Oppipojantie 5), kun-
nan lumenkaatopaikka. Sama merkintä on siirretty mahdollisesti pilaantuneiden maiden re-
kisteriin (PIMA-rekisteri) vuonna 2000 ja tästä edelleen MATTI- rekisteriin on päätynyt kaksi 
kohdetta: Teollisuustie 8 ja Oppipojantie 3. 
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1.5.3 Ilman laatu 

Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä ilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä ovat teollisuus-
alueella sekä valtatiellä 5 tapahtuva moottoriliikenne, joka kohottaa ajoittain alueen pölypi-
toisuutta. Liikenteestä syntyvät pakokaasupäästöt vaikuttavat ilmanlaatuun varsinkin tyynel-
lä ilmalla. 

Siilinjärven hiukkaspäästöjen ja typpioksidin määrää ja leviämistä on tutkittu ja on laadittu 
ennusteita vuoden 2020 tilanteesta. (Ilmatieteen laitoksen selvitykset: Kuopion ja Siilinjär-
ven vuosien 2005 ja 2020 hiukkaspäästöjen leviämislaskelmat ja Kuopion autoliikenteen 
hiilimonoksidipäästöjen leviämislaskelmat sekä Kuopion ja Siilinjärven vuosien 2006 ja 
2020 typenoksidipäästöjen leviämislaskelmat.) Siilinjärven alueella hiukkaspäästöjen raja-
arvot eivät ylity. Lyhytaikaispitoisuudet voivat Siilinjärvelläkin kohota keväisin varsin kor-
keiksi, kun katupöly nousee ilmaan. Typen oksidien osalta eivät raja-arvot ylittyneet tutki-
musajankohtana, eivätkä vuoden 2020 ennusteissakaan. Alueellisiin typen oksidien pitoi-
suustasoihin vaikuttavat eniten autoliikenteen päästöt. Suurimmat päästöt havaittiin keskus-
ta-alueella sekä vilkkaiden risteysalueiden välittömässä läheisyydessä. 

1.5.4 Liikennemelu 

Radantauksen teollisuusalueella ei ole voimakasta melua tuottavaa teollisuutta. Liikenne-
melua aiheutuu lähinnä valtatie 5 ja läheisten katujen liikenteestä. 

 

1.6 Maanomistus 

Kaava-alue on pääosin kunnan omistuksessa. Osa Yrittäjäntien ja Teollisuustien varrella si-
jaitsevista teollisuus- ja yritysrakennuspaikoista on yksityisessä omistuksessa. 

 

1.7 Kaavatyön tavoitteet 

Kaavatyö on käynnistetty seuraavien kunnan maankäyttöpoliittiseen ohjelmaan ja Kirkonky-
län yleiskaavaan kirjattujen tavoitteiden mukaisesti: 

- Maankäyttöä suunnitellaan kestävän kehityksen mukaan kokonaistaloudellisesti se-
kä asukkaan että kunnan parhaaksi. 

- Kunta laatii kaavoja pääsääntöisesti omistamilleen maille. 
- Täydennysrakentamista osoitetaan palvelu- ja kunnallisteknisten verkostojen piiris-

sä kaavatalouden, kestävän kehityksen ja ilmaston muutoksen kannalta edulliselta 
paikalta. 

- Osoitetaan uudet ja täydennysrakentamisalueet asunto-, palvelu- ja työpaikkaraken-
tamiselle 2035 saakka niin, että yhdyskuntarakenteen eheyttämisen tavoitteet täyt-
tyvät.  

- Hyvien liikenneyhteyksien hyödyntäminen liike-elämän sijoittumisessa 
- Teollisuuden ja muiden työpaikkojen tonttitarjonnan kehittäminen. 

 

Kaavatyön kuluessa on asetettu seuraavat tavoitteet: 

- Laajennetaan olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja teknisen huollon ver-
kostoihin liittyvää yritystoiminnan aluetta Radantauksen teollisuusalueella. 

- Lisätään yritystonttien tarjontaa ja mahdollistetaan uusien työpaikkojen syntyminen 
alueelle. 

- Tarkistetaan ja päivitetään läheisten kortteleiden voimassa olevat asemakaavat. 
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2. SUUNNITTELUN VAIHEET 

2.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Siilinjärven kunnassa vuonna 2010 hyväksytyn kuntastrategian mukaan kasvavan ja elin-
voimaisen asuin- ja yrityskunnan tavoitteena on tarjota yrityksille joustavia ja nopeita ratkai-
suja liiketoiminnan aloittamiseksi sekä kilpailukykyisiä, riittäviä ja nopeasti käyttöönotettavia 
yritys- ja liikerakennusalueita. Kunnanvaltuustossa 25.4.2016 hyväksytyssä Kirkonkylän 
yleiskaavassa elinkeinoelämän osalta tavoitteeksi on mainittu teollisuuden ja muiden työ-
paikkojen tonttitarjonnan kehittäminen sekä hyvien liikenneyhteyksien hyödyntäminen liike-
elämän sijoittumisessa. 

Kirkonkylän alueella vapaiden, rakentamiskelpoisten yritystoimintaan varattujen rakennus-
paikkojen vähetessä, nyt laadittavana olevassa asemakaavassa tutkitaan Radantauksen 
yritysalueella mahdollisuutta laajentaa elinkeino-toiminnalle suunnattua yritystoiminnan alu-
etta. Samalla tarkistetaan ja päivitetään läheisten kortteleiden voimassa olevat asemakaa-
vat.  

2.2 Suunnittelun vaiheet, osallistuminen ja päätöksenteko 

Osallisia asemakaavatyössä ovat: 

Osallisryhmä Osallinen 

Asukkaat Lähialueen asukkaat, yksityisteiden tiekunnat 

Yritykset Kaava-alueella ja lähialueella toimivat yritykset  

Maanomistajat Kaava-alueen kiinteistöjen ja lähialueen maanomistajat  

Kunnan viranomaiset Rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, ympäristöterveys, tek-
niset palvelut, yritys-asiamies  

Muut viranomaiset Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat – 
vastuualue ja liikenne ja infrastruktuuri – vastuualue, Pohjois-
Savon Liitto, Pohjois-Savon pelastuslaitos 

Muut yhteistyötahot Savon Voima Oyj, Savon Voima Verkko Oy, DNA Oy 

 

Kaavatyöhön liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkaistu vireille tulon yhteydes-
sä ja ollut nähtävillä kaavoitustoimistossa, pääkirjastossa sekä kunnan internet-sivuilla 
29.1.2016 alkaen. 

Osallisten käyttöön on koottu asemakaavatyöhön liittyvä ”kansalaisen kansio”, joka pide-
tään nähtävillä kunnantalolla sekä kaavoituksen infopisteessä pääkirjastossa. Myös opas-
vihkonen osallistumisesta ja vaikuttamisesta kaavoitukseen kuuluu aineistoon. Kannanotto-
jen jättämistä varten jaossa on ollut palautelomake.  
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Kaavatyön käsittelyvaiheet sekä suunnittelun aikainen osallistuminen ja vuorovaikutus on 
kuvattu seuraavissa taulukoissa:  

Kaavoitusprosessi 

Vireilläolo 

Vireillepano 

Tekijä, ajankohta 

 

Asiayhteys 

 

Sisältö 

Kunnanhallitus 

25.1.2016 § 11 

Kaavatyön vireille tulo ja osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman esittely. Asemakaava-alueen valmis-
teluaineiston esittely. 

Kaavatyö vireille kuulutuksella. 

Tiedottaminen 

Missä, milloin    

 

Asiayhteys 

 

Sisältö 

Laatimisvaihe   

Kunnanhallitus  

25.1.2016 § 11 

Asemakaava-alueen valmisteluaineiston esittely.  

28.1.2016 Kuulutus, Uutis-Jousi Asemakaavatyö vireille ja osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma sekä asema-
kaavan valmisteluaineisto nähtäville.  

Ehdotusvaihe   

Kunnanhallitus 

25.4.2016 § 63  

Asemakaava-alueen ehdotusaineiston esittely.  

28.4.2016 Kuulutus, Uutis-Jousi Asemakaavaehdotus nähtäville 

 

Viranomaisyhteistyö 

Ajankohta Käsittely Sisältö 

Laatimisvaihe Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus katsoi, ettei laatimisvaiheen viranomais-
neuvottelua ole tarvetta järjestää. Kaavaluonnos 
toimitetaan ELY:lle lausunnolle. 

 

Ehdotusvaihe Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus katsoi, ettei ehdotusvaiheen viranomais-
neuvottelua ole tarvetta järjestää. 

 

 

Mielipiteet ja niiden huomioiminen, kaavaluonnos 

Asukkaat, maanomistajat, yhteisöt ja yritykset 

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

Asemakaavan laajen-
nusalueen pohjois- ja 
itäpuolella, Yrittäjäntien 
varrella, sijaitsevien 
maanomistajien kanssa 
on neuvoteltu kaavarat-
kaisusta joulukuussa 
2015. 

 

 

 

 

 

Neuvottelussa käytiin läpi alustava kaavaluonnos, 
johon maanomistajilla ei ollut huomautettavaa. 
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Viranomaiset ja muut yhteystyötahot 

Luonnosvaiheen lausuntopalaveri 17.2.2016 

 

Osallistujat: 
Palaverista laadittu muistio. 
Pääkohdat lausuntopalaverista: 

 
Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

Pohjois-Savon ELY-  
keskus 

Asemakaavaluonnos on Kirkonkylän yleiskaavaehdo-
tuksen mukainen. 

 

Savon Voima Verkko 
Oy 

Tekninen palvelualue 

Ympäristönsuojelu 

Kirkonkylän yleiskaavan luontoselvityksessä Ahmon 
pellot on mainittu paikallisesti arvokkaana linnustokoh-
teena. Asemakaava ei vaikuta oleellisesti alueen lin-
nustoon. 

 

Maapolitiikka ja paik-
katietopalvelut  

Teollisuusalueen rakennuspaikkojen aitaamisesta on 
hyvä olla määräykset kaavassa. 

Määräykset aitaamisesta ovat jo 
olemassa kaavassa. 

 Vesihuoltoa varten tarvitaan johtorasite Suutarintien 
päästä (etelään) Teollisuustielle EV- alueen itäreu-
naan. 

Esitetty johtorasite lisätään asema-
kaavaan. 

 EN- alueen kaavamääräyksessä tulisi mainita, että 
alueelle saa rakentaa puistomuuntamon sekä sen 
rakennusoikeus. 

EN -alueen kaavamääräystä tarkiste-
taan. 

 Teollisuusalueet ovat sähkötarpeen vaihtelevuuden 
vuoksi vaikeita suunnitella. Sähköjohtojen tulisi sijaita 
paikassa, jossa sen ylläpito- ja muutostyöt aiheuttaisi-
vat mahdollisimman vähän vahinkoa valmiille rakenteil-
le. Sähköjohdot ja vesi- ja viemäriputket eivät voi olla 
päällekkäin. 

Johdot ja putket pyritään jatkossakin 
sijoittamaan pääasiassa katu-, suo-
javiher- ja virkistysalueille, jotka ovat 
kunnan omistuksessa. Johtovarauk-
set osoitetaan kaavassa tarvittavan 
leveinä, jotta johdot ja putket voivat 
kulkea vierekkäin tai eri puolilla ka-
tua. 

 Runkoverkkojen (sähkö, vesi, viemäri, kaukolämpö) 
osalta suunnitelmia olisi tarpeen tarkastella laajemmis-
sa kokonaisuuksissa esim. yleiskaavan yhteydessä, 
jotta asemakaavassa pystytään varaamaan riittävät 
yhteystarpeet myös tuleville toiminnoille. 

Huomioidaan jatkosuunnitelmissa. 

 Teollisuustien liittymässä on 5-tiellä etelästä tullessa 
kääntymiskaista ja pohjoisesta väistötila Teollisuustiel-
le (nopeusrajoitus 80 km/h). Kääntymiskaista on jo nyt 
huono ratkaisu ja huononee edelleen, jos kääntyvien 
yhdistelmien määrä lisääntyy, eli peittämisvaikutus 
kasvaa. Teollisuustien ylittävän pyörä- ja jalankulkutien 
turvallisuus lienee heikoimmilla. Tilannetta on seurat-
tava ja ongelmien ilmaantuessa ainoa mahdollinen 
toimenpide lienee 5-tielle nopeusrajoitus 60 km/h ja 
kunta voisi asettaa Teollisuustieltä tuleville STOP -
merkin. Toiminnan laajentumisen ja liikenteen lisään-
tymisen myötä on mahdollisuus rajoittaa Teollisuustien 
liittymän käyttöä. 

Nopeuden pudottamisen 60 km/h:iin 
todettiin olevan erittäin huono ratkai-
su moottoritien päässä. Olemassa 
olevien katujen ja liittymien välitysky-
vyn arvioidaan olevan riittävä synty-
välle liikenteen kasvulle.  

Tekniset palvelut selvittää Teolli-
suustien STOP- merkkiasiaa. 

 

 Asemakaava-alueelle ei sijoitu maanteitä, eikä se 
rajaudu maanteihin, mutta vaikutukset ulottuvat vt 5:lle. 
Vt 5:n ja Teollisuustien nykyinen tilanne huomioon 
ottaen, kaavoitettavan alueen liikennetuotoksia ja 
liikenteellisiä vaikutuksia tulee arvioida vielä tarkem-
min, suhteessa ympäröivään liikenneverkkoon ja lii-
kenneturvallisuuteen, erityisesti raskaan liikenteen ja 
yhdistelmäajoneuvojen näkökulmasta. 

Kaavaselostuksessa arvioidaan 
tarkemmin kaavoitettavan alueen 
liikennetuotoksia. 

 TA-3 ja TT-2 kaavamääräyksissä tiealue tulee muuttaa 
katualueeksi.  

TA-3 ja TT-2 kaavamääräyksissä 
mainitulla tiealueella tarkoitetaan 
kaikkia liikenneväyliä (maantiet, 
kadut, kevyen liikenteen väylä, ym.), 
joiden varteen sijoittuvat rakennus-
paikat on aidattava suojaistutuksin 
liikenneväylän puolelta.  
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 Hulevesien käsittelyn osalta kaavaselostusta tulee 
täydentää. Hulevesien käsittelyä tulee suunnitella jo 
kaavavaiheessa riittävien aluevarausten osoittamiseksi 
ja arviointien tekemiseksi. Hulevesisuunnittelussa on 
huomioitava uimarannan sijainti Pieni-Sulkavan rannal-
la 

Kaavaselostusta täydennetään hule-
vesien käsittelyn osalta. 

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

Pohjois-Savon Liitto 

ilmoitus 17.2.2016 

Pohjois-Savon liitolla ei ole maakuntakaavoituksen 
näkökulmasta huomautettavaa kaavan valmisteluai-
neistosta. 

Ilmoitus todetaan. 

Savon Voima Oyj 

lausunto 16.2.2016 

Asemakaavamuutosalueella ei tällä hetkellä ole ole-
massa olevaa kaukolämpöverkkoja. Siilinjärven kirkon-
kylän yleiskaavaluonnoksessa energiahuollolle on 
varattu alue aivan nyt lausunnolla olevan asemakaava-
alueen eteläpuolelta, jotta tulevaisuudessa alueelle 
rakentuvien kiinteistöjen lämmitys voitaisiin hoitaa 
keskitetysti. Savon Voiman kaukolämpö ja sähköntuo-
tanto on mielellään mukana suunnittelemassa alueen 
energiahuoltoa. Nyt valmisteilla olevaan asemakaavan 
muutokseen Savon Voiman kaukolämpö ja sähköntuo-
tannolla ei ole huomautettavaa.    

Lausunto todetaan. 

 Mikäli tarvitsette lisätietoja kaukolämpöverkostosta, 
voitte ottaa yhteyttä suunnitteluteknikko Jouko Lahteen 
(jouko.lahti@savonvoima.fi tai 040-7237306) tai ver-
kostopäällikkö Aki Pitkäseen 
(aki.pitkänen@savonvoima.fi tai 044-7237373). Heille 
kannattaa lähettää myös asemakaavan sähköinen 
versio dwg- tai dxf - tiedostona kaukolämpöpalvelujen 
ennakkosuunnittelua varten.    

 

 

Muistutukset ja niiden huomioiminen, kaavaehdotus 

Asukkaat, maanomistajat, yhteisöt ja yritykset 

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

- - - 

Viranomaiset ja muut yhteystyötahot 

Ehdotusvaiheen lausuntopalaveri 17.5.2016 

Osallistujat: Palaverista laadittu muistio. 
Pääkohdat lausuntopalaverista: 

Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

ELY- keskus  

Savon Voima Verkko Oy 

Asemakaava on Kirkonkylän yleiskaavan 2035 
mukainen. 

Asia todetaan. 

Tekninen palvelualue 

Ympäristönsuojelu 

Rakennusvalvonta 

Liikenteen vaikutuksia on lisätty selostukseen. 
Alueen toteutuessa on seurattava liikenteen 
toimivuutta alueella ja valtatie 5:n liittymässä. 

Liikenteen toimivuutta kaava-alueella ja 
valtatie 5:n liittymässä tullaan seura-
maan. 

Maapolitiikka ja paikka-
tietopalvelut 

Kunnallistekniset verkostot on asemakaavassa 
otettu huomioon. 

Asia todetaan. 

 Alueen hulevesijärjestelmät on saatettava kun-
toon heti kun kaava-aluetta lähdetään toteutta-
maan. 

 

 

 

 

 

Otetaan huomioon alueen toteutussuun-
nittelussa. 
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Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

Pohjois-Savon liitto 

lausunto 17.5.2016 

Pohjois-Savon liitolla ei ole maakuntakaavoituk-
sen näkökulmasta huomautettavaa asemakaa-
vaehdotuksesta. 

Lausunto todetaan. 

Pohjois-Savon Pelastus-
laitos 

lausunto 27.5.2016 

Ilkka Itkonen, johtava palo-
tarkastaja 

Pohjois-Savon pelastuslaitoksella ei ole huo-
mautettavaa esitettyyn asemakaavaehdotuk-
seen. 

Alueen sammutusveden saatavuudessa on 
otettava huomioon Pohjois-Savon aluepelastus-
lautakunnan 5.8.2014 hyväksymä pelastuslai-
toksen sammutusvesisuunnitelma. 

Kaikki alueen henkilö- ja paloturvallisuutta kos-
kevat rakenteelliset asiakokonaisuudet hoide-
taan rakennuslupakäsittelyssä, jossa pelastuslai-
tos on lausunnon antajana rakennushankkeen 
osalta.  

Lausunto todetaan. 

 

Käsittelyvaiheet  

Ajankohta Käsittely Sisältö 

Laatimisvaihe   

25.1.2016 § 11 Kunnanhallitus Asemakaavatyö vireille, osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma ja valmisteluaineis-
to nähtäville 

29.1.–29.2.2016 Asemakaavan ja asemakaavan muutok-
sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
ja valmisteluaineisto nähtävillä. 

1 lausunto, lausuntopalaveri 17.2.2016 
(muistio) 

Ehdotusvaihe   

25.4.2016 § 63 Kunnanhallitus Asemakaavaehdotus nähtäville 

29.4.- 30.5.2016 Asemakaavaehdotus nähtävillä. 2 lausuntoa, lausuntopalaveri 
17.5.2016 (muistio) 

Hyväksymisvaihe   

6.6.2016 § Kunnanhallitus Esitetään asemakaavaa kunnanval-
tuuston hyväksyttäväksi 

 Kunnanvaltuusto  

2.3 Suunnittelun vaihtoehdot, kaavaratkaisun valinta ja perustelut 

2.3.1 Kaavaratkaisun perustelut 

Sijainniltaan vetovoimaiset ja rakentamiskelpoiset teollisuus- ja yritystoiminnan alueet kir-
konkylässä ovat vähenemässä. Radantauksen yritysalueen eteläosassa on vielä vapaana 
olevia yritysrakennuspaikkoja, mutta alueen rakentumista on vaikeuttanut pehmeä maape-
rä, joka edellyttää maapohjan vahvistavaa esirakentamista. 

Nyt laaditulle kaavaratkaisulle ei ole esitetty vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia. Teoreettisina 
vaihtoehtoina voidaan pitää joko kaavaratkaisun mukaista alueen rakentamista teollisuus- 
ja yritystoiminnoille tai alueen jättämistä nykyiselleen maa- ja metsätalouskäyttöön, jolloin 
alueelle rakennetun kunnallistekniikan ja katuverkoston kapasiteettia jää hyödyntämättä ja 
vastaavat työpaikka-alueet tulisi osoitettavaksi muualta.   

Kaava-alueelle osoitettujen toimintojen sijaintiin ovat vaikuttaneet alueen sijoittuminen val-
tatie 5:n läheisyyteen, alueella jo olemassa oleva rakennuskanta sekä kaava-alueen poh-
jois- ja itäpuolella sijaitsevat omakotitalot. Kaavan mukainen ratkaisu täydentää Radan-
tauksen teollisuusaluetta ja ottaa huomioon kaava-alueen pohjois- ja itäpuolella sijaitsevan 
asumisen. Kaava-alue tukeutuu jo olemassa olevaan tie- ja katuverkkoon.  

Siilinjärven kunnanvaltuusto hyväksyi Kirkonkylän yleiskaavan 25.4.2016. Nyt laadittavana 
oleva asemakaava perustuu yleiskaavaehdotuksessa esitettyihin ratkaisuihin.  



Asemakaava Kaavaselostus  

Radantaus, teollisuusalue Osa  ASEMAKAAVAN KUVAUS Sivu 17(22) 

  

 

3. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

3.1 Kaavan rakenne 

3.1.1 Kaavan perusratkaisut 

Kaava-alueella jo olemassa olevien teollisuusrakennuspaikkojen osalta tarkistetaan ja päi-
vitetään kaavamääräyksiä sekä laajennetaan nykyisiä jo rakennettuja rakennuspaikkoja. 
Asemakaavalla osoitetaan alueelle yksi liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialue (KT-6), kolme asuntoalueen yhteyteen sopivaa teollisuus-, varasto-, liike- ja 
toimistorakennusten korttelialuetta (TA-3) ja kuusi teollisuusrakennusten korttelialuetta (TT-
2), joille voi rakentaa monipuolisia yritystoimintaa palvelevia tiloja ulkovarastointialueineen. 
Alueelle ei sallita aikaisemmasta asemakaavasta poiketen asuntorakentamista. Kaava-
alueen pohjoisosaan, Yrittäjäntien varteen, sijoittuvat korttelit on osoitettu asuntoalueen yh-
teyteen sopiviksi teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueiksi ja alueen 
keski- ja eteläosaan sijoittuvat korttelit teollisuusrakennusten korttelialueiksi. Korttelialuei-
den väliin on jätetty aikaisemmassa asemakaavassa lähivirkistysalueiksi osoitettuja alueita 
suojaviheralueina (EV), joissa sijaitsee mm. puistomuuntamoita (EN), putkilinjoja sekä ojia. 
Varsinaisille virkistysalueille yritysalueen sisällä ei ole käyttöä eikä tarvetta. 

Kaava-alueen keskiosaan on varattu alue lumenkaatopaikalle (E-2). Lumenkaatopaikan si-
jaintia on kaavan yhteydessä siirretty nykyisestä paikasta, Teollisuustien varresta, hieman 
pohjoisemmaksi. Kulku alueelle on osoitettu kaava-alueen pohjoisosan kautta, Suutarintien 
päästä. Lumenkaatopaikan eteläosasta kaava-alueen kaakkoiskulmaan, Teollisuustien var-
teen sijoittuvalle suojaviheralueelle on osoitettu alueen alavimmalle kohdalle varaus avo-
ojalle, jota on hoidettava siten, että valumavedet pääsevät esteettömästi virtaamaan sitä 
pitkin. Lumenkaatopaikan eteläosaan ja viereiselle suojaviheralueelle sekä kaava-alueen 
kaakkoiskulmaan sijoittuvalle suojaviheralueelle on varattu alueet hulevesien käsittelyyn, 
joihin on mahdollista rakentaa hulevesien viivytysaltaita.  

Liikenne alueelle tapahtuu Teollisuustien ja Yrittäjäntien kautta, joita tullaan jatkamaan ny-
kyisestään. Uusina katuina alueelle sijoittuvat Suutarintie ja Vaatturintie. 

3.1.2 Mitoitus 

Asemakaavan keskeiset mitoitustiedot ovat seuraavat: 

Asemakaavan muutoksen mitoitus 

Pinta-ala Kerrosala Pinta-ala Kerrosala

ha k-m2 muutos ha k-m2 

Liike-, toimisto-, teollisuus- ja 1,29 3 882 0,08 237

varastorakennusten alue (KT)

Teollisuus-, varasto-, liike- 2,79 8 365 2,79 8 365

ja toimistorakennusten alue (TA)

Teollisuusrakennusten alue (TT) 7,48 22 436 0,90 2 702

Viheralue (VL) -5,29

Erityisalue (E) 1,12 1,12

Erityisalue (EN) 0,10 0,10

Suojaviheralueet (EV) 2,96 2,96

Katualueet 2,49 0,42

YHTEENSÄ 18,23 34 683 3,08 11 304

Asemakaava Muutos
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3.2 Aluevaraukset 

Asemakaavassa on osoitettu seuraavat aluevaraukset: 

KT-6 Liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue 

Merkinnällä on osoitettu Teollisuustien eteläpuolelle sijoittuva korttelialue. 

- Korttelialueelle voidaan rakentaa teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistokäyttöä palve-
levia rakennuksia, ei kuitenkaan elintarvikemyymälöitä. 

- Korttelialueelle saadaan sijoittaa toimintoja, jotka eivät aiheuta ympäristöön häiritse-
vää melua, tärinää, ilman pilaantumista, palo- tai kemikaalivaaraa ja jotka eivät ros-
kaa eivätkä rumenna maisemakuvaa. 

- Rakennuspaikat on aidattava katualueen puolelta suojaistutuksin. Ulkovarastojen 
näkösuojaksi on rakennettava tai istutettava riittävän korkea aita. 

- Rakentamaton ja päällystämätön rakennuspaikan osa on istutettava ja pidettävä hy-
vässä kunnossa. 

- Autopaikkoja on varattava vähintään yksi teollisuus- ja varastokerrosalan 200 m² 
kohti, sekä vähintään yksi toimisto- ja liikekerrosalan 50 m² kohti. 

- Ennen rakennusluvan hakemista on kunnassa hyväksytettävä rakennuspaikkaa 
koskeva esisuunnitelma. 

 

TA-3 Asuntoalueen yhteyteen sopiva teollisuus-, varasto-, liike- ja toimis-
torakennusten korttelialue 

Merkinnällä on osoitettu Yrittäjäntien varteen sijoittuvat korttelialueet. 

- Korttelialueelle voidaan rakentaa teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistokäyttöä palve-
levia rakennuksia, ei kuitenkaan elintarvikemyymälöitä. 

- Korttelialueelle saadaan sijoittaa toimintoja, jotka eivät aiheuta ympäristöön häiritse-
vää melua, tärinää, ilman pilaantumista, palo- tai kemikaalivaaraa ja jotka eivät ros-
kaa eivätkä rumenna maisemakuvaa. 

- Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, josta aiheutuva melutaso ylittää asumiseen 
varatun korttelialueen rajalla päivällä (klo 7-22) 55 dB(A) ja yöllä (klo 22-7) 45 dB(A). 

- Rakennuspaikat on aidattava tiealueen puolelta suojaistutuksin. Ulkovarastojen nä-
kösuojaksi on rakennettava tai istutettava riittävän korkea aita. 

- Rakentamaton ja päällystämätön rakennuspaikan osa on istutettava ja pidettävä hy-
vässä kunnossa. 

- Autopaikkoja on varattava vähintään yksi teollisuus- ja varastokerrosalan 200 m², 
sekä vähintään yksi liike- ja toimistokerrosalan 50 m² kohti. 

- Ennen rakennusluvan hakemista on kunnassa hyväksytettävä rakennuspaikkaa 
koskeva esisuunnitelma. 

 

TT-2 Teollisuusrakennusten korttelialue 

Merkinnällä on osoitettu Teollisuustien, Suutarintien ja Vaatturintien varteen sijoittuvat kort-
telialueet. 

- Korttelialueelle voidaan rakentaa teollisuusrakennuksia sekä toimintaan välittömästi 
liittyviä toimisto- ja varastotiloja.  

- Rakennuspaikat on aidattava tiealueen puolelta suojaistutuksin. Ulkovarastojen nä-
kösuojaksi on rakennettava tai istutettava riittävän korkea aita. 

- Rakentamaton ja päällystämätön rakennuspaikan osa on istutettava ja pidettävä hy-
vässä kunnossa. 

- Autopaikkoja on varattava vähintään yksi teollisuus- ja varastokerrosalan 200 m², 
sekä vähintään yksi toimistokerrosalan 50 m² kohti. 
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- Ennen rakennusluvan hakemista on kunnassa hyväksytettävä rakennuspaikkaa 
koskeva esisuunnitelma. 

 

EV Suojaviheralue 

Merkinnällä on osoitettu kaava-alueelle sijoittuvat suojaviheralueet. 

 

EN Energiahuollon alue 

Merkinnällä on osoitettu puistomuuntamoiden paikat. 

  

E-2 Erityisalue 

Merkinnällä on osoitettu lumenkaatopaikka. 

 

3.3 Kaavan vaikutukset 

3.3.1 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 

Radantauksen teollisuus- ja yritysalueen laajennus käyttää mahdollisimman paljon hyväk-
seen jo rakennettua kunnallistekniikkaa ja katuja hyvien liikenneyhteyksien varrella. Ole-
massa olevaan Radantauksen teollisuusalueeseen läheisesti liittyvän rakentamattoman 
maa- ja metsätalousalueen osoittaminen teollisuus- ja yritysrakentamiselle laajentaa ja täy-
dentää hieman nykyistä yhdyskuntarakennetta. 

3.3.2 Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja rakennettuun ympäristöön 

Kaavan mukaisen rakentamisen myötä pelto- ja metsäalueen muuttuminen rakennetuksi 
ympäristöksi muuttaa alueen maisemaa ja taajamakuvaa suunnittelualueen itäosassa. 
Asumisen läheisyys huomioidaan rakentamisen sijoittelulla ja tiukemmin kaavaehdoin. Alu-
een länsiosa, Teollisuustien ja Yrittäjäntien varressa, tulee säilymään lähes ennallaan, ra-
kennettuna teollisuus- ja yritysalueena.  

Nykyisten, jo rakennettujen teollisuus- ja yrityskorttelien osalta on tarkistettu ja mahdolli-
suuksien mukaan laajennettu rakennuspaikkoja, jotta yritykset voivat tarvittaessa kehittää ja 
laajentaa toimintaansa. Alueen asemakaavamääräyksiä on tarkistettu ja päivitetty, millä py-
ritään kehittämään alueen kokonaiskuvaa ja ilmettä myös nykyisen rakentamisen osalta. 

Kaava-alueen keskelle on osoitettu alue lumenkaatopaikalle (E-2). Lumenkaatopaikaksi 
osoitetun alueen maaperän on todettu olevan erittäin vaikeasti rakennettavaa aluetta, jonka 
vuoksi lumenkaatopaikan sijaintia on kaavan yhteydessä siirretty nykyisestä paikasta poh-
joisemmaksi. Lumenkaatopaikan siirron myötä Teollisuustien varressa oleva maaperältään 
paremmin rakentamiseen soveltuva alue saadaan teollisuus- ja yrityskäyttöön. Kulku lu-
menkaatopaikalle on osoitettu kaava-alueen pohjoisosan kautta, Suutarintien päästä. 

3.3.3 Vaikutukset luonnonympäristöön 

Asemakaavan laajennusalue on osittain viljelykäytössä olevaa peltoa sekä metsää, jotka 
kaavan toteutuessa muuttuvat suunnitelluilta osin korttelialueiksi, kaduiksi sekä suojaviher-
alueiksi, jo olemassa olevan Radantauksen teollisuus- ja yritysalueen jatkoksi. Kaava-
alueen koilliskulmassa sijaitseva viljelykäytössä oleva peltoalue sekä itäosan metsäalue si-
joittuvat osin Kirkonkylän yleiskaavan laadinnan yhteydessä tehdyssä luontoselvityksessä 
todetulle paikallisesti arvokkaalle linnustoalueelle (Ahmon pellot). Luontoselvityksessä alu-
een osalta maankäyttösuosituksena on alueen säilyttäminen viljelykäytössä. Pääosa viljely-
käytössä säilytettävästä peltoalueesta sijoittuu kuitenkin luontoselvityksen sekä nyt laadit-
tavana olevan kaava-alueen ulkopuolelle, joten kaavan toteutumisella ei arvioida olevan 
olennaisia vaikutuksia luonnonympäristön arvojen säilyttämiseen ja turvaamiseen. Pelto-
alueen asemakaavoittaminen on välttämätöntä, koska kunnalla ei ole omistuksessaan vas-
taavaa yritysalueeksi nopeasti käyttöotettavaa metsäaluetta Kirkonkylän taajaman ympäris-
tössä.  
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Kaava-alueen toteuttamisen myötä rakennettujen ja asfaltoitujen alueiden lisääntyminen li-
sää jossain määrin alueelta syntyviä hulevesiä. Kaava-alueen keskiosaan sijoittuva lumen-
kaatopaikka synnyttää lisäksi varsinkin keväisin alueen kaakkoisosaan sulamisvesiä. Alu-
eelta syntyvien hule- ja sulamisvesien käsittelyä varten kaava-alueelle on osoitettu kaksi 
erillistä hule- aluetta, toinen lumenkaatopaikan eteläosaan ja sen välittömään läheisyyteen 
ja toinen kaava-alueen kaakkoiskulmaan, Vaatturintien ja Teollisuustien kulmaukseen. Alu-
eille on mahdollista rakentaa hulevesien viivytysaltaita, jotka vähentävät hulevesien pien-
hiukkasia.  

Kaava-alueelle sijoittuvat uudet korttelialueet voidaan liittää hulevesiverkostoon, joka jo täl-
lä hetkellä kulkee Yrittäjäntien ja Teollisuustien varrella tai vaihtoehtoisesti korttelialueilta 
syntyvät hulevedet voidaan johdattaa suojaviheralueiden ja lumenkaatopaikan kautta kaa-
vassa esitetyille hule- alueille. Hule- alueiden jälkeen vedet kulkeutuvat edelleen pelto-ojien 
ja radan alittavan rummun kautta Pieni-Sulkavaan. Pelto-ojien pituuskaltevuus on pääosin 
pieni, jolloin virtaama hidastuu ja epäpuhtauksien laskeutuminen ja imeytyminen on mah-
dollista myös ojissa. 

Kaava-alueen rakentamisen ei arvioida lisäävän merkittävästi Pieni-Sulkavaan johdettavien 
hulevesien määrää tai heikentävän pintaveden laatua purkuvesistössä tai Pieni-Sulkavan 
uimarannalla nykyiseen verrattuna. Hulevesien osalta tarkempi suunnittelu tehdään myö-
hemmin alueen toteutussuunnitelman yhteydessä.   

Pohjavesien tilaan kaavan mukaisella rakentamisella ei ole tiedossa olevia vaikutuksia. 

 
Kuva 12 Kaava-alueen hulevesien käsittelyä. 

3.3.4 Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen 

Kaava-alueen liikennetuotoksia on arvioitu Ympäristöministeriön julkaisun Liikennetarpeen 
arviointi maankäytön suunnittelussa (Suomen ympäristö 27/2008) mukaisesti. Julkaisussa 
esitetyt teollisuustoimipaikkojen tavaraliikenteen tuotokset perustuvat aikaisempiin liikenne-
laskentatuloksiin Espoossa ja Tampereella sekä Alankomaissa toteutettuun valtakunnalli-
seen jakeluliikennetutkimukseen. Julkaisussa annetut esimerkit erilaisen teollisuustoimi-
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paikkojen matkatuotoksista ovat suuntaa antavia ja riippuvat toimipaikan koosta ja tuotan-
tomääristä. Radantauksen kaava-alueen osalta matkatuotosten määrät on arvioitu olevan 
lähellä julkaisussa esitettyjä minimiarvoja. Radantauksen alueella toimii tällä hetkellä eri te-
ollisuustuotteiden valmistukseen, huoltoon ja korjauksen erikoistuneita yrityksiä mm. kone-
paja, autokorjaamo ja automaalaamo. Alueelle sijoittuvien uusien toimintojen arvioidaan 
olevan nykyisen kaltaista pienteollisuus- tai pienyritystoimintaa. Liikennemäärätietoja suun-
nittelualueen ja läheisen katuverkolta osalta ei ole ollut käytettävissä.  

Radantauksen teollisuusalueelle on osoitettu kaavassa kuusi uutta/rakentamatonta teolli-
suus-, toimisto- tai varastorakennusten korttelialuetta, joilla käyttämätöntä rakennusoikeutta 
on yhteensä noin 18 100 km2. Alueen rakentumisen myötä liikennemäärän lisäys arvioi-
daan olevan noin 230 ajoneuvoa vuorokaudessa (henkilöautoliikennettä noin 200 ajon/vrk 
ja paketti- ja kuorma-autoliikennettä noin 30 ajon/vrk). Henkilöautoliikenteen osalta taaja-
man sisäisen liikenteen arvioidaan käyttävän hyväkseen kaava-alueen läheistä katuverkkoa 
ja kauempaa saapuvan liikenteen valtatie 5:n liittymää. Paketti- ja kuorma-autoliikenteestä 
suurin osa suuntautunee valtatie 5:n liittymään. Olemassa olevien katujen ja liittymien väli-
tyskyvyn arvioidaan olevan riittävä syntyvälle liikenteen kasvulle.  

Suunnittelualueen liikenneturvallisuutta on pyritty huomioimaan rakennuspaikoille sijoittu-
vien liittymien suunnittelulla liittämäkieltoaluein. Uusina katuina alueelle sijoittuvat Suutarin-
tie ja Vaatturintie. 

3.3.5 Vaikutukset ihmisen elinoloihin ja elinympäristöön 

Kaavan toteutuminen ei heikennä asumisen olosuhteita suunnittelualueen läheisyydessä. 
Uusien katujen rakentuessa nykyisin käytössä olevat yksityistiet vähenevät. Asutusta lä-
himmäksi sijoittuvien teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueiden osal-
ta kaavamääräyksenä on asuntoalueen yhteyteen sopiva teollisuus-, varasto-, liike- ja toi-
mistorakennusten korttelialue, jolle ei saa sijoittaa laitosta joka aiheuttaisi melu tai muuta 
ympäristöhäiriötä. Toiminnan rajoituksilla turvataan suotuisten asuinolosuhteiden säilymi-
nen työpaikka-alueen läheisyydessä. Lisäksi uusien, Yrittäjäntien varrelle sijoittuvien kortte-
lialueiden rajalle on osoitettu leveämmät istutusalueet, joilla mahdollistetaan asutuksen 
suuntaan näkösuojaa antavan kasvillisuuden istuttaminen kadun varteen. 

Lisääntyvä liikenne kasvattaa valtateiden ja katujen ajoneuvoliikenteestä aiheutuvaa pako-
kaasujen ja pölyn vaikutusta alueen ilmanlaatuun. Näiden vaikutusten ei arvioida kuiten-
kaan aiheuttavan merkittäviä haittoja läheiselle asutukselle. Asemakaavan toteuttamisen 
myötä alueelle syntyvien uusien työpaikkojen määrä riippuu alueelle sijoittuvista yrityksistä.  

3.3.6 Taloudelliset vaikutukset 

Kaava-alue rakentuu nykyisen yhdyskuntarakenteen yhteyteen olemassa olevaa kunnallis-
tekniikkaa hyödyntäen. Alueen käyttöönotto on kaavataloudellisesti edullista, koska liityntä-
katuja tai – verkostoja ei tarvitse rakentaa. Kaavan toteuttaminen edellyttää Yrittäjäntien ja 
Teollisuustien jatkamista sekä kahden uudet kadun, Suutarintien ja Vaatturintien rakenta-
mista.  

3.4 Kaavamerkinnät ja –määräykset 

Kaavamerkinnät ja -määräykset ovat Siilinjärvellä noudatetun yleisen linjauksen mukaisia. 
Niissä on kuitenkin otettu huomioon ympäristöministeriön uusin kaavamerkintäpäätös.  

Kaavamääräysten keskeinen sisältö on esitetty sivuilla kohdassa 3.2 Aluevaraukset. Täy-
dellisinä kaavamerkinnät ja määräykset käyvät ilmi liitteenä 3 seuraavasta kaavakartasta. 

3.5 Nimistö 

Alueella voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualuetta pohjoisessa rajaava katu 
on osoitettu Jääskeläntieksi. Kadun varrella sijaitsevat yritykset ovat käyttäneet postiosoit-
teenaan Yrittäjäntietä. Nyt laadittavana olevan asemakaavan yhteydessä katu osoitetaan 
Yrittäjäntieksi. Uusina katuina alueelle sijoittuvat Suutarintien ja Vaatturintie.



Asemakaava Kaavaselostus  

Radantaus, teollisuusalue Osa  ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Sivu 22(22) 

  

 

4. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

4.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Kaavamääräysten mukaan ennen rakennusluvan hakemista kunnassa tulee hyväksyttää 
rakennuspaikkaa koskeva esisuunnitelma. Alueelle laadittujen katu – ja maanteiden alueva-
raussuunnitelmien perusteella kaavaan on varattu tarpeelliset liikennealueet, joissa varau-
dutaan myös tulevaisuuteen. 

4.2 Toteuttaminen ja ajoitus 

Asemakaavan valmistuttua on mahdollisuus lähteä kehittämään aluetta tarpeiden mukai-
sesti.



 

 

  

 Liitteet 

 1. Tilastotiedot 

2. Ajantasa-asemakaava 

3. Kaavakartta määräyksineen (pienennös) 

 



Liite 1 Tilastotiedot 

 

 

 

 



Liite 2 Ajantasa-asemakaava 

 

 

 


