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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 Siilinjärvi 

Asemanseutu, Viinamäki 
Asemakaava ja asemakaavan muutos 

Kaavatunnus 749 1142 

Korttelit 1135 (osa), 1139, 1140 (osa), 1142, 
1401–1402 ja 1418–1419 

 

 Kaavaselostus, joka koskee 20.11.2017 päivättyä 
asemakaavakarttaa 

 

Asemakaavan muutos koskee: Siilinjärven kunnan 1. kunnanosan kortteleita 1135 (osa), 1139, 
1140 (osa), 1142, 1401–1402 ja 1418–1419 sekä virkistys-, eri-
tyis-, maantie- ja katualueita. 

 

Asemakaavalla ja asemakaavan 
muutoksella muodostuvat: 

Siilinjärven kunnan 1. kunnanosan korttelit 1135 (osa), 1140 
(osa), 1142–1146, 1401–1402 sekä virkistys-, erityis-, maantie-
, rautatie- ja katualueet.  

 

Alueen sijainti: Suunnittelualue sijaitsee Siilinjärven kirkonkylän keskustassa, 
rautatieaseman, Asematien, Tarinantien ja Terverinteentien 
ympäristössä. Alue rajautuu pohjoisessa Nilsiäntiehen (kt 75), 
idässä Siilinpääntiehen ja rautatiehen, etelässä Pappilanrinte-
seen ja lännessä Kasurilantiehen sekä Asematiehen. 

  

Kaavatyön tarkoitus Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella: 

 määritellään keskeisellä paikalla sijaitsevan osittain kaavoit-
tamattoman alueen käyttö ja tarkistetaan suunnittelualuee-
seen kuuluvien nykyisten asemakaavojen ajantasaisuus 

 lisätään ja monipuolistetaan kirkonkylän asuntokantaa mah-
dollistamalla uusien kerrostalojen täydennysrakentaminen 

 tutkitaan mahdollisuutta korvata vanhoja liikerakennuksia 
uusilla asuinkerrostaloilla sekä nuorisotalo uudella palvelu-
talolla 

 selvitetään rakennetun ympäristön kulttuuriarvot ja anne-
taan kaavassa tarvittavat suojelumääräykset 

 osoitetaan aluetta palvelevat katualueet sekä viher- ja suo-
javiheralueet ja alueella sijaitsevat nykyiset omakotitalot ja 
rautatieaseman rakennukset 

 

Kaava-alueen pinta-ala on n. 14 ha. 
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2. TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Suunnittelualue on ollut mukana Asemanseutu - Siilinpää laajemmassa asemakaavaluon-
noksessa touko-kesäkuussa 2014. Luonnosvaiheen jälkeen asemakaava-alue jaettiin kah-
teen osaan.  Kaavoitusta jatkettiin Siilinpään alueen osalta omana kaavatyönään ripeämmin 
eteenpäin, koska kyseessä olevan alueen osalta lausunnoissa esille nousseet asiat oli selvi-
tetty ja ratkaistu. Asemanseudun alueen osalta tarvittiin lisäselvityksiä maankäyttösopimuk-
siin, asumisen sijoittumiseen sekä rakennussuojelun ratkaisemiseen. 

Asemanseudun ja Viinamäen asemakaava päätettiin asettaa nähtäville uudestaan luonnok-
sena suunnittelualueen laajentuessa, kun mukaan kaava-alueeseen liitettiin Tarinantien ja 
Kotipolun varrella sijaitsevien kerrostalojen, palvelutalo Akuliinan sekä nuorisotalo Semppik-
sen rakennuspaikat. 

Asemanseudun ja Viinamäen asemakaavaa valmistellaan Kirkonkylän yleiskaavaratkaisun 
pohjalta ilman vaihtoehtoisia tarkasteluja muista maankäyttömuodoista. Asemakaavan osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto olivat nähtävillä loka-marraskuussa 
2016 ja asemakaavaehdotus touko-kesäkuussa 2017. Asemakaava pyritään saamaan hy-
väksyttäväksi syksyn 2017 aikana. 

2.2 Asemakaavan tavoitteet ja keskeinen sisältö 

Asemakaavalla määritellään keskeisellä paikalla sijaitsevan osittain asemakaavoittamatto-
man alueen käyttö ja tarkistetaan suunnittelualueeseen kuuluvien nykyisten asemakaavojen 
ajantasaisuus. 

Asemakaavalla lisätään ja monipuolistetaan kirkonkylän asuntokantaa mahdollistamalla uu-
sien kerrostalojen täydennysrakentaminen liikenteellisesti ja palvelujen kannalta hyvin saa-
vutettavissa olevalle paikalle sekä tutkitaan mahdollisuutta korvata vanhoja liikerakennuksia 
uusilla asuinkerrostaloilla sekä nuorisotalo uudella palvelutalolla. 

Asemakaavalla selvitetään rakennetun ympäristön kulttuuriarvot ja annetaan kaavassa tar-
vittavat suojelumääräykset. Kaavassa osoitetaan aluetta palvelevat katualueet sekä viher- ja 
suojaviheralueet ja alueella sijaitsevat nykyiset omakotitalot ja rautatieaseman rakennukset.  

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Uudisrakentaminen on mahdollista toteuttaa heti sen jälkeen, kun se on kaavallisesti sekä 
teknisten ja taloudellisten toteuttamisedellytysten puolesta mahdollista. Asuinkerrostalojen 
rakennuspaikkojen luovuttaminen pyritään yhteensovittamaan muiden kirkonkylän kerrosta-
lohakkeiden kanssa. Asematie 9:ssä sijaitsevan kerrostalorakennuspaikan osalta rakentami-
nen on käynnistynyt jo ennen asemakaavan hyväksymistä, kunnassa myönnetyn poikkeus-
luvan mukaisesti.  
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3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Siilinjärven kirkonkylän keskustassa, Asematien, Tarinantien, Ter-
varinteentien ja rautatieaseman ympäristössä. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa kanta-
tiehen 75 (Nilsiäntie), idässä Siilinpääntiehen ja rautatiealueeseen, etelässä Viinamäen ker-
rostaloalueeseen ja lännessä Kasurilantiehen sekä Asematiehen. 

Suunnittelualueen maisemakuvaa hallitsee laaja rautatieaseman alue lastausalueineen. 
Rautatieaseman läheisyyteen, Asematien varteen on sijoittunut asuin- ja liikerakennuksia. 
Alue on entistä Siilinjärven liikekeskustaa, joka 1970-luvun loppupuolella alkoi hiljentyä Sii-
linjärven kaupallisten palveluiden siirryttyä uuteen keskustaan.  

Suunnittelualueen eteläosassa, Asematien ja Tervarinteentien varrella sijaitsevat Siilinjär-
ven entinen elokuvateatteri Kino-Siili, entinen kirkkoherran pappila sekä 1950-luvulla raken-
tunut pientalojen korttelialue. Tarinantien ja Kotipolun varteen on sijoittunut kerrostaloja, 
palvelutalo Akuliina sekä nuorisotalo Semppis.   

Suunnittelualue sijaitsee liikenteellisesti ja palvelujen kannalta hyvällä paikalla. Kirkonkylän 
keskustan monipuoliset palvelut ovat lähietäisyydellä ja liikenne alueella toimii rautateitse ja 
maanteitse. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 14 ha, josta asemakaavan muutosalu-
etta on noin 6,5 ha. 

 
Kuva 2 Ortoilmakuva suunnittelualueelta 

pappila 

Akuliina 

rautatie-

asema 

Kino-Siili 
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3.1.2 Luonnonympäristö 

Maisemarakenne, maisemakuva, luonnonolot 

Siilinjärven kirkonkylän alue on maastonmuodoiltaan vaihtelevaa ja osin varsin jyrkkäpiir-
teistä maastoa. Siilinjärven kautta kulkee Suomen pisin yhtenäinen harjujakso, joka haaroit-
tuu kirkonkylän kohdalla kahteen suuntaan. Muodostuman alue on vaihtelevaa, suppien ja 
lampien värittämää harjumaastoa, joka näyttäytyy parhaimmillaan keskusselänteellä Pata-
kukkulan ja Tarinaharjun ympäristössä. Siilinjärvi sijaitsee eteläboreaalisella kasvillisuus-
vyöhykkeellä ja Järvi-Suomen kasvimaantieteellisellä alueella. Eliömaakuntajaossa se on 
osa Pohjois-Savoa. Siilinjärvi kuuluu Kuopion lehtokeskuksen ydinalueeseen, mikä näkyy 
kasvillisuuden rehevyytenä ja vaateliaiden kasvilajien esiintymisenä (Kirkonkylän osayleis-
kaava, luontoselvitys, Pöyry Finland Oy, 31.12.2014). 

Asemanseudun ja Viinamäen kaava-alue sijoittuu Tarinaharjulta kohti Siilinlahtea ja Siilinjo-
kea viettävän harjun itärinteeseen. Rautatieasema ympäristöineen sijaitsee kaava-alueen ta-
saisimmalla kohdalla, jossa maanpinnan korkeus on noin +100 mpy. Suunnittelualueen kor-
kein kohta sijaitsee palvelutalo Akuliinan läheisyydessä, jossa maanpinta on noin +126 mpy. 
Suunnittelualueella kasvaa harjumaisemalle tyypillistä komeaa mäntyvaltaista puustoa. Ase-
mantien varressa on rivi istutettuja lehmuksia.  

 
Kuva 3 Viistoilmakuva suunnittelualueesta 

Maaperä 

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. Rakennetutkimuksen 
ja virtausmallinnuksen tavoitteena oli saada nykyistä enemmän geologista ja hydrogeolo-
gista tietoa alueen maankäytön suunnittelua ja toteuttamista varten.  

Siilinjärven maisema ja maankamara on muotoutunut suurimmaksi osaksi viimeisimmän 
jääkauden aikana, joka päättyi noin 10 000 vuotta sitten. Maankamara koostuu ikivanhasta 
kallioperästä ja sitä peittävästä maaperästä, joka on syntynyt jääkausien aikana ja niiden 
jälkeen. Alueen ympäristön yleisimmät maalajit ovat jääkauden aikana syntyneet ohuesti 
kallioperää peittävä moreeni ja muinaisen Yoldiameren pohjasedimenteiksi kerrostuneet 
savet ja siltit sekä alueen läpi kulkevan harjun hiekat ja sora. Paikalliset maanpinnan kor-
keuserot ovat paikoin varsin suuria (70 – 80 m) ja alavinta seutu on vesistömaiseman ym-
päristössä. 
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Rakennetutkimuksen ja virtausmallinnuksen yhteydessä tehtyjen painovoimamittausten pe-
rusteella kiinteän kallion raja on kaikkein syvimmällä Siilinlahdella syvässä luode-kaakko 
suuntaisessa ruhjeessa aivan pohjavesialueen rajalla Ahmonlammen ja Nilsiään vievän tien 
seutuvilla. Mittausten tulkinnan perusteella ruhje ulottuu jopa 50 – 60 m merenpinnan ala-
puolelle ja syvyys maanpinnalta ehyeen kallioon on jopa 170 m (Siilinjärven Harjamäki-Ka-
surilan ja Jälänniemen pohjavesialueiden geologinen rakennetutkimus ja pohjaveden vir-
tausmallinnus. Geologian tutkimuskeskus, 14.12.2016). 

 

 
Kuva 4 Painovoimamittausten tulkinta Nilsiäntien läheisyydessä sekä väliltä Vt5- Tarinantie-Siilinlahti-
Laitilantie (Siilinjärven Harjamäki-Kasurilan ja Jälänniemen pohjavesialueiden geologinen rakennetutki-
mus ja pohjaveden virtausmallinnus. GTK, 2016) 

Vesistöt ja vesitalous 

Pohjavesi 

Suunnittelualue sijoittuu osittain Harjamäki-Kasurila pohjavesialueelle. Siilinjärven kunnan 
vesihuoltolaitoksen Hakkaralan vedenottamo on suunnittelualueesta noin 0,7 kilometrin 
etäisyydellä luoteessa ja noin 1 kilometrin etäisyydellä lounaan suunnassa Tarinaharjulla 
on vesihuoltolaitoksen Koivuniemen pohjavedenottamo. Suunnittelualueella ei ole pohjave-
den havaintoputkia. Kesällä 2009 mitattu pohjavedenpinta vaihteli Hakkaralan alueella ta-
solla +92,96–93,32 m mpy.  

Geologian tutkimuskeskuksen laatimassa rakennetutkimuksessa ja virtausmallinnuksessa 
selvitettiin pohjavesialueen eteläpuolista aluetta Jälän suunnalla, ja Harjamäki-Kasurilan 
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pohjavesialueen mahdollisia hydraulisia yhteyksiä Jälänniemen pohjavesialueeseen. Harja-
mäki-Kasurila ja Jälä (Jälänniemen pohjavesialue) pohjavesimuodostuma koostuu harjuko-
konaisuudesta, joka näyttäisi olevan hydraulisesti yhtenäinen. Päävirtaussuunta on luoteesta 
kaakkoon. Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueen muodostumisalueen pinta-ala on noin 552 
ha ja arvioitu antoisuus 4500 m3/vrk. Alustavassa pohjavesialueiden rajausehdotuksessa on 
Siilinjärven keskustaajaman alueen osalta todettu, että pohjavesialueen rajaus säilyisi suun-
nilleen entisen kaltaisena. 

 
Kuva 5 Ote maaperäkartasta ja ehdotus pohjavesialueen rajaukseksi (Siilinjärven Harjamäki-Kasurilan ja 
Jälänniemen pohjavesialueiden geologinen rakennetutkimus ja pohjaveden virtausmallinnus. GTK, 
2016) 

Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin ELY- keskusten alueilla to-
teutettiin vuonna 2010 Liikenneviraston toimesta rataverkon pohjavesialueiden riskienhallin-
taprojekti. Riskienhallintaprojektin raportissa on käyty kattavasti läpi radanpidon pohjavesi-
riskit ja riskienhallinta. Raportissa todetaan, että normaaliolosuhteissa radanpidosta tai rau-
tatiekuljetuksista ei aiheudu sellaisia päästöjä, joilla olisi vaikutusta pohjaveden laatuun. Mer-
kittävin radanpidosta aiheutuva pohjavesiriski liittyy vaarallisten aineiden kuljetuksiin, lähinnä 
onnettomuustilanteisiin ja säiliön rikkoutumisen seurauksena tapahtuvaan kemikaalin vuota-
miseen ympäristöön. Tällaisissa vakavissa onnettomuustapauksissa maaperään ja edelleen 
pohjaveteen voi päästä suuriakin kemikaalimääriä. Onnettomuuden todennäköisyyteen ja 
päästöriskin suuruuteen vaikuttavat mm. tavaraliikenteenkaluston kunto, radan kunto, vaa-
rallisten aineiden kuljetusmäärät sekä junaturvallisuus. Viime vuosina kemikaalivuotojen eh-
käisyyn ja torjuntaan on panostettu merkittävästi. Vaarallisten aineiden kuljetukset pyritään 
kuljettamaan lähtöasemalta määränpäähän ilman välipysähdyksiä ja vaihtotöiden, säiliövau-
nujen purkauksen sekä täytön ym. toimenpiteiden, joista voisi aiheutua pohjavesiriskiä, 
määrä on pyritty minimoimaan ja ne ovat pyritty sijoittamaan pohjavesialueiden ulkopuolelle.  

Onnettomuustilanteiden lisäksi päästöjä voi aiheutua säiliövaunujen tihkuvuotoina, jotka pi-
temmällä aikavälillä voivat myös vaarantaa pohjaveden laatua. Tällaisissa tapauksissa pääs-
töt voivat olla vaikeammin havaittavia. 1990-luvun alusta lähtien tihkuvuodot ovat kuitenkin 
olennaisesti vähentyneet ja merkittävimpänä syynä siihen on ollut säiliövaunujen tarkentunut 
valvonta itärajalla. Muita radanpitoon liittyviä toimintoja, joista voi aiheutua pohjaveteen koh-
distuvaa riskiä, ovat mm. tankkaus-, huolto- ja korjaamoalueet, joita teknisten suojaustoimen-
piteiden ansiosta nykyisin voidaan kuitenkin pitää vähäisenä riskinä pohjavesialueille.  
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Aikaisemmasta toiminnasta johtuen rataverkon pohjavesialueilla esiintyy pilaantuneen maa-
perän kohteita, jotka sijoittuvat tyypillisesti ratapiha-alueille. Ratapihoilla nykyisin tai aikai-
semmin harjoitettujen toimintojen kuten polttoaineen käsittelyn ja varastoinnin tai kaluston 
huoltotoiminnan seurauksena maaperään on voinut päästä haitta-aineita (öljypäästöt). Alu-
eilla, joissa on tai on ollut kemikaalivaunujen seisontaraiteita tai ratapölkkyjen kyllästystoi-
mintaa, voi myös esiintyä maaperän pilaantuneisuutta. Ratalinjalla kyllästetyistä ratapölkyistä 
ei ole tutkimusten perusteella todettu aiheutuneen maaperän pilaantumista.  

Ratapihoilla ja rataverkolla on aiempina vuosina rikkakasvien ja vesakon torjunnassa käytetty 
kemikaaleja, joiden vaikutus voi edelleen näkyä pohjavedessä torjunta-ainejääminä. Useat 
torjunta-aineet ja niiden hajoamistuotteet ovat hyvin pysyviä ja ne voivat siten säilyä pohja-
vedessä pitkän aikaa. Pohjavedessä saatetaan havaita edelleen torjunta-ainejäämiä, vaikka 
torjunta-aineiden käytöstä olisi luovuttu jo aikaisemmin. Torjunta-aineita on käytetty eri toi-
mintoihin ja maankäyttömuotoihin liittyen (mm. tienpito, maa- ja metsätalous, puutarhat), 
minkä vuoksi niiden alkuperää on usein vaikea osoittaa. Liikennevirasto on luopunut torjunta-
aineiden käytöstä pohjavesialueilla ja nykyisin vesakon ja rikkakasvien torjunta suoritetaan 
pohjavesialueilla mekaanisesti 

Riskienhallintaprojektin yhteydessä Siilinjärven ratapihan todettiin sijaitsevan Harjamäki-Ka-
surilan pohjavesialueen itäreunalla, pääosin pohjavesialuerajauksen ulkopuolella. Maaperä 
tällä harjun lieveosalla on heikosti vettä johtavaa. Pohjaveden virtaus suuntautuu pohjavesi-
alueen reunalle sijoittuvasta ratapiha-alueen eteläosasta kohti Siilinjärveä, joka edustaa alu-
een alinta vesipintaa. Hakkaralan vedenottamo sijaitsee noin 0,7 kilometrin päässä Siilinjär-
ven ratapihasta, pohjaveden virtaukseen nähden ratapihan yläpuolella. Ratapihan sijaintiris-
kiä on edellä mainittujen syiden vuoksi pidetty vähäisenä. Harjamäki-Kasurila pohjavesialu-
eelle sijoittuvat rataosuudet on arvioitu riskiluokkaan D (hyvin pieni). Toimenpidesuosituk-
sena Siilinjärven ratapiha-alueella tehtävien rakennus- ja kunnossapitotöiden yhteydessä on 
maaperän pilaantuneisuustutkimukset. 

Pintavedet 

Suunnittelualue kuuluu suurimmaksi osaksi Juurusveden (04.611) ja osittain Sulkavanjär-
ven (04.651) valuma-alueisiin. Suunnittelualueen kaakkoispuolella sijaitsevan Siilinjärven 
ekologisen tilan on arvioitu olevan tyydyttävä. 

 
Kuva 6 Valuma-alueet Siilinjärven kirkonkylän tuntumassa. 
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Luonnonsuojelu 

Suunnittelualueelle on tehty liito-oravaselvitys vuonna 2013. Selvityksessä todetaan, että 
kaavoitettavalla alueella kasvaa vain yksittäisiä kuusia, eikä alueella ole havaittu liito-oravan 
elinympäristöksi selvästi soveltuvia metsiköitä. Kaavoitettavan alueen itäpuolella, Päivärin-
teellä, on tehty liito-oravahavaintoja, mutta Asemanseutu ei todennäköisesti kuitenkaan ole 
Päivärinteen liito-oravien kannalta tärkeä edes ruokailualueena, sillä se sijaitsee etäällä Päi-
värinteen esiintymistä. Selvityksessä todetaan, että osa kaava-alueesta saattaa toimia liito-
oravan kulkuyhteytenä Päivärinteeltä Siilinlahden pohjukan kautta lounaaseen, Tarinahar-
julle ja Vanhan pappilan alueelle. 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella  

Kaavoitettavalla alueella sijaitsee omakotitaloja, kerrostaloja sekä palvelutalo Akuliina. Asuk-
kaita alueella on yhteensä noin 100 henkilöä. 

Yhdyskuntarakenne, taajamakuva 

Siilinjärven kyläkuvan kehityshistoria kytkeytyy saumattomasti liikennemuotojen kehittymi-
seen. Jo 1960-luvulla syntynyt Savon päätie sivusi Siilinpään satamarannassa vesitien pää-
tettä. Myöhemmin samoilta paikkeilta haarautuivat tiet myös Nilsiän ja Maaningan suuntiin. 
Myös rautatieasema sijoittui tämän saman solmupisteen tuntumaan Savon radan valmistut-
tua vuonna 1902. Rautatien tulo Siilinjärvelle vilkastutti liike-elämää ja uusia kauppaliikkeitä 
rakennettiin Asematien varrelle, joka on osa vanhaa Kuopion ja Oulun välistä maantietä. 
Asematie siirrettiin rautatien itäpuolelta nykyiselle paikalleen vuosisadan vaihteessa rauta-
tien rakentamisen yhteydessä. Asematiestä tuli liikenteellisen sijaintinsa vuoksi taajaman 
luonnollinen liikekeskus ja sellaisena se säilyi aina 1970-luvulle, jolloin nykyinen keskusta-
suunnitelma alkoi hahmottua.  

 
Kuva 7 Näkymää Asematieltä 

Kaava-alue on osa rakennettua taajamamiljöötä, jonka maisemakuvaa hallitsevat laaja rau-
tatieaseman alue sekä Asematien ja Tarinantien varteen sijoittuneet asuin- ja liikekerrostalot. 
Rautatieaseman eteläpuolella sijaitseva puisto on suunnittelualueen laajin, yhtenäisenä alu-
eena säilynyt viheralue, joka kuuluu rautatieaseman rakennussuojelualueeseen.  

Puiston eteläpuolella sijaitsevat Siilinjärven entinen elokuvateatteri Kino-Siili, entinen kirkko-
herran pappila ja 1950-luvulla rakennettu pientalojen korttelialue. Suunnittelualue sijoittuu jo 
rakennettujen Siilinpään, Viinamäen, Keskuskorttelin ja Kirkonmäen asemakaava-alueiden 
väliseen maastoon, valmiiden kunnallistekniikan ja liikenneväylien äärelle. Siilinjärven kes-
kustaajamaa halkova itä-länsisuuntainen Nilsiäntie kulkee suunnittelualueen pohjoisosassa 
ja itälaidalla kulkee pohjois-eteläsuunnassa Savon rata.  
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Palvelut 

Alue sijaitsee palveluihin nähden hyvällä paikalla. Suunnittelualueella, Asematien varrella si-
jaitsee mm. lemmikkieläinliike, kirpputori ja parturi. Siilinlahden alakoulu, Ahmon yläkoulu ja 
lukio sekä ydinkeskustan monipuoliset palvelut sekä terveyspalvelut ovat noin 100–200 met-
rin säteellä suunnittelualueesta.  

Suunnittelualueella on työpaikkoja palvelutalo Akuliinassa ja Asematien varrella sijaitse-
vissa liikkeissä yhteensä noin 60 työpaikkaa. 

Virkistys 

Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee useita virkistysmahdollisuuksia mm. Mäntyrannan 
kesäteatteri, Ahmon urheilu-alue, Saharan ja Tarinaharjun ulkoilualue, koulujen ja päiväkodin 
läheisyydessä olevat urheilu- ja leikkikentät, Siilinlahden uimaranta, hiihtoladut sekä keskus-
tan virkistyskylpylä. Nilsiäntien varrella sijaitseva, aina Kuuslahteen saakka ulottuva yhtenäi-
nen kevyenliikenteen väylä toimii myös pyöräily-, lenkkeily- ja rullaluistelureittinä.  

Liikenne 

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa nelikaistaiseen kantatiehen 75 (Nilsiäntie), jolla no-
peusrajoitus on 50 km/h. Kaava-alueen katuina toimivat Asematie, Kotipolku, Tarinantie ja 
Tervarinteentie. Nilsiäntien ja alueen katujen varsilla on kevyen liikenteen väylät lukuun otta-
matta Kotipolkua. Kevyt liikenteen osalta kaava-alueella on kaksi rautatien alittavaa alikul-
kua. 

Joukkoliikenteen saavutettavuus ja palvelutaso alueella ovat hyvät. Linja-autoliikenne toimii 
kaava-aluetta rajaavilla Nilsiäntiellä ja Kasurilantiellä sekä paikallisesti että seudullisesti. 
Kaava-alueen itälaidalla kulkee pohjois-eteläsuuntaisesti rautatie, jonka kautta Siilinjärveltä 
on hyvät junayhteydet Pohjois- ja Etelä-Suomeen. 

Kuopioon, Siilinjärvelle ja Suonenjoelle on tekeillä yhteinen tie- ja raideliikenteen meluselvi-
tyksen päivitys. Selvityksen yhteydessä Siilinjärven alueella on suoritettu liikennelaskentaa 
kokoojakaduilla toukokuussa 2016. Kaava-alueen osalta liikennelaskennan tulokset on esi-
tetty kuvassa 7. 

 

 

 

 

Kuva 8 Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteet reitit sekä liikennemäärätiedot suunnittelualueelta 



Asemakaava   

Asemanseutu ja Viinamäki   LÄHTÖKOHDAT Sivu 15(53) 

  

 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Kaavoitettavalla alueella ei ole todettuja muinaismuistoja. 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on tehnyt Siilinjärven rakennuskulttuuri-inventoinnin 2013. 
Siilinjärven rakennusperintökohteet on jaettu valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikalli-
sesti merkittäviin kohteisiin. Kohde voi koostua yhdestä tai useammasta rakennuksesta.  

Siilinjärven rautatieasema 

Siilinjärven rautatieaseman alue muodostaa maakuntakaavan rakennussuojelualueen, jonka 
aluerajaukseen kuuluvat asemarakennukset, asuinrakennukset talousrakennuksineen ja ra-
kenteet sekä myös puistoalueet (maakunnallisesti merkittävä kohde ja alue). 

Siilinjärven rautatieasema on tärkeä muistomerkki 
rautatien merkityksestä kunnan ja etenkin aseman-
seudun kehittymiselle. Aseman rakentamisen myötä 
syntyi kunnan nykyinen keskusta. Rautatieasema (V-
luokan asema) rakennettiin 1900–1902 arkkitehti 
Bruno Granholmin laatimien tyyppipiirustuksien mu-
kaan lähinnä kansallisromantiikasta vaikutteita saa-
neeseen tyyliin. Asemarakennuksessa oli alun perin 
toimisto, odotussali ja asemapäällikön asunto. Vuo-
den 1908 laajennuksessa saatiin muutama huone li-

sää ja tiloissa on nykyisin odotussali. 

 

Rautatieaseman makasiini on rakennettu 1914 ja 
1928 ja siihen on tehty laajennus 1944. Makasiinia 
käytettiin alkuaan saapuvan ja lähtevän rahtitavaran 
säilyttämiseen. Siinä oli kylmän varastotilan lisäksi 
myös lämmin tila, jossa nykyään on aseman arkisto. 
1970-luvun pulivälissä makasiiniin rakennettiin ase-

man lämpökeskus. 

 

 

Rautatieaseman asuintalo on rautatiehenkilökunnan 
virka-asunnoksi tehty rakennus, jossa oli alkuaan 
kaksi huoneistoa. Sota-aikana se oli jonkin aikaa 
evakkojen väliaikaisena majoitustilana. Rakennus 
muutettiin yhden perheen asunnoksi sotien jälkeen, 
nähtävästi v. 1946. Nykyisin rakennus on yksityis-
omistuksessa ja sitä on voimakkaasti remontoitu. 
Avokuisti on purettu ja ulko-ovi vaihdettu. Laaja ras-
kastekoinen terassi on rakennettu sisäänkäynnin yh-
teyteen. Rakennuksen tunnistaa komeasta savupii-
pustaan, joka on pellitetty. 

 

 

 

Rautatieaseman asuinrakennus valmistui v. 1920 
rautatieläisten saunaksi ja pesutuvaksi, ja sen poh-
joispuolen huoneessa oli leipomo. Sotien aikana lei-
pomotoiminta oli vilkkaampaa ja talon pohjoisseinään 
leikattiin suuri aukko leipien jakelua varten. Talo sa-
neerattiin asuinrakennukseksi v.1946, jolloin sen ja 
aseman maakellarin väliin rakennettiin sauna ja poh-

joispuolelle liiteri ja varastorakennus.   

 

 

Kuva 10 Rautatieaseman makasiini 

Kuva 11 Asuintalo 

Kuva 12 Asuinrakennus 

Kuva 9 Rautatieaseman asemarakennus 
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Pihapiiriin kuuluu asuinrakennusten lisäksi kaksi ta-
lousrakennusta, joista toisessa on alkuaan ollut 
kaksi pientä navettaa, toisessa aitat ja liiterit talon 
asukkaille. Sauna on osittain purettu ja toisesta ta-
lousrakennuksesta on tehty majoitusrakennus. Pi-
hapiiriä on voimakkaasti muokattu. 

 

 

Asemarakennuksen yhteydessä on myös huvimaja, 
joka usein kuului rautatieasemapuistoihin. Huvi-
maja on maalattu kuten muut voimakkaasti muute-
tut rakennukset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puurakenteinen kiviperustainen siniseksi maalattu 
(valkoisin koristelistoin) vaakalaudoitettu talousra-
kennus sijaitsee asemarakennuksen takana sen 
lounaiskulmassa. Hyväkuntoisessa rakennuksessa 
on uudehko tumma huopakate. 

 

 

 

 

 

Maakellari on osa aseman käytön historiaa. Se on 

heikohkossa kunnossa ja vaatisi pikaisia korjauksia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rautatieaseman rakennussuojelualueen pohjois-
osassa on asema-alueeseen kuuluva kookas huol-
torakennus. Se on rautatieasema-alueen pohjois-
osassa aidatun alueen vieressä puuston keskellä. 
Keltaiseksi maalatun vaakapaneloidun rankoraken-
teisen rakennuksen perustus on betonia. Loivahar-

jainen katto on profiilipeltiä. 

 

 

 

 

Kuva 13 Rautatieaseman pihapiiriä 

Kuva 14 Rautatieaseman huvimaja 

Kuva 15 Rautatieaseman talousrakennus 

 

Kuva 16 Rautatieaseman maakellari 

Kuva 17 Huoltorakennus 
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Kirkkoherran pappila 

Kirkkoherran pappila valmistui vuonna 1960 Seppo 
Ruotsalaisen suunnittelemana. Rakennusta on sa-
neerattu ja laajennettu vuosina 1979 ja 1984. Ra-
kennuksen rapatut julkisivut ovat laajennuksesta ja 
muutoksista huolimatta säilyttäneet rakennusajal-
leen tyypillisiä piirteitä; detaljien rakennustekninen 
viimeistely, tumman liuskekiven käyttö sokkelissa ja 
ulkoportaikossa sekä tiilen ja takorautakaiteiden ko-
ristuksenomainen käyttö ikkunoiden kehyksenä. 
Liuskekivin päällystetyt portinpylväät ilmentävät 
suunnittelun kokonaisvaltaisuutta. Pappila on 1950-
luvun tyypillisesti massoiteltu kauniisti maaston mu-
kaan, piha-alueiden vapaamuotoisuus ja paikalle 
luontaisesti tyypillisen puuston käyttö kuvastaa ai-
kaansa. Rakennus edustaa myös harvinaisempaa, 
yksilöllisesti suunniteltua edustusasuintaloa (maa-
kunnallisesti merkittävä kohde). 

 

Elokuvateatteri Kino-Siili 

Kino-Siilin rakennus on osa Asematien alkuperäistä 
1950- ja 60-lukujen rakennuskantaa. Kauppias 
Paavo Takala rakennutti teatterin vuosina 1959–
1960 ja rakennuksen on suunnitellut Sakari Halo-
nen. Teatteri sijaitsee rautatieaseman tontin etelä-
päässä. Tiilirakenteinen tyylikäs ja moderni raken-
nus on säilynyt melko hyvin alkuperäisenä ulkoa, 
vaikka käyttötarkoitus on vaihtunut. Valkoiset rapa-
tut ikkunattomat pinnat ja rinteeseen päin laskeva 
pulpettikatto muodostavat mielenkiintoisen muo-
don, jota ruskeaksi maalattu betonisokkeli korostaa. 
Ruskea pystyrimalaudoitus sisääntulopäädyn en-
simmäisen kerroksen suurten lasipintojen yllä saa 

kiinnittämään huomion nauhaikkunaan.  

 

Asematien liikerakennukset 

Asematie on osa vanhaa Kuopion ja Oulun välistä 
maantietä. Se siirrettiin rautatien itäpuolelta nykyi-
selle paikalleen vuosisadan vaihteessa radan ra-
kentamisen yhteydessä. Asematiestä tuli sijaintinsa 
vuoksi taajaman liikekeskus, jona se säilyi aina 
1970-luvulle asti, jolloin nykyinen keskustasuunni-

telma alkoi hahmottua.  

Asematien varrella on jäljellä 1950- ja 60-luvuilta lii-
kerakennus ja varastorakennus. Asematie 11:n kyl-
keen rakennettu matala osa edustaa halli- ja itse-
palvelumyymälöiden ensimmäistä vaihetta. Asema-
tie 11:n takapihalla on puurakenteinen lastauslaitu-

rillinen varastorakennus. 

Asematie 9:ssä sijainnut ns. Tuottajatalo on purettu. 

  

 

 

 

Kuva 18 Pappila 

Kuva 20 Liikerakennus ja varastorakennus 

Kuva 19 Kino-Siili 
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Tekninen huolto 

Kaavoitettavan alueen läheisyydessä sijaitsevien nykyisten asuinalueiden sekä kaava-alu-
eella sijaitsevien rakennusten osalta alueen vesi- ja energiahuolto- sekä tietoliikenneverkos-
tot ovat rakennettu.  

Suunnittelualue kuuluu vesi- ja viemäriverkostojen toiminta-alueisiin. Asematien varrella kul-
kee vesi- ja viemäriverkostojen runkolinjastot, joihin alue liitetään. Alueella on mahdollisuus 
liittyä kaukolämpöön. Jätehuollon palvelutehtävistä vastaa jäteyhtiö Jätekukko Oy. 

Suunnittelualueella 20 kV ilmajohto kulkee Siilinpääntien varressa, Peltotien kohdalta Valka-
matien alkuun saakka, muuttuen siitä kulkemaan rautatien länsilaitaan. Tarinantien ja Koti-
polun kulmauksessa sijaitsee puistomuuntamo. 

Kaava-alueelta syntyviä hulevesiä ei pohjavesialueen vuoksi saa imeyttää maaperään. Alu-
een nykyiset hulevesiviemärit sekä avo-ojat on esitetty kuvassa 20. Asematien, Tarinantien, 
Terverinteentien ja Asemanseudun alueen hulevedet johdetaan Siilinlahden ranta-alueelle. 
Purkuputkien päät sijaitsevat Pappilanrinteen tien päässä puistoalueella, Terverinteentien 
päässä ja Kino-Siilin kohdalla rautatiealueen avo-ojassa. Hulevesiviemärit purkavat alueella 
sijaitseviin avo-ojiin, joiden pituuskaltevuus on pääosin pieni, jolloin virtaama hidastuu ja epä-
puhtauksien laskeutuminen ja imeytyminen ojissa on mahdollista. 

 
Kuva 21 Kaava-alueen nykyinen hulevesien käsittely 
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Erityistoiminnat 

Kaava-alueella sijaitseva Siilinjärven ratapiha on vaarallisten aineiden kuljetusten kauttakul-
kupaikka. Liikenne on pääosin läpikulkuliikennettä, välillä ratapihalla saattaa olla lyhytaikaista 
säiliövaunujen seisotusta. Normaaliolosuhteissa radanpidosta tai rautatie-kuljetuksista ei ai-
heudu sellaisia riskejä, joilla olisi vaikutusta läheiselle asutukselle. Kuopion ja Iisalmen väli-
sen rataosuuden vaarallisten aineiden kokonaiskuljetusmäärä vuonna 2009 oli yhteensä 
0,290 miljoonaa tonnia, joka koostui pääasiassa syövyttävien aineiden kuljetuksista (0,239 
miljoonaa tonnia).  

Pohjois-Savon maakunnan alueella ei ole vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautateillä an-
netun asetuksen mukaisia järjestelypihoja (ns. kemikaalipihoja). Tilanne on sikäli haastava, 
että tavallisten ratapihojen turvallisuusjärjestelyjä ei valvota yhtä tarkasti kuin kemikaalirata-
pihojen. VR-Yhtymä on ilmoittanut, että Siilinjärven ratapiha-alueen kautta kulkee vaarallisia 
aineita nyt ja tulevaisuudessa, vaikka alue ei kuulu vaarallisten aineiden säilytysalueisiin. 
Siilinjärven ratapihalla ei ole rakenteellisia pohjavesisuojauksia eikä Liikenneviraston/ Rata-
hallintokeskuksen pohjavesiseurantaa.  

Siilinjärvi rautatieasema toimii henkilöliikenteen asemana ja ratapiha toimii betoniratapölkky-
jen kuormauspaikkana ja välivarastona. Betoniratapölkkyjen kuormaustoiminnasta ja varas-
toinnista alueella ei ole todettu aiheutuvan riskiä pohjavedelle.   

Harjamäki-Kasurila pohjavesialueella on noin 450 metriä 1-3 raiteista sähköistettyä rautatietä 
juuri ennen Siilinjärven rautatieasemaa etelän suunnasta tultaessa. Rautatie ei ole pohjave-
den varsinaisella muodostumisalueella.  Pohjavesialueelle sijoittuvalla lyhyellä rautatieosuu-
della ei ole tasoristeyksiä tai ratapihoja. Pohjavesialueen kautta tapahtuva rautatieliikenne 
muodostaa kuitenkin riskin pohjavedelle ja riskiä nostaa se, että rata-alueet ovat merkkaa-
mattomia ja suojaamattomia.  

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Savon radan raideliikenne sekä katujen ja maantien ajoneuvoliikenne aiheuttavat melua 
kaava-alueelle. Asemanseudun ja Siilinpään alueelle on teetetty meluselvitys vuonna 2016 
(Ramboll). Selvityksessä melulähteenä on huomioitu raide- ja tieliikenteen lisäksi ratapi-
halla tapahtuvien betonipölkkyjen lastaustoiminta (tapahtuu päivällä) sekä dieselvetureiden 
käynnistys (tapahtuu yöllä). Junien nopeuden muutos asemalle tultaessa (jarrutus) ja ase-
malta lähtiessä (kiihdytys) on myös huomioitu selvityksessä. 

Kaava-alueen itäosassa sijaitsevalla rautatieaseman ratapihalla lastataan betonisia rata-
pölkkyjä ja tehdään päiväaikaan satunnaisesti pienimuotoista junien kokoamistöitä. Yöai-
kaista tai talviaikaan tapahtuvaa lastaustoimintaa ratapihalla ei ole. Betonisia ratapölkkyjä 
lastataan ratapihalla kesä-aikaan keskimäärin noin 2 kertaa kuukaudessa ja lastauksen 
kesto vaihtelee noin 4-7 tunnin välillä lastauskertaa kohti. Lastaustoimintaan kuuluu betoni-
pölkkyjen tuonti ratapihalle raskaalla ajoneuvolla ja pölkkyjen nostaminen junavaunuun tru-
killa. Toisinaan pölkkyjä lastataan vaunuun ratapihan itälaidalla olevista varastopinoista. 
Meluselvitystä varten betonipölkkyjen lastaustoiminnan ääniemissio mitattiin 10.8.2012.  

Lastaustoiminnan lisäksi ratapihalla tapahtuu dv12 dieselvetureiden käynnistys aamulla al-
kaen noin klo 3.45. Käynnistys kestää noin 10 minuuttia ja sen lisäksi on jonkin verran tyh-
jäkäyntiä. Toiminnan aiheuttamasta melusta on tehty valituksia VR Transpointille, jonka 
vuoksi dieselvetureiden käynnistyksen aiheuttama melupäästö mitattiin 13.11.2015.  

Meluselvityksessä Nilsiäntien liikennemääränä vuodelle 2035 on käytetty keskivuorokausi-
liikennettä KVL 16900 ja raskaan liikenteen osuutena on ollut 3,7 %. Raideliikenteen osalta 
selvityksessä on käytetty vuoden 2035 ennusteeseen perustuvia raideliikennetietoja, joissa 
ei vielä ole mukana Finnpulpin biotuotetehtaan mahdollisesti aiheuttamaa raideliikenteen 
lisääntymistä. 
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Valtioneuvoston päätös (VNp 993/1992) määrittelee sallittujen melutasojen ohjearvot seu-
raavasti: 

Melun A-painotettu keskiäänitaso 

(ekvivalenttitaso), LAeq, enintään 

Päivällä  klo 7 - 22 Yöllä  klo 22 - 7 

ULKONA    

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taaja-
missa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä 
hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet 

55 dB 45-50dB1) 2) 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, 
virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuo-
jelualueet 

45 dB 40 dB3) 

SISÄLLÄ   

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB - 

Liike- ja toimistohuoneet 45 dB - 

1)Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB. 

2)Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 

3)Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon ha-
vainnointiin yöllä. 

 

Kaava-alueen uudet asuinkerrostalokorttelit tulkitaan uudeksi asuinalueeksi, jolloin yöajan 
melutason ohjearvona käytetään 45 dB. Ohjearvon määrittely tarkoittaa keskimelutasoa eli 
ekvivalenttimelutasoa koko ohjearvon aikavälillä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan 
ylitykset eivät välttämättä aiheuta päätöksessä tarkoitetun ohjearvon ylittymistä, mikäli aika-
väli sisältää myös hiljaisempia ajanjaksoja.  

Meluselvityksen laskentojen mukaan vuoden 2035 ennustetilanteessa kaavassa osoitettu-
jen uudisrakennuskohteiden päiväajan keskiäänitaso on noin 45–57 dB ja uusien asuinra-
kennusten välittömään läheisyyteen muodostuu alueita, joilla keskiäänitaso on päiväajan 
ohjearvon 55 dB tasalla tai alle. Vaikka Rautatieaseman alue sijaitsee lähempänä rataa ja 
päiväajan ohjearvojen tasalla tai alla olevia alueita on suhteellisesti vähemmän, on tässäkin 
kohteessa osoitettavissa alueita, joilla melutaso ei ylitä ohjearvoa.  

Kohteiden yöajan keskiäänitasot vaihtelevat välillä noin 45–62 dB. Kohteissa rakennusten 
välittömään läheisyyteen muodostuu alueita, joilla keskiäänitaso on uusille alueille sovellet-
tavan ohjearvon 45 dB tasalla tai alle, vaikkakin Viinamäen kerrostalokohteessa alueiden 
pinta-ala on varsin pieni. Rautatieaseman läheisyydessä ei käytännössä ole aluetta, jolla 
keskiäänitaso olisi ohjearvon 45 dB tasalla tai alle, joskin Asematien läheisyydessä on alu-
etta, jolla melutaso alittaa ns. vanhoille alueille sovellettavan ohjearvon 50 dB. 

Viinamäen alueelle suunniteltujen uusien asuinkerrostalojen radan puoleisiin julkisivuihin 
kohdistuu yöllä enimmillään 60 dB:n keskiäänitaso ja aseman alueella, lähinnä rataa ole-
vien rakennusten (asemarakennus ja tavara-asema) radan puoleisiin julkisivuihin kohdistuu 
yöllä enimmillään 63 dB:n keskiäänitaso. Kerrostaloihin on suunniteltu parvekkeita ja par-
vekkeet tulkitaan ulko-oleskelualueiksi. Parvekkeille kohdistuu päivällä noin 53–58 dB:n ja 
yöllä noin 45–61 dB:n keskiäänitaso. 

Siilinjärven kunnan ympäristötoimisto on mitannut rautatieaseman välittömässä läheisyy-
dessä olemassa olevien majoitusrakennusten sisämelutasoja niiden käyttöönottovaiheessa 
vuosina 2009 ja 2010.  Rakennukset on peruskorjattu majoituskäyttöön. Mittauksen perus-
teella majoitushuoneiksi muutettujen tilojen melutasot täyttivät sosiaali- ja terveysministe-
riön antamat ohjearvot.  
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Kuva 22 Päivämelutilanne vuonna 2035 (Asemanseudun meluselvitys. Ramboll 2016) 

 
Kuva 23 Yömelutilanne vuonna 2035 (Asemanseudun meluselvitys. Ramboll 2016) 
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Suunnittelualueelle teetettiin tärinäselvitys vuonna 2016 (Sito). Selvitykseen liittyvät mit-
taukset suoritettiin marraskuun 2015 aikana maaperästä, joka mittausaikana oli sula. Vuo-
denaikaan nähden epätyypillisistä olosuhteista johtuen maaperä oli todella märkä, mutta 
kovalla maaperällä tällä ei ole merkittävää vaikutusta mittaustuloksiin. Mittausajankohdan 
raideliikenteestä hankittiin tiedot VR Track Oy:n kautta. Mittausten aikana tutkimusalueen 
ohitti noin 150 junaa, joista tavarajunia oli 62, ICjunia 70 ja pikajunia 18. Tavarajunien 
massa vaihteli 500-2008t välillä. Selvityksessä ei vielä ole mukana Finnpulpin biotuoteteh-
taan mahdollisesti aiheuttamaa raideliikenteen lisääntymistä. 

Kaava-alueelle sijoittuvan Viinamäen kerrostalokohteen (mittauspisteen 2) ympäristössä 
tärinän voimakkuus on ohjearvorajan 0,30 mm/s tasalla. Uusille kerrostalokortteleille lasket-
tiin rakennuspaikoittain myös runkomelutasot. Ohje-arvoina runkomelulle käytetään 30/35 
dB, josta tiukempaa ohje-arvoa suositellaan käytettäväksi jos kaavamääräyksellä on an-
nettu ohje julkisivun ilmaääneneristävyydestä. Laskentojen mukaan mittauspisteen 2 ympä-
ristössä runkomelutasoarvot olivat välillä 29–31 dB. 

 
Kuva 24 Tärinäselvityksen mittauspisteet ja rakennuspaikoittain lasketut runkomelutasot (Aseman 
seutu ja Siilinpää, tärinäselvitys. Sito 2016) 

Kaavoitettavalla alueella tai sen läheisyydessä sijaitsee kaksi mahdollisesti pilaantunutta 
maa-aluetta. Ennen Nilsiäntien rakentamista, Räisäläntien sillan kohdalla on sijainnut Kesoil- 
huoltoasema. Huoltoaseman säiliöistä ei ole varmaa tietoa, mutta ilmeisesti ne on poistettu 
Nilsiäntien leventämisen yhteydessä. Rakentamisen yhteydessä on poistettu myös maamas-
soja, mutta varmuudella ei tiedetä onko kaikki pilaantuneet massat poistettu.  
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Toinen mahdollisesti pilaantunut kohde sijaitsee Asematie 13 kohdalla. Kohteessa on sattu-
nut öljyvahinko. Asematien varrella sijaitseviin vanhoihin rakennuksiin liittyen lienee mahdol-
lista löytää vielä vanhoja öljysäiliöitä. Asematie 9:ssä perustusten purun yhteydessä tontilta 
löytyi vanha maanalainen lämmitysöljysäiliö.  

Kaava-alueella sijaitsevalla ratapihalla sekä rata-alueella voi myös esiintyä pilaantuneita 
maa-alueita. Rautateiden pilaantuneen maaperän riskikohteet sijoittuvat tyypillisesti rata-
piha-alueille. Ratapihoilla nykyisin tai aikaisemmin harjoitettujen toimintojen kuten polttoai-
neen käsittelyn ja varastoinnin tai kaluston huoltotoiminnan seurauksena maaperään on voi-
nut päästä haitta-aineita (öljypäästöt). Alueilla, joissa on tai on ollut kemikaalivaunujen (vaa-
ralliset aineet) seisontaraiteita tai ratapölkkyjen kyllästystoimintaa, voi myös esiintyä maape-
rän pilaantuneisuutta.  

 

Kuva 25 Kaava-alueella ja sen läheisyydessä sijaitsevat mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet. 

3.1.4 Maanomistus 

Kunta ja valtio ovat alueen suurimmat maanomistajat. Muita maanomistajia ovat seurakunta 
ja yksityiset maanomistajat. 

Kunnan ja yksityisten maanomistajien kesken tehdään maankäyttö- ja rakennuslain mukai-
nen maankäyttösopimus kaavan laatimisesta ja toteuttamisesta sekä yhdyskuntatekniikan 
rakentamiskustannusten korvaamisesta. 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Maakuntakaavat 

Suunnittelualueella on voimassa Kuopion seudun maakuntakaava (YM 3.7.2008), Pohjois-
Savon maakuntakaava (YM 7.12.2011), Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava (YM 
15.1.2014) sekä Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava (YM 1.6.2016).  

Maakuntakaavassa alueelle on merkitty aluevaraus C (keskustatoimintojen alue). Merkin-
nällä osoitetaan Iisalmen, Kuopion, Siilinjärven ja Varkauden keskustojen ydinalueet, joille 
sijoittuu keskustahakuisia erikoiskaupan ja hallinnon palveluita, vähittäiskaupan suuryksi-
köitä ja asumista. Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan sijoittaa seudullisesti merkittäviä 
vähittäiskaupan suuryksikköjä. Suunnittelumääräys: Alueiden käytön suunnittelussa tulee 
luoda edellytykset korkeatasoisen ja vetovoimaisen keskusta-alueen kehittämiselle ja moni-
puolisten erikoiskaupan palveluiden sijoittumiselle sekä erityisesti Kuopion keskustassa kan-
sainvälisten, ylimaakunnallisten ja maakunnallisten toimintojen sijoittumiselle. Suunnitte-
lussa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen kaupunkikuvaan, kulttuuriympäristön arvoihin, 
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saavutettavuuteen sekä alueen liittymiseen muuhun kaupunkirakenteeseen. Alueiden käytön 
suunnittelussa on hyvä yhdistää asumista, liiketiloja ja toimistoja yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Yhdyskuntarakenteen kaupunkimaisuus on varmistettava tiivistämällä ja täydentämällä ole-
massa olevaa kaupunkirakennetta kestävin periaattein. Keskusta-alueilla tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota kävely- ja pyöräilypainotteisiin ratkaisuihin ja kävelykeskustojen kehittämi-
seen. Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen liikennejärjestelyihin ja 
sujuvien matkaketjujen muodostamiseen liikennemuodosta toiseen.  

Suunnittelualueelle on maakuntakaavassa osoitettu yhdyskuntarakenteen eheyttämistarve – 
merkintä. Merkinnällä osoitetaan sellaiset yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta tavoi-
teltavat eheyttämistarpeet, joilla voidaan katsoa olevan ylikunnallista merkitystä. Suunnitte-
lualueesta osa sijoittuu vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle (pv 13.651 Har-
jamäki-Kasurila) ja alueella on merkintä kevyen liikenteen seuturaitista. Alueelle on merkitty 
kaksiraiteinen nopean junaliikenteen rata sekä seudullisesti merkittävä retkeilyreitti. Rauta-
tieasema ja siihen liittyvät alueen rakennukset muodostavat rakennussuojelualueen (SR 
605) ja vanha pappila on kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeä 
kohde (ma 662).  

 
Kuva 26 Ote Kuopion seudun maakuntakaavayhdistelmästä 

Yleiskaava 

Kaava-alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kirkonkylän yleiskaava, jonka Siilinjärven 
kunnanvaltuusto hyväksyi 25.4.2016. Suunnittelualue on yleiskaavassa osoitettu kerrostalo-
valtaiseksi asuntoalueeksi (AK), pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP-1), keskustatoimin-
tojen alueeksi (C, C/s), palvelujen ja hallinnon alueeksi (P, P/s), työpaikka-alueeksi (TP), 
lähivirkistysalueeksi (VL), rautatieliikenteen alueeksi (LR) ja suojaviheralueeksi (EV). Alu-
eella on merkintä tärkeästä pohjavesialueesta (pv), vedenottamon kaukosuojavyöhykkeestä 
(pv/s), viheryhteystarpeesta, keskustan ja sen liikennejärjestelmän kehittämisen kohdealu-
eesta (ke), alueen eheyttämis- ja tiivistämistarpeesta, rakennussuojelukohteesta (sr-1), kult-
tuuriarvoja sisältävästä kohteesta (r), tie- ja raideliikenteen melualueesta (me), kevyen liiken-
teen reitistä, rautatieasemasta, pääradasta, kantatiestä, kokoojakadusta, ali- tai ylikulusta 
sekä alueesta, jolla ympäristö säilytetään (/s).  
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Kuva 27 Ote Kirkonkylän yleiskaavasta 2035 

Asemakaava 

Suunnittelualueesta osa on vielä asemakaavoittamatonta aluetta. Kaavamuutosalueella on 
voimassa 14.2.1979, 29.12.1981, 30.8.1983, 5.6.1985, 3.12.1987, 30.3.1998 ja 17.12.2001 
hyväksytyt asemakaavat.  

Voimassa olevassa asemakaavassa kortteli 1135 on osoitettu liike- ja asuinkerrostalojen 
(ALK) sekä liikerakennusten korttelialueeksi (AL). Korttelin 1139 pohjoisosa on osoitettu 
asuinkerrostalojen (AK-1) ja autopaikkojen korttelialueiksi (LPA) ja eteläosa sosiaalitointa ja 
terveydenhuoltoa palvelevien asuinrakennusten korttelialueeksi, johon saa sijoittaa palvelu-
keskuksen siihen liittyvine asuntoineen (YSA-1). Korttelin 1140 eteläosa on osoitettu yleis-
ten rakennusten korttelialueeksi (Y). Kortteli 1142 on varattu liike- ja asuinkerrostalojen 
(ALK) ja omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialueeksi 
(AO). Kortteli 1401 on osoitettu asuinkerrostalojen alueeksi (AK-1). Korttelin 1402 pohjois-
osa on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO-1) ja eteläosa yleisten rakennusten 
korttelialueeksi (Y) sekä autopaikkojen korttelialueeksi (LPA). Korttelit 1418 ja 1419 ovat 
autopaikkojen korttelialueita (LPA). 

Junaradan ja Pappilan/omakotitalojen väliin on osoitettu puistoalueet (P, VP). Nilsiäntien ja 
Räisäläntien rajaamalle alueelle sijoittuu suojaviheralue(EV-1).  

Nilsiäntie on osoitettu maantie alueeksi (LT). Kaavoitetulla alueella sijaitsevat Asematie, 
Tarinantie ja Terverinteentie on osoitettu katualueiksi. Voimassa olevassa asemakaavassa 
on aikanaan varauduttu Nilsiäntien rinnakkaistien rakentamiseen osoittamalla Kino-Siili ra-
kennuksen läheisyyteen varaus Jokisuuntielle. Rinnakkaistie ei ole toteutunut.   
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Kuva 28 Ote ajantasa-asemakaavasta 

Rakennusjärjestys 

Kunnanvaltuusto hyväksyi Siilinjärven kunnan rakennusjärjestyksen 18.3.2013. 

Tonttijako ja –rekisteri 

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

Pohjakartta 

Siilinjärven kunnan mittaustoimisto on laatinut pohjakartan alueelle vuonna 1986. Paikkatie-
topalvelut ovat laatineet hyväksytyn, täydennetyn pohjakartan asemakaavoitusta varten. 
Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen (1284/99) vaatimukset. Korkeusjärjestelmä 
N2000 ja tasokoordinaattijärjestelmä ETRS-GK28.  

Rakennuskiellot 

Alueella ei ole rakennuskieltoja. 

Suojelupäätökset 

Siilinjärven rautatieaseman alue muodostaa maakuntakaavan rakennussuojelualueen (ase-
ma, makasiini, talousrakennukset, asuinrakennukset, huvimaja, maakellari, radan ja ratapi-
han rakenteet, myös puistoalueet) ja vanha pappila on kulttuuriympäristön vaalimisen kan-
nalta maakunnallisesti tärkeä kohde.  
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Muut aluetta koskevat selvitykset 

- 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, Maakuntavaltuusto, 16.6.2015 
- Kirkonkylän yleiskaava, Siilinjärven kunta, 2016 
- Kuntastrategia 2020, Siilinjärven kunta, 2010 
- Maankäyttöpoliittinen ohjelma, Siilinjärven kunta, 2010 
- Kuopion seudun kevyen liikenteen strategia, 2010 
- Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma. Tiehallinto 2009 
- Kuopion ja Siilinjärven tie- ja raideliikenteen meluselvitys. WSP Finland Oy 19.12.2008 
- Siilinjärven rakennuskulttuuri-inventointi 2013. FCG suunnittelu ja tekniikka. 
- Siilinjärven kunta. Kirkonkylän yleiskaava, luontoselvitys. Pöyry Finland Oy 16.12.2015 
- Siilinjärveen liito-oravaselvitykset 2013. Biologitoimisto Vihervaara Oy 2013 
- Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. Kunnanvaltuusto 17.12.2012  
- Rataverkon pohjavesialueiden riskienhallinta. Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Kar-

jalan, Kainuun ja Lapin ELY- keskusten alueet. Liikennevirasto 2010  
- Kuopion ja Siilinjärven vuosien 2005 ja 2020 hiukkaspäästöjen leviämislaskelmat ja 

Kuopion autoliikenteen hiilimonoksidipäästöjen leviämislaskelmat. Ilmatieteen laitos 
29.8.2007 

- Kuopion ja Siilinjärven vuosien 2006 ja 2020 typenoksidipäästöjen leviämislaskelmat. 
Ilmatieteen laitos 27.8.2008  

- Siilinjärven Harjamäki-Kasurilan ja Jälänniemen pohjavesialueiden geologinen rakenne-
tutkimus ja pohjaveden virtausmallinnus. Geologian tutkimuskeskus 14.12.2016 

- Mittauspöytäkirja. Melumittaus Hotelli Sandelsin uusissa majoitusrakennuksissa. Siilin-
järven kunta, ympäristötoimisto, 20.2.2009. 

- Mittauspöytäkirja. Melumittaus Hotelli Sandelsin majoituskäyttöön suunnitellussa raken-
nuksessa. Siilinjärven kunta, ympäristötoimisto, 15.10.2010. 

- Asemanseudun meluselvitys. Ramboll Oy, 5.2.2016  
- Aseman seutu ja Siilinpää, tärinäselvitys. Sito, 26.2.2016  
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Siilinjärven kunnan strategia edellyttää monipuolista, eri väestöryhmien tarpeisiin vastaavaa 
asuinrakentamista palveluihin nähden keskeisillä alueilla. Erityisesti väestön ikääntymisen 
myötä on erityinen tarve riittävälle kerrostaloasuntotuotannolle. Kirkonkylän alueella raken-
tamattomia kerrostalojen rakennuspaikkoja on kaksi Viinamäen asemakaava-alueella Ri-
suharjussa ja kolme Siilinpään asemakaava-alueella.  

Asemanseudun ja Viinamäen asemakaavalla lisätään ja monipuolistetaan kirkonkylän asun-
tokantaa mahdollistamalla uusien kerrostalojen täydennysrakentaminen sekä tutkitaan mah-
dollisuutta korvata vanhoja liikerakennuksia uusilla asuinkerrostaloilla ja nuorisotalo uudella 
palvelutalolla. Myös kaavoittamaton ratapiha sen ympäristön rakentamisineen on tarkoitus 
ratkaista kaavassa. Asemakaavalla selvitetään rakennetun ympäristön kulttuuriarvot ja an-
netaan kaavassa tarvittavat suojelumääräykset. Kaavassa osoitetaan aluetta palvelevat ka-
tualueet sekä viher- ja suojaviheralueet ja alueella sijaitsevat nykyiset omakotitalot.  

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Asemanseudun ja Viinamäen asemakaavan suunnittelu käynnistyi jo vuoden 2014 aikana, 
kun suunnittelualue oli mukana Asemanseutu - Siilinpää laajemmassa asemakaavaluonnok-
sessa touko-kesäkuussa 2014. Luonnosvaiheen jälkeen asemakaava-alue jaettiin kahteen 
osaan, kun Asemanseudun alueen osalta tarvittiin vielä lisäselvityksiä maankäyttösopimuk-
siin, asumisen sijoittumiseen sekä rakennussuojelun ratkaisemiseen. Asemakaavaluonnok-
sessa mukana olleen Siilinpään alueen osalta asemakaava hyväksyttiin kesällä 2016. 

Asemanseudun ja Viinamäen asemakaava päätettiin asettaa nähtäville uudestaan luonnok-
sena, koska suunnittelualue laajeni, kun mukaan kaava-alueeseen liitettiin Tarinantien ja Ko-
tipolun varrella sijaitsevien kerrostalojen, palvelutalo Akuliinan ja nuorisotalo Semppiksen ra-
kennuspaikat. Kaavatyön aloituspalaveri pidettiin 22.8.2016. Aloituspalaverissa keskusteltiin 
kaavoituksessa huomioon otettavista seikoista. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua ei kat-
sottu tarpeelliseksi järjestää uudelleen.  

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 

Osallisia asemakaavatyössä ovat kaava- ja lähialueen asukkaat, kiinteistöjen ja lähialueen 
maanomistajat, kaava- ja lähialueella toimivat yritykset, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ym-
päristö ja luonnonvarat – vastuualue sekä liikenne ja infrastruktuuri – vastuualue, Pohjois-
Savon Liitto, Liikennevirasto, VR-yhtymä Oy, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Museo-
virasto, Pohjois-Savon pelastuslaitos, Savon Voima Oyj, Savon Voima Verkko Oy, DNA Oy 
sekä kunnan rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, ympäristöterveys, tekniset palvelut, yri-
tysasiamies, sivistyspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut. 

4.3.2 Vireilletulo 

Kaavatyö on tullut uudelleen vireille 10.10.2016. Kaavatyöhön liittyvä osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma asetettiin uudelleen nähtäville vireille tulon yhteydessä ja se pidetään nähtävillä 
kaavoitustoimistossa, pääkirjaston INFO-pisteessä sekä kunnan internet-sivuilla 14.10.2016 
alkaen. 

Osallisten käyttöön on koottu asemakaavatyöhön liittyvä ”kansalaisen kansio”, joka pidetään 
nähtävillä kunnantalolla sekä kaavoituksen infopisteessä pääkirjastossa. Myös opasvihko-
nen osallistumisesta ja vaikuttamisesta kaavoitukseen kuuluu aineistoon. Kannanottojen jät-
tämistä varten jaossa on palautelomake. 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Asemanseudun ja Viinamäen asemakaavahankkeen uudelleen vireille tulosta kerrottiin kun-
talaisille vuoden 2016 kaavoituskatsauksessa. Kaavatyön käynnistämispäätöksen jälkeen 
järjestettiin kunnan viranomaisille asemakaavatyön aloituspalaveri 22.8.2016, johon kutsut-
tiin keskeisten palvelualueiden edustajat. Neuvottelussa käytiin pääpiirteittäin läpi kaava-
hanke sekä keskusteltiin alueen kaavoituksessa huomioon otettavista seikoista.  
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Alueen maanomistajien kanssa on käyty neuvotteluja jo vuoden 2014 aikana, minkä jälkeen 
kaavatyöstä on neuvoteltu heidän kanssaan tarpeen mukaan. 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoi, ettei uutta laatimisvaiheen vi-
ranomaisneuvottelua ole tarvetta järjestää (puhelinkeskustelu Leskinen/Saariniemi 
11.7.2016). ELY-keskukselle varattiin tilaisuus mielipiteen esittämiseen joko lausuntopalave-
rissa tai erillisellä lausunnolla. Aiemmasta kaavaluonnoksesta saatu palaute on huomioitu 
nyt laaditussa kaavatyössä. 

Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoi, ettei ehdotusvaiheen viran-
omaisneuvottelua ole tarvetta järjestää (puhelinkeskustelu Leskinen/Kantonen 25.8.2017). 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

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

Kunnan asettamat tavoitteet, muut tavoitteet 

Kunnan tavoitteena on määritellä keskeisellä paikalla sijaitsevan osittain asemakaavoitta-
mattoman alueen käyttö ja saattaa suunnittelualueeseen kuuluvat nykyiset asemakaavat 
ajan tasalle. Tavoitteena on pyrkiä kehittämään Asemanseudun ja Viinamäen alueen koko-
naiskuvaa, laadukasta rakentamista ja positiivista ilmettä sekä osoittaa alueita kerrostalora-
kentamiseen luoden viihtyisää asuinympäristöä. Tavoitteena on ottaa huomioon kaava-alu-
eelle sijoittuvat rakennetun ympäristön kulttuuriarvot ja edistää niiden säilymistä. 

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet  

Kaava-alueella sijaitseva Siilinjärven rautatieaseman alue muodostaa maakuntakaavan ra-
kennussuojelualueen ja vanha pappila on kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta maakun-
nallisesti tärkeä kohde. Kaava-alueelle sijoittuvat rakennetun ympäristön kulttuuriarvot tulee 
ottaa huomioon kaavaa laadittaessa ja edistää niiden säilymistä.   

Maantie- ja rautatieliikenteen aiheuttaman liikennemelun vuoksi alueella on kiinnitettävä huo-
miota riittäviin meluntorjuntatoimiin viihtyisien elinolosuhteiden luomiseksi. 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Osallisten tavoitteet 

Kaava-alueella sijaitsevien kiinteistön omistajien tavoitteena on säilyttää olemassa olevat 
pientalot asuinkäytössä, mahdollistaa alueella sijaitsevan majoitusalueen ja rautatieaseman 
alueen kehittäminen sekä turvata rautatieliikenteeseen liittyvän liityntäpysäköinnin ja saatto-
liikenteen säilyminen alueella. Kiinteistöjen omistajien kanssa on käyty neuvotteluja kaava-
alueen rajoista, rakennuspaikkojen rajauksista, kaavamerkinnöistä sekä rakennuspaikkojen 
läheisyyteen suunnitelluista kaavavarauksista.  

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

Suunnittelualueella on voimassa vuonna 2016 hyväksytty Kirkonkylän yleiskaava, jonka rat-
kaisuihin nyt laadittu asemakaava perustuu. Laadittu kaavaratkaisu noudattaa pääosin voi-
massa olevaa yleiskaavaa. Yleiskaavaratkaisusta poiketen rautatieaseman lastausalue on 
asemakaavassa osoitettu sen nykyisen käytön mukaisesti tavaraliikenneterminaalin kortteli-
alueeksi, kun yleiskaavassa alue on osoitettu työpaikka-alueeksi.  

Suunnittelualue oli mukana Asemanseutu - Siilinpää laajemmassa asemakaavaluonnok-
sessa keväällä 2014. Tuolloin kaavaluonnoksen laadinnan yhteydessä tutkittiin mahdolli-
suutta linja-autoliikenteen ja raideliikenteen yhdistävän matkakeskuksen muodostamiseen 
rautatieaseman läheisyyteen, Asematien varrelle, kolmen erilaisen vaihtoehdon mukaisesti 
(kuva 28).  
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Kuva 29 Kaavaluonnos rautatieaseman alueesta sekä vaihtoehtoja linja-autoaseman toimintojen sijoittu-
miselle rautatieaseman läheisyyteen vuodelta 2014 

Asemanseutu-Siilinpää asemakaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen linja-autoaseman 
siirtoa rautatieaseman yhteyteen on selvitetty Kirkonkylän yleiskaavan valmisteluvaiheeseen 
kytkeytyvällä liikennejärjestelmäselvityksellä. Liikennejärjestelmäselvityksen perusteella 
kunnassa on tehty periaatteellinen linjaus siitä, että linja-autoliikenteen ja raideliikenteen yh-
distävän matkakeskuksen muodostamiseen ei ole riittävästi perusteluja mm. Asematien kor-
kotasojen, nykyisten joukkoliikenteen reittien ja matkakeskuksen tarvitseman tilan vuoksi. 
Linja-autoliikenteen toimintaedellytyksiä kehitetään ydinkeskustassa ja rautatieaseman 
suuntaan varmistetaan toimivat ja turvalliset kevyenliikenteen yhteydet. Laadittavana ole-
vassa asemakaavassa on varauduttu mahdollisen uuden kevyenliikenteen yhteyden sijoittu-
miseen Asematien ja Kotipolun välille, osoittamalla korttelin 1135 poikki varaus jalankulku-
yhteydelle. 

Asuinkerrostalojen tonttivaihtoehtoja kirkonkylän alueella on vertailtu ja toteuttamisen vaiku-
tuksia arvioitu jo vuonna 2005 tehdyssä selvityksessä. Vertailussa mukana olivat myös Ter-
varinteentien ja Asematien vaihtoehdot. Alueet arvioitiin toteuttamisedellytyksiltään hyviksi 
alueiksi, ainoastaan Tervarinteentien kerrostalotontin osalta maaston kaltevuuden todettiin 
voivan asettaa rakentamiselle haasteita. Kerrostalorakentamisen myötä vajaakäyttöiset, osit-
tain hoitamattomat alueet muuttuvat rakennetuiksi alueiksi, jotka eheyttävät ja tiivistävät taa-
jaman yhdyskuntarakennetta. Kaava-alueen tonteilla vetovoimana on sijainti lähellä keskus-
taa ja palveluita, hyvät liikenneyhteydet sekä hyvät yhteydet ulkoilu- ja virkistysalueille.  

Asematien verralla sijaitsevien liikerakennusten osalta on mietitty rakennusten säilyttämistä 
tai niiden purkamista ja korvaamista uusilla kerrostaloilla. Liikerakennukset ovat 1950- ja 60-
luvulta ja ne edustavat myymälöiden kehityksessä ns. tiskimyymälän vaihetta. Rakennukset 
ovat huonokuntoisia ja niiden korjaamista ei ole nähty kannattavaksi. Hissillisille kerrostalo-
asuinnoille on keskustassa palveluitten ja valmiin kunnallistekniikan äärellä sen sijaan kysyn-
tää. 

Tervarinteentien alueella sijaitseva entinen kirkkoherran pappila on vuonna 2012 myyty yk-
sityiselle henkilölle. Osa yleisten rakennusten korttelialueesta sekä radan varrella sijaitseva 
puistoalue on edelleen seurakunnan omistuksessa. Seurakunta on kiinnostunut muuttamaan 
omistamansa vajaakäyttöisen alueen kerrostalorakentamiseen, alueen välittömässä lähei-
syydessä sijaitsevien Viinamäen kerrostalojen tapaan. 
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Tarinantien ja Asematien kulmauksessa sijaitsevan nuorisotalo Semppiksen paikalle asema-
kaavassa on mahdollistettu uuden palvelutalon rakentaminen. Nykyisen nuorisotalon on to-
dettu olevan elinkaarensa loppupäässä. Nuorisotiloille ollaan etsimässä Kirkonkylän alueelta 
uusia tiloja. 

4.5.1 Mielipiteet ja niiden huomioiminen 

Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu 27.5.2013 

Asemakaavasta järjestettiin valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu 27.5.2013. Viran-
omaisneuvottelussa käsiteltiin kaavahankkeen luonnosvaiheen suunnitelmia ja neuvotte-
lusta on laadittu muistio. Viranomaisneuvottelussa esille tuli seuravia, kyseessä olevassa 
kaavahankkeessa huomioitavia asioita: 

- Kirkonkylän yleiskaavatyötä pitäisi tehdä Asemanseudun ja Siilinlahden rannan asema-
kaavatyön rinnalla tai jopa etukäteen.  

- Linja-autoaseman siirtämistä rautatieaseman yhteyteen kannattaa selvittää. Siirtämistä 
kannattaa tarkastella laajemmasta kuin pelkän kunnan näkökulmasta. 

- Rautatieliikenne Siilinjärven kautta jatkuu tulevaisuudessakin. Myös kuormaus aseman 
läheisyydessä jatkuu edelleen. 

- Radan toiminnalla on vaikutusta maaperään (rata osin pohjavesialueella). Täytyy selvit-
tää kuinka paljon kemikaaleja rataa myöten kuljetetaan sekä kuljetettavien kemikaalien 
vaikutukset tulee arvioida. 

- Liikenne- ja tärinäselvitys on teetettävä sekä hulevesiselvitykset ja tulva-alueet tarken-
nettava.  

Asemakaavaluonnos 2014 

Asemakaavaluonnos on ollut laajempana kokonaisuutena nähtävillä 2.5.–2.6.2014. Laa-
jemmassa asemakaavaluonnoksessa mukana oli alueita Siilinpään kaava-alueelta. Kaava-
luonnoksesta saatiin tuolloin 14 lausuntoa. Lausunnon antoivat Pohjois-Savon ELY-keskuk-
sen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue, Pohjois-Savon liitto, Kuopion kulttuurihistorialli-
nen museo, Liikennevirasto, tekninen lautakunta, viranomaislautakunta, ympäristöterveys-
palvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, vanhus- ja vammaisneuvosto, Savon Voima Verkko 
Oy, Savon Voima Oyj, DNA, Siilinjärven teatteri ja Kasurilan eteläinen osakaskunta. Lau-
sunnoissa otettiin kantaa mm. seuraaviin asioihin: 

- Siilinjärven keskustaajaman maankäytön järjestäminen edellyttää yleiskaavan ripeää 
loppuun saattamista. Työn alla olevan yleiskaavan ja nähtävillä olevan kaavaluonnok-
sen keskinäistä suhdetta ei ole vielä riittävästi läpikäyty ja perusteltu kaavaselostuk-
sessa. 
Asemakaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen on valmistunut Kirkonkylän yleiskaava, 
jonka ratkaisuihin nyt laadittu asemakaava perustuu. 
 

- Kaavaluonnoksen voi katsoa täyttävän vain rakennetun kulttuuriympäristön suojelun 
minimitavoitteet. Säilytettävinä kohteina olisi perusteltua osoittaa myös esimerkiksi 
Asematien varren vanhoja rakennuksia. Niiltä osin kuin inventointikortteja on, ne on 
syytä liittää kaavaselostuksen liitteeksi. Kaavaluonnoksessa esitetyissä suojelumää-
räyksissä on vielä kehittämistä. Rautatieasema alueen pohjoisosassa sijaitsevan Lii-
kenneviraston releasetinlaiterakennuksen suojelumerkintää tulee lieventää. 
Asemakaava säilyttää merkittävimmän kulttuuriympäristön ja tärkeimmät arvoraken-
nukset kaava-alueella. Kaavassa osoitettuja suojelumääräyksiä on kehitetty ja tarkis-
tettu. Rautatieaseman asemarakennus, makasiini ja talousrakennus sekä entinen kirk-
koherran pappila on merkitty suojelumerkillä (sr-2) kaavaan. Lisäksi rautatieaseman 
korttelit sekä osa puistoalueesta on osoitettu merkinnällä sk-1, kaupunki- tai kyläkuvalli-
sesti tärkeä alue tai alueen osa. Kino-Siili osoitetaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi 
rakennuksiksi, jonka inventoinnissa todettuja arvoja tulee vaalia (kr-1). Asematien var-
rella sijaitsevien vanhojen liikerakennusten on todettu olevan niin huonokuntoisia, ettei 
niitä kannata lähetä korjaamaan. Tämän vuoksi asema-kaavassa liikerakennusten pai-
kalle on mahdollistettu uusien asuinkerrostalojen rakentaminen Kirkonkylän yleiskaa-
vassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Liikenneviraston releasetinlaiterakennus on 
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rajattu ulos kaupunki- tai kyläkuvallisesti tärkeästä alueesta. Niiltä osin kuin asemakaa-
vassa suojelluiksi osoitettujen rakennusten inventointikortteja löytyi, ovat ne lisätty kaa-
vaselostuksen liitteeksi. 
 

- Kirkonkylän yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ja kehittämisen kannalta hyvänä asiana 
pidetään asemakaavaan sisältyvää selvitystä linja-autoaseman toimintojen sijoittami-
sesta rautatieaseman alueelle (matkakeskus). Tärkeää on, että joukkoliikenneyhteydet 
säilyvät ns. keskuskorttelin alueella. 
Asemakaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen linja-autoaseman siirtoa on selvitetty 
Kirkonkylän yleiskaavan valmisteluvaiheeseen kytkeytyvällä liikennejärjestelmäselvityk-
sellä. Liikennejärjestelmäselvityksen perusteella kunnassa on tehty periaatteellinen lin-
jaus siitä, että linja-autoliikenteen ja raideliikenteen yhdistävän matkakeskuksen muo-
dostamiseen ei ole riittävästi perusteluja. Linja-autoliikenteen toimintaedellytyksiä kehi-
tetään ydinkeskustassa ja rautatieaseman suuntaan varmistetaan toimivat ja turvalliset 
kevyenliikenteen yhteydet. 
 

- Kaavoitettaessa alueita radan läheisyydessä on otettava huomioon mahdolliset junalii-
kenteen aiheuttamat melu-, runkomelu- ja tärinähaitat. Tärinäselvitykset ovat kaava-
selostuksen mukaan työn alla, mutta epäselväksi jää, ollaanko meluselvityksiä vielä 
täydentämässä. Laaditut meluselvitykset on syytä liittää kaavaselostuksen liitteiksi.  
Huomiota on syytä kiinnittää siihen, että liikennemääräarviot ovat ajan tasalla. 
Alueelle on laadittu melu- ja tärinäselvitykset.  Selvitykset referoidaan kaavaselostuk-
seen, muutoin selvitykset ovat kaavaselostuksen tausta-aineistona. 
 

- Pohjavesialueen läheisyys ja merkitys vedenhankinnalle on otettava huomioon alueita 
suunniteltaessa ja toteutettaessa. Pohjavesialueella maiden kaivamista ja maamasso-
jen siirtämistä tulee välttää, minkä takia tulee mahdollisuuksien mukaan hyödyntääkin 
olemassa olevia tie- ja paikoitusalueita. 
Suunnittelualueen sijainti osittain tärkeällä pohjavesialueella on huomioitu kaavaa laa-
dittaessa. Suunnittelualueen hulevedet johdetaan pois pohjavesialueelta ja pohjavesi-
alueella ei sallita maalämpökaivojen rakentamista. 
 

- Kuopio-Iisalmi-rataosa on tällä hetkellä yksiraiteinen. Rataosalla tulee pitkällä täh-
täimellä varautua lisäkohtauspaikkoihin ja/tai kaksoisraideosuuksiin.  
Siilinjärven rautatieaseman alueella sijaitsee jo useampi raide. Suunnittelualueella si-
jaitsevalle rautatiealueen osalle varattu leveys mahdollistanee toisen raiteen rakentami-
sen.  
 

- Asemakaava-alueelle on varattava riittävästi pysäköintialueita.  
Asemakaavassa osoitetuille täydennysrakennuspaikoille on varattu riittävästi tilaa ra-
kentaa kaavamääräyksissä osoitettu määrä autopaikkoja. 
 

- Kortteli 1311 on varattu tavaraliikenneterminaalin korttelialueeksi (LTA). Mahdollisten 
terminaalin toimintamuutosten aiheuttamien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi esite-
tään, että LTA- merkintään täsmennetään kaavamääräyksillä, jotka ottavat huomioon 
ko. korttelialueen ympäröivän alueen nykyisen ja suunnitellun maankäytön. 
LTA-alueen kaavamääräystä on täsmennetty määräyksillä, jotka ottavat huomioon 
mahdollisten terminaalialueen toimintamuutosten aiheuttamien ympäristöhaittojen eh-
käisemisen. 
 

- Siilinjärven kirkonkylän keskusta-alueen rakentamisessa tulee hyödyntää kaikki ole-
massa olevat mahdollisuudet normaalille esteettömälle kerrostaloasumiselle, joissa si-
jaintikriteerinä on yhteys palveluihin. Kaavasuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota es-
teettömyyteen, liikkumisen helppouteen, pysäköintimahdollisuuksiin myös pitempiaikai-
seen pysäköintiin ja mahdollisiin meluhaittoihin.  
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Asemakaava vastaa väestön ikääntymisen haasteisiin mahdollistamalla kirkonkylän 
keskustan tuntumaan uutta tehokasta asuinkerrostalorakentamista lähellä julkisia ja 
kaupallisia palveluja. Uusien asuinkerrostalojen kaavamääräyksissä on pyritty huomioi-
maan, että asuntojen asuttavuus täyttää esteettömän asumisen edellytykset. Asema-
kaavan yhtenä tavoitteena on ollut pyrkiä parantamaan alueen liikennejärjestelyjä ja 
liikenneturvallisuutta ja alueelle on laadittu meluselvitys, jonka tulokset huomioidaan 
suunnittelussa. 
 

- Alueen rakentaminen muuttanee lähiympäristön vesiolosuhteita merkittävästi. Huleve-
sien käsittelyn tulee toimia kaikissa olosuhteissa, myös alueen rakentamisvaiheessa ja 
rankkasateiden aikaan. Hulevesien käsittely tulee suunnitella huolellisesti siten, että ve-
den laatu ei heikkene purkuvesistössä. 
Asemakaavassa osoitettujen uusien kerrostalokortteleiden ei arvioida vaikuttavan mer-
kittävästi pintavesien laatuun purkuvesistöissä. Suunnittelualueella ja sen läheisyy-
dessä syntyvät hulevedet johdetaan useampaan purkupaikkaan olemassa olevien hu-
levesiputkien ja avo-ojien kautta. 
 

- Kaavojen laadinnan yhteydessä suositellaan arvioimaan eri energiakäyttömuotojen so-
veltuvuutta kaavoitettaessa (uudis)rakentamista pohjavesialueille. 
Suunnittelualueelle sijoittuvan pohjavesialueen osalta asemakaavassa annetaan mää-
räys, ettei pohjavesialueella sallita maalämpökaivojen rakentamista. 

 
- Vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja niiden ratapihalla säilyttämisestä aiheutuvat riskit 

kaavoitettavalle asutukselle tulee arvioida tarkemmin. 
Kaavaselostuksessa on arvioitu vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja niiden ratapihalla 
säilyttämisestä mahdollisesti aiheutuvia riskejä kaavoitettavalle asutukselle. 
 

- Tarvittavat puistomuuntamovaraukset tulee merkitä kaavaan. Kaukolämpöverkkoon liit-
tyminen alueella on mahdollista.  
Asemakaavaan on merkitty tarvittavat puistomuuntamovaraukset. 
 

Viranomaisyhteistyö 

Ajankohta Käsittely Sisältö 

Valmisteluvaihe  

 

Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus katsoi, ettei uutta 
valmisteluvaiheen viranomaisneuvot-
telua ole tarvetta järjestää.  

Kaavaluonnos toimitetaan ELY:lle 
lausunnolle tai kaavaluonnosvai-
heessa järjestetään luonnosvaiheen 
lausuntopalaveri, johon ELY- keskus 
kutsutaan osalliseksi. 

 

 

Ehdotusvaihe Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus katsoi, ettei ehdo-
tusvaiheen viranomaisneuvottelua 
ole tarvetta järjestää.  
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Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden huomioiminen, luonnos 

Asukkaat, maanomistajat, yhteisöt ja yritykset 

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

Asemakaava-alueella si-
jaitsevien maanomista-
jien kanssa on neuvo-
teltu kaavaratkaisusta. 

Neuvotteluissa on käyty läpi alustava kaa-
valuonnos, johon maanomistajilla ei ollut 
huomautettavaa.  

Olemassa olevat pientalot halutaan säilyt-
tää asuinkäytössä. 

 

 

Asemakaava mahdollistaa pientalo-
jen säilymisen asuinkäytössä. 

Neuvotteluja osallisten 
kanssa on jatkettu mm. 
puhelinkeskusteluin ja 
sähköpostin välityksellä. 

Rautatieaseman läheisyydessä sijaitsevaa 
majoitusrakennusten aluetta halutaan ke-
hittää ja osoittaa alueelle uusia majoitusra-
kennuksia. 

Majoitusrakennusten alueelle on 
mahdollistettu muutamien uusien 
majoitusrakennusten rakentaminen 
huomioiden alueen kulttuurihisto-
rialiset arvot. 

 Rautatieaseman rakennuksille halutaan 
mahdollisimman monipuolinen käyttötarkoi-
tus ja alueella tulee turvata rautatieliiken-
teen liityntäpysäköinti ja saattoliikenne. 

Rautatieaseman alueelle osoitetaan 
monipuolinen kaavamerkintä ja alu-
eella turvataan liityntäpysäköinti ja 
saattoliikenne. 

 Tarinantien varrella sijaitseva kerrostaloyh-
tiö on halukas korottamaan taloa kahdella 
kerroksella ja rakentamaan taloon hissin. 
Rakennuspaikkaa on tarvetta laajentaa ete-
lään. 

Kerrostalon rakennuspaikan kerros-
korkeutta sekä rakennusoikeutta on 
korotettu ja rakennuspaikkaa on laa-
jennettu etelän suuntaan. Rakennus-
paikan laajentamisesta on neuvoteltu 
maanomistajien kanssa. 

Viranomaiset ja muut yhteistyötahot 

Luonnosvaiheen lausuntopalaveri 31.10.2016 

Osallistujat: Palaverista on laadittu muistio.  
Pääkohdat lausuntopalaverista: 

Vaikutus kaavaan 

Pohjois-Savon ELY-  
keskus 

Savon Voima Verkko 
Oy 

Tekninen palvelualue 

Ympäristönsuojelu 

 

Kaavaselostusta tulee täydentää vuoden 
2014 kaavaluonnoksen tiedoilla (lyhyesti 
tiedot luonnoksesta saadusta palautteesta 
sekä mitä muutoksia kaavaan on tehty pa-
lautteen perusteella).  

Kaavaselostusta on täydennetty vuo-
den 2014 kaavaluonnoksen tiedoilla. 

Asemakaava ja asemakaavan muutos on 
kuntatalouden kannalta kannattava täyden-
nysrakennuskohde.  

Asia todetaan. 

Kaava-alueelle laaditun meluselvityksen li-
säksi ehdotusvaiheessa käytössä voi olla jo 
Kuopion, Siilinjärven ja Suonenjoen yhtei-
nen liikennemeluselvitys.  

Kuopion, Siilinjärven ja Suonenjoen 
yhteinen meluselvitys ei ehtinyt val-
mistua ennen kaavaehdotuksen näh-
täville asettamista. 

Viinamäen alueelle osoitettu uusi kerrosta-
lokortteli on kaava-alueen kriittisin kohta lii-
kennemelun osalta. Melutilanne ja riittävät 
meluntorjuntatoimet tulee tuoda asemakaa-
vassa esille ko. kerrostalokorttelin osalta.  

Asemakaavassa on Viinamäen ker-
rostalokorttelin osalta osoitettu me-
luntorjuntamääräys rakenteiden 
osalta sekä annettu määräys selvit-
tää alueen melutilannetta vielä ra-
kentamisen yhteydessä. Kaavaselos-
tuksessa on todettu alueen meluti-
lanne sekä tarvittavat melunsuojaus-
toimet. Meluselvitys on kaavan 
tausta-aineistona. 
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Korttelin 1132, rautatieaseman lähistöllä 
olevien majoitusrakennusten osalta meluar-
vot ovat korkeat. Kaavan jatkosuunnittelun 
kannalta voi miettiä, tarvitaanko kortteliin 
sijoittaa yksi melumittauspiste lisää. Kun-
nan ympäristötoimisto on mitannut ole-
massa olevien majoitusrakennusten sisä-
melutasoja niiden käyttöönottovaiheessa 
vuosina 2009 ja 2010. Tuloksia voi hyödyn-
tää kaava-aineistossa.  

Kaavaselostukseen on lisätty tiedot 
kunnan ympäristötoimiston mittauk-
sista rautatieaseman majoitusraken-
nuksissa.  

Majoitusrakennusten korttelialueelle 
on annettu määräys selvittää alueen 
melutilannetta rakentamisen yhtey-
dessä. 

 

 

Harjamäki-Kasurila pohjavesialueen selvi-
tys on valmistumassa. Tekeillä olevan kaa-
van osalta on tarkistettava muuttuuko poh-
javesialueen rajaus kaava-alueella. Leila 
Kantonen selvittää voiko pohjavesialueen 
rajauksen esittää muuttuvan tilanteen mu-
kaisesti asemakaavassa ennen sen varsi-
naista hyväksymistä.  

Harjamäki-Kasurila pohjavesialueen 
selvitys on huomioitu asemakaavan 
laadinnassa. 

 Hulevesien käsittely kaava-alueen osalta 
hoidetaan nykyisten järjestelmien kautta.  

Asia todetaan. 

 Kulttuuriympäristön osalta kaavassa esite-
tyt asemakaavamerkinnät ja – määräykset 
ovat asianmukaisia. Valitettavaa, mutta ym-
märrettävää on Asematien vanhojen liikera-
kennusten korvaaminen uusilla asuinker-
rostaloilla ja Aseman alueen majoitusra-
kennuksiin tehdyt muutokset.  

Asia todetaan.  

 Kaavaluonnoksessa Nilsiäntien pohjois-
osaan merkitty liittymänuoli tulee poistaa 
tarpeettomana. Maantien alue jatkuu Nil-
siäntien pohjoispuoleisella rampilla, jonka 
esittämistä asemakaavassa voitaisiin har-
kita.  

Asemakaava on tarkistettu Nil-
siäntien osalta. 

 Kaava-alueelle tulee osoittaa riittävästä py-
säköimispaikkoja. Katualueeseen kuuluvat 
pysäköintialueet on hyvä merkitä katualu-
eena eikä LPA-korttelialueena.  

Asemakaavassa osoitetuille täyden-
nysrakennuspaikoille on varattu riittä-
västi tilaa rakentaa kaavamääräyk-
sissä osoitettu määrä autopaikkoja. 
Katualueeseen kuuluvat pysäköinti-
alueet on merkitty katualueiksi. 

 Sähkönjakelun osalta muuntamovaraus tar-
vitaan korttelin 1135 etelä/lounaisosaan tai 
sen läheisyyteen. Muuntamorakennuksen 
etäisyys palavaan rakenteeseen tulee olla 
8 metriä, mikä pitää huomioida asemakaa-
vassa.  

Muuntamovaraus tarvittavine suoja-
etäisyyksineen on osoitettu asema-
kaavassa. 

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

Pohjois-Savon Liitto 

Lausunto 11.11.2016 

Pohjois-Savon liitolla ei ole asemakaava-
ratkaisusta maakuntakaavoituksen osalta 
huomautettavaa. Kaavaselostuksen maa-
kuntakaavoitusta koskevaa kohtaa tulee 
kuitenkin tarkentaa, että suunnittelualue si-
joittuu maakuntakaavan taajamatoimintojen 
alueen sijaan maakuntakaavan keskusta-
toimintojen alueelle. 1.6.2016 vahviste-
tussa Pohjois-Savon kaupan maakuntakaa-
vassa 2030 muutettiin Siilinjärven keskus-
tatoimintojen alue kohdemerkinnästä alue-
rajausmerkinnäksi, jolle ko. suunnittelualue 
sijoittuu. 

Kaavaselostusta on tarkennettu ja 
täydennetty maakuntakaavoitusta 
koskevan kappaleen osalta. 
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 Maakuntakaavatilannetta toteavaan tekstiin 
voi myös lisätä, että suunnittelualueelle on 
maakuntakaavassa osoitettu yhdyskuntara-
kenteen eheyttämistarve – merkintä. Laa-
dittavana oleva asemakaava toteuttaa siten 
hyvin maakuntakaavaa. 

Maakuntakaavatilannetta toteavaan 
tekstiin on lisätty teksti: suunnittelu-
alueelle on maakuntakaavassa osoi-
tettu yhdyskuntarakenteen eheyttä-
mistarve – merkintä. 

VR-Yhtymä Oy 

Lausunto 16.12.2016 

Kaavaluonnoksessa rautatieaseman tontti 
on merkitty merkinnällä LHA-1 (Henkilölii-
kenneterminaalin korttelialue – Alueelle voi 
rakentaa henkilöliikenneterminaaliin liittyviä 
kioski-, liike- ja ravintolatiloja). Jotta myös 
rautatieaseman rakennusten mahdollisim-
man monipuolinen käyttö saadaan turvat-
tua, VR-Yhtymä esittää, että aseman tontin 
kaavamerkintää tarkistetaan ja käyttötarkoi-
tus muutetaan väljemmäksi. Vaihtoehdoksi 
VR-Yhtymä esittää merkintää K, jolloin sal-
litaan myös henkilöliikenneterminaalin toi-
minta alueella edelleen. 

Rautatieaseman rakennuspaikka 
osoitetaan liike- ja toimistorakennus-
ten korttelialueeksi (K-8), jonne voi-
daan rakentaa henkilöliikennetermi-
naali-, kioski- ja ravintolatiloja sekä 
toimintaan liittyviä varastotiloja. 

 Lisäksi aseman ympäristöön, VR-Yhtymän 
kiinteistölle, on osoitettu LPA-alue (auto-
paikkojen korttelialue), VP-aluetta (puisto), 
katualuetta sekä KL-22-korttelien (liike- ja 
majoitusrakennusten korttelialue) laajen-
nus. VR-Yhtymä huomauttaa, että LPA-alu-
een- ja katualueen raja sekä VP-alueen 
raja eivät perustu yksityiskohtaisempaan 
suunnitelmaan alueen maankäytöstä. Ra-
jauksien sijainti tulee vielä tarkistaa kaava-
ehdotusvaiheeseen. Lisäksi VR-Yhtymä 
huomauttaa, että kaavan mukaisten tont-
tien muodostamiseksi uusista maanomis-
tusjärjestelyistä on neuvoteltava asian-
osaisten kesken. 

Lausunnossa esitettyjen korttelialuei-
den ja rajauksien sijanneista on 
käyty neuvotteluja maanomistajien 
kanssa. Käytyjen neuvottelujen poh-
jalta asemakaavaan on varattu alu-
eet aseman ympäristössä sijaitseville 
toiminnoille. 

 Rata-alueen itäpuolella sijaitseva VR-Yhty-
män kuormausalue on osoitettu LTA-1-
merkinnällä (Tavaraliikenneterminaalin 
korttelialue – Alueelle voi rakentaa raidelii-
kenteen liityntäpysäköintiä palvelevaa ra-
kentamista). Korttelille on lisäksi osoitettu 
tehokkuusluku e=0.15. VR-Yhtymän näke-
myksen mukaan alueen käyttötarkoitus tu-
lee säilymään toistaiseksi entisellään, joten 
osoitettu kaavamerkintä on alueelle sopiva. 
Liityntäpysäköinnin rakentamisen lisäksi 
määräyksellä tulee kuitenkin sallia myös 
mahdollinen tehokkuusluvun mukainen ra-
kentaminen tavaraliikenneterminaalin toi-
minnan tarpeisiin. 

LTA-1 – kaavamerkintä sallii raken-
taa korttelialueelle pääkäyttötarkoi-
tuksen mukaisia tiloja (tiloja tavaralii-
kenneterminaalin toiminnan tarpei-
siin)) sekä niiden lisäksi liityntä-
pysäköintitiloja. 

 

 Kuormausalueen pohjoispuolelle on kaava-
luonnoksessa osoitettu viivoitettu alue, joka 
osuu osittain myös VR-Yhtymän kiinteis-
tölle. Tarkoitetaanko merkinnällä jalanku-
lulle ja pyöräilylle varattua katua? Rajaus 
vaikuttaa tarpeettoman leveältä. Lisäksi 
osa VR-Yhtymän kiinteistöstä jää kaava-
alueen ulkopuolelle. VR-Yhtymä esittää, 
että kaava-alueen rajausta laajennetaan ja 
katualueen rajausta tarkennetaan siten, 
että koko kiinteistö saadaan mukaan kaa-
vaan ja osaksi LTA-1-korttelia. 

Siilinpääntieltä Nilsiäntielle nousevan 
kevyen liikenteen väylän rakenne 
luiskineen vaatii asemakaavassa esi-
tetyn levyisen aluevarauksen.  

Suunnittelualueen ulkopuolelle jäävä 
osa kiinteistöstä 18:413 kuuluu voi-
massa olevaan Ahmon asemakaava-
alueeseen, jossa alue on jo varattu 
rautatiealueeksi (LR).  

 VR-Yhtymä on tarvittaessa halukas neuvot-
telemaan tarkemmin edellä esitetyistä muu-
toksista. Muilta osin VR-Yhtymällä ei ole 
kaavaluonnokseen huomautettavaa. 
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Muut yhteistyötahot   

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

Savon Voima Oyj 

Lausunto 25.10.2016 

Savon Voima Oyj:n kaukolämpö ja sähkön-
tuotannon osalta ilmoitan, ettei aineistosta 
ole ilmennyt virheitä ja lausuttavia asioita. 

Asemanseudun ja Viinamäen osalta tie-
dossa jo onkin, että alue on kaukolämmitet-
tävää aluetta ja siihen liittyminen on luon-
nollisesti toivottavaa. 

Todetaan lausunto. 

 

Lausunnot ja muistutukset sekä niiden huomioiminen, ehdotus 

Asukkaat, maanomistajat, yhteisöt ja yritykset 

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

Maanomistaja, kiin-
teistö 749-405-18-70 

muistutus 14.6.2017 

Siilinjärven kunnassa on vireillä asemakaa-
van muutosasia kaavatunnus 749 1142. 
Kyseisessä muutoksessa on merkitty uusi 
ja levennetty tie osittain omistamallemme 
omakotitalotontille. Vastustamme kyseisen 
tien rakentamista seuraavilla perusteilla: 

Asematien ja Tervarinteentien var-
rella on voimassa 14.2.1979 vahvis-
tettu asemakaava, jonka mukaisesti 
katualue on esitetty myös nyt vireillä 
olevassa asemakaavan muutok-
sessa. 

 Tien sijoittuminen omakotitalomme tontille 
merkitsee olennaista heikennystä tontin ar-
voon ja asumisviihtyvyyteen. 

Rakennuspaikka laajenee asema-
kaavan muutoksessa Asematien 
puolelta, johon osoitetaan myös ajo-
neuvoliittymän mahdollisuus. Kaava-
muutoksen myötä rakennuspaikan 
arvo pikemminkin kasvaa, kun 
aiempi Jokisuuntien varaus poistuu.  

 Tietä käyttää ainoastaan kolme kiinteistöä, 
joille on käynti kyseisen tieosuuden kautta 
ja tämä ei edellytä tien leventämistä nykyi-
sestään esitetyllä tavalla. 

Asemakaavassa esitetty katuvaraus 
on välttämätön Tervarinteen päässä 
sijaitseville rakennuspaikoille pääse-
miseksi. Kadun saneeraustarpeesta, 
suunnittelusta ja rakentamisesta vas-
taa kadunpitoviranomainen. Voimas-
saolevan asemakaavan mukaisen 
katualueen kaventaminen ei ole 
mahdollista toimivan ja turvallisen 
kadun toteuttamiseksi. Katualuee-
seen kuuluvat sen rakentamiseen ja 
puhtaanapitoon tarvittavat alueet oji-
neen ja lumitiloineen.  

 Tien asemointi olisi alun perin tullut tehdä 
omistamamme kiinteistön ja sen vieressä 
sijaitsevan kiinteistön väliin. Lupaproses-
sissa aikanaan 1950-luvulla tapahtui kui-
tenkin virhe, jonka seurauksena viereisen 
kiinteistön silloinen omistaja sai rakentaa 
talon kiinni tontin rajaan. Tästä menettely-
tapavirheestä ei voi aiheutua vahinkoa 
meille. 

Alueen asemakaava vuodelta 1979 
on laadittu myöhemmin kuin alueen 
rakennukset tontteineen on raken-
nettu. Tervarinteentien katualueen si-
jainti on ratkaistu vuoden 1979 ase-
makaavan laadinnan yhteydessä. 
Kadulle ei ole osoitettavissa vaihto-
ehtoista sijoituspaikkaa. 
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Viranomaiset ja muut yhteistyötahot 

Ehdotusvaiheen lausuntopalaveri 12.6.2017 

Osallistujat: Palaverista on laadittu muistio.  
Pääkohdat lausuntopalaverista: 

Vaikutus kaavaan 

Kuopion kulttuurihis-
toriallinen museo 

Kaavaselostuksesta tulisi käydä selkeäm-
min esille kulttuuriympäristön osalta ase-
makaavassa osoitetut suojelukohteet, an-
netut suojelumääräykset sekä perusteet 
suojelulle/suojelematta jättämiselle. 

Kaavaselostuksen kappaleeseen 
Vaikutukset rakennettuun ympäris-
töön on lisätty taulukko, josta käy ilmi 
asemakaavassa osoitetut suojelu-
kohteet, annetut suojelumääräykset 
sekä perustelut suojelulle tai suojele-
matta jättämiselle. 

 Kuopion kulttuurihistoriallisella museolla ei 
ole muuta huomautettavaa asemakaavaeh-
dotuksesta. 

Asia todetaan. 

Pohjois-Savon ELY-  
keskus 

Asemanseudun ja Viinamäen asemakaava 
toteuttaa Kirkonkylän yleiskaavassa määri-
teltyjä periaatteita. 

Asia todetaan. 

 Asemakaava-aineistoa on tarkennettava 
meluun liittyvien asioiden osalta. 

Kerrostalokortteliin 1402 on lisätty 
määräys parvekelasien ääneneristä-
vyydestä ja ulko-oleskelutilojen sijoit-
tamisesta rakennusten melukatvee-
seen. Kaavaselostuksen melutarkas-
telua on täydennetty lähelle rataa si-
joittuvan rakentamisen osalta. 

 Pilaantuneiden maa-alueiden (MATTI) 
osalta kaavaselostukseen tulee lisätä koko-
naisarviointia ja analysointia. 

Kaavaselostuksen on lisätty arvioin-
tia pilaantuneiden maa-alueiden 
osalta. 

Maapolitiikka ja paik-
katietopalvelut 

Maankäyttösopimukset tulee saada val-
miiksi ennen asemakaavan hyväksymiskä-
sittelyä. 

Tarvittavat maankäyttösopimukset 
on laadittu. 

 

Ympäristöterveys Kaava-alueella mahdollisesti sijaitsevien 
vanhojen öljysäiliöiden sijainti on selvitet-
tävä ja maat tarvittaessa puhdistettava en-
nen rakentamista. 

Asia todetaan. 

 

 Suunnittelussa on huomioitava päivitetyn 
pohjavesialueen sijoittuminen osittain 
kaava-alueelle. 

Pohjavesialue on merkitty kaavaan 
Harjamäki-Kasurila pohjavesiselvi-
tyksen mukaisesti. Pohjavesialueelle 
on annettu useita pohjaveden tilaa 
turvaavia määräyksiä ja rajoituksia. 

 Kaava-alueelta syntyviä hulevesiä ei saa 
johtaa/purkaa läheiselle Siilinlahden uima-
rannalle. Kaava-aineistoon tulee lisätä tie-
dot hulevesien purkupaikoista. 

Kaava-alueen hulevedet johdetaan 
nykyiseen hulevesiverkkoon, jonka 
purkupaikat eivät sijoitu uimaran-
nalle. Nykyiset purkupaikat on esi-
tetty kaavaselostuksen kuvassa 20. 
Kaavaratkaisu ei estä kehittämästä 
hulevesiverkostoa edelleen. 

 Täyttyvätkö kaava-alueella sisämeluohjear-
vot (25 dB) yksittäisen junan ohittaessa 
kaava-alueen tai dieselveturin käynnistyk-
sen yhteydessä? 

Sisämelusta annetut ohjearvot alittu-
vat kaavassa annettujen melumää-
räysten mukaisella rakentamisella. 

 

 Onko Viinamäen uudessa kerrostalokortte-
lissa parvekkeiden sijoittaminen mahdol-
lista junaradan puolelle radasta aiheutuvan 
melun vuoksi? 

Ääntä eristävin parvekelasein par-
vekkeilla päästään päivänajalle an-
netun A-painotetun ekvivalenttitason 
päiväohjearvon 55 dB alapuolelle. 
Parvekkeilla ei ole katsottu välttämät-
tömäksi alittaa uusien alueiden yöoh-
jearvoa 45 dB, kun rakennuspaikalle 
osoitetaan yöohjearvot alittavaa ulko-
oleskelualuetta. 
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 Asemakaavassa määrätään istutettavien 
puiden olevan korkeudeltaan vähintään 3 
metrin mittaisia. Onko tämä mahdollista to-
teuttaa? 

Kaavamääräys ei tarkoita, että pui-
den on istutettaessa oltava yli 3 met-
risiä, vaan että puuksi lasketaan sel-
laiset taimet, joilla on edellytyksiä 
kasvaa yli 3 metrisiksi puiksi. 

 Suunnittelussa on huomioitava esteettö-
myys ja PALI –liikenteen toimivuus, esim.  
sopiiko PALI –liikenne kääntymään kerros-
talojen läheisyydessä? 

Asuinkerrostalojen kaavamääräys 
vaatii rakennusluvan hakemisen yh-
teydessä osoitettavan, että piha- ja 
sisäänkäyntijärjestelyt täyttävät es-
teettömän asumisen edellytykset. 

 Suunnittelussa huomioitava kevyenliiken-
teen verkostot esim. koulujen suuntaan. 

Suunnittelualueelta on hyvät kevyen 
liikenteen yhteydet mm. Siilinlahden 
alakoululle, Ahmon yläkoululle ja lu-
kiolle. 

 Onko alueella huolehdittu päiväkotipaikko-
jen riittävyydestä, kun Kotipolun varrella si-
jaitseva päiväkotirakennus puretaan? 

Suunnittelualueelle ei ole osoitetta-
vissa tilavarausta päiväkodille. Pal-
velurakentamiseen varataan raken-
nuspaikkoja kaavoissa tarpeen mu-
kaan. 

 Voisivatko palvelutalot ja päiväkoti sijaita 
vierekkäin? 

Palvelutalon ja päiväkodin toiminto-
jen sijoittaminen vierekkäin tai jopa 
samaan rakennukseen on maankäy-
tön suunnittelun näkökulmasta täysin 
mahdollista. 

Tekninen palvelualue Asemakaavassa osoitettu täydennysraken-
taminen on kuntatalouden kannalta talou-
dellisinta. 

Asia todetaan. 

 Kaava-alueelle tulee osoittaa riittävästi py-
säköintipaikkoja. 

Kaavan rakennusoikeus on osoitettu 
kaavamääräyksissä vaadittujen 
maanpäällisten autopaikkojen tilan-
tarpeen perusteella. Autopaikkojen 
vähimmäismäärä 1ap/75 kem² tai 
1ap/as on arvioitu riittäväksi. 

Ympäristönsuojelu Kaavaselostukseen tulee lisätä AK-13 ja 
AK-14 kortteleiden osalta tieto rakennuslu-
pavaiheessa vaadittavista selvityksistä me-
lua koskeviin kaavamääräyksiin liittyen. 

Kaavamääräys edellyttää päivittä-
mään meluselvityksen, mikäli suunni-
teltu rakentaminen poikkeaa kaava-
asiakirjoissa esitetyistä ratkaisuista, 
joiden perusteella meluselvitys on 
laadittu ja meluntorjuntamääräykset 
annettu. 

 Viinamäen kerrostalojen seiniin kohdistuu 
60 dB:n melu. Suunnittelun yhteydessä on 
mietittävä onko parvekkeita mahdollista si-
joittaa junaradan puolelle.  

Ääntä eristävin parvekelasein par-
vekkeilla päästään päivänajalle an-
netun A-painotetun ekvivalenttitason 
päiväohjearvon 55 dB alapuolelle. 
Parvekkeilla ei ole katsottu välttämät-
tömäksi alittaa uusien alueiden yöoh-
jearvoa 45 dB, kun rakennuspaikalle 
osoitetaan yöohjearvot alittavaa ulko-
oleskelualuetta. 

 Kaava-alueella sijaitsevat MATTI –kohteet 
on huomioitava ja tarvittaessa selvitettävä 
viimeistään rakennusvaiheessa. Kaavakar-
talla MATTI-kohteet tulee osoittaa tarvitta-
essa. 

Kaavaselostukseen on lisätty kartta 
kaava-alueella ja sen läheisyydessä 
sijaitsevista, tiedossa olevista, mah-
dollisesti pilaantuneista maa-alu-
eista. Kaavakartalla kohteita ei ole 
esitetty, koska tieto on sijainniltaan 
epätarkka eikä kaikkia kohteita ole 
välttämättä edes vielä tiedossa. 
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Savon Voima Verkko 
Oy 

 

Tarinantien ja Kotipolun kulmassa sijaitse-
van puistomuuntamon varaus on ahdas, 
mikäli uusi puistomuuntamo rakennetaan 
nykyisen viereen. 

Kaava-alueella sijaitsevalle puisto-
muuntamolle varattua aluetta on tar-
kistettu ja laajennettu. 

 Kotipolun varteen tarvitaan uusi puisto-
muuntamo kaava-alueen ulkopuolelle. 

Kotipolun varteen suunnitteilla oleva 
puistomuuntamo ei sijoitu nyt laadit-
tavana olevalle kaava-alueelle. 

 Savon Voima on toimittanut kuntaan Aurin-
kosähköjärjestelmien huomioiminen kaa-
voituksessa –ohjeen. 

Asia todetaan. 

 

Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan 

Pohjois-Savon pelas-
tuslaitos 

lausunto 17.5.2017 

Pohjois-Savon pelastuslaitoksella ei ole 
muuta huomautettavaa kuin allekirjoitetut 
kaksi kaavan toteutuksessa huomioitavaa 
asiakokonaisuutta. 

Sammutusvesien saatavuuden, ja myös nii-
den talteenoton suunnittelussa, on nouda-
tettava Pohjois- Savon pelastuslaitoksen 
laatimaa sammutusvesisuunnitelmaa vuo-
delta 2013. Suunnittelun on tapahduttava 
yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. 

Kaikki alueen henkilö- ja paloturvallisuutta 
koskevat rakenteelliset asiakokonaisuudet 
hoidetaan rakennuslupakäsittelyssä, jossa 
pelastuslaitos on lausunnon antajana ra-
kennushankkeen osalta. 

Todetaan lausunto. 
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4.5.2 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 

Vireillä olo ja käsittelyvaiheet 

Ajankohta Käsittely Sisältö 

Asemanseudun ja Siilinpään asemakaava ja asemakaavan muutos 

Valmisteluvaihe   

28.4.2014 § 86 Kunnanhallitus  

30.4.2014 Kuulutus, Uutis-Jousi  

2.5.- 2.6.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
sekä valmisteluaineisto nähtävillä 
kunnantalolla, pääkirjastossa ja kun-
nan www-sivuilla. 

14 lausuntoa 

Asemanseudun ja Siilinpään asemakaavan jako kahteen eri kaavahankkeeseen. 

Asemanseudun ja Viinamäen asemakaava ja asemakaavan muutos 

Valmisteluvaihe   

10.10.2016 § 147 Kunnanhallitus Kaavatyön vireille tulo ja osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman sekä 
valmisteluaineiston esittely. Val-
misteluaineisto nähtäville. 

13.10.2016 Kuulutus, Uutis-Jousi Asemakaavan valmisteluaineisto 
nähtäville. 

14.10.–14.11.2016 Osallistumis- ja arviointisuunni-
telma sekä valmisteluaineisto 
nähtävillä kunnantalolla, pääkir-
jastossa ja kunnan www-sivuilla. 

3 lausuntoa 

Luonnosvaiheen lausuntopalaveri 
31.10.2016 (muistio) 

Ehdotusvaihe   

15.5.2017 § 80 Kunnanhallitus Asemakaavaehdotuksen esittely. 

18.5.2017 Kuulutus, Uutis-Jousi Asemakaavaehdotus nähtäville. 

19.5.–19.6.2017 Kaavaehdotus nähtävillä kunnan-
talolla, pääkirjastossa ja kunnan 
www-sivuilla. 

1 lausunto, 1 muistutus 

Ehdotusvaiheen lausuntopalaveri 
12.6.2017 (muistio) 

Hyväksymisvaihe   

20.11.2017 § 197 Kunnanhallitus Esitetään asemakaavaa kunnan-
valtuuston hyväksyttäväksi. 

11.12.2017 § 63 Kunnanvaltuusto Hyväksyttiin. 
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Suunnittelualueen rakenne noudattaa Kirkonkylän yleiskaavan tavoitteita ja periaatteita. 
Asemakaavalla on määritelty keskeisellä paikalla pitkään asemakaavoittamattomana olleen 
alueen käyttötarkoitukset ja osoitettu kaavassa tarvittavat suojelumääräykset suunnittelu-
alueella sijaitseville rakennusperintökohteille.  

Asemakaavan muutoksella on suunnittelualueelle mahdollistettu uusien asuinpientalojen ja 
asuinkerrostalojen täydennysrakentaminen. Asematien varrella sijaitsevien huonokuntois-
ten liikerakennusten paikalle on mahdollistettu hissillisten asuinkerrostalojen rakentaminen 
ja käyttöikänsä päässä olevan nuorisotalo Semppiksen paikalle on mahdollistettu palveluta-
lon rakentaminen. Samalla on päivitetty läheisten kortteleiden nykyiset asemakaavat ajan 
tasalle. 

Suunnittelualue liittyy muuhun taajamarakenteeseen alueen läpi kulkevien Asematien, Tari-
nantien ja Tervarinteentien välityksellä. Uusia liikenne- tai katuyhteyksiä kaava-alueelle ei 
ole tarvittu osoittaa. Alue tukeutuu pääosin olemassa oleviin palveluihin, sillä ydinkeskusta 
sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta. 

5.1.1 Mitoitus 

Asemakaavan keskeiset mitoitustiedot ovat seuraavat: 

Asemakaavan muutoksen mitoitus 

Pinta-ala Kerrosala Pinta-ala Kerrosala

ha k-m2 muutos ha k-m2 

Asuinkerrostalojen alue (AK) 1,40 13250 1,02 11108

Asuinpientalojen alue (A, AP, AO) 1,14 2471 0,54 982

Liike- ja asuinrerrostalojen alue (AL, ALK) -0,72 -2550

Yleisten rakennusten alue (Y, YSA) -1,16 -5 051

Liike- ja toimistorakennusten alue (K) 0,25 885 0,25 885

Majoitusrakenusten alue (KL) 0,48 1 005 0,48 1 005

Palvelurakennusten alue (P, PY) 0,64 4 850 0,64 4 850

Autopaikkojen alue (LPA) 0,27 0,05

Yleinen pysäköintilue (LP) 0,28 0,28

Tavaraliikenteen terminaali (LTA) 1,63 2448 1,63 2 448

Virkistysalueet (VP) 1,43 0,49

Erityisalueet (EN) 0,01 0,01

Suojaviheralue (EV) 0,49 0,36

Liikennealueet (LT, LR) 4,42 125 3,59 125

Katualueet, kevyen liikenteen väylät 1,38 -0,04

YHTEENSÄ 13,82 25 034 7,43 13 802

Asemakaava Muutos

 

Alueen väestömäärän arvioidaan kasvavan keskimääräisillä asumisväljyysmitoituksella ar-
vioituna noin 200 asukkaalla. 

5.1.2 Palvelut 

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

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Asemakaavatyön tavoitteena on pyrkiä kehittämään Asemanseudun ja Viinamäen alueen 
kokonaiskuvaa, laadukasta rakentamista ja positiivista ilmettä sekä osoittaa alueita kerros-
talorakentamiseen luoden viihtyisää asuinympäristöä. Tavoitteena on ottaa huomioon 
kaava-alueelle sijoittuvat rakennetun ympäristön kulttuuriarvot ja edistää niiden säilymistä.  



Asemakaava   

Asemanseutu ja Viinamäki   ASEMAKAAVAN KUVAUS Sivu 43(53) 

  

 

Asemakaavoituksen ja alueen maanomistajien kesken on käyty useita neuvotteluja asema-
kaavan valmistelun aikana. Neuvotteluissa on käyty läpi maanomistajien toiveita ja tavoit-
teita omistamiensa alueiden osalta. 

5.3 Aluevaraukset 

5.3.1 Korttelialueet 

Asemakaavalla osoitetaan Tervarinteentien varteen uusi asuinpientalojen rakennuspaikka 
(AP-12) ja sen itäpuolelle uusi asuinkerrostalojen rakennuspaikka (AK-13). Tervarinteentien 
varteen sijoittuvalla asuinpientalokorttelilla jatketaan kadun varteen sijoittuvaa pientalora-
kentamista ja korkeampi kerrostalorakentaminen osoitetaan itää kohti laskevaan rintee-
seen.  

Entinen kirkkoherran pappila osoitetaan suojeltavaksi rakennukseksi (sr-2) ja rakennus-
paikka varataan asuinrakennusten korttelialueeksi (A-2). Pappila on nykyisin yksityisessä 
omistuksessa ja rakennukseen on remontoitu 3 asuntoa.  

Tervarinteentien omakotitalot osoitetaan erillispientalojen alueeksi (AO-14). Kyseisten kort-
teleiden osalta asemakaavassa on päivitetty rakennusalueen rajoja ja sallittu talousraken-
nusten rakentaminen kaikille asuinpientalotonteille. 

Asematien varrella sijaitseva Kino-Siili huomioidaan informatiivisella, kulttuurihistorialliset 
arvot toteavalla kaavamerkinnällä (kr-1) ja rakennuspaikka osoitetaan kulttuuritoimintaa pal-
velevien rakennusten alueeksi (PY-1). Alueelle saa sijoittaa kokous-, kokoontumis- ja toi-
mistotiloja sekä yhden asunnon.  

Tarinantien ja Kasurilantien kulmauksessa sijaitsevan kerrostalorakennuspaikan (AK-13) 
osalta kaavassa on taloyhtiön toiveiden mukaisesti korotettu kerroskorkeutta ja rakennusoi-
keutta sekä laajennettu rakennuspaikkaa etelän suuntaan. 

Tarinantien ja Asematien kulmauksessa sijaitsevan nuorisotalo Seppiksen rakennuspaikalle 
on mahdollistettu uuden palvelutalon rakentaminen. Uudesta palvelutalosta on mahdollista 
rakentaa yhdyskäytävä palvelutalo Akuliinaan. Kaavassa rakennusten väliin on osoitettu 
kulkuaukko, jonka tulee täyttää pelastustien suunnittelua ja ylläpitoa koskevat ohjeet. Akulii-
nan ja uudisrakennuksen rakennuspaikka on merkitty palvelurakennusten korttelialueeksi 
(P-3). Kotipolun varteen sijoittuva kerrostalo osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialueiksi 
(AK-1).  

Asemakaavalla mahdollistetaan Asematien varrella sijaitsevien huonokuntoisten liikeraken-
nusten korvaaminen uusilla asuinkerrostaloilla, joiden ensimmäisessä kerroksessa saa si-
jaita liikehuoneistoja (AK-14).  

Rautatieaseman alueelle osoitetaan kaksi liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, jonne 
voi rakentaa henkilöliikenneterminaali-, kioski- ja ravintolatiloja (K-8). Rautatieaseman ra-
kennukset (asemarakennus, makasiini ja talousrakennus) osoitetaan suojeltaviksi (sr-2) ja 
aseman seutu kaupunki- tai kyläkuvallisesti tärkeäksi alueeksi (sk-1).  

Rautatieaseman läheisyydessä sijaitsevat vanhat, nykyisin majoituskäytössä olevat asuin-
rakennukset ympäristöineen, osoitetaan majoitusrakennusten alueeksi (KL-22). Alueelle voi 
rakentaa toimintaan liittyviä liike- ja toimistotiloja. Korttelialueelle sallitaan olemassa olevien 
majoitusrakennusten lisäksi rakentaa neljä uutta, enintään 150 k-m2 rakennusta sekä kaksi 
pienempää 50–65 k-m2 rakennusta korvaamaan nykyiset huonokuntoiset varastorakennuk-
set. 

Rautatien lastausalue varataan tavaraliikenneterminaalin alueeksi, jonne voi tavaraliikenne-
terminaalin toimintaan varattujen tilojen lisäksi rakentaa raideliikenteen liityntäpysäköintiä 
palvelevia tiloja (LTA-1). Alueelle saadaan sijoittaa toimintoja, jotka eivät aiheuta ympäris-
töön häiritsevää melu, tärinää, ilman pilaantumista, palo- tai kemikaalivaaraa ja jotka eivät 
roskaa eivätkä rumenna maisemaa. Kasurilantien varteen osoitetaan kaksi autopaikkojen 
korttelialuetta (LPA). 
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5.3.2 Muut alueet 

Rautatieaseman läheisyyteen sekä Tervarinteentien varteen sijoittuvat viheralueet osoite-
taan puistoiksi (VP). Rautatieaseman puistoalue on rajattu osittain kuuluvaksi kaupunki- tai 
kyläkuvallisesti tärkeään alueeseen (sk-1). Nilsiäntien sekä rautatien varteen sijoittuvat vi-
heralueet on merkitty suojaviheralueiksi (EV), sillä ne sijaitsevat rautatien ja tieliikenteen 
melualueella.  

Rautatieaseman alueelle osoitetaan yleinen pysäköintialue (LP-1), joka varataan raidelii-
kenteen liityntäpysäköinnin ja saattoliikenteen tarpeisiin. Pysäköintialueen autopaikoista 
osa saadaan käyttää läheisten kortteleiden autopaikkoja varten ja pysäköintialueen kautta 
tulee järjestää ajoyhteydet siihen rajoittuville korttelialueille. 

Kaava-alueen kohdalle sijoittuva Nilsiäntie varataan maantien alueeksi (LT) ja Savon radan 
alue rautatiealueeksi (LR). Tarinantien varrella sijaitseva puistomuuntamo osoitetaan ener-
giahuollon alueeksi (EN). 

5.4 Kaavan vaikutukset 

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 

Suunnittelualueelle osoitettu uudis- ja täydennysrakentaminen eheyttää yhdyskuntaraken-
netta sekä käyttää mahdollisimman paljon hyväkseen jo rakennettua kunnallistekniikkaa ja 
katuja hyvien liikenneyhteyksien varrella. Asemakaava mahdollistaa vähemmälle käytölle 
jääneiden rakennusten ja rakentamattomien alueiden käyttötarkoituksen muuttamisen asuin-
käyttöön. Suurimmat muutokset tapahtuvat Asemantien varrella, jossa vanhaa liikerakennus-
kantaa korvataan asuinrakennuksilla, joiden katutasoon on kuitenkin mahdollista sijoittaa lii-
ketiloja sekä Tervarinteentien ja Pappilanrinteen alueella, jossa rakentamaton alue osoite-
taan asuinpientalo- ja asuinkerrostalokäyttöön. 

Asemakaava vastaa väestön ikääntymisen haasteisiin mahdollistamalla kirkonkylän keskus-
tan tuntumaan uutta tehokasta asuinkerrostalorakentamista lähellä julkisia ja kaupallisia pal-
veluja. Väestö asuinkerrostaloissa kasvaa noin 200 asukkaalla, joka vastaa noin 2-4 vuoden 
kerrostalorakentamistarvetta kirkonkylässä.  

Vaikutukset maisemaan ja taajamakuvaan 

Alueen taajamakuva ja luonne tulevat muuttumaan, kun Asematien vanhoja liikekiinteistöjä 
korvataan uudella kerrostalorakentamisella, rakennetaan uusia pien- ja kerrostaloja Pappi-
lanrinteen täydennysrakennuskohteeseen sekä korvataan nuorisotalo Semppis uudella pal-
velutalolla.  

Uudisrakentamisen myötä Siilinjärven vetovoimaa saadaan parannettua varsinkin junalla 
alueelle saapuville, kun kaavan mukainen rakentaminen tuo paikalle jäsennettyä ja hyvin 
hoidettua ympäristöä. Asemakaavan määräyksillä pyritään kehittämään alueen kokonaisku-
vaa, laadukasta rakentamista ja positiivista ilmettä. 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Siilinjärven rautatieaseman alue (asemarakennukset, asuinrakennukset talousrakennuksi-
neen ja rakenteet sekä puistoalueet) muodostaa maakuntakaavan rakennussuojelualueen. 
Entinen kirkkoherran pappila on maakunnallisesti arvokas rakennus ja Siilinjärven entinen 
elokuvateatteri, Kino-Siili, on paikallisesti arvokas rakennus. Asemakaavassa osoitetut suo-
jelumääräykset turvaavat merkittävien rakennusten, piha-alueiden ja puiston säilymisen 
myös tulevaisuudessa. Kaavan suojelumääräysten ansiosta rakennusten omistajilla on tie-
dossa, millaisia toimenpiteitä rakennuksille ja alueille saa tehdä.  

Rautatieaseman alueella kaavassa on pyritty korttelialueiden käyttötarkoitusmerkintöjen 
joustavuuteen. Pitkällä aikavälillä voi esim. asemapalveluiden tarve vähentyä ja rakennuksiin 
halutaankin osoittaa jotakin muuta palvelua. Käyttötarkoitusmerkintä (K-8) mahdollistaa jous-
tavasti mm. erilaisten palveluiden tai liike- ja toimistotilojen sijoittamisen alueen rakennuksiin. 
Asemakaavassa osoitetulla rautatieaseman alueen lisärakennusmahdollisuudella pyritään 
parantamaan alueen viihtyisyyttä ja mahdollistamaan aseman alueen kehittäminen ja elä-
vänä pitäminen.  
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Rautatieaseman alueella mahdollistetaan pysäköintialueen laajentaminen asemarakennuk-
sen eteläpuolelle, rautatieliikenteen liityntäpysäköinnin ja saattoliikenteen tarpeisiin. Pysä-
köintialue on pyritty sijoittamaan alueelle siten, että mahdollisimman paljon alueella sijaitse-
vaa kasvillisuutta on mahdollista säästää.  

Asematien varrella sijaitsevien vanhojen liikerakennusten on todettu olevan niin huonokun-
toisia, ettei niitä kannata lähetä korjaamaan. Tämän vuoksi asemakaavassa liikerakennusten 
paikalle on mahdollistettu uusien asuinkerrostalojen rakentaminen Kirkonkylän yleiskaa-
vassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. 

Tervarinteentien varteen sijoittuvalla asuinpientalokorttelilla jatketaan kadun varteen sijoittu-
vaa pientalorakentamista ja korkeampi kerrostalorakentaminen osoitetaan itää kohti laske-
vaan rinteeseen.  

rakennus / alue suojelumääräys perusteet 

rautatieaseman alue sk-1 maakunnallisesti merkittävä alue 

asemarakennus sr-2 maakunnallisesti merkittävä kohde 

makasiini sr-2 maakunnallisesti merkittävä kohde 

talousrakennus sr-2 rautatieaseman alueeseen kuuluva 
talousrakennus, jonka ulkoasua ei ole 
muokattu  

muut rautatieaseman pihapiirin 
rakennukset 

- pihapiiriä ja rakennusten ulkoasua 
muokattu voimakkaasti 

pappila sr-2 maakunnallisesti merkittävä kohde 

Kino-Siili kr-1 paikallisesti merkittävä kohde 

Asematien liikerakennukset - rakennukset huonokuntoisia 

Vaikutukset liikenteeseen 

Suunnittelualue sijoittuu jo olemassa olevan tie- ja katuverkoston varteen, eikä kaava aiheuta 
muutoksia katuverkostossa. Alue tukeutuu myös oleviin kevyen liikenteen pääväyliin ja on 
erinomaisesti jalan tai pyöräillen liikkuvien saavutettavissa. Rautatieaseman sijainti suunnit-
telualueella ja alueen sijainti ydinkeskustan läheisyydessä turvaavat palveluiden hyvän ta-
voitettavuuden myös joukkoliikenteen käyttäjille sekä paikallisesti että seudullisesti. Uudet 
asuinrakennukset tuovat katuverkolle uutta liikennettä, mutta ei siinä määrin, että liikenteen 
välityskyky joutuisi koetteille.  

Vaikutukset yhdyskuntatalouteen 

Asemakaava on kaavataloudellisesti edullinen, koska rakennettu kunnallistekniikka ja katu-
verkosto tulevat tehokkaampaan käyttöön. Kuntatalouden kannalta alueen toteuttaminen ei 
aiheuta myöskään investointitarpeita palveluille.  

Uudisasukkaiden kannalta asuntojen hankintakustannuksiin vaikuttaa eniten rinnemaastoi-
set rakennuspaikat, jossa rakennusten perustaminen ja autopaikoituksen järjestäminen on 
normaalia tasamaan ratkaisua kalliimpaa. Asuntojen sijoittuminen lähelle palveluja ja jouk-
koliikennettä antaa kuitenkin mahdollisuuden säästää liikkumiskustannuksissa sekä antaa 
mahdollisuuden autottomaan asumiseen. 

Hankkeiden toteuttamisen johdosta kunnalle kertyy vesi- ja viemärilaitoksen liittymämaksuja 
ja rakennusvalvontamaksuja sekä kiinteistöveroja. Rakentamisen ja toiminnan aikaisista työl-
lisyysvaikutuksista kertyy verotuloja, jotka kuitenkin todennäköisesti jakautuvat talousalu-
eelle kuntaa laajemmin. 

Vaikutukset luonnonympäristöön 

Uudis- ja täydennysrakentaminen kohdistuu lähes kokonaan jo rakennetuille alueille ja ra-
kennettujen kiinteistöjen läheisyyteen. Viinamäen alueelle osoitetun uuden asuinkerrostalon 
rakentaminen rinteeseen vähentää viherympäristön määrää, mutta muutoin suunnittelualu-
eella sijaitsevat viheralueet säilyvät lähes ennallaan. Suunnittelualueella ei sijaitse arvokkaita 
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luontokohteita, joten kaavalla ei ole suoranaisia vaikutuksia monimuotoisen luonnonympä-
ristön, metsäluonnon tai eläimistön säilymiseen. 

Vaikutukset pintavesiin ja pohjaveteen 

Alueen rakentaminen lisää pinnoitettujen alueiden ja siten myös jonkin verran alueelta tule-
vien hulevesien määrää. Pohjavesien suojelemiseksi kaava-alueella muodostuvat hulevedet 
johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle Siilinjärveen, jo rakennetun hulevesiverkoston ja 
avo-ojien kautta. Hulevesien johtamisella Siilinjärveen ei arvioida olevan järven vedenlaatua 
merkittävästi heikentävää vaikutusta. 

Pohjaveden muodostumisalueen raja kulkee luode-kaakko -suunnassa kaava-alueen poikki. 
Asemakaavassa osoitetulla erillisellä kaavamääräyksellä (pv-5) korostetaan pohjaveden 
suojelun tärkeyttä. Kaavamääräyksen mukaan rakentamista ja muita toimenpiteitä saattavat 
rajoittaa vesilain 3 luvun 2 § mukainen pohjaveden muuttamiskielto ja ympäristösuojelulain 
8 § mukainen pohjaveden pilaamiskielto. Kaavamääräyksessä on vielä erikseen määritelty 
kuinka pohjavesialueella tulee erilaisissa pohjavesien pilaantumisriskiä mahdollistavissa ti-
lanteissa toimia. Edelleen edellytetään, että ennen rakennusluvan myöntämistä sellaiselle 
laitokselle, joka saattaa aiheuttaa pohjaveden pilaantumista, on varattava vesi- ja ympäris-
tönsuojeluviranomaisille tilaisuus lausunnon antamiseen. Kaavamääräys kieltää myös maan-
lämpökaivojen rakentamisen vedenhankinnalle tärkeälle pohjavesialueelle, sillä maalämpö-
kentän rakentaminen saattaa aiheuttaa muutoksia pohjaveden pinnan korkeudessa, vir-
tausolosuhteissa ja vedenlaadussa. Kaavan mahdollistamasta rakentamisesta ei arvioida 
olevan haittaa pohjavesille.  

Vaikutukset ihmisen elinoloihin ja elinympäristöön 

Alueen väestömäärä kasvaa keskimääräisellä asumisväljyysmitoituksella arvioituna noin 200 
asukkaalla. Alueelle muuttavista pääosa oletetaan olevan varttunutta, esteetöntä asumista 
tarvitsevia siilinjärveläisiä. Joukossa saattaa olla myös työikäisiä, mutta väestönkasvua koh-
distunee kaavan myötä myös kerrostaloihin muuttavilta vapautuviin omakotitaloihin muutta-
vista lapsiperheistä. Kaavaratkaisu vaikuttaa siten välillisesti myös kirkonkylän asuinalueiden 
väestörakenteen säilymiseen nuorekkaana.  

Alueen nykyisten asukkaiden näkökulmasta elinympäristö muuttuu, kun rakentamattomana 
ollutta maata otetaan tehokkaaseen asuinkäyttöön ja vanhoja liikerakennuksia korvataan uu-
silla asuinkerrostaloilla. Uuden asumisen myötä alue vilkastunee.  

Kaava-alue on kokonaisuudessaan rakennettua taajama-aluetta, jossa luonnonympäristön 
määrä on vähäinen. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat mm. Siilinlah-
den uimaranta, Ahmon urheilu-alue sekä Saharan ja Tarinaharjun ulkoilualueet turvaavat 
kaava-alueen asukkaiden virkistäytymismahdollisuudet.  

Alue tukeutuu keskustan kaupallisiin, terveydenhuoltoon liittyviin ja muihin palveluihin. Kes-
kustaan läheisyyteen sijoittuvat asuintilat lisäävät osaltaan keskustan palvelujen kysyntää ja 
vahvistavat näin ollen niiden säilymistä. Uusi monipuolinen asuntotuotanto lisää mahdolli-
suuksia asumiseen ydinkeskustassa palvelujen äärellä. Kaavan toteuttaminen ei tuo muutos- 
tai investointitarpeita palvelurakenteille. Alueen uudisasukkaat sopivat nykyisten varhaiskas-
vatus-, koulu-, sosiaali- ja terveydenhoidon palveluresursseihin.  

Asemakaavan toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia työpaikkojen ja työllisyyden mää-
rään. Asematien varresta poistuvista liiketiloista vähenee työpaikkoja, mutta uusiin asuinker-
rostaloihin on mahdollista sijoittaa korvaavia liikehuoneistoja.  

5.5 Ympäristön häiriötekijät 

Melu 

Suunnittelualueelle on laadittu meluselvitys vuonna 2016 (Ramboll). Meluselvityksen yhtey-
dessä tehtyjen laskentojen ja mittausten mukaan tutkituissa uudisrakentamiskohteissa on 
osoitettavissa alueita, joilla melutasot ovat päiväajan ohjearvon 55 dB tasalla tai alle. Koh-
teissa rakennusten välittömään läheisyyteen muodostunee alueita, joilla keskiäänitaso on 
uusille alueille sovellettavan yöajan ohjearvon 45 dB tasalla tai alle. Viinamäen asuinkerros-
talokohteessa edellä mainittujen alueiden pinta-ala on varsin pieni, jonka vuoksi kortteliin on 
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annettu määräys sijoittaa ulko-oleskelutilat rakennusten melukatveeseen. Rautatieaseman 
alueella ei todennäköisesti muodostu aluetta, jolla keskiäänitaso olisi yöajan ohjearvon 45 
dB tasalla tai alle, mutta laskentojen mukaan Asematien läheisyydessä on aluetta, jolla me-
lutaso laskentojen mukaan alittaa ns. vanhoille alueille sovellettavan ohjearvon 50 dB. 

Uusien asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuu paikoin yli 55 dB:n päiväaikainen keskiääni-
taso, jonka vuoksi parvekkeiden osalta kaavassa annetaan määräys suojata ne liikenneme-
lun vuoksi sivuun siirrettävillä laseilla. Viinamäen kerrostalokortteliin on lisäksi annettu mää-
räys parvekelasien ääneneristävyydestä (8 dB). Ääntä eristävin parvekelasein parvekkeilla 
päästään päivänajalle annetun A-painotetun ekvivalenttitason päiväohjearvon 55 dB alapuo-
lelle. Parvekkeilla ei ole katsottu välttämättömäksi alittaa uusien alueiden yöohjearvoa 45 dB, 
kun rakennuspaikalle osoitetaan yöohjearvot alittavaa ulko-oleskelualuetta. 

Viinamäen alueelle suunniteltujen uusien asuinkerrostalojen radan puoleisiin julkisivuihin 
kohdistuu yli 60 dB:n yöaikainen keskiäänitaso, jonka vuoksi asuintilojen osalta julkisivujen 
äänitasoerovaatimukseksi on asetettu 35 dBA. Rautatieaseman alueella lähinnä rataa ole-
vien asemarakennuksen ja tavara-aseman radan puoleisiin julkisivuihin kohdistuu yöllä enim-
millään 63 dB:n keskiäänitaso. Rakennukset osoitetaan liike- ja toimistokäyttöön, asuin- tai 
majoitustiloja rakennuksiin ei sallita. 

Kaavaratkaisun mukaan alueelle ei rakenneta erillisiä meluntorjuntarakenteita, vaan melu-
haitta on huomioitava rakenteissa ja rakennusten sijoittelussa. Rakennussuunnittelulla voi-
daan vaikuttaa sisämelutasoon sijoittamalla aputiloja meluisammalle puolelle ja suuntaa-
malla oleskelu- ja makuuhuonetiloja sekä parvekkeita poispäin radan suunnasta avautuviksi. 
Tontin toiminnallinen suunnittelu ja rakennusten sijoittelu tulee toteuttaa niin, että rakennuk-
set ja/tai aidat rajaavat piha‐aluetta meluhaitan puolelta siten, että rakennusten taakse syntyy 
melulta suojassa oleva oleskelupiha. Mahdollinen tarvittava melunsuojaus tulee rakentaa sa-
manaikaisesti asuinrakennusten kanssa. Kaavamääräyksillä varmistetaan, että edellytykset 
terveellisille olosuhteille täyttyvät.   

Meluolosuhteiden toteutumista tulee kaavan mukaan selvittää ja ratkaista vielä rakennuslu-
van hakemisen yhteydessä ja tarvittaessa mittauksin vielä sen jälkeen. Meluselvitys suosi-
tellaan päivitettäväksi rakennuslupavaiheessa mikäli suunnitelmat poikkeavat meluselvityk-
sessä tutkitusta. Rakennuspaikkakohtaisella melumittauksella voidaan varmistaa, että raken-

nuksen sisä‐ ja piha‐alueilla melun ohjearvot (VNp 993/1992) eivät ylity.  

Tärinä 

Kaava-alueelle on laadittu tärinäselvitys vuonna 2016 (Sito). Tärinäselvityksen yhteydessä 
tehtyjen mittausten ja laskentojen mukaan Viinamäen alueelle osoitetulla uudella kerrostalo-
korttelilla tärinän voimakkuus on ohjearvorajan tasalla. Tärinäselvityksen yhteydessä uusille 
kerrostalokortteleille on rakennuspaikoittain laskettu runkomelutasot. Laskentojen mukaan 
Viinamäen kerrostalokohteessa runkomelu-tasot ovat 29–31 dB välillä. Runkomelun osalta 
ohje-arvoina käytetään 30/35 dB, josta tiukempaa arvoa suositellaan käytettäväksi, jos kaa-
vassa on annettu määräyksiä julkisivun ilmaäänieristävyydestä. Alueella tiukemman ohjear-
von ylityksen ei ole nähty olevan niin merkittävä, että asemakaavassa olisi runkomelun osalta 
tarvittu antaa erillisiä kaavamääräyksiä. 

Pilaantuneet maa-alueet 

Kaavoitettavan alueen läheisyydessä sijaitsee kaksi mahdollisesti pilaantunutta maa-aluetta. 
Entisen Kesoil-huoltoaseman säiliöistä ei ole tietoa, mutta ne on ilmeisesti poistettu Nil-
siäntien leventämisen yhteydessä 1990-luvun alkupuolella. Kohteella on selvitystarve. Tä-
mänhetkisten tietojen perusteella voidaan olettaa, että kyseessä oleva kohde ei esim. muo-
dosta riskiä pohjavedelle. Toinen mahdollisesti pilaantunut kohde sijaitsee Asematie 13 koh-
dalla. Kohteesta ei ole muuta tietoa, kuin että alueella on sattunut öljyvahinko. Asematien 
varrella sijaitseviin vanhoihin rakennuksiin liittyen lienee mahdollista löytää vielä vanhoja öl-
jysäiliöitä. 

Kaava-alueella sijaitsevalla ratapihalla sekä rata-alueella voi esiintyä pilaantuneita maa-alu-
eita. Normaaliolosuhteissa radanpidosta tai rautatiekuljetuksista ei aiheudu sellaisia pääs-
töjä, joilla olisi vaikutusta maaperään tai pohjaveden laatuun. Merkittävimmät radanpidosta 
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aiheutuvat riskit liittyvät vaarallisten aineiden kuljetuksiin, polttoaineen käsittelyn ja varastoin-
tiin tai kaluston huoltotoimintaan. 

Suunnittelualue sijoittuu osittain I luokkaan kuuluvan Harjamäki-Kasurila –pohjavesialueelle, 
jonka vuoksi pilaantuneiden maa-alueiden ja mahdollisten vanhojen öljysäiliöiden löydön yh-
teydessä on pilaantuneiksi epäillyt kohteet on tutkittava ja tutkimusten perusteella kohteista 
on tehtävä riskinarviointi, jonka perusteella arvioidaan kohteen kunnostamistarve. Pilaantu-
nut maaperä on puhdistettava, jos pilaantuminen aiheuttaa ympäristö- tai terveysriskin. Vi-
ranomainen määrittää ilmoitus- tai ympäristölupapäätöksessään millaiset vähimmäistavoit-
teet alueen kunnostamiselle asetetaan. 

5.6 Kaavamerkinnät ja – määräykset 

 

 

Asuinrakennusten korttelialue. 

Merkinnällä on osoitettu kaava-alueella sijaitseva entinen kirkkoherran pappilan raken-
nuspaikka. Rakennus on nykyisin asuinkäytössä. 

 Korttelialueelle saa sijoittaa asuntoja tai majoitus-, kokous-, ravintola- tai toimistotiloja. 

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

 Autopaikkoja on osoitettava vähintään yksi kerrosalan 85 k-m² kohti, kuitenkin vähin-
tään yksi autopaikka asuntoa kohti. 

 

 

Asuinkerrostalojen korttelialue. 

Merkinnällä on osoitettu Kotipolun varteen sijoittuva asuinkerrostalojen rakennuspaikka. 

 Korttelialueelle on osoitettava yhtenäistä, kunnostettua oleskelu- ja leikkitilaa vähintään 
20% asuinhuoneistojen yhteenlasketusta kerrosalasta. Jokaisesta porrashuoneesta tu-
lee olla suora uloskäynti leikki- ja oleskelualueeksi osoitetulle korttelin osalle.  

 Rakennuspaikalla tulee säilyttää tai istuttaa puita niin, että niiden määrä on vähintään 
yksi rakennuspaikan pinta-alan 200 m² kohti. Istutukset on toteutettava samanaikaisesti 
rakennusten kanssa. 

 Autopaikkoja on osoitettava vähintään yksi kerrosalan 85 m² kohti. Autopaikat on ero-
tettava leikki- ja oleskelualueesta aitaamalla tai suojaistutuksin. 

 Pääasiallinen julkisivumateriaali on poltettu punainen savitiili. 

 

 

Asuinkerrostalojen korttelialue. 

Merkinnällä on osoitettu Pappilanrinteen varteen sijoittuva uusi asuinkerrostalon raken-
nuspaikka ja Tarinantien varrella sijaitseva asuinkerrostalon rakennuspaikka. 

 Rakennuspaikalle on osoitettava yhtenäistä, kunnostettua oleskelu- ja leikkitilaa vä-
hintään 10 % asuinhuoneistojen yhteenlasketusta kerrosalasta. Jokaisesta porras-
huoneesta tulee olla suora uloskäynti leikki- ja oleskelualueeksi osoitetulle korttelin 
osalle. 

 Rakennuspaikalla tulee säilyttää tai istuttaa vähintään 3 metrin mittaisia puita siten, 
että niiden määrä on vähintään yksi rakennuspaikan pinta-alan 200 m² kohti. Istutuk-
set on toteutettava samanaikaisesti rakennusten kanssa. 

 Rakennuspaikkoja ei saa aidata rakennetulla aidalla toista rakennuspaikkaa eikä 
puistoa vastaan. 

 Autopaikkoja on osoitettava vähintään yksi kerrosalan alkavaa 75 m² kohti, kuitenkin 
vähintään yksi autopaikka asuntoa kohti. Autopaikat on erotettava leikki- ja oleskelu-
alueesta aitaamalla tai suojaistutuksin. 

 Parvekkeet on liikennemelun vuoksi suojattava sivuun siirrettävillä laseilla. 
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 Rakennusluvan hakemisen yhteydessä on selvitettävä, että suunnitellulla rakentami-
sella sekä asuinhuoneissa että asuntoihin välittömästi liittyvissä ulko-oleskelutiloissa 
alitetaan kaava-asiakirjoissa vaaditut melutasojen ohjearvot (Valtioneuvoston päätös 
993/1992). Lisäksi on osoitettava, että piha- ja sisäänkäyntijärjestelyt sekä asuntojen 
asuttavuus täyttävät esteettömän asumisen edellytykset. 

 Rakennuspaikkaa koskeva esisuunnitelma on hyväksytettävä kunnassa ennen raken-
nusluvan hakemista. 

 

 

Asuinkerrostalojen korttelialue. 

Merkinnällä on osoitettu Asematien varteen sijoittuva kerrostalokortteli.  

 Sallitusta kerrosalasta saa enintään 20 % käyttää liikehuoneistoiksi. Liikehuoneistojen 
tulee sijaitse rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. 

 Rakennuspaikalle on osoitettava yhtenäistä, kunnostettua oleskelu- ja leikkitilaa vä-
hintään 10 % asuinhuoneistojen yhteenlasketusta kerrosalasta. Jokaisesta porras-
huoneesta tulee olla suora uloskäynti leikki- ja oleskelualueeksi osoitetulle korttelin 
osalle. 

 Rakennuspaikalla tulee säilyttää tai istuttaa puita siten, että niiden määrä on vähin-
tään yksi rakennuspaikan pinta-alan 200 m² kohti. Istutukset on toteutettava samanai-
kaisesti rakennusten kanssa. 

 Rakennuspaikkoja ei saa aidata rakennetulla aidalla toista rakennuspaikkaa eikä 
puistoa vastaan. 

 Autopaikkoja on osoitettava vähintään yksi kerrosalan alkavaa 75 m² kohti, kuitenkin 
vähintään yksi autopaikka asuntoa kohti. Autopaikat on erotettava leikki- ja oleskelu-
alueesta aitaamalla tai suojaistutuksin. 

 Parvekkeet on liikennemelun vuoksi suojattava sivuun siirrettävillä laseilla. 

 Rakennusluvan hakemisen yhteydessä on selvitettävä, että suunnitellulla rakentami-
sella sekä asuinhuoneissa että asuntoihin välittömästi liittyvissä ulko-oleskelutiloissa 
alitetaan kaava-asiakirjoissa vaaditut melutasojen ohjearvot (Valtioneuvoston päätös 
993/1992). Lisäksi on osoitettava, että piha- ja sisäänkäyntijärjestelyt sekä asuntojen 
asuttavuus täyttävät esteettömän asumisen edellytykset. 

 Rakennuspaikkaa koskeva esisuunnitelma on hyväksytettävä kunnassa ennen raken-
nusluvan hakemista. 

 

 

Asuinpientalojen korttelialue. 

Merkinnällä on osoitettu Tervarinteentien varteen sijoittuva uusi asuinpientalojen raken-
nuspaikka. 

 Jokaisella asunnolla on oltava tarkoituksenmukaisesti näkösuojattu, asuntoon välittö-
mästi liittyvä piha-alue, jonka lyhin sivu on vähintään 3 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 ra-
kennusten kanssa. 

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

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

Merkinnällä on osoitettu Tervarinteentien varrella sijaitsevat omakotitalot.  

 Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asunnon käsittävän pientalon.  

 Rakennuslupaa edellyttävän laajennuksen, peruskorjauksen tai muun toimenpiteen 
yhteydessä on selvitettävä ja tarpeen mukaan toteutettava rakenteellisen meluntor-
junnan ratkaisut niin, ettei liikennemelu sisätiloissa ylitä 35 dB(A) päivällä ja 30 dB(A) 
yöllä. 

 Rakennuslupaa edellyttävän laajennuksen, peruskorjauksen tai muun toimenpiteen 
yhteydessä on järjestettävä sellainen riittävä ulko-oleskelutila, jolla liikennemelu ei 
ylitä 55 dB(A) päivällä ja 50 dB(A) yöllä. 

 Rakennuspaikalla tulee säilyttää tai istuttaa vähintään 3 metrin puita siten, että niiden 
määrä on vähintään yksi rakennuspaikan pinta-alan 100 m² kohti. 

 Autopaikkoja on osoitettava kaksi asuntoa kohti. 

 

 

Palvelurakennusten korttelialue. 

Merkinnällä on osoitettu Akuliinan ja uuden palvelutalon rakennuspaikka. 

 Alueelle saa sijoittaa vanhusten palvelutalon siihen liittyvine asuntoineen. 

 Rakennusluvan hakemisen yhteydessä on osoitettava, että piha- ja sisäänkäyntijärjes-
telyt sekä asuntojen asuttavuus täyttävät esteettömän asumisen edellytykset. 

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

 Autopaikkoja on osoitettava vähintään yksi kerrosalan 200 m² kohti. 

 

 

Kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 

Merkinnällä on osoitettu Asematien varressa sijaitsevan entisen elokuvateatterin raken-
nuspaikka. 

 Alueelle saa sijoittaa kokous-, kokoontumis- ja toimistotiloja. 

 Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden toimintaan liittyvän asunnon. 

 Autopaikkoja on osoitettava vähintään yksi kokous- ja toimistotilojen kerrosalan 50 m² 
kohti ja yksi autopaikka asuinkerrosalan 85 m² kohti, kuitenkin vähintään yksi auto-
paikka asuntoa kohti. 

 

 

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. 

Merkinnällä on osoitettu rautatieaseman alueelle sijoittuvat rakennuspaikat.  

 Korttelialueelle voidaan rakentaa henkilöliikenneterminaali-, kioski- ja ravintolatiloja 
sekä toimintaan liittyviä varastotiloja. 

 Alueelle ei saa rakentaa elintarvikemyymälöitä. 

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

 Autopaikkoja on osoitettava vähintään yksi liike- ja toimistokerrosalan 50 m² kohti. 
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Majoitusrakennusten korttelialue. 

  

Merkinnällä on osoitettu rautatieaseman entisten asuinrakennusten rakennuspaikka. Ra-
kennukset ovat nykyisin majoituskäytössä.  

 Korttelialueelle voidaan rakentaa toimintaan liittyviä liike- ja toimistotiloja. 

 Rakennuslupaa edellyttävän laajennuksen, peruskorjauksen tai muun toimenpiteen yh-
teydessä on selvitettävä ja tarpeen mukaan toteutettava rakenteellisen meluntorjunnan 
ratkaisut niin, ettei liikennemelu sisätiloissa ylitä 35 dB(A) päivällä ja 30 dB(A) yöllä. 

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

 Autopaikkoja on osoitettava vähintään yksi liike- ja toimistokerrosalan 50 m² kohti ja 
yksi autopaikka majoitushuoneistoa kohti. 

 

 

Puisto. 

Rautatieaseman puisto ja Tervarinteentien varressa sijaitsevat viheralueet on osoitettu 
puistoiksi.  

 

 

Yleinen pysäköintialue. 

Merkinnällä on osoitettu rautatieaseman alueelle sijoittuva pysäköintialue.  

 Alue on varattu rautatieliikenteen liityntäpysäköinnin ja saattoliikenteen tarpeisiin. 

 Alueen autopaikoista enintään 40 % saadaan käyttää korttelien 1143 ja 1144 auto-
paikkoja varten.  

 Alueen kautta tulee järjestää ajoyhteydet siihen rajoittuville korttelialueille. 

 

 

Maantien alue. 

Merkinnällä on osoitettu kaava-alueelle sijoittuva osa kantatiestä 75 (Nilsiäntie).  

 

 

Rautatiealue. 

Merkinnällä on osoitettu kaava-alueelle sijoittuva osa Savon radasta.  

 

 

Tavaraliikenneterminaalin korttelialue. 

Merkinnällä on osoitettu rautatieaseman itäpuolella sijaitseva lastausalue.  

 Alueelle voi rakentaa raideliikenteen liityntäpysäköintiä palvelevaa rakentamista. 
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 toimintaa, josta aiheutuva melutaso ylittää asumiseen 
varatun korttelialueen rajalla päivällä (klo 7-22) 55 dB(A) ja yöllä (klo 22-7) 50 
dB(A). 

 

 

Autopaikkojen korttelialue. 

Merkinnällä on osoitettu kaava-alueelle sijoittuvat pysäköintialueet.  
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Energiahuollon korttelialue. 

Merkinnällä on osoitettu puistomuuntamolle varattu alue tarinantien varrella.  

 

 

Suojaviheralue. 

Merkinnällä on osoitettu junaradan ja Nilsiäntien varteen sijoittuvat viheralueet. 

 

5.7 Nimistö 

Alueella oleva katunimistö säilyy ennallaan. 
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6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Havainnekuvassa esitetään alueen esimerkinomaisia rakentamisen ratkaisuja. Alueen ra-
kentamistapaa ohjataan kaavamääräyksillä. Asemakaava on merkinnöiltään ja määräyksil-
tään kohtalaisen väljä osoittaen korttelialueiden rakentamisen pääperiaatteet. 

 
Kuva 30 Havainnekuva 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 

Uudisrakentaminen on mahdollista toteuttaa heti sen jälkeen, kun se on kaavallisesti sekä 
teknisten ja taloudellisten toteuttamisedellytysten puolesta mahdollista. Asuinkerrostalojen 
rakennuspaikkojen luovuttaminen pyritään yhteensovittamaan muiden kirkonkylän kerrosta-
lohakkeiden kanssa. Asematie 9:ssä sijaitsevan kerrostalorakennuspaikan osalta rakenta-
minen on käynnistynyt jo ennen asemakaavan hyväksymistä, kunnassa myönnetyn poik-
keusluvan mukaisesti. 

6.3 Toteutuksen seuranta 

Kaavoituksen edustaja ohjaa rakennuslupavaiheessa rakentajia yhteistyössä rakennusval-
vonnan kanssa sekä antaa tarvittaessa lausunnot rakennushankkeista. 

 

 



Liite 1 Tilastotiedot 

 

 

       

 



Liite 2 Ajantasa-asemakaava 

 

 

 

 

 



Liite 3 Inventointitiedot 
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