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SIIKALATVAN KUNTA
Rantsilan kirkonkylän asemakaavan muutos kortteleissa 19-25, 27, 30-32, osassa
korttelista 39 ja laajennus asemakaavan eteläpuolella ja vt4:n liittymän tuntumassa

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.5.2018, viimeisin päivitys 9.9.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) kerrotaan, miten kaavaprosessi tullaan toteuttamaan,
sekä missä vaiheessa kaavatyöhön on mahdollisuus osallistua tai ottaa kantaa.

SUUNNITTELUALUE JA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Suunnittelualue sijaitsee Siikalatvan Rantsilan kirkonkylän eteläosassa Ruukintien eteläpuolella, vanhan Rantsi-
lanraitin-Keräläntien pohjoisosan ympäristössä käsittäen Kylmänen Food Oy:n tehdas- ja myymäläalueen ja osia
valtatien 4 itäpuolisesta asemakaava-alueesta.

Suunnittelualuetta on laajennettu useaan otteeseen luonnosvaiheessa. Alue rajautuu lännessä Siikajokeen, pohjoisessa
Ruukintiehen ja parannettuun vt 4 liittymään, ja sisältää nyt liittymän koillispuolella yleiskaavan palvelualuevaraukset
sekä valtatien varren asuinkorttelit, jotka on tien parantamishankkeessa suojattu liikennemelulta. Eteläosassa on otettu
mukaan kortteli 27, jonka melusuojausta ja rajausta liikennealueeseen voidaan tarkastella asemakaavassa.
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Asemakaavan muutoksen liikkeellepanevana voimana oli, kun Rantsilan kirkonkylän keskeisellä alueella sijait-
seva Kylmänen Food Oy:n 6000 m2 tehtaan lihajalostamo tuhoutui täysin tulipalossa 10.11.2017. Myymälä-
kahvila säilyi ja on toiminnassa. Kirkonmäen itäsyrjällä valtatien tuntumassa sijaitsevalla tehtaalla on Rantsilassa
pitkät perinteet ja se on ollut merkittävä työpaikka ja palvelu. Kylmäsellä on tuotantolaitos myös Sodankylässä,
missä on lisätty toimintoja ennen korvaavan tehdasrakennuksen valmistumista. Asemakaavan muutos lähtikin
liikkeelle käsittäen ensin Kylmäsen alueen ja Siikajoen ranta-alueita, joiden suunnittelutarve oli suurin.

Rantsilanraitin ympäristö on
osa valtakunnallisesti mer-
kittävää rakennettua kult-
tuuriympäristöä ”Rantsilan
kirkko ja vanha raitti”. Siika-
jokea seurailevan maantien
varressa on säilynyt 1900-
luvun alkupuolen kirkonky-
lille tyypillinen rakenne ja
rakennuskantaa. Asuin- ja
julkiset rakennukset ovat tii-
viinä nauhana harjanteella
vanhan maantien varressa.
Kirkko on harjanteen laella.
Alueen rakennuksista voi li-
säksi mainita lainajyvä-
makasiinin, matkustajako-
din, keisari Aleksanteri II:n
mukaan nimetyn koulun ja
meijerin 1920-luvulta, joista
viimemainitut sijaitsevat
suunnittelualueella.

Aloitusvaiheen suunnittelualuerajaus ilmakuvalla.

Karttaote Pohjois-Pohjan-
maan 2. vaihemaakunta-
kaavan inventointirapor-
tista. Vanha raitti ja kirkko
muodostavat valtakunnalli-
sesti arvokkaan kyläympä-
ristön (RKY 2009).
Kartalla on esitetty vuoden
2020 suunnittelualuerajaus.
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Asemakaava
Rantsilan kirkonkylän ase-
makaavan alueella on voi-
massa useita vanhoja ase-
makaavan osia (mm. vuo-
silta 1974, 1983), joista
puuttuu esimerkiksi tont-
tien numerot tai korttelilla
on kaksi numeroa. Asema-
kaavan muutoksella hoide-
taan nämä tekniset tiedot
kuntoon.

Ote Rantsilan asemakaavayh-
distelmästä. Laajennusalue si-
jaitsee asemakaava-alueen
eteläpuolisella maatalousalu-
eella, korttelin 27 ja Siikajoen
välissä.
https://paikka-
tieto.sweco.fi/maps/siika-
latva/kartta

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

Yleiskaava
Suunnittelualueella on voimassa Rantsilan yleiskaava vuodelta 2003. Yleiskaavassa on huomioitu Rantsilan
kirkon ja raitin ympäristön valtakunnallinen arvo ja kulttuurihistoriakohteiden suojelu, joka kuitenkin on
tarkentunut maakuntakaavan selvityksissä. Kylmäsen alue on varattu ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle
teollisuudelle ja Siikajoen ranta on osoitettu asumiselle, asemakaavan laajennusalue mukaan lukien. Van-
han meijerin alue on varattu keskustatoiminnoille. Ajantasa-asemakaavassa Rantsilanraitin ja Keräläntien
liittymää vastapäätä varattua liittymää ei yleiskaavassa esitetä toteutettavaksi.

Ote Rantsilan kirkonkylän yleiskaa-
vasta 2003 ja asemakaavan muutos-
alueen likimääräinen rajaus 2020.

Rantsilanraitti on valtakunnallisesti
merkittävä kulttuurihistoriallinen ym-
päristö, jonka rajaus on tarkentunut
maakuntakaavan selvityksissä. Pallot
tarkoittavat kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaita kohteita ja niiden arvotusta
yleiskaavassa (punainen=vk, sini-
nen=mk ja vihreä=pk). Arvotukset tar-
kistetaan tarvittaessa asemakaavan
muutoksen yhteydessä.
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Maakuntakaavat
Suunnittelualueella ovat voimassa seuraavat maakuntakaavat: 17.2.2005 vahvistettu Pohjois-Pohjanmaan
maakuntakaava, 23.11.2015 vahvistettu 1. vaihemaakuntakaava ja 7.12.2016 vahvistettu 2. vaihemaakun-
takaava. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 11.6.2018 ja
määrätty tulemaan voimaan maakuntahallituksessa 5.11.2018 maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt 29.4.2020 tehdyllä päätöksellä 3. vaihemaakuntakaavan hyväk-
symistä koskevasta päätöksestä tehdyt valitukset.

Maakuntakaavoissa Rantsilan kirkonkylä kuuluu
maaseudun kehittämisen kohdealueeseen Siikajoki-
laakso (mk-4), josta osa on samalla myös maakunnal-
lisesti arvokasta maisema-aluetta. Kirkon ja Rantsilan
raitin alue on valtakunnallisesti arvokas rakennettu
ympäristö (RKY 2009) ja lähes koko jokilaaksoon on
osoitettu viheryhteystarve (vihreä katkoviiva).

Kirkonkylän kautta kulkeva valtatie 4 on osoitettu
merkittävästi parannettavaksi. Ruukin suuntaan joh-
taa seututie. Taajamatoimintojen alue (A) sijoittuu jo-
kivarteen. Lounaasta on osoitettu pääsähköjohdon
yhteystarve kirkonkylän keskustaan pitkän aikavälin
kehittämistarpeena.

2. vaihemaakuntakaavaa varten on tarkistettu Poh-
jois-Pohjanmaan arvokkaat maisema-alueet (päivi-

tysinventointi 2013-2015). Suuri osa suunnittelualueesta kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-
alueeseen Mankilan – Sipolan kulttuurimaisemat Siikajokivarressa.  Suunnittelualueella sijaitsee valtakunnal-
lisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö Rantsilan kirkko ja vanha raitti (RKY 2009).

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista v. 2000. Tavoitteet on tarkistettu ja koh-
dennettu tasoltaan valtakunnallisiin v. 2017. Tavoitteita ovat toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen, teho-
kas liikennejärjestelmä, elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat, ja uusiutumiskykyinen
energiahuolto. Suunnittelualuetta koskevat erityisesti kulttuuriympäristöön liittyvät tavoitteet.

Maankäyttöstrategia
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Siikalatvan maankäyttöstrategian 2.4.2012. Strategian tehtävänä on määri-
tellä pitkän aikavälin tavoitteet kunnan maankäytölle. Maankäyttöstrategia on luettavissa kunnan sivuilla
osoitteessa http://www.siikalatva.fi/yleiskaavat.

Otteet Siikalatvan maankäyttöstrategian kartoista 1, 2 ja 3 Rantsilan kirkonkylän (ruskea ympyrä) tuntumasta. Va-
semmalla teemana asuminen, loma-asuminen ja palvelut (suunnittelualue ei ole kirkonkylän päälaajenemissuunta),
ja keskellä elinkeinot ja energiatalous (Kylmäsen alue osoitettu olevana pienteollisuuskeskittymänä, ja jokilaakso
kulttuurimaisemana, jossa elinkeinoelämään tai harrastustoimintaan liittyvää asumista voidaan mahdollisuuksien
mukaan lisätä). Oikeanpuoleisella kartalla teemana virkistysyhteydet ja -alueet (luontopalvelut, suunnittelualueen
kautta kulkee palloviivalla esitetty valtakunnallinen pyöräilyreitti).

Yhdistelmä Pohjois-Pohjan-
maan vaihemaakuntakaa-
voista.



OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / Rantsilan kirkonkylän asemakaavan muutos sivu 5(8)

______________________________________________________________________________________

Kuntastrategia
Siikalatvan nykyinen kuntastrategia 2017-2022 on kunnanvaltuuston hyväksymä 19.12.2016. Kuntastrategian mu-
kaan maankäyttöä ohjaa edelleen v. 2012 vahvistettu maankäyttöstrategia. Strategian mukaan kunta on yrittä-
jäystävällinen, tunnettu ja vireä maaseutukunta vilkkaan nelostien varrella - elinkeinoelämältään monipuolinen ja
kehittyvä. Rantsilan asemakaavasuunnitteluun vaikuttavia tavoitteita ovat myös kaavoittaminen yritysten tarpei-
siin, valtatien läheisyyden hyödyntäminen, kannustaminen omatoimiseen liikuntaan ja kirkonkylien omaleimai-
suuden ja peruspalveluiden (päivähoito, alaluokat, kirjasto ja perusliikuntapaikat) turvaaminen.

Rakennusjärjestys
Siikalatvan päivitetty rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.4.2019.

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

Suunnittelun tavoitteet
Tarkoituksena on sujuvoittaa Kylmäsen tehdasalueen uudisrakentamista niin, että alue saadaan jälleen käyt-
töön. Suunnittelussa tarkastellaan suunnittelualueen ja tehdasalueen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta,
maisema- ja taajamakuvaa, häiriö- ja ongelmakohtia sekä niiden parantamistarpeita, olevista selvityksistä
ilmeneviä arvokkaita alueita ja näkymiä sekä muita asemakaavan muutostarpeita.

Asemakaavalla turvataan Rantsilanraitin alueen kulttuuriympäristön säilyttäminen, viihtyisyys ja turvallisuus,
sekä haetaan keinoja lieventää näitä mahdollisesti haittaavia tekijöitä.  Kyläkuvan kannalta herkät kohteet
raitin ympäristöstä tunnistetaan ja tarkennetaan laadittujen selvitysten pohjalta. Muita tavoitteita ovat:

· Liikenneturvallisuuden parantaminen, ja erityisesti kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen
Rantsilanraitin suuntaisena yhteytenä rannan tuntumassa. Siikajoen rannan suuntaisena kulkee Sii-
kajoentie-niminen tonttikatu, jonka kautta järjestetään turvallinen kevyen liikenteen yhteys Kerälän-
tielle, valtatien 4 liittymä ohittaen.

· yleiskaavan toteuttaminen mm. osoittamalla Siikajoentien varren tontit yleiskaavan mukaisesti ran-
taan asti, suunnittelualueen eteläosan asuinalue ja risteyksen koillispuoleinen palvelualuevaraus

· selvittää maanomistajien maankäyttötarpeet suunnittelualueella ja ottaa ne mahdollisuuksien mu-
kaan huomioon suunnittelussa

· suojella rakennettua kulttuuriympäristöä ja sen kohteita, ja ottaa huomioon maisema- ja luontoarvot
· huomioida elinkeinoelämän ja asumisen tarpeet suunnittelussa
· huomioida infra suunnittelussa
· huomioida ja turvata alueen viihtyisyys, liikunta- ja virkistystarpeet sekä reittiyhteydet asukkaiden

kannalta
· tehdä teknisluonteiset korjaukset asemakaavaan suunnittelualueella

OSALLISET

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaan kaavoitukseen osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viran-
omaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan
valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua, kirjallisesti tai suullisesti, mielipiteensä asiasta. Tässä
hankkeessa keskeisiä osallisia ovat:

· Alueen ja lähiympäristön maanomistajat, yrittäjät, yhteisöt, asukkaat, työntekijät ja palveluiden
käyttäjät

· Alueella toimivat yritykset ja koulut
· Kunnan toimielimet ja viranhaltijat, joiden toimialaa asia koskee
· Viranomaiset, kuten

- Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
- Pohjois-Pohjanmaan liitto
- Pohjois-Pohjanmaan museo
- Ympäristöpalvelut Helmi
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- Jokilaaksojen pelastuslaitos
· Alueella toimivat sähkö-, puhelin- ja vesiyhtiöt

- Siikalatvan Vesihuolto Oy
- Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy
- Siikaverkko osuuskunta
- Elenia Oy

TYÖVAIHEET JA TAVOITEAIKATAULU (suunnittelualueen vaiheittaisen laajenemisen johdosta uusittu aika-
taulu)

AJANKOHTA TYÖVAIHE SUORITUS, TIEDOTTAMINEN, OSALLISTUMINEN

5/2018 Kaavan vireilletulo, OAS · vireilletulokuulutus ja OAS nähtäville (MRL 63 §) yhtä aikaa
asemakaavaluonnoksen kanssa.

· tavoitteiden ja työohjelman tarkentaminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan päivittää suunnitte-
lun aikana ja osalliset voivat jättää siitä mielipiteitä koko kaavoi-
tusprosessin ajan.

5-12/2018

9-10/2020

Lähtötiedot ja selvitykset

Lähtötietojen päivitys
suunnittelualueen laaje-
nemisen johdosta

Keskustellaan viranomaisten kanssa aiottujen selvitysten riittävyy-
destä ja 1. viranomaisneuvottelun tarpeesta/ajankohdasta.

· suunnittelun alussa on selvitetty ajoyhteysmahdollisuuk-
sia Kylmäsen alueelle

· pesimälinnustoselvitys: biologin tekemä selvitys
· rakennettu kulttuuriympäristö ja taajamakuva: aiempien

inventointi- ja selvitystietojen koonti osana asemakaavan
selostusta (Kulttuuriympäristöselvityksinä mm. Marja Kui-
pers, Frantsilasta Rantsilaan –kulttuuriympäristöohjelma. Diplo-
mityö, Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto 10.5.2007, sekä
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan selvitykset: Pohjois-Poh-
janmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015 Siikalatva.)

· keskusteleminen lisäselvitystarpeista

5-10/2018
ja

5-9/2019 ja
9-10/2020

Tavoitteet

Tavoitteiden tarkentami-
nen suunnittelualueen
vaiheittaisen laajentami-
sen johdosta

· Liikennejärjestelyjen tavoitteiden tarkentaminen ELY-
liikenne ja infra -toimialan kanssa (sis. maastokatselmus)

· suunnittelualueen laajentaminen koskemaan koko Rantsi-
lanraitin aluetta

· Kylmänen Oy:n tavoitteiden tarkistaminen
· Suunnittelualueen rajauksen tarkistaminen koskemaan

Rantsilan kk uutta liittymää valtatielle 4, sekä valtatien itä-
puolella liikenteeseen tukeutuvien palvelujen aluetta uusi-
tun liittymän kohdalla

· Nykyinen maankäyttö raportoidaan osana asemakaavan
selostukseen

· Suunnittelualueen rajauksen tarkistaminen koskemaan
valtatien liikenteen melulta suojattuja asuinkorttelialueita,
sekä toistaiseksi paikoillaan säilyvän eteläisen liittymän ete-
läpuolista aluetta.

1-12/2018

2019-2020

Alustava kaavaluonnos
(alkuperäinen suunnitte-
lualue)

Luonnoksen suunnittelu-
alueen laajentaminen

Alustavaa luonnosta on käsitelty mm.
- kunnan ohjausryhmässä,
- keskusteluissa ja maastokäynneillä POPELYn Liikenne ja infra -toi-
mialan kanssa, sekä keskusteluissa Kylmänen Oy:n edustajien kanssa.

suunnittelualue on laajennettu vaiheittain koskemaan:
- koko Rantsilanraitin aluetta
- Rantsilan eteläistä liittymää valtatielle 4
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9/2020 –
1/2021

Kaavaluonnos

- Rantsilan pohjoista uutta liittymää valtatielle 4 ja yleiskaavan pal-
veluvarauksia
- valtatien itäpuolen kortteleita vastaamaan valtatien parantami-
sessa tehtyjä toimenpiteitä ja
- valtatien eteläisen liittymän lounaispuolen korttelia 27.

Tavoitevaiheen viranomaisneuvottelu ELY-keskuksessa (MRL 66 §)
tai työpalaveri viranomaisten tavoitteiden selvittämiseksi

· Luonnoksen nähtävillä olo 30 päivää
· Nähtävilläoloaikana järjestetään yleisötilaisuus, jossa esi-

tellään kaavaluonnos liiteaineistoineen

Osalliset voivat jättää mielipiteensä luonnoksesta ja keskei-
siltä viranomaisilta pyydetään lausunnot (MRL 62 §, MRL 30 §)

· Saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet.

2-6/2021 Kaavaehdotus · Ehdotusvaiheen suunnittelu
· 2. viranomaisneuvottelu (tarvittaessa)
· Ehdotuksen nähtävillä olo 30 päivää (5/2021)

Osalliset voivat jättää muistutuksia ehdotuksesta ja keskei-
siltä viranomaisilta pyydetään lausunnot (MRL 65 §, MRA 27 §,
MRA 28 §)

· Saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet.

6/2021 Hyväksyminen · kaavan täydentäminen hyväksymiskäsittelyyn

Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan. Hyväksymispäätöksestä on 30
päivän valitusaika.

Kaavan hyväksymisestä tiedotetaan kuulutuksella ja tarvittaessa
osallisia (MRL 67 §)

Kaavoituksen käynnistymisestä, kaavasuunnitelmien nähtäville asettamisesta ja maanomistajatilaisuudesta
ilmoitetaan julkisilla kuulutuksilla. Ilmoitukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja Siikalatvan kunnan inter-
net-sivuilla, sekä mahdollisesti kuntatiedotteessa.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Kaavaa laadittaessa selvitetään tarpeellisessa määrin suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteut-
tamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vai-
kutukset. Selvitykset tehdään koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.

Vaikutusten arviointi tapahtuu maankäyttö- ja rakennuslain ja –asetuksen mukaisesti (MRL 9§, MRA 1§)
osana kaavaprosessia. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus.

Vaikutusten selvittäminen perustuu suunnittelualueelta käytössä oleviin perustietoihin, selvityksiin, maasto-
käynteihin, osallisilta saataviin lähtötietoihin (asukkaat ja maanomistajat) sekä viranomaisten lausuntoihin ja
osallisten jättämiin huomautuksiin. Vaikutuksia voidaan arvioida kaavatyön edetessä yhteistyössä niiden vi-
ranomaisten kanssa, joiden toimialaa kysymykset koskevat.

SUUNNITTELUN ORGANISOINTI

Suunnittelu tapahtuu konsulttityönä yhteistyössä kunnan kaavoituksesta vastaavien viranhaltijoiden kanssa.
Keskeiset tahot päätöksenteossa ovat kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto.

YHTEYSTIEDOT
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Elina Saine vastaa Siikalatvan kunnan kaavoituksen edistämisestä,
elina.saine@ely-keskus.fi.
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Kaavoitusta koskeva materiaali ja julkiset kuulutukset ovat nähtävillä Siikalatvan internet-sivuilla osoitteessa
www.siikalatva.fi/kaavoitus.

Yhteyshenkilöt

Valokuvia suunnittelualueelta

Rantsilanraitti (RKY2009, valtakunnallisesti arvokas)             Entinen Rantsilan osuusmeijeri (valtakunnallisesti arvokas)

Kirkko ja tapuli (valtakunnallisesti arvokas)              Gananderin talo (maakunnallisesti arvokas)

Valtatien kunnostaminen ja alikulku              Kylmäsen tehtaanmyymälä

Sweco Ympäristö Oy Siikalatvan kunta
Rautatienkatu 33, 90100 Oulu Tekninen johtaja
Suunnittelija Kristiina Strömmer Hannu Komu
puh. 040 7090 985 puh. 044 5118 601
etunimi.sukunimi@sweco.fi etunimi.sukunimis@siikalatva.fi


