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Kaavoituksen vuorovaikutusmenetelmistä yksi on MRL 7 §:n mukainen kaavoituskatsaus, jossa 
esitellään lyhyesti perustietoja kaavoituksesta sekä kerrotaan kunnan kaavoitusasioista. 

 

Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu Siikalatvan kunnassa on suoraan kunnanhallituksen alaista 
toimintaa. Viranhaltijana kaavoitus- ja maankäyttöasiat kuuluvat teknisen johtajan alaisuuteen.  

Siikalatvan kunnan kaavoittaja on tekninen johtaja. Lautakunnat ottavat kantaa kaavoitukseen. 

 

”Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa 
ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille 
tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä 
(kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden 
käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on 
välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, 
sisältöön ja toteuttamiseen. … ” (MRL 7§) 
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Mitä on kaavoitus? 

Kaavoitus on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja -asetuksen (MRA) mukaista maankäytön suunnittelua, jolla ohja-
taan rakentamista ja alueiden käyttöä. Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteena on MRL 5§:n mukaan mm. edistää  

• turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja 
vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista; 

• yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta ja riittävän asuntotuotannon edellytyksiä; 

• rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista; 

• luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä; 

• ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä; 

• luonnonvarojen säästeliästä käyttöä;  

• yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista, yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta; 

• elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja toimivan kilpailun kehittymistä; 

• palvelujen saatavuutta; sekä  

• liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen 
toimintaedellytyksiä. 

Alueiden käytön suunnittelujärjestelmä 

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä on hierarkkinen. Laajat asiat ratkaistaan yleispiirteisellä suunnittelulla ja 
yksityiskohdat tarkemmalla kaavalla MRL:n mukaisesti. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on vireillä ja parin 
vuoden sisällä selviävät tarkemmin tähän lakiin tulevat muutokset.  

Suunnittelujärjestelmään kuuluvat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaava, jossa 
huolehditaan valtakunnallisten tavoitteiden huomioon ottamisesta ja sovitetaan ne yhteen alueiden käyttöön 
liittyvien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Kunta vastaa yleiskaavojen ja asemakaavojen 
laatimisesta ja niihin liittyvästä vuorovaikutuksesta ja osallistumisesta. Loma-asutuksen järjestelemiseksi voidaan 
kunnan ranta-alueille laatia ranta-asemakaava.  

Lisäksi kunta voi laatia muitakin suunnitelmia, kuten maankäytön kehityskuvia tai rakennemalleja, jotka eivät ole 
oikeusvaikutteisia ja joiden osalta MRL ei määrää vuorovaikutuksesta. Hyvä hallintotapa kuitenkin edellyttää, 
että myös näistä suunnitelmista ja vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä tiedotetaan asian merkityksen ja 
laajuuden kannalta sopivalla tavalla, koska niillä joskus lyödään lukkoon maankäytön suunnittelun tavoitteita, 
ellei tämä aiheuta merkittävää haittaa tai ole ilmeisen tarpeetonta. 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteet (VAT) käsittelevät valtakunnallisesti merkittäviä tavoitteita, joita 
tulee edistää alueiden käytön suunnittelussa. Maakunnan liitto laatii ja hyväksyy maakuntakaavan. 
Maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella.  

Kunnalla on oikeus ja velvollisuus huolehtia oman alueensa maankäytön suunnittelusta. Kunnat voivat laatia kaavoja 
itse tai käyttää apuna asiantuntijoita. Ranta-asemakaavan laatimisesta voi huolehtia myös maanomistaja. Kunnat 
kuitenkin hyväksyvät kaikki yleis- ja asemakaavat. Yleiskaava, asemakaava ja rakennusjärjestys tulevat voimaan, kun 
hyväksymispäätöksestä on kuulutettu niin, kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä  
© Varsinais-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus Opas 
5/2016, tarkistettu 6/2017 
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 

Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa (kaavoituksessa) tulee edistää valtakun-
nallisia alueidenkäyttötavoitteita. Tavoitteiden valmistelusta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Tavoitteet 
on uudistettu viimeksi vuoden 2017 lopulla ja ne ovat astuneet voimaan 1.4.2018.  

 

 

 

 

 
Tavoitteiden asiakokonaisuudet ovat: toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen, tehokas liikennejärjestelmä, 
terveellinen ja turvallinen elinympäristö, elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja 
uusiutumiskykyinen energiahuolto. Valtakunnallisesti tärkeää on esimerkiksi huolehtia Valtakunnallisesti 
merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY2009) säilymisestä. Tällaisia kohteita ovat Siikalatvalla 
Kärsämän kylä, Lamujokivarsi Piippolan kirkonkylässä, Rantsilan kirkko ja vanha raitti, Saviselkä-Piippola -
maantie, sekä Vareksen tila. 

Maakuntakaava 

Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan 
kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin 
alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin 
yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen. Maakuntakaavalla edistetään maakunnan 
strategista kehittämistä. Maakuntakaava ohjaa kunnan yleiskaavan muuttamista, mutta ei ole voimassa 
oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella. 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on uudistettu teemoittain kolmessa eri vaiheessa. Nämä 
vaihemaakuntakaavat ovat korvanneet vuonna 2005 vahvistuneen kokonaismaakuntakaavan. Viimeinen 3. 
vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa ja määrättiin tulemaan voimaan MRL 201 §:n nojalla 
5.11.2018. 

. Kolmas vaihekaava on saanut lainvoiman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asioita, joilla on: 
1) aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta kansainvälinen tai laajempi kuin 
maakunnallinen merkitys; 
2) merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön; tai 
3) valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen taloudellisuuteen tai merkittävien 
ympäristöhaittojen välttämiseen. 

  
Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmästä 
5.11.2018 sisältää 1, 2. ja 3.  vaihekaavan (haettu 31.1.2020).  

Siikalatvan kunnan alueella ei ole valituksenalaisia 
maakuntakaavamerkintöjä (ovat lähinnä merellä sijaitsevia 
tuulivoima-alueita).  

 

 

Maakuntakaava tuli voimaan, kun siitä kuulutettiin 
lehdissä 12.11.2018 ja kuulutettiin kunnissa. 
Kaavavalituksia ei ole vielä ratkaistu, joten 
muutoksenhakuviranomainen voi kieltää 
päätöksen täytäntöönpanon.  

1. vaihemaakuntakaavan teemoja ovat kaupan 
palvelurakenne, yhdyskuntarakenne, liikenne 
luontoarvot, soiden käyttö ja tuulivoima. (YM 
voimaantulopäätös 23.11.2015.) 

2. vaihemaakuntakaavan teemoja ovat mm. 
kulttuuriympäristö, maaseudun asutusrakenne, 
virkistys ja matkailu, ja jätteen käsittely. Toinen 
vaihemaakuntakaava on kuulutettu voimaan 
2.2.2017. 

3. vaihemaakuntakaavan teemoina ovat kiviaines- 
ja pohjavesialueet, kaivokset, Oulun seudun 
liikennejärjestelmä ja muut tarvittavat päivitykset.  

Lisätietoja maakuntakaavoituksesta saa 
osoitteesta www.pohjois-pohjanmaa.fi. 
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Yleiskaava ja strategiset suunnitelmat 

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen 
ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tarkempaa suunnittelua ohjaavat 
tavoitellun kehityksen periaatteet. Joissain tapauksissa yleiskaava on rakentamista suoraan ohjaava kaavamuoto. 
Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-
alueittain, jolloin kaavan nimi on osayleiskaava.  

Ranta-alueille laaditaan rantayleiskaavoja tai ranta-
osayleiskaavoja. Myös maankäytön kehittämisohjelmia ja 
monen tyyppisillä strategioilla voidaan asettaa tavoitteita 
maankäytön kehittämiselle. Siikalatvalla on laadittu 
maankäyttöstrategia vuonna 2013. Kunnanvaltuuston 
19.12.2016 hyväksymässä Siikalatvan kuntastrategiassa 
vuosille 2017-2022, pidetään maankäyttöstrategian 
linjauksia edelleen käyttökelpoisina kylien 
kehittämisessä. 

Asemakaava ja ranta-asemakaava 

Asemakaavoitus on yksityiskohtaisin oikeusvaikutteisen maankäytön suunnittelun taso. Asemakaavan tarkoitus 
on osoittaa yksityiskohtaisesti eri alueiden käyttötarkoitukset, esimerkiksi virkistysalueet, asumisen, teollisuuden 
ja palvelujen alueet sekä ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä. Asemakaava on laadittava siten, että 
luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle 
saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin 
liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi 
puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. Asemakaavan muutos voidaan laatia myös vaiheittain. 

Ranta-asemakaavalla ohjataan pääasiassa loma-asutuksen järjestämistä ranta-alueille. Maanomistaja voi 
huolehtia ranta-asemakaavan laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava 
yhteydessä kuntaan ja toimitettava kunnalle 63 §:ssä tarkoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ranta-
asemakaavan hyväksymiskäsittely kuuluu kunnan tehtäviin.   

Kunnan tulee arvioida kaavojen ajanmukaisuutta ja pitää kaavat ajan tasalla. Maankäyttö- ja rakennuslakiin 
sisältyy erityissäännös asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista. Jos asemakaava, joka on ollut voimassa 13 
vuotta, on merkittävältä osaltaan toteuttamatta, ei uudelle rakennukselle saa myöntää rakennuslupaa ennen 
asemakaavan ajanmukaisuuden arviointia.  

Oikeusvaikutteisuus 

Osayleiskaavat voidaan laatia oikeusvaikutteisena (jolloin 
niillä on maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetut 
oikeusvaikutukset) tai oikeusvaikutteettomina. 
Oikeusvaikutteisella yleiskaavalla voidaan mm. 
mahdollistaa suorat rakennusluvat yleiskaavan 
perusteella. Oikeusvaikutuksetonta osayleiskaavaa tai 
maankäyttöstrategiaa on käytännössä pidettävä 
valtuuston tahdonilmauksena halutusta kehityksestä. 
Asemakaavat laaditaan aina oikeusvaikutteisina. 

Vaikutusten arviointi 

Maankäyttö- ja rakennuslain 9§:n mukaan kaavaa 
laadittaessa on selvitettävä suunnitelman toteuttamisen vaikutukset. Kaavoituksessa tulee arvioida ennakkoon 
kaavan ja sitä koskevien vaihtoehtojen toteuttamisen merkittävät ympäristövaikutukset. Lisäksi tulee arvioida 
yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut mahdolliset vaikutukset. Vaikutusten arvioinnin apuna 
käytetään kaavaprosessin alussa laadittuja selvityksiä. 
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Miten kaavoitukseen voi osallistua? 

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa. Osallisia ovat maanomistajien lisäksi kaikki, joiden 
oloihin tai etuihin kaavoitus vaikuttaa. Myös viranomaiset sekä yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään, ovat osallisia. Jokainen voi siis vaikuttaa omaa elinympäristöään koskevaan suunnitteluun ja 
päätöksentekoon. Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään kaavoituksesta tiedottamisesta, osallistumisesta 
sekä viranomaisten yhteistyöstä. Tavoitteena on turvata kansalaisten tiedonsaanti ja mahdollisuus osallistua 
suunnitelmien valmisteluun. Siikalatvalla kaavahankkeista tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla, 
kuntatiedotteessa ja Siikajokilaaksossa. Lisäksi kunnan internet sivujen avulla pyritään helpottamaan 
kuntalaisten tiedonsaantia kaava-asioista. Kaikki kunnan voimassaolevat kaavat alkavat olla sähköisessä 
muodossa kunnan internetsivuilla. Myös tämä kaavoituskatsaus julkaistaan myös kunnan internet sivuilla. 

Aluksi ilmoitetaan vireilletulosta ja laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa käydään läpi 
kaavan ohjeellinen laatimisaikataulu ja vuorovaikutusmahdollisuudet eri vaiheissa. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma voidaan asettaa nähtäville joko erikseen tai kaavan valmisteluvaiheessa (luonnosvaihe), ja 
sitä päivitetään tarpeen vaatiessa kaavoituksen aikana. 

Valmisteluvaiheessa tehdään selvitykset ja laaditaan kaavaluonnos, jotka asetetaan nähtäville laatimisvaiheen 
kuulemista varten (MRL 62 § ja MRA 30 §). Luonnoksen nähtävilläolon aikana voi jättää sitä koskevan mielipiteen. 
Tämän jälkeen kaavasta valmistellaan ehdotus. Kaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä 
vähintään 30 päivän ajan (MRL ja MRA). Vaikutukseltaan vähäistä asemakaavan muutosta koskeva ehdotus 
voidaan kuitenkin pitää nähtävänä vain 14 päivän ajan. Kaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksen. Muistutus 
on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä kirjallisesti Siikalatvan kunnanhallitukselle 
nähtävilläolokuulutuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. Siikalatvan kunnassa kunnanvaltuusto hyväksyy kaavat.  

Kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. (MRL 188 §)  
Sen lisäksi, mitä muutoksenhausta erikseen säädetään, on rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä 
toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä 
koskevasta päätöksestä. (MRL 191§) 

 

 

 

 

  

Osallistuminen kaavoitukseen.  © Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Opas 5/2016, tarkistettu 6/2017 
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Kaavatilanne Siikalatvalla 

Voimassa olevat maankäytön suunnitelmat  

Kaikkien kunnan voimassa olevien yleis-, asema- ja ranta-asemakaavojen sijainti selviää internetosoitteesta 
https://paikkatieto.sweco.fi/maps/siikalatva/kartta  

Voimassa olevat yleiskaavat ja strategiset suunnitelmat  

Siikalatvalle on laadittu valtuuston keväällä 2012 hyväksymä maankäyttöstrategia, josta on kerrottu enemmän 
tämän kaavoituskatsauksen lopussa. Strategia ohjaa kunnan tulevaa kaavoitusta ja maankäyttöä. 

Voimassa olevat kaavat kartalla. Värilliset alueet osayleiskaavoja, punaiset alueet asemakaavoja ja kirkkaan vihreät 
punaisella rajatut alueet ranta-asemakaavoja (Sweco Ympäristö Oy 2020). 

Siikalatvalla ei ole koko kunnan kattavaa yleiskaavaa, vaan eri kylille/kirkonkylille on laadittu seuraavia 
oikeusvaikutteisia osayleiskaavoja (suluissa hyväksymisvuosi): 

https://paikkatieto.sweco.fi/maps/siikalatva/kartta


6 

 

 

 

• Rantsilan kirkonkylän osayleiskaava (2003) 

• Piippolan keskustaajaman osayleiskaava (2003) 

• Porkanrannan osayleiskaava (2010)  

• Leskelän osayleiskaava (2000, ei oikeusvaikutteinen)  

• Pulkkilan kirkonkylän osayleiskaava (2016)  

• Kestilän Kokkonevan tuulivoimapuiston osayleiskaava (2017), tullut voimaan 2018 

Savalojan vuodelta 1987 oleva osayleiskaava ja Sipolan osayleiskaava vuodelta 1988 eivät ole oikeusvaikutteisia. 

Kestilän kirkonkylän 1990 luvulta peräisin oleva ei-oikeusvaikutteinen osayleiskaava on vanhentunut, eikä ole enää 
voimassa. Myös asukasrakenne ja ympäristön- ja luonnonsuojelua koskevat säädökset ovat muuttuneet, mitkä 
aiheuttavat muutostarpeita yleiskaavaan. Maankäyttöstrategian mukaan seututien 800 varsi ja sen läheinen jokivarsi ovat 
olevaa ja kehitettävää maatalouden ja sen sivuelinkeinojen erityisvyöhykettä, kulttuurimaaseutua. Elinkeinoelämään tai 
harrastustoimintaan liittyvää haja- ja loma-asumista voidaan näillä alueilla mahdollisuuksien mukaan harkitusti lisätä. Uusi 
Kestilän kirkonkylän yleiskaava on ehdotusvaiheessa.  

Piippolan keskustaajaman osayleiskaava vuodelta 2003 on vanhentunut. Se ei enää ohjaa riittävästi ohjaa rakentamista 
tai kirkonkylän harvalukuisten rakentamishankkeiden toteuttamista, eikä se kovin hyvin tue asemakaavan uudistamista 
Piippolan yleiskaavan uudistaminen tulee vireille vuoden 2020 aikana ja suunnittelualuetta laajennetaan koskemaan 
koko Lamujokivarsi ja Kortteisen pohjoispuoli oleva teollisuusalue mukaan lukien. Suunnittelualue laajennetaan myös 
vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle, jolla on vanhoja maa-ainesten ottoalueita ja virkistystoimintoja. 
Asukasrakenne ja uudistuneet ympäristön- ja luonnonsuojelua koskevat säädökset aiheuttavat täälläkin tarvetta tarkistaa 
yleiskaavaa. 

 
Viimeisin voimaan tullut osayleiskaava on Kokkonevan 
tuulivoimapuiston osayleiskaava. 
 
Voimassa olevat oikeusvaikutteiset osayleiskaavat 
löytyvät osoitteesta 
http://www.siikalatva.fi/kaavoitushankkeet ja 
https://paikkatieto.sweco.fi/maps/siikalatva/kartta 

 

 

 

Kokkonevan tuulivoimapuiston osayleiskaava. 

 
Asemakaavat  

Voimassa olevat asemakaavat ovat: 

• Rantsilan kirkonkylän asemakaava on alun perin laadittu vuonna 1974, ja sitä on muutettu ja laajennettu 
useaan otteeseen. Viimeisin hyväksytty muutos on vuodelta 2017. Asemakaava-alueella on vapaita kunnan 
omistamia teollisuus- ja omakotitalotontteja sekä muutama rivitalotontti. Pulkkilan kirkonkylän 
asemakaava on alun perin vahvistettu 31.12.1966 (rakennuskaava). Sen jälkeen kaavaan on tehty lukuisia 
muutoksia ja laajennuksia, viimeisin Laanilan teollisuusalue, joka on hyväksytty vuonna 2005. Asemakaava-
alueella on vapaana kunnan omistamia tontteja, lähinnä teollisuus- ja omakotitalotontteja. 

• Piippolan kirkonkylällä ovat voimassa pääosin vuosina 1983 ja -85 laaditut rakennuskaavat. Asemakaava-
alueella on vapaana omakoti- ja rivitalotontteja. 

• Kestilän kirkonkylän asemakaava on 1990 luvulta ja siihen on tehty muutoksia 2000 luvun alussa. Kaavaa 
on tarkistettu 2011. Asemakaava-alueella on vapaana kunnan omistamia omakotitalotontteja ja 
rivitalotontteja. 

Kaikilla asemakaava-alueilla on vapaana kunnan omistamia tontteja yrityksille. Suurim¬mat kaavoitetut kunnan 
omistamat teollisuusalueet ovat Rantsilassa ja Pulkkilassa. Kesti¬lässä ja Piippolassa kunnan omistamat 
teollisuusalueet ovat asemakaa¬va-alueiden ulkopuolella sijoittuen tärkeille pohjavesialueille mikä asettaa 

 

http://www.siikalatva.fi/kaavoitushankkeet
https://paikkatieto.sweco.fi/maps/siikalatva/kartta
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erityisiä vaatimuksia alueilla harjoitettavalle toiminnalle. Piippolassa Kortteisen teollisuusalueelle on laadittu 
alustava käyttösuunnitelma vuonna 2006-2007. 

Voimassa olevat ajantasaiset kaavayhdistelmät 
löytyvät kunnan internetsivujen kautta osoitteesta 
http://www.siikalatva.fi/kaavoitushankkeet  ja 
https://paikkatieto.sweco.fi/maps/siikalatva/kartta.  

Linkistä löytyvät myös kutakin asemakaavan osaa 
koskevat kaavamerkinnät ja määräykset, sekä kartta, 
josta selviää kaavan hyväksymispäivä. Mitä 
tummempi peiteväri, sitä vanhempi kaava on 
kyseessä. Myytävänä olevat kunnan omistamat 
asuinrakentamiseen tarkoitetut tontit on osoitettu 
asemakaavayhdistelmissä valkovihreällä pallolla. 

Ranta-asemakaavat  

Ranta-asemakaavta on laadittu Kurranjärvelle ja 
Järvitalonjärvelle. Viimeksi mainittua on tarkistettu ja 
laajennettu v. 2009,ja  mahdollisesti myymättömät 
vapaa-ajanasuntotontit omistaa UPM.  

Maakuntakaavan uudistaminen 

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on 5.11.2018 antamallaan päätöksellä (§ 232) määrännyt Pohjois-
Pohjan-maan 3. vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan MRL 201 § nojalla ennen kuin se on saanut lainvoiman. 
Voimaantulo on kuulutettu 12.11.2018. Vaihemaakuntakaavat korvaavat nyt kokonaismaakuntakaavan vuodelta 
2005. Ote maakuntakaavojen yhdistelmästä löytyy tämän katsauksen luvusta Alueiden käytön 
suunnittelujärjestelmä. 

Vireillä olevat tai vuoden 2020 aikana vireille tulevat maankäytön suunnitelmat 

Yleiskaavat  

Kestilän kirkonkylän osayleiskaavan muutos ja laajennus (ehdotusvaiheessa) 

Osayleiskaavan tarkistaminen ja saattaminen oikeusvaikutteiseksi on käynnistynyt kesällä 2017. Valmistelu-
vaiheen kuuleminen (luonnosvaihe) järjestettiin 19.2.-21.3.2018, ja yleisötilaisuus 13.3.2018. Virallinen 
ehdotuksen nähtävilläolo järjestetään kevättalvella 2020, jolloin hyväksymisvaiheeseen päästään keväällä 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ote Kestilän asemakaavojen ikä -kartasta.  
Vanhimmat osat ovat 1969-luvulta. 

(https://paikkatieto.sweco.fi/maps/siikalatva/kartta) 

 

 

 

 

Ote nähtävillä olleesta Kestilän kirkonkylän osa-
yleiskaavaluonnoksesta. 

 

 

http://www.siikalatva.fi/kaavoitushankkeet
https://paikkatieto.sweco.fi/maps/siikalatva/kartta
https://paikkatieto.sweco.fi/maps/siikalatva/kartta
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Piippolan kirkonkylän osayleiskaavan muutos ja laajennus 

Osayleiskaavan tarkistaminen ja laajentaminen tulee vireille talvella 2020 ja luonnos valmistuu vuoden 2020 
aikana.  

Alustavan luonnoksen laatiminen alkaa keväällä 2020 selvittämällä lähtötiedot, toteutunut maankäyttö ja 
emätilaselvitys niille ranta-alueille, joille sitä ei aiemmassa yleiskaavassa ole tehty. Yleiskaavaa varten tarvittavat 
selvitykset maastotöineen tehdään keväällä-kesällä 2020 ja luonnosta täydennetään niiden perusteella. Kaavan 
aikataulusta tiedotetaan tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) joka tullee nähtäville 
alkuvuodesta 2020. 

Kaavoitettava alue käsittää Piippolan kirkonkylän lähiympäristöineen, kantatien 88 ympäristöä ja Lamujoen 
lähiympäristöä. Piippolan keskustaajaman nykyinen osayleiskaava vuodelta 2003 on vanhentunut eikä enää ohjaa 
riittävästi asemakaavoitusta ja rakentamista. Suunnittelualueelle laaditaan uusi oikeusvaikutteinen osayleiskaava. 
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3000 ha, josta vuoden 2003 yleiskaava kattaa noin 710 ha. Yleiskaava laajenee 
pohjoiseen vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle ja itään jokirantaan ja Kortteisen pohjoisrannalle.  

Piippolan teollisuusalue sijaitsee em. vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella, Piippolan kirkonkylän 
itäpuolella, Vanhakankaantien-Kortteisenkankaan-Kangaskylän alueella Pyhännälle johtavan kantatien 88 
varressa. Teollisuuden lisäksi alueella on hautausmaa ja ravirata. Mahdolliset uudet järjestelyt ja tarkempi 
suunnittelu tällä alueella edellyttäisivät yleiskaavallista selvitystä, miltä nyt vältytään, kun alueelle laaditaan 
yleiskaava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Piippolan kirkonkylän osayleiskaavan suunnittelualueen alustava rajaus käsittää nykyisen kirkonkylän osayleiskaavan 
alueen (suunnittelualueen lounaisosa, ohut punainen rajaus), Lamujoen varren alueita itään, Kortteisen pohjoisrantaa, 
sekä laajan pohjavesialueen, joka on vedenhankinnan lisäksi tärkeää metsätalousaluetta ja ulkoiluympäristöä. 

 Laajennusalueilla suunnittelutarvetta on erityisesti vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella, joka ulottuu 
Lähdenevalta Kangaskylälle, ja kantatien 88 lähiympäristössä, esimerkiksi Kortteisen tekojärven pohjoispuolella, jossa 
sijaitsee teollisuusaluetta.  
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Asemakaavat  

Rantsilan asemakaavan muutos 

Asemakaavan muutos ja laajennus on vireillä asemakaavan eteläosassa, jossa on tullut esille useita 
uudistamistarpeita valtatien ympäristössä (mm. Kylmäsen alue). Siikalatvan kunnanhallitus on päättänyt 
kokouksessaan 26.3.2018 § 61 Rantsilan asemakaavan muutoksen laatimisesta. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kunnan internetsivuilla. Asemakaavan muutosaluetta laajennettiin jo 
suunnittelun alkuvaiheissa koskemaan laajalti jokirantaa. Suunnittelualue sisälsi silloin korttelit 22, 23, 24, 25 ja 
30 sekä osan kortteleista 32 ja 21, vanhan Rantsilanraitin-Keräläntien pohjoisosan ympäristössä käsittäen 
Kylmänen Food Oy:n tehdas- ja myymäläalueen. Muutosalueeseen liittyi vähäinen laajennus Keräläntien 
länsipuolen Siikajokeen rajoittuvalle peltoalueelle, voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti.  

• Luonnosvaiheen suunnittelun myötä havaittiin kuitenkin tarve laajentaa huomattavasti suunnittelualuetta 
mm. valtatien 4 uusien liittymä- ja meluntorjuntarakenteiden päivittämiseksi asemakaavaan. asemakaavan 
alueella on voimassa useita vanhoja asemakaavan osia (mm. vuosilta 1974, 1983), joista puuttuu esimerkiksi 
tonttien numerot. Asemakaavan muutoksella hoidetaan nämä tekniset tiedot kuntoon. Suunnittelualueen 
sisälle ei jätetä ”reikiä”, vaan käsitellään koko Paavolantien eteläpuolinen alue Siikajoen itäpuolella. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tullaan päivittämään tämän mukaisesti vuoden 2020 alussa 
 

  

 

Vasemmalla asemakaavan muutosalue kesällä 
2018 nähtävillä olleessa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa.  

Suunnittelualuetta on vireilletulon jälkeen 
päätetty laajentaa johtuen olevan tilanteen 
muutoksista ja maankäytön kehittämistarpeista 
erityisesti valtatien varrella.  

 

Alustava rajaus asemakaavan 
muutosalueesta, joka tullaan 
päivittämään osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan. 
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Rantsilan asemakaavamuutoksen suunnittelun tarve 

 

Alun perin suunnittelun tarve johtui siitä, että Kirkonmäen itäsyrjällä valtatien tuntumassa sijainneen pitkät 
perinteet omaavan Kylmäsen tehtaan 6000 m2 lihajalostamo tuhoutui täysin tulipalossa 10.11.2017. Myymälä – 
kahvila säilyi ja on toiminnassa. Kylmänen selvittää rakentamistarpeet kaavasuunnittelun pohjaksi. 

 

Asemakaavassa tarkastellaan maisema- ja taajamakuvaa, liikenneyhteyksiä ja -turvallisuutta, sekä häiriö- ja 
ongelmakohtia. Tarkoituksena on sujuvoittaa Kylmäsen tehdasalueen uudisrakentamista. Liikenteen toimivuutta 
tarkastellaan yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Valtatien 4 uudet liittymäjärjestelyt päivitetään asemakaavaan, 
tarkistetaan liikennealueen laajuus, ja valtatien liittymä itään Muurahaistielle poistetaan. Rantsilasta on 
olemassa ilmeneviä arvokkaita alueita ja näkymiä sekä muita asemakaavan muutostarpeita. 

 

Rantsilanraitin ympäristö on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ”Rantsilan 
kirkko ja vanha raitti”. Siikajokea seurailevan maantien varressa on säilynyt 1900-luvun alkupuolen kirkonkylille 
tyypillinen rakenne ja rakennuskantaa. Asuin- ja julkiset rakennukset ovat tiiviinä nauhana harjanteella vanhan 
maantien varressa. Kirkko on harjanteen laella. Alueen rakennuksista voi lisäksi mainita lainajyvämakasiinin, 
matkustajakodin, keisari Aleksanteri II:n mukaan nimetyn koulun ja meijerin 1920-luvulta. 

 

Kaavamuutosta laadittaessa turvataan Raitin alueen kulttuuriympäristön säilyttäminen, viihtyisyys ja 
turvallisuus, sekä haetaan keinoja lieventää näitä mahdollisesti haittaavia tekijöitä. Kyläkuvan kannalta herkät 
kohteet Raitin ympäristöstä tunnistetaan ja tarkennetaan alueelta jo laadittujen useiden 
kulttuuriympäristöselvitysten pohjalta. Ranta-alueelle katsottiin tarpeelliseksi laatia pesimälinnustoselvitys, joka 
tehtiin kesän 2018 aikana.   

 
Myös Rantsilan asemakaavan pohjoisosassa on tarkistustarvetta Tuohitien pohjoispuolen teollisuusalueella 
kortteleissa 287 ja 288, valtatien länsipuolella.  
Kaavamuutos tullee vireille alkuvuodesta 2020 kaavan tavoitteiden selkiinnyttyä. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulkkilan Alikosken asemakaava 

Kaava-alue sijaitsee Lamujoen länsipuolella ja Raahentien pohjoispuolella. Kaava-alueen pinta-ala on noin 32 ha. 
Asemakaavassa alueelle osoitetaan asuinrakentamista ja mahdollistetaan hevosurheiluun liittyvä yritys- ja 
harrastustoiminta. Suunnittelu on ollut keskeytyksissä tavoitteiden tarkentamista varten. Seuraava vaihe on 
markkinatutkimuksen tekeminen ennen kaavoituksen eteenpäin viemistä. 
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Vasemmalla ote kaavaluonnoksesta 13.11.2017 ja oikealla alueen likimääräinen sijainti osayleiskaavakartalla. 

Vireillä olevat ranta-asemakaavat  

Ei vireillä uusia ranta-asemakaavoja tai ranta-asemakaavan muutoksia.  

Muu maankäytön suunnittelutarve vuoden 2020 jälkeen 

Maankäytön suunnittelutarpeet kohdistuvat erityisesti elinkeinoelämän huomioon ottamiseen maankäytön 
suunnittelussa. Asuintontteja Siikalatvalla on näillä näkymin riittävästi, kun keskeneräiset kaavat valmistuvat. 
Tonttien houkuttelevuuden lisäämiseksi saattaa olla tarpeen tarkastella tonttikokoja ja tarkistaa tonttijakoa 

Siikalatvalla on myös 1960-1990 -luvulla suunniteltuja päivittämättömiä asemakaava-alueita Rantsilan lisäksi 
myös Piippolassa ja Pulkkilassa.  

Virkamiestyöryhmä on jo ennen vuotta 2015 tarkastellut Piippolan kirkonkylän asemakaava-aluetta ja todennut 
siellä olevan tarvetta muutoksiin, koska kaava ei ole toteutunut suunnitelulla tavalla mikä on johtanut 
poikkeamisluvilla rakentamiseen. Asemakaavan ja/tai ohjeellisen tonttijaon muutosta on esitetty mm. 
seuraavien kortteleiden osalta: Vaarintalon ympäristö (korttelit 28–29, 33-3 36–40 ja 42, tila 16:50, maatalous-, 
puisto- ja katualueet). Muut asemakaavan suunnittelutarpeet Piippolan kirkonkylän keskeisillä alueilla tai 
Kortteisenkankaan teollisuusalueella ja sen ympäristössä selvinnevät yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen 
laatimisen yhteydessä.  

Toimenpiteinä Pulkkilan kirkonkylän asemakaavassa voi olla esimerkiksi myymättömien tonttijaon tarkista-
minen. Myös yksityiset henkilöt ovat tehneet esityksiä kaavamuutoksiksi. Asemakaavan uudistaminen tullee 
vireille 2020-2021. 

Kehityskeskustelut ja muut keskustelut viranomaisten kanssa 

Siikalatvan kunta ja ELY-keskus käyvät kehittämiskeskustelun kerran vuodessa. Maankäyttöhankkeista 
keskustellaan lisäksi kunkin kaavan osalta erikseen viranomaisneuvotteluissa, joihin kutsutaan ne viranomaiset, 
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

 

Muut maankäyttöön liittyvät suunnitelmat ja asiakirjat 

Rakennusjärjestys 

Siikalatvan uudistettu rakennusjärjestys on käsitelty kunnassa vuoden 2019 alkupuolella ja saanut lain voiman 
30.5.2019 https://www.siikalatva.fi/fi/rakentamisen-luvat 

  

https://www.siikalatva.fi/fi/rakentamisen-luvat
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Maankäyttöstrategia 

Siikalatvan kunta on laatinut maankäyttöstrategian, joka kattaa koko kunnan alueen. Strategia laadittiin neljän 
kunnan yhdistymisen jälkeen ja valtuusto hyväksyi sen 2.4.2012. Strategia "Eteenpäin on elävän mieli" painottaa 
elinkeinojen kehittämistä ja yrittäjyyttä ja sen muut teemat ovat asuminen ja loma-asuminen, sekä virkistys ja 
vapaa-aika. Strategiassa on erityisesti kiinnitetty huomiota maaseudulle soveltuvan elämäntavan ja yrityselämän 
tukemiseen. Kunnan maankäytön vahvuutena ovat nykyinen jokivarsiasutus ja jokivarsimaisemat, joita 
kehitetään, sekä luonnonympäristö, joka tarjoaa virkistysmahdollisuuksia ja hyödynnettävissä olevia 
luonnonvaroja.  

Kunnanvaltuuston 19.12.2016 hyväksymässä Siikalatvan kuntastrategiassa vuosille 2017-2022, pidetään 
maankäyttöstrategian linjauksia edelleen käyttökelpoisina kylien kehittämisessä. Maankäyttöstrategialla ei ole 
oikeusvaikutuksia, mutta sitä käytetään tukena koko kunnan alueen ja kirkonkylien kehittämisessä ja 
maankäytön suunnittelussa. Strategia löytyy kunnan internetsivuilta osoitteesta 
http://www.siikalatva.fi/yleiskaavat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulttuuriympäristön huomioon ottaminen 

Siikalatvan kuntastrategia sisältää vahvan tahtotilan niin maiseman kuin rakennetun ympäristön hoitamiseksi 
asukkaiden viihtyisyyden ja kunnan vetovoiman lisäämiseksi. Siikalatvan kunnan alueella on moniin yksityisten ja 
yhteisöjen myös kunnan omistamiin kohteisiin haettu ja saatu avustuksia rakennusperinnön hoitoon ja näin 
toivotaan käyvän myös jatkossa. Kuntaa koskevat seuraavat kulttuuriympäristöselvitykset; Frantsilasta 
Rantsilaan kulttuuriympäristöohjelma/Marja Kuipers 2007; Rantsilan raitti -kulttuuriympäristöselvitys/Marja 
Kuipers 2008 ja maakuntakaavoitukseen liittyvät selvitykset http://www.pohjois-
pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus/2_vaihemaakuntakaava 

Lisätietoa Siikalatvan kaavoitusasioista  

Lisätietoja antaa Siikalatvan tekninen johtaja Hannu Komu, puh. 044 5118 601 
hannu.komu@siikalatva.fi 

 
Ote maankäyttöstrategian kartasta Elinkeinot ja energiatalous, jossa on selvitetty maaseudulle 
soveltuvia elinkeinoja, hyödynnettäviä luonnonvaroja ja maaseutumatkailun mahdollisuuksia. 

 

http://www.siikalatva.fi/yleiskaavat
http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus/2_vaihemaakuntakaava
http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaavoitus/2_vaihemaakuntakaava
mailto:hannu.komu@siikalatva.fi

