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

 

 

SUUNNITTELUALUE 

Suunnittelualue sijaitsee Siikalatvan kunnassa, joka perustettiin vuonna 2009 kuntaliitosten yhteydessä. Kaa-
voitettava alue käsittää Kestilän kirkonkylän lähiympäristöineen sekä Temmeksen ja Pyhännän suuntaan kul-
kevan seututien 822 lähiympäristöt. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 12,4 km2.  

Kestilässä on laadittu kirkonseudun yleiskaava vuonna 1995, mutta kaava ei ole oikeusvaikutteinen ja se on 
vanhentunut.  Tilalle laaditaan kokonaan uusi oikeusvaikutteinen osayleiskaava. 

Suunnittelualueen keskellä sijaitsee Kestilän kirkonkylä, jossa on säilynyt vanhaa rakennuskantaa sekä puus-
toa. Arvokkaita rakennuskohteita on etenkin Kestilänraitilla, joka on maakunnallisesti arvokas rakennettu 
kulttuuriympäristö. Kestilän nimi ja entisen kunnanvaakunan puulusikat viittaavat alueen aiempaan kesti-
kievaritoimintaan. Suunnittelualueen keskiosan halki virtaa Siikajoki, jonka ranta-alueilla on laajoja peltomai-
semia. Ranta-alueiden ulkopuolella on enimmäkseen kangasmetsää ja suota. Suunnittelualue kuuluu maa-
kunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen: Pihkalanrannan – Mäläskän kulttuurimaisemat Siika- ja 
Neittävänjokivarsilla. 

 

    

Osayleiskaava-alueen alustava rajaus maastokartassa ja ortokuvassa (MML). 
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SUUNNITTELUN TAVOITTEET 

Suunnittelualueelle laaditaan oikeusvaikutteinen yleiskaava. Yleiskaava laaditaan kirkonkylälle aluevaraus-
kaavana, joka ei oikeuta suoriin rakennuslupiin. Ranta-alueiden osille, joita ei suunnitella asemakaavoitetta-
viksi, laaditaan MRL 72 §:n mukainen rakennuspaikkakohtainen rantarakentamista ohjaava yleiskaava. 

Yleiskaavan tavoitteita ovat mm: 

• Kestilän kirkonkylän ja sen lähiympäristön yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen oh-
jaaminen ja toimintojen yhteensovittaminen 

• selvittää asumisen, palveluiden ja työpaikka-alueiden, muiden elinkeinojen kuten maatalouden sekä 
virkistysalueiden tarpeet ja sijoittuminen yksityiskohtaisemman kaavoituksen ja suunnittelun sekä 
rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Alueelle ei kuitenkaan ole tiedossa merkittävää ny-
kytilanteesta poikkeavaa maankäyttöä tai muita muutoksia. 

• laatia emätilaselvitys ja siihen perustuva mitoitus niille ranta-alueille, joilla ei ole voimassa olevaa 
asemakaavaa 

• huomioida oleva yhdyskuntarakenne ja infrastruktuuri 

• ottaa suunnittelussa huomioon rakennettu ympäristö, kulttuurikohteet, maisema- ja luontoarvot 

• ottaa huomioon tulvauhka ja muut mahdolliset ympäristön häiriötekijät 
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto on päättänyt 30.11.2000 valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka on otettava kaa-
voituksessa huomioon. Tavoitteet on tarkistettu vuonna 2009, ja niiden uudistus on parhaillaan meneillään. 
Tässä kaavatyössä huomioidaan etenkin seuraaviin kokonaisuuksiin liittyvät valtakunnalliset alueidenkäyttö-
tavoitteet: 

1. toimiva aluerakenne 
2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

Yleiskaavan sisältövaatimukset 

Yleiskaavaa laadittaessa on huomioitava mm. seuraavat seikat (MRL 39§): 

• yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys 

• olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö 

• asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus 

• mahdollisuudet liikenteen sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen  

• mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen 
elinympäristöön; 

• kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset 

• ympäristöhaittojen vähentäminen 

• rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen 

• virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 
 

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

Maakuntakaavat 

Yleiskaavan laatimista ohjaa voimassa oleva maakuntakaava. Voimassa oleva Pohjois-Pohjanmaan maakun-
takaava koostuu kahdeksasta lainvoimaisesta maakuntakaavasta. Vuonna 2010 käynnistyneen maakunta-
kaavan uudistamisen valmistuttua voimassa on neljä maakuntakaavaa: 1. -3. vaihemaakuntakaavat ja Hanhi-
kiven ydinvoimamaakuntakaava. Kokonaismaakuntakaava sekä Himangan ja Vaalan alueilla olevat maakun-
takaavat kumoutuvat kolmannen vaihekaavan tullessa voimaan. 
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Suunnittelualueella ovat voimassa seuraavat maakuntakaavat:  

17.2.2005 vahvistettu Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 

23.11.2015 vahvistettu 1. vaihemaakuntakaava. Valitukset kaavasta hylättiin korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa 3.3.2017 päätöksellä, joten kaava on lainvoimainen. 

7.12.2016 vahvistettu 2. vaihemaakuntakaava. Hyväksymispäätöksestä ei valitettu, maakuntakaavan voi-
maantulosta kuulutettiin 2.2.2017, joten kaava on lainvoimainen. 

Lisäksi valmisteilla on 3. vaihemaakuntakaava. Valmisteluvaiheen kuuleminen oli keväällä 2017 ja alustava 
ehdotusvaiheen kuuleminen keväällä 2018.  

Maakuntakaavoissa Kestilä kuuluu maaseudun kehittämisen kohdealueeseen Siikajokilaakso (mk-4). Suunnit-
telualueella on lounais-kaakko-suuntainen tärkeä pohjavesialue (Maksinharju ja Isokangas). Kestilän taaja-
matoimintojen alue (A) on rajattu 1. vaihemaakuntakaavassa seututiehen 822 ja suunnittelualueen etelä-
osassa Pyhännäntien kohdalla pienellä alueella kuitenkin seututien molemmin puolin. Kestilän taajama-alu-
eelta on pääsähköjohdon yhteystarve taajaman eteläpuolella kulkevaan pääsähköjohtoon 110 kV. 

2. vaihemaakuntakaavaa varten on tarkistettu Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat maisema-alueet (päivitysin-
ventointi 2013-2015). Siinä Siika- ja Neittävänjokivarret ovat maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, 
Pihkalanrannan – Mäläskän kulttuurimaisemat. Pihkalan ja Mäläskän välille on osoitettu viheryhteystarve 
Kestilän kautta. Muinaismuistokohteita on muutamia taajama-alueen länsireunalla ja Isokankaalla. 2. vaihe-
maakuntakaavassa on osoitettu moottorikelkkailun yhteystarve Kestilästä Kukkolankankaalle ja Hyvölän 
kautta Pyhännälle. 

 

     

Otteet voimassa olevista maakuntakaavoista. Vasemmalta lukien Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, 1. vaihemaakuntakaava ja 
2. vaihemaakuntakaava. 

 

Yleiskaavat 

1990-luvulla on laadittu Kestilän kirkonseudun yleiskaava, joka ei ole oikeusvaikutteinen. Kyseinen kaava on 
vanhentunut. 
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Asemakaavat 

Kestilän kirkonkylän alueelle on laadittu asemakaavoja eri aikoina. Kestilän asemakaava-alue sisältyy koko-
naisuudessaan osayleiskaavoitettavaan alueeseen.  

 

Ote Kestilän asemakaavayhdistelmästä. 

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 www.siikalatva.fi/hallinto/strategiat. 

             

Otteet Siikalatvan maankäyttöstrategian kartoista 1 ja 2. Vasemmalla käsitelty asuminen, loma-
asuminen ja palvelut. Oikealla elinkeinot ja energiatalous. 

Kuntastrategia 

Siikalatvan nykyinen kuntastrategia 2017-2022 on kunnanvaltuuston hyväksymä 19.12.2016. Kuntastrategia 
sisältää mm. tavoitteet ja visiot kyseiselle aikavälille. 

Rakennusjärjestys 

Kestilän alueella on voimassa Siikalatvan kunnanvaltuuston 30.6.2009 hyväksymä rakennusjärjestys. 
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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 
 Siikalatvan seurakunta 
 Siikalatvan yrittäjät ry 
 Rikosseuraamuslaitos (Kestilän vankila) 

• Kunnan toimielimet ja viranhaltijat, joiden toimialaa asia koskee 
 Rakennus- ja ympäristölautakunta 
 Sivistyslautakunta 

• Viranomaiset 
 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
 Pohjois-Pohjanmaan liitto 
 Museovirasto 
 Pohjois-Pohjanmaan museo 
 Ympäristöpalvelut Helmi 
 Jokilaaksojen pelastuslaitos 

• Alueella toimivat sähkö-, puhelin- ja vesiyhtiöt 
 Siikalatvan Vesihuolto Oy 
 Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy 
 Siikaverkko osuuskunta 
 Loiste sähköverkko 
 Fingrid Oyj 

• Naapurikunnat 
 Vaalan kunta 
 Pyhännän kunta 
 Kajaanin kaupunki 
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TYÖVAIHEET JA TAVOITEAIKATAULU 

AJANKOHTA TYÖVAIHE SUORITUS, TIEDOTTAMINEN, OSALLISTUMINEN 

5-8/2017 Kaavan vireilletulo, OAS 

 

• vireilletulokuulutus, OAS nähtäville (MRL 63 § ja 64 §) 

• tavoitteiden ja työohjelman tarkentaminen  

Osalliset voivat jättää mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta koko kaavoitusprosessin ajan. 

6-10/2017 Selvitykset 

 

Sovitaan viranomaisten kanssa aiottujen selvitysten riittävyydestä ja 
1. viranomaisneuvottelun tarpeesta/ajankohdasta. 

• luontoselvitys: erillinen biologin tekemä selvitys 

• maisema- ja taajamakuvaselvitykset 

• rakennettu kulttuuriympäristö: aiempien inventointitieto-
jen koonti ja tarvittavat täydennykset paikallisesti arvok-
kaiden kohteiden osalta 

• arkeologinen selvitys: erillinen arkeologin tekemä selvitys 

• väestön, elinkeinojen ja palvelujen nykytilanne 

• nykyinen maankäyttö 

• ympäristön tila ja häiriötekijät 

• emätilaselvitys: laaditaan ranta-alueille, joilla ei ole voi-
massa olevaa asemakaavaa 

1. viranomaisneuvottelu ELY-keskuksessa (MRL 66 §) 

 

8/2017- 
3/2018 

Kaavaluonnos  • Luonnoksen nähtävillä olo 30 päivää valmisteluvaiheen 
kuulemista varten (alkuvuodesta 2018) 

• 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. 

3-9/2018 Kaavaehdotus • 2. viranomaisneuvottelu (tarvittaessa) 

• Ehdotuksen nähtävillä olo 30 päivää (elokuussa 2018) 

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

• Saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet. 

10-11/2018 Hyväksyminen • Kaavan tarkistaminen / täydentäminen hyväksymiskäsitte-
lyyn 

Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan. Kunnanvaltuuston hyväksymis-
päätöksestä 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. 
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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 

Osayleiskaavan päivitys laaditaan konsulttityönä yhteistyössä kunnan kaavoituksesta vastaavien viranhalti-
joiden kanssa. Keskeiset tahot päätöksen teossa ovat kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto. 

PALAUTE OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA 

Palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi toimittaa koko kaavoitusprosessin ajan Siikalatvan 
kuntaan. 

YHTEYSTIEDOT 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Elina Saine vastaa Siikalatvan kunnan kaavoituksen edistämisestä, 
elina.saine@ely-keskus.fi. 

Kaavoitusta koskeva materiaali ja julkiset kuulutukset ovat nähtävillä myös Siikalatvan internet-sivuilla osoit-
teessa www.siikalatva.fi/kaavoitus. 
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