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1 JOHDANTO 

Siikalatvan kunta perustettiin vuonna 2009. Se muodostettiin Kestilän, Piippolan, Pulkkilan ja Rant-
silan lakkautetuista kunnista. Siikalatvan kunta kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Siikalat-
valla ei ole koko kunnan kattavaa yleiskaavaa, kirkonkylillä ja paikoitellen jokivarressa on omat 
osayleiskaavansa. Kestilän Kokkonevan alueelle, n. 10-15 km etäisyydelle Kestilän kirkonkylältä, on 
lisäksi valmistumassa tuulivoimahankkeen yleiskaava.  

Kestilän kirkonkylän aiempi osayleiskaava on laadittu 1990-luvulla oikeusvaikutuksettomana, ja se 
oli vanhentunut. Tilalle laaditaan kokonaan uusi oikeusvaikutteinen yleiskaava. Osayleiskaava-
työssä huomioidaan myös asemakaavoituksen tarpeet. 

Kaavan laatii Sweco Ympäristö Oy:n Oulun toimisto ja kaavan laatijana ovat arkkitehti Kristiina Ström-
mer ja FM Johanna Lehto. Kaavatyöhön ovat osallistuneet myös arkkitehti Elina Marjakangas, maisema-
arkkitehti Veera Sanaksenaho, kartoittaja Markku Nikula, biologi Aija Degerman ja piirtäjä Tuija Junttila. 
Siikalatvan kunnassa kaavatyötä on ohjannut kehitys- ja tekninen johtaja Aimo Lehmikangas. Keskeiset 
tahot päätöksenteossa ovat Siikalatvan kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto. 

1.1 Suunnittelualue 

Suunnittelualue käsittää Kestilän kirkonkylän taajama-alueen sekä Temmeksen ja Pyhännän suun-
taan kulkevan seututien 822 lähiympäristöt. Lisäksi alueeseen kuuluvat Siikajoen ranta-alueet joen-
haarasta Myllylään saakka, eli noin 6 km matkalta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1 241 ha, 
eli 12,4 km². Asemakaavoitettua aluetta on noin 180 ha. 

Suunnittelualueen keskiosan halki virtaa Siikajoki, jonka ranta-alueilla on laajoja peltomaisemia. 
Ranta-alueiden ulkopuolella on enimmäkseen kangasmetsää ja suota. Kestilän kirkonkylässä on 
säilynyt vanhaa rakennuskantaa sekä puustoa, etenkin Kestilänraitilla, joka on maakunnallisesti ar-
vokas rakennettu kulttuuriympäristö. Kestilän entisen kunnan nimi ja vaakunan puulusikat viittaa-
vat aiempaan kestikievaritoimintaan. Suunnittelualue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen mai-
sema-alueeseen: Pihkalanrannan – Mäläskän kulttuurimaisemat Siika- ja Neittävänjokivarsilla. 

    

Osayleiskaava-alueen alustava rajaus ja ilmakuva vuodelta 2014. 
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2 LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Yleistä kaavahankkeen lähtökohdista 

Kirkonkylän oikeusvaikutukseton yleiskaava on vanhentunut. Suunnittelualueelle laaditaan uusi oi-
keusvaikutteinen yleiskaava. 

Suunnittelualueelle ei ole tiedossa nykyisestä tilanteesta merkittävästi poikkeavaa uutta maan-
käyttöä tai muutoksia. Osayleiskaava laaditaan pääasiassa aluevarauskaavana, joka ei oikeuta suo-
riin rakennuslupiin. Nykyisen asemakaava-alueen ulkopuolisille ranta-alueille laaditaan kuitenkin 
MRL 72 §:n mukainen rakennuspaikkakohtainen rantarakentamista ohjaava yleiskaava. 

2.2 Suunnittelutilanne 

2.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

Valtioneuvosto on päättänyt 30.11.2000 valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka on 
otettava kaavoituksessa huomioon. Tavoitteet on tarkistettu vuonna 2009. Tämän kaavatyön val-
mistelussa huomioidut tavoitteet ovat: toimiva aluerakenne, eheytyvä yhdyskuntarakenne ja 
elinympäristön laatu, kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat, sekä toimivat 
yhteysverkostot ja energiahuolto. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on uudistettu valtioneuvoston päätöksellä 14.12.2017, 
ja ne tulevat voimaan 1.4.2018. Tavoitteet kohdistuvat nyt nimenomaan merkittävyydeltään val-
takunnalliselle tasolle. Ne edistävät siirtymistä vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen yhteiskun-
taan, turvaavat luonnon monimuotoisuutta ja kansallisen luonto- ja kulttuuriperinnön säilymistä 
sekä luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja merkittävien ympäristöhaittojen ehkäisemistä. 
Tavoitteet edistävät pitkällä aikavälillä taloudellista kasvua ja elinkeinojen kehittämisedellytyksiä. 
Tavoitteiston selkeyttäminen keventää hallintoa ja vahvistaa maakuntien ja kuntien maankäyttö-
valtaa ja -vastuuta. Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat: 

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
- alueiden ja yhdyskuntien kehittyminen elinvoimaisina, vahvuuksia ja voimavaroja te-

hokkaasti ja kestävästi hyödyntäen 
- monikeskuksinen aluerakenne, alueiden välinen verkottuminen ja yhteistyö sekä hy-

vät yhteydet 
- väestö- ja työpaikkakehityksen edellyttämät tarpeet, eri väestöryhmien tarpeita vas-

taava monipuolinen asuntotarjonta sekä elinkeinojen uusiutuminen ja kehittyminen 
mahdollistetaan 

- olemassa olevan rakenteen hyödyntäminen, resurssitehokkuus ja vähähiilisyys 
- palveluiden, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvä saavutettavuus eri väestöryh-

mien kannalta 
2. Tehokas liikennejärjestelmä 

- valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuus ja taloudellisuus, matka- ja kuljetus-
ketjujen sekä tavara- ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuus, liikenne- ja vies-
tintäyhteyksien jatkuvuus jne. 

3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
- varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, uusi 

rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta 
varmistetaan muutoin 
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- ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja ter-
veyshaittoja, jätetään riittävät suojaetäisyydet, tai riskit hallitaan muulla tavoin 

- suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset ja ratapihat sijoitetaan riittävän etäälle 
häiriintyvistä kohteista 

- otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet 
4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

- valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen  
turvaaminen 

- luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyk-
sien säilyminen 

- virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyys sekä viheralueverkoston jatkuvuus 
- edellytykset bio- ja kiertotaloudelle, luonnonvarojen kestävää hyödyntämisen edistä-

minen 
- maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden 

sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilyminen 
- saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kehittämisedellytysten ja niille tärkeiden alueiden säilyminen (ei koske tätä aluetta)  

5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto 
- varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkai-

sujen tarpeisiin  
- tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin 
- turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja 

kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet 
- voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä. 

2.2.2 Maakuntakaavat 

Yleiskaavan laatimista ohjaa voimassa oleva maakuntakaava. Suunnittelualueella on voimassa 
17.2.2005 vahvistettu Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, sekä 23.11.2015 vahvistettu 1. vaihe-
maakuntakaava ja 7.12.2016 hyväksytty 2. vaihemaakuntakaava. Lisäksi 3. vaihemaakuntakaavan 
laatiminen on vireillä ja siitä on valmistunut luonnos keväällä 2017. 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa Kestilä kuuluu Oulun eteläisen kaupunkiverkon kaupunki-
maaseutu vuorovaikutusalueeseen (kmk), jossa tulee kehittää kaupungin ja maaseudun vuorovai-
kutukseen perustuvaa elinkeinotoimintaa, etätyötä ja asumista. Nykyisiin kuntakeskuksiin ja kyliin 
on pyrittävä ohjaamaan asutus, palvelut ja työpaikat. 

Kestilä kuuluu myös maaseudun kehittämisen kohdealueeseen Siikajokilaakso (mk-4). Alueen 
suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, maiseman 
hoitoon sekä joen vedenlaadun parantamiseen. Kaavoituksessa tulee huomioida tulvarajan rajoi-
tukset. 

Suunnittelualueella on lounais-kaakko-suuntainen tärkeä pohjavesialue (Maksinharju ja Isokan-
gas). 
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Kestilän taajamatoimintojen alue (A) on rajattu 1. vaihemaakuntakaavassa seututiehen 822, suun-
nittelualueen eteläosassa Pyhännäntien kohdalla pienellä alueella kuitenkin seututien molemmin 
puolin.  

 

 

Kestilän taajama-alueelta on pääsähköjohdon yhteystarve taajaman eteläpuolella kulkevaan 
pääsähköjohtoon 110 kV. 

 

2. vaihemaakuntakaavaa varten on tarkistettu Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat maisema-alueet 
(päivitysinventointi 2013-2015). Siinä Siika- ja Neittävänjokivarret ovat maakunnallisesti arvokasta 
maisema-aluetta, Pihkalanrannan – Mäläskän kulttuurimaisemat. 
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Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta  Ote 1. vaihemaakuntakaavasta  

 

Ote 2. vaihemaakuntakaavasta 

2. vaihemaakuntakaavassa myös viheryhteystarpeet on tarkistettu. Siikajokilaaksonkoko pituu-
delle on osoitettu viheryhteystarve, joka yhdistää Siikalatvan kunnan alueella Rantsilan, Sipolan, 
Pihkalan, Kestilän ja Mäläskän. Lisäksi on osoitettu moottorikelkkailun yhteystarve Kestilästä län-
teen Kukkolankankaalle, Pihkalaan ja Pulkkilaan, sekä etelään Hyvölän kautta Pyhännälle. Kestilän 
kohdalla reitti ylittää joen yleiskaava-alueen itäosassa maantien varressa ja yhdistyy olemassa ole-
vaan reittiin kohti Oulujärven Säräisniemeä. 
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2. vaihemaakuntakaavassa on osoitettu  

Alueelle on merkitty valtakunnallisesti merkittävä rakennus, joka on Kestilän kirkko. 

Muinaismuistokohteita on muutamia taajama-alueen länsireunalla ja Isokankaalla. 

      

2.2.3 Siikalatvan maankäyttöstrategia  

Siikalatvalle on tehty maankäyttöstrategia, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 2.4.2012. Strate-
gian tehtävänä on määritellä pitkän aikavälin tavoitteet kunnan maankäytölle. Maankäyttöstrate-
gia on luettavissa kunnan sivuilla osoitteessa www.siikalatva.fi/hallinto/strategiat. 

 

Maankäyttöstrategian asuminen, loma-asuminen ja palvelut -teemakartta 

http://www.siikalatva.fi/hallinto/strategiat
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Maankäyttöstrategian elinkeinot ja energiatalous -teemakartta 

Kestilän kirkonkylä on osoitettu asumisympäristönä, jota kehitetään erityisesti nykyisten asukkai-
den ja yrityselämän tarpeet huomioiden. 

Suunnittelualueella olevat Kestilän vankila ja pienteollisuuden oleva työpaikkakeskittymä on nos-
tettu strategiassa esille. Uusia täydentäviä palveluita ei ole Kestilän kirkonkylälle esitetty. 

Vakituisen asumisen pääasiallinen / mahdollinen laajenemissuunta on kirkonkylältä seututien 800 
vartta lounaaseen ja loma-asumisen laajenemissuunta seututien 800 vartta koilliseen Vaalan suun-
taan. Koko seututien 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. 

Siikalatvan neljälle kirkonkylälle on osoitettu seuraavat roolit: 
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Maankäyttöstrategian virkistys ja matkailu -teemakartta 

Seututie 800 on matkailutienä kehitettävä tieyhteys ja tärkeä Kestilän kirkonkylän kautta kulkeva 
reitti Oulujärven/Rokuan suuntaan. Myös Pihkalan maalaiskartanon matkailukohde sijaitsee Kesti-
läntien varressa noin 10 km etäisyydellä Kestilän keskustasta. Kestilän kirkonkylän kautta kulkee 
myös valtakunnallinen pyöräilyreitti Oulujärven ja Rokuan suuntaan. 

Maankäyttöstrategiassa on huomioitu myös mm. jokivarren viheryhteystarpeet ja yhteystarve Pel-
son luonnonpuistoon. Osaa moottorikelkkailureiteistä voi hyödyntää kesällä hevosreitteinä. 

Lisäksi strategiassa on huomioitu Maksinharjun ampumahiihtopaikan ampumarata. Suunnittelu-
alueen ulkopuolella on myös toinen, Kestilän Erä-Veikot ry:n ampumarata, jonka käyttö on lähinnä 
satunnaista, eikä sitä ole nostettu esille maankäyttöstrategiassa. Kestilän ympäristössä on laajoja 
eränkäynnin vetovoima-alueita (metsästys, kalastus, marjastus), joille ei tulisi ohjata asuinrakenta-
mista. 

2.2.4 Yleiskaavat  

Vuonna 1997 kunnanvaltuuston hyväksymä Kestilän kirkonseudun osayleiskaava v.2010 ei ole oi-
keusvaikutteinen ja se on vanhentunut.  
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Ote kartasta Kestilän kirkonseudun osayleiskaava v.2010. 
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2.2.5 Asemakaavat ja niiden toteutuneisuus  

Kestilän kirkonkylän alueelle on laadittu asemakaavoja eri aikoina. Kestilän kirkonkylän asema-
kaava-alue sisältyy kokonaisuudessaan osayleiskaavoitettavaan alueeseen.  

 

Ote Kestilän asemakaavayhdistelmästä. Yhdistelmäkartta löytyy osoitteesta www.paikka-
tieto.airix.fi/paikkatieto/siikalatva 

Kirkonkylältä löytyy useita rakentamattomia tontteja erityisesti Maksinharjun puoleisesta päästä, 
pari tonttia on vapaana myös Siikajoen eteläpuolisella asemakaava-alueella. 

   

Vapaat AO ja AR-tontit, haettu 2.2.2018. www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/siikalatva 

http://www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/siikalatva
http://www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/siikalatva
http://www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/siikalatva
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2.2.6 Rakennusjärjestys  

Kestilän alueella on voimassa Siikalatvan kunnanvaltuuston 30.6.2009 hyväksymä rakennusjärjes-
tys. 

2.2.7 Pohjakartta  

Osayleiskaavassa käytetään maanmittauslaitoksen peruskartta-aineistoa. Alueesta on käytettä-
vissä myös ortoilmakuva vuodelta 2014.  
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3 PERUSSELVITYKSET 

3.1 Luonnonympäristö 

3.1.1 Luontoselvitys  

Kaava-alueen luontoselvityksen on laatinut biologi Aija Degerman Sweco Ympäristö Oy:n Oulun 
toimistosta kesällä 2017. Luontoselvityksessä kuvataan kasvillisuuden ja eläimistön ohella myös 
kallio- ja maaperä sekä vesistöt ja pohjavedet. Luontoselvityksen yhteenvedossa todetaan: 

” Asutus keskittynyt keskustan alueelle. Jokivarressa keskustan ulkopuolella on peltoaukeita. Met-
säistä aluetta on laajimmin Maksinharjun-lsokankaan harjujaksolla. Metsät ovat talouskäytössä ja 
kasvillisuus tavanomaista kangasmetsien lajistoa. Kaava-alueella ei ole kasvillisuudeltaan täysin 
luonnontilaisia alueita. Luonnon monimuotoisuutta lisääviä huomioitavia luontokohteita ovat Yli-
Kariojan rauhoitusalue, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset suot sekä rehevät puronvar-
siympäristöt. ” 

Potentiaalisesti happamia sulfidimaita on havaittu joen eteläpuolella keskustan kohdalla, Retupe-
rällä. Luontoselvityksessä esitetyt kohteet huomioidaan kaavaratkaisussa. 
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3.1.2 Maaperä ja maa-ainesten otto 

Kaava-alueen poikki kulkee luode-kaakko-suuntainen harjujakso Maksinharju-Isokangas, jossa 

maaperä on soraa ja hiekkaa. Sen itäpuolella keskustassa, Kukkolankankaan, Siirtoperän ja Palo-

kankaan alueilla maaperä on moreenia. Muualla Siikajoen varressa maaperä on hienolajitteista, 

suunnittelualueen koillisosassa savea. Alueen kallio- ja maaperä on selvitetty tarkemmin luonto-

selvityksessä (Sweco Ympäristö 2017).  

  

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia maa-ainestenottolupia. Yksi on suunnittelualueen ulko-

puolella Isokankaalla kiinteistöllä Toivo 3:39. Maksinharjulla on ollut maa-ainestenottolupa soralle 

ja hiekalle vuosina 1995-2000. Isokankaalla on ollut myös luvat soralle ja hiekalle vuosina 1998-

2008.  

Suunnittelualueella on kaksi isoa GTK:n kartoittamaa kiviainesvarantoaluetta, Maksinharju ja Iso-

kangas. Alueilla esiintyy soraa ja hiekkaa. Pienempiä varantoalueita ovat Hovinselkä, Pieniharju ja 

Isoharju.  

 

 

Kuvassa harjualue on esitetty vihreänä, 
sekalajitteiset moreenimaat kellanrus-
keina, hienojakoiset maalajit violettina ja 
kaikkein hienojakoisin savimaa sinisenä. 
(Luontoselvitys Sweco Ympäristö 2017) 
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Ote maa-ainestenottoluvat ja 
kiviainesvarannot kartalta. 
(SYKE: Maa-ainestenottoluvat 
karttapalvelu) 
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3.1.3 Vesistöt ja pohjavedet  

Vesistöt ja niiden tila kuvataan tarkemmin luontoselvityksessä (Sweco Ympäristö 2017). Kaava-alu-
een poikki virtaa Siikajoki, jonka sivuhaara Neittävänjoki virtaa alueen itäreunalla. Kaava-alueen 
lounaisosassa sijaitsee n. 11 ha laajuinen Kangasjärvi. 

Kaava-alueella on kaksi vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta, Maksinharju ja Isokan-
gas, joita koskeva pohjavesien suojelusuunnitelma on valmistunut vuonna 2013. 

3.1.4 Tulva-alueet  

SYKE on määritellyt Kestilään Siikajoen tulva-alueet 1/50a ja 1/100a, jotka on tarkistettu vuonna 

2015 MML:n 2m korkeusmallin mukaan. Tulva-aluetta on kaavakartalla osoitettu myös yläjuoksun 

suunnalla Siikajokeen yhtyvälle Neittävänjoelle, josta ei ole SYKEn toimittamaa tietoa. Tulvatieto 

on interpoloitu perustuen Siikajoen tulvakorkeustietoihin sekä laserkeilausaineiston korkeustietoi-

hin. Tarkastelu kuitenkin osoittaa alueen jolla tulvauhka voidaan katsoa todennäköiseksi, ja jonne 

rakentamista ei osoiteta. Kaavatyössä on käytetty kerran viidessäkymmenessä (1/50a) esiintyvää 

tulvauhkaa. Rakennuspaikkojen mitoituksen osalta on huomioitu myös kerran sadassa vuodessa 

esiintyvän tulvan alue, joka on muutamassa kohdassa katsottu rakentamista estäväksi tekijäksi.  

Uudet 1.4.2018 voimaan tulevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet lähtevät siitä, että uusi 

rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan 

muutoin. Asuinrakennukset tulisi sijoittaa niin korkealle, että todennäköisesti vain kerran sadassa 

vuodessa esiintyvä tulva ei pääse kastelemaan tulvavahingoille alttiita rakennusosia (harvinainen 

tulva, 1 % vuotuinen todennäköisyys). Jos tulvauhan alainen alue määritellään todennäköisesti ker-

ran 50 vuodessa esiintyvän tulvan mukaan, on kaavoituksessa tarpeen määrätä alin korkeustaso 

tulvavahingoille alttiille rakennusosille, mitä ei tarvita silloin kun rajaus tehdään todennäköisesti 

kerran 100 vuodessa esiintyvän tulvan mukaan.  

Jokivarressa Retuperällä esiin-
tyy kohtalaisen todennäköisesti 
sulfidimaata.   

 

Yleispiirteinen ennakkotulkinta ja 
karttakuvaus potentiaalisesti hap-
pamien sulfidimaiden esiintymi-
sestä Kestilässä. Jokivarressa Retu-
perällä ja kapealla vyöhykkeellä 
joen pohjoisrannalla happamien 
sulfaattimaiden esiintymisen to-
dennäköisyys on kohtalainen 
(oranssi alue). Muualla todennä-
köisyys on joko pieni (vaaleansini-
nen alue) tai hyvin pieni (tumman-
sininen alue). 

Punaisesta tarkistuspisteestä sulfi-
dikerros on havaittu > 1,5-2 metrin 
syvyydellä. © GTK, haettu 2.2.2018 
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Tulvakartta 1/100a (SYKE) 

Tulvakartta 1/50a (SYKE) 

3.2 Maisema 

Maisemamaakuntajako 

Suomi on jaettu kymmeneen eri maisemamaakuntaan, joista osa jakautuu maisemaseutuihin. Kes-
tilän kirkonkylä kuuluu Suomenselän maisemamaakuntaan. Suomenselkä on vedenjakajaseutua, 
jossa maasto on suhteellisen tasaista. Soita on paljon, ja ne ovat tyypillisesti Pohjanmaan aa-
pasoita. Harva asutus ja pienet kylät sijaitsevat laaksoissa ja vesistöjen tuntumassa, aivan kuten 
Kestilän kyläkin on sijoittunut Siikajoen tuntumaan.   
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Ilmasto 

Kestilä kuuluu keskiboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen, jossa on runsaasti soita. Yöpakkasia voi 

esiintyä kesälläkin. Viljanviljelyn myötä asutus on valikoitunut ilmastollisesti edullisimmille pai-

koille. Metsät ovat kangasmetsiä, valtapuulajina on mänty ja muita yleisiä puulajeja ovat kuusi ja 

koivu. Metsien pensaskerrosta ei juurikaan ole.  

   

Vuoden keskilämpötila vasemmalla ja keskimääräinen vuosisade oikealla vertailukaudella 1981-2010. Kestilän 
sijainti näytetty punaisella pallolla. Lähde: Ilmatieteen laitos (http://ilmatieteenlaitos.fi/vuositilastot). 

3.2.1 Maiseman yleiskuvaus  

Kestilän kirkonkylän taajama-alue sijaitsee Siikajoen jokilaaksossa. Neittävänjoki laskee Siikajokeen 
kylän itäpuolella. Kestilän taajama sijaitsee matalalla harjujaksolla. Taajama on pientalovaltainen 
ja maastonmuodoiltaan tasainen. Taajama rajautuu pohjoisesta Temmestiehen ja etelästä Siikajo-
keen. Taajaman läpi kulkee Siikajoen suuntaisesti Kestilänraitti, jossa on säilynyt hyvin vanhaa ra-
kennuskantaa. Kestilänraitti on maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Siikajoen 
rannat ovat lähinnä peltoa ja asutusta on harvakseltaan. Taajamassa joenrannat ovat tiheän puu- 
ja pensaskasvillisuuden vallassa. Taajaman ulkopuolella on avoimia peltomaisemia pihapiireineen, 
kangasmetsää ja suoalueita.  
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Korkeussuhteet 

Suunnittelualueen maasto on melko tasainen. Merkittävin selännealue on luode-kaakko-suuntai-
nen harjujakso. Temmestie kulkee harjumuodostuman koillisreunalla. Suunnittelualueen luoteis-
kulmassa harjujakso madaltuu Kangasjärven kohdalla. Harjujakso madaltuu myös Myllyojan koh-
dalla ennen Kestilän taajamaa. Korkein alue on Maksinharju, joka on korkeimmillaan noin +107,50 
m. Maksinharju sijaitsee 1,5 km kylän keskustasta luoteeseen. Topografiakuvassa nähtävät kuopat 
ovat harjun maa-ainesten ottoalueita ja yksi on rakennettu ampumastadion. Suunnittelualueella 
on myös joitain moreenikumpareita, joilla kasvaa kangasmetsää. Siikajoki kulkee tasaisessa laak-
sossa koillisesta lounaaseen.  

 

Suunnittelualue rajattuna rinnevarjostuskuvaan, selännealueet ovat tummennettuina. (MML). 

Maksinharju 

––– 

Kangasjärvi Myllyoja 
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Maisemarakenne 

Maiseman perusrunko muodostuu selänteistä ja laaksoista. Selänne on korkein osa, joka on 
yleensä samalla pohjaveden muodostumisalue sekä pintavesien lähtöalue ja vedenjakaja. Laaksot 
taas ovat alimpia tasoja. Näiden väliin jäävät rinnealueet eli vaihettumisvyöhykkeet. Lakialueet 
ovat ylimpiä kohtia. 

Suunnittelualueen korkein kohta on Maksinharjun alue. Maksinharju ja Kestilän taajama kuuluvat 
harjujaksoon, joka on alueen päävedenjakaja. Maksinharjun ja Kestilän taajaman välissä on alempi 
laaksoalue, jossa Myllyoja laskee Siikajokeen. Siikajokilaakso on alueen alinta aluetta. Siikajoen ete-
läpuolella on muutamia loivia moreenikumpareita, jotka ovat alueen paikallisia vedenjakajia. Kum-
pareiden rinteille ja laelle on sijoittunut asutusta. Laaksoalueet ovat pääosin peltoina.  

Maisema- ja taajamakuva 

Maisemakuva on maisemarakenteen silmin havaittava ilmiasu. Suunnittelualueen maisemakuva 
on yhdistetty taajamakuvan kanssa samalle kartalle, joka löytyy liitteistä. Kartalle on merkitty alu-
een maamerkit, maiseman solmukohdat ja tärkeimmät näkymät sekä näkymien esteet. Alueen 
merkittävimmät aluekokonaisuudet ovat korostettuina kartalla, samoin kuin kehitettävät alueet.   

Kestilänraitin kylämaisema on yhtenäinen kokonaisuus. Raitin varrella on kuitenkin muutamia jä-
sentymättömiä alueita, joiden käyttötarkoitus on epäselvä. Nämä ovat pääasiassa avoimia hiekka- 
ja asfalttikenttiä, sekä yritystoiminnan päätyttyä tyhjilleen jääneitä toimitiloja. Taajaman ulkopuo-
lella on miellyttäviä aluekokonaisuuksia, jotka ovat rakentuneet jälleenrakennuskaudella. Alueilla 
on havaittavissa kunkin aikakauden identiteetti.  

Taajaman ulkopuoliset alueet ovat lähinnä pelto-, suo- tai metsäalueita. Avoimien peltojen yli 
avautuu hienoja maisemia useiden teiden varsilta. Miellyttäviä tiejaksoja ovat etenkin Siikajoen 
eteläpuolella Myllyläntie ja itäosassa Siikosentie sekä länsiosan Kestiläntie. Teitä reunustavat hie-
not peltomaisemat ja jonkin verran on vesistönäkymiä Siikajoelle. Myllyläntieltä näkyy selvästi pel-
tojen takainen Kestilän vankila. Vankila näkyy myös joen toiselta puolelta Maksintieltä. Parhaim-
mat näkymät Siikajoelle avautuvat Kirkkokosken ja Pyhännäntien silloilta.  

Siikajoen rannat ovat tiheän kasvillisuuden ja puuston vallassa taajaman alueella. Useasta kohdasta 
voisi avata pääsyn ja näkymän Siikajoen rantaan. Keskeisimmät paikat ovat merkittyinä selvitys-
karttaan näkymän ja rantayhteyden esteenä. Taajaman ulkopuolella rantaan asti ulottuvat avoimet 
peltoalueet mahdollistavat hienot jokinäkymät.  

Seututie 822, eli Temmes- ja Pyhännäntie, on lähinnä kangasmetsän reunustamaa tasaista tieym-
päristöä. Paikoitellen tieltä avautuu peltomaisemia. Siikajoen ylittävällä osuudella on hetkelliset 
jokinäkymät peltoineen. Suunnittelualueen luoteisoassa sijaitseva Kangasjärvi näkyy Temmestielle 
mäntyjen takaa.  
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Ote alueen maisema- ja taajamakuvakartasta. Katso erillinen kartta.   
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Kestilänraitin varrella on Kestilän kirkko ja hautausmaa. Alueella kasvaa hienoja vanhoja mäntyjä ja kuusia.  

 
Näkymä Pyhännäntien sillalta itään Retuperän pelloille. 

 

 
Kirkkokosken pato Siikajoessa ja puiden takana häämöttävää ranta-asutusta.   
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Karjaa laiduntamassa taajaman pohjoispuolella Latolassa. 

 

  
Kangasjärven leirintäalueen vieressä on uimaranta ja lentopallokenttä. 

 

Kirkkokosken teräksinen silta on paikallinen maamerkki. 
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3.2.2 Arvokkaat maisema-alueet 

Suunnittelualue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen: Pihkalanrannan – 
Mäläskän kulttuurimaisemat Siika- ja Neittävänjokivarsilla (Arvokkaat maisema-alueet Pohjois-
Pohjanmaalla, 2013-2015). Siikajokeen ja Neittävänjokeen tukeutuva kulttuurimaisema on edus-
tava esimerkki jokilaaksossa sijaitsevasta perinteisestä, pitkän ajan kuluessa muodostuneesta maa-
seudun viljelysmaisemasta. Maisema-alueella on runsaasti kulttuurihistoriallisesti arvokasta raken-
nuskantaa. Kestilän raitti on maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. 

Siikajoki ja Neittävänjoki ovat olleet aikoinaan merkittäviä uittoväyliä. Neittävänjoen uitto lakkasi 
1920-luvun puolivälin paikkeilla, jolloin kanava julistettiin luonnonväyläksi. Joenvarressa on maati-
loja, pihapiirejä ja loma-asuntoja. Uusien rakennusten sovittamista jokivarren kulttuurimaisemaan 
olisi tarpeen ohjata rakennustapaohjeilla, joissa annetaan ohjeita myös rakennusten ominaispiir-
teistä.  

 

Kestilän kylä on osa maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (Arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjan-
maalla). 
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3.3 Rakennettu ympäristö 

3.3.1 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot  

Alueen valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö on inventoitu 

Pohjois-Pohjanmaan liiton päivitysinventoinnissa vuonna 2015 (MRKY 2015). Lisäksi Kioski-tieto-

kannassa on joitakin liiton päivitysinventoinnin yhteydessä paikallisesti arvokkaiksi luokiteltuja ra-

kennuskohteita. Inventointitietoja on täydennetty paikallisesti arvokkaiden kohteiden osalta ke-

sällä 2017. Kulttuuriympäristöselvitys on selostuksen liitteenä. 

Maakunnallisesti arvokas alue 

2.1. Kestilän raitti  (lähde: MRKY 2015, Kioski) 

Maakunnallisesti arvokkaat kohteet: 

 Apteekki  (MRKY 2015) 
 Kangas-Kestilä ja Kesti  (MRKY 2015) 
 Kestilän kirkko  (Kirkkolaki, MRKY 2015) 
 Kivelä   (MRKY 2015) 
 Lahti   (MRKY 2015) 
 Lottala   (MRKY 2015) 
 Mannermaan kaupparakennus (MRKY 2015) 
 Manttaalikunnan viljamakasiinit (MRKY 2015) 
 Myllylän navetta ja aitat  (MRKY 2015) 
 Pappila ja vanha seurakuntakoti  (MRKY 2015) 
 Tapiola   (MRKY 2015) 
 Toivo-meijeri  (MRKY 2015) 
 Tolppa   (MRKY 2015) 

Paikallisesti arvokkaat kohteet 

 Jaatisen myllyn konttori  
 Tiinanmäki 4 
 Kisa-Pirtti 
 Ritola 
 Kestilän peruskoulu  
 Hovin aitat 
 Niva 
 Kestiläntie 2298 
 Maksin talo 
 Maksintie 29 
 Purontie 11 
 Maksintie 25 

 

 

 

 

 

 

Kestilänraitin varrella olevat viljamakasiinit. 
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Keski-Pohjanmaan arkeologiapalvelu laati arkeologisen selvityksen syksyllä 2017. Alueelta tunnet-

tiin ennen inventointia viisi kivikautista asuinpaikkaa ja kaksi kivikautista irtolöytöpaikkaa. Lisäksi 

lähellä suunnittelualuetta sijaitsee Isokankaan kivikautinen asuinpaikka ja joitakin ajoittamattomia 

maakuoppia. Selvityksessä löytyi kaksi uutta muinaisjäännöstä, jotka ovat tervahautoja ja kuusi 

kulttuuriperintökohdetta, jotka ovat kantatalojen ja yksinäistalojen paikkoja sekä vesimyllyn jään-

nökset. Muut havainnot ajoittuvat lähihistoriaan Kukkolan mahdollista 1500-luvun talon paikkaa 

lukuun ottamatta. Arkeologinen selvitys on selostuksen liitteenä. 

Muinaisjäännökset   muinaisjäännöstunnus 

 Hovi  kivikautinen asuinpaikka  247010011 
 Kukkola  kivikautinen asuinpaikka  247010034 
 Maksinharju kivikautinen asuinpaikka  247010033 
 Maksinharju länsi tervahauta   1000031397 
 Maksinmäki kivikautinen asuinpaikka  247010032 
 Retuperä tervahauta   1000031396 
 Rojola  kivikautinen asuinpaikka  247010035 
 Pappila  irtolöytöpaikka   247040005 
 Suvilinna irtolöytöpaikka   1000027304 

 

Kylänpaikat/kantatalot tai yksinäistalot (uusi aika, kulttuuriperintökohteita): 

- Kesti (1000031398) 
- Kestilä (/Ranta-Kestilä, 1000031399) 
- Lahti (1000031400) 
- Myllylä (1000031401) 
- Taipaleenmäki (1000031402) 

Muut inventointihavainnot: 

- Kukkola 2 (kylänpaikka/yksinäistalo, muu inventointihavainto, 1000031404) 
- Myllylänkoski, vesimylly (kulttuuriperintökohde, 1000031405) 
- Kirkkokoski (pato, 1000031406) 
- Koskitie (maarakenteet/kellarit, uusin aika) 
- Maksinharju 2 (betonirakenteet/betonipunkkeri, moderni, 1000031407) 

 

Alueen kiinteät muinaisjäännökset 
on rauhoitettu Muinaismuistolain 
(295/1963) nojalla, ja ne tulee suo-
jella kaavassa. Museoviraston ylläpi-
tämä Muinaisjäännösrekisteri on 
osoitteessa www.kyppi.fi/palveluik-
kuna/mjreki. 

 

 

Kestilänraitilla Mannermaan kauppara-
kennus on nykyään tyhjillään. 

http://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki
http://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki
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3.4 Liikenne 

Kestilän kylä on liikenteellisesti Siikalatvan kylistä syrjäisin. Nelostieltä on Kestilän kylään matkaa 

noin 24 kilometriä. Taajaman poikki kulkee seututie 800 (Kestilän-Vaalantie), joka on myös osa 

Kestilän kylänraittia. Seututie 822 (Temmestie-Pyhännäntie) kulkee taajama-alueen pohjois- ja itä-

puolella. Tämä on kahdesta risteävästä seututiestä vähäliikenteisempi. Seututeiltä pääsee keskus-

taan etelästä Koskitietä ja pohjoisesta Taipaleentietä pitkin, jotka ovat taajaman sisäisiä yhdysteitä. 

ELY-keskus on kunnostanut Kestilänraitin kesällä 2016. 

 

Ote Liikenneviraston liikennemääräkartasta 2017; Valta-, kanta-, seutu- ja yhdysteiden keskimää-
räinen ajoneuvoliikenne (ajoneuvoa/vrk) 

Kevyt liikenne 

Kevyen liikenteen reittejä kulkee Kestiläntien varrella seututie 800 ja 822 risteyksestä Maksinkan-
kaalle saakka. Toinen reitti kulkee Automiestentieltä, Taipaleentien ja Tiinanmäen kautta Siikajoen 
eteläpuolelle. 



    

 

 

27 (50) 

 KAAVASELOSTUS 

10.8.2017 LÄHTÖTIETOJA KOOTTU 

 

 

 

 

Kestilänraitin ympäristöä kesällä 2017. 

Melualueet 

Maanteille ELY-keskus on laskenut pääteiden varsille liikennemäärien perusteella teoreettiset me-

lualueet, joista saatavaa paikkatietoaineistoa hyödynnetään suunnittelussa. Koska melualueen laa-

juus riippuu maastosta ja rakennuksista, tämä ei anna täysin oikeata kuvaa tilanteesta. Melu-

aluetietoa ei jätetä lopulliselle ehdotusvaiheen kaavakartalle.  

3.5 Yhdyskuntatekniikka 

Kirkonkylän keskeisillä alueilla on vesi- ja viemäriverkosto, kaukolämpöverkko ja valokuituverkko. 

Taajama-alueella on myös Elenian sähköverkkoa. Suunnittelualueen halki kulkee luoteisosassa 220 

kV voimajohto. Alueen eteläosan poikki kulkee pääsähköjohto 110 kV Pyhännälle. Alueen etelä-

osassa Pyhännäntien varrella on sähköasema.  

Kestiläntien varrella lähellä Myllyojaa on yksi vedenottamo. Toinen vedenottamo on Pyhännäntien 

varrella, jossa on myös kaksi pumppaamoa. Lepolantien varrella on jätevedenpuhdistamo. 

3.6 Maanomistus 

Alueella on yksityisen maan lisäksi kunnan ja seurakunnan maita. 
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3.6.1 Emätilaselvitys  

Emätilaselvitys eli kantatilaselvitys on tehty asemakaava-alueen ulkopuolisille ranta-alueille, poik-
kileikkausajankohta on 15.10.1969. Emätilaselvitys on kaava-aineistossa liitteenä, ja siinä on esi-
tetty kaava-alueen kaikki tilat asemakaava-alueen ulkopuolelta, palstat kantatiloittain eroteltuna. 
Palstoista on laskettu pinta-ala, rantaviivan määrä ja muunnettu rantaviiva sekä olevat rakennuk-
set. Rantaviiva on mitattu kartalta tilanrajan mukaan. Rantaviiva on muunnettu koko alueella siten, 
että rantaviivasta huomioidaan puolet (eli kerroin on 0,5). Tähän on päädytty joen leveyden poh-
jalta ns. Etelä-Savon mallia mukaillen.  

 

Emätilaselvityksessä on käytetty rakennus- ja huoneistorekisterin (RAHU) tietoja olemassa olevista 
rakennuspaikoista, lisäksi on huomioitu maastotietokannan (MTK) rakennusmerkinnät. Näiden 
pohjalta kaavakartalle on eroteltu asuinrakennukset ja loma-asunnot.  

Emätilaselvityksessä on myös tieto mitoituksesta, jota varten on laskettu erilaisia vaihtoehtoja 
luonnoksen pohjaksi. Vaihtoehtoja tarkastelemalla päädyttiin mitoituslukuun kahdeksan (8) raken-
nuspaikkaa rantakilometriä kohden koko alueella. Lisäksi rakennuspaikkoja osoitettaessa on pyritty 
varmistamaan vähintään yksi (oleva tai uusi) rakennuspaikka jokaiselle emätilalle. Rannan raken-
tamiskelpoisuus on huomioitu siten, että mikäli rantaan ei esim. tulvauhkan vuoksi ole pystytty 
osoittamaan rakennuspaikkoja, on kauemmas rannasta osoitettu mahdollisuuksien mukaan 1-2 ra-
kennuspaikkaa enemmän kuin mitoitus olisi tuottanut.  

Emätilaselvityksessä tai kaavaratkaisussa ei ole laskettu ns. vapaan rantaviivan määrää, sillä kaava-
alueella on laajat tulvauhkan alaiset rannat, jotka jättävät alueelle tarpeeksi rakentamisesta va-
paata ranta-aluetta. 
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3.7 Väestö ja elinkeinot  

Siikalatvalla asui 5 583 henkeä vuoden 2016 lopussa. Määrä on laskenut tasaisesti 1990-luvun al-
kupuolelta lähtien, mutta suuntaus on ollut laskeva jo 1970-luvulla. Tilastokeskuksen ennusteen 
mukaan väestömäärä tulee laskemaan edelleen siten, että vuonna 2040 kunnan väkiluku olisi 4 388 
henkeä. Ennusteen mukaan lasten osuus säilyisi nykyisellä tasolla, mutta vanhimpien ikäluokkien 
osuus nousisi nykyisestä, yli 75-vuotiaita olisi lähes joka neljäs kuntalainen.  

Mikäli ennusteet toteutuvat, tämä tuo ongelmia mm. palvelujen – ja palveluasumisen – järjestä-
misen kannalta. Tilanne johtuu luonnollisesta väestökehityksestä (eli syntyneitä on vähemmän 
kuin kuolleita) sekä muuttoliikkeestä, joka suuntautuu haja-asutusalueilta kirkonkylille ja kunnasta 
pois. Nettomuutto on jo pitkään ollut negatiivinen. Siikalatvalla on tärkeää varautua palveluasumi-
sen lisäämiseen kirkonkylillä. 

  

Siikalatvalla oli 2 031 työpaikkaa vuonna 2014. Määrä on ollut laskusuunnassa viime vuosina. Sii-
kalatvalla on maataloutta runsaasti, alkutuotannon työpaikkoja on lähes neljännes kaikista. Toinen 
iso sektori ovat terveys- ja sosiaalipalvelut. Teollisuutta on noin 8 %. Vuonna 2014 työllisiä asui 
alueella 2 054 henkeä, eli työpaikkaomavaraisuus on 99 %. Tilastokeskukselta ei ole saatavissa erik-
seen väestö- ja elinkeinotietoja, jotka tarkentamisivat tilannetta Kestilän kirkonkylän osalta. 
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3.8 Palvelut 

Suunnittelualueen palvelut ovat keskittyneet Kestilän taajaman alueelle. Palvelut ovat viime vuo-

sina vähentyneet. Raitin varrella on muutamia tyhjiä liiketiloja ja terveysasema on lähtenyt kunta-

liitoksen myötä. Terveyskeskuspalvelut on ulkoistettu ja jaettu Pulkkilaan ja Rantsilaan, päivystys-

ajan ulkopuolella Mehiläisen Oulun toimipaikkaan. Taajamassa on apteekki, pankki, kirkko, perus-

koulu, kirjasto, huoltoasema sekä kaksi lähiruokakauppaa, Sale ja K-Market. Hallintotiellä on Kesti-

län paloasema ja kunnantoimisto. Pehkolantiellä on vanhusten palvelukeskus.  

Noin 6 km lounaaseen suunnittelualueen rajasta sijaitseva Maalaiskartano Pihkala on monipuoli-

nen maaseudun matkailupalveluyritys, joka jatkaa seudun vanhaa kestikievariperinnettä.  

3.9 Virkistys 

Maksinharjulta löytyy virkistystoimintoja, kuten ampumastadion, frisbeegolfkenttä ja hiihtomaja 

sekä valaistu kuntorata. Harjun reiteiltä on yhteydet Kangasjärvelle ja keskustan suuntaan. Kestilän 

taajamassa on urheilukenttä ja kuntosali. Suunnittelualueella on yksi veneenlaskupaikka, joka si-

jaitsee taajaman eteläpuolella Siikajoen pohjoisrannalla.  

 

Virkistyspalveluiden sijainti symbolein Kestilän keskustassa. Moottorikelkkaura on tummanpunai-

nen viiva ja Siirtoperälle osoitettu vihreä alue on Ylikariojan rauhoitusalue, runsaspuustoinen tuo-

reen kankaan kohde. © Paikkatietoikkuna / Lipas, haettu 1.2.2018. 
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Moottorikelkkaura kulkee Kangasjärveltä länteen Pihkalan suuntaan, ja etelään Temmestien ja Py-

hännäntien vierustaa suunnittelualueen eteläosan kautta Pyhännänjärvelle saakka.  

 

Virkistyspalvelut Kestilän lähiympäristössä. Moottorikelkkaura on tummanpunainen viiva Pihka-

lan(rannan) kautta Kangaslammelle ja Isokankaan kautta etelään. © Paikkatietoikkuna, haettu 

1.2.2018 

Isokankaan eteläosassa on luontopolku ja Kangasjärvellä pieni leirintäalue, jossa on pieniä vuok-

rattavia mökkejä. Alueella on uimaranta, grillikatos ja lentopallokenttä. 

3.10 Ympäristön häiriötekijät 

Kaava-alueeseen ei kohdistu merkittäviä ympäristön häiriötekijöitä. Maanteiden varsilla merkittä-

vin häiriötekijä on liikenteen melu. Lepolantien jätevedenpuhdistamon sijaitseminen asutusalueen 

läheisyydessä saattaa aiheuttaa hajuhaittoja. Lisäksi magneettivuon tiheys saattaa voimalinjojen 

ympärillä ylittää yleisenä tarkastelutasona pidetyn 0,4 µT, mikä saattaa aiheuttaa terveyshaittoja 

ja lisäksi häiriöitä sähkölaitteisiin.   

Pieniä maisemallisia häiriöitä aiheuttavat taajamarakenteen sisällä sijaitsevat teollisuus- ja varas-

tohallit pihapiireineen.  

Maankäytön suunnittelua rajoittaa Siikajoen ja siihen suunnittelualueen itäosassa yhtyvän Neittä-

vänjoen rannassa sijaitseva tulvauhan alainen alue. 
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4 TAVOITTEET 

Yleiskaava laaditaan kirkonkylän taajamaan aluevarauskaavana, joka ei oikeuta suoriin rakennus-
lupiin. Taajaman lievealueille tehdään emätilaselvitys ja sen pohjalta mitoitus, jonka pohjalta ra-
kennuspaikat osoitetaan tilakohtaisesti ranta-alueella. Muu asemakaavan ulkopuolinen alue on ha-
jarakentamisen aluetta.  

Osayleiskaavan tavoitteita ovat mm: 

• Kestilän kirkonkylän ja sen lähiympäristön yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen 
ohjaaminen ja toimintojen yhteensovittaminen 

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

• laatia tilakohtainen mitoitus niille ranta-alueille, joilla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa 

• huomioida oleva yhdyskuntarakenne ja infrastruktuuri 

• ottaa suunnittelussa huomioon rakennettu ympäristö, kulttuurikohteet, maisema- ja luontoar-
vot 

• ottaa huomioon tulvauhka ja muut mahdolliset ympäristön häiriötekijät 

 

4.1 Mitoitustavoitteet 

Tavoitteena on osoittaa uusia rakennuspaikkoja vetovoimaisille alueille asemakaavoitetun alueen 

ulkopuolella. Määrällisiä tavoitteita ei ole asetettu, koska rakennuspaikkojen toteutuminen riippuu 

pitkälti yksityisten maanomistajien myyntihalukkuudesta sekä ostajien määrästä.  

4.2 Osallistuminen 

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 viranomaiset 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 
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 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 

 
 

5 MAANKÄYTTÖVAIHTOEHDOT 

Lopullinen osayleiskaava muotoutuu kaavatyön aikana selvitysten, lähtöaineiston ja vuorovaikut-
teisen suunnitteluprosessin kautta. Varsinaisia vaihtoehtoja ei ole laadittu, mutta esim. asemakaa-
voitetun alueen ulkopuolella emätilaselvitykseen perustuvan mitoituksen osalta on tutkittu eri mi-
toitusvaihtoehtojen tuottamia rakennuspaikkamääriä. 

Maanomistajatilaisuus 

Laatimisvaiheen kuuleminen 
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dotusvaiheen kuuleminen 

6 YLEISKAAVA 

6.1 Kaava-alueen rajaus 

Kaava-alue on rajattu siten, että kirkonkylän asemakaavoitetun alueen lisäksi siihen kuuluvat ne 

lähialueet, joilla on maankäytön ohjaamisen tarvetta.  

6.2 Rantavyöhykkeen rajaus ja tulkinta 

Kaava-alueen asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolella rantavyöhykkeeksi on tulkittu noin 200 

metrin levyinen alue, jonka takana on ranta-alue. Ranta-alueen katsotaan ulottuvan Siikajoen var-

rella kulkeviin teihin saakka. 

6.3 Yleiskaavan kuvaus 

6.3.1 Kokonaisrakenne ja -mitoitus 

Yleiskaava-alue ulottuu leveänä nauhana noin 3,5 km etäisyydelle Siikajoen alajuoksun suuntaan 

ja 1,5 km yläjuoksun suuntaan, sekä maantien vartta Temmeksen ja Pyhännän suuntaan noin 4-5 

km etäisyydelle Kestilän keskustasta ja koululta. Palvelut ovat keskittyneet keskustassa pienelle 

alueelle ja ne ovat hyvin jalankulkijan saavutettavissa. Kestilänraitti sekä läheiset palvelujen alueet 

on osoitettu keskustatoimintojen alueena. Raittia jatkaa kirkko, koulu sekä kaupallisten palvelujen 

alue. Kirkonkylämäisen keskustan lisäksi rakennettua ympäristöä on joen molemmin puolin.  

Suunnittelualueen ajoneuvoliikennettä välittävät maantiet, jotka noudattelevat sijainniltaan pää-

osin vanhoja kyläteitä. Joen yli johtaa kaksi siltaa –keskustan kohdalla taajaman sisäiset yhdystiet 

(Koskitie ja Taipaleentie) yhdistävä vanha silta sekä taajaman itäpuolelta kiertävä Temmes - Py-

häntä seututien 822 silta. Siltojen puuttuminen jakaa voimakkaasti kylän rakenteen ja asutuksen 

alajuoksun suunnalla. Keskustan kohdalla on olemassa oma väylä jalankululle ja pyöräilylle. Tähän 

yhdistetään olevia ja uusia ulkoiluyhteyksiä jalankulun ja virkistysyhteyksien parantamiseksi.  

Asemakaava-alueella on mahdollista suunnitella - tarvittaessa asemakaavan muutoksilla-  uudisra-

kentamista ja erityisesti palveluasumista alueille, joilta on purettu tai puretaan käyttämättömiä tai 

huonokuntoisia rakennuksia. Kylän keskustaan osoitetaan uudistuva alue palveluasumisen sisältä-

vällä merkinnällä A-1. Yhdessä toteuttamattomien tonttien kanssa tämä mahdollistaa rakentami-

sen hienovaraisen tiivistämisen kylän keskustassa.  

Täydennysrakennuspaikkoja kyläasutukselle osoitetaan jonkin verran lisää lähinnä Siikajoen var-

teen. Taajaman asemakaavan ulkopuolisilla alueilla on olemassa yhteensä 45 rakennuspaikkaa ran-

tavyöhykkeellä tai ranta-alueella. Emätilaselvityksen pohjalta alueelle on osoitettu 27 uutta raken-

nuspaikkaa.  

6.3.2 Mitoitusperiaatteet  

Asemakaava-alueella on yhteensä 24 toteutumatonta kaavatontteja erillispientalo- ja rivitalora-

kentamista varten, joten asemakaavan laajentaminen ei ole näköpiirissä.  
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Myytävät tontit Kestilän asemakaava-alueella (haettu 5.2.2018 Siikalatvan karttapalvelusta ©Sweco) 

Asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolelle, rantavyöhykkeelle ja ranta-alueelle on laadittu kanta-

tilaselvitys (emätilaselvitys), jonka pohjalta uudet rakennuspaikat on osoitettu tilakohtaisesti. Ran-

tavyöhykkeellä lähtökohtana rakennuspaikkojen jaolle on kantatilaselvityksen mukainen mitoitus 

(8 rakennuspaikkaa rantakilometriä kohti, rantaviiva on muunnettu koko alueella kertoimella 0,5 

joen leveyden perusteella). Alueen laaja tulvauhka estää usean rakennuspaikan esittämisen, minkä 

vuoksi rakennuspaikkoja on myös kauempana rannasta (ranta-alueella) ja tällöin mitoitusta on so-

vitettu hieman suuremmaksi. 

6.3.3 Kuvaus alueittain ja toimialoittain  

Liikenneverkko ja yhdyskuntatekniikka 

Alueen tiestö ja pääteiden melualueet on esitetty kaavakartalla. Pohjavesialueen osalle on annettu 
määräyksiä liittyen pohjaveden pilaamiskieltoon. Tarkempaa ohjausta on annettu myös suhteelli-
sen uudessa rakennusjärjestyksessä.  
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Elinkeinot 

Alueella on maatiloja, joiden toiminnan turvaamiseksi on tärkeää jättää riittävä suojavyöhyke mm. 
muun rakentamisen suuntaan.  

 

 

Kirkonkylän pohjois- ja itäpuolilla on alueita, joilla on sekä asumista että yritystoimintaa. Nämä on 
erotettu omalla ATY-merkinnällään. Teollisuusalueet on esitetty omalla merkinnällään. Keskustan 
ulkopuolisia rakennuspaikkoja on osoitettu myös AT-merkinnällä, jonka tarkoitus on mahdollistaa 
myös kylää tukevien elinkeinojen – esimerkiksi pienpalveluiden ja maatalouden sivuelinkeinojen -  
harjoittamista. 

 

 

Kangasjärven pohjoisrannalla on leirintäalue. 

 

Maa- ja metsätalouden harjoittaminen alueella halutaan turvata jatkossakin. Maisemallisesti 
merkittävät peltoalueet on erotettu omalla merkinnällään. 
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Palvelut 

Kestilänraitti sekä läheiset palvelujen alueet on osoitettu keskustatoimintojen alueena ja sen jat-
keena olevat kirkko, koulu sekä kaupalliset palvelut omilla merkinnöillään. Lisäksi taajamassa on 
muuta palvelua (Pihlajiston palvelukeskus, palvelutalo). Taajaman eteläreunalle sijoittuu Kestilän 
vankila. Siikajokivarressa on Kestilän Rauhanyhdistys. 

 

 

 

 

 

 

Asumisen alueet 

Asuinalueista on yleiskaavaan eroteltu keskustan osalta asuntoalueet, asuin-, liike- ja toimistora-
kennusten alueet sekä asuntoalueet, joilla on myös palveluja. Taajaman ulkopuolella asumisen alu-
eet on merkitty AT-merkinnällä, jonka tarkoitus on tukea elinkeinojen harjoittamista. Merkintä 
mahdollistaa myös eläinten pidon. Olemassa olevien loma-asutuksen alueiden osalta mahdolliste-
taan muutos vakituiselle asumiselle, mikäli rakennus saatetaan vastaamaan pysyvän asutuksen 
vaatimia määräyksiä. 
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Kaavakartalla on eroteltu rantavyöhyke, jonka takana seututien ja yhdystien rajaamalla alueella on 
taajamasta lounaaseen ranta-alue. Näillä alueilla rakennuspaikat (olevat ja uudet) on esitetty 
kiinteistökohteisesti.  

 

 

Virkistys 

Kirkonkylällä on laajat virkistysalueet ja ulkoilureittiverkosto, joita täydentämään on esitetty ulkoi-
lureitin yhteystarpeita. Moottorikelkkaurien osalta tavoitteena on ympärivuotisuus ja virkistysyh-
teyksien monipuolisuus yhteiskäytön kautta.  

Taajamassa on veneenlaskupaikka, ja Kangasjärvellä uimaranta. 
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Erityisominaisuudet ja ympäristöarvot 

Iso osa kaava-alueesta kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Kestilän raitti 
on myös maakunnallisesti arvokas taajamaympäristö, jota korostaa raittimerkintä. Paikallisesti 
merkittävänä kyläkuvallisesti arvokkaana alueena on esitetty Automiestentien ympäristö, joka on 
jälleenrakennuskauden alue. Kulttuurihistorialliset rakennuskohteet on eroteltu maakunnallisiin ja 
paikallisiin.  

 

 

 

 

 

 

Muinaisjäännösalueet ja -kohteet on osoitettu kaavakartalla. Lisäksi historialliset kylän-/talon-
/myllynpaikat on esitetty kaavakartalla. Talonpaikat sijaitsevat käytössä olevilla rakennuspaikoilla.  

 

 

Luonnonympäristön kannalta erityiset alueet on eroteltu omilla merkinnöillään. Ylikariojan 
rauhoitusalue on luonnonsuojelualue. Alue on 5 ha laajuinen runsaspuustoinen tuoreen kankaan 
kohde ja sen rauhoitus on voimassa vuoteen 2032 saakka.  
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Tulva-alueet rajoittavat rakentamista laajoilla alueilla. Uusi rakentaminen on katsottu 
mahdolliseksi, mikäli rakentamisen kannalta riittävän suuri osa rakennuspaikasta jää tulvauhkan 
ulkopuolelle. Uudistuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja MRL:n mukaan 
rakennuspaikalla ei saa olla tulvan vaaraa. Tämä toteutuu, josraketnamista ei osoiteta alueelle, 
jolla todennäköisesti kerran sadassa vuodessa esiintyy tulva (1/100a), tai käytettäessä kerran 
viidessäkymmenessä vuodessa esiintyvän tulvan rajausta (1/50a), käytetään lisäksi riittävää 
harkinnanvaraista turvamarginaalia.  
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6.3.4 Kaavamääräykset  
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6.4 Vertailevat tarkastelut 

6.4.1 Muutos nykytilanteeseen  

Kirkonkylän keskustassa on esitetty vähäisessä määrin muuttuvaa maankäyttöä, joka mahdollistaa 

rakennuskannan uusiutumisen järkevällä tavalla. Muutos on suhteellisen pieni nykytilaan verrat-

tuna, vaikkakin merkittävä Kestilän kirkonkylän rakentamismahdollisuuksien kannalta. Muutos 

vahvistaa Kestilän kirkonkylän periteistä maankäyttöä, jossa maaseutumaiset rakennuspaikat si-

joittuvat jokilaaksoon ja pienemmät asuintontit kirkonkylän keskustaan. 

Taajaman lievealueilla asemakaavoitetun alueen ulkopuolella mitoitus ja siitä johdetut uudet ra-

kennuspaikat muuttavat tilanteen verrattuna nykyiseen, jossa uusi rakentaminen sijoittuu lupaha-

kemusten kautta sattumanvaraisesti. Kaavassa on esitetty alueelle mahdolliset uudet rakennuspai-

kat, joiden toteutuminen voi tapahtua pitkän aikavälin kuluessa. Oikeusvaikutteisen yleiskaavan 

pohjalta esimerkiksi kunta voi helpommin suunnitella virkistysverkon kehittämistä ja maanomis-

taja voi suunnitella maidensa käyttöä tai rakennuspaikan myyntiä.  
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6.4.2 Valtakunnalliset ja seudulliset intressit  

Valtakunnallisista valtioneuvoston päätöksellä 14.12.2017 hyväksytyistä alueidenkäyttötavoit-

teista on kaavaratkaisussa erityisesti huomioitu Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen, Ter-

veellinen ja turvallinen elinympäristö, Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnon-

varat.  

- Kirkonkylää vahvistamalla ja joenvarsiasutusta kehittämällä parannetaan aluerakennetta. 

Alueelta löytyy eri elämäntilanteita ja intressejä palvelevia rakennuspaikkoja Kestilän kir-

konkylän ennakoituja tarpeita palvelemaan. Taajamaa vahvistamalla työpaikat ja palvelut 

säilyvät, mikä turvaa maaseutumaisen alueen elinvoimaa ja parantaa elinympäristön laa-

tua. 

- Maisemalliset tekijät, kulttuuri- ja luonnonperintö, sekä alueiden tarjoamat mahdollisuu-

det huomioidaan kehittämisessä. 

- Alueen virkistysyhteyksiä kehitetään ja niiden jatkuvuutta parannetaan. Luonnon ja mai-

seman erityispiirteet ja tulvauhkan asettamat rajoitteet huomioidaan. 

- Taajamassa ja sen lähiympäristössä ei ole odotettavissa ongelmia energiahuollon tai yh-

teysverkostojen osalle, sillä mm. tiestö on jo tällä hetkellä koko alueelle vähäisiä pää-

syteitä lukuun ottamatta. 

- Taajamaympäristössä ei ole erityisiä huomioonotettavia luonnonvaroja. Pohjavesialue ja 

sen antamat mahdollisuudet sekä rajoitteet on huomioitu kaavaratkaisussa. Lisäksi alu-

eella on mahdollisuuksia maa-ainestenottoon, mihin ei ole kaavaratkaisulla otettu tar-

kemmin kantaa. kaavaratkaisulla estää. 

Alueella eivät niinkään tule esille valtakunnan tason tavoitteet tehokkaasta liikennejärjestelmästä 

tai uusiutumiskykyisestä energiahuollosta, koska Kestilän kirkonkylä ei ole tällaisten toimintojen 

kannalta valtakunnallisesti merkittävä alue, eikä tänne ole kaavailtu esimerkiksi tuulivoimaloiden 

sijoittamista. Yleiskaavan mukaisilla ratkaisuilla ei kuitenkaan häiritä maanteiden liikenteen suju-

vuutta tai vaikuteta haitallisesti uusiutuvan energian tuotantoon.  

Valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi maakuntakaavoituksen pohjalta on erityisesti huomioitu taa-

jamatoimintojen alue, pääsähköjohdon yhteystarve, maisema-alue sekä viher- ja virkistysyhteydet. 

- Taajaman asumisen, palvelujen ja elinkeinojen mahdollisuuksia voidaan kehittää kaava-

ratkaisun pohjalta. 

- Pääsähköjohdon yhteystarve on osoitettu kaava-alueen eteläosaan. Yhteys on mahdol-

lista toteuttaa kaavaratkaisun pohjalta, vaikka sitovaa linjausta ei ole esitetty yleiskaa-

vassa. 

- Maakunnallisesti arvokas maisema-alue on huomioitu rakennuspaikkojen sijoittelussa. Li-

säksi on huomioitu muut valtakunnalliset ja maakunnalliset inventoinnit. 

- Moottorikelkkailun yhteystarpeet on huomioitu esittämällä yhteiskäyttöreitti, jonka osia 

voi sulan maan aikaan käyttää esimerkiksi ratsastus- yms. reitteinä, edistämään maaseu-

tumatkailun ja maakuntakaavassa esitetyn viheryhteyden kehittämistä. 
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6.4.3 Tavoitteet  

Siikalatvan maankäyttöstrategiassa esitetty tavoite kirkonkylästä asumisympäristönä sekä taaja-
man laajenemissuunnasta lounaaseen on huomioitu kaavaratkaisussa ja Siikajokivarren mitoituk-
sessa. Samoin on huomioitu kulttuurimaaseudun merkintä maatalouden, peltoalueiden ja lisära-
kentamisen osoittamisessa. Kestilän oleva työpaikka-alue sekä palvelut on huomioitu, mutta 
maankäyttöstrategiassakaan ei ole esitetty erityisiä tarpeita uusille aluevarauksille.  

Maankäyttöstrategian mukaisia virkistysyhteyksiä kehitetään jokivarressa. Valtakunnallista pyöräi-
lyreittiä on mahdollista kehittää osana suhteellisen vähäliikenteistä tieyhteyttä, jonka varrella kes-
kustassa on erilliset kevyenliikenteen väylät. Olevat virkistysalueet (mm. ampumahiihtorata) on 
huomioitu ja sen säilyttäminen on mahdollista.  

Osayleiskaava on laadittu aluevarauskaavana. Sen pohjalta voidaan tehdä asemakaavan muutok-
sia. Asemakaava-alueen laajennustarpeet ovat kaavaluonnoksen mukaan vähäiset. Jokilaaksoasu-
tuksen lomaan on osoitettu uusia rakennuspaikkoja, joille voidaan myöntää rakennuslupa suoraan 
yleiskaavan pohjalta. 

Kaavaratkaisu vahvistaa kylän keskustaa, ja mahdollistaa jokilaakson maltillisen täydennysrakenta-
misen. Yleiskaavalla sovitetaan yhteen erityisesti asumista, elinkeinoja, virkistystä sekä luonnon, 
maiseman ja kulttuuriperinnön arvoja. Olemassa olevat virkistysalueet säilyvät ja yhteyksiä niille 
sekä joen rantaan parannetaan.  

Olevasta infrastruktuurista on erityisesti huomioitu tieverkko, joka on pohjana uusien rakennus-
paikkojen osoittamiselle jokilaaksoon. 

Kaavaratkaisussa on huomioitu tulvauhkan sekä tiemelun asettamat rajoitteet rakentamiselle. 

Virrrallinen nähtäville asettaminen, lausunnot ja muistutukset 
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7 YLEISKAAVAN VAIKUTUKSET 

Kaavan vaikutuksia arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain ja –asetuksen mukaisesti (MRL 9§, 
MRA 1§). Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen 
edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaa-
van tehtävä ja tarkoitus.  

Vaikutusten arvioinnin tulosten pohjalta pystytään parantamaan kaavasuunnitelmaa ja ehkäise-
mään haitallisia vaikutuksia antamalla ohjeita tai määräyksiä haitallisten vaikutusten lieventä-
miseksi.  

Vaikutusten arviointi on tehty asiantuntija-arviona perustuen alueelta tehtyihin selvityksiin, ole-
massa oleviin lähtötietoihin, maastokäynteihin, osallisilta ja viranomaisilta saataviin tietoihin ja pa-
lautteeseen. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä 
suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lu-
kien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä 
koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.  

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon aikai-
semmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on 
annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittö-
mät ja välilliset vaikutukset: 

• ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 

• maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 

• kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 

• alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; 

• kaupunkikuvaan (kyläkuvaan), maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäris-

töön 

• elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen. 

Jos yleis- tai asemakaavan maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä tarkoitetut olennaiset vaikutukset 
ulottuvat toisen kunnan alueelle, tulee kaavan vaikutuksia selvitettäessä olla tarpeellisessa määrin 
yhteydessä tähän kuntaan. 

Osayleiskaavan vaikutukset kohdistuvat tässä tapauksessa lähinnä suunnittelualueelle. Ympäris-
tönsuojelun, taloudellisten vaikutusten ja virkistysyhteyksien osalta vaikutuksia on laajemmallekin 
alueelle. 

7.1 Ympäristövaikutukset 

7.1.1 Vaikutukset kyläkuvaan, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön 

Kaavassa on tuotu esille kyläkuvan, maiseman ja rakennetun ympäristön arvot, kuten raittimiljöö, 

suojelukohteet, kulttuurihistorialliset kohteet ja maisemapellot. Uuden rakentamisen määrä on 

suhteellisen vähäinen. Uudet rakennuspaikat on sijoitettu niin, että maisemallisesti arvokkaat pel-

lot säilyvät mahdollisimman yhtenäisinä, mikä omalta osaltaan tukee niiden säilymistä viljelykäy-

tössä.  
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Lisärakentaminen tukee alueen elinvoimaisuutta, mikä parantanee mahdollisuuksia huolehtia ole-

massa olevasta ja arvokkaasta rakennuskannasta. Suunnittelussa on otettu huomioon maatilojen 

toiminta, joka tukee maisemapeltojen säilymistä. 

Epävarmuustekijänä voi sanoa, että kaavassa ei ole otettu kantaa maa-ainesten ottoon, mikä on 

lupaprosessien kautta mahdollista. Käytännössä maa-ainesten otto kohdistuisi rakentamattomille 

alueille.  

Yhteenvetona voi sanoa, että yleiskaavan toteuttaminen muuttaa Kestilän kyläkuvaa, maisemaa ja 

rakennettua ympäristöä hyvin maltillisesti ja kaava antaa hyvät edellytykset rakennetun kulttuu-

riympäristön tärkeiden arvojen säilymiselle.  

Arkeologisen selvityksen mukaiset muinaisjäännökset on huomioitu, mikä tukee niiden säilymistä. 

Osa muinaisjäännöksistä tai vanhoista talonpaikoista sijaitsee rakennetuissa pihapiireissä ja yksi 

muinaismuistoalue ulkoilureitin kohdalla. Yleiskaavan toteuttaminen ei muuta tätä tilannetta. Sel-

vityksen mukaiset kylänpaikat/vanhat talonpaikat sijaitsevat rakennetuissa pihapiireissä lukuunot-

tamatta yhtä vesimyllyn paikkaa. Myllykosken mylly sijaitsee rannassa tulvauhan alaisella alueella 

eikä yleiskaavan toteuttaminen uhkaa myllyn paikan säilymistä.  

7.1.2 Vaikutukset luontoon, maa- ja kallioperään, veteen ja ilmastoon  

Alueen pellot ovat pääosin aktiiviviljelyksessä ja metsät metsätaloustalouskäytössä. Kaava-alueella 

ei ole kasvillisuudeltaan täysin luonnontilaisia alueita. Metsien kasvillisuus on lähinnä tavan-

omaista kangasmetsien lajistoa. Luontoselvityksessä esitetyt luonnon monimuotoisuutta lisäävät 

kohteet on huomioitu kaavaratkaisussa.  

Keskustassa rakentamismahdollisuudet on osoitettu lähinnä aiemmin jo rakennetuille, muuttuville 

alueille. keskustassa säilyy myös lähimetsää. Rakennuspaikkoja on esitetty jonkin verran peltojen 

reunavyöhykkeille, mutta niiden määrä on suhteellisen vähäinen. Vaikka rakennuspaikkoja tulee 

lisää ja osa luonnonympäristöstä muuttuu rakennetuksi, on muutos vähäinen ja maltillinen. 

Alueelle ei ole tavanomaisen asuin-, loma- ja kylärakentamisen lisäksi esitetty uusia maankäyttö-

muotoja, joten vaikutukset maa- ja kallioperään jäänevät vähäisiksi. Lisärakentaminen saattaa 

tuoda vaikutuksia vesistöön tai pohjavesiin. Vaikutuksia lievennetään vesi- ja jätehuoltoa koskevilla 

määräyksillä. Maatalousalueita ei osoiteta lisää, mutta kyläalueilla (AT) on mahdollistettu kylää tu-

kevien elinkeinojen harjoittaminen, mikä saattaa lisätä pienimuotoista kotieläintaloutta alueella. 

Haitallisten vaikutusten ei kuitenkaan oleteta huomattavasti lisääntyvän. Teollisuusalueet ovat en-

tisen laajuisia. Niitä koskien on annettu määräyksiä ympäristön huomioimiseksi. 

Kaavassa on annettu useita määräyksiä pohjavesien suojelemiseksi. Määräykset ovat samansuun-

taiset, kuin rakennusjärjestyksessä. Kaavamääräyksen mukaan loma-asuntoihin ja saunarakennuk-

siin tulee ensisijaisesti rakentaa kompostoiva käymälä tai kiinteällä säiliöllä varustettu kuiva-

käymälä. Tällöin on luultavasti mahdollista käsitellä ns. harmaat vedet maahanimeytyksellä tai 

maasuodattimella asiantuntijan laatiman suunnitelman mukaisesti, maaperä ja ympäristönsuojelu 

huomioon ottaen. Mikäli loma-asuntoon tulee paineistettu vesi ja vesikäymälä, tulee jätevesien 

käsittely toteuttaa samantasoisesti kuin vakituisissa asunnoissa. 

Jokitulva saattaa vaikuttaa pintavesien laatuun ja niiden virkistyskäyttökelpoisuuteen. Ravinteita 

ja kiintoaineksia huuhtoutuu oletettavasti eniten peltoalueilta ja pihamailta. Kaavakartalla on esi-

tetty tulvauhan alaiset alueet, jotka ulottuvat erityisesti peltoalueille. Kaavan toteuttamisella ei ole 
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juurikaan vaikutuksia peltoalueiden laajuuteen. Osa uusista rakennuspaikoista ulottuu osittain tul-

vauhka-alueille, kuitenkin niin, että rakentamisen kannalta riittävän suuri osa rakennuspaikasta on 

tulvauhan alaisen alueen ulkopuolella. Ravinteiden huuhtoutumisen vähentämiseksi tulisi raken-

nustarkastuksen ohjeistaa rakentajia jättämään rannoille riittävän leveä kasvullinen vyöhyke. Ve-

siensuojeluun liittyen kaavamääräyksiä tarkennetaan tarvittaessa vielä ehdotusvaiheessa  

Yhteenvetona voi todeta, että kaavan toteuttamisen vaikutukset luontoon, maa- ja kallioperään, 

veteen ja ilmastoon ovat vähäiset. 

Epävarmuustekijänä voi sanoa, että kaavassa ei ole otettu kantaa maa-ainesten ottoon, mikä on 

lupaprosessien kautta mahdollista. Maa-ainesten otolla on vaikutuksia mm. vesitalouteen ja pie-

nilmastoon. 

7.1.3 Vaikutukset liikenteeseen  

Asuntojen lisärakentaminen haja-alueille lisää jonkin verran sekä ajoneuvoliikennettä että kevyttä 

liikennettä yleisillä teillä. Toisaalta uusiin rakennuspaikkoihin liittyen on keskustan läheisillä alueilla 

osoitettu parannettavaksi ulkoiluyhteyksiä, mikä antaa mahdollisuuden ainakin sulan maan aikaan 

asioida keskustassa turvallisesti jalankulkijana. Yhteyksien jatkuvuutta tarkastellaan vielä ehdotus-

vaiheessa asukkailta saadun palautteen pohjalta.  

Suunnittelualueella on kattava tieverkko ja uusien tieyhteyksien tarve on vähäinen. Uusien raken-

nuspaikkojen määrä jokivarressa on suhteellisen vähäinen ja toteuttaminen tapahtuu pitkän ajan 

kuluessa. Rakentaminen lisää jonkin verran liikkumistarvetta. Kirkonkylän keskustasta löytyy va-

paita rakennuspaikkoja läheltä palveluita. 

Vaikutusten liikenteeseen ei ennakoida olevan merkittäviä.   

7.2 Taloudelliset vaikutukset 

Kunnalle aiheutuvat taloudelliset vaikutukset 

Kunta on toteuttamisvastuussa asemakaava-alueen infran rakentamisesta. Yleiskaavassa on osoi-

tettu vain hyvin vähäisessä määrin uusia rakentamisalueita, joten kustannukset ovat vähäiset. 

Muut uudet rakennuspaikat sijoittuvat asema kaavoitettavan alueen ulkopuolelle, yksityisten 

maalle, ja niiden toteuttamisesta johtuvista kuluista vastaa maanomistaja. Alueella on kattava tie-

verkko ja uusien tieyhteyksien tai liittymien määrä tai tarve on minimoitu. 

Siikalatvan kunnalle kustannuksia aiheuttavat koulupalvelut, paloasema ja tekniset palvelut, mu-

kaan lukien raitin ja taajamaympäristön kunnossapito ja kehittäminen. Voidaan olettaa, että toteu-

tettaessa yleiskaavassa esitettyjä viher- ja virkistysyhteyksiä sekä -kohteita, kunnan ja kolmannen 

sektorin osuudet ovat merkittävä. Sote-palvelut ovat siirtymässä maakunnille, joten ne eivät jat-

kossa aiheuta kustannuksia suoraan kunnalle.  

Vaikutusten kunnan talouteen arvioidaan olevan vähäiset.  

Asukkaille aiheutuvat taloudelliset vaikutukset 

Ylimääräisiä kustannuksia yksityisille saattavat aiheuttaa yksityistieyhteyksien toteuttaminen, liit-

tymämaksut tai yksityiset vesihuoltoratkaisut, rakentamisen kannalta kallis maaperä ja tulvauhka, 

sekä liikkumisen aiheuttamat kustannukset (työ- ja asiointiliikenne). Kaavaratkaisussa on huomi-

oitu tiedossa olevat ja oletetut tulvauhkan alaiset alueet, eikä niille ole osoitettu uutta rakenta-
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mista. Osa uusista rakennuspaikoista ulottuu tulvauhka-alueille mm. koska rakennuspaikka on ha-

luttu näyttää rantaan asti ulottuvana. Suuri osa rakennuspaikasta on tulvauhkan alaisen alueen 

ulkopuolella niin, että rakentamiseen jää vähintään 1500 m2. Olemassa olevista rakennuspaikoista 

omalla merkinnällään on erotettu tulvauhan alaiset rakennuspaikat mikä helpottaa riskin arvioin-

tia. Tulvauhka voi aiheuttaa yksityisille maanomistajille suuren taloudellisen riskin, jos rakentamis-

korkeuksissa ja lupakäsittelyssä ei huomioida tulvasuojelua riittävästi.   

Taloudellisen riskin yksityiselle rakentajalle tai olemassa olevan rakennuksen omistajalle voi ai-

heuttaa se, että kiinteistöä ei saa tarvittaessa myytyä – ainakaan samaan hintaan mitä itse on sii-

hen sijoittanut. Riskin aiheuttavat myös huonosti ennakoitavissa olevat asiointi- ja työssäkäyntilii-

kenteen kustannukset.  

Toisaalta AT ja ATY-alueilla on mahdollisuus elinkeinojen tai sivuelinkeinojen harjoittamiseen tukee 

asukkaita taloudellisesti ja vähentää mahdollisesti työpaikkaliikennettä. Osayleiskaava myös tur-

vaa uusien rakennuspaikkojen saatavuuden ja antaa tuloja niiden myynnistä.  

Asuinpaikan valinta on aina henkilökohtainen asia, johon vaikuttavat hyvin monet tekijät. Kokonai-

suuden kannalta on taloudellisestikin tärkeää, että kirkonkylä pysyy sen nykyistenkin asukkaiden 

kannalta elinvoimaisena ja turvaa rakennuspaikkojen ja päivittäispalveluiden saatavuuden.  

7.3 Sosiaaliset vaikutukset 

7.3.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön  

Ihmisten elinolojen ja elinympäristön kannalta merkittäviä tekijöitä ovat mm. yleiset toimeentulo-

mahdollisuudet, tärkeiden lähipalveluiden saatavuus, ympäristön turvallisuus, terveellisyys ja viih-

tyisyys, sekä niitä mahdollisesti uhkaavat tekijät.  

Alueen maltillinen kehittäminen ja lisärakentaminen tuovat toteutuessaan alueelle elinvoimaa, 

jonka kautta elinolot ja elinympäristön laatu voivat säilyä tai parantua. Maisemat, luonnonympä-

ristöt ja virkistysmahdollisuudet ovat oletettavasti tekijöitä, joiden perusteella alueelle hakeudu-

taan, ja näiden kehittyminen tai rappeutuminen on kiinni elinvoimaisuudesta.  

Yleiskaavalla tuetaan kirkonkylän työpaikkamahdollisuuksia, joiden kehittyminen on pääosin yksi-

tyisten yrittäjien ja asukkaiden vastuulla. 

Tieliikenteen melu ja vaaratilanteet, sekä ympäristön pilaantuminen saattavat aiheuttaa haitallisia 

vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön. Melualueet pääväylien varrella on huomioitu 

rakennuspaikkojen sijoittamisessa ja pinta- ja pohjavesien suojelu on huomioitu kaavamerkin-

nöissä ja -määräyksissä, joten niistä ei arvioida aiheutuvan haitallisia vaikutuksia. 

Liikenteen lisääntyminen pääteillä huonontaa kevyen liikenteen turvallisuutta jonkin verran.  Uu-

det rakennuspaikat lisäävät kevyen liikenteen yhteystarpeita kylän keskustan suuntaan ja jokivar-

siin. Koska jatkuvaa pyöräily- tai jalankulkuyhteyttä keskustaan ei ole, lisääntyy henkilöautolla kul-

keminen ja lasten sekä vanhusten kuljettaminen.  

Luonnon tarjoamat virkistysmahdollisuudet ovat jo tällä hetkellä kohtuullisen hyvät. Kaavasuunni-

telmassa on esitetty erityisesti ulkoilun yhteystarpeita, jotka parantavat alueen virkistysverkkoa ja 

yhdistävät alueita toisiinsa sekä kirkonkylää lähialueisiin. 
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7.3.2 Vaikutukset maa- ja metsätalouteen, yritystoimintaan ja palveluihin  

Uutta rakennetta ei ole esitetty olevien tilakeskusten välittömään läheisyyteen. Laajat peltoalueet 

on esitetty yhtenäisinä maisemallisesti arvokkaina maatalouskäyttöön tarkoitettuina alueina. Met-

sät on tärkeitä virkistysmetsiä lukuun ottamatta osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisina alueina. 

Yleiskaavan toteuttaminen ei vaaranna maatalouden tai metsätalouden harjoittamista suunnitte-

lualueella.   

Alueella on mahdollistettu yritystoiminta isolla osalla rakennuspaikkoja. Kirkonkylän palvelut on 

esitetty raitin varrelle. Alueen palvelutaso on ollut hiipuva, joten uusia palvelutoiminnan alueita ei 

tarvittane rakennuspaikkojen maltillisesta lisäämisestä huolimatta. Taajaman säilyminen tiiviinä 

tuo synergiaetuja palvelujen tuottajille ja helpottaa asukkaiden asiointia.  
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8 YLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

Alueelle suunniteltuja uusia rakennuspaikkoja toteutetaan vähitellen pitkän aikavälin kuluessa, 

maanomistajien, kunnan ja mm. yrittäjien tarpeesta riippuen. 

8.1 Detaljikaavoitus, muu suunnittelu ja toteuttamistoimenpiteet 

Alueelle ei ole suunniteltu uusia asemakaavoitettavia alueita. 

9 SUUNNITTELUN VAIHEET   

29.5.2017 kaavakonsultin valinta, viranhaltijapäätös 
26.6.2017 aloituskokous Kestilässä 
26.6.2017 kaavoittajan 1. maastokäynti ja rakennusinventointi 
3.7.2017 biologin 1. maastokäynti 
14.8.2017 kunnanhallitus käsitteli OAS:n ja päätti kaavan vireilletulosta   
17.8.2017 vireilletuloilmoitus ja OAS nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi 
1.9.2017 1. Viranomaisneuvottelu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Oulussa 
8.9.2017 biologin 2.maastokäynti 
x.x.2017 arkeologin maastokäynti  
xx.xx.2018 maanomistajatilaisuus Kestilässä  
xx.xx.2018 valmisteluvaiheen kuuleminen, luonnos nähtävillä   
xx.xx.2018 ehdotus nähtävillä 
xx.xx.2018 hyväksytty kunnanhallituksessa   
xx.xx.2018 hyväksytty kunnannvaltuustossa   
Oulussa 14.2.2018 

Sweco Ympäristö Oy 

    

Kristiina Strömmer  Johanna Lehto   
Arkkitehti, YKS-260  FM   

Erikoisuuutena voi mainita, että Siikajoen Kirkkokoskeen on suunniteltu yksityistä Kestilän Voima Oy:n vesi-

voimalaitosta, jonka tuoton on laskettu riittävän n. 20:n kotitalouden tarpeisiin. Vuoteen 1989 Kirkkokoskessa 

toimi saha ja mylly, joka tuotti itse tarvitsemansa sähkönn.  

 

 

 


