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1 JOHDANTO 

Siikalatvan kunta perustettiin vuonna 2009. Se muodostettiin Kestilän, Piippolan, Pulkkilan ja Rantsilan lakkaute-
tuista kunnista. Siikalatvan kunta kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Siikalatvalla ei ole koko kunnan kattavaa 
yleiskaavaa. Kirkonkylillä ja paikoitellen jokivarressa on omat osayleiskaavansa. Kestilän Kokkonevan alueelle, n. 10-
15 km etäisyydelle Kestilän kirkonkylältä, on valmistunut tuulivoimahankkeen yleiskaava. Vireillä on, tai on tulossa, 
lisäksi muiden kirkonkylien uudistamiseen ja tuulivoimahankkeisiin liittyviä yleiskaavoja.  

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

Kaavan laatii Sweco Ympäristö Oy:n Oulun toimisto, ja kaavan laatijana ovat arkkitehti Kristiina Strömmer ja FM 
Johanna Lehto (alustava luonnos ja mitoitus). Kaavatyöhön ovat osallistuneet myös arkkitehti Elina Marjakangas, 
maisema-arkkitehti Veera Sanaksenaho, kartoittaja Markku Nikula, biologi Aija Degerman ja suunnitteluavustaja 
Tuija Junttila. Siikalatvan kunnassa kaavatyötä on ohjannut ehdotusvaiheessa tekninen johtaja Hannu Komu. Kes-
keiset tahot päätöksenteossa ovat Siikalatvan kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto. 

1.1 Suunnittelualue 

Suunnittelualue käsittää Kestilän kirkonkylän taajama-alueen sekä Temmeksen ja Pyhännän suuntaan kulke-
van seututien 822 lähiympäristöt. Lisäksi alueeseen kuuluvat Siikajoen ranta-alueet joenhaarasta Myllylään 
saakka 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-aluei-
den ulkopuolella on enimmäkseen kangasmetsää ja suota. Kestilän kirkonkylässä on säilynyt vanhaa rakennus-
kantaa sekä puustoa, etenkin Kestilänraitilla, joka on maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. 
Kestilän entisen kunnan nimi ja vaakunan puulusikat viittaavat aiempaan kestikievaritoimintaan. Suunnittelu-
alue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen: Pihkalanrannan – Mäläskän kulttuurimaise-
mat Siika- ja Neittävänjokivarsilla. 

    

Osayleiskaava-alueen alustava rajaus kartalla ja vuoden 2014 ilmakuvapohjalla. 
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2 LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Yleistä kaavahankkeen lähtökohdista 

Kirkonkylän oikeusvaikutukseton yleiskaava on vanhentunut. Yleiskaava-alue käsitti keskustan lounaispuolella 
vain suhteellisen lyhyen osan Siikajokivartta. Luonnonympäristöä, kulttuurimaisemaa ja tulvauhkaa koskevat 
lähtötiedot on ollut tarpeen päivittää, ja ottaa huomioon elinkeinoissa tapahtuneet muutokset. Suunnittelu-
alueelle laaditaan uusi oikeusvaikutteinen yleiskaava.  

Suunnittelualueelle ei ole tiedossa nykyisestä tilanteesta merkittävästi poikkeavaa uutta maankäyttöä tai 
muutoksia. Rakennuspaikkatarjontaa halutaan kuitenkin monipuolistaa, ja tarjota samalla mahdollisuus maa-
seutumaiseen elämäntapaan. Osayleiskaava laaditaan pääasiassa aluevarauskaavana, joka ei oikeuta suoriin 
rakennuslupiin. Nykyisen asemakaava-alueen ulkopuolisille ranta-alueille laaditaan kuitenkin MRL 72 §:n mu-
kainen rakennuspaikkakohtainen rantarakentamista ohjaava yleiskaava.  

2.2 Suunnittelutilanne 

2.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

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

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on uudistettu valtioneuvoston päätöksellä 14.12.2017, ja ovat tul-
leet voimaan 1.4.2018. Tavoitteet kohdistuvat nyt nimenomaan merkittävyydeltään valtakunnalliselle tasolle. 
Ne edistävät siirtymistä vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen yhteiskuntaan, turvaavat luonnon monimuotoi-
suutta 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 maankäyttövaltaa ja -vastuuta. Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat: 

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

kestävästi hyödyntäen 
- monikeskuksinen aluerakenne, alueiden välinen verkottuminen ja yhteistyö sekä hyvät yhteydet 
- väestö- ja työpaikkakehityksen edellyttämät tarpeet, eri väestöryhmien tarpeita vastaava moni-

puolinen asuntotarjonta sekä elinkeinojen uusiutuminen ja kehittyminen mahdollistetaan 
- olemassa olevan rakenteen hyödyntäminen, resurssitehokkuus ja vähähiilisyys 
- palveluiden, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvä saavutettavuus eri väestöryhmien kan-

nalta 
2. Tehokas liikennejärjestelmä 

- valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuus ja taloudellisuus, matka- ja kuljetusketjujen sekä 
tavara- ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuus, liikenne- ja viestintäyhteyksien jatkuvuus 
jne. 

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

nen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin 
- ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshait-

toja, jätetään riittävät suojaetäisyydet, tai riskit hallitaan muulla tavoin 
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- suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset ja ratapihat sijoitetaan riittävän etäälle häiriinty-
vistä 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 yhteyksien säilyminen 
- virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyys sekä viheralueverkoston jatkuvuus 
- edellytykset bio- ja kiertotaloudelle, luonnonvarojen kestävää hyödyntämisen edistäminen 
- maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden sekä saame-

laiskulttuurin 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 ratkaisujen tarpei-

siin  
- 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.  

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on uudistettu teemoittain kolmessa eri vaiheessa. Nämä vaihemaakun-
takaavat korvaavat aiemman kokonaismaakuntakaavan.  

1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 2.12.2013 ja vahvistettu 23.11.2015. Valitukset kaavasta hylättiin kor-
keimmassa hallinto-oikeudessa ja kaava on saanut lainvoiman 3.3.2017. Kaavan aihepiirit ovat kaupan palve-
lurakenne, aluerakenne, luonnonympäristö, energiantuotanto ja -siirto, sekä liikennejärjestelmät. 

2. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 7.12.2016. Kaava on lainvoimainen. 2. vaihemaakuntakaavaa varten 
on tarkistettu Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat maisema-alueet (päivitysinventointi 2013-2015). Kaavan aihe-
piirit ovat kulttuuriympäristöt, maisema-alueet, asutusrakenne, virkistys- ja matkailualueet, seudulliset ampu-
maradat ja materiaalikeskukset, sekä puolustusvoimien alueet.  

3. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 11.6.2018. Maakuntahallitus päätti kokoukses-
saan 5.11.2018 (§232) määrätä 3. vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 
§:n nojalla. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi kaavasta tehdyt valitukset ja 3. vaihemaakuntakaava on 
saanut lainvoiman. Kaavassa käsiteltyjä teemoja ovat mm. pohjavesi- ja kiviainesalueet, mineraalipotentiaali- 
ja kaivosalueet, tuulivoima, sekä suoalueiden ja verkostojen tarkistukset. 

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan laatiminen on tullut vireille 11.10.2021, ja osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville. Kaavan laatiminen on ohjelmoitu vuosille 2021–2023. 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa Kestilä kuuluu Oulun eteläisen kaupunkiverkon kaupunki-maaseutu -
vuorovaikutusalueeseen (kmk), jossa tulee kehittää kaupungin ja maaseudun vuorovaikutukseen 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 vedenlaa-
dun parantamiseen. Kaavoituksessa tulee huomioida tulvarajan rajoitukset. 

Suunnittelualueella on lounais-kaakko-suuntainen tärkeä pohjavesialue (Maksinharju ja Isokangas). 
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Kestilän taajamatoimintojen alue (A) on rajattu 1. vaihemaakuntakaavassa seututiehen 822, suunnittelualu-
een 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 (päivitysinven-
tointi 2013-2015). Siinä Siika- ja Neittävänjokivarret ovat maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, Pihka-
lanrannan – Mäläskän kulttuurimaisemat. 
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Yllä otteet 1. ja 2.  vaihemaakuntakaavasta (haettu 27.6.2019). 

2. vaihemaakuntakaavassa myös viheryhteystarpeet on tarkistettu. Siikajokilaaksonkoko pituudelle on osoi-
tettu viheryhteystarve, joka yhdistää Siikalatvan kunnan alueella Rantsilan, Sipolan, Pihkalan, Kestilän ja Mä-
läskän. Lisäksi on osoitettu moottorikelkkailun yhteystarve Kestilästä länteen Kukkolankankaalle, Pihkalaan ja 
Pulkkilaan, sekä etelään Hyvölän kautta Pyhännälle. Kestilän kohdalla reitti ylittää joen yleiskaava-alueen itä-
osassa maantien varressa ja yhdistyy olemassa olevaan reittiin kohti Oulujärven Säräisniemeä. Suunnittelualu-
een pohjoispuolella on laaja luonnon monikäyttöalue  

 

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

Muinaismuistokohteita on muutamia taajama-alueen länsireunalla ja Isokankaalla. 

   

3. vaihemaakuntakaavassa on osoitettu pohjavesialueiden rajaus, oleva pääsähköjohto (110 kV) ja pääsähkö-
johdon yhteystarve taajaman eteläosasta kaakkoon    
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Yllä ote 3. vaihemaakuntakaavasta (haettu 27.6.2019). 

 

Yllä ote 3. maakuntakaavojen yhdistelmä (25.1.2021). 

.   
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2.2.3 Siikalatvan kuntastrategia ja maankäyttöstrategia  

Siikalatvan valtuuston hyväksymä kuntastrategia 2017-2022 sisälsi mm. tavoitteet ja visiot kyseiselle aikavä-
lille ja siinä pidettiin Siikalatvan maankäyttöstrategiassa 2012 vahvistettuja linjauksia edelleen käyttökelpoi-
sina kylien kehittämisessä.  

Kuntastrategia on uudistettu valtuuston 21.3.2022 hyväksymällä toimintatapoja korostavalla kuntastrategialla 
”Sudenrohkea Siikalatva Suomen keskipisteessä”, jossa Siikalatvan arvot ovat: 

- Yhteen hiileen 
- Hullut ideat 
- Oppimisen ilo ja 
- Teot ratkaisee 

Maankäyttöön vaikuttavia toimintakulttuurin, tekemisen ja elinympäristön tavoitteita ovat esimerkiksi lasten 
ja nuorten harrastusmahdollisuuksien parantaminen ja liikunta- ja virkistysalueiden investointien suunnittelu 
kylien vahvuudet ja erityispiirteet huomioiden. Yritysmyönteisyyden osalta kunta on mm. aktiivisesti kasvat-
tamassa olevia teollisuusalueita, suosimassa lähienergiaa ja lähiruokaa, edistämässä kiertotalouden liiketoi-
mintaa ja luonto- ym. matkailua, sekä esittelemässä tonttien tarjontaa. Olevia ja uusia ulkoilu- ja liikuntapaik-
koja kehitettään, ja erityisesti Maksinharjun aluetta kehitetään hiihtostadionina. Myös kylien raittien ilmettä 
kohennetaan.  

Kunnassa on laadittu myös Siikalatvan kunnan elinkeino-ohjelma 2019-2022. Ohjelmassa pyritään vahvasti 
vaikuttamaan kunnan elinvoimaan, väestömäärään ja työllisten määrään edistämällä uusien yritysten synty-
mistä, uusien yritysten muuttamista alueelle ja toimivien yritysten toimintaedellytysten parantamista. Kunnan 
nykyistä ja tavoiteltua elinkeinorakennetta pidetään monipuolisena, vahvasta maataloudesta monipuoliseen 
teollisuuteen (ml. teräs- ja elintarviketeollisuus, kuljetus- ja logistiikka-ala ja monipuoliset matkailupalvelut). 

Kunnanvaltuusto hyväksyi Siikalatvan maankäyttöstrategian 2.4.2012. Strategian tehtävänä on määritellä pit-
kän aikavälin tavoitteet nimenomaan maankäytölle. Maankäyttöstrategia on luettavissa kunnan sivuilla osoit-
teessa 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 asukkaiden 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 suuntaan. Koko seututien varsi ja sen lähei-
nen jokivarsi ovat olevaa ja kehitettävää maatalouden ja sen sivuelinkeinojen erityisvyöhykettä, kulttuurimaaseutua. 
Elinkeinoelämään tai harrastustoimintaan liittyvää haja- ja loma-asumista voidaan näillä alueilla mahdollisuuksien mu-
kaan 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 Oulu-
järven/Rokuan suuntaan. Myös Pihkalan maalaiskartanon matkailukohde sijaitsee Kestiläntien varressa noin 
10 km etäisyydellä Kestilän keskustasta. Kestilän kirkonkylän kautta kulkee myös merkittävä pyöräilyreitti Ou-
lujärven ja Rokuan suuntaan. Reitti on ollut maankäyttöstrategian laatimisen aikaan pyöräilykartoissa osa val-
takunnallisesti merkittävää reitistöä, mutta ilmeisesti sen kehittäminen on jäänyt kesken (Fi:Valtakunnalliset 
pyörämatkailureitit - OpenStreetMap Wiki) . 

Maankäyttöstrategiassa on huomioitu myös mm. jokivarren viheryhteystarpeet ja yhteystarve Pelson luon-
nonpuistoon. Osaa moottorikelkkailureiteistä voi hyödyntää kesällä hevosreitteinä. 

Lisäksi strategiassa on huomioitu Maksinharjun alue. Kestilän ympäristössä on laajoja eränkäynnin vetovoima-
alueita (metsästys, kalastus, marjastus), joille ei tulisi ohjata asuinrakentamista. 

  

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Fi:Valtakunnalliset_py%C3%B6r%C3%A4matkailureitit
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Fi:Valtakunnalliset_py%C3%B6r%C3%A4matkailureitit
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2.2.4 Yleiskaavat  

Vuonna 1997 kunnanvaltuuston hyväksymä Kestilän kirkonseudun osayleiskaava v.2010 ei ole oikeusvaikutteinen ja se on 
vanhentunut. Vanhentuneen yleiskaavan alue poikkeaa nyt laadittavan yleiskaavan rajauksesta. Metsäalueita on jätetty 
yleiskaavan ulkopuolelle ja otettu jokivartta mukaan pidemmälle lounaassa, alajuoksun suunnassa. Neittävänjokivartta 
Koskenkylän suunnassa on puolestaan jätetty uuden yleiskaavarajauksen ulkopuolelle.  

  

                                                                                               
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 asemakaava-alue si-
sältyy kokonaisuudessaan osayleiskaavoitettavaan alueeseen.  

 

Ote Kestilän asemakaavayhdistelmästä, haettu 2.2.2018. www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/siikalatva 

Kirkonkylältä löytyy useita rakentamattomia tontteja erityisesti Maksinharjun puoleisesta päästä, pari tonttia 
on vapaana myös Siikajoen eteläpuolisella asemakaava-alueella. Pienet asemakaavatontit eivät ole menneet 
kaupaksi. 

   

Vapaat AO ja AR-tontit, taajaman pohjoisosa, vasemmalla haettu 2.2.2018, oikealla haettu 20.8.2021. Tiedostoon ei ole 
päivittynyt yhden tontin myynti (2 tonttia myyty 2010 jälkeen). www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/siikalatva 

http://www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/siikalatva
http://www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/siikalatva
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Vapaat AO ja AR-tontit, taajaman eteläosa, vasemmalla haettu 2.2.2018, oikealla haettu 20.8.2021. Samat kaavatontit 
ovat edelleen vapaana. www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/siikalatva 

2.2.6 Rakennusjärjestys  

Kestilän alueella on voimassa Siikalatvan kunnanvaltuuston 15.4.2019 hyväksymä rakennusjärjestys. Raken-
nusjärjestyksessä on määritelty mm. suositeltavia etäisyyksiä voimalinjoihin, suosituksia hulevesien huomioi-
misesta ja teknisistä järjestelmistä, sekä rakennuspaikkojen koosta ja rakentamisen määristä, jos asema- tai 
yleiskaavassa ei muuta määrätä. Rakennusjärjestyksen linjaukset tukevat maaseutumaista elämäntapaa ja 
maaseutuelinkeinoja.  

2.2.7 Pohjakartta  

Osayleiskaavassa on käytetty maanmittauslaitoksen peruskartta-aineistoa. Alueesta on käytettävissä myös 
ortoilmakuva vuodelta 2014 ja MML paikkatiedon ortoilmakuvat.  

3 PERUSSELVITYKSET 

3.1 Luonnonympäristö 

3.1.1 Luontoselvitys  

Kaava-alueen luontoselvityksen on laatinut biologi Aija Degerman/Sweco Ympäristö Oy kesällä 2017 ja pesi-
mälinnustoselvityksen biologi Pinja Mäkinen/Sweco Ympäristö Oy kesällä 2018 (maastokäynnit 4.-8.6.2018, 
erillinen raportti).  

Luontoselvityksessä kuvataan kasvillisuuden ja eläimistön ohella myös yleispiirteisesti kallio- ja maaperä sekä 
vesistöt ja pohjavedet. Luontoselvityksen yhteenvedossa todetaan, että asutus keskittynyt keskustan alueelle. 
Jokivarressa keskustan ulkopuolella on peltoaukeita. Metsäistä 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 luon-
tokohteita ovat luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset suot. Luontoselvityksen yhteydessä kartoitettiin 
ns. Yli-Kariojan määräajaksi rauhoitettu alue (Luonnonsuojelulaki 25§). Rauhoitus on voimassa 2032 asti, ja 
maanomistaja on saanut korvauksen rauhoittamisesta. Rauhoitusalue täyttää METSO-kriteerit ja merkitään 

http://www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/siikalatva
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kaavaehdotukseen suojelualueena S-1. Taajaman keskustassa on kaksi uhanalaisen kasvilajin esiintymää (aho-
kissankäpälä, NT=silmälläpidettävä) huomioidaan kaavaratkaisussa luo-kohdemerkinnällä. 

 

 

Selvitysalueella ei ole kansainvälisesti (IBA), Suomen (FINIBA) tai maakunnallisesti (MAALI) tärkeitä lintualu-

eita. Lähin IBA-alue Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet sijaitsee noin 13 kilometriä osayleiskaava-alueesta itään. 

Lähin FINIBA-alue Veneneva-Pelso sijaitsee noin 1,2 km kaava-alueesta pohjoiseen. (BirdLife, 2018; Leivo, ym., 

2002.).  

Linnustoselvityksen maastokäynneillä havaittiin 21 huomionarvoista lintulajia. Yhteensä selvitysalueella ha-

vaittiin 60 lintulajia. Maastoselvityksen ja lähtötietojen perusteella osayleiskaava-alueelta on rajattu yksi lin-

nustollisesti arvokas alue, ojittamaton, osittain avoin suo osayleiskaava-alueen pohjoisosassa Kangasjärven 

eteläpuolella. Kohde on kurjen pesimäsuo. Kohteella ei tule tehdä suon luonnontilaisuutta heikentäviä toimia.   

  

Kurjen pesimäsuon sijainti yleiskaava-alueella Kangasjärven lounaisrannalla. Kartta, josta näkyvät muut huomionarvoiset 
lintulajit, on linnustoselvityksen liitteenä. 
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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 so-

raa ja hiekkaa. Sen itäpuolella keskustassa, Kukkolankankaan, Siirtoperän ja Palokankaan alueilla maaperä on 

moreenia. Muualla Siikajoen varressa maaperä on hienolajitteista, suunnittelualueen koillisosassa savea. Alu-

een kallio- ja maaperä on selvitetty tarkemmin luontoselvityksessä (Sweco Ympäristö 2017). Potentiaalisesti 

happamia sulfidimaita on havaittu joen eteläpuolella keskustan kohdalla, Retuperällä. 

     

Maksinharju-Isokangas harju kuuluu koko maan poikki Joensuusta Siilinjärven kautta Perämerelle kulkevaan 

harjujaksoon, joka Vieremän pohjoispuolella jakautuu kahteen haaraan. Harjujakson pohjoisempi haara me-

nee Vieremältä pohjoiseen Kestilään ja jatkaa sieltä kohti Siikajokea. Tälle harjujaksolle sijoittuvat mm. Isokan-

kaan ja Maksinharjun pohjavesialueet. Kirkonkylän eteläpuolella harjujakso haarautuu länteen, Selänkankaan 

pohjavesialueelle, joka jää suunnittelualueen ulkopuolelle. 

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

kankaalla 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 Isokangas. Alu-

eilla esiintyy soraa ja hiekkaa. Pienempiä varantoalueita ovat Hovinselkä, Pieniharju ja Isoharju.  

Yllä olevassa kuvassa näkyy pohjavesialueiden si-
jainti Kestilän seudulla. (© Maanmittaushallituk-
sen Paikkatietoikkuna 2018) 

Kuvassa vasemmalla harjualue on esitetty vih-
reänä, sekalajitteiset moreenimaat kellanrus-
keina, hienojakoiset maalajit violettina ja kaikkein 
hienojakoisin savimaa sinisenä. (Luontoselvitys 
Sweco Ympäristö 2017).  
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Joen eteläpuolella Retuperällä ja kapealla vyöhykkeellä joen pohjoisrannalla happamien sulfaattimaiden esiin-

tymisen todennäköisyys on kohtalainen (oranssi alue). Muualla todennäköisyys on joko pieni tai hyvin pieni. 

 

 

Vasemmalla yleispiirteinen en-
nakkotulkinta ja karttakuvaus 
potentiaalisesti happamien 
sulfidimaiden esiintymisestä 
Kestilässä. Jokivarressa Retu-
perällä ja kapealla vyöhyk-
keellä joen pohjoisrannalla 
happamien sulfaattimaiden 
esiintymisen todennäköisyys 
on kohtalainen (oranssi alue). 
Muualla todennäköisyys on 
joko pieni (vaaleansininen 
alue) tai hyvin pieni (tumman-
sininen alue). 

Punaisesta tarkistuspisteestä 
sulfidikerros on havaittu > 1,5-
2 metrin syvyydellä. © GTK, ha-
ettu 2.2.2018 

Ote maa-ainestenottoluvat ja kiviainesva-
rannot kartalta. (SYKE: Maa-ainestenottolu-
vat karttapalvelu 2018) 

 

 

 



   

 

 

16 (71) 

 KAAVASELOSTUS 

EHDOTUSVAIHE 5/2022 

 

 

 

3.1.3 Vesistöt ja pohjavedet  

Vesistöt ja niiden tila kuvataan tarkemmin luontoselvityksessä (Sweco Ympäristö 2017). Kaava-alueen poikki virtaa 
Siikajoki, jonka sivuhaara Neittävänjoki yhtyy Siikajokeen alueen itäreunalla. Siikajoen leveys vaihtelee ollen kapeim-
millaan esim. koskipaikoissa n. 35-50 m ja leveimmillään 80-100 m suvantopaikoissa. Neittävänjoen leveys vaihtelee 
noin 20-35 m välillä. Kaava-alueen lounaisosassa sijaitsee n. 11 ha laajuinen Kangasjärvi. Kaava-alueella on kaksi 
vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta, Maksinharju ja Isokangas, joita koskeva Siikalatvan kuntaan laa-
dittu pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on valmistunut vuonna 2013. Pohjavesialueet on luokiteltu v. 2018 ja 
niiden rajaukset on päivitetty kaavakartalle. Maksinharjun vedenottamolla on Pohjois-Suomen vesioikeuden pää-
töksellä 7.7.1972 (38/72/II) määrätty suoja-alue.  

3.1.4 Pilaantuneet maa-alueet ja maaperän pilaantumisriskit   

Siikalatvan kunnassa pilaantuneiden tai mahdollisesti pilaantuneiden maa-alueiden sijainti on selvitetty tar-
kemmin pohjavesialueilla. Siikalatvan kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman (2013) mukaan pilaan-
tuneet tai mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet (PIMA) Siikalatvalla ovat mm. entisiä ampumaratoja, kaato-
paikkoja ja yritystoiminnan alueita. Vähäisempää riskiä pohjavedelle aiheutuu muuntamoiden sisältämästä öl-
jystä. Myös pohjavesialueella kulkevat maantiet ovat uhka pohjavedelle, koska onnettomuustilanteessa maa-
perään saattaa päästä vuotamaan haitallisia aineita. 

Yleiskaavan alueella Maksinharjulla entisellä ampuma-
hiihtoradalla maaperään on jäänyt lyijyä ja muita haital-
lisia aineita, joiden suuret pitoisuudet voivat aiheuttaa 
maaperän ja pohjaveden pilaantumista. Maaperän tilan 
kohderaportissa (POPELY 27.8.2019) kohde on rajattu 
kartalle ja todettu arvioitavaksi tai puhdistettavaksi. 
Suojelusuunnitelman PIMA-alueiden riskinarvioinnissa 
on todettu, että ampumarata sijaitsee kohtuullisen lä-
hellä vedenottamoa pohjaveden virtaussuunnan ollessa 
ottamolle päin ja siitä aiheutuu jonkin verran riskiä poh-
javedelle.  

 

 

 

Yllä vasemmalla Maksinharjun pohjavesialueen kartta 1981 ja yllä oikealla Maksinharjun vedenottamon suoja-alue (POPELY 
15.8.2019). Pohjavesialuerajaukset on päivitetty kaavakartalle 15.8.2019 haetun kartan pohjalta. 

 

Maksinharjun poh-
javesialueen kartta 
1981 (haettu 
15.8.2019 POPELY). 
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Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma kertoo entisen ampumaradan toiminnasta, joka on aiheuttanut maa-
perän pilaantumisen: Maksinharjun ”alueella on runsaasti hylsyjä maassa. Pienoiskivääriradalla ammutaan 
noin 30 000 laukausta vuodessa (240 kg lyijyä/v).  …   Etäisyys ampumaradalta Maksinmäen vedenottamolle 
on noin 800 m pohjaveden virtaussuunnan ollessa vedenottamolle päin.” 

Myös Isokankaan pohjavesialueella aivan suunnittelualueen eteläpäässä on ollut ampumarata, joka Pohjave-
den suojelusuunnitelman (2013) mukaan on alueen merkittävimpiä PIMA-kohteita.  

Hieman suunnittelualueen ulkopuolella, kunnan omistamalla tilalla 3:31 on lisäksi entinen yhdyskuntajätekaa-
topaikka, jonne on tuotu myös ongelmajätteitä. Toiminta on lopetettu vuonna 1975. Aluetta on tutkittu 
vuonna 1991 pohjavesialueilla sijaitsevien kaatopaikkojen kunnostustarpeen yleisselvityksen yhteydessä ja 
kaatopaikka on suljettu Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen päätöksellä (PPO-2008-Y-212-111). Kaato-
paikka-alue on vuonna 2001 osittain peitetty, mutta ei maisemoitu. Isokankaan entisen kaatopaikan aiheut-
tama riski pohjavedelle on vähäinen; etäisyyttä vedenottamolle on vajaa kilometri, eikä pohjavesi pääse suo-
raan virtaamaan vedenottamolle, ja kaatopaikalla on muutenkin koko pohjavesialuetta ajatellen syrjäinen si-
jainti. Isokankaan entisestä ampumaradasta aiheutuu kohtalainen riski; ampumarata-alueen pohjavedessä on 
todettu korkeita lyijypitoisuuksia, vedenottamo ei ole kaukana ampumaradasta ja se sijaitsee pohjaveden vir-
taussuunnassa alavirran suunnalla. (Suojelusuunnitelma s. 104). 

Pilaantunutta maaperää saattaa olla myös yritystoiminnan alueilla. Osa alueista on jo puhdistettu toiminnan 
loputtua.  

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kokoamassa Maaperän tilan tietojärjestelmän kohderaportissa 27.8.2019 
(© POP-ELY, selostuksen liitteenä) mahdollisia PIMA-kohteita ovat:  

Puhdistettava/kunnostettava maa-alue:  
1)   Ampumarata Maksinharju (110377). Aluerajaus määritelty. Arvioitava tai puhdistettava alue. 
Mahdollinen puhdistettava/kunnostettava maa-alue, jonka aluerajausta ja/tai puhdistustarvetta ei 
ole tarkasti määritelty: 
2)   Eko-Turbo Uusiorengas, 5:147, 5:146. (TY). Tutkimusraportti 1.2.2021. 
3)   Ent. Kestilän nahkimo, 140:1, 140:5. Asemakaava-alue. 
4)   Ent. Teboil huoltoasema, Automiestentie 21, (110369), 56:147. Asemakaava-alue.  
5)   Ent. yksit. polttonestesäiliö (110374), 5:250. Voi ulottua usealle kiinteistölle. Asemakaava-alue 
(TY). Helander ja K:nit Ky, 
6)   K-kauppa Keskustie, ent. polttonesteiden jakeluasema. (110384) 72:7 Voi ulottua usealle kiin-
teistölle. Asemakaava-alue (C). 
7)   Määttälän saha Oy, (110367), 5:146. Voi ulottua usealle kiinteistölle.  (TY) Tutkimusraportti 
1.2.2021. 
8)   Ent. korjaamo Koskitie 11 (110381), 5:110. Asemakaava-alue (ATY) Pehkosen korjaamo 
9)   Ampumarata, Isokangas, 5:252 
10) Vanha kaatopaikka, Isokangas 2:39 

 

Kohteista no 2 ja no 7 on laadittu tutkimusraportit 1.2.2021.  

Toimivia kohteita, joissa saattaa tapahtua ympäristövahinkoja, ei ole yleiskaavassa osoitettu puhdistet-
taviksi maa-alueiksi. 

3.1.5 Tulva-alueet  

SYKE on määritellyt Kestilään Siikajoen tulvakorkeudet 1/50a ja 1/100a, jotka on tarkistettu vuonna 2015 MML:n 

2m korkeusmallin mukaan. Tulva-aluetta on kaavakartalla osoitettu myös yläjuoksun suunnalla Siikajokeen yhty-

välle Neittävänjoelle, josta ei ole SYKEn toimittamaa tietoa. Tulvatieto on interpoloitu perustuen Siikajoen tulvakor-

keustietoihin sekä laserkeilausaineiston korkeustietoihin. Tarkastelu osoittaa alueen, jolla tulvauhka voidaan katsoa 
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todennäköiseksi, ja jonne rakentamista ei osoiteta. Kaavatyössä on käytetty kerran viidessäkymmenessä (1/50a) 

esiintyvää tulvauhkaa. Rakennuspaikkojen mitoituksen osalta on huomioitu myös kerran sadassa vuodessa esiinty-

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

1.4.2018 voimaan tulleet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet lähtevät siitä, että uusi rakentaminen sijoi-

tetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin. Asuinrakennukset tu-

lisi sijoittaa niin korkealle, että todennäköisesti vain kerran sadassa vuodessa esiintyvä tulva ei pääse kastele-

maan tulvavahingoille alttiita rakennusosia (harvinainen tulva, 1 % vuotuinen todennäköisyys). Silloin kun tul-

vauhan alainen alue määritellään kerran 50 vuodessa todennäköisesti esiintyvän tulvan mukaan, on kaavoi-

tuksessa tarpeen määrätä alin korkeustaso tulvavahingoille alttiille rakennusosille. Alin kosteusvahingoille alt-

tiiden rakennusosien korkeus on tällä alueella kerran 100 vuodessa todennäköisesti esiintyvän tulvan korkeus  

+ 0,50 cm, johon pitää ELY-keskuksen lausunnon mukaan kerran 50 vuodessa todennäköisesti esiintyvän tul-

van alueella lisätä 0,2-0,3 m.  

Kaava-alueella ei ole Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tietojen mukaan esiintynyt jääpatoja. Lähin tulvatie-

tojärjestelmään merkitty jääpato on Lämsänkosken yläpuolella, noin 2,9 kilometriä kaava-alueen alapuolella. 

Tulevaisuudessa, ilmastonmuutoksen myötä, hyydeongelmat ovat kuitenkin mahdollisia. 

   
Tulvakartta 1/100a (SYKE, 2017). Alueella sijaitsee useita olemassa olevia rakennuspaikkoja. Tulvarajaus on paikoin sel-

keästi laajempi kuin alla olevalla 1/50 tulvakartalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

          Tulvakartta 1/50a tulvakorkeustiedoin (SYKE, päivitetty 18.10.2019). Tiedot Neittävänjoen suulta ylävirtaan 
           puuttuvat SYKEn  tulva-aineistosta ja ne on arvioitu erikseen SYKEn aineiston pohjalta (Sweco Ympäristö Oy 2020). 
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3.2 Maisema 

Maisemamaakuntajako 

Suomi on jaettu kymmeneen eri maisemamaakuntaan, joista osa jakautuu maisemaseutuihin. Kestilän kirkon-
kylä kuuluu Suomenselän maisemamaakuntaan. Suomenselkä on vedenjakajaseutua, jossa maasto on suhteel-
lisen tasaista. Soita on paljon, ja ne ovat tyypillisesti Pohjanmaan aapasoita. Harva asutus ja pienet kylät sijait-
sevat laaksoissa ja vesistöjen tuntumassa, aivan kuten Kestilän kyläkin on sijoittunut Siikajoen tuntumaan.  

Ilmasto 

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

sälläkin. Viljanviljelyn myötä asutus on valikoitunut ilmastollisesti edullisimmille paikoille. Metsät ovat kangas-

metsiä, valtapuulajina on mänty ja muita yleisiä puulajeja ovat kuusi ja koivu. Metsien pensaskerrosta ei juu-

rikaan ole.  

   

Vuoden keskilämpötila vasemmalla ja keskimääräinen vuosisade oikealla vertailukaudella 1981-2010. Kestilän sijainti näy-
tetty 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 itä-
puolella. Kestilän taajama sijaitsee matalalla harjujaksolla. Taajama on pientalovaltainen ja maastonmuodoil-
taan tasainen. Taajama rajautuu pohjoisesta Temmestiehen ja etelästä Siikajokeen. Taajaman läpi kulkee Sii-
kajoen suuntaisesti Kestilänraitti, jossa on säilynyt hyvin vanhaa rakennuskantaa. Kestilänraitti on maakunnal-
lisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Siikajoen rannat ovat lähinnä peltoa ja asutusta on harvaksel-
taan. Taajamassa joenrannat ovat tiheän puu- ja pensaskasvillisuuden vallassa. Taajaman ulkopuolella on avoi-
mia peltomaisemia pihapiireineen, kangasmetsää ja suoalueita.  
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Korkeussuhteet 

Suunnittelualueen maasto on melko tasainen. Merkittävin selännealue on luode-kaakko-suuntainen harju-
jakso. Temmestie kulkee harjumuodostuman koillisreunalla. Suunnittelualueen luoteiskulmassa harjujakso 
madaltuu Kangasjärven kohdalla. Harjujakso madaltuu myös Myllyojan kohdalla ennen Kestilän taajamaa. Kor-
kein alue on Maksinharju, joka on korkeimmillaan noin +107,50 m. Maksinharju sijaitsee 1,5 km kylän keskus-
tasta luoteeseen. Topografiakuvassa nähtävät kuopat ovat harjun maa-ainesten ottoalueita ja yksi on entinen 
ampumarata. Suunnittelualueella on myös joitain moreenikumpareita, joilla kasvaa kangasmetsää. Siikajoki 
kulkee tasaisessa laaksossa 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. Näi-
den väliin jäävät rinnealueet eli vaihettumisvyöhykkeet. Lakialueet ovat ylimpiä kohtia. 

Suunnittelualueen korkein kohta on Maksinharjun alue. Maksinharju ja Kestilän taajama kuuluvat harjujak-
soon, joka on alueen päävedenjakaja. Maksinharjun ja Kestilän taajaman välissä on alempi laaksoalue, jossa 
Myllyoja laskee Siikajokeen. Siikajokilaakso on alueen alinta aluetta. Siikajoen eteläpuolella on muutamia loivia 
moreenikumpareita, jotka ovat alueen paikallisia vedenjakajia. Kumpareiden 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 alueen 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 jäsentymättö-
miä alueita, joiden käyttötarkoitus on epäselvä. Nämä ovat pääasiassa avoimia hiekka- ja asfalttikenttiä, sekä 
yritystoiminnan päätyttyä tyhjilleen jääneitä toimitiloja. Taajaman ulkopuolella on miellyttäviä aluekokonai-
suuksia, jotka ovat rakentuneet jälleenrakennuskaudella. Alueilla on havaittavissa kunkin aikakauden identi-
teetti.  

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 itä-
osassa Siikosentie sekä länsiosan Kestiläntie. Teitä reunustavat hienot peltomaisemat ja jonkin verran on ve-
sistönäkymiä Siikajoelle. Myllyläntieltä näkyy selvästi peltojen takainen Kestilän vankila. Vankila näkyy myös 
joen toiselta puolelta Maksintieltä. Parhaimmat 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 selvityskarttaan näkymän ja ran-
tayhteyden esteenä. Taajaman ulkopuolella rantaan asti ulottuvat avoimet peltoalueet mahdollistavat hienot 
jokinäkymät.  

Seututie 822, eli Temmes- ja Pyhännäntie, on lähinnä kangasmetsän reunustamaa tasaista tieympäristöä. Pai-
koitellen 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 leiripaikan vieressä on uimaranta ja lentopallokenttä. Alueella on pari vuokrattavaa rakennusta. 

 

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 edustava esimerkki jokilaaksossa sijait-
sevasta perinteisestä, pitkän ajan kuluessa muodostuneesta maaseudun viljelysmaisemasta. Maisema-alu-
eella on runsaasti kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa. Kestilän raitti on maakunnallisesti arvo-
kas rakennettu kulttuuriympäristö. 

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

 

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

3.3.1 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot  

Kaava-alueelle on laadittu erillinen kulttuuriympäristöselvitys (Sweco Oy v. 2017, täydennykset 2020) yleis-

kaavatasoisena selvityksenä alueen paikallisesti arvokkaiden rakennuskohteiden ja kulttuuriympäristöjen sel-

vittämiseksi.  

Kestilän vanhin asutus on syntynyt 1550-1650 alkaen Siikajoen ja Neittävänjoen varsille.  

 

Kestilän asutus 1650-luvulla. Kukko(la) ei ollut asuttuna 1600-luvulla. (© Matti Leiviskä, Siikajokilaakson asutuksen synty 
Nimistöhistoriallinen tutkimus Siikajokilaakson asutuksesta keskiajalta 1600-luvun puoliväliin, Lisensiaatintyö 2011, Oulun 
Yliopisto) 

Alueelta laaditun arkeologisen selvityksen mukaan 1580-luvun alkuun mennessä Kestilään oli syntynyt puo-

lenkymmentä taloa. Vuonna 1706 taloja oli 12 ja 1793 oli 32 maakirjataloa ja 39 savua. Pulkkilan Vornasta 

Kestilään kulki Raahen ja Kajaanin välinen yhdystie, joka rakennettiin 1650-luvulla Pietari Brahen aikana. 

Keski-Pohjanmaan arkeologiapalvelu laati arkeologisen selvityksen syksyllä 2017. Alueelta tunnettiin ennen 

inventointia viisi kivikautista asuinpaikkaa ja kaksi kivikautista irtolöytöpaikkaa. Lisäksi lähellä suunnittelualu-

etta sijaitsee Isokankaan kivikautinen asuinpaikka ja joitakin ajoittamattomia maakuoppia. Selvityksessä löytyi 
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kaksi uutta muinaisjäännöstä, jotka ovat tervahautoja ja kuusi kulttuuriperintökohdetta, jotka ovat kantatalo-

jen ja yksinäistalojen paikkoja sekä vesimyllyn jäännökset. 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 

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/betonibunkkeri, moderni, 1000031407) 

Suunnittelualueella on lisäksi kaksi kivikautista irtolöytöpaikkaa 

 Pappila  irtolöytöpaikka   247040005 
 Suvilinna irtolöytöpaikka   1000027304 

Alueen kiinteät muinaisjäännökset on rauhoitettu Muinaismuistolain (295/1963) nojalla, ja ne tulee suojella 
kaavassa (Museoviraston ylläpitämä Muinaisjäännösrekisteri www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Muinaisjäännökset ja kulttuuriympäristökohteet © Museoviraston palveluikkuna  https://kartta.museoverkko.fi (haettu 
04/2018). Kirkko on osoitettu vihreällä ympyrällä ja vanhat talonpaikat ruskealla ympyrällä. 

http://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki
https://kartta.museoverkko.fi/
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Peruskartta 1973. Tie Pyhännälle kulkee keskustan läpi. Joen eteläpuolen tietä ei ole. Myllylässä on silta joen yli. Alla 
topografiakartta 1995. (MML, vanhat painetut kartat). 
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Muinaisjäännökset löytyvät laajempina karttaotteina kuin kyppi.fi-palvelusta myös osoitteesta 
https://kartta.paikkatietoikkuna.fi . 

  

 

 Muinaisjäännökset maastokartalla jokivarressa ja Isokankaan eteläosassa  
                               (https://kartta.paikkatietoikkuna.fi   haettu 1/2020). Osa aluemerkinnöistä on niin pienialaisia,  
                               ettei niitä pysty alueina järkevästi esittämään yleiskaavakartalla pienestä mittakaavasta johtuen.  

 

 

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/
https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/
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Alueen valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö on inventoitu Pohjois-

Pohjanmaan liiton päivitysinventoinnissa vuonna 2015 (MRKY 2015). Lisäksi Kioski-tietokannassa on joitakin 

liiton päivitysinventoinnin yhteydessä paikallisesti arvokkaiksi luokiteltuja rakennuskohteita. Inventointitietoja 

on täydennetty paikallisesti arvokkaiden kohteiden osalta kesällä 2017. Kulttuuriympäristöselvitys on selos-

tuksen liitteenä. 

  

 

 

Muinaisjäännökset maastokartalla (https://kartta.paikkatietoikkuna.fi   haettu 1/2020)   

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/
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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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Kestilänraitilla Mannermaan kaupparakennus on ny-
kyään tyhjillään. 

3.4 Liikenne 

Kestilän kylä on liikenteellisesti Siikalatvan kylistä syrjäisin. Nelostieltä on Kestilän kylään matkaa noin 24 kilo-

metriä. Taajaman poikki kulkee seututie 800 (Kestilän-Vaalantie), joka on myös osa Kestilän kylänraittia. Seu-

tutie 822 (Temmestie-Pyhännäntie) kulkee taajama-alueen pohjois- ja itäpuolella. Tämä on kahdesta risteä-

västä seututiestä vähäliikenteisempi. Seututeiltä pääsee keskustaan etelästä Koskitietä ja pohjoisesta Taipa-

leentietä pitkin, jotka ovat taajaman sisäisiä yhdysteitä. ELY-keskus on kunnostanut Kestilänraitin kesällä 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ote Väyläviraston tienumerokartasta 2019 
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Ote Liikenneviraston liikennemääräkartasta 2017; Valta-, kanta-, seutu- ja yhdysteiden keskimääräinen ajoneuvoliikenne 

(ajoneuvoa/vrk). 

 

Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelmassa 2014 on esitetty tehtäväksi alla olevan kartan mukaisia toimen-

piteitä, joita on jo toteutettu. 

 

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjä toimenpide-ehdotuksia (Siikalatvan liikenneturvallisuussuunni-
telma 2014). 
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Kevyt liikenne 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melualueet 

ELY-keskus on laskenut maanteille teoreettiset 55 dB:n päivämelualueet, joita hyödynnetään suunnittelussa.  

Melun leviämistä laskettaessa on käytetty teoreettista mallia, jonka mukaan: 

- tie on suora ja äärettömän pitkä,  

- tiepenkereen korkeus on yksi metri, 

- maasto on avoin ja tasainen, 

- maaston pinta on pehmeä, 

- ja laskentapisteen korkeus on kaksi metriä. 

Koska melualueen laajuus riippuu maastosta ja rakennuksista, tämä ei anna täysin oikeaa kuvaa tilanteesta. 

Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset ohjearvot ovat:  

 

Melutason ohjearvot (VNp 993/1992).Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoja.  

 
Kestilänraitin ympäristöä kesällä 2017. 
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3.5 Yhdyskuntatekniikka 

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

alueella on Loisteen sähköverkko, jota on saneerattu maakaapeloimalla molemmin puolin jokea. Suunnittelu-

alueen luoteisosan halki kulkee Fingridin 220 kV voimajohto. Alueen eteläosan poikki Pyhännälle kulkee Kajave 

Oy:n pääsähköjohto 110 kV, johon liittyy suunnittelualueen eteläosassa Pyhännäntien varrella on sähköasema. 

Nykyiset voimajohdot (220 ja 110 kV), sekä keskijänniteilmajohdot on merkitty yleiskaavan pohjakartalle.  

Molemmissa voimajohdoissa on yleiskaavan ehdotusvaiheessa ilmennyt kehittämistarpeita, mm. tuulivoima-

rakentamisesta ja muista uusista tarpeista johtuen. Fingridin 220 kV voimajohto on tarkoitus uusia samalle 

paikalle 400+110 kV johtona, ja Kajave Oy:llä on suunnitelmia rakentaa toinen 110kV ilmajohto olemassa ole-

van johdon viereen välille Kestilä- Metsälamminkangas. 

    
 

.    

Ylempi karttaote: Kanta-
verkko 2017. Kestilän kirkon-
kylän likimääräinen sijainti 
merkitty sinisellä ympyrällä. 
(©Finngrid, Kantaverkon ke-
hittämissuunnitelma 2017-
2027) ja uudistettavan 
400+110 kV-linjan poikkileik-
kaus. 

 

Alempi karttaote: Suunnitte-
lualueen pohjoisosan kautta 
kulkeva 220 kV linja Petäjä-
vesi – Nuojua ei pisteviiva-
merkinnästä huolimatta ole 
poistumassa vaan korvataan 
ehdotusvaiheen tiedon mu-
kaan 400+110 kV -linjalla 
(©Finngrid, Kantaverkon ke-
hittämissuunnitelma 2017-
2027). 
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Kestiläntien varrella lähellä Myllyojaa sijaitsee Maksinharjun vedenottamo. Vedenottamolla on Pohjois-Suo-

men vesioikeuden mukaan lupa ottaa pohjavettä 300 m3/vrk kuukausikeskiarvona laskettuna. Samassa pää-

töksessä (PSVeO 38/72/II, 7.7.1972) on määrätty vedenottamolle suoja-alue, jolla on käytössä useampia 

maankäyttörajoituksia. 

Pyhännäntien varrella sijaitsee Isokankaan pohjavesialueen 3 vedenottamoa (Isokangas I, II ja III). Pohjois-Suo-

men vesioikeuden antamien lupien mukaan pohjavettä voidaan ottaa Isokangas I ottamosta 400 m3/d (Nro 

11/81/II; 19.2.1981) kuukausikeskiarvona laskettuna, Isokangas II ottamosta 400 m3/d (Nro 22/91/2; 

20.3.1991) kuukausikeskiarvona laskettuna ja Isokangas III ottamosta 400 m3/d (Nro 19/92/2; 10.4.1992) kuu-

kausikeskiarvona laskettuna. Alueella kolmesta vedenottamosta Isokangas II ei ole ollut käytössä vuoden 2005 

jälkeen. Isokankaan vedenottamoilla ei ole vesilain mukaisia vesioikeuden vahvistamia suoja-alueita. Kaikki 

tässä mainitut vedonottamot Maksinharjulla ja Isokankaalla ovat käytössä. 

Pohjois-Pohjanmaalla on tehty pohjavesialueiden uudelleen luokitus, jonka perusteella pohjavesialuerajauk-

set on tarkistettu vuoden 2018 aikana. Kaavakartalla on käytetty uusia rajauksia.  

Kestilän taajaman vesihuollosta vastaa Siikalatvan Vesihuolto Oy. Vesihuollon toiminta-alue kattaa talousve-

den osalta asemakaava-alueen ja seututien sekä harjujakson suuntaiset alueet päävesijohtojen ympärillä noin 

100 m etäisyydelle runkovesijohdoista. Viemäröinnin osalta toiminta-alue ulottuu asemakaava-alueelle ja Sii-

kajoen alajuoksun suuntaan. Siikalatvan ja Pyhännän yhteiselle keskuspuhdistamolle Rantsilaan  

Paineviemäri kulkee Pyhännän suunnasta Pyhännäntien länsipuolelta Kestilän taajamaan ja Siikajoen pohjois-

puolella Rantsilaan, jossa on näiden kuntien yhteinen keskuspuhdistamo. 

 

Vesilaitoksen toiminta-alue talousveden (© FCG 2015). Toiminta-alue talousveden osalta on osoitettu sinisellä ja viemä-
röinnin osalta punavioletilla. Paineviemäri on osoitettu punaisella viivalla ja päävesijohto sinisellä katkoviivalla. 
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3.6 Maanomistus 

Alueella on yksityisen maan lisäksi kunnan ja seurakunnan maita. 

3.6.1 Emätilaselvitys  

Emätilaselvitys eli kantatilaselvitys on tehty asemakaava-alueen ulkopuolisille ranta-alueille, poikkileikkaus-
ajankohta on 15.10.1969. Emätilaselvitys on kaava-aineistossa liitteenä, ja siinä on esitetty kaava-alueen kaikki 
tilat asemakaava-alueen ulkopuolelta, palstat kantatiloittain eroteltuna. Palstoista on laskettu pinta-ala, ran-
taviivan määrä ja muunnettu rantaviiva sekä olevat rakennukset. Rantaviiva on mitattu kartalta tilanrajan mu-
kaan. Rantaviiva on muunnettu koko alueella siten, että rantaviivasta huomioidaan puolet (eli kerroin on 0,5). 
Tähän on päädytty joen leveyden pohjalta ns. Etelä-Savon mallia mukaillen niin, että on käytetty kauttaaltaan 
kerrointa 0,5 joen leveyden vaihteluista huolimatta. 

 

Emätilaselvityksessä on käytetty rakennus- ja huoneistorekisterin (RAHU) tietoja olemassa olevista rakennus-
paikoista, 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) rakennuspaikkaa rantakilo-
metriä kohden koko alueella. Lisäksi rakennuspaikkoja osoitettaessa on pyritty varmistamaan vähintään yksi 
(oleva tai uusi) rakennuspaikka jokaiselle emätilalle. Rannan rakentamiskelpoisuus on huomioitu siten, että 
mikäli rantaan ei esim. tulvauhkan vuoksi ole pystytty osoittamaan rakennuspaikkoja, on kauemmas rannasta 
osoitettu mahdollisuuksien mukaan 1-2 rakennuspaikkaa 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 vapaata ranta-aluetta.  
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3.7 Väestö ja elinkeinot  

Siikalatvalla asui 5 583 henkeä vuoden 2016 lopussa ja 5415 vuoden 2019 alussa (Tilastokeskus Paavo-aineisto, 
haettu 11.2019).  

Asukasmäärä on laskenut tasaisesti 1990-luvun alkupuolelta 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 vanhim-
pien ikäluokkien osuus nousisi nykyisestä, yli 75-vuotiaita olisi lähes joka neljäs kuntalainen. 

Mikäli ennusteet asukasmäärän laskusta ja yli 75-vuotiaiden suhteellisen osuuden kasvusta toteutuvat, tämä 
tuo ongelmia mm. palvelujen – ja palveluasumisen – järjestämisen kannalta. Tilanne johtuu luonnollisesta vä-
estökehityksestä (eli syntyneitä on vähemmän kuin kuolleita) sekä muuttoliikkeestä, joka suuntautuu haja-
asutusalueilta kirkonkylille ja kunnasta pois. Nettomuutto on jo pitkään ollut negatiivinen. Siikalatvalla on tär-
keää varautua palveluasumisen lisäämiseen kirkonkylillä.  

  

 
Siikalatvan koko kunnan tietojen lisäksi Tilastokeskukselta sai kaavan ehdotusvaiheessa joitakin väestötietoja 
myös postinumeroluetteloittain (Tilastokeskus Paavo-aineisto, haettu 11.2019):  

- Kestilän postinumeroalueella 92700 asui vuoden 2019 alussa 1220 henkilöä, joista naisia 577, miehiä 
643, alle 18-vuotiaita 182 (joista 149 alle 14 v.) ja eläkeläisiä 494 henkeä.  

- Työpaikkoja oli yhteensä 330, joista suurimman osan muodostivat alkutuotanto 100 ja palvelut 220.  
- Työllisiä oli 460, työttömiä 67 ja opiskelijoita myös 67.  
- Eläkeläisten osuus (494) on suurempi kuin Siikalatvan kunnassa keskimäärin.  

Kestilän kirkonkylän ympäristössä asutus on painottunut keskustan lisäksi jokivarteen ja Mäläskän kylälle.  



   

 

 

40 (71) 

 KAAVASELOSTUS 

EHDOTUSVAIHE 5/2022 

 

 

 

 

Kestilän kirkonkylän asukasmäärät ruuduittain, punaiset ruudut, yli 100 asukasta, Oranssit ruudut  

 

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

Elinkeinojakauma osoittaa, että palveluiden lisäksi maa- ja metsätalous työllistää Siikalatvan kunnassa. Kesti-
lässä pellot ovat sijoittuneet jokivarteen.  
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3.8 Asuinalueet ja loma-asuminen 

Suunnittelualueen asuinalueet sijaitsevat taajaman keskustassa asemakaava-alueella ja toisaalta asemakaava-

alueen ulkopuolella joen- ja tienvarsikylänä. Maatilojen talouskeskukset sijaitsevat useimmiten laajojen pelto-

aukeiden laitamilla. Jokivarressa on harvakseltaan loma-asuntoja. 

Erityisiä rakentamispaineita ei Kestilän kirkonkylällä ole ollut. Asemakaava-alueiden pienehköt (850 – 1000 – 

1600 - 2500 m2) omakotitontit eivät ole menneet kaupaksi. Kymmenessä vuodessa on kunnasta saatujen tie-

tojen mukaan mennyt kaupaksi kaksi kunnan sivuilla myytäväksi ilmoitettua tonttia. Asemakaava-alueella on 

yhteensä 23 toteutumatonta kaavatonttia erillispientalo- ja rivitalorakentamista varten, joten asemakaavan 

laajentaminen ei ole näköpiirissä.  

 

 

 

Vasemmalla myytävät tontit Kesti-
län asemakaava-alueella haettu 
6.9.2021. Kaksi asemakaavatonttia 
on myyty verrattuna alla oleviin vuo-
den 2010 tietoihin: yksi Nyppylän-
tien varresta ja toinen Nikkarintien 
varresta. https://paikka-
tieto.sweco.fi/maps/siika-
latva/kartta . 

 

Alla myytävät kunnan tontit asema-
kaava-alueella 2010. Karttaote ku-
vaa asemakaavatonttien toteutta-
mistahtia. (Vuoden 2011 Rakentaja-
messujen esittelyaineisto, Airix Ym-
päristö Oy) 

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

Suunnittelualueen palvelut ovat keskittyneet Kestilän taajaman alueelle Siikajoen pohjoispuolelle. Palvelut ovat 
viime vuosina vähentyneet. Raitin varrella on muutamia tyhjiä liiketiloja, ja terveysasema on lähtenyt kuntaliitok-
sen myötä. Terveyskeskuspalvelut on ulkoistettu ja jaettu Pulkkilaan ja Rantsilaan, päivystysajan ulkopuolella Me-
hiläisen Oulun toimipaikkaan. Neuvola- ja laboratoriopalveluita on tarjottu Kestilän kirkonkylällä kerran viikossa. 
Kunnan nettisivujen mukaan Kestilän hyvinvointikeskuksessa olisi edelleen ajanvarauksella tarjolla laboratorio-, 
neuvola-, ja seniorineuvolapalveluita, mutta ei määriteltyjä aukioloaikoja (haettu 042022). Taajamassa on ap-
teekki, pankki, kirkko, peruskoulu, kirjasto, huoltoasema sekä kaksi lähiruokakauppaa, Sale ja K-Market. Hallinto-
tiellä on Kestilän paloasema. Kunnantoimisto sijaitsee Pulkkilassa, mutta Kestilän kirjastolla on kunnan lomakepal-
velut ja sähköinen asiointi. Pehkolantiellä on vanhusten palvelukeskus. Joen eteläpuolella sijaitsee Kestilän vankila, 
joka on 46 -paikkainen avolaitos. 

Täydentäviä palveluita haetaan myös muista Siikalatvan taajamista ja koulu- ja työmatkoihin liittyen esimer-

kiksi Oulusta. Kestilän lähialueella noin 6 km lounaaseen suunnittelualueen rajasta sijaitseva Maalaiskartano 

Pihkala on monipuolinen maaseudun matkailupalveluyritys, joka jatkaa seudun vanhaa kestikievariperinnettä. 

Siellä on tilausravintola, hotelli-, kokous- ja ohjelmapalveluita ja ratsastusleirejä. 

3.10 Virkistys 

Kirkonkylällä on koulukeskuksen yhteydessä liikuntapalveluita ja mahdollisuus erilaisten tilaisuuksien järjestä-

miseen. Kestilän taajamassa on urheilukenttä ja kuntosali. Maksinharjulta löytyy virkistystoimintoja; frisbeegolfkenttä 

ja hiihtomaja sekä valaistu kuntorata. Alueen ampumaratatoiminta on siirtynyt muualle. Harjun reiteiltä on yhteydet 

Kangasjärvelle ja keskustan suuntaan. Kangasjärvellä on uimaranta ja kunnan maalla alue, jota käytetään kesä-

leirien järjestämiseen. Moottorikelkkaura on esitetty kiertämään taajaman itä- ja pohjoispuolelta. Kasvussa olevaa 

hevosharrastusta ei ole huomioitu reittisuunnittelussa. Suunnittelualueella on veneenlaskupaikka taajaman itäpuolella 

Siikajoen pohjoisrannalla, sekä asemakaavassa varattuja venevalkamia.  

 

Virkistyspalvelut Kestilän keskustassa (symbolit) ja lähiympäristössä. Moottorikelkkaura on tummanpunainen viiva Pihka-
lan(rannan) kautta Kangaslammelle ja Isokankaan kautta etelään. Isokankaan eteläosassa on luontopolku ja Kangasjär-
vellä uimaranta, grillikatos, lentopallokenttä ja pieni leiripaikka, jossa on kunnan palveluna vuokrattavana mökki ja retkei-

lymaja. Myös Maksinharjun hiihtomajaa vuokrataan. (© Paikkatietoikkuna / Lipas, haettu 1.2.2018 ja https://www.siika-

latva.fi/vapaa-aika/ haettu 04 2022). 

 

https://www.siikalatva.fi/vapaa-aika/
https://www.siikalatva.fi/vapaa-aika/
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Moottorikelkkaura on moottorikelkkailun kehittämissuunnitelmassa (Metsähallitus MOKEMA-hanke 2019) esitetty 

pääväylänä Kangasjärveltä lounaaseen Pihkalan suuntaan ja edelleen Piippolaan sekä Kalajokilaaksoon, ja etelään Py-

hännän suuntaan. Ehdotettuja yhteyksiä on koilliseen Oulujärvelle ja luoteeseen Limingan suuntaan.  

 

Pohjois-Pohjanmaan moottorikelkkareittisuunnitelma (©Metsähallitus MOKEMA-hanke 2019, haettu 4.3.2020). Kestilän 
osoitettu ympyrällä.  

3.11 Ympäristön häiriötekijät ja rajoitteet asutuksen kannalta 

Kaava-alueeseen ei kohdistu merkittäviä ympäristön häiriötekijöitä. Maanteiden varsilla merkittävin häiriöte-

kijä on liikenteen melu. Lepolantien jätevedenpuhdistamon sijaitseminen asutusalueen läheisyydessä saattaa 

aiheuttaa hajuhaittoja. Pieniä maisemallisia häiriöitä aiheuttavat taajamarakenteen sisällä sijaitsevat teolli-

suus- ja varastohallit pihapiireineen, sekä voimalinjat.  

Suunnittelualueen pohjoisosan kautta kulkeva 220 kV voimalinja Petäjävesi – Nuojua Fingridin hallinnoima.  

Suunnittelualueen eteläosan kautta kulkee Kajave Oy:n 110 kV voimalinja. Molemmissa linjoissa on ehdotus-

vaiheessa ilmenneitä uudistamistarpeita. Fingridin 220 kV voimajohto on tarkoitus uusia entiselle paikalle 

400+110 kV johtona ja Kajave rakentaa toisen 110kV ilmajohdon olemassa olevan johdon viereen. Lisäksi maa-

kuntakaavassa on osoitettu voimalinjan yhteystarve taajaman eteläosaan Siikajoen eteläpuolelle. Linjan joh-

toalue ulottuu 25 m etäisyydelle johdon keskilinjasta ja rakennusrajoitusalue kattaa tulevaisuudessa koko 62 

metriä leveän voimajohtoalueen.  

Lisäksi magneettivuon tiheys saattaa voimalinjojen ympärillä ylittää yleisenä tarkastelutasona pidetyn 0,4 µT, 

mikä saattaa aiheuttaa terveyshaittoja ja lisäksi häiriöitä sähkölaitteisiin, ja linjoilla voi olla myös maisemallista 

vaikutusta. Rakennusjärjestyksessä onkin suositeltu etäisyydeksi voimalinjasta uusiin asuinrakennuksiin 40 

metriä 110 kV:n voimalinjaan, 50 metriä 220 kV:n voimalinjaan ja 100 metriä 400 kV:n voimalinjaan. 

Maankäytön suunnittelua rajoittaa Siikajoen ja siihen suunnittelualueen itäosassa yhtyvän Neittävänjoen ran-

nassa sijaitseva tulvauhan alainen alue. 

Maatiloilla karjanpito, lannan levitys ja peltojen muokkaus saattavat aiheuttaa häiriötä lähiympäristön tavan-

omaiselle pientaloasutukselle. Suunnittelualueella on kaksi merkittävän kokoista karjatilaa, muut tilat ovat 

keskittyneet peltoviljelyyn. Suojavyöhyke merkitty lähtötietojen mukaisesti yleiskaavakartalle. Osalla maati-

loista karjanpito on loppunut. Koska karjasuojat ovat olemassa ja kulttuuriympäristön kannalta säilyttämisen 
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arvoisia, on toivottavaa, että pienimuotoinen kotieläinten pito mahdollistuu ja tukee näin talousrakennusten 

ja kulttuuriympäristön säilymistä.  

 

  
Maatilojen tuotantosuunnat tarkistettiin kaavaehdotusvaiheessa (© Ruokavirasto, MML, SYKE, haettu 2020) 

Kesän 2020 tiedot aktiivimaatilojen toiminnan laadusta on esitetty yllä olevilla kartoilla. Maatilojen ohjeelliset 

suoja-alueet esitetään yleiskaavakartalla kesän 2020 tietojen mukaisina. Pääosin peltoviljelyä tai pienimuo-

toista kotieläintaloutta harjoittavilla maatiloilla on käytetty 100 m (viljelytiloilla myös mahdollisuus pitää har-

rastehevosia tai muita kotieläimiä) ja ympäristövaikutuksiltaan merkittävillä nautakarjatiloilla 200 m. Koti-

eläintalouden suuryksiköitä ei alueella toistaiseksi ole. Toiminnan muuttuessa haitan merkittävyys tulee arvi-

oida lupakäsittelyssä vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, joten tämän tarkempaan tarkasteluun ei 

yleiskaavassa mennä. Ympäristönsuojelulain lupamenettelyä on sujuvoitettu 1.2.2019 voimaan tulleella Val-

tioneuvoston asetuksella ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019). Ilmoitusmenettelyä sovelletaan 

eläinsuojaan, jossa on esimerkiksi vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmää tai vähintään 60 hevosta tai ponia. Alla 

esitettyjä etäisyysvaatimuksia voi käyttää suuntaa antavana arviona eläinmäärän muuttuessa.  

Eläinsuojien etäisyysvaatimukset häiriintyvistä kohteista määritetään eläinmäärän perusteella käyttämällä ns. eläinyksik-

kökerrointa, joka esimerkiksi lypsylehmällä on 10,8, hevosella 3,9, ponilla 2,8, alle 120 cm ponilla 2,0, lihasialla 1,0 ja lam-

paalla 0,6.  

Asetuksen (138/2019) mukaan lypsylehmien osalta 540–3229 eläinyksikköä vastaa 50-299 lehmää ja katetuissa seinälli-

sissä (ei tiiviissä) lietelantaloissa 100 m etäisyyttä voidaan soveltaa 50-75 lehmälle,150 m etäisyyttä 76-101 lehmälle ja 200 

m etäisyyttä 102-152 lehmälle. Hevosilla sovelletaan alla olevaa Liitteen 1 taulukkoa 6, Muiden eläinlajien etäisyysvaati-

muksia, jolloin eläinyksikkömäärä 250 vastaa noin 64 ja yksikkömäärä 999 vastaa noin 256 täyskasvuista hevosta. 
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4 TAVOITTEET 

Yleiskaava laaditaan kirkonkylän taajamaan aluevarauskaavana, joka ei oikeuta suoriin rakennuslupiin. Taajaman 
lievealueilla ranta-alueelle tehdään emätilaselvitys ja sen pohjalta mitoitus, jonka pohjalta rakennuspaikat osoite-
taan tilakohtaisesti ranta-alueella. Muu asemakaavan ulkopuolinen alue on hajarakentamisen aluetta. Kangasjärven 
ranta-alueet ovat osittain suoperäisiä, ja järvi sijaitsee keskeisesti pohjavesialueella, joten alueelle ei lisätä rantami-
toituksella rakennuspaikkoja olevan yhden asuinpaikan ja kunnan leirikeskuksen lisäksi.  

Osayleiskaavan tavoitteita ovat mm: 

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

• tukea kirkonkylän elinvoimaa ja tarjota mahdollisuuksien mukaan mahdollisuudet maaseutumaiseen elä-
mäntapaan sekä uusilla että olemassa olevilla rakennuspaikoilla,  

• selvittää asumisen, palveluiden ja työpaikka-alueiden, muiden elinkeinojen kuten maatalouden sekä vir-
kistysalueiden tarpeet ja sijoittuminen yksityiskohtaisemman kaavoituksen ja suunnittelun sekä rakenta-
misen 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 luontoarvot, 

• ottaa huomioon tulvauhka ja muut mahdolliset ympäristön häiriötekijät. 

4.1 Mitoitustavoitteet 

Tavanomaisia asemakaavatontteja on saatavilla riittävästi asemakaavoitetulla alueella, ja kunnassa on to-
dettu, että ne ovat liian pieniä mennäkseen kaupaksi. Tavoitteena on osoittaa uusia rakennuspaikkoja veto-
voimaisille alueille asemakaavoitetun alueen ulkopuolella. Määrällisiä tavoitteita ei ole asetettu, koska raken-
nuspaikkojen toteutuminen riippuu pitkälti yksityisten maanomistajien myyntihalukkuudesta, taajaman veto-
voimasta ja potentiaalisten tontinostajien määrästä. Kokemusperäisesti voi sanoa, että läheskään kaikki ra-
kennuspaikat eivät toteudu yleiskaavan tavoitevuoteen mennessä. 

Luonnosvaiheen jälkeen korostui, että rakennuspaikkojen koon ja muiden ominaisuuksien tulee soveltua maa-
seutumaiseen elämäntapaan ja ottaa huomioon sopivuus maaseudun kulttuurimaisemaan, sekä sovittaa ra-
kennuspaikkojen koko ja rakentaminen yhteen uusitun rakennusjärjestyksen kanssa.  

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. Naapurikunnat eivät rajoitu 
suunnittelualueeseen, eikä niiden osalta tunnistettu muita suunnittelualueeseen kohdistuvia intressejä, 
joten ne eivät ole varsinaisia osallisia tässä kaavahankkeessa.  
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 ympäristölupalautakunta 



   

 

 

46 (71) 

 KAAVASELOSTUS 

EHDOTUSVAIHE 5/2022 

 

 

 

 Sivistyslautakunta 

• Viranomaiset 
 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
 Pohjois-Pohjanmaan liitto 
 Pohjois-Pohjanmaan museo 
 Museovirasto (tehtävät siirretty Pohjois-Pohjanmaan museolle) 
 Ympäristöpalvelut Helmi 
 Jokilaaksojen pelastuslaitos 

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

 

5 MAANKÄYTTÖVAIHTOEHDOT 

Lopullinen osayleiskaava on muotoutunut kaavatyön aikana selvitysten, lähtöaineiston ja vuorovaikutteisen 
suunnitteluprosessin kautta. Varsinaisia vaihtoehtoja ei ole laadittu, mutta esim. asemakaavoitetun alueen 
ulkopuolella emätilaselvitykseen perustuvan mitoituksen osalta on tutkittu eri mitoitusvaihtoehtojen tuotta-
mia rakennuspaikkamääriä.  

Lisäksi ehdotusvaiheessa on otettu huomioon suunnittelualueen kulttuurisena ominaispiirteenä Kestilän kylän 
maaseutuluonne, ja sovitettu yleiskaavan uusien ja mahdollisuuksien mukaan myös olemassa olevien raken-
nuspaikkojen koko maaseutumaiseen elämäntapaan. Tavanomaisia asemakaavatontteja on saatavilla riittä-
västi asemakaavoitetulla alueella, eivätkä ne tunnu olevan haluttavia rakentajien kannalta.  

Ehdotusvaiheessa myös tarkasteltiin Kestilän osayleiskaavan suunnittelu- ja kaavamääräysperiaatteita verrat-
tuna Piippolan osayleiskaavaan ja vasta hyväksyttyyn rakennusjärjestykseen. Eteenpäin vietäväksi vaihtoeh-
doksi tuli näiden perusteella rakennuspaikkakoon suurentava ja maaseudun elinkeinoja, sekä sivuelinkeinoja 
ja harrastuksia edistävä, eteenpäin kehitetty versio. Mitoitusluvut pidettiin entisellään.   
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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 100 metrin levyi-

nen alue. Sen takana on ranta-alue. Kyläkeskustan läheisillä alueilla, joilla maantie on lähellä rantaa, ranta-

alue on sama kuin rantavyöhyke, eli ulottuu 100 m etäisyydelle rantaviivasta (estevaikutus).  

Rantamitoitusalue käsittää rantavyöhykkeen ja etäämpänä keskustasta tämän lisäksi ranta-alueet joen etelä- 

ja pohjoispuolen pääteihin asti. Alueilla, joilla maantie on kaukana rannasta, ranta-alue ulottuu paikoittain n. 

500 metrin etäisyydelle rantaviivasta, esimerkiksi Suvantolan ja Yli-Kariojan kohdalla. Myös taajaman itäpuo-

lella ja Neittävänjokivarressa ranta-alue ulottuu 200 m etäisyydelle joesta. Kangasjärvellä ranta-alue on 100 

m, eli sama kuin rantavyöhyke, urheilu- ja suoalueista ja maantien estevaikutuksesta johtuen.  

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 Kesti-

län keskustasta ja koululta.  

Osayleiskaava on laadittu aluevarauskaavana, ja se on yleispiirteinen. Jokilaaksoasutuksen lomaan on osoi-

tettu emätilamitoituksella uusia rakennuspaikkoja, joille voidaan myöntää rakennuslupa suoraan yleiskaavan 

pohjalta. Jos rakennettava alue on usean maanomistajan maalla, on rakennusoikeus sillä tilalla, jolle uusi tai 

oleva rakennuspaikka ranta-alueella on osoitettu.  

Yleiskaavan pohjalta voidaan tehdä asemakaavan muutoksia. Kestilässä asemakaava-alueen laajennustarpeet ovat vä-

häiset. Palvelut ovat keskittyneet keskustassa pienelle alueelle ja ne ovat hyvin jalankulkijan saavutettavissa asema-

kaava-alueella. Jokivarsien suuntaista kevyen liikenteen yhteyttä tai muuta reittiä ei kuitenkaan ole, joten asemakaava-

alueen ulkopuolelta ei ole turvallista jalankulku- tai pyöräily-yhteyttä palveluihin. Kestilänraitti sekä läheiset palvelujen 

alueet on osoitettu keskustatoimintojen alueena. Raittia jatkaa kirkko, koulu sekä kaupallisten palvelujen alue. Kirkon-

kylämäisen keskustan lisäksi rakennettua ympäristöä on joen molemmin puolin.  

Asemakaava-alueella on mahdollista suunnitella tarvittaessa asemakaavan muutoksilla uudisrakentamista ja erityisesti 

palveluasumista alueille, joilta on purettu tai puretaan käyttämättömiä tai huonokuntoisia rakennuksia. Kylän keskus-

taan osoitetaan uudistuva alue palveluasumisen sisältävällä merkinnällä A-1. Yhdessä toteuttamattomien tonttien 

kanssa tämä mahdollistaa rakentamisen hienovaraisen tiivistämisen kylän keskustassa.   

Alle 5 km etäisyys mahdollistaa jokivarressa omatoimiset koulumatkat, kun kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuteen 
kiinnitetään huomiota. Yleiskaavassa on osoitettu yhteystarpeet pääteiden varteen joen molemmin puolin. Näi-
den toteuttaminen kilpailee resursseista monien muiden kylien kevyen liikenteen hankkeiden kanssa, joten joki-
varressa on pyritty hyödyntämään metsä-, pelto- ja pääsyteitä osana kevyen liikenteen verkostoa ja ulkoilureit-
teinä. Pääsytiet ovat käytettävissä yleensä vuoden ympäri, muut reitit lähinnä sulan maan aikaan.  
 

Suunnittelualueen ajoneuvoliikennettä välittävät maantiet, jotka noudattelevat sijainniltaan pääosin vanhoja kyläteitä. 

Joen yli johtaa kaksi siltaa, keskustan kohdalla taajaman sisäiset yhdystiet (Koskitie ja Taipaleentie) yhdistävä vanha 
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silta, ja taajaman itäpuolelta kiertävä Temmes - Pyhäntä seututien 822 silta. Keskustan kohdalla joen yli on olemassa 

oma väylä jalankululle ja pyöräilylle. Siltojen puuttuminen pitkällä rantajaksolla jakaa voimakkaasti kylän rakenteen ja 

asutuksen alajuoksun suunnalla. Erityisesti joen suuntaisia olevia ja uusia ulkoiluyhteyksiä yhdistetään jalankulun ja 

virkistysyhteyksien ja palveluiden saavutettavuuden parantamiseksi, ja alajuoksun suunnalle alueelle, jossa joskus on 

ollut pääsy joen yli, on lisätty tavoitteellinen joen ylittävä kevyen liikenteen yhteystarvemerkintä.  

  
  

Ote yleiskaavaehdotuksesta 2022. 
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Täydennysrakennuspaikkoja kyläasutukselle osoitetaan lähinnä Siikajoen varteen. Taajaman asemakaavan ul-

kopuolisilla alueilla on olemassa yhteensä 45 rakennuspaikkaa rantavyöhykkeellä tai ranta-alueella. Emäti-

laselvityksen pohjalta alueelle on osoitettu 27 uutta rakennuspaikkaa pysyvään asumiseen tai loma-asumi-

seen.  

6.3.2 Mitoitusperiaatteet  

Asemakaava-alueella on yhteensä 23 toteutumatonta kaavatonttia erillispientalo- ja rivitalorakentamista var-

ten, joten asemakaavan laajentaminen ei ole näköpiirissä.  

Asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolelle, ranta-alueelle, on laadittu kantatilaselvitys (emätilaselvitys), 

jonka pohjalta uudet rakennuspaikat on osoitettu tilakohtaisesti. Ranta-alue sisältää rannasta lukien 100 m 

rantavyöhykkeen ja paikoitellen tätä leveämmän ranta-alueen, joka rajoittuu joen suuntaisiin maanteihin. Ky-

läkeskustan läheisillä alueilla, joilla maantie on lähellä rantaa, ranta-alue on sama kuin rantavyöhyke, eli ulot-

tuu 100 m etäisyydelle rantaviivasta (estevaikutus). Alueilla, joilla maantie on kaukana rannasta, ranta-alue 

ulottuu paikoittain n. 500 metrin etäisyydelle rantaviivasta, esimerkiksi Suvantolan ja Yli-Kariojan kohdalla. 

Ranta-alueella lähtökohtana rakennuspaikkojen jaolle on kantatilaselvityksen mukainen mitoitus (8 rakennus-
paikkaa rantakilometriä kohti, rantaviiva on muunnettu koko alueella kertoimella 0,5. Kyseessä on jokivesistö, 
ja on kertoimessa sovellettu Etelä-Savon liiton ohjetta niin, että on käytetty kauttaaltaan kerrointa 0,5 joen 
leveyden vaihteluista huolimatta. Alueen laaja tulvauhka estää usean rakennuspaikan esittämisen, minkä 
vuoksi rakennuspaikkoja on myös kauempana rannasta (ranta-alueella) ja tällöin mitoitusta on sovitettu hie-
man suuremmaksi.  

6.3.3 Kuvaus alueittain ja toimialoittain  

Merkintätavat 

Uudet alueet on merkitty käyttötarkoituksen mukaisella reunavärillä ja kirjaimilla. Pääosin rakennetut alueet 
on merkitty kokonaan käyttötarkoituksen mukaisella värillä. 

 

Yhteystarpeet on merkitty viivamerkinnöillä, joiden päissä on nuolet. Merkintä ei kuvaa tarkasti yhteyden paik-
kaa, vaan tarvetta järjestää yhteys kahden alueen välille, taikka mahdollisuutta hyödyntää olevaa yhteyttä, 
kuten esimerkiksi metsä- tai pääsytietä täydentämään pyörätie- tai virkistysyhteyksiä.  

Liikenneverkko ja yhdyskuntatekniikka 

Alueen tiestö ja pääteiden melualueet on esitetty kaavakartalla. Pohjavesialueen osalle on annettu määräyksiä 
liittyen pohjaveden pilaamiskieltoon. Tarkempaa ohjausta on annettu myös suhteellisen uudessa rakennusjär-
jestyksessä.  

 



   

 

 

50 (71) 

 KAAVASELOSTUS 

EHDOTUSVAIHE 5/2022 

 

 

 

 

Olemassa olevat suurjännitelinjat joita uudistetaan, on esitetty musta/punaruske -viivaparilla. Uudistamisen 
laatu on esitetty selostuksen kohdassa Ympäristön häiriötekijät ja rajoitteet asutuksen kannalta.   
Sijainniltaan ohjeellinen maakuntakaavan pääsähkölinjan yhteystarve punaruskealla värillä. 
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Elinkeinot 

Alueella on maatiloja, joiden toiminnan turvaamiseksi on tärkeää jättää riittävä suojavyöhyke mm. muun ra-
kentamisen suuntaan.  

 

 

Maa- ja metsätalouden harjoittaminen alueella halutaan turvata jatkossakin. Maisemallisesti merkittävät 
peltoalueet (MA) on erotettu omalla merkinnällään, ja selostettu maisemallisesti arvokkaiden alueiden 
yhteysessä. 

 

Kirkonkylän keskustan pohjois- ja itäpuolilla on alueita, joilla on sekä asumista että yritystoimintaa. Nämä on 
erotettu omalla ATY-merkinnällään.  
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Asemakaavoitetun kyläkeskustan ulkopuolisia rakennusryppäitä ja rakennuspaikkoja on osoitettu myös AT-
merkinnällä, jonka tarkoitus on mahdollistaa maaseutumaisen asumisen lisäksi kylää tukevien elinkeinojen – 
esimerkiksi pienpalveluiden ja maatalouden sivuelinkeinojen - harjoittamista. Rakennuspaikan 
vähimmäiskokona käytetään rakennusjärjestyksessäkin edellytettyä 5000 m2, ellei yleiskaavassa muuta 
osoiteta. Kaikilla rakennuspaikoilla tämä ei kuitenkaan onnistu. Suositeltu rakennuspaikkakoko on 1-3 ha, mikä 
tukisi maaseutumaista elämäntapaa ja mahdollistaisi mm. pienimuotoisen kotieläinten pidon. Tilaa vaativa 
eläinten pito saattaa edellyttää maanhankintaa esimerkiksi siten, että rakennuspaikan haltija hankkii joko ostamalla 
tai vuokraamalla hallintaansa lähistöltä sopivan ja riittävän laajan alueen laidun- tai tarha-alueeksi. 

 

Olemassa olevat teollisuusalueet (TY) sijaitsevat joen eteläpuolella, pääosin Pyhännälle johtavan maantien 
varressa, muutama tontti myös asemakaava-alueella. Osa Pyhännäntien varren teollisuustonteista sijaitsee 
myös pohjavesialueella.  

 

Palvelut 

Kestilänraitti sekä läheiset palvelujen alueet on osoitettu keskustatoimintojen alueena ja sen jatkeena olevat 
kirkko, koulu sekä kaupalliset palvelut omilla merkinnöillään. Lisäksi taajamassa on muuta palvelua (Pihlajiston 
palvelukeskus, palvelutalo). Taajaman eteläreunalle, asemakaava-alueen ulkopuolelle sijoittuu Kestilän van-
kila. Siikajokivarressa on Kestilän Rauhanyhdistys. 
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Asumisen alueet 

Asuinalueista on yleiskaavaan eroteltu keskustan asemakaava-alueen osalta asuntoalueet, asuin-, liike- ja toi-
mistorakennusten alueet sekä asuntoalueet, joilla on myös palveluja. Taajaman keskeisillä alueilla asumisen 
alueet on merkitty A ja A -1 -merkinnöillä.  

 

A ja A-1 merkintöjä on käytetty asemakaava-alueella.  

Asemakaavoitetun kyläkeskustan ulkopuolella kylämäinen tienvarsiasutus, taloryppäät ja myös uudet mitoituk-
sen mukaiset pysyvän asumisen alueet on merkitty pääsääntöisesti AT-merkinnällä. Merkinnän tarkoitus on 
tukea elinkeinojen - esimerkiksi pienpalveluiden ja maatalouden sivuelinkeinojen - harjoittamista ja maaseutu-
maista elämäntapaa. Rakennuspaikan vähimmäiskokona käytetään rakennusjärjestyksessäkin edellytettyä 5000 
m2, ellei yleiskaavassa muuta osoiteta. Merkintä mahdollistaa myös pienimuotoisen kotieläinten pidon silloin kun 
rakennuspaikka on tähän tarkoitukseen riittävän suuri. Merkintä on selostettu tarkemmin edellä kohdassa 
Elinkeinot. 

Loma-asuntoalueet on osoitettu merkinnällä RA. Olemassa olevien loma-asutuksen alueiden osalta mahdol-
listetaan muutos vakituiselle asumiselle, mikäli rakennus saatetaan vastaamaan pysyvän asutuksen vaatimia 
määräyksiä. 
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Kaavakartalla on asemakaavoitetun alueen ulkopuolella eroteltu ranta-alue, joka taajamasta länteen ja 
lounaaseen ulottuu joen suuntaisille seutu- ja yhdysteille asti. Alue sisältää ns. rantavyöhykkeen. Tällä alueella 
rakennuspaikat (olevat ja uudet) on esitetty kiinteistökohteisesti. Rakennusoikeus kuuluu emätilalaskelmiin 
perustuen sille tilalle, jonka alueelle rakennuspaikan symboli on merkitty.  

 

Kevyen liikenteen reitit  

Asemakaava-alueella on seututien ja Tiinanmäki-tien varressa ja Koskitiellä Myllyläntielle asti toteutettu ke-
vyen liikenteen reitti. Näitä jatketaan kevyen liikenteen yhteystarve -merkinnällä palvelemaan nykyistä pa-
remmin asutusta ja myös turvallista pääsyä virkistys- ja metsäalueille. Ulkoilu- /latureitit tukevat osan vuotta 
palveluiden saavutettavuutta, sekä kävelyä - myös virkistyspalveluna ja kuntoilumuotona.  

Seututien varressa kevyen liikenteen reitin yhteystarve on osoitettu Raja-aroon asti, missä on olevaa maaseu-
tumaista asutusta ja myös uusia rakennuspaikkoja rannan puolella. Joen suuntaisten teiden rannan puolen 
rakennuspaikoille osoitettu toteutettavaksi pyöräilyreitti ulkoilureitin yhteystarpeena, rakennuspaikkojen 
pääsyteitä hyväksi käyttäen ja täydentäen.  

 

 

Virkistys- ja vapaa-ajan palvelut 

Alueet 

Koulukeskuksen ja sen sisätilojen lisäksi virkistys- ja vapaa-ajan palveluita tarjoavat erityisesti Maksinharjun ja 
Kangasjärven ympäristöt, luonto ja maaseutumaiset asuinalueet. Maksinharjun aluetta (VU) kehitetään kun-
tastrategian mukaisesti erityisesti hiihtoa silmällä pitäen. Yleiskaavalla tuetaan maaseutuympäristöön sopivia 
toimintoja, kuten puutarhaviljelyä ja kotieläinten pitoa tukevaa rakennuspaikkakokoa sekä metsäalueiden 
käyttöä urheiluun ja ulkoiluun. Tämä on myös kustannustehokas tapa huolehtia asukkaiden elinympäristön 
viihtyisyydestä, sekä liikuntaa ja terveyttä edistävästä ympäristöstä.  
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Reitit ja kohteet 

Kirkonkylän laajoja virkistysalueita ja ulkoilureittiverkostoa täydentämään on esitetty ulkoilureitin yhteystar-
peita. Moottorikelkkaurien osalta tavoitteena on reittien ja virkistysyhteyksien monipuolisuus ja ympärivuoti-
suus yhteiskäytön kautta. Suosituksena on, että reitin eri oilla lisätään mahdollisuutta monikäyttöisyyteen, 
esimerkiksi näkyvyyttä ja valaistusta parantamalla, tai leventämällä reittiä niillä osilla, joilla käyttäjiä on paljon. 

Ulkoliikuntapaikat ja ulkoiluyhteydet ovat tärkeitä palveluita asukkaille erityisesti, koska muiden vapaa-
ajanpalveluiden tarjouma on niukka. Tavoitteena on, että reittiyhteyksiä käytetään mahdollisimman 
monipuolisesti esimerkiksi pyöräilyreitteinä. Myös moottorikelkkareittejä voidaan erikseen sopien 
lumettomana aikana soveltuvin osin käyttää pyöräily-yhteyksinä taikka hevosreitteinä, mikä tukisi 
hevostaloutta sivuelinkeinona.  

 

 

Ulkoilureitin yhteystarve -merkintää käytetään parantamaan ulkoiluyhteyksiä metsäalueiden suuntaan ja jo-
kivarren suuntaisesti. Reitit voivat kesäaikaan tarjota myös päätien suuntaisen turvallisemman yhteyden kir-
konkylän palveluihin, silloin kun päätien varressa ei ole kevyen liikenteen reittiä. Reitteinä voidaan hyödyntää 
mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia pelto-, metsä- ja pääsyteitä, ja uusien rakennuspaikkojen pää-
syteitä, ja yhdistää ne keskustan pyöräteihin. Joen yli on suunnittelualueella vain kaksi maantiesiltaa, joita 
pitkin myös kevyt liikenne kulkee. Jokirannan ulkoilureittien käytettävyyttä parantaisi huomattavasti, jos joen 
ylittäminen olisi mahdollista suunnittelualueen länsiosalla, eikä tarvitsisi palata samaa reittiä takaisinpäin. Kaa-
vakartalla on esitetty joen etelä- ja pohjoispuolen ulkoilureittien yhdistämistarve Myllylän kohdalle, jossa on 
aiemmin ollut joen ylityspaikka. Tämän ja Maksinharjun ulkoilureittien täydentämisessä ja kunnostamisessa 
tulee ottaa huomioon arkeologinen kulttuuriperintö ja tarvittaessa tarkistuttaa suunnitelmat museoviran-
omaisella. 

Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteiden ja elinkeinojen kehittämiseen on tietyin edellytyksin saatavissa valtion 
rahoitusta, mikä tukisi reittien kunnostusta ja tehostaisi olevien ja täydentyvien reitistöjen käyttöä. Reitistöt 
ovat huomattavasti edullisempi tapa tarjota liikunta- ja vapaa-ajan palveluita asukkaille ja loma-asukkaille, 
kuin esimerkiksi sisäliikuntatilat. Koulun tiloja käytetään sisäliikuntaan.  

Taajamassa Siikajoen pohjoisrannalla on veneenlaskupaikka Pyhännäntien sillan ja pohjapadon yläpuolella. 
Taajaman keskeisellä osalla on varattu venevalkamia molemmin puolin jokea. Joessa olevan kosken alapuolelle 
suvantoon on osoitettu asemakaavan mukainen venevalkama, kuten myös kauemmas alajuoksun suuntaan, 
Rajalan ja Suvantolan väliselle alueelle joen pohjoispuolelle, jossa rantaan pääsisi YK-alueen (Rauhanyhdistys) 
pääsytietä pitkin. Kangasjärvelle on osoitettu olemassa oleva uimaranta. Tällä ranta-alueella järjestetään myös 
kesäleirejä.  
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Erityisominaisuudet ja ympäristöarvot (kulttuurihistoria-, maisema- ja luontoarvot) 

Iso osa kaava-alueesta kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Kestilän raitti on myös 
maakunnallisesti arvokas taajamaympäristö, jota korostaa Kyläkuvan kannalta arvokas raitti -merkintä. Paikal-
lisesti merkittävänä kyläkuvallisesti arvokkaana alueena on esitetty Automiestentien ympäristö. Kyseessä on 
jälleenrakennuskauden alue, jossa myös tieympäristö on arvokas.  

Kulttuurihistorialliset rakennuskohteet on eroteltu valtakunnallisiin ja maakunnallisiin, sekä paikallisiin.  

Laajoista arvokkaista alueista johtuen on suositeltavaa laatia erilliset rakennustapaohjeet, joissa voidaan tar-
kemmin kertoa hyväksi koetuista rakennustavoista, ja maiseman sekä luonnon huomioon ottamisesta raken-
nustoimenpiteiden yhteydessä.  

 

Maakunnallisesti arvokas Kestilän raitti, Automiestentie ja lisäksi vanhaa tielinjaa myötäilevä Siikajoen ylittävä 
Tiinanmäki-Koskitie on osoitettu kyläkuvan kannalta arvokkaina raitteina. Muita maisemallisesti tärkeitä 
tieosuuksia ovat myös kaikki maisemapeltojen (MA) kohdalla sijaitsevat tiet, vaikka niitä ei ole erikseen 
korostettu yleiskaavassa. Joen suuntaisilta teiltä on kaavassa osoitettu mahdollisia rantayhteyden paikkoja, 
jotka avaisivat yhteyksiä jokimaisemaan ja palvelevat erityisesti uusien ja kuivanmaan tonttien asukkaita. 
Suunnittelualueella on myös maisemallisesti arvokkaita puuryhmiä ja puurivejä, kuten koivukujia, joiden 
säilyttäminen on suositeltavaa.  

 

 

 

Kestilän kirkko on valtakunnallisesti arvokas (kirkkolaki). Maakunnallisesti arvokkaiden kohteiden 
mahdollisista muutostöistä on tarvittaessa pyydettävä museoviranomaisen lausunto.   
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Rakennustavasta on annettu muutama yleispiirteinen ohje erillisissä yleiskaavamääräyksissä, joihin on myös 
kirjattu suositus kattavampien rakennustapaohjeiden laatimisesta. 
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Muinaisjäännösalueet ja -kohteet on osoitettu kaavakartalla. Aivan kaava-alueen rajalle sijoittuva kohde, 
Maksinharju länsi, on jätetty informatiivisessa mielessä näkyviin, vaikka se ei sijaitse suunnittelualueella.  

  

Lisäksi historialliset kylänpaikat on esitetty kaavakartalla. Ne sijaitsevat käytössä olevilla rakennuspaikoilla. 

 

Luonnonympäristön kannalta erityiset alueet on eroteltu omilla merkinnöillään. Suojelualueeksi (S-1) on merkitty 
Yli-Kariojan rauhoitusalue. Alue on määräaikaisesti suojeltu 28.6.2012 (METSO-kohde) ja jätetty metsätalouskäytön 
ulkopuolelle 28.6.2032 saakka (Yli-Kariojan rauhoitusalue POPELY/353/07.01/2012). Maanomistaja on sopimuksella 
sitoutunut pitämään alueen 28.6.2032 saakka metsätalous- tms. luonnontilaa muuttavan käytön ulkopuolella, ja 
rauhoituksesta on maksettu korvaus maanomistajalle. Merkinnässä oli kielletty metsänhakkuu ja muut metsänhoi-
totoimet, kasvien ja kasvinosien ottaminen lukuun ottamatta marjojen ja sienien poimintaa, maa- ja kallioperän 
vahingoittaminen, muuttaminen ja sen ainesten ottaminen sekä rakentaminen.  

 

Lisäksi suunnittelualueella on luonnon monimuotoisuuden (metsalain 10§, kasvillisuuden tai linnuston) 
kannalta erityisen tärkeitä alueita, sekä taajaman keskustassa kaksi uhanalaisen kasvilajin esiintymää (ahokis-
sankäpälä, NT=silmälläpidettävä), jotka on huomioitu kaavaratkaisussa luo-kohdemerkinnällä. 

Aluerajausmerkinnällä luo on osoitettu Metsälain mukaiset kohteet. Myllyneva, joka on vähäpuustoinen suo.  

Indeksillä luo-2 on osoitettu muita arvokkaita tai huomion arvoisia kohteita, kuten Kangasjärven eteläpuolen avoin 
neva, luonnontilainen Myllyojan suu ja muita oikaistun Myllyojan varressa olevia luonnontilaisimpia osia.  
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Merkinnällä luo-3 on osoitettu linnustoltaan arvokas alue, Kangasjärven eteläpuolen avoin neva, joka on kurjen pe-
simäsuo. Alue on rajaukseltaan sama kuin kasvillisuustyyppinä arvokas Kangasjärven eteläpuolen avoin neva, ja osoi-
tettu siis sekä luo-2 että luo-3 merkinnällä.   

 

Ympäristöhäiriöt ja rajoitteet 

Tulva-alueet rajoittavat rakentamista laajoilla alueilla. Uusi rakentaminen on katsottu mahdolliseksi, mikäli 
rakentamisen kannalta riittävän suuri osa rakennuspaikasta jää tulvauhan ulkopuolelle. Uudistuvien 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja MRL:n mukaan rakennuspaikalla ei saa olla tulvan vaaraa. 
Tämä toteutuu, jos rakentamista 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.  

ELY-keskuksen mukaan alin rakentamiskorkeus määritellään kerran 100 vuodessa esiintyvällä tulvakorkeudella 
tai kerran 50 vuodessa esiiintyvällä korkeusella, johon lisätään 30 cm. Lisäksi määritellään harkinnanvarainen 
lisäkorkeus vesistön ominaisuuksien pohjalta. Esim. suuri jääpato- ja suppotulvariski tarkoittaisi vähintään 0,7-
1 m lisäkorkeutta, ellei ole tiedossa tätä korkeampaa tulvaa tai tarkempaa selvitystä riskeistä. Kaava-alueella 
ei ELY-keskuksen tietojen mukaan ole esiintynty jääpatoja, mutta ilmastonmuutoksen myötä hyydeongelmat 
ovat mahdollisia.  

ELYn luonnosvaiheessa antaman lausunnon mukaan suunnittelualueella ero kerran viidessäkymmenessä ja 
kerran sadassa vuodessa toistuvan tulvan korkeuden välillä on 20-30 cm ja alin rakentamiskorkeus on kerran 
sadassa vuodessa toistuvan tulvan osalta HW 1/100+0,5 m, mikä on samaa luokkaa kuin luonnoksessa käytetty 
HW 1/50+0,7 m. Ehdotusvaiheessa korkeus hienosäädettiin tasoon HW 1/50+0,8 m ja kaavakartalla esitettiin 
lisäksi joen vesialueelle tulvakorkeus HW 1/50 lukuna korkeusjärjestelmässä N2000. Alin likimääräinen 
tulvavahingoille alttiiden rakennusosien korkeus kullakin jokijaksolla saadaan lisäämällä tähän lukuun 80 cm. 
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Myös erillisissä yleiskaavamääräyksissä on annettu määräyksiä tulvien huomioon ottamisesta (katso luku 
6.3.4).  
Rakennustarkastajan työtä helpottamaan on jokialueella SYKEn aineiston pohjalta osoitettu laskennallinen tul-
vakorkeus, johon 0,8 m lisäämällä saadaan likimääräinen tulvavahingoille alttiiden rakennusosien korkeus.  
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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 rakennus-

kannan uusiutumisen järkevällä tavalla. Muutos on suhteellisen pieni nykytilaan verrattuna, vaikkakin merkit-

tävä Kestilän kirkonkylän rakentamismahdollisuuksien kannalta. Muutos vahvistaa Kestilän kirkonkylän peri-

teistä maankäyttöä, jossa maaseutumaiset rakennuspaikat sijoittuvat jokilaaksoon ja pienemmät asuintontit 

kirkonkylän keskustaan. 

Taajaman lievealueilla asemakaavoitetun alueen ulkopuolella mitoitus ja siitä johdetut uudet rakennuspaikat 

muuttavat tilanteen verrattuna nykyiseen, jossa uusi rakentaminen sijoittuu lupahakemusten kautta sattu-

manvaraisesti. Kaavassa on esitetty alueelle mahdolliset uudet rakennuspaikat, joiden toteutuminen voi ta-

pahtua pitkän aikavälin kuluessa. Oikeusvaikutteisen yleiskaavan pohjalta esimerkiksi kunta voi helpommin 

suunnitella virkistysverkon kehittämistä ja maanomistaja voi suunnitella maidensa käyttöä tai rakennuspaikan 

myyntiä.  
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Lisäksi asemakaavoitetun alueen ulkopuolella tuetaan maatalouden ja muiden elinkeinojen kehittämistä va-

raamalla nykyisen rakennuspaikan yhteyteen enemmän maapinta-alaa esimerkiksi kuljetus- ja maansiirtoura-

koitsijoita ja muita pienyrittäjiä sekä maaseutumaista asumista silmällä pitäen. Tätä tarkoitusta varten raken-

nuspaikkakokoa on ohjattu isommaksi kuin luonnosvaiheessa, uudistetun rakennusjärjestyksen antamia suun-

taviivoja mukaille.  

6.4.2 Valtakunnalliset ja seudulliset intressit  

Valtakunnallisista valtioneuvoston päätöksellä 14.12.2017 hyväksytyistä alueidenkäyttötavoitteista on kaava-

ratkaisussa erityisesti huomioitu Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen, Terveellinen ja turvallinen 

elinympäristö, Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat.  

- Kirkonkylää vahvistamalla ja joenvarsiasutusta kehittämällä parannetaan aluerakennetta. Alueelta 

löytyy eri elämäntilanteita ja intressejä palvelevia rakennuspaikkoja Kestilän kirkonkylän ennakoituja 

tarpeita palvelemaan. Taajamaa vahvistamalla työpaikat ja palvelut säilyvät, mikä turvaa maaseutu-

maisen alueen elinvoimaa ja parantaa elinympäristön laatua. 

- Maisemalliset tekijät, kulttuuri- ja luonnonperintö, sekä alueiden tarjoamat mahdollisuudet huomi-

oidaan kehittämisessä. 

- Alueen pyöräily-/virkistysyhteyksiä kehitetään ja niiden jatkuvuutta parannetaan erityisesti jokivar-

ren suuntaisesti (esimerkiksi yhdistämään paikallisia ja seudullisia virkistyskohteita, metsä- ja pää-

syteitä hyväksi käyttäen). Luonnon ja maiseman erityispiirteet ja tulvauhkan asettamat rajoitteet 

huomioidaan. 

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

jen osalle, sillä mm. tiestö on jo tällä hetkellä koko alueelle, vähäisiä tarvittavia pääsyteitä lukuun 

ottamatta.  

- Yleiskaavassa on esitetty suosituksia uusiutuvan energian hyödyntämisestä ja energiatehokkuudesta. 

Nämä tukevat paikallista toimijuutta, huoltovarmuutta mahdollisissa kriisitilanteissa tai energian hin-

nan noustessa, sekä vähentävät riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.  

- Taajamaympäristössä ei ole erityisiä huomioonotettavia luonnonvaroja. Pohjavesialue ja sen antamat 

mahdollisuudet sekä rajoitteet on huomioitu kaavaratkaisussa. Lisäksi alueella on mahdollisuuksia 

maa-ainestenottoon, mihin ei ole kaavaratkaisulla otettu tarkemmin kantaa. kaavaratkaisulla estää. 

Alueella eivät niinkään tule esille valtakunnan tason tavoitteet tehokkaasta liikennejärjestelmästä tai uusiutu-

miskykyisestä energiahuollosta, koska Kestilän kirkonkylä ei ole tällaisten toimintojen kannalta valtakunnalli-

sesti merkittävä alue, eikä tänne ole kaavailtu esimerkiksi tuulivoimaloiden sijoittamista. Yleiskaavan mukai-

silla ratkaisuilla ei häiritä maanteiden liikenteen sujuvuutta tai vaikuteta haitallisesti uusiutuvan energian tuo-

tantoon. Kaavamääräysten mukaan rakentamisen yhteydessä suositellaan selvittämään mahdollisuudet uu-

siutuvan energian hyödyntämiseen rakennushankkeissa, ja tuodaan esille rajoitukset maa- ja kallioperän ener-

gian hyödyntämiseen pohjavesialueella. Suosituksella on jonkin verran laajempaa merkitystä energiahuollon 

ja energian hinnan muutoksiin varautumisessa.   

Valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi maakuntakaavoituksen pohjalta on erityisesti huomioitu taajamatoimin-

tojen alue, pääsähköjohdon yhteystarve, seudun suurjännitejohtojen kehittämistarpeet, maisema-alue sekä 

viher- ja virkistysyhteydet. 

- Taajaman asumisen, palvelujen ja elinkeinojen mahdollisuuksia voidaan kehittää kaavaratkaisun poh-

jalta. 
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- Pääsähköjohdon yhteystarve on osoitettu kaava-alueen eteläosaan. Yhteys on mahdollista toteuttaa 

kaavaratkaisun pohjalta, vaikka sitovaa linjausta ei ole esitetty yleiskaavassa. Suurjännitejohtojen ke-

hittämistarpeet on otettu huomioon.  

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

huomioitu muut valtakunnalliset ja maakunnalliset inventoinnit. 

- Moottorikelkkailun yhteystarpeet on huomioitu esittämällä yhteiskäyttöreitti, jonka osia voi sulan 

maan aikaan käyttää esimerkiksi pyöräily-, ratsastus- yms. reitteinä, edistämään maaseutumatkailun 

ja maakuntakaavassa esitetyn viheryhteyden kehittämistä. 

6.4.3 Tavoitteet ja niiden toteutuminen  

Osayleiskaava on laadittu aluevarauskaavana. Jokilaaksoasutuksen lomaan on osoitettu tavoitteiden mukai-
sesti uusia rakennuspaikkoja, joille voidaan myöntää rakennuslupa suoraan yleiskaavan pohjalta. Asemakaava-
alueen laajennustarpeet ovat vähäiset. Yleiskaavan pohjalta voidaan tehdä asemakaavan muutoksia. 

Siikalatvan maankäyttöstrategian mukaan tavoite on kehittää Siikalatvan kirkonkyliä asumisympäristöinä. Uu-
sia asukkaita tai oman paikkakunnan nuoria ei pystytä houkuttelemaan pysyviksi asukkaiksi tavanomaisilla 
asemakaavatonteilla tai muilla pienehköillä rakennuspaikoilla, joten rakennuspaikkojen kokoa on ehdotusvai-
heessa suurennettu kunnan antamasta palautteesta johtuen. Siikalatvan maankäyttöstrategiassa esitetty ta-
voite kirkonkylästä asumisympäristönä sekä taajaman laajenemissuunnasta lounaaseen on huomioitu kaava-
ratkaisussa ja Siikajokivarren mitoituksessa. Rakennuspaikkakoon tulee mahdollistaa, että osa rakennuspai-
kasta jätetään varsinaisen oleskelupihan ulkopuolelle kotitarveviljelyyn, puutarhalle, kotieläimille ja niiden tar-
hoille, pienurakoitsijoiden koneiden säilytysalueeksi, pienyritystoimintaan tai vastaaville toiminnoille.  

Kestilän oleva työpaikka-alue sekä palvelut on huomioitu, mutta maankäyttöstrategiassa ei ole esitetty erityi-
siä tarpeita uusille palvelualuevarauksille. Oleville teollisuustonteille on varattu laajenemisvaraa nykyisin käy-
tössä olevan alueen ulkopuolelle. Asumiseen liittyvää tai alkamassa olevaa pienyritystoimintaa tuetaan AT ja 
ATY-merkinnöillä.  

Olemassa olevat virkistysalueet (mm. Maksinharju, Kangasjärvi ym.) on säilytetty ja yhteyksiä niille parannettu. 
Maankäyttöstrategian ja maakuntakaavan mukaisia virkistysyhteyksiä ja viheryhteystarpeita on kehitetty eri-
tyisesti joen suunnassa ja jokivarressa. Pyöräilyn ja maastopyöräilyn, sekä muiden reittien kehittämisen ylei-
nen trendi on vahvistunut ja kohonnut tavoiteltavaksi kaavan ehdotusvaiheessa, joten reitistöjä on tässä vai-
heessa täydennetty. Pyöräilyreittejä on mahdollista kehittää käyttämällä polkuverkostoja ja vähäliikenteisiä 
tieyhteyksiä ja keskustan erillisiä kevyenliikenteen väyliä. Ne reitit, joilla ei ole varsinaista kunnossapitoa, so-
pivat esimerkiksi maastopyöräilyyn ja talvella perinteiseen hiihtoon, sekä yhteytenä asunnoilta Maksinharjun 
virkistysalueelle. Pyöräily- ja hiihtoyhteyksien parantaminen tukee esimerkiksi maatilamatkailua ja asukkaiden 
terveyttä.  

Olevasta infrastruktuurista on erityisesti huomioitu tieverkko, joka on pohjana uusien rakennuspaikkojen 
osoittamiselle jokilaaksoon, sekä pohjaveden otto. 

Kaavaratkaisussa on huomioitu kyläkuvallisesti ja maisemallisesti arvokkaat alueet sekä olevien tieyhteyksien hyö-
dyntäminen. Rakentamisen sijoittamisessa ja ohjaamisessa on otettu huomioon tulvauhan, tiemelun ja ammatti-
maisen maatalouden asettamat rajoitteet ja esitetty niistä määräyksiä, sekä ohjeistettu haittojen torjuntaan. 

Siikalatvan kuntastrategiassa on tuotu esille esimerkiksi lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien paran-
taminen ja liikunta- ja virkistysalueiden investointien suunnittelu kylien vahvuudet ja erityispiirteet huomioi-
den. Virkistysalueita ja -reittejä on pyritty osoittamaan ainakin yhteystarpeina niin, että ne olisivat asukkaiden 
käytettävissä koko yleiskaava-alueella. Maksinharjun alueen kaavamerkintä on sopiva alueen kehittämiseen 
esim. hiihtostadionina. 
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Yritysmyönteisyyttä parannetaan mahdollistamalla maaseutumainen yritys- ja harrastustoiminta harvahkoon 
kylämäiseen asumiseen liittyen, kunhan se ei aiheuta merkittävää haittaa asumiselle. Näin voidaan myös yrit-
tämisessä lähteä helpommin liikkeelle esimerkiksi luonto- ja maatilamatkailun tarjonnassa, ja maaseutumais-
ten tonttien tarjonta lisääntyy. Yleiskaava tukee myös lähienergian hyödyntämistä ja lähiruokaa. Kestilässä ei 
tunnistettu uusien teollisuusalueiden tarvetta, mutta oleville teollisuustonteille on mahdollista hankkia lisä-
maata ostamalla naapurilta. Kestilänraitin taajamakuvallisen ilmeen kehittämistä ohjeistetaan C-aluemerkin-
tään liittyvissä määräyksissä. 

Siikajoen rakennusjärjestyksessä yleiskaava-alueilla asuinrakennusten rakennuspaikkojen vähimmäiskoko on 
5000 m2, mikä on otettu huomioon suunnitelmassa. Erityisesti uusien maaseutumaisien rakennuspaikkojen 
kooksi on suositeltu 1 - 3 ha ja vähimmäiskokona on käytetty rakennusjärjestyksessä määritelty 5000 m2, ellei 
tälle ole erityisiä esteitä tai rajoitteita.  

Kaavalla on tarkoitus mahdollistaa jokilaakson maltillisen täydennysrakentaminen sekä vahvistaa kylän kes-
kustaa, erityisesti asumista, elinkeinoja, virkistystä ja luonnon, maiseman ja kulttuuriperinnön arvoja. Tavoit-
teena on hyödyntää joen maisemallisia arvoja virkistyksellisiä arvoja, esimerkiksi melonnassa tai soutureittinä. 
Samalla on syytä pohtia voiko joen muodostamaa estevaikutusta lieventää – siltoja on vain keskustassa; maan-
tiesilta ja yksi kokoojatiesilta.  

7 YLEISKAAVAN VAIKUTUKSET 

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

Vaikutusten arvioinnin tulosten pohjalta pystytään parantamaan kaavasuunnitelmaa ja ehkäisemään haitalli-
sia vaikutuksia antamalla ohjeita tai määräyksiä haitallisten vaikutusten lieventämiseksi.  

Vaikutusten arviointi on tehty asiantuntija-arviona perustuen alueelta tehtyihin selvityksiin, olemassa oleviin 
lähtötietoihin, maastokäynteihin, osallisilta ja viranomaisilta saataviin tietoihin ja palautteeseen. Positiiviset 
vaikutukset on merkitty plusmerkillä, negatiiviset miinusmerkillä, epävarmuuksia sisältävät ?-merkillä ja jos 
vaikutus on vähäinen, nollalla.  

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman 
ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien 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 aikaisemmin tehdyt 
selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, 
jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät 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 ympäristöön 

• 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. 
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Osayleiskaavan vaikutukset kohdistuvat tässä tapauksessa lähinnä suunnittelualueelle. Ympäristönsuojelun, 
taloudellisten vaikutusten ja virkistysyhteyksien osalta vaikutuksia on laajemmallekin alueelle. 

7.1 Ympäristövaikutukset 

Vaikutusten arviointi on sanallinen, ja vaikutuksen laatua on kuvattu merkeillä +, 0, - ja  ?. Plusmerkki tarkoittaa 

positiivista muutosta, miinus negatiivista, 0 sitä, että vaikutus on vähäinen, ja ? sitä, että vaikutuksen määrä 

tai laatu on epävarma, tai johtuu pääosin muista kuin yleiskaavalla ratkaistavista tekijöistä. Määrällistä vaiku-

tusta voidaan korostaa esittämällä kaksi merkkiä peräkkäin (esim. ++). 

7.1.1 Vaikutukset kyläkuvaan, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön  

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

teet, kulttuurihistorialliset kohteet ja maisemapellot. Uuden rakentamisen määrä on suhteellisen vähäinen, 

joten isoja muutoksia ei ole odotettavissa.  (+) Uudet rakennuspaikat on sijoitettu niin, että maisemallisesti 

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

tössä. (+) 

Maltillinen lisärakentaminen sekä vanhojen talousrakennusten säilyttämisen mahdollistaminen tukevat alu-
een elinvoimaisuutta, mikä parantanee mahdollisuuksia huolehtia olemassa olevasta ja arvokkaasta rakennus-
kannasta. (+?)  

Kyläkuvallisesti ja maisemallisesti arvokkaat alueet ja niiden ominaispiirteet on huomioitu maatalouden, pel-
toalueiden ja lisärakentamisen osoittamisessa, ja keskustatoimintojen alueella Kestilänraitin suunnitteluperi-
aatteissa. Vahvana suosituksena kaavaehdotuksessa on esitetty rakennustapaohjeiden laatiminen. (++) 

Suunnittelussa on otettu huomioon maatilojen toiminta ja sen kehittäminen, mikä tukee maisemapeltojen 
säilymistä. (++) 

Arkeologisen selvityksen mukaiset muinaisjäännökset on huomioitu, mikä tukee niiden säilymistä. (++) Osa 

muinaisjäännöksistä tai vanhoista talonpaikoista sijaitsee rakennetuissa pihapiireissä ja yksi muinaismuisto-

alue ulkoilureitin kohdalla. Yleiskaavan toteuttaminen ei muuta tätä tilannetta. (0,?) Selvityksen mukaiset ky-

länpaikat/vanhat talonpaikat sijaitsevat rakennetuissa pihapiireissä lukuun ottamatta yhtä vesimyllyn paikkaa. 

(0,?) Myllykosken mylly sijaitsee rannassa tulvauhan alaisella alueella eikä yleiskaavan toteuttaminen uhkaa 

myllyn paikan säilymistä. (0,?) Mahdollisen jalankulkusillan toteuttaminen tälle perinteiselle sillan paikalle tu-

lee toteuttaa niin, että kulttuurihistorialliset arvot eivät vaarannu (-,?). 

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

tua ympäristöä hyvin maltillisesti (0) ja kaava antaa edellytykset rakennetun kulttuuriympäristön tärkeiden 

arvojen säilymiselle (0).  

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

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

villisuudeltaan täysin luonnontilaisia alueita. Metsien kasvillisuus on lähinnä tavanomaista kangasmetsien la-

jistoa. Erityiset luontoarvot eivät vaarannu toteutuksessa. (0,?) Luontoselvityksessä esitetyt luonnon moni-

muotoisuutta lisäävät kohteet ja voimassa olevat suojelupäätökset on huomioitu kaavaratkaisussa. (++) 

Keskustassa rakentamismahdollisuudet on osoitettu lähinnä aiemmin jo rakennetuille, muuttuville alueille. 

Keskustassa säilyy myös lähimetsää ja komeaa puustoa. Rakennuspaikkoja on esitetty jonkin verran peltojen 
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reunavyöhykkeille, mutta niiden määrä on suhteellisen vähäinen. Vaikka rakennuspaikkoja tulee lisää ja osa 

luonnonympäristöstä muuttuu rakennetuksi, on muutos vähäinen ja maltillinen. (0,-) 

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

vaikutukset maa- ja kallioperään jäänevät vähäisiksi. Lisärakentaminen saattaa tuoda vaikutuksia vesistöön tai 

pohjavesiin. Vaikutuksia lievennetään vesi- ja jätehuoltoa koskevilla määräyksillä, mutta lait ja asetukset ovat 

vaikuttavampia kuin ne. (+, 0) Maatalousalueita ei osoiteta lisää, mutta kyläalueilla (AT) on mahdollistettu 

kylää tukevien elinkeinojen harjoittaminen, mikä saattaa lisätä pienimuotoista kotieläintaloutta alueella. Hai-

tallisten vaikutusten ei kuitenkaan oleteta huomattavasti lisääntyvän. (0, ?) Mahdollisia vaikutuksia koskien 

on annettu määräyksiä ympäristön huomioimiseksi. (0,+) Teollisuusalueet ovat suunnilleen entisen laajuisia, 

rakennettua aluetta on suurennettu niin, että yritystoimintaa voidaan laajentaa samalla alueella. (++) 

Kaavassa on annettu useita määräyksiä pohjavesien suojelemiseksi. Määräykset ovat samansuuntaiset, kuin 

rakennusjärjestyksessä. (++) Jos rakennuspaikalla syntyy jätevesiä, suositellaan sen liittämistä yleiseen viemä-

riverkostoon. (+) Tämä ei ole ehdoton vaatimus, vaan voimassa oleva lainsäädäntö ratkaisee, miten jätevedet 

tulee käsitellä. Olosuhteista riippuen on mahdollista käsitellä loma-asunnon harmaat vedet maahanimeytyk-

sellä tai maasuodattimella asiantuntijan laatiman suunnitelman mukaisesti, maaperä ja ympäristönsuojelu 

huomioon ottaen. Mikäli loma-asunto muutetaan pysyvään asumiseen, tulee jätevesien käsittelyn vastata py-

syvälle asutukselle asetettuja määräyksiä. (+) Epävarmuustekijänä on, että loma-asunnollakin saatetaan viet-

tää nykyään huomattavasti aikaa etätöissä, joten vaikutukset voivat lähestyä pysyvän asutuksen vaikutuksia. 

(-?)  

Jokitulva saattaa vaikuttaa pintavesien laatuun ja niiden virkistyskäyttökelpoisuuteen. Ravinteita ja kiintoai-

neksia huuhtoutuu oletettavasti eniten peltoalueilta ja pihamailta. Kaavakartalla on esitetty tulvauhan alaiset 

alueet, jotka ulottuvat erityisesti peltoalueille. Kaavan toteuttamisella ei ole juurikaan vaikutuksia peltoaluei-

den laajuuteen. Osa uusista rakennuspaikoista ulottuu osittain tulvauhka-alueille, kuitenkin niin, että rakenta-

misen kannalta riittävän suuri osa rakennuspaikasta on tulvauhan alaisen alueen ulkopuolella. Ravinteiden 

huuhtoutumisen vähentämiseksi tulisi rakennustarkastuksen ohjeistaa rakentajia jättämään rannoille riittävän 

leveä kasvullinen vyöhyke. Kaavassa ei ole esitetty toimenpiteitä ravinteiden huuhtoutumisen ehkäisemiseksi 

(0), mutta niitä voidaan esittää rakennustapaohjeissa, jotka on suositeltu laadittavaksi (+?). 

Tulvan vaara ja mahdolliset yllättävät tilanteet on huomioitu yleiskaavassa. (+) Olemassa olevia rakennuksia 

on jonkin verran tulvauhan alaisilla alueilla, eikä niiden kosteusvaarassa olevien rakennusosien korkeusasemaa 

tiedetä. (-,?) Osa uusista rakennuspaikoista ulottuu osittain tulvauhka-alueille, kuitenkin niin, että rakentami-

sen kannalta riittävän suuri osa rakennuspaikasta on tulvauhan alaisen alueen ulkopuolella. Kaavassa esitetään  

rakennustarkastajan tueksi kunkin jokijakson tulvakorkeudet, joihin 0,8 m lisäämällä saadaan kosteusvahin-

goille alttiiden rakennusosien alin korkeus (+). Kellaritiloja ei saa rakentaa alueilla, joilla ne voivat kastua. (+,?) 

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

sien kautta mahdollista. Maa-ainesten otolla on vaikutuksia mm. pohjaveteen ja muuhun vesitalouteen, pie-

nilmastoon, maisemaan ja virkistyskäyttöön, kuten luonnossa virkistymiseen ja liikkumiseen, joten mahdolliset 

maa-ainesten otosta johtuvat haitalliset muutokset ovat mahdollisia. (-?) Pohjaveden suojelu estänee vaiku-

tuksiltaan merkittävän haitallisen oton. (+) 

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

ilmastoon ovat todennäköisesti vähäiset. (0?) 

7.1.3 Vaikutukset liikenteeseen  

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

yleisillä teillä. (0)  
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Suunnittelualueella on kattava tieverkko ja uusien tieyhteyksien tarve on vähäinen. Uusien rakennuspaikkojen 

määrä jokivarressa on suhteellisen vähäinen ja toteuttaminen tapahtuu pitkän ajan kuluessa. Rakentaminen 

lisää jonkin verran liikkumistarvetta. Kirkonkylän keskustasta löytyy vapaita rakennuspaikkoja läheltä palve-

luita. (0) 

Kevyen liikenteen yhteyksien jatkuvuutta on vielä tarkasteltu ehdotusvaiheessa. Uusiin rakennuspaikkoihin 

liittyen on keskustan läheisillä alueilla osoitettu parannettavaksi pyörätie- ja ulkoiluyhteyksiä, mikä antaa mah-

dollisuuden ainakin sulan maan aikaan asioida keskustassa turvallisesti jalan tai pyörällä, vaikka maatien var-

ren pyörätie ei koskaan toteutuisi (++). Yhteyden osoittaminen yleiskaavassa ei takaa sen toteuttamista tai 

kunnossapitoa julkisin varoin, joten on suositeltavaa, että asukkaat ovat tässä omatoimisia ja kehittelevät 

mahdollisia yhteistyöprojekteja. (?) 

Vaikutusten liikenteeseen ei ennakoida olevan merkittäviä.  (0) 

7.2 Taloudelliset vaikutukset 

Kunnalle aiheutuvat taloudelliset vaikutukset 

Kunta on toteuttamisvastuussa asemakaava-alueen infran rakentamisesta. Asemakaavassa on osoitettu vain 

hyvin vähäisessä määrin uusia rakentamisalueita, joten kustannukset ovat vähäiset. (0) Muut uudet rakennus-

paikat sijoittuvat asemakaavoitettavan alueen ulkopuolelle, yksityisten maalle, ja niiden toteuttamisesta joh-

tuvista kuluista vastaa maanomistaja. Alueella on kattava tieverkko ja uusien tieyhteyksien tai liittymien määrä 

tai tarve on minimoitu. (0?) 

Siikalatvan kunnalle kustannuksia aiheuttavat koulupalvelut, paloasema ja tekniset palvelut, mukaan lukien 

raitin ja taajamaympäristön kunnossapito ja kehittäminen. Voidaan olettaa, että toteutettaessa yleiskaavassa 

esitettyjä viher- ja virkistysyhteyksiä sekä -kohteita, kunnan ja kolmannen sektorin osuudet ovat merkittävä ja 

aiheuttavat kustannuksia myös kunnalle (-), joten toteuttamisyhteistyö asukkaiden kanssa on suositeltavaa. 

Jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien parantaminen tuottanevat positiivisia terveysvaikutuksia, jotka alentavat 

sote-kustannuksia ja tuovat muutenkin hyvinvointia. (++) Sote-palvelut ovat siirtymässä maakunnille, joten ne 

eivät jatkossa aiheuta kustannuksia suoraan kunnalle. (0,?) 

Vaikutusten kunnan talouteen arvioidaan olevan vähäiset. (0?) 

Asukkaille aiheutuvat taloudelliset vaikutukset 

Ylimääräisiä kustannuksia yksityisille saattavat aiheuttaa yksityistieyhteyksien toteuttaminen, liittymämaksut 

tai yksityiset vesihuoltoratkaisut, rakentamisen kannalta kallis maaperä ja tulvauhka, sekä liikkumisen aiheut-

tamat kustannukset (työ- ja asiointiliikenne). Kaavaratkaisussa on huomioitu tiedossa olevat ja oletetut tul-

vauhkan alaiset alueet. Osa uusistakin rakennuspaikoista ulottuu tulvauhka-alueille asti mm. koska rakennus-

paikka on haluttu näyttää rantaan asti ulottuvana. Suuri osa rakennuspaikasta on kuitenkin tulvauhkan alaisen 

alueen ulkopuolella niin, että rakentamiseen jää riittävästi maa-alaa. Tulvauhka-alue 1/50a on merkitty kaa-

vakartalle, ja alimmat tulvakorkeudet jokijaksoittain voi katsoa kartalta, mikä helpottaa riskin arviointia (ra-

kennusosien korkeudet saa lisäämällä tähän 80 cm) (+?). Tulvauhka voi aiheuttaa yksityisille maanomistajille 

suuren taloudellisen riskin, jos rakentamiskorkeuksissa ja lupakäsittelyssä ei huomioida tulvasuojelua riittä-

västi.(- - ??)   

Taloudellisen riskin yksityiselle rakentajalle tai olemassa olevan rakennuksen omistajalle voi aiheuttaa se, että 

kiinteistöä ei saa tarvittaessa myytyä – ainakaan samaan hintaan mitä itse on siihen sijoittanut. Riskin aiheut-

tavat myös huonosti ennakoitavissa olevat asiointi- ja työssäkäyntiliikenteen kustannukset. (- -?) Yleiskaavassa 
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on varattu mahdollisuuksia pienimuotoiseen yritystoimintaan ja maaseutumaisiin harrastuksiin omassa piha-

piirissä. AT ja ATY-alueilla on mahdollisuus elinkeinojen tai sivuelinkeinojen harjoittamiseen, mikä tukee asuk-

kaita taloudellisesti ja vähentää mahdollisesti työmatkaliikennettä. (++) Osayleiskaava myös turvaa uusien ra-

kennuspaikkojen saatavuuden ja antaa tuloja rakennuspaikkojen myynnistä. (++)  

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

nalta on taloudellisestikin tärkeää, että kirkonkylä pysyy sen nykyistenkin asukkaiden kannalta elinvoimaisena 

ja turvaa rakennuspaikkojen, päivittäispalveluiden ja naapuriavun saatavuuden. Uudet rakennuspaikat ja ole-

vien täydennysrakentaminen (esimerkkinä maatilamatkailu tvst.), sekä kaikki toimeliaisuuden tukeminen, tu-

kee myös nuorten asumista ja pysymistä kirkonkylällä ja tätä kautta kaikkien asukkaiden taloutta ja elinolo-

suhteita. (+)  

7.3 Sosiaaliset vaikutukset 

7.3.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön  

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

det, tärkeiden lähipalveluiden saatavuus, harrastusmahdollisuudet ja muut vapaa-ajan mahdollisuudet, ym-

päristön turvallisuus, terveellisyys ja viihtyisyys, sekä niitä mahdollisesti uhkaavat tekijät.  

Alueen maltillinen kehittäminen ja lisärakentaminen tuovat toteutuessaan alueelle elinvoimaa, jonka avulla elinolot 

ja elinympäristön laatu voivat säilyä tai parantua. Maaseutumaisen ekologisen elämäntavan mahdollisuus, maise-

mat, luonnonympäristöt ja virkistysmahdollisuudet ovat oletettavasti tekijöitä, joiden perusteella alueelle hakeudu-

taan tai jäädään asumaan. Kirkonkylän kehittyminen tai rappeutuminen on kiinni elinvoimaisuudesta, siis siitä onko 

alueella toimeentulo- ja sivuelinkeinomahdollisuuksia. Alueelle on yleiskaavassa osoitettu riittävän isoja rakennus-

paikkoja, jotka tarjoavat sisältöä ja mahdollisuuksia luonnonläheiseen elämään. (++)  

Kunnan edustajien kokemusperäisen tiedon mukaan kaupunkimaiset tontit eivät mene täällä kaupaksi, vaan 

halutaan maaseutumaista olemisen vapautta ja riippumattomuutta, esimerkiksi mahdollisuus kotieläinten pi-

toon. Kaavaa on ehdotusvaiheessa tarkennettu täyttämään paremmin nämä toiveet. (++) Maatalouden har-

joittamisen vaikutuksia on käsitelty seuraavassa luvussa (Vaikutukset maa- ja metsätalouteen …).  

Yleiskaavalla tuetaan kirkonkylän työpaikkamahdollisuuksia, joiden kehittyminen on pääosin yksityisten yrit-

täjien ja asukkaiden vastuulla. (+) 

Lisärakentamisen ja maaseutumatkailuun sekä luonnonläheiseen maaseutumaiseen elämäntapaan ja harras-

tuksiin liittyvän rakentamisen mahdollistaminen lisää alueen houkuttelevuutta. Lisäksi ne tukevat nuoremman 

väen mahdollisuuksia jäädä asumaan Kestilään, joka tukee yhteisöä ja mahdollistaa esimerkiksi vanhuksista 

huolehtimisen.  (+) 

Maankäyttöstrategian ja maakuntakaavan mukaisia virkistysyhteyksiä ja viheryhteystarpeita kehitetään erityi-
sesti joen suunnassa ja jokivarressa. Yhtenäinen asukkaita ja maaseutumatkailuakin palveleva reitti on esitetty 
molemmin puolin jokea, ja esitetty myös mahdollisuus joen ylittävään kevyen liikenteen siltaan, jossa voisi 
vaihtaa joen toiselle puolelle mahdollisesti yhtenäisemmälle pitkän matkan reitille. (+,?) Yleiskaava ei velvoita 
sillan toteuttamiseen, mutta antaa vinkin siitä, että silta voisi olla tällä perinteisellä paikalla. Silta on myöskin 
mahdollista toteuttaa jollekin toiselle kohdalle, vaikka asiaa ei ole yleiskaavassa esitetty (esimerkiksi uuden 
venevalkamavarauksen kohdalle, missä joki on suhteellisen kapea ja läheiset toiminnot eivät estä sen raken-
tamista). Olevan venevalkaman/veneenlaskupaikan lisäksi jokivarteen on esitetty YK-alueeseen ja sen tieyh-
teyteen tukeutuva venevalkama palvelemaan alajuoksun suuntaa. (+) Rannan suuntainen pyöräilyreitti ja ve-
nevalkama voivat toimia kyläläisten kohtaamispaikkana. (+)  
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Pyöräilyreittejä on esitetty kehitettäväksi käyttämällä hyväksi olevaa polkuverkostoa ja vähäliikenteisiä tieyh-
teyksiä, sekä keskustan erillisiä kevyenliikenteen väyliä. (++) Reitit, joilla ei ole varsinaista kunnossapitoa, so-
pivat esimerkiksi maastopyöräilyyn ja talvella perinteiseen hiihtoon, ja yhteytenä asunnoilta Maksinharjun vir-
kistysalueelle. Pyöräily- ja hiihtoyhteyksien parantaminen tukee esimerkiksi maatilamatkailua ja asukkaiden 
terveyttä. (+) Olemassa ovat virkistysalueet on huomioitu ja säilytetty. (++) 

Tieliikenteen melu ja vaaratilanteet, sekä ympäristön pilaantuminen saattavat aiheuttaa haitallisia vaikutuksia 

ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön. Melualueet pääväylien varrella on huomioitu rakennuspaikkojen si-

joittamisessa ja pinta- ja pohjavesien suojelu on huomioitu kaavamerkinnöissä ja -määräyksissä, joten niistä ei 

arvioida aiheutuvan haitallisia vaikutuksia. (0?)  

Voimalinjat sijaitsevat kaava-alueen eteläosassa metsätalousalueella ja pohjoispuolella urheilu- ja virkistyspal-

veluiden alueella, eivätkä haittaa asutusta. Linjat tullaan uudistamaan nykyisille paikoilleen. Kaavassa osoi-

tettu uuden pääsähkölinjan yhteystarve ei ilmeisesti kohdistu asumiseen tarkoitetuille alueilla. Linjojen lä-

hiympäristössä oleskellaan vähäisiä aikoja ole eikä sinne osoiteta pysyvää asutusta, joten vaikutuksia tervey-

teen ei ennakoida olevan. (0) 

Liikenteen lisääntyminen pääteillä huonontaa kevyen liikenteen turvallisuutta jonkin verran. (?) Uudet raken-

nuspaikat lisäävät kevyen liikenteen yhteystarpeita kylän keskustan suuntaan ja jokivarsiin. Koska jatkuvaa 

pyöräily- tai jalankulkuyhteyttä keskustaan ei ole, lisääntyy henkilöautolla kulkeminen ja lasten sekä vanhus-

ten kuljettaminen. (- ?) Joen suuntaisesti on varattu mahdollisuus toteuttaa olemassa olevia pääsyteitä hyväksi 

käyttäen ainakin kesäaikaan käytettävissä oleva monikäyttöreittiyhteys, jota voisi käyttää esimerkiksi kesäai-

kaan ratsastukseen, kävelyyn ja pyöräilyyn keskustan suuntaan ja talvella maastopyöräilyyn ja hiihtoon.  (++) 

Näin ulkoilu jokivarressa ja ilman autoa asioiminen olisi mahdollista muutenkin kuin kulkemalla pitkin maa-

tietä, missä keli- ja valaistusolosuhteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita.  

Luonnon tarjoamat virkistysmahdollisuudet ovat jo tällä hetkellä kohtuullisen hyvät, ja virkistäytymistä tuke-

vat kaavasuunnitelmassa esitetyt ulkoilun yhteystarvemerkinnät, jotka parantavat alueen virkistysverkkoa ja 

yhdistävät alueita toisiinsa sekä kirkonkylää lähialueisiin. (+) 

7.3.2 Vaikutukset maa- ja metsätalouteen, yritystoimintaan ja palveluihin  

Uutta rakennetta ei ole esitetty olevien isojen tilakeskusten välittömään läheisyyteen. (++) Mahdollisten asu-
miselle aiheutuvien haittojen lieventämiseksi maanviljelyn ja karjatalouden suoja-alueet on otettu huomioon 
uusien rakennuspaikkojen esittämällä ohjeellinen suojavyöhyke, jolle ei suositella toteutettavaksi uusia asuin-
rakennuksia, elleivät ne ole maatilakiinteistön tai eläinsuojan omistajanhallinnassa. Lisäksi hoksautetaan tilan-
teesta, jossa esimerkiksi tilan tuotantoeläinmäärä saattaa lisääntyä tai olosuhteet muuten muuttua. (+) 

Laajat peltoalueet on esitetty yhtenäisinä maisemallisesti arvokkaina maatalouskäyttöön tarkoitettuina alu-

eina. (+) Metsät on tärkeitä virkistysmetsiä lukuun ottamatta osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisina alueina. 

Yleiskaavan toteuttaminen ei vaaranna maatalouden tai metsätalouden harjoittamista suunnittelualueella. (+)   

Alueella on mahdollistettu yritystoiminta isolla osalla rakennuspaikkoja. (+) Kirkonkylän palvelut on esitetty 

raitin varrelle. Alueen palvelutaso on ollut hiipuva, joten uusia palvelutoiminnan alueita ei tarvittane raken-

nuspaikkojen 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, maanomista-

jien, kunnan ja mm. yrittäjien tarpeesta riippuen. Osa toteuttamisesta voi tapahtua nopeastikin - olemassa 

olevilla rakennuspaikoilla esimerkiksi maatilamatkailutoimintoja kehittämällä, asemakaavaa muuttamalla, esi-

merkiksi olemassa olevia pieniä tontteja yhdistämällä tai varautumisella palveluasumiseen.  

Yleiskaava-alueelle on suositeltavaa laatia rakennustarkastuksen tueksi erilliset rakentamisohjeet, erityisesti 

arvokkaille maisema-alueille sopivan rakennustavan ohjaamiseksi ja muutenkin tukemaan hyvää rakennusta-

paa ja maiseman sekä luonnon huomioon ottamisesta rakennustoimenpiteiden yhteydessä. Ohjeet voidaan 

laatia myös yhteisesti Kestilän ja Piippolan osayleiskaavoille, koska alueiden maisemalliset ja kulttuurihistori-

alliset arvot ovat samansuuntaiset.  

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 kaavaprosessin ajaksi 
1.9.2017  1. Viranomaisneuvottelu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
8.9.2017  biologin 2.maastokäynti 
19.2.-21.3.2018 Valmisteluvaiheen kuuleminen, luonnos nähtävillä  
13.3.2018  Luonnosvaiheen yleisötilaisuus  
2018-2019   vastineet, lähtötietojen ja selvitysten täydentäminen  
2020-2021  kaavamerkintöjen ja periaatteiden yhtenäistäminen Piippolan yleiskaavan 
luonnoksen kanssa 
x.xx.-x.xx.2022  ehdotus nähtävillä    
xx.xx.2022 §  hyväksytty kunnanhallituksessa  
xx.xx.2022 §  hyväksytty kunnanvaltuustossa    
 
 
 
Oulussa 2.5.2022 

Sweco Ympäristö Oy 

  

Kristiina Strömmer 
Arkkitehti, YKS-260  
 





 

SIIKALATVAN KUNTA 

KESTILÄN OSAYLEISKAAVA 

LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN 

VASTINEET, päivitetty 28.4.2022 

 

 

 

Luonnosvaiheen kuulemisessa saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta (7 kpl): 

- ELY-keskus 

- Pohjois-Pohjanmaan Museo 

- Museovirasto 

- Pohjois-Pohjanmaan liitto (ei antanut varsinaista lausuntoa, mutta toteaa, että 

osayleiskaavaluonnos on huolellisesti valmisteltu) 

- Fingrid 

- Loiste 

- Ympäristöpalvelut Helmi 

 

Mielipiteet: 

Nähtävilläoloaikana esitetyt mielipiteet (kaikki samalta henkilöltä) 

- Tila 791-401-31-6 (2 kpl + 1 nähtävilläoloaikana esitetty kysymys) Jorma Mattila 

Nähtävilläoloajan ulkopuolella esitetyt mielipiteet (1 kpl): 

- Tila  (sähköposti 9.9.2018) Pirjo ja Matti Lahti 

 

Ohessa on esitetty lausuntojen ja mielipiteiden lyhennelmät sekä vastineet niihin. Alkuperäiset 

lausunnot ja mielipiteet ovat kuntapäättäjien käytettävissä. 

  



Lausunnot 

1. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

ELY-keskuksen lausunnossa esitetään ehdotusvaiheen täydennyksiä kaavaselostukseen ja 

OASiin mm. 3. VMKK:n tilanteesta ja selostukseen olevien ja uusien pysyvien 

rakennuspaikkojen lukumääristä. Tiedot PIMA-kohteista tulee lisätä lähtötietoihin ja 

huomioida yleiskaavassa riittävin kaavamerkinnöin ja -määräyksin. 

 

Kaavakartalla ranta-alueen rajaus on esitetty kaavamääräyksestä poiketen rv-vyöhykkeenä 

eikä ra-vyöhykkeenä. ELY-keskus katsoo, että informatiivisuuden vuoksi teoreettinen 

melualue olisi hyvä näkyä kaavakartalla ja myös valmiissa osayleiskaavassa. Melua 

koskevaa yleismääräystä tulisi tarkentaa. 

 

Museovirasto on esittänyt lausunnossaan sekä tarkistuksia kohdemerkintöihin ja 

aluerajauksiin että uutta kaavamääräystä historiallisille kylän/talon/myllynpaikoille (muu 

arkeologinen kulttuuriperintö) muinaisjäännösinventoinnin suosituksen mukaisesti. ELY-

keskus yhtyy Museoviraston näkemykseen. Maksinharjun muinaisjäännösalueen säilymisen 

turvaamiseen VU-alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

 

Luontoselvityksessä on tunnistettu riittävällä tarkkuudella luonnonsuojelun kannalta 

huomionarvoiset kohteet. Kohteiden säilyminen on tarpeen turvata riittävin 

kaavamerkinnöin. 

 

Maksinharjun vedenottamolla on Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksellä 7.7.1972 

(38/72/II) määrätty suoja-alue, joka tulee merkitä kaavakarttaan esim. sv-1 -merkinnällä. 

Vedenottamon suojavyöhykkeen rajauksen saa ELY-keskuksesta. Kaavaselostuksen tekstiin 

on esitetty tarkennusta pohjavesialuetta ja vedenottamoita koskien. Pohjois-Pohjanmaalla 

on meneillään pohjavesialueiden uudelleen luokitus. Siikalatvan kunnassa luokitus on 

lausunnolla 26.3.2018 saakka ja muutokset pohjavesialueiden rajoihin tehdään huhtikuussa 

2018. Ehdotusvaiheessa pohjavesien aluerajaukset tulee tarkistaa ja lisätä tieto 

tarkistuksesta kaavaselostukseen. 

 

Kaavassa on käytetty kerran 50 vuodessa todennäköisesti esiintyvän tulvan rajauksia (HW 

1/50). ”Tulviin varautuminen rakentamisessa” (v. 2014) ohjeiden mukaan alimmaksi 

rakentamiskorkeudeksi olisi määritettävä keskimäärin kerran 100 vuodessa esiintyvä ylin 

tulvakorkeus (HW 1/100) tai keskimäärin kerran 50 vuodessa esiintyvä ylin tulvakorkeus, 

johon lisätään 30 cm (HW 1/50 + 0,3 m). Lisäksi määritellään harkinnanvarainen lisäkorkeus 

vesistön ominaisuuksien perusteella. Kaava-alueella ei ole ELY-keskuksen tietojen mukaan 

esiintynyt jääpatoja. Lähin tulvatietojärjestelmään merkitty jääpato on Lämsänkosken 

yläpuolella, noin 2,9 kilometriä kaava-alueen alapuolella. Tulevaisuudessa, etenkin 

ilmastonmuutoksen myötä, hyydeongelmat ovat kuitenkin mahdollisia. ELY-keskuksen 



mukaan merkkejä hyydeongelmien lisääntymisestä on jo nähty vastaavan tyyppisissä 

vesistöissä.  

 

Alueelle laadittujen tulvakarttojen perusteella ero kerran viidessäkymmenessä vuodessa ja 

kerran sadassa vuodessa toistuvan tulvan korkeuden välillä on noin 20-30 cm. ELY-keskus 

suosittaa HW 1/100 rajauksen käyttämistä. Lisäkorkeudeksi voitaisiin tällöin määritellä 0,5 

metriä. Korkeutena tämä HW 1/100 + 0,5 metriä on samaa luokkaa kuin 

kaavaluonnoksessa esitetty HW 1/50 + 0,7 metriä. 

 

Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen mukaan kevyen liikenteen verkkoa tulisi 

täydentää osoittamalla yhteydet Taipaleentielle sekä Koskitielle. Taipaleentien 

pohjoisosasta on kulku mm. Maksinharjun VU –alueelle, jonne kevyen liikenteen yhteys 

taajamasta on hyvinkin perusteltua. Koskitien suunnan väylä puolestaan on perusteltua 

nykyisen asutuksen tarpeilla. 

 

 

Vastine  

Päivitetään maakuntakaavan tilanne selostukseen ja OAS:iin ja täydennetään 

muutenkin selostusta. Siikalatvan kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 

sisältää vuoden 2013 tiedot pohjavesialueilla sijaitsevista PIMA-alueista.  

 

Esitetään myös valmiissa kaavaehdotuskartassa kaavamääräysten mukainen ra-

vyöhyke.  

 

Jätetään maantien teoreettinen melualue lopulliselle kaavakartalle näkyviin. 

Melualuetta koskevaa merkintää täydennetään kaavamerkintöihin ja 

yleiskaavamääräyksiin. 

 

Tarkistetaan ehdotusvaiheessa pohjavesien aluerajaukset ja lisätään tieto 

tarkistuksesta kaavaselostukseen. 

 

Museoviraston esittämät kommentit otetaan huomioon kaavaehdotuksessa. 

Museovirastoa koskevaan lausunnon osaan vastataan Museovirastolle annettavassa 

vastineessa.  

 

Kaavaluonnoksessa on käytetty kerran 50 vuodessa todennäköisesti esiintyvän tulvan 

rajauksia (HW 1/50). Näin on menetelty siitä syystä, että raja näyttää paremmin 

alueen, jolle ei voi rakentaa, kuin laajempi 1/100 tulvarajaus – kunhan huolehditaan 

riittävästä korkeuserosta kastumisesta vahingoittuviin rakennusosiin. Betoniperus-

tusten kastuminen ei ole vahingollista, mutta kosteus ei saa nousta kiinni perustusten 

päällä olevaan kosteuseristyksen tai alapohjan alaiseen täyttöön, jonka on tarkoitus 



estää kosteuden kapillaarinen nousu huonosti kuivuviin lämpöeristeisiin tai 

puurakenteisiin. ELY-keskus suosittaa HW 1/100 rajauksen käyttämistä, jonka 

yhteydessä käytettävä lisäkorkeus olisi 0,5 m. Eroksi 1/50 ja 1/100 tulvakorkeuksien 

välille ELYn tietojen mukaan saadaan osayleiskaava-alueella noin 20-30 cm. 

Lausunnon mukaan kaavaluonnoksessa esitetty HW 1/50 + 0,7 metriä on samaa 

luokkaa kuin lausunnossa suositeltu 1/100 + 0,5 metriä.  

Säilytetään 1/50 rajaus, mutta kasvatetaan kosteusvahingoille alttiiden 

rakennusosien alinta korkeutta vielä 0,1 m (vastaa 1/100a + lisäkorkeus 30 cm), eli 

HW 1/50 + 0,80m. Varataan merkinnässä lisäksi rakennusluvan myöntävälle 

viranomaiselle mahdollisuus vaatia olosuhteista johtuen rakennuksen sijoittamista 

tätä korkeammalle.  

 

Täydennetään ehdotusvaiheessa kevyen liikenteen verkkoa osoittamalla yhteydet 

Taipaleentielle (Maksinharjun VU –alueelle) sekä Koskitielle (asutuksen tarpeet).  

 

Merkinnät kehittyvät ja muuttuvat ehdotusvaiheen suunnittelun myötä ja tässä 

yhteydessä tarkistetaan myös muut asiat, joihin ELYn lausunnossa on kiinnitetty 

huomiota. Samoin yleiskaavaa tarkennetaan vastaamaan paremmin Siikalatvan 

kunnan uusittua rakennusjärjestystä esimerkiksi rakennuspaikkakoon osalta. 

 

Muitakin täydennyksiä lisätään ehdotusvaiheessa parantamaan ulkoilijoiden, 

autottomien ja erityisryhmien, kuten lasten ja vanhemman väen turvallisuutta, 

uusiutuvan energian hyödyntämistä yms.  

 

 

Oulussa 23.4.2018, päivitetty 25.4.2022 

Sweco Infra & Rail Oy 

Kristiina Strömmer, arkkitehti YKS-260 

  



 

 

2. Pohjois-Pohjanmaan Museo 

 

Lausunnon mukaan maakunnallisesti arvokas Pihkalanrannan – Mäläskän 

kulttuurimaisemat Siika- ja Neittäväjokivarsilla maisema-alue on merkitty asianmukaisesti 

kaavakarttaan ja luonnosta varten on selvitetty valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja 

paikallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön alueet ja kohteet. 

Suunnittelualueella sijaitsee yksi maakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuurin alue 

Kestilän raitti sekä 13 kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan maakunnallisesti merkittävää 

kohdetta. Lisäksi osayleiskaavaluonnoskartassa on esitetty 12 paikallisesti merkittää 

kulttuurihistoriallista kohdetta. Rakennetun kulttuuriympäristön kohteet on merkitty 

osayleiskaavakarttaan asianmukaisin kaavamerkinnöin ja –määräyksin. 

 

Vastine  

Lausunto ei anna aihetta muutoksiin.  

 

 

 

Oulussa 23.4.2018 

Sweco Infra & Rail Oy 

Kristiina Strömmer, arkkitehti YKS-260 

 

  



 

3. Museovirasto 

 

Museovirasto edellytti lausunnossaan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 

luonnoksesta arkeologisen maastoinventoinnin tekemistä osana kaavaprosessin selvityksiä. 

Aiempi koko entisen Kestilän kunnan alueen kattanut perusinventointi oli vuodelta 1996, 

eikä vastannut tuoreen maankäytön suunnittelun haasteisiin. Kovin merkittävää 

nykytilanteesta poikkeavaa maankäyttöä ei kuitenkaan ollut tiedossa. 

 

Arkeologinen inventointi toteutettiin syyskuussa 2017, ja sen selvitysalue on kattanut myös 

aiemmasta laajentuneen kaava-alueen. Aiemmin tiedossa olleiden viiden 

muinaisjäännöskohteen tarkastuksen lisäksi todettiin inventoinnissa kaksi uutta 

historiallisen ajan munaisjäännöskohdetta (Maksinharju länsi, muinaisjäännösrekisterin 

kohdetunnus 1000031397, tervahauta, niukasti kaavarajauksen ulkopuolella), Retuperä 

(1000031396), sekä kuusi muuta arkeologista kulttuuriperintökohdetta. Selvityksen voi 

arvioida olevan riittävä arkeologisen kulttuuriperinnön ja maankäytön historian katsaus.  

 

Kuusi muinaisjäännöskohdetta on osoitettu kaavassa sm-kohdemerkinnöin ja Maksinharjun  

kohde aluemaisena.  

 

Inventoinnissa aiempien kohteiden tietoihin ei juurikaan tullut tarkennuksia. Maksinharjun 

(muinaisjäännösrekisterin tunnus 247010033) kohteen jo aiemmin tiedossa olleen 

maarakenteen gps-paikannuksen takia aluerajausta on tarpeen hieman laajentaa kaakossa. 

Sen sijaan tiedot jäivät epäselväksi kohteeseen liittyvien kahden jo 1996 inventoinnissa 

alueen luoteisosassa paikannetun havaintokohdan osalta, jotka ovat 

muinaisjäännösrekisterissä Maksinharjun kohteen alakohteina. Näistä kivikautiseen 

asuinpaikkaan viittaava metsätien löytöpaikka ja läheinen painanne on Maksinharjun 

peruspisteestä runsaat 600 metriä luoteeseen. Toinen alakohde on parisataa metriä 

edelleen luoteeseen havaittu painannerakenne. Alakohteet on tarpeen osoittaa kaavassa 

oheisen karttaotteen mukaisesti sm-kohdemerkinnöin ulkoilureitin yhteystarpeen vaiheilla, 

urheilu- ja virkistyspalvelujen aluevarauksella (VU). Vaikka kaava mahdollistaa vain 

vähäisen rakentamisen alueella, voi ulkoilureitin kehittämisen toteutuksella olla myös 

vaikutusta muinaisjäännökseen. 

 

Myös muinaisjäännöskohteen Hovi (247010011) sijaintia on tarkennettu 

muinaisjäännösrekisteriin aiemman inventoinnin tietojen perusteella tilan 

päärakennuksesta etelämmäs ja tämän mukainen tarkennus kohteelle on tarpeen 

kaavassa. Kaavakartan merkinnöissä lueteltujen muinaisjäännöskohteiden 7. Rojola 

(kivikautinen asuinpaikka) sekä 4. Maksinharju länsi (työ- ja valmistuspaikka, tervahauta) 

muinaisjäännöslajit ovat vaihtuneet keskenään ja tulee korjata. Muinaisjäännökset 

sijoittuvat osayleiskaavan A, M, MA, VU, M sekä MT aluevarausten alueille. 



Kaavaselostuksen rakennettua kulttuuriympäristöä ja muinaismuistoja käsittelevässä 

luvussa on lueteltujen muinaisjäännöskohteiden joukossa Pappilan (247040005) sekä 

Suvilinnan (1000027304) kohteet. Ne ovat kivikautisia löytöpaikkoja, eikä niitä ole tarpeen 

sisällyttää myöskään muinaisjäännösluetteloon. 

 

Historiallisen kylän-/talon-/myllynpaikkaa (pieni sininen ympyrä ilman lisämerkintää) 

kuvaavaa, muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita osoittavaa karttamerkintää ei ole 

käytetty kaavaluonnoksessa. Museovirasto esittää 2017 kaavainventoinnin esityksen 

mukaisesti, että viisi kulttuuriperintökohdetta osoitettaisiin kaavassa kohdemerkinnällä ja 

suojelumerkinnällä s sekä määräyksellä ”Kulttuuriperintökohde, historiallinen kylänpaikka 

(elinkeinohistoriallinen kohde). Alueella olevat historialliset rakenteet tulee ottaa 

huomioon maankäyttöä suunniteltaessa. Suuremmista maankäyttösuunnitelmista on 

tarpeen olla yhteydessä museoviranomaiseen.” Merkittävät kohteet ovat, Kesti 

(1000031398), Kestilä (1000031399), Lahti (1000031400), Myllylä (1000031401) sekä 

Myllylänkoski (1000031405). Kohteet sijaitsevat kaavan A, AM sekä M aluevarauksilla. 

Kukkolan mahdollisen 1500-luvun kylänpaikan (Kukkola 2, 1000031404) vaiheilla on myös 

kaavassa huomioitu kivikautinen asuinpaikka (Kukkola, 247010034), jonka mukaisesti se 

tulee maankäytössä otetuksi huomioon. Museovirastolla ei ole muuta huomautettavaa 

osayleiskaavaluonnoksesta arkeologisen kulttuuriperinnön suojelun näkökulmasta.  

 

Yli-intendentti Petri Halinen 

Intendentti Kaarlo Katiskoski 

 

 

Vastine  

Tehdään kaavakarttaan ja selostukseen Museoviraston lausunnossa mainitut 

lisäykset ja korjaukset. 

 

Lausunnon antamisen jälkeen Museoviraston tehtäviä on delegoitu 

maakuntamuseoille, kuten Pohjois-Pohjanmaan Museolle, mikä otetaan huomioon 

esimerkiksi kaavaselostuksessa ja ehdotusvaiheen nähtävilläolossa.  

 

 

Oulussa 23.4.2018, päivitetty 25.4.2022 

Sweco Infra & Rail Oy 

Kristiina Strömmer, arkkitehti YKS-260 

 

  



 

 

4. Pohjois-Pohjanmaan liitto 

 

Pohjois-Pohjanmaan liitto (ei antanut varsinaista lausuntoa, mutta toteaa, että 

osayleiskaavaluonnos on huolellisesti valmisteltu). 

 

Vastine  

Pohjois-Pohjanmaan liiton kannanotto ei aiheuta muutoksia kaavaan. 

 

 

 

Oulussa 23.4.2018 

Sweco Infra & Rail Oy 

Kristiina Strömmer, arkkitehti YKS-260 

 

 

  



 

5. Fingrid 

 

Finngid tuo esille, että Osakaava-alueella on Fingrid Oyj:n 220 kV voimajohto Petäjävesi - 

Nuojua Maksinharjun alueella. 220 kV voimajohtoa Petäjävesi - Nuojua varten on 

lunastettu kiinteistön käyttöoikeuden supistus 58 metriä leveälle johtoalueelle. 

Voimajohdon  johtoalue muodostuu 38 metriä leveästä johtoaukeasta ja 10 metriä leveistä 

reunavyöhykkeistä. Rakennusrajoitusta merkitsevät rakennusrajat ulottuvat nykyisin 

molemmin puolin 19 metrin päähän 220 kV voimajohdon keskilinjasta. Fingridillä on 

kuitenkin pitkän aikavälin tavoitteena päivittää voimajohtojen rakennusrajat siten, että 

rakennusrajoitusalue kattaa koko 58 metriä leveän voimajohtoalueen. Näin ollen Fingrid 

suosittelee, että kaavoituksessa voimajohtoa varten varattavana alueen osana käytetään 

johtoalueen leveyttä.  

 
Voimajohtojen lähialueen maankäyttöä rajoittavat em. poikkileikkausten kuvauksissa 

esiintyneet voimajohtoalue ja rakennusrajoitusalue (rakennusraja). Voimajohdon 

rakennusrajoitusalue on ehdoton raja, jonka sisäpuolelle ei voi osoittaa rakentamista. 

Fingridillä on pitkän aikavälin tavoitteena päivittää voimajohtojen rakennusrajoitusta 

merkitsevät rakennusrajat reunavyöhykkeiden ulkoreunaan siten, että rakennusrajoitus 

koskee koko johtoaluetta. Rakennusrajat päivitetään johtoalueen ulkoreunaan 

voimajohtojen saneerauksen yhteydessä. Kaavoituksessa on suositeltavaa, että 

voimajohtoa varten varattuna alueen osana käytetään johtoalueen kokonaisleveyttä. Näin 

varmistetaan, että rakennelmien, rakennusten ja voimajohdon väliin jää riittävä etäisyys. 

 



Yleiset lähtökohdat yleiskaavoitukselle ovat seuraavat:  

o  Kaavoituksen täytyy mahdollistaa valtakunnallisesti merkittävän 

voimansiirtoyhteyksien ylläpito ja kehittäminen.  

o Voimajohtoalueella tai sen läheisyydessä tapahtuva toiminta ei saa olla ristiriidassa 

ympäristön sähköturvallisuuden kanssa eikä se saa aiheuttaa vaaraa voimajohdon 

käytölle ja kunnossa pysymiselle.  

o Voimajohtoalueelle ei voida sijoittaa rakennuksia tai rakennelmia ilman erityistä 

lupaa. Em. rakenteet tai laitteet eivät pääsääntöisesti saa olla yli kaksi metriä 

korkeita. Rakennusrajoitusalue koskee maanpäällisiä ja maanalaisia rakennuksia.  

 

Osayleiskaavassa on osoitettu Fingridin 220 kV voimajohto energiahuollon alueena.  

Tarvittaessa EN-alueen leveyden voi tarkistaa voimajohtoalueen mukaiseksi, vaikka  

asialla ei ole yleiskaavan tarkkuudessa käytännön merkitystä.    

 

Vastine  

Muutetaan voimajohdon vaatima alue Fingridin pitkän aikavälin tavoitteen 

mukaisesti niin, että voimajohtoalue kattaa koko voimajohtoalueen. Lausunnossa ei 

otettu kantaa suunnittelualueen eteläosassa sijaitsevan voimalinjan ja siihen liittyvän 

muuntamoalueen laajuuteen tai linjan omistajaan.  

 

Fingridiltä on ehdotusvaiheessa 27.4. saatu tieto, että Kestilän alueella vahvistetaan 

pohjoisempaa, ns. Metsälinjaa, ja että uusi 400+110 kV voimajohto sijoittuu nykyisen 

220 kV voimajohdon paikalle. Tämän tiedon mukaan voimajohtoalue on 

tulevaisuudessa leveydeltään 62 m. Samalla selvisi, että eteläisemmän linjan 

omistaja onkin Kajave Oy. Linjaa koskevat tiedot tarkistetaan heiltä. 

 

 

Oulussa 23.4.2018, päivitetty 28.4.2022 

Sweco Infra & Rail Oy 

Kristiina Strömmer, arkkitehti YKS-260 

 

 

  



 

6. Loiste Sähköverkko Oy 

 

Loiste Sähköverkko Oy:llä ei ole muuta huomautettavaa Kestilän kirkonkylän 

osayleiskaavaluonnoksesta kuin, että Kestilän alueen sähköverkko on kokonaan 

Loisteen omistuksessa, luonnoksessa mainitun Elenian sijasta. 

 

Kestilän asemakaava-alueella Loiste on saneerannut sähköverkkoa maakaapeloimalla. 

Tällä hetkellä Siikajoen eteläpuolisen alueen maakaapelointia viimeistellään. 

Siikajoen pohjoispuolinen taajama-alueen saneeraus toteutetaan todennäköisesti tämän 

ja ensi vuoden aikana. Sähköverkko pyritään rakentamaan niin, ettei tonteille aiheudu 

maankäytöllisiä rajoitteita. 

 

Vastine  

Muutetaan kaavaselostukseen ja muihin asiakirjoihin sähköverkon omistajaksi Loiste 

Sähköverkko Oy. Yleiskaavassa ei yleensä ole tarpeen esittää maakaapelointia. 

 

 

Oulussa 23.4.2018 

Sweco Infra & Rail Oy 

Kristiina Strömmer, arkkitehti YKS-260 

 

  



 

7. Ympäristöpalvelut Helmi 

Ympäristöpalvelut Helmi tuo lausunnossaan esille, että melualueet pääväylien varrella on 

huomioitu rakennuspaikkojen sijoittamisessa ja pinta- ja pohjavesien suojelu on huomioitu 

kaavamerkinnöissä ja -määräyksissä, joten niistä ei arvioida aiheutuvan haitallisia 

vaikutuksia. Terveydensuojelulain mukaan elinympäristöön vaikuttava toimita on 

suunniteltava. ja järjestettävä niin, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja 

edistetään. Elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa on harjoitettava siten, että 

terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy. 

Terveydenhuoltoviranomaisilla ei ole muuta huomautettavaa kaavaluonnoksesta. 

Suunnitellun mukainen toiminta täyttää ennalta arvioiden em. vaatimukset.   

 

Vastine  

Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavaan.  

 

Ehdotusvaiheessa täydennetään tarvittaessa esimerkiksi jätevesien käsittelyyn tms. 

ympäristön tilaan liittyviä määräyksiä.  

 

 

Oulussa 23.4.2018, päivitetty 25.4.2022 

Sweco Infra & Rail Oy 

Kristiina Strömmer, arkkitehti YKS-260    



Mielipiteet 

Kaavaluonnoksesta saatiin nähtävilläoloaikana mielipiteitä ainoastaan yhdeltä osalliselta - 

Tila 791-401-31-6 – jota koskeneet mielipiteet on koottu yhteen.  

Mielipiteistä laadittiin yhdistetty vastine.  

 

Luonnoksen esittelytilaisuudessa ei saatu osallisten mielipiteitä.  

 

Toinen mielipide on saatu nähtävilläoloajan päätyttyä koskien tilaa 791-401-5-169. 

 

Tila 791-401-31-6 mielipiteet Kestilän kirkonkylän 

osayleiskaavaluonnokseen Jorma Marttila 

 

Sähköposti 20.2.2018 

1) Tilalla Yli-Karioja (791-401-31-6) oleva luonnonsuojelualue-merkintä  

(SL) on poistettava ja merkinnäksi on muutettava "maa- ja  

metsätalousvaltainen alue" (M).  

 

Perustelut:  

Ympäristöministeriön oppaan "Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset" mukaan  

SL-merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain (1996/1096) nojalla  

perustetut tai perustettaviksi tarkoitetut luonnonsuojelualueet.  

 

Toisin kuin kaavaselostusluonnoksen luvussa 6.3.3,  

kaavakarttamerkinnöissä ja luontoselvityksessä on esitetty, kyseessä ei  

ole luonnonsuojelulain 24 §:n mukainen luonnonsuojelualue. Aluetta  

koskee ainoastaan luonnonsuojelulain 25 §:n mukainen määräaikainen  

rauhoittaminen. Määräajan jälkeen alueen metsätalouskäyttöä ei ole  

rajoitettu, mikä on määräaikaisuuden nimenomainen peruste.  

Kaavaselostusluonnoksen luvun 7.3.2 mukaan "yleiskaavan toteuttaminen ei  

vaaranna maatalouden tai metsätalouden harjoittamista  

suunnittelualueella", mihin nähden kaavaluonnoksen SL-merkintä on  

lisäksi ristiriidassa.  

 

Alue ei ole myöskään perustettavaksi tarkoitettu luonnonsuojelualue. Se  

ei sisälly kansallisiin luonnonsuojeluohjelmiin eikä Natura 2000  

-verkostoon. Alueella ei ole luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia  

suojeltuja luontotyyppejä, ei 47 §:n mukaisia uhanalaisten lajien  

esiintymispaikkoja eikä 49 §:n mukaisia luontodirektiivin liitteessä IV  

tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- tai  



levähdyspaikkoja. Sillä ei ole myöskään metsälain (1996/1093) 10 §:n  

mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.  

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) 32 §:n mukaan maakuntakaava on  

ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa. Maakuntakaavan  

ohjausvaikutus on todettu myös kaavaselostusluonnoksen luvussa 2.2.2.  

Kyseinen alue ei lukeudu Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan  

(vahvistettu 23.11.2015 ja lainvoimainen 3.3.2017) suojelualueisiin  

toisin kuin luonnonsuojelulain 24 §:n mukaiset luonnonsuojelualueet.  

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaan yleiskaava ei saa aiheuttaa  

maanomistajalle kohtuutonta haittaa. Alue sijoittuu maatilan  

talouskeskuksen välittömään läheisyyteen, ja kaavan  

luonnonsuojelualue-merkintä haittaisi kohtuuttomasti tilan tulevia  

kehitysmahdollisuuksia. Lisäksi luonnonsuojelualue-merkinnän aiheuttama  

taloudellinen haitta olisi kohtuuton.  

 

2) Yli-Kariojan tie tulee kuvata kaavakartassa merkinnällä "nykyinen tie".  

 

Ystävällisin terveisin  

Jorma Marttila  

Tila 791-401-31-6, sähköposti 22.3.2018 

 

Hei 

Kaavaluonnokseen on merkitty sähkölinjoiksi useita sellaisia keskijännitelinjojen osuuksia, 

joita Loiste on viime vuosien aikana saneerannut ja saneeraamassa joko maakaapeliksi tai 

ilmajohdoiksi teiden varteen (eli joita ei siis kaavan osoittamissa paikoissa ole enää 

olemassa tai jotka poistuvat pian). Loisteelta kannattaa tarkistaa ajantasainen tilanne. 

Lisäksi osayleiskaavaluonnoksessa on merkitty "ohjeellinen pääsähköjohdon yhteystarve" 

(väh. 110 kV) Kestilän taajamaan. Vaikka tämä nähtävästi perustuukin maakuntakaavan 

merkintään, epäilenpä, onko tarve todellinen. Kestilän olemassaoleva sähköasemahan on 

kuitenkin aika lähellä taajamaa ja sähköasemaan ja sieltä alkaviin johtolähtöihin on 

investoitu viime vuosina varsin paljon. 

Juhani M. 

 

 

Tila 791-401-31-6 on pyytänyt lisätietoja emätilataulukosta koska kantatilaksi on 

taulukossa merkitty kiinteistöjä, joilla ei ole ollut nykyistä kiinteistörekisteritunnusta kuin 

vasta Siikalatvan kunnan myötä vuodesta 2009 lähtien. Hänelle on lähetetty 

nähtävilläoloaikana vastaus kunnan kehitys- ja teknisen johtajan Aimo Lehmikankaan 

kautta. 



 

 

 

Vastine  

 

Kiinteistöllä 791-401-31-6 on yksityisen maalla rauhoitusalue. Se ei ole 

Luonnonsuojelulailla perustettu tai perustettava alue, vaan luonnonsuojelulain 25§:n 

mukainen määräaikainen rauhoitusalue.  

 

Maanomistaja solminut ELYn kanssa sopimuksen määräaikaisesta rauhoitusalueesta 

ajalle 28.6.2012-28.6.2032, jotenaluetta ei voi esittää tavanomaisena 

metsätalousalueena. Maanomistaja on myös saanut rauhoituksesta korvauksen. 

ELYn kannan mukaan alueella on luontoarvoja, kun se on kelpuutettu METSO-

ohjelmaan (eli alue on täyttänyt METSO-ohjelman valintaperusteet). Sopimus on siis 

voimassa vielä 10 vuotta, ja alue tulee esittää yleiskaavassa. 

 

Luonnosvaiheen merkintä (SL) muutetaan pelkäksi suojelualueeksi (S-1), jossa 

merkinnän selityksessä selostetaan rauhoituksen perusteet ja voimassaoloaika. ELYn 

kannanoton mukaan maanomistaja voi myös esittää suojelua jatkettavaksi. Näin 

maanomistaja voisi saada uudestaan korvauksen alueen rauhoittamisesta. 

 

Kiinteistölle 791-401-31-6 johtava tie on luonnosvaiheen kaavakartassa 

pohjakarttamerkintä, samaan tapaan kuin rantaviiva tai korkeuskäyrä. Merkitään 

kaavaehdotuksessa tämä olemassa olevalle rakennuspaikalle johtava nykyinen tie 

kaavamerkinnällä Nykyinen tie. Merkintä näyttää mitä kautta tälle rakennuspaikalle 

pääsee.  

 

Loiste Sähköverkko Oy omistaa koko Kestilän alueen sähköverkon, ja heiltä saadun 

lausunnon mukaan keskijänniteverkon kaapelointi edistyy yleiskaavan alueella. Tällä 

perusteella voidaan luopua kokonaan keskijännitejohdon näyttämisestä 

kaavamerkinnöillä. Johtojen sijainti säilyy pohjakartassa, jota ei tulla päivittämään 

tämän johdosta, koska tilanne elää koko ajan. Kaavamerkinnöin esitetään siis vain 

nykyiset voimajohdot ja maakuntakaavassa esitetty "ohjeellinen pääsähköjohdon 

yhteystarve". 

 

Mitoitustaulukon kantatiloista esitettyyn kysymykseen on vastattu jo aiemmin 

seuraavasti: ”Emätilaselvityksessä on tiloja, jotka ovat muodostuneet useasta 

kantatilasta. Näin myös ao. tapauksessa. Tällöin tila on käsitelty omana 

kantatilanaan. Olemme käyttäneet tätä periaatetta useassa rantayleiskaavassa, 

koska useasta kantatilasta muodostuneiden tilojen historiatietojen jäljittäminen voi 



olla työlästä, samoin kuin tällaisten tilojen oikeuksien laskeminen usean kantatilan 

kautta. Lisäksi näissä tilanteissa tulee kysymys, missä määrin useasta kantatilasta 

muodostetut tilat vähentävät eri kantatilojen rakennusoikeuksia. Käytännössä 

maanomistajien tasapuolinen kohtelu ei välttämättä toteudu, minkä vuoksi on 

päädytty tarkastelemaan näitä tosiaan omina yksiköinään.” 

 

 

 

 

Oulussa 23.4.2018, päivitetty 25.4.2022 

Sweco Infra & Rail Oy 

Kristiina Strömmer, arkkitehti YKS-260 

 

 

 

  



Tila 791-401-5-169, sähköposti 9.9.2018, Pirjo ja Matti Lahti  

 

Omistamme Kestilän osayleiskaava-alueelta tilan 791-401-5-169 (6,49 ha).  

Tilalla on olemassa oleva loma-asunto. Ulkopaikkakuntalaisena maanomistajana emme ole 

saaneet tietoa laaditusta kaavaluonnoksesta aiemmin. Siksi emme myöskään ole voineet 

jättää kannanottoamme kaavaluonnoksesta sen nähtävilläoloaikana. Edellytämme tämän 

kannanoton huomioimista ja esitämme kannaottonamme huomioitavaksi seuraavaa: 

 

Tilan nykyinen rakennuspaikka on osoitettu kaavaluonnoksessa lomarakentamisen alueena 

RA-merkinnällä. Rakennuspaikka sijoittuu ranta-alueelle. Rakennuspaikkaa koskien 

kaavaratkaisua tulee muuttaa siten, että RA-aluetta laajennetaan joelle päin kaavassa 

osoitetun M-alueen osalla. Lisäksi kaavaratkaisussa pitää mahdollistaa pienen 

rantasaunamökin rakentaminen Siikajokirantaan. Liitteenä kartta muutoksista. 

 

Esityksellemme on seuraavat perusteet: 

- Lähes kaikki kaavaluonnoksessa osoitetut RA-paikat ulottuvat jokirantaan saakka. Tilamme 

on ainoa sellainen RA-paikka, jossa maanomistus mahdollistaisi rakennuspaikan ulottamisen 

rantaan asti, mutta tätä ei ole tehty. Kaavaratkaisu ei ole tämän vuoksi yhdenvertaisesti 

laadittu. Rakennuspaikan laajentaminen sekä rantaan sijoittuvan erillisen saunan 

osoittaminen kaavassa mahdollistavat kiinteistön käytön riittävästi yhdenvertaisella tavalla 

muihin RA-paikkoihin nähden. Vaihtoehtona voisi olla RA-paikan ulottaminen rantaan 

saakka. 

- Rakennukset sijoittuvat RA-paikan pohjoisosaan. Rakennukset ovat pienikokoisia ja 

rakennuspaikka halutaan säilyttää maaseutumaisena ja väljästi rakennettuna. Tämä 

edellyttää laajaa rakennuspaikan merkintää.  

Uudet talousrakennukset on luonteva sijoittaa ja rakennuspaikkaa laajentaa joen suuntaan. 

- Kestilässä Siikajokivarteen on perinteisestikin rakennettu rantasaunoja. Pohjakartan 

mukaan sellaisia on useita kaava-alueella. 

- Loma-rakennus sijoittuu metsäiselle alueelle ja kaavamääräyksen mukaan rannassa 

sijaitsevan rakennuksen etäisyys tulisi olla vähintään 20 metriä ja alle 15 m2 saunan etäisyys 

vähintään 15 metriä rantaviivasta, joten rantasauna on sijoitettavissa rantapuuston suojaan. 

Muutokset eivät vaikuta maisemaan. Tilalla sijaitseva peltoalue on suhteellisen pienialainen 

ja rajattu. Tilalla sijaitsevia nykyisiä peltoja ei ole myöskään osoitettu kaavan 

maisemaselvityksessä erityisen arvokkaaksi. 

- Ranta-alue on rakennettavissa kohtuullisin täytöin siten, ettei saunalle kohdistu 

tulvavaaraa. Tämä on turvattu myös kaavamääräyksellä (nro 4). 

- Kaavassa on osoitettu tilaamme rajoittuva uusi AT-rakennuspaikka eli pysyvän 

rakentamisen mahdollistava rakennuspaikka viereiselle tilalle.  

Nykyisin loma-asuntomme sijaitsee omassa rauhassa. Jos kaavassa nyt osoitettu 

rakennuspaikka toteutuu kaavassa esitetyllä tavalla, on uusi sauna sijoitettava saunomisen 

yksityisyyden turvaamiseksi jokirantaan. 

 

Muuta: 

- Jotta voimme jatkossa osallistua kaavoitukseen, kaavaehdotusvaiheessa tieto ehdotuksen 

nähtävilläolosta sekä esitykseen annettu vastine tulee toimittaa tiedoksi myös sähköpostitse. 



Paavolassa 9.9.2018 

Pirjo ja Matti Lahti 

Rimpikankaantie 29,  92430 Paavola 

 

Vastine  

Ulotetaan RA-rakennuspaikka rantaan asti. Kaikessa rakentamisessa tulee ottaa 

huomioon, että tulvauhka saattaa rajoittaa saunan rakentamista rannan tuntumaan. 

Kaikki kosteusvahingoille alttiit rakennusosat ja pääsytiet tulee rakentaa kaavakartan 

tulva-aluemerkinnän määräyksessä ja erillisissä yleiskaavamääräyksissä esitetyllä 

tavalla riittävän korkealle vesistötulvakorkeuden yläpuolelle.  

Ohessa SYKEn tuottamat tulvauhkakartat ja tulvakorkeudet (haettu 18.10.2019). 

Kaikissa rakennuksissa pitää huolehtia, että rakennetaan niin korkealle, ettei 

tulvavahinkoja synny. Tämän RA-rakennuspaikan kohdalla tulvan arvioidaan 

nousevan kerran 50 vuodessa noin välille 87,24 - 87,45 (N2000). Näihin korkeuksiin 

tulee lisätä 0,8 m, mikä olisi kosteusvahingoille alttiiden rakennusosien alin korkeus. 

Luonnosvaiheessa tämä lisäys kosteusvahingoille alttiiden rakennusosien alimpaan 

korkeuteen oli 0,7 m, mitä on korotettu ehdotusvaiheessa 10 cm, jotta ELYn 

lausunnossa esitetty korkeus varmasti täyttyisi.  

 

Lisäksi tulee ottaa huomioon, että alimmat korkeusasemat määritetään tarkemmin 

rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Tällöin myös tarkistetaan, onko alueella 

tekijöitä, jotka vielä korottaisivat rakentamiskorkeutta, tai ovatko ympäristö-

viranomaisten määrittelemät tulvakorkeudet mahdollisesti muuttuneet.  

 
Tulvauhka 1/50a © SYKE. Tulvakorkeudet Nivan molemmin puolin kerran 100 ja 50 

vuodessa on merkitty punaisen poikkiviivan eri puolille. Sininen väri kuvaa 1/50a 



ennustetta ja värin tummuus veden syvyyttä. Käytännössä rakentamiseen sopivaa 

maaperää on rantapellon yläosassa tai mahdollisesti pienellä rantakumpareella 

lähempänä jokea.  

 

 
Tulvauhka 1/100a. © SYKE. Karttaan lisätty kiinteistötunnukset. 

 

Kaavaehdotuksen laatimisvaiheessa otetaan huomioon esimerkiksi Siikalatvan 

uudistettu rakennusjärjestys. 

 

Siikalatvan kunta lähettää niille vieraspaikkakuntalaisille maanomistajille, joiden maa 

sijaitsee ranta-alueella (alue, jolle emätilaselvitykseen ja mitoitukseen perustuen 

osoitetaan rakennuspaikkoja) tiedon kaavan virallisesta nähtävilläolosta kirjeitse.  

Tässä kirjeessä voidaan erikseen mainita, että luonnosvaiheen vastineet esitetään 

ehdotusvaiheen kaavaselostuksen liitteessä.  

 

 

Oulussa 18.10.2019, päivitetty 25.4.2022 

 

Sweco Infra & Rail Oy 

Kristiina Strömmer, arkkitehti YKS-260 

 





Tilan tiedot Kantatilan tiedot Palstan tiedot
Muunto
x 0.5

Olevat rakennukset
(Rahu-rekisteristä) Mitoitus Ehdotuksessa osoitetut uudet rakennuspaikat

ID TILA_NRO TILA_NIMI KANTA_NRO KANTA_NIMI Palsta_HA ALUE RANTA, m RANTA Asuin Loma YHT 8 Huomautukset

56897908 791-401-116-0 ALARANTA 791-401-116-0 ALARANTA 2,401 2 1 0 1 0 0

Oleva rakennuspaikka, palsta osin tulvauhkan alaista. Vesijohto saatavilla, ei
viemärin toiminta-aluetta, mutta lähellä. Luonnoksen 1300 m2 ATY-rak.paikkaa ei
lohottu, suurennettu edotusvaiheessa.

791-401-116-0 Summa 0 0 1 0 1 0

56896074 791-401-89-0 ALIKARIOJA 247-401-89-0 ALIKARIOJA 39,431 1 816 408 0 3 3

Yksi oleva talousrakennus pellon itälaidalla? Iso osa palstasta maisemapeltoa,
rakentaminen metsäiselle alueelle. Ei talousveden eikä viemärin tominta-aluetta.
Liittyminen ei mahdollista joen vastarannalle. -> Kiinteistökohtaiset järjestelmät.

247-401-89-0 Summa 816 408 0 0 0 3

56897898 791-401-12-1 Alikoski 791-401-12-1 Alikoski 17,683 2 879 439,5 0 4 2
Talouskeskus ym. Rakennuksia kaava-alueen ulkopuolella? Pitkälti rantaa.
Rantakaista viljelykäytössä peltoa, jonka takana metsää.

791-401-12-1 Summa 879 439,5 0 0 0 4
264648365 791-401-12-160 Haapakaarre 247-401-12-5 ALIKOSKI 0,696 2 107 53,5 0 0 0 Tila viljelykäytössä olevaa peltoa
264648368 791-401-12-161 Huopakaarre 247-401-12-5 ALIKOSKI 0,699 2 108 54 1 1 -1 0 Oleva rakennuspaikka

247-401-12-5 Summa 215 107,5 0 1 1 0
56895984 791-401-86-10 ALIPELTO 247-401-86-10 ALIPELTO 0,746 1 91 45,5 0 0 0 Palsta täysin tulvauhkan alainen

247-401-86-10 Summa 91 45,5 0 0 0 0
56897663 791-401-5-88 ARO 247-401-5-88 ARO 0,125 1 0 0 0 0 0 Pinta-ala ei riitä

247-401-5-88 Summa 0 0 0 0 0 0
56886198 791-401-56-160 ASUNTOALUE I 791-401-56-160 ASUNTOALUE I 1,544 1 0 0 0 Asemakaavoitetulla alueella

791-401-56-160 Summa 0 0 0 0 0 0
56886193 791-401-87-0 AUVOLA 247-401-87-0 AUVOLA 0,605 1 20 10 1 0 1 -1 0 Oleva rakennuspaikka

247-401-87-0 Summa 20 10 1 0 1 -1
56886190 791-401-32-104 HELENANPELTO 247-401-32-104 HELENANPELTO 0,117 1 0 0 0 Pinta-ala ei riitä

247-401-32-104 Summa 0 0 0 0 0 0
56886189 791-401-81-2 HELENANRANTA 247-401-81-2 HELENANRANTA 0,519 1 53 26,5 0 0 1 Ranta tulvauhkan alainen, rakentaminen ulommas rannasta

247-401-81-2 Summa 53 26,5 0 0 0 0
56895989 791-401-5-239 HOVI 247-401-5-41 HOVI 1,633 1 0 0 0 Palsta peltoa

56900288 791-401-5-239 HOVI 247-401-5-41 HOVI 13,925 1 140 70 2 2 -1 0 Ranta tulvauhkan alainen, olevat rakennuspaikat rantavyöhykkeen ulkopuolella
56896043 791-401-5-197 MÄKITUPA 247-401-5-41 HOVI 1,383 1 1 0 1 0 0 Oleva rakennuspaikka, pääosin rantavyöhykkeen ulkopuolella

166074076 791-401-5-258 Rantahovi 247-401-5-41 HOVI 0,623 1 152 76 1 0 1 0 0 Oleva rakennuspaikka
247-401-5-41 Summa 292 146 4 0 4 -2

56896058 791-401-32-20 HÄKKILÄ 247-401-32-20 HÄKKILÄ 0,787 1 0 0 1 Ei rantaviivaa, pinta-alan perusteella
247-401-32-20 Summa 0 0 0 0 0 0

56896220 791-401-4-36 HÄKKILÄ 247-401-4-36 HÄKKILÄ 0,967 1 132 66 0 1 1 Rantaanpääsy tulee huomioida rakentamisessa
247-401-4-36 Summa 132 66 0 0 0 1

56896066 791-401-90-0 HÄME 247-401-90-0 HÄME 0,991 1 139 69,5 0 1 0 Palsta tulvauhkan alainen
247-401-90-0 Summa 139 69,5 0 0 0 1

56896067 791-401-92-0 HÄMEENRIMPI 247-401-92-0 HÄMEENRIMPI 1,044 1 173 86,5 0 1 1 Iso osa palstasta tulvauhkan alaista
247-401-92-0 Summa 173 86,5 0 0 0 1

347355048 791-401-5-4 Jaskanmaa 791-401-5-4 Jaskanmaa 6,691 2 132 66 0 1 0 Rantavyöhyke ja palstan kaava-alueelle sijoittuva osa täysin tulvauhkan alaista
338692208 791-401-5-4 Jaskanmaa 791-401-5-4 Jaskanmaa 3,32 2 281 140,5 0 1 1 Peltoalueen reunalle

791-401-5-4 Summa 413 206,5 0 0 0 2
56886192 791-401-61-0 JOKIRANTA 247-401-61-0 JOKIRANTA 0,846 1 148 74 1 1 2 -1 0 Olevat rakennuspaikat
56886191 791-401-61-0 JOKIRANTA 247-401-61-0 JOKIRANTA 0,021 1 0 0 0 Pinta-ala ei riitä

247-401-61-0 Summa 148 74 1 1 2 -1
56961621 791-401-46-8 JÄRVELÄ 247-401-46-2 JÄRVELÄ 57,649 3 762 381 1 0 1 2 1 Palsta pääosin suota
56961673 791-401-46-8 JÄRVELÄ 247-401-46-2 JÄRVELÄ 2,637 3 0 0 0 Palsta pääosin suota, moottorikelkkareitti kulkee läpi
93234368 791-401-46-7 KIRRINEVA 247-401-46-2 JÄRVELÄ 4,535 3 0 0 0 Palsta pääosin suota, moottorikelkkareitti kulkee läpi
56961607 791-401-46-3 SARASUO 247-401-46-2 JÄRVELÄ 6,943 3 0 0 0 Palsta suota ja peltoa

247-401-46-2 Summa 762 381 1 0 1 2
56886186 791-401-5-50 KALARANTA 247-401-5-50 KALARANTA 0,102 1 58 29 0 0 0 Palsta kapea ja täysin tulvauhkan alainen, pinta-ala ei riitä

247-401-5-50 Summa 58 29 0 0 0 0
110495030 791-401-5-234 KANGAS-KESTILÄ 247-401-5-116 KANGAS-KESTILÄ 0,687 1 0 0 0 Asemakaavoitetulla alueella

247-401-5-116 Summa 0 0 0 0 0 0
56897661 791-401-86-17 KEKKULI I 247-401-86-2 KEKKULI 0,743 1 152 76 1 0 1 0 0 Oleva rakennuspaikka

56897660 791-401-86-23 KEKKULINPELTO 247-401-86-2 KEKKULI 4,903 1 80 40 0 0 1
Ranta tulvauhkan alainen, palsta isolta osin tulvauhkan alainen ja maisemapelto,
rakentaminen pellon reunaan

247-401-86-2 Summa 232 116 1 0 1 0
56897913 791-401-5-252 KESTI 247-401-5-111 KESTI 9,891 2 83 41,5 0 0 0 Rantavyöhyke täysin tulvauhkan alainen

56897911 791-401-5-252 KESTI 247-401-5-111 KESTI 7,316 2 303 151,5 0 1 1
Kartan mukaan rakennuspaikka tulvauhkan alaisella alueella, merkitään
oikeudeksi

347857249 791-401-5-3 Lahenpelto II 247-401-5-111 KESTI 2,503 1 0 0 0 Palsta rantavyöhykkeen ulkopuolella, pääosin maisemapeltoa
56897904 791-401-5-161 UUSISILIKONEN 247-401-5-111 KESTI 0,317 2 82 41 0 1 1 -1 0 Oleva rakennuspaikka

247-401-5-111 Summa 468 234 0 1 1 1
61212032 791-401-5-235 RANTAPUISTO 247-401-5-124 KESTILÄ 0,178 2 54 27 0 0 0 Pinta-ala ei riitä, tulvauhkan alainen
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247-401-5-124 Summa 54 27 0 0 0 0

110533151 791-401-876-1 Kestilän jakokunta 791-401-876-1 Kestilän jakokunta 27,38 1 0 0 0 Vesialue
57117008 791-401-876-1 Kestilän jakokunta 791-401-876-1 Kestilän jakokunta 71,928 2 0 0 0 Vesialue

791-401-876-1 Summa 0 0 0 0 0 0
321991018 791-401-140-2 Kestilän tasausallas 791-401-140-2 Kestilän tasausallas 0,905 1 117 58,5 0 0 0 ET-alue, ranta tulvauhkan alainen ja virkistysreitti

791-401-140-2 Summa 117 58,5 0 0 0 0
56896189 791-401-4-116 KIIRULA 247-401-4-13 KIIRULA 7,661 1 403 201,5 1 0 1 1 2 Oleva ei rantavyöhykkeellä, rannan osalla rakennus?
62710841 791-401-4-115 KUUSELA 247-401-4-13 KIIRULA 0,262 1 1 0 1 0 0 Oleva rakennuspaikka

247-401-4-13 Summa 403 201,5 2 0 2 1
209438281 791-401-41-4 Kalevala 247-401-41-2 KINNUNEN 1,222 3 47 23,5 1 1 2 -2 0 Oleva rakennuspaikka

247-401-41-2 Summa 47 23,5 1 1 2 -2
56961624 791-401-41-8 Kinnunen 791-401-41-8 Kinnunen 91,959 3 0 0 0 Kaava-alueella oleva osa soistunutta isolta osin, ei rantavyöhykkeellä

345607631 791-401-41-8 Kinnunen 791-401-41-8 Kinnunen 82,155 3 435 217,5 0 2 1 Ranta isolta osin soistunut
791-401-41-8 Summa 435 217,5 0 0 0 2

56897902 791-401-56-145 PELTOLA 247-401-56-45 KOIVIKKO 2,036 2 0 0 Rantavyöhykkeen ulkopuolella
188657511 791-401-56-172 Savikko 2 247-401-56-45 KOIVIKKO 1,869 2 0 0 Rantavyöhykkeen ulkopuolella

247-401-56-45 Summa 0 0 0 0 0 0
56896048 791-401-4-106 KORPIARO 247-401-4-48 KORPINIEMI 1,984 1 154 77 0 1 0 Palsta tulvauhkan alainen
56896271 791-401-4-113 KORPIRANTA 247-401-4-48 KORPINIEMI 1,652 1 180 90 1 0 1 0 0 Oleva rakennuspaikka, palsta tulvauhkan alainen
56896244 791-401-4-87 RANTA 247-401-4-48 KORPINIEMI 0,156 1 114 57 0 0 0 Pinta-ala ei riitä, kapea palsta
56896001 791-401-4-94 RANTAKEIDAS 247-401-4-48 KORPINIEMI 0,568 1 119 59,5 0 0 0 YK-alue, oleva rakennuspaikka

247-401-4-48 Summa 567 283,5 1 0 1 1
56896044 791-401-32-134 KUKKOLA 247-401-32-16 KUKKOLA 9,564 1 1 0 1 0 0 Palsta pääosin MA-peltoa, oleva rakennuspaikka

247-401-32-16 Summa 0 0 1 0 1 0

56896072 791-401-31-1 KUUSELA 247-401-31-1 KUUSELA 2,272 1 1 0 1 0 1
Oleva rakennuspaikka, saa rannan kapean palstan rantaviivan minkä pohjalta
uusi rakennuspaikka

247-401-31-1 Summa 0 0 1 0 1 0
56897659 791-401-86-21 LAHENPELTO 247-401-86-9 LAHTI 2,101 1 0 0 0 MA-peltoa, isoksi osaksi tulvauhkan alainen palsta
56895983 791-401-86-21 LAHENPELTO 247-401-86-9 LAHTI 2,787 1 133 66,5 0 1 0 Palsta täysin tulvauhkan alainen

247-401-86-9 Summa 133 66,5 0 0 0 1
56961617 791-401-41-1 LEIRIALUE 247-401-41-1 LEIRIALUE 0,54 3 105 52,5 0 0 0 Leirialue

247-401-41-1 Summa 105 52,5 0 0 0 0
56895977 791-401-32-84 LISÄMAA 247-401-32-84 LISÄMAA 1,596 1 0 0 0 Palstan isolta osin tulvauhkan alaista (rantavyöhyke täysin)

56886185 791-401-32-84 LISÄMAA 247-401-32-84 LISÄMAA 0,37 1 0 0 1
Oleva loma-asunto, merkitään tulvauhkan alaisena oikeutena, rannan palsta liian
kapea rakentamiselle, rantaviiva tälle palstalle

247-401-32-84 Summa 0 0 0 0 0 0
56886194 791-401-32-92 LISÄTONTTI 247-401-32-92 LISÄTONTTI 0,036 1 0 0 0 Pinta-ala ei riitä

247-401-32-92 Summa 0 0 0 0 0 0

56895980 791-401-32-96 LISÄTONTTI 247-401-32-96 LISÄTONTTI 0,422 1 0 0 1 Rantapalstat tulvauhkan alaisia, rakentaminen tälle palstalle ulommas rannasta
247-401-32-96 Summa 0 0 0 0 0 0

56886195 791-401-32-54 LÖKÖLÄ 247-401-32-54 LÖKÖLÄ 0,186 1 0 0 0 Oleva rakennus, A-aluetta
247-401-32-54 Summa 0 0 0 0 0 0

56896256 791-401-32-95 MAKSI 247-401-32-95 MAKSI 2,419 1 0 1 1 0 0 Oleva rakennuspaikka
247-401-32-95 Summa 0 0 0 1 1 0

167703228 791-401-88-10 MYLLYLÄ 247-401-88-0 MYLLYLÄ 114,446 1 185 92,5 1 1 0 0 Oleva rakennuspaikka

176963312 791-401-88-12 Myllylä 247-401-88-0 MYLLYLÄ 12,482 1 745 372,5 2 0 2 1 1
Maatila ja sen suojavyöhyke, pääosin MA-peltoa, rakennuspaikka
metsäsaarekkeeseen koska toiset rakennuspaikat muodostavat yhden pihapiirin

56896064 791-401-88-3 SUVIRANTA 247-401-88-0 MYLLYLÄ 0,391 1 64 32 0 1 1 -1 0 Oleva rakennuspaikka
56896065 791-401-88-5 TERVARANTA 247-401-88-0 MYLLYLÄ 0,448 1 50 25 1 0 1 -1 0 Oleva rakennuspaikka
72009991 791-401-88-9 TÖYRÄS 247-401-88-0 MYLLYLÄ 0,276 1 57 28,5 0 1 1 -1 0 Palstalla rakennuksia? Oleva lomarakennuspaikka, ei toimitetussa rahussa

247-401-88-0 Summa 1101 550,5 3 3 6 -2
56896241 791-401-32-124 HARJURINNE 247-401-32-105 MYLLYOJA 0,279 1 1 0 1 0 0 Oleva rakennuspaikka

186040310 791-401-32-150 Monnanpelto 247-401-32-105 MYLLYOJA 1,582 1 0 0 0 Palsta pääosin tulvauhkan alainen
186040312 791-401-32-150 Monnanpelto 247-401-32-105 MYLLYOJA 0,16 1 0 0 0 Pinta-ala ei riitä

56886187 791-401-32-126 MYLLYOJA 247-401-32-105 MYLLYOJA 0,474 1 0 0 1
Oleva rakennuspaikka, merkitään  oikeutena. Rannan palsta kapea, rantaviiva
tälle palstalle

247-401-32-105 Summa 0 0 1 0 1 0
56895979 791-401-32-129 MÖHJÖNEN 791-401-32-129 MÖHJÖNEN 0,449 1 86 43 0 1 1 -1 0 Oleva rakennuspaikka

791-401-32-129 Summa 86 43 0 1 1 -1

56886180 791-401-5-1 Niemi 791-401-5-1 Niemi 14,727 1 374 187 1 0 1 0 0
Oleva rakennuspaikka (AM), palsta maatilan suojavyöhykettä, MA-peltoa ja isolta
osin tulvauhkan alainen. Tarkistettu.

56895990 791-401-5-1 Niemi 791-401-5-1 Niemi 3,341 1 0 0 0 Kaava-alueella oleva palstanosa pääosin tulvauhkan alainen sekä peltoa

56897916 791-401-5-1 Niemi 791-401-5-1 Niemi 11,352 2 384 192 0 2 0

Palsta täysin tulvauhkan alainen. 50a tulvauhka lähes yhtä laaja. Joen
eteläpuolella, kaava-alueen itäpäässä, toimiva maatila ja MA-peltoa, rantaa yli
343 m suunnittelualueella, tulvauhka on.

791-401-5-1 Summa 758 379 1 0 1 2
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172864342 791-401-4-22 NIEMI 247-401-4-22 NIEMI 1,017 1 68 34 0 0 1 Emätilalle yksi rakennusoikeus

247-401-4-22 Summa 68 34 0 0 0 0
56895988 791-401-5-38 NIVA 247-401-5-38 NIVA 2,388 1 95 47,5 0 0 1 Rakennuspaikka ulommas rannasta tulvauhkan vuoksi

200167184 791-401-5-265 Sakonniva 247-401-5-38 NIVA 1,763 1 75 37,5 1 0 1 -1 0 Oleva rakennuspaikka, ulompana rannasta
247-401-5-38 Summa 170 85 1 0 1 0

56896221 791-401-4-90 NIVALA 247-401-4-76 NIVALA 10,573 1 564 282 0 2 1 Palstalla rakennuspaikka myös kaava-alueen ulkopuolella (oleva)
247-401-4-76 Summa 564 282 0 0 0 2

56896231 791-401-32-109 PELTO-NURKKALA 247-401-32-51 NURKKALA 0,744 1 1 1 2 0 0 Oleva rakennuspaikka
247-401-32-51 Summa 0 0 1 1 2 0

208771098 791-401-6-130 NYSÄLÄ 791-401-6-130 NYSÄLÄ 2,19 1 0 0 0 Palsta MA-peltoa ja pääosin tulva-aluetta
791-401-6-130 Summa 0 0 0 0 0 0

56886196 791-401-32-77 PAJALA 247-401-32-77 PAJALA 0,14 1 0 0 0 Pinta-ala ei riitä
247-401-32-77 Summa 0 0 0 0 0 0

56897882 791-401-56-150 PEHKOLA 247-401-56-30 PEHKOLA 0,897 2 0 0 0 Asemakaavoitetulla alueella
56897901 791-401-56-149 TUOMINIEMI 247-401-56-30 PEHKOLA 1,166 2 1 0 1 0 0 Oleva rakennuspaikka, ATY-aluetta

247-401-56-30 Summa 0 0 1 0 1 0
94210749 791-401-32-148 HAKAMAA 247-401-32-108 PEIPPOLA 0,484 1 0 0 1 Rakennuspaikka ulompana rannasta, ns. toisessa rivissä
71761875 791-401-32-146 MARKUKSELA 247-401-32-108 PEIPPOLA 1,167 1 0 0 0 Palsta peltoa, isolta osin tulvauhkan alainen
71761877 791-401-32-146 MARKUKSELA 247-401-32-108 PEIPPOLA 0,476 1 0 0 1 Rakennuspaikka ulompana rannasta, ns. toisessa rivissä
71761886 791-401-32-147 PEIPPOLA 247-401-32-108 PEIPPOLA 0,844 1 1 0 1 0 0 Oleva rakennuspaikka
56896056 791-401-32-139 RAJAOJA 247-401-32-108 PEIPPOLA 0,406 1 0 0 0 Palsta täysin tulvauhkan alainen

247-401-32-108 Summa 0 0 1 0 1 0
56896071 791-401-17-1 PENIKKAKORPI 247-401-17-1 PENIKKAKORPI 0,306 1 134 67 0 1 0 Kapea palsta, tulvauhka, rantaviiva takana olevalle palstalle

247-401-17-1 Summa 134 67 0 0 0 1
56896240 791-401-4-108 METSÄKUMPU 247-401-4-14 PIENELÄ 0,549 1 1 0 1 0 0 Oleva rakennuspaikka

56896190 791-401-4-110 PIENELÄ 247-401-4-14 PIENELÄ 7,069 1 254 127 1 0 1 0 1 Oleva rakennuspaikka, rannan palsta tulvauhkan alainen rantaviiva tälle palstalle
56896239 791-401-4-109 TONTTI 247-401-4-14 PIENELÄ 0,469 1 1 0 1 0 0 Oleva rakennuspaikka

247-401-4-14 Summa 254 127 3 0 3 0
56900310 791-401-56-157 VANHAPIKALA 247-401-56-5 PIKALA 2,997 2 0 0 0 Palsta osittain asemakaavoitetulla alueella

247-401-56-5 Summa 0 0 0 0 0 0
56896059 791-401-32-30 PORHULA 247-401-32-30 PORHULA 0,539 1 0 0 0 Palsta pääosin tulvauhkan alainen

247-401-32-30 Summa 0 0 0 0 0 0
56886181 791-401-86-8 POUKAMA 247-401-86-8 POUKAMA 0,713 1 189 94,5 1 0 1 0 0 Oleva rakennuspaikka
56886182 791-401-86-8 POUKAMA 247-401-86-8 POUKAMA 0,039 1 78 39 0 0 0 Saari, tulvauhkan alainen

247-401-86-8 Summa 267 133,5 1 0 1 0
56900315 791-401-5-122 PUROLA 247-401-5-122 PUROLA 7,046 2 34 17 0 0 0 Ranta tulvauhkan alainen, tien vierellä moottorikelkkareitti

247-401-5-122 Summa 34 17 0 0 0 0
56896191 791-401-4-82 PUSALA 247-401-4-27 PUSALA 1,309 1 1 0 1 0 1 Rahu-merkintä, esitetty uutena rakennuspaikkana

247-401-4-27 Summa 0 0 1 0 1 0

56896075 791-401-17-6 RAJA-ARO 247-401-17-6 RAJA-ARO 0,699 1 431 215,5 0 2 0
Kapea rantapalsta, johon rakentaminen ei mahdollista: rantaviiva taustan
palstoille

247-401-17-6 Summa 431 215,5 0 0 0 2
56896063 791-401-32-71 RAJALA 247-401-32-71 RAJALA 6,808 1 1 0 1 0 1 Rakentaminen pellon taakse, ranta tulvauhkan alainen

247-401-32-71 Summa 0 0 1 0 1 0

56896060 791-401-17-7 RANTA 247-401-17-7 RANTA 0,274 1 228 114 0 1 0
Kapea rantapalsta, johon rakentaminen ei mahdollista: rantaviiva taustan
palstoille

247-401-17-7 Summa 228 114 0 0 0 1
56900317 791-401-5-246 RANTA-KESTILÄ 791-401-5-246 RANTA-KESTILÄ 38,504 2 0 0 0 Rannan läheisin osa tulvauhkan alaista
56897910 791-401-5-246 RANTA-KESTILÄ 791-401-5-246 RANTA-KESTILÄ 5,221 2 335 167,5 0 1 1 0 0 Oleva rakennuspaikka, palsta pääosin tulvauhkan alainen
56900314 791-401-5-246 RANTA-KESTILÄ 791-401-5-246 RANTA-KESTILÄ 3,772 2 291 145,5 0 1 1 Palsta isolta osin tulvauhkan alainen, moottorikelkkareitti palstan läpi

791-401-5-246 Summa 626 313 0 1 1 2
56897907 791-401-57-9 PIHLAJANIEMI 247-401-57-4 RANTALA 1,074 2 1 0 1 0 0 Oleva rakennuspaikka (ATY-alue)
56897881 791-401-57-13 RANTALA 247-401-57-4 RANTALA 0,737 2 0 0 0 Asemakaavoitetulla alueella

247-401-57-4 Summa 0 0 1 0 1 0

56896062 791-401-31-7 RANTAMA 247-401-31-7 RANTAMA 4,129 1 0 0 1
Saa rannan kapean palstan rantaviivan, rakentaminen tulvauhkan vuoksi
etäämmälle rannasta

247-401-31-7 Summa 0 0 0 0 0 0
91560765 791-401-5-245 RANTAPELTO 791-401-5-245 RANTAPELTO 0,516 2 1 0 1 0 0 Oleva rakennuspaikka

791-401-5-245 Summa 0 0 1 0 1 0
56897920 791-401-93-0 RANTAPURO 247-401-93-0 RANTAPURO 6,414 2 0 0 0 Kaava-alueella oleva palstanosa täysin tulvauhkan alainen

247-401-93-0 Summa 0 0 0 0 0 0
71542543 791-401-5-242 Tirskuttaja 247-401-5-113 RETULA 1,965 2 284 142 0 1 0 Palsta täysin tulvauhkan alainen

247-401-5-113 Summa 284 142 0 0 0 1
56895978 791-401-32-115 HARJULA 247-401-32-99 REUNALA 1,73 1 140 70 0 1 1 0 0 Oleva rakennuspaikka
56896242 791-401-32-128 PENTINMETSÄ 247-401-32-99 REUNALA 1,135 1 52 26 0 0 0 Pääosin tulvauhkan alainen
56896272 791-401-32-144 REUNALA 247-401-32-99 REUNALA 1,84 1 0 0 0 Palsta täysin tulvauhkan alainen
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56896273 791-401-32-141 RIINANKARTANO 247-401-32-99 REUNALA 1,609 1 108 54 0 0 1 Oleva lomarakennus, merkitään rakennusoikeutena

247-401-32-99 Summa 300 150 0 1 1 0
56897652 791-401-5-223 RIIHIPELTO 247-401-5-94 RIIHIPELTO 0,442 1 1 0 1 0 0 Asemakaavoitetulla alueella

247-401-5-94 Summa 0 0 1 0 1 0
56896073 791-401-4-45 RITIKKA 247-401-4-45 RITIKKA 1,599 1 278 139 0 1 1 Tulvauhka huomioitava
56896192 791-401-4-45 RITIKKA 247-401-4-45 RITIKKA 0,708 1 1 0 1 0 0 Oleva rakennuspaikka

247-401-4-45 Summa 278 139 1 0 1 1

56895986 791-401-31-5 SAKOLA 247-401-31-5 SAKOLA 8,714 1 0 0 0 1
Saa rannan kapean palstan rantaviivan, rakentaminen tulvauhkan vuoksi
etäämmälle rannasta

247-401-31-5 Summa 0 0 0 0 0 0
56897903 791-401-5-125 SILIKONEN 791-401-5-125 SILIKONEN 0,173 2 54 27 0 3 3 -3 0 Oleva rakennuspaikka (yksi lomarakennus, ei kolmea?)

791-401-5-125 Summa 54 27 0 3 3 -3
56897906 791-401-78-3 LISÄVAINIO 247-401-78-0 SILTAHALME 9,465 2 0 0 0 Taustametsää, ei rakentamista?
56897900 791-401-78-1 VAINIO 247-401-78-0 SILTAHALME 2,156 2 1 0 1 0 0 Oleva rakennuspaikka

247-401-78-0 Summa 0 0 1 0 1 0
56896050 791-401-32-136 SUTILA 247-401-32-28 SUTILA 1,653 1 1 0 1 0 0 Oleva rakennuspaikka

247-401-32-28 Summa 0 0 1 0 1 0
56896269 791-401-4-111 AHONLAITA 247-401-4-20 SUVANTOLA 0,264 1 50 25 1 0 1 -1 0 Oleva rakennuspaikka

247-401-4-20 Summa 50 25 1 0 1 -1
56895999 791-401-4-124 SUVANTOLA 791-401-4-124 SUVANTOLA 5,457 1 309 154,5 1 1 2 -1 0 Oleva rakennuspaikka

791-401-4-124 Summa 309 154,5 1 1 2 -1
56886197 791-401-16-106 TAIPALEENMÄKI 247-401-16-97 TAIPALEENMÄKI 0,14 1 0 0 0 Asemakaavoitetulla alueella

247-401-16-97 Summa 0 0 0 0 0 0
56896000 791-401-4-52 TAKAPELTO 247-401-4-52 TAKAPELTO 2,422 1 268 134 0 1 0 Palsta täysin tulvauhkan alainen

247-401-4-52 Summa 268 134 0 0 0 1
56897656 791-401-86-12 KILPI 247-401-86-7 TURPPAKANGAS 0,585 1 46 23 1 0 1 -1 0 Oleva rakennuspaikka

247-401-86-7 Summa 46 23 1 0 1 -1
56886184 791-401-5-108 UIMARANTA 247-401-5-108 UIMARANTA 0,23 1 119 59,5 0 0 0 Palstan pinta-ala ei riitä, palsta kapea ja tulvauhkan alainen

247-401-5-108 Summa 119 59,5 0 0 0 0
56961622 791-401-142-0 JÄRVI 247-893-1-0 VALTION METSÄMAA 6,345 3 0 0 0 Vesialue

247-893-1-0 Summa 0 0 0 0 0 0
56896057 791-401-31-3 VANHALA 247-401-31-3 VANHALA 2,319 1 1 1 2 0 0 Oleva rakennuspaikka

247-401-31-3 Summa 0 0 1 1 2 0
56895987 791-401-5-169 RIITANIVA 247-401-5-58 VÄINÖLÄ 6,84 1 137 68,5 0 1 1 0 0 Oleva rakennuspaikka

247-401-5-58 Summa 137 68,5 0 1 1 0
56895982 791-401-5-168 VÄINÖLÄNARO 791-401-5-168 VÄINÖLÄNARO 0,257 1 51 25,5 0 0 0 Pinta-ala ei riitä, palsta täysin tulvauhkan alainen

791-401-5-168 Summa 51 25,5 0 0 0 0
56897899 791-401-12-35 VÄLILÄ 791-401-12-35 VÄLILÄ 2,527 2 1 0 1 0 0 Oleva rakennuspaikka

791-401-12-35 Summa 0 0 1 0 1 0
56900294 791-401-878-23 YHTEINEN MAA-ALUE 247-401-878-23 YHTEINEN MAA-ALUE 0,318 2 0 0 0 Palsta täysin tulvauhkan alainen

247-401-878-23 Summa 0 0 0 0 0 0

56896061 791-401-878-37 YHTEINEN MAA-ALUE 247-401-878-37 YHTEINEN MAA-ALUE 0,507 1 328 164 0 1 0
Kapea rantapalsta, johon rakentaminen ei mahdollista: rantaviiva taustan
palstoille

247-401-878-37 Summa 328 164 0 0 0 1

56896045 791-401-31-6 YLIKARIOJA 247-401-31-6 YLIKARIOJA 19,309 1 1 0 1 0 1
Saa rannan kapean palstan rantaviivan, rakentaminen tulvauhkan vuoksi
etäämmälle rannasta

247-401-31-6 Summa 0 0 1 0 1 0
71671045 791-895-0-800 Tie_Pelsolle 791-895-0-800 Z_TIE 56,725 1 16 8 1 0 1 -1 0 Tiealue

791-895-0-800 Summa 16 8 1 0 1 -1
56230403 791-895-0-822 Tie Temmeksellle 791-895-0-822 Z_TIE 71,14 3 0 0 0 Tiealue

791-895-0-822 Summa 0 0 0 0 0 0
56897717 791-895-0-818 Tie Pyhännälle 791-895-0-818 Z_TIE 36,387 2 25 12,5 0 0 0 Tiealue

195268181 791-895-0-818 Tie Pyhännälle 791-895-0-818 Z_TIE 1,365 2 27 13,5 0 0 0 Tiealue
791-895-0-818 Summa 52 26 0 0 0 0
Kaikki yhteensä 13765 6882,5 43 18 61 19


