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Tässä suunnitelmassa kerrotaan maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti, miten osallistuminen ja 

vuorovaikutus sekä kaavan vaikutusten arviointi tapahtuvat kaavaprosessissa. 
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Suunnittelualue 
Suunnittelualueen sijainti ja alustava rajaus on esitetty kansilehdellä. 

Suunnittelualue sijaitsee Siikalatvalla Pulkkilan kirkonkylällä, valtatien 4 ja kantatien 88 (Malmitie) 

risteysalueella vastakkaisella puolella ABC-liikeasemaa. Alue rajautuu lännessä Kangasojantiehen. 

Suunnittelualueen läpi kulkee Torpantie, jonka alkuosassa on vanha käytöstä poistunut 

korjaamorakennus ja yksi autiotalo. Torpantien päässä on valtatien varteen sijoittuva asuttu pihapiiri. 

Muuta rakentamista alueella ei ole. Kaavamuutosalue on kunnan omistuksessa korttelin 61 pohjoisinta 

tonttia lukuun ottamatta. 

Suunnittelun tarkoitus 
Valtatien ja kantatien risteysalueelle Kangasojantien varteen on alustavasti suunniteltu uutta 

liikekeskusta, joka edellyttäisi asemakaavan muutosta. Asemakaavalla tutkitaan liikekeskuksen ja 

pysäköintialueiden ja muiden liikennejärjestelyjen sijoittuminen alueelle. Suunnittelussa kiinnitetään 

huomiota liikekeskuksen näkyvyyteen ja houkuttelevuuteen liikenneväylien suunnasta. Asemakaavan 

muutoksen yhteydessä huomioidaan myös valtatielle 4 suunnitellut uudet kehittämistoimet ja niiden 

liikenteelliset vaikutukset. 

Suunnittelun lähtökohdat 

Maakuntakaava 

Alueella on voimassa viime vuosina kolmessa eri vaiheessa uudistettu Pohjois-Pohjanmaan 

maakuntakaava. Lisäksi maakunnassa on tullut vireille 11.10.2021 Pohjois-Pohjanmaan energia- ja 

ilmastovaihemaakuntakaavan laatiminen. Voimassa olevassa maakuntakaavassa suunnittelualue on 

taajamatoimintojen aluetta (A). 

Yleiskaava 

Alueella on voimassa 21.3.2016 hyväksytty Pulkkilan kirkonkylän yleiskaava. Siinä suunnittelualue on 

keskustatoimintojen aluetta (C-1). Alueelle on merkitty kaksi paikallisesti arvokasta suojelukohdetta, 

Kukkola (merkitty numerolla 3) ja Savela (numero 4). Alueen läpi on merkitty kevyen liikenteen reitti sekä 

1600-luvulta periytyvä vanha postilinja. Maanteiden risteysalueella on varauduttu eritasoliittymään. 

  

Vasemmalla ote maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta ja oikealla ote Pulkkilan kirkonkylän yleiskaavasta. 
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Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Pulkkilan kirkonkylän asemakaava, joka on hyväksytty korttelin 61 osalta 

vuonna 1987 ja Kangasojantien katualueen osalta vuonna 2008. 

Asemakaavassa korttelialueet ovat liike- ja teollisuusrakennusten korttelialuetta (KLT) ja erillispientalojen 

korttelialuetta (AO). Alueen pohjoisosassa korttelialuetta sivuaa jalankululle ja pyöräilylle varattu katu, 

jolla rakennuspaikalle ajo on sallittu. Valta- ja kantatien risteysalueen puolella on suojaviheraluetta (EV). 

Suunnittelualueen länsiosassa on Kangasojantien katualue. 

  

Voimassa oleva asemakaava ja suunnittelualueen alustava rajaus. 

Vaikutusten arviointi 
Suunnittelutyön edetessä arvioidaan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vaikutukset kohdealueella 

sekä sen lähiympäristössä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n mukaisesti. Vaikutuksia arvioidaan 

koko kaavaprosessin ajan, painopisteen ollessa kaavan aloitus- ja valmisteluvaiheessa. Vaikutusten 

arviointi kirjataan kaavaselostukseen. Vaikutuksia arvioitaessa otetaan huomioon kaavan tehtävä ja 

tarkoitus. Vaikutusten arviointi perustuu pääosin aiempiin selvityksiin ja saatavilla oleviin lähtötietoihin.  

Tässä kaavatyössä vaikutuksia arvioidaan erityisesti ainakin yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen, 

ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, luontoon sekä kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja 

rakennettuun ympäristöön. 

Osalliset 
Kaavan osallisia ovat kaava-alueen ja sen vaikutusalueen maanomistajat ja kaikki ne, joiden asumiseen, 

työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja 

yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisille varataan mahdollisuus osallistua kaavan ja 

kaavamuutoksen valmisteluun, arvioida kaavan ja kaavamuutoksen vaikutusta sekä esittää mielipiteensä 

asiasta. 
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Tässä kaavahankkeessa keskeisiä osallisia ovat: 

• Kaava-alueen maanomistajat, yritykset ja toimijat  

• Lähialueen maanomistajat, asukkaat ja yritykset  

• Kunnan toimielimet ja viranhaltijat, joiden toimialaa asia koskee  

• Pohjois-Pohjanmaan liitto  

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  

• Pohjois-Pohjanmaan museo  

• Vesi-, lämpö-, sähkö-, jätevesi- ja energiayhtiöt, teleoperaattorit 

Alustava aikataulu ja osallistuminen 
Kaavoituksen aikataulu on alustava ja sitä voidaan tarkistaa tavoitteiden tarkennuttua. Tarvittaessa 

järjestetään työneuvottelu viranomaisten kanssa. 

  

6/2022 Kaavan vireilletulo, OAS nähtäville 

Kaavoitustyö kuulutetaan vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan 
julkisesti nähtäville.  

OAS:n riittävyydestä on mahdollista jättää kirjallinen mielipide (suunnittelun tavoitteet, 
osallistumisjärjestelyt ja vaikutusten arviointi). OAS:aa voidaan tarkistaa ja päivittää 
suunnitteluprosessin aikana kaavan eri kuulemisvaiheissa. 

6-9/2022 Asemakaavan valmisteluvaihe 

Valmisteluvaiheen alussa päivitetään lähtötiedot olemassa olevista lähteistä ja 
viranomaisilta sekä tarvittaessa järjestetään viranomaisneuvottelu tai työneuvottelu. 

Kaavaluonnos asetetaan nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten vähintään kahden 
viikon ajaksi ja siitä pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot. Osalliset voivat jättää 
vapaamuotoiseen mielipiteensä kaavaluonnoksesta kirjallisesti tai sähköpostitse 
nähtävilläolon aikana. 

Kaavoittaja laatii vastineet luonnoksesta saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin. 

10-12/2022 Asemakaavan ehdotusvaihe 

Kaava korjataan ja täydennetään kaavaehdotukseksi, joka asetetaan nähtäville vähintään 
30 päivän ajaksi ja siitä pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot. Osalliset voivat jättää 
kirjallisia muistutuksia kaavaehdotuksesta nähtävilläolon aikana. 

Kaavoittaja laatii vastineet ehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. 

12/2022-
1/2023 

Kaavan hyväksyminen 

Jos nähtävillä olleeseen asemakaavaehdotukseen ei esitetä enää oleellisia muutoksia, 
saatetaan kaava hyväksymiskäsittelyyn. Hyväksymispäätöksen tekee kunnanvaltuusto.  

Hyväksymispäätöksestä on 30 päivän valitusaika. Kaava saa lainvoiman, mikäli kaavasta 
ei esitetä valituksia. Kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä voi valittaa 30 
vuorokauden kuluessa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Jos valituksia ei jätetä, 
asemakaava vahvistuu ja kunta kuuluttaa asiasta lehti-ilmoituksella. 

 

Siikalatvan kunta tiedottaa kaavatyön vireilletulosta, tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä 

kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtäville asettamisista Siikalatvan kunnan ilmoitustaululla, 

paikallisessa päälehdessä sekä internetissä www.siikalatva.fi. Virallisissa kuulemisvaiheissa kaava-

aineistot ovat julkisesti nähtävillä Siikalatvan kunnantalolla ja internetissä www.siikalatva.fi. 
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Yhteystiedot 
Asemakaava tehdään konsulttityönä Sweco Infra & Rail Oy:ssä. Kaavoitusta ohjaa Siikalatvan kunnan 

kaavoituksesta vastaava henkilöstö. 

 

Siikalatvan kunta 

Tekninen johtaja Hannu Komu 

hannu.komu@siikalatva.fi 

044 5118 601 

 

Kaavaa laativa konsultti 

SWECO 

Arkkitehti Elina Marjakangas 

elina.marjakangas@sweco.fi 


