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Suunnittelualueen sijainti.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavoitustyöhön tulee sisällyttää kaavan
laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja
vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.
Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmassa esitellään seuraavat asiat:
 Mihin suunnitellaan (sijainti)
 Kaavoituksen tavoitteet ja lähtökohdat
 Mitä vaikutuksia kaavalla saattaa olla ja miten niitä arvioidaan
 Miten ja missä vaiheessa osalliset voivat vaikuttaa kaavan valmisteluun
 Miten kaavan valmistelu ja päätöksenteko etenevät
 Mistä saa tietoa kaavoituksesta

REJLERS FINLAND OY

Y-tunnus 0765069-8

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee välittömästi Siikaisten kuntakeskuksesta länteen
Lauttijärventien ja Siikaisjärven etelärannan rajaamalla alueella.
Suunnittelualueella sijaitsee sekä omakotiasutusta että loma-asutusta. Alueella on
paikoin runsasta lehtipuuvaltaista metsää. Pihapiireissä on myös komeata täysikasvuista
puustoa. Alueen maasto on kumpuilevaa. Korkeimpien maastonkohtien väliin jäävät
alavammat tasanteet ovat alttiita tulville.
Lauttijärventie kulkee kapeana ja raittimaisena suunnittelualueen eteläreunalla.
Rakennukset työntyvät paikoin tien reunaan muodostaen rajattua katutilaa.

Ilmakuva suunnittelualueesta. (Lähde: MML)

Kaavoituksen tavoitteet ja lähtökohdat
Siikaisten kunnanvaltuusto hyväksyi 17.12.2015 (§ 44) keskustaajaman osayleiskaavan
2030 ja osayleiskaava sai lainvoiman Turun hallinto-oikeuden päätöksellä 23.8.2017 (nro
17/0240/1). Osayleiskaavaan on suunnittelualueelle osoitettu pientalovaltaisia alueita,
joiden lomassa virkistysalueyhteyksiä venevalkamineen. Kunnan tavoitteena on muuttaa
ja laajentaa asemakaavaa vastaamaan hyväksyttyä osayleiskaavaa. Voimassa olevan
asemakaavan loma-asumiselle ja matkailulle varatuille palveluille (RH) ei Siikaisten
keskustaajaman tuntumassa ole enää kysyntää tai tarvetta.
Kaavamuutos- ja laajennustyön tarkoituksena on järjestää Siikaisten kuntaan
rakentamismahdollisuuksia omakotiasumiselle ja virkistykselle. Kaavatyössä tutkitaan
alueelle muodostettavien rakennuspaikkojen liittyminen sekä alueen sisäiseen
liikenneverkkoon että Lauttijärventiehen ja ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen.
Myös kevyen liikenteen yhteydet sekä virkistysyhteydet tutkitaan kaavatyössä. Alueen
luonto- ja kulttuurihistoria-arvot otetaan kaavatyössä huomioon.
Asemakaavatyön lähtökohtana toimii Siikaisten keskustaajaman osayleiskaava 2030
kaavaselostuksineen, selvityksineen sekä muine lähtöaineistoineen.
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Arvioitavat vaikutukset
Kaavatyön aikana arvioidaan toteuttamisen vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen,
taajamakuvaan, kulttuuriperintöön ja -maisemaan, luonnonympäristöön sekä
liikenteeseen. Lisäksi arvioidaan taloudellisia vaikutuksia kunnallistekniikan ja
liikenneverkon osalta.

Taustalla olevat suunnitelmat ja strategiat
Maakuntakaava
Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön 30.11.2011 vahvistama
Satakunnan maakuntakaava. Maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman
hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä 13.3.2013.

Ote Satakunnan maakuntakaavasta. Asemakaavoitettava alue ympyröity punaisella.

Ympäristöministeriö on vahvistanut 3.12.2014 tuulivoimatuotantoalueita koskevan
Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1. Kaava on saanut lainvoiman korkeimman
hallinto-oikeuden päätöksellä 6.5.2016.
Suunnittelualueelle ei ole osoitettu aluevarauksia vaihemaakuntakaavassa 1.
Satakuntaliiton maakunta valtuusto hyväksyi 17.5.2019 Satakunnan
vaihemaakuntakaavan 2. Maakuntavaltuuston hyväksymispäätös sai lainvoiman
1.7.2019. Kuulutus vaihemaakuntakaavan 2 voimaantulosta on julkaistu 20.9.2019.
Tavoitteena vaihemaakuntakaavassa 2 on uusiutuvan energian ja biotalouden
kasvumahdollisuuksien edistäminen, muuttuvan kaupan mahdollisuuksien
tunnistaminen sekä maakunnan kulttuurisen identiteetin vahvistaminen asukkaat ja
luonnonympäristö huomioiden. Tavoitteena on kotimaisen energiatuotannon
lisääminen ja huoltovarmuuden edistäminen. Kaavan tultua voimaan kumoutuu samalla
Satakunnan maakuntakaavan vastaavat merkinnät ja määräykset.
Suunnittelualue on vaihemaakuntakaavassa 2 osoitettu kokonaisuudessaan
taajamatoimintojen alueeksi (A ).
Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen ja muille
taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle
rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita
sekä erityisalueita.
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Taajamatoimintojen aluetta ( A) koskeva vaihemaakuntakaavan 2 suunnittelumääräys:
”Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen
eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Uusi
rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä tavalla,
joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta.
Täydennysrakentamista ja muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava
huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet sekä viher- ja
virkistysverkko.
Alueilla on turvattava yleisten ranta-alueiden varaaminen maisemarakenteellisesti ja kuvallisesti ja luontoarvoiltaan kestäviltä, korkeatasoisilta alueilta, osana alueen
yhtenäistä viher- ja virkistysverkkoa.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan taajamatoimintojen alueille
palveluverkon tarpeiden perusteella osoittaa uusia vähittäiskaupan suuryksiköitä silloin,
kun kyseiset yksiköt ovat merkitykseltään paikallisia, yhdyskuntarakenne tukee kaupan
saavutettavuutta ja haitalliset vaikutukset voidaan välttää.
Taajamatoimintojen alue ei ole ensisijaisesti tarkoitettu tilaa vaativan kaupan
suuryksiköiden sijoittumisalueeksi.
Kaupan suuryksiköiden mitoitus tulee yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa määritellä
paikallisen ostovoiman pohjalta ja yksiköiden toteutumisen ajoitus tulee
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa sitoa muun taajamarakenteen ja
liikennejärjestelmien toteutukseen.

Osayleiskaava
Siikaisten keskustaajaman osayleiskaava 2030 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa
17.12.2015 (§ 44). Kaava sai lainvoiman Turun hallinto-oikeuden päätöksellä 23.8.2017
(nro 17/0240/1).

Ote Siikaisten keskustaajaman osayleiskaavasta 2030.

Suunnittelualue on merkitty osayleiskaavaan pääosin pientalovaltaiseksi alueeksi (AP).
AP-aluetta koskee osayleiskaavamääräys: ”Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.”
AP-alueiden väliin on kaavaan merkitty virkistysalueyhteydet (VL). Siikaisjärven rantaan
on merkitty venevalkamia (LV). Lauttijärventien eteläpuolelle on merkitty kevyen
liikenteen väylä. Seurakunnan leirikeskuksen alue on merkitty julkisten palvelujen ja
hallinnon alueeksi (PY).
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Virkistysalueen ja venevalkaman välille on merkitty viheryhteystarve.

Siikaisjärven rannan koivikkolehto ja kostea tervaleppälehto on merkitty
osayleiskaavaan luo-1 –alueeksi.

Suunnittelualueelle on merkitty kaksi suojeltavaa rakennusta: sr-1/13, 1930-luvulla
rakennettu Järvilahden talo ja sr-1/58, Untolan asuinrakennus 1800-luvun lopulta.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi merkittyjä kohteita suunnittelualueella on kaksi:
sr-2/2, Ahtolan asuinrakennus 1800-1900 –lukujen vaihteesta ja sr-2/20, Kiikerin
asuinrakennus 1950-luvun lopulta.

Asemakaava
Osalla suunnittelualuetta on voimassa Siikaisten keskustan asemakaava, jota on laadittu
useammassa eri vaiheessa ja hyväksytty /vahvistettu vuosina 1969-2017.
Suunnittelualueella ei ole ranta-asemakaavoja.
Voimassa olevaan asemakaavaan sisältyvä suunnittelualueen osa on merkitty
suurimmalta osaltaan loma-asunto- ja matkailupalvelujen korttelialueeksi (RH).
RH-alueen länsipuolelle on asemakaavaan varattu laaja venevalkaman korttelialue (LV).
RH-alueen eteläpuolelle on asemakaavaan osoitettu puistoaluetta (P).
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Ote keskustan asemakaavayhdistelmästä.

Selvitykset
Työssä käytetään mahdollisimman paljon hyödyksi Siikaisten keskustan osayleiskaavaa
varten laadittuja selvityksiä, mm. luonto- ja maisemaselvityksiä, rakennusinventointeja
sekä liikenteellisiä selvityksiä. Mahdollisten lisäselvitysten tai jo laadittujen selvitysten
päivittämisen tarpeesta ja laajuudesta sovitaan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa.

Osalliset
Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin
oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden
toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Osallisia ovat:
 Satakuntaliitto
 Varsinais-Suomen ELY-keskus
 Satakunnan Museo
 Satakunnan pelastuslaitos
 Lankosken Sähkö
 Suupohjan seutuverkko
 DNA, Telia
 Siikaisten kunnan hallintokunnat, joiden toimialaa hanke koskee
 Yritykset, paikallisyhdistykset, alueen käyttäjät ja yhteisöt
 Alueen maanomistajat ja lähialueiden asukkaat sekä muut, joita hanke saattaa
koskea
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Vuorovaikutus ja alustava aikataulu
Asemakaavan muutos ja laajennus laaditaan tiiviissä yhteistyössä alueen
maanomistajien kanssa. Työn aikana järjestetään useita tilaisuuksia maanomistajien,
kunnan ja kaavoituskonsultin kesken. Heti kaavatyön alussa kartoitetaan tarkoin
maanomistajien toiveet ja tavoitteet asemakaavan muutokselle ja laajennukselle.

Vireilletulo
Asemakaavamuutoksen ja laajennuksen vireilletulosta kuulutetaan paikallislehdessä ja
kunnan verkkosivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä
kunnantalolla ja kunnan internet-sivuilla www.siikainen.fi koko kaavan laadinnan ajan
(MRL 63§).
Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelman
riittävyydestä ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville (MRL 6§, 62§).

Luonnosvaihe
Asemakaavan muutos- ja laajennusluonnoksen nähtävilläolosta kuulutetaan
paikallislehdessä ja kunnan verkkosivuilla. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus
esittää mielipiteitään kaavaluonnoksesta sen ollessa julkisesti nähtävillä.

Ehdotusvaihe
Saadun palautteen pohjalta laadittu asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus
asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Kaavaehdotuksen
nähtävilläolosta kuulutetaan paikallislehdessä ja kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus on nähtävillä Siikaisten kunnantalolla 30 päivän ajan. Osalliset voivat tehdä
nähtävilläolon aikana kaavaehdotusta koskevia muistutuksia. Kaavaehdotuksesta
jätettyihin muistutuksiin ja annettuihin lausuntoihin laaditaan vastineet ja asemakaavaa
tarkistetaan tarvittaessa.

Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen
Asemakaavamuutoksen ja -laajennuksen hyväksyy Siikaisten kunnanvaltuusto.
Päätöksestä on mahdollista valittaa Turun hallinto-oikeuteen.
Kaavoituksen eri vaiheista tiedotetaan ilmoituksella paikallislehdessä, kirjeitse osallisille
sekä Siikaisten kunnan verkkosivuilla.
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Alustava aikataulu
Aikataulu on tavoitteellinen ja sitä tarkistetaan suunnittelutyön edetessä.
Suunnitteluprosessin aikana järjestetään tarvittavat viranomaisneuvottelut.
TAMMIKUU - HELMIKUU 2019
 Aloitusvaihe
 Vireilletulo
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
KESÄKUU 2019 - TOUKOKUU 2020
 Valmisteluvaihe
 Asemakaavaluonnoksen asettaminen nähtäville
 Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin
 Kaavaluonnoksen mahdollinen tarkistaminen
ELOKUU - MARRASKUU 2020
 Asemakaavaehdotuksen työstäminen
 Asemakaavaehdotus nähtävillä
 Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin
MARRAS - JOULUKUU 2020
 Asemakaavaehdotuksen mahdollinen tarkastaminen
 Siikaisten kunnanvaltuuston käsittely – kaavan hyväksyminen ja vahvistaminen

Palaute ja yhteystiedot
Mielipiteet, muistutukset ja lausunnot osoitetaan luonnos- ja ehdotusvaiheessa
Siikaisten kunnanhallitukselle nähtävilläoloajan kuluessa.
Kaavan laatijana toimii Rejlers Finland Oy. Asemakaavan muutos ja laajennus
toteutetaan yhteistyössä Siikaisten kunnan kanssa.
Siikaisten kunta
Kankaanpääntie 1 a
29810 Siikainen
Anne Järvenranta tekninen johtaja
puh 044 720 1028
anne.jarvenranta@siikainen.fi
Kaavan laatija
REJLERS FINLAND OY
Kaija Maunula, arkkitehti SAFA YKS 524 (31.1.2020 saakka)
Kirsti Kanerva, arkkitehti SAFA ARK 710
050 5620620
kirsti.kanerva@ark-kanerva.fi
Leo Hari, LUK, FM maantiede
040 8011349
leo.hari@rejlers.fi
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