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Maanmittauslaitos 2018, ortokuva alueelta

SIILINJÄRVI Viertotien alueen asemakaavamuutos

Maankäytönsuunnittelu

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAAVAHARJU

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden soveltuva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (oas).
OAS:ssa kerrotaan perustiedot kaava-alueesta, hankkeen tavoitteet, suunnittelutilanne,
selvitykset, arvioitavat vaikutukset, osalliset, osallistumismahdollisuudet, suunnitteluvaiheet, aikataulu ja yhteystiedot.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan päivittää työn kuluessa.

1 Alueen sijainti ja rajaus
Suunnittelualue sijaitsee Kirkonkylän taajama-alueella.

KUVA 1: Suunnittelualueen sijainti
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KUVA 2: Suunnittelualueen rajaus (pinta-ala noin 1,5 ha)

2 Asemakaavamuutoksen tavoitteet
Asemakaavamuutoksen päätarkoitus on mahdollistaa lisärakentamista kortteliin 1209
liike- ja toimistokorttelin (K-2) alueelle ko. aluetta laajentamalla. Alueella toimii Siilinjärven psykiatrian poliklinikka. Lisärakentamisen määrä olisi noin 1450 k-m2. Laajennusrakennus olisi 4 kerroksinen. Yksityiskohdat täsmentyvät rakennussuunnittelun aikana.
Laajentaminen tapahtuisi osin kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten (YK)
korttelialueen puolelle (alueiden välistä rajaa muuttamalla). YK -alueella toimii Siilinjärven helluntaiseurakunta.
Psykiatrian poliklinikan lisäpysäköintitarve tultaisiin osoittamaan kadun vastakkaiselle
puolelle, nykyisen asemakaavan mukaiselle lähivirkistysalueelle (VL-1).
Tavoitteena on myös luontoarvojen säilyttäminen ja kunnallistekniikan tarvitsemien varausten esittäminen.
Sivu 2 /8

749_1210_Viertotien_AKmuutos_OAS_08102018.docx

SIILINJÄRVI Viertotien alueen asemakaavamuutos

Maankäytönsuunnittelu

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAAVAHARJU

Asemakaavan muuttamisesta laaditaan maankäyttösopimus kunnan ja maanomistajan välillä.

3 Suunnittelutilanne
Maakuntakaava
Alueella on voimassa ympäristöministeriön 3.7.2008 vahvistama Kuopion seudun maakuntakaava, ympäristöministeriön 7.12.2011 vahvistama Pohjois-Savon maakuntakaava,
ympäristöministeriön 15.1.2014 vahvistama Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava
sekä ympäristöministeriön 1.6.2016 vahvistama Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava.
Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 tarkistamisen 1. vaiheen kaavaehdotus on pidetty
nähtävillä kesällä 2018. Tarkistamisen tavoitteena on saada aikaan voimassaolevista maakuntakaavoista yksi kokonaisuus, samalla nostaa seudullisen maankäytön rajaa ja näin
yleispiirteistää maakuntakaavaa.
Maakuntakaavassa asemakaava-alue on keskustatoimintojen aluetta (C).

KUVA 3. Ote Kuopion seudun maakuntakaavayhdistelmästä

Yleiskaava
Kaava-alueella on voimassa kunnanvaltuuston 25.4.2016 hyväksymä kirkonkylän yleiskaava.
Yleiskaavassa asemakaavamuutosalueelle on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon
(PY) ja asuinkerrostalojen (AK) -alueita.
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KUVA 4: Ote Kirkonkylän yleiskaavasta

Asemakaava
Kaavamuutosalueella on voimassa Kirkonmäen asemakaavat 1202 (hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.11.1985), 1204 (KV 3.12.1987) ja 1208 (KV 1.3.1999). Korttelissa 1209
on liike- ja toimistokorttelin (K-2), kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten
(YK) alueita, lähivirkistysalueita (VL, VL-1) ja katualueita.

KUVA 5: Ote alueen ajantasa-asemakaavasta
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4 Ohjaavat suunnitelmat ja selvitykset
Yleiskaavallisesti asemakaavamuutosta ohjaa Kirkonkylän yleiskaava.
Lisäksi otetaan huomioon seudullinen meluselvitys; Kuopion ja Siilinjärven meluselvitys
vuosille 2017 ja 2035, WSP Finland Oy 13.10.2017.

5 Arvioitavat vaikutukset
Kaavaratkaisusta aiheutuvien vaikutusten arvioinnin yhtenä tarkoituksena on tukea kaavan päätöksentekoprosessia. Toisaalta vaikutustarkastelu ohjaa suunnitteluratkaisuja.
Maanomistajien ja eri intressitahojen sekä osallistuvan suunnittelun ja edelleen vaikutusten arviointien kautta pyritään kehittämään alueen maankäytöllistä ja ympäristöllistä kokonaisuutta.
Nyt laadittava asemakaavamuutos on aluevaraustasolla suhteellisen vähäinen.
Asemakaavamuutoksen ja siihen kytkeytyvien suunnitelmien yhteydessä arvioidaan tarvittavissa määrin erityisesti seuraavia vaikutuksia (raportoidaan kaavaselostuksessa):
Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, erityisesti palveluihin

- yhdyskuntarakenteen eheyttäminen
- julkisten palveluiden toimivuus

Vaikutukset liikenteeseen

- liikenneturvallisuus
- pysäköintijärjestelyt

Vaikutukset yhdyskuntatalouteen

- kuntatalous julkisten palveluiden osalta

Vaikutukset luonnonympäristöön

- luontoarvojen huomioonotto

Vaikutukset taajamakuvaan ja rakennettuun ympäristöön

- taajamakuvan muutokset
- uudisrakentamisen liittyminen alueen kokonaisuuteen

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja
elinympäristöön

- palveluiden saatavuus
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6 Osalliset
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaavoituksen ominaisuuksiin kuuluu huolehtia
siitä, että eri intressiryhmien (osallisten) mahdollisuus osallistua asioiden käsittelyyn on
riittävän laajaa, oikeisiin asioihin kohdistuvaa ja oikein ajoittuvaa.
Suunnitteluun osallistutetaan päättäjät, kuntalaiset ja ne intressiryhmät, joita tarkastelualueen kehittäminen erityisesti koskettaa.
Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa
vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Tämän hankkeen osalta keskeiset osalliset ovat:
− lähialueen asukkaat, kiinteistöjen omistajat, palveluita tuottavat tahot
− kuntalaiset, joiden oloihin asemakaavamuutos vaikuttaa
− ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat sekä liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueet
− rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, ympäristöterveys, tekniset palvelut, sosiaalitoimi
6.1

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen
Kaavamuutoksen nähtävillä oloista, kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan Siilinjärven kunnan ilmoitustaululla ja internet -sivuilla www.siilinjärvi.fi sekä lehti-ilmoituksilla paikallislehti Uutis-Jousessa.
Tarvittaessa tietoa hankkeen etenemisestä sekä kaavakokouksista lähetetään osallisille
myös kirjeitse.
Valmistelu- ja tausta-aineisto, ns. kansalaisen kansio, on nähtävillä kunnantalolla sekä
pääkirjaston infopisteessä.
Asemakaava laaditaan vuorovaikutteisesti keskeisiä osallisia kuullen.
Kaavaprosessin suunnitteluvaiheet ja osallistumismahdollisuudet on kuvattu seuraavassa
kohdassa; Suunnitteluvaiheet ja alustava aikataulu.
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6.2

Suunnitteluvaiheet ja alustava aikataulu
Työn käynnistäminen, kaavan valmisteluvaihe
touko - lokakuu 2018
− Aloitusvaiheen viranomaispalaveri pidetty 21.5.2018
− Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja kaavaluonnoksen laatiminen (MRL 62 §, 63 §)
− Tarvittavat neuvottelut muiden osallisten kanssa
Käsittely: OAS:n ja kaavaluonnoksen käsittely kunnanhallituksessa ja asettaminen nähtäville.
Osallistuminen: Osallisilla mahdollisuus esittää mielipiteitä OAS:sta ja kaavaluonnoksesta (MRA 30 §).
Lausuntopyynnöt ja neuvottelut osallisten kanssa tarvittavissa määrin.
Tiedottaminen: vireille tulosta, OAS:n ja kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan kuulutuksella paikallislehti Uutis-Jousessa, kunnan ilmoitustaululla ja internet -sivulla www.siilinjarvi.fi.

Kaavaehdotus
marras - joulukuu 2018
− Kaavaehdotuksen laatiminen: mahdollisen palautteen käsittely, kaavakartta ja kaavaselostus
− Maankäyttösopimuksen laadinta kunnan ja maanomistajan välillä
Käsittely: Kaavaehdotuksen käsittely kunnanhallituksessa ja asettaminen nähtäville (MRA 27 § asemakaava).
Osallistuminen: Kaavaehdotus asetetaan nähtäville ja pyydetään lausunnot (MRA 28 §). Osallisilla mahdollisuus jättää muistutuksia. Viranomaisneuvottelu tarvittaessa lausuntojen ja muistutusten saavuttua.
Tiedottaminen: Kuten edellä

Kaavan hyväksymiskäsittely
− Saatujen lausuntojen ja muun palautteen käsittely
− Kaavaehdotuksen tarkistaminen tarvittaessa

tammikuu 2019

Käsittely: Kaavaehdotuksen käsittely kunnanhallituksessa ja hyväksyminen valtuustossa (MRL 52 § asemakaava).
Osallistuminen: Mahdollinen valitusprosessi. Kaavan hyväksymispäätöksen laillisuudesta voi valittaa ItäSuomen hallinto-oikeuteen.
Tiedottaminen: Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla ja internet -sivuilla sekä kunnan virallisessa ilmoituslehdessä.
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7 Yhteystiedot
7.1

Kaavan hallinnollinen käsittely
Siilinjärven kunta
Konserni- ja maankäyttöpalvelut
PL 5
71801 SIILINJÄRVI
Kaavoituspäällikkö Timo Nenonen
Puh. 044 740 1410
Sähköposti: timo.nenonen@siilinjarvi.fi

7.2

Kaavanlaadinta
Maankäytönsuunnittelu
Kaavaharju
Leväsentie 23
70780 KUOPIO
Kaavoitusinsinööri Jorma Harju
Puh. 044 596 3111
Sähköposti: jorma.harju@kaavaharju.fi
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