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Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)?
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 63 §).
OAS:ssa kerrotaan perustiedot kaavasta, kuinka kaavoitus etenee, miten suunnittelutyöhön voi
osallistua, miten asioista tiedotetaan, ja ketkä kaavaa valmistelevat. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan päivittää työn kuluessa.

Mitä suunnitellaan?
Päivärinteen asemakaavalla määritellään keskeisellä paikalla sijaitsevan osittain asemakaavoittamattoman ja rakentamattoman alueen käyttö sekä lisätään ja monipuolistetaan kirkonkylän asuntokantaa. Asemakaavalla saatetaan suunnittelualueeseen kuuluva nykyinen asemakaava ajan
tasalle ja huomioidaan Siilinjoen luontoarvot sekä selvitetään rakennetun ympäristön kulttuuriarvot ja annetaan kaavassa tarvittavat suojelumääräykset.

Kaava-alueen sijainti ja rajaus
Suunnittelualue sijaitsee kantatien 75 (Nilsiäntien) varrella, noin kilometrin päässä Siilinjärven keskustasta itään päin. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Nilsiäntiehen, idässä Laitilantiehen, etelässä Joentauksen asemakaava-alueeseen ja lännessä Siilinjokeen.
Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 8,5 ha, josta asemakaavan muutosaluetta on noin 1,4 ha.
Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on esitetty alla olevissa kuvissa.

Kuva 1 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus
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Suunnittelun lähtökohdat
Maakuntakaavat
Suunnittelualueella on voimassa Kuopion seudun maakuntakaava (YM 3.7.2008), Pohjois-Savon
maakuntakaava (YM 7.12.2011), Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava (YM 15.1.2014), Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava (YM 1.6.2016) sekä Pohjois-Savon maakuntakaava 2040,
vaihe 1 (Maakuntavaltuusto 19.11.2018). Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 2. vaihe on tullut
vireille 26.8.2019.

Kuva 2 Ote Kuopion seudun maakuntakaavayhdistelmästä

Yleiskaava
Kaava-alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kirkonkylän yleiskaava, jonka Siilinjärven kunnanvaltuusto hyväksyi 25.4.2016.

Kuva 3 Ote Siilinjärven kirkonkylän yleiskaavasta
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Asemakaava
Suunnittelualueesta suurin osa on vielä asemakaavoittamatonta aluetta. Kaavamuutosalueella on
voimassa 18.6.2012 hyväksytty asemakaava.

Kuva 4 Ote ajantasa-asemakaavasta
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Kaavatyön tavoitteet
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteena on määritellä keskeisellä paikalla sijaitsevan osittain asemakaavoittamattoman ja rakentamattoman alueen käyttö ja tarkistaa suunnittelualueeseen kuuluvan voimassa olevan asemakaavan ajantasaisuus.
Kaavoitettavalle alueelle mahdollistetaan väestökasvua tukevaa asuinrakentamista liikenteellisesti ja palvelujen kannalta hyvin saavutettavissa olevalle paikalle ja osoitetaan aluetta palvelevat
katualueet sekä viher- ja suojaviheralueet. Alueelle mahdollistetaan uudenpäiväkodin rakentaminen.
Asemakaavalla kehitetään alueen kevyen liikenteen yhteyksiä ja virkistysalueita. Kaavatyössä
huomioidaan Siilinjoen luontoarvot sekä selvitetään rakennetun ympäristön kulttuuriarvot ja annetaan kaavassa tarvittavat suojelumääräykset.
Asemakaavalla mahdollistetaan suojellun Siilinkosken vanhan myllyrakennuksen monipuolinen
käyttö sekä alueella sijaitsevan omakotitalon kehittäminen yritystoimintaan.
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan alueella sijaitsevan kaupan vähäinen laajentaminen
kausimyyntiin sekä päivittäistavarakaupan osuuden kasvattaminen.

Asemakaavoitusta ohjaavat selvitykset ja suunnitelmat
Luonto ja luonnonvarat
Kirkonkylän alueelle on tehty luontoselvitys yleiskaavaa varten vuonna 2014.
Siilinjoki on todettu paikallisesti arvokkaaksi linnustokohteeksi, jossa voi tavata koskikaroja, satakieliä, viitakerttusia ja muita vesilintuja. Siilinjoen luontoarvot otetaan huomioon kaavoituksessa.
Maisema
Suunnittelualueen maaperää on selvitetty hankkeen valmistelun yhteydessä vuosina 2007, 2015,
2018 ja 2019. Suunnittelualueen maisemalliset arvot selvitetään ja otetaan huomioon suunnittelussa. Tarvittaessa laaditaan erillinen suunnitelma maiseman muutosten ohjaamiseksi.
Liikenneyhteydet ja liikenteen häiriötekijät
Suunnittelualueelle on teetetty meluselvitys vuonna 2012 ja meluselvityksen päivitys vuonna 2017
sekä Laitilantien aluevaraussuunnitelma vuonna 2012 ja aluevaraussuunnitelman tarkistus vuonna
2013.
Liikennejärjestelyjen nykytila ja mahdolliset kehittämisen tarpeet analysoidaan. Erityistä huomiota
kiinnitetään kevyen liikenteen turvallisuuteen ja reitistöjen suunnitteluun.
Taloudelliset selvitykset
Kaavataloudellisilla laskelmilla selvitetään asemakaavoitusratkaisujen kannattavuutta.
Kunnallistekniset suunnitelmat
Suunnittelualue liittyy suoraan kunnallisteknisiin runkoverkostoihin. Alueen kunnallistekniikan järjestämistä varten laaditaan tarvittavat suunnitelmat.
Kulttuuriperintö
Kirkonkylän alueelle on tehty rakennuskulttuuri-inventointi vuonna 2013. Siilinkosken vanha mylly
on rakennushistoriallisesti ja historiallisesti maakunnallisesti arvokas rakennus. Siilinkosken asuinrakennus on inventoinnissa arvotettu arkkitehtonisilta, historiallisilta ja ympäristöarvoiltaan tärkeäksi rakennukseksi.
Kulttuurihistorialliset arvot otetaan huomioon kaavoituksessa ja asemakaavalla suojellaan arvokkaimmat kohteet.
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Alueen kaavoituksesta aiheutuvat vaikutukset ja niiden arviointi
Arvioinnin tavat täsmentyvät suunnittelun edetessä. Vaikutusten arvioinnit dokumentoidaan kaavaselostuksessa.
Seuraavia kaavan vaikutuksia arvioidaan:
Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen

- olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttömahdollisuudet, kehittäminen ja eheyttäminen
- väestö, asuntojen ja virkistysalueiden määrä

Vaikutukset liikenteeseen

- liikenteen sujuvuus, liikenneturvallisuus
- kevyen ja joukkoliikenteen toimintaedellytykset
- asukaspysäköinti

Vaikutukset yhdyskuntatalouteen

- kaava- ja yhdyskuntatalous
- kunta- ja asukkaiden talous

Vaikutukset luonnonympäristöön

- luonnonsuojelu ja monimuotoisuus
- pintavedet, hulevedet

Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja rakennettuun ympäristöön

-

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja
elinympäristöön

- terveellisyys, viihtyisyys ja elinolot (melu, ilman laatu,
tulva, padot)
- alueen identiteetti ja imago
- palveluiden alueellinen saatavuus

maisema- ja taajamakuva
infrastruktuuri ja rakennettu ympäristö
kulttuuriympäristön säilyminen
uudisrakentamisen liittyminen alueen kokonaisuuteen

Osalliset
Alueen suunnittelua toivotaan tehtävän aktiivisessa vuorovaikutuksessa osallisten kesken sekä
viranomaisten ja yhteisöjen kanssa, joiden toimialaa alueen kaavoitus koskee. Osallisten esittämät huomiot ja kannanotot otetaan huomioon suunnitteluratkaisuja ja niiden vaikutuksia arvioitaessa.
Suunnittelussa mukana olevia osallisia ovat mm.:
- alueen asukkaat, kiinteistöjen omistajat, alueella toimivat yritykset
- kuntalaiset, joiden oloihin kaavoitus vaikuttaa
- Pohjois-Savon Liitto
- ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat sekä liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueet
- Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
- Pohjois-Savon pelastuslaitos
- Savon Voima Oyj
- Savon Voima Lämpö Oy
- DNA Palvelut
- Luonnonsuojeluyhdistys
- Rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, ympäristöterveys, tekniset palvelut, yritys-asiamies
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Miten vaikutan kaavoituksen eri vaiheissa?
Kaavoituksessa osalliseksi katsotaan jokainen, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Seuraavassa kaaviossa esitetään millä tavalla osallinen
voi kussakin kaavavaiheessa vaikuttaa:
KAAVOITUKSEN VAIHE

MITEN OSALLINEN VOI VAIKUTTAA?

Kaavan vireille tulo
Vireille tulosta tiedotetaan kaavan valmisteluaineiston julkaisemisen tai kaavoituskatsauksen yhteydessä.
Kaavan valmistelu, kaavaluonnos
Kaavaluonnos pidetään nähtävillä kunnan nettisivuilla, kunnantalolla ja kirjastojen info-pisteissä.

 Osallinen voi osallistua kaavaneuvotteluihin ja
kaavakokouksiin.
 Osallinen voi esittää kannanottoja ja arvioita.
 Osallinen voi kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana esittää kaavaluonnosta koskevia lausuntoja.

Kaavaehdotus
Kaavakartan ja kaavaehdotuksen sisältävä kaavaehdotus asetetaan nähtäville.
Hyväksyminen

 Osallinen voi kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana esittää kaavaehdotusta koskevia muistutuksia.
Muutoksenhaku

Mikäli kaavaehdotusta ei lausuntojen ja Yleis- tai asemakaavan hyväksymispäätökseen voi
muistutusten johdosta ole tarpeen tarkis- hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.
taa, kunnanvaltuusto voi hyväksyä sen.
Valituksen voi tehdä sillä perusteella, että:
Jos ehdotusta joudutaan olennaisesti tar päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
kistamaan, se asetetaan uudestaan näh päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimitäville.
valtansa, tai
 päätös on muuten lainvastainen (esimerkiksi ei
täytä kaavan sisältövaatimuksia).
Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa edelleen
korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kaavoitusyksikkö on valmistellut opasvihkosen "Miten vaikutan". Lisää tietoa löytyy myös ympäristöministeriön kotisivuilta.
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Tiedottaminen
Kaikkien kaavavaiheiden nähtävillä olosta ilmoitetaan lehti-ilmoituksella 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. Kunnan kotisivuilla (www.siilinjarvi.fi) on myös tietoa kaavojen merkittävistä
käsittelyvaiheista ja päätöksenteosta.

Aikataulu
Kaavatyö tuli vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto asetettiin nähtäville helmi-maaliskuussa 2017. Kaavan valmisteluaineistosta varattiin osallisille tilaisuus mielipiteen esittämiseen joko lausuntopalaverissa tai erillisellä lausunnolla. Asemakaavaehdotuksen on
tarkoitus valmistua kevään 2020 aikana, minkä jälkeen kaava pyritään saamaan lainvoimaiseksi.

Yhteyshenkilöt
kaavoituspäällikkö Timo Nenonen
puh 044 740 1410

kaavasuunnittelija Riikka Leskinen
puh 044 740 1403

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi
internet: www.siilinjärvi.fi

