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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia kaavan tar-

koitukseen ja merkitykseen nähden soveltuva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (oas). 

OAS:ssa kerrotaan perustiedot kaava-alueesta, hankkeen tavoitteet, suunnittelutilanne, 

selvitykset, arvioitavat vaikutukset, osalliset, osallistumismahdollisuudet, suunnitteluvai-

heet, aikataulu ja yhteystiedot. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan päivittää työn kuluessa. 

1 Alueen sijainti ja rajaus 

Suunnittelualue sijaitsee Vuorelan taajama-alueella.  

 

KUVA 1: Suunnittelualueen sijainti 
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KUVA 2: Suunnittelualueen rajaus (pinta-ala on noin 4 ha) 

2 Asemakaavamuutoksen tavoitteet 

Asemakaavamuutoksen päätarkoitus on mahdollistaa lisää kerrostalorakentamista Vuo-

relan taajama-alueen välittömään yhteyteen.Tavoitteena on myös luontoarvojen säilyttä-

minen ja kunnallistekniikan tarvitsemien varausten esittäminen. 
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3 Suunnittelutilanne 

Maakuntakaava 

Alueella on voimassa ympäristöministeriön 3.7.2008 vahvistama Kuopion seudun maa-

kuntakaava, 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 on maakuntavaltuusto hy-

väksynyt 19.11.2018. Maakuntakaava on tullut voimaan 1.2.2019 

Maakuntakaavassa asemakaava-alue on keskustatoimintojen paikalliskeskusaluetta (ca1) 

ja taajamatoimintojen aluetta (A 002).  

 

KUVA 3. Ote Kuopion seudun maakuntakaavayhdistelmästä 

Yleiskaava 

Alueella on voimassa Etelä-Siilinjärjen yleiskaava, joka on hyväksytty kunnanvaltuus-

tossa 7.4.2014. Yleiskaavassa suunnittelualueella on merkinnät kokoojakadusta ja suoja-

viheralueesta (EV) 

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan kaavamuutostyö on vireillä ja osallistumis- ja arviointi-

suunnitelma nähtävillä kunnanhallituksen päätöksellä 2.3.2020. Muutostyössä yleiskaava 

tarkistetaan ajan tasalle.  

Nyt asemakaavoitettavan alueen osalta yleiskaavassa tullaan tarkastelemaan aluetta kes-

kustapalvelujen alueeseen liittyvänä kerrostaloalueena. 
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KUVA 4: Ote Etelä-Siilinjärven yleiskaavasta 

Asemakaava 

Kaavamuutosalueella on voimassa Vuorelan alueen asemakaava. Voimassa olevassa ase-

makaavassa suunnittelualue on Vuorelantien katualuetta ja sen itäpuolista suojaviheralu-

etta (EV). Suojaviheralueella on merkintä liito-oravareviiristä (pl-1). 

 

KUVA 5: Ote alueen ajantasa-asemakaavasta 
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4 Ohjaavat suunnitelmat ja selvitykset 

Yleiskaavallisesti asemakaavamuutosta ohjaa Etelä-Siilinjärven yleiskaava. Kunnassa on 

vireillä ko. yleiskaavan ajantasaistaminen. Nyt asemakaavoitettavan alueen osalta yleis-

kaavan ajantasaistuksessa tullaan tarkastelemaan aluetta keskustapalvelujen alueeseen 

liittyvänä kerrostaloalueena. 

Laadittuja ja huomioon otettavia selvityksiä ovat mm: 

 Vuorelan liito-oravaselvitys (Pöyry Finland Oy, 22.6.2017) 

 Vuorelantien alueen melutarkastelu (Sito 13.1.2015) 

 Maaperäselvityksiä (Pöyry Finland Oy, 8.12.2015) 

 Hulevesiselvitys (Etelä-Siilinjärven hulevesiselvitys, Pöyry Finland Oy, 23.8.2012) 

5 Arvioitavat vaikutukset 

Kaavaratkaisusta aiheutuvien vaikutusten arvioinnin yhtenä tarkoituksena on tukea kaa-

van päätöksentekoprosessia. Toisaalta vaikutustarkastelu ohjaa suunnitteluratkaisuja. 

Kunnan ja eri intressitahojen sekä osallistuvan suunnittelun ja edelleen vaikutusten arvi-

ointien kautta pyritään kehittämään alueen maankäytöllistä ja ympäristöllistä kokonai-

suutta.  

Asemakaavamuutoksen ja siihen kytkeytyvien suunnitelmien yhteydessä arvioidaan tar-

vittavissa määrin erityisesti seuraavia vaikutuksia (raportoidaan kaavaselostuksessa): 

 

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntara-
kenteeseen, erityisesti palveluihin 

- yhdyskuntarakenteen eheyttäminen 

- julkisiin palveluihin tukeutuva asuinrakentaminen 

Vaikutukset liikenteeseen - liikenneturvallisuus 

- pysäköintijärjestelyt 

Vaikutukset yhdyskuntatalouteen - kuntatalous julkisten palveluiden osalta 

Vaikutukset luonnonympäristöön - luontoarvojen huomioonotto 

 

Vaikutukset taajamakuvaan ja ra-
kennettuun ympäristöön 

- taajamakuvan muutokset 

- uudisrakentamisen liittyminen alueen kokonaisuuteen 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja 
elinympäristöön 

- palveluiden saatavuus 

- asuinmahdollisuuksien lisääminen 
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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 tarkastelu-

alueen 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 suunnitte-

lussa 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 -vas-

tuualueet 

 rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, ympäristöterveys, tekniset palvelut, sosiaa-

litoimi 

6.1 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Kaavamuutoksen nähtävillä oloista, kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan Sii-

linjärven kunnan ilmoitustaululla ja internet -sivuilla www.siilinjärvi.fi sekä lehti-ilmoi-

tuksilla paikallislehti Uutis-Jousessa.  

Tarvittaessa tietoa hankkeen etenemisestä sekä kaavakokouksista lähetetään osallisille 

myös kirjeitse. 

Valmistelu- ja tausta-aineisto, ns. kansalaisen kansio, on nähtävillä kunnantalolla sekä 

Vuorelan kirjaston 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    maalis - kesäkuu 2020 

 Viranomaisneuvottelu 

 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 kuulutuk-

sella paikallislehti Uutis-Jousessa, kunnan ilmoitustaululla ja internet -sivulla www.siilinjarvi.fi. 

 

Kaavaehdotus     heinä - syyskuu 2020 

 Kaavaehdotuksen laatiminen: mahdollisen palautteen käsittely, kaavakartta ja kaavaselostus 

 

Käsittely: Kaavaehdotuksen käsittely kunnanhallituksessa ja asettaminen nähtäville (MRA 27 § asema-

kaava). 

Osallistuminen: Kaavaehdotus asetetaan nähtäville ja pyydetään lausunnot (MRA 28 §). Osallisilla mah-

dollisuus jättää muistutuksia. Viranomaisneuvottelu tarvittaessa lausuntojen ja muistutusten saavuttua. 

Tiedottaminen: Kuten edellä 

 

Kaavan hyväksymiskäsittely      loka - joulukuu 2020 

 Saatujen lausuntojen ja muun palautteen käsittely 

 Kaavaehdotuksen tarkistaminen tarvittaessa 

 

Käsittely: Kaavaehdotuksen käsittely kunnanhallituksessa ja hyväksyminen valtuustossa (MRL 52 § ase-

makaava). 

Osallistuminen: Mahdollinen valitusprosessi. Kaavan hyväksymispäätöksen laillisuudesta voi valittaa Itä-

Suomen hallinto-oikeuteen. 

Tiedottaminen: Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla ja internet -sivuilla sekä kun-

nan virallisessa ilmoituslehdessä. 
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7 Yhteystiedot 

7.1 Kaavan hallinnollinen käsittely 
 

Siilinjärven kunta 

Elinvoima- ja konsernipalvelut 

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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