
 

 

SIIKAJOKI  
SAARIKOSKI 
OSAYLEISKAAVA 
SELOSTUSLUONNOS  
 

 
 

 
 
    

 
 
 

Kaavoituksen vireille tulo 23.6.2009 
 
Hyväksytty kunnanhallituksessa  xx.xx.200x  
xx § 
Hyväksytty kunnanvaltuustossa  xx.xx.200x  
xx  § 

 
 
 

 

 

AIRIX Ympäristö Oy 

Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu 

Puh.010 2414 600 

Fax 010 2414 601 

etunimi.sukunimi@airix.fi 

 

SIIKAJOEN KUNTA 



 

 
Maastokuvat AIRIX Ympäristö Oy 
 
 
Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 

1. Fingrid (2009). Kokkolan Ventusnevalta Muhoksen Pyhänselän sähköasemalle 
suunnitellun voimajohdon linajus.  http://www.fingrid.fi/portal/suomeksi/ ymparis-
to/yva-menettelyt/ventusneva-pyhanselka_400_kv/ 

2. Kujala Irene. Ruukin kulttuuriympäristöohjelma: Aluetieteen pro gradu -tutkielma   
Tampereen yliopiston Yhdyskuntatieteiden laitokselle (n. 2006). 

3. Mahosenaho Taimi & Maarit Örvesti (2003) Siikajokilaakson perinnemaisemia. Pro 
Agria. 

4. Museovirasto (2009). Museoviraston lausuntoja -tiedote 28/2009. 
5. Siikajoen kunnan kaavoituskatsaus 2009 
6. Siikajoen maankäyttöstrategia  
7. Pohjois-Pohjanmaan liitto (2000). Pohjois-Pohjanmaan kiinteät muinaisjäännökset. 

Osa 3.  
8. Pohjois-Pohjanmaan liitto (2005): Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava ja selostus 
9. Pohjois-Pohjanmaan liitto (2009): Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaavakartta ja tii-

vistelmä 
10. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto (1993): Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistorial-

lisesti merkittävät kohteet, osa 2 
11. Suihkonen Marja (2006) Hartaanselän maisemanhoitosuunnitelma  
12. Suihkonen Marja (2005) Saarikosken maisemaselvitys  
13. Suomen ympäristökeskus (2009). Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta. 
14. Tiehallinto, Oulun tiepiiri (2008): Liikennemääräkartta 2008 
15. Ruukki, Saarikoski. Rakennusinventointi. Irene Kujala ja Hanna Mällinen, 2004. 
16. Rakennusinventointiin liittyvä kohdekuvaus (67 kpl). Irene Kujala ja Hanna Mälli-

nen, 2004.  
 
Liitteet 
 Muisto 2. viranomaisneuvottelusta 15.12.2009 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



3 
 

SISÄLLYSLUETTELO 
 

JOHDANTO .......................................................................................................................... 5 

1 LÄHTÖKOHDAT ........................................................................................................... 7 

1.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA ...................................................................... 7 
1.1.1 Alueen yleiskuvaus ............................................................................................................ 7 
1.1.2 Maanomistus...................................................................................................................... 8 

1.2 SUUNNITTELUTILANNE ................................................................................................. 8 
1.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ........................................................................... 8 
1.2.2 Maakuntakaava.................................................................................................................. 8 
1.2.3 Siikajoen maankäyttöstrategia ......................................................................................... 11 
1.2.4 Siikajoen kaavatilanne ..................................................................................................... 11 
1.2.5 Muut suunnitelmat ........................................................................................................... 12 

1.3 ASUKASKYSELY ..........................................................................................................12 

2 NYKYTILANNE ............................................................................................................13 

2.1 VÄESTÖ, ELINKEINOT JA PALVELUT ..............................................................................13 
2.2 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ ...........................................................................................13 

2.2.1 Kulttuuriympäristö ............................................................................................................ 13 
2.2.2 Liikenne ja tiestö .............................................................................................................. 14 
2.2.3 Yhdyskuntatekniikka ........................................................................................................ 14 

2.3 KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA MAISEMA .............................................................................16 
2.3.1 Muinaisjäännökset ........................................................................................................... 16 
2.3.2 Rakennettu kulttuuriympäristö ......................................................................................... 16 
2.3.3 Maisemarakenne ............................................................................................................. 17 
2.3.4 Maisemakuva, -kohteet ja perinnemaisemat ................................................................... 19 

2.4 LUONNONYMPÄRISTÖ .................................................................................................21 
2.4.1 Kallioperä ......................................................................................................................... 21 
2.4.2 Maaperä ........................................................................................................................... 21 
2.4.3 Tulva ................................................................................................................................ 22 
2.4.4 Kasvillisuus ja arvokkaat luonnonympäristöt ................................................................... 23 

2.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT .......................................................................................25 

3 TAVOITTEET ...............................................................................................................26 

3.1 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTÖN TAVOITTEET ......................................................26 
3.2 VIRANOMAISTEN TAVOITTEET ......................................................................................26 
3.3 KUNNAN TAVOITTEET ..................................................................................................27 
3.4 ASUKKAIDEN JA MAANOMISTAJIEN TAVOITTEET .............................................................27 

4 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS ................................................................28 

4.1 SUUNNITTELUN VAIHEET .............................................................................................28 

5 YLEISKAAVA ..............................................................................................................29 

5.1 OSAYLEISKAAVA MERKINNÄT .......................................................................................29 
5.2 OSAYLEISKAAVAMÄÄRÄYKSET .....................................................................................29 
5.3 OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI ...................................................................29 

5.3.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja palveluihin ....................................................... 29 
5.3.2 Vaikutukset maisemaan ................................................................................................... 29 
5.3.3 Luonnonympäristöön kohdistuvat vaikutukset ................................................................. 30 
5.3.4 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ........................................................................... 30 
5.3.5 Vaikutukset tiestöön, reitistöihin ja tekniseen huoltoon ................................................... 31 
5.3.6 Sosiaaliset vaikutukset .................................................................................................... 31 
5.3.7 Vaikutukset elinkeinotoimintaan ...................................................................................... 31 

6 YLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN .............................................................................32 



4 
 

6.1 TOTEUTTAMISEN VAIHEITTAISUUS ................................................................................32 
6.2 DETALJIKAAVOITUS, TOTEUTTAMISTOIMET JA MUU SUUNNITTELU ...................................32 
6.3 ALUEELLE RAKENTAMINEN...........................................................................................32 



5 
 

JOHDANTO 
 
Saarikosken kylä sijaitsee noin 20 kilometriä Ruukin kuntakeskuksesta kaakkoon. Suunnitte-
lualue käsittää Saarikosken kylän lähiympäristöineen alla olevan kartan mukaisesti ja on 
kooltaan noin 3 900 hehtaaria. Idässä suunnittelualue rajoittuu Rantsilan kuntaan ja lännessä 
Paavolan kirkonkylän osayleiskaava-alueeseen.  

Alueelle ollaan laatimassa ohjeellista oikeusvaikutuksetonta osayleiskaavaa ja kaavan laa-
dinnassa kehitetään uudenlaisia kyläosayleiskaavoituksen periaatteita Saarikosken olosuh-
teisiin soveltaen. Kaavoitusprosessin aikana on suunnittelualueesta laadittu luonnon- ja kult-
tuuriympäristöön kohdistuvia selvityksiä, jotka ovat ohjanneet kaavaratkaisua. Osayleiskaa-
vassa esitetään sekä rakentamiselle suotuisat alueet että ne maa- ja metsätalousalueet, joil-
le rakentaminen on mahdollista tietyin edellytyksin. 

Saarikosken osayleiskaavan laatiminen on aloitettu yhteishankkeena Rantsilan kunnan Man-
kilan osayleiskaavan kanssa vuonna 2005. Ruukin kunnan kunnanhallitus on laittanut kaava-
työn vireille 16.5.2005. Hankkeen alkuvaiheessa tehtiin alueesta perusselvityksiä. Maise-
maselvitys, johon liittyy myös luonnonympäristöön kohdistuvia selvityksiä, on laadittu vuosina 
2005 - 2006 (Merja Suihkonen). Rakennusinvestointi on toteutettu vuonna 2004 (Irene Kujala 
ja Hanna Mällinen). Yhteistyö Rantsilan kunnan kanssa on sittemmin rauennut. Kaavatyötä 
on edistetty alun jälkeen hiljalleen ja 23.6.2009 Siikajoen kunnanhallitus on laittanut kaava-
työn uudelleen vireille ja asettanut osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. 

 

 
Kaava-alueen rajaus 
 
Oikeusvaikutukseton yleiskaava 

Mikäli rakennuslain mukaisesti (ennen vuotta 2000) laadittua yleiskaavaa ei ole vahvistettu, 
vaan se on vain kunnanvaltuuston hyväksymä, kutsutaan sitä niin sanotuksi ensimmäisen 
asteen yleiskaavaksi.  Tällaisella yleiskaavalla ei ole oikeusvaikutuksia esimerkiksi laaditta-
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essa asemakaavaa tai päätettäessä poikkeamisista, vaan alueella on voimassa seutukaava 
tai maakuntakaava.  Vastaavasti maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (vuoden 2000 alusta 
lähtien) yleiskaava voidaan laatia ja hyväksyä myös siten, että sillä ei ole kaavan tai sen 
osan alueella maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja oikeusvaikutuksia. Tällainen kaava 
on oikeusvaikutukseton yleiskaava.  Se, onko koko yleiskaava tai osa siitä tarkoitettu oikeus-
vaikutuksettomaksi, tulee ilmetä kaavakartalta. 

Oikeusvaikutukseton yleiskaava on lähinnä kunnan kehittämispoliittinen ja strateginen suun-
nitelma, joka on otettava huomioon valtuuston yleispiirteisenä maankäytön tavoitteena ja 
päätöksenä. Se ei voi aiheuttaa kunnalle lunastus- tai korvausvelvollisuutta. 

 
Kaavoitustyötä ohjaavat Siikajoen kunnan viranhaltijat ja luottamuselimet. Kaavoituskonsult-
tina on oululainen AIRIX Ympäristö Oy, jossa työhön ovat osallistuneet arkkitehti Timo Joke-
lainen, arkkitehti Iikka Ranta, FM Johanna Lehto ja FM Susanna Harvio sekä suunnittelu-
avustajana piirtäjä Tuija Junttila.  
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1  LÄHTÖKOHDAT 

1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

1.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Siikajoella, noin 20 kilometriä Ruukin keskustasta kaakkoon. Saari-
koski on perinteinen maalaiskylä, jossa maatalous nousee merkittävästi esille. Siikajoki mut-
kittelee itä-länsisuuntaisesti kylän läpi.1 Asukkaita alueella on noin 180. Saarikosken kylän 
keskus sijoittuu Siikajoen ylittävän sillan alueelle. Kylän käytöstä poistettu koulu sijaitsee ai-
van sillan korvassa. Alueella on aiemmin ollut myös kauppoja. 

Saarikoskeen alueen maankäytöllinen nykytila on nähtävissä Saarikoskelle tehdystä 0-
kaavasta. Se on pohjana osayleiskaavalle, mutta 0-kaavassa esitetty tilanne on muuttunut 
mm. maatilojen osalta. Tietoja on tarkistettu 0-kaavan valmistumisen jälkeen osayleiskaavaa 
varten. 

Saarikoski on pääosin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, maisemallisesti arvokasta pelto-
aluetta sekä maatalousaluetta. Alueella on maa-ainesten otto-alue Siikajoen eteläpuolella. 
Kyläalue, pientalovaltaiset asuntoalueet ja loma-asuntoalueet ovat pääosin keskittyneet pe-
rinteisesti joen läheisyyteen. Kylän päätienä toimii Saarikoskentie. 

 

 
 

                                            
 
1 Marja Suihkonen 2005 
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1.1.2 Maanomistus 

Suunnittelualueen maan omistavat pääosin yksityiset maanomistajat. Kunnalla on alueella 
vain vähän maanomistusta ja se keskittyy kylän keskusta-alueelle. 

1.2 Suunnittelutilanne 

1.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto on 26.11.2001 päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Tavoit-
teet on tarkistettu (tarkistetut tavoitteet tulleet voimaan 1.3.2009), tarkistuksen pääteemana 
oli ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Ne tulee ottaa huomioon osayleiskaavaa 
laadittaessa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen, 
jotka ovat: 

1. toimiva aluerakenne  

2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu  

3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat  

4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto  

5. Helsingin seudun erityiskysymykset  

6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

Näistä kaksi viimeistä eivät koske Siikajoen Saarikosken aluetta. Valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet on huomioitu maakuntakaavassa. 

1.2.2 Maakuntakaava 

Saarikoskella on voimassa 17.2.2005 vahvistettu Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava. 
Maakuntakaava on ohjeena yleiskaavaa laadittaessa. Saarikosken kylä on osoitettu maakun-
takaavassa maaseutuasutuksen kannalta tärkeänä kyläkeskuksena ja maaseudun kehittämi-
sen kohdealueena. Suunnittelualue on osin myös kaupunki-maaseutu -vuorovaikutusaluetta 
sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeää aluetta.    

 
Ote Pohjois-Pohjanmaan maankuntakaavasta  

(Pohjois-Pohjanmaan liitto) © Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupa PPOH/04/07 
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MAASEUDUN KEHITTÄMISEN KOH-
DEALUE (Siikajokilaakso) 

Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisia maaseutuasu-
tuksen alueita, joilla kehitetään erityisesti maatalou-
teen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja 
kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa 
asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. 
Vyöhykkeillä on tarvetta kehittää kuntien yhteistyöllä 
yhtenäisiä suunnitteluperiaatteita.  

Kehittämisperiaatteet:  

Alueita kehitetään jokiluontoon ja -maisemaan pe-
rustuvana sekä valtakunnallisesti ja maakunnalli-
sesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin ja –
kohteisiin tukeutuvana asumis-, virkistys- ja vapaa-
ajan alueena ja luontomatkailuvyöhykkeenä. Maa-
seutua kehitettäessä sovitetaan yhteen maaseu-
tuelinkeinojen, pysyvän asutuksen ja loma-
asutuksen tavoitteet, erityisesti maatalouden toimin-
taedellytykset huomioon ottaen. Loma-asutuksen ja 
matkailupalvelujen suunnitelmallisella kehittämisellä 
pyritään tukemaan maaseudun pysymistä asuttuna.  

Suunnittelumääräykset:  

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitet-
tävä huomiota luonnon ja ympäristön kestävään 
käyttöön, maiseman hoitoon sekä joen vedenlaadun 
parantamiseen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituk-
sessa tulee määritellä tulvan aiheuttamat rajoitukset 
rakentamiselle.  

VIHERYHTEYSTARVE  

Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutujen ja joki-
laaksovyöhykkeiden sisäisiä ja niitä yhdistäviä ta-
voitteellisia ulkoilun runkoreitistöjä viheralueineen. 
Merkintään sisältyy sekä olemassa olevia että kehi-
tettäviä ulkoilu-, pyöräily-, melonta- ym. reittejä. 

Suunnittelumääräys:  

Yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla tulee turvata 
virkistysalueiden ja -reittien seudullinen jatkuvuus ja 
kehittäminen sekä liittyminen virkistyskeskuksiin, 
suojelualueisiin ja kulttuuriympäristöihin.  

KYLÄ  

Merkinnällä osoitetaan maaseutuasutuksen kannal-
ta tärkeitä kyläkeskuksia, jotka ovat toimintapohjal-
taan vahvoja, aluerakenteen tai ympäristötekijöiden 
kannalta tärkeitä tai sijaitsevat taajaman läheisyy-
dessä.  

Suunnittelumääräykset:  

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kyläkes-
kuksen asemaa on pyrittävä vahvistamaan sovitta-
malla yhteen asumisen, alkutuotannon ja muun 
elinkeinotoiminnan tarpeet sekä kehittämällä kylän 
ydinaluetta toiminnallisesti, kyläkuvallisesti ja liiken-

nejärjestelyiltään selkeästi hahmottuvaksi kohtaa-
mispaikaksi.  

Uudisrakentaminen on pyrittävä sijoittamaan siten, 
että se sijoittuu palvelujen kannalta edullisesti ole-
van kyläasutuksen sekä tie- ja tietoliikenneyhteyksi-
en läheisyyteen.  

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja raken-
tamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota raken-
tamisen sopeuttamiseen kyläkokonaisuuteen ja -
ympäristöön, vesihuollon järjestämiseen ja hyvien 
peltoalueiden säilyttämiseen maatalouskäytössä.  

 KAUPUNKI-MAASEUTU VUORO-
VAIKUTUSALUE 

Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuun liittyvää 
aluetta, jolla kehitetään erityisesti kaupungin ja 
maaseudun vuorovaikutukseen perustuvaa elinkei-
notoimintaa, etätyötä ja asumista.  

Suunnittelumääräykset:  

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa asutus, 
palvelut ja työpaikat on pyrittävä ohjaamaan ole-
massa oleviin kuntakeskuksiin ja kyliin.  

Alueen uudisrakentamista on ohjattava siten, että 
se sijoittuu yhdyskuntarakenteen kannalta edullises-
ti olevan asutuksen, palvelujen sekä tietoliikenneyh-
teyksien läheisyyteen.  

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvatta-
va hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden säilyminen 
tuotantokäytössä.   

KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAI-
SEMAN VAALIMISEN KANNALTA TÄRKEÄ ALUE  

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat 
maisema-alueet ja rakennetun kulttuuriympäristön 
alueet.  

Suunnittelumääräykset:  

Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää 
alueiden maisema-, kulttuuri- ja luonnonperintöarvo-
jen säilymistä.  

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otetta-
va huomioon maisema-alueiden ja rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet ja ominaislaa-
tu. Alueiden erityispiirteitä, kuten avoimien peltoalu-
eiden säilymistä arvokkailla maisema-alueilla, tulee 
vaalia. 

MUINAISMUISTOKOHDE  

Merkinnällä osoitetaan tiedossa olevat muinais-
muistolailla (295/63) rauhoitetut kiinteät muinais-
jäännökset. 
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  LUONNONSUOJELUALUE 

Suunnittelumääräys:             

Alueen ja sen ympäristön maankäyttö tulee suunni-
tella ja toteuttaa siten, ettei vaaranneta alueen suo-
jelun tarkoitusta, vaan pyritään edistämään alueen 
luonnon monimuotoisuuden sekä alueiden välisten 
ekologisten yhteyksien säilymistä. Rakennuslupa-
hakemuksesta tulee pyytää  

MRL 133 §:n mukainen ympäristökeskuksen lau-
sunto.  

KOKO MAAKUNTAKAAVA-ALUETTA KOSKEVAT 
YLEISMÄÄRÄYKSET YLEISMÄÄRÄYKSET 

Yleisiä suunnittelumääräyksiä:  

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvatta-
va hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden säilyminen 
tuotantokäytössä. Maaseutua kehitettäessä on 
pyrittävä sovittamaan yhteen asutuksen tavoitteet ja 
maatalouden, mukaan lukien karjatalouden, toimin-
taedellytykset.  

Maankäyttöä suunniteltaessa on tuettava metsäta-
lousalueiden ja -yksiköiden yhtenäisyyttä ja toimi-
vuutta. Metsätaloutta suunniteltaessa tulee edistää 
metsien monipuolista hyödyntämistä yhteen sovit-
tamalla eri käyttömuotojen ja luonnon monimuotoi-
suuden tavoitteita.  
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1.2.3 Siikajoen maankäyttöstrategia 

Siikajoen kuntaan on vuosina 2008–2009 laadittu maankäyttöstrategia, jossa osoitetaan 
kunnan maankäytölliset puitteet ja esitetään maankäyttöohjelma, johon on kirjattu lähtökoh-
dat, tavoitteet sekä strategia ja toimenpide-ehdotukset tavoitteiden saavuttamiseksi. Strate-
gian mukaan Saarikosken osayleiskaava laaditaan ns. kevytkaavana ja työssä kokeillaan 
uusia kyläyleiskaavoituksen menetelmiä pilottityön luonteisesti. Maankäyttöstrategia on hy-
väksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2008.  

Päätavoite: Siikajoen väestömäärää kasvatetaan houkuttelemalla kuntaan muuttajia. 

• Siikajoella vahvistetaan olevaa rakennetta ja ”helminauhaa” eli neljää pääkylää, ja pääkylille 
määritetään roolit 

• Lisäksi Siikajoella kiinnitetään huomioita väljän maaseutuasumisen mahdollistamiseen sekä 
erilaisten asumisvaihtoehtojen tarjoamiseen 

• Loma-asumista kehitetään 

1.2.4 Siikajoen kaavatilanne 

Suunnittelualueella ei ole voimassa yleiskaavaa. 
Kaava-alue rajoittuu lännessä Paavolan 
osayleiskaavaan. Siikajoen kaavoitustilanne on 
kerrottu Siikajoen kaavoituskatsauksessa 2009. 
Siikajoen vuoden 2007 kaavoituskatsauksen mu-
kaan kunnassa on voimassa seuraavat kaavat2. 

                                            
 
2 Siikajoen maankäyttöstrategia 

Ote Siikajoen maankäyttöstrategiasta  
 

Muut asumisen kannalta tärkeät kohteet 
on osoitettu merkinnällä kyläalue.   

 Virkistyspalvelut: lähivirkistystä on pää-
taajamissa 
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1.2.5 Muut suunnitelmat 

Suunnittelualueella ei ole asemakaavoja. 

Kaavatyön perusselvitysvaiheessa on tehty Saarikosken maisemaselvitys ja Hartaanselän 
maisemanhoitosuunnitelma. Työt on Oulun seudun ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä 
tehnyt Merja Suihkonen vuosina 2005–2006. 

Siikajoen kunta kuuluu Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimalahankkeen välittömään vaikutusalu-
eeseen. 3  

1.3 Asukaskysely 
Kaavahankkeen alkuvaiheessa, maisemaselvityksen puitteissa, toteutettiin kysely osayleis-
kaavaan ja maisemaselvityksen pohjaksi. Kysely toteutettiin käymällä 26 talossa (hajaotanta) 
ja lopuille alueen talouksille kysely jätettiin postilaatikkoon (65 kyselyä). Vastauksia kyselyyn 
saatiin 38 kappaletta. Kyselyn vastaukset on huomioitu tehdyssä maisemaselvityksessä. 

                                            
 
3 Pohjois-Pohjanmaan liitto (2009). Hankikiven ydinvoima maakunta kaava. Tiivistelmä.  

 
Saarikosken 
 osayleiskaava 
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2 NYKYTILANNE 

2.1 Väestö, elinkeinot ja palvelut 
Saarikoskella asuu 178 asukasta (tilanne 26.11.2009), joka on noin 3 % Siikajoen kunnan 
asukkaista. Valta osa (68 %) asukkaista on työikäisiä, 16–64-vuotiaita. Suurin osa kuuluu 
kuitenkin suuriin ikäluokkiin ja tulee edelleen kallistamaan kylän väestörakennetta. Siikajoen-
kunnan asukasluku oli 31.12.2008 5759. Tilastokeskuksen vuodelle 2025 tekemän ennus-
teen mukaan väestömäärä tulee kunnassa pysymään kutakuinkin ennallaan (5745 as.). 

Siikajoen, kuten Saarikosken kylänkin, elinkeinorakenne on hyvin alkutuotantopainotteinen.  
Siikajoen koko kunnan osalta suurimmat työllisten toimialat olivat vuonna 2007 maa-, metsä- 
ja kalatalous, teollisuus sekä julkinen hallinto, maanpuolustus. 

 

Siikajoen maankäyttöstrategian mukaan saarikoskella ei ole kunnallisia palveluita. Saarikos-
kella ja Hartaanselällä on aiemmin ollut useampiakin kauppoja, mutta ne ovat lopettaneet 
toimintansa jo vuosia sitten. Saarikosken koulu lakkautettiin vuonna 2005. Nykyään koulu on 
asuin-, yritys- ja kansalaisopistokäytössä. Entisen koulun kohdalla on yhä käytössä sekä 
urheilukenttä että valaistu ulkoilureitti. Saarikoskella on myös uimaranta. 

2.2 Rakennettu ympäristö 
Saarikosken kylän alueella asuminen ja vapaa-ajan asuminen sijaitsee suurelta osin Siikajo-
en läheisyydessä, kyläkeskuksen alueella sekä Hartaanselän kylän alueella. Suunnittelualu-
eella on säilynyt paljon vanhaa rakennuskantaa4. Suunnittelualue on pääosin maa- ja metsä-
talousmaata.  

2.2.1 Kulttuuriympäristö 

Kulttuuriympäristö on käsitelty kohdassa 3.3 Kulttuuriympäristö ja maisema. 

                                            
 
4 Marja Suihkonen (2005) 
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2.2.2 Liikenne ja tiestö  

Saarikosken päätiestön muodostaa joen ylit-
tävä ja kylän keskustan läpikulkeva Saarikos-
kentie, joen eteläpuolen tiet Jokikyläntie ja 
Nevalankankaantie sekä pohjoispuolen tiet 
Hartaanseläntie (8090) ja Metsäperäntie 
(8090). Lännessä Saarikoski rajautuu Limin-
gantiehen (86). 

Saarikosken tiestö on suurimmaksi osaksi 
päällystämätöntä soratietä, päällystettyjä 
osuuksia on Paavolasta Saarikosken risteyk-
seen sekä Hartaanselän osuus. 5  

Keskimääräinen ajoneuvoliikenne suunnitte-
lualueen pääteillä on 61–180 ajon/vrk. Vilk-
kainta liikenne on Saarikosken alueen sisällä 
Saarikoskentiellä (180 ajon./vrk). Limingan-
tiellä, johon Saarikoski rajautuu lännessä, 
keskimääräinen ajoneuvoliikenne on monin-
kertainen, 2500 ajon./vrk. 

2.2.3 Yhdyskuntatekniikka 

Saarikoskella on vesijohtoverkosto, joka kattaa Saarikosken asutut alueet sekä joen pohjois- 
että eteläpuolella. Vesijohdot on kuvattu kuvassa sinisellä. Alueella ei ole kunnallista viemä-
röintiä. Sähköverkko ulottuu kaikkiin talviasuttaviin taloihin sekä lähes kaikkiin kesäasuntoi-
hin. 

 
Vesijohtoverkosto Saarikosken kylässä (Siikajoen kunta) 

Saarikosken aluetta koskee myös uuden voimajohdon linjaus, jonka vaihtoehtoja on pohdittu 
alustavasti. Suunnitellun voimajohdon jännite olisi 400 kV, ja voimajohtoalueen leveys 56 m, 
jolle alueelle ei saisi sijoittaa rakennuksia.  

Hankkeesta on toimitettu ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) mukaisen arvioin-
tiohjelma Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Linjauksista tehty YVA-

                                            
 
5 Marja Suihkonen 2005 

Valta-, kanta-, seutu- ja yhdysteiden vuoden keski-
määräinen ajoneuvoliikenne (ajon./vrk). (lähteenä 
Tiehallinto, Oulun tiepiiri, liikennemääräkartta 2008) 
 

Saarikoski 
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arviointiselostuksen valmistuminen ajoittuu alkuvuoteen 2010. YVA-menettelyn arvioitu päät-
tymisaika on keväällä 20106. 

 
 

 

 

                                            
 
6 Fingrid (2009) http://www.fingrid.fi/portal/suomeksi/ymparisto/yva-menettelyt/ventusneva-pyhanselka_400_kv/  

Suunnitellun voimajohdon 
linjausvaihtoehdot 
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2.3 Kulttuuriympäristö ja maisema 
Alueen kulttuuriympäristökohteet on pääosin inventoitu vuonna 2004 Ruukin kulttuuriympä-
ristöohjelmatyön yhteydessä. Inventoinnin ovat suorittaneet Irene Kujala ja Hanna Mällinen. 
Inventointiraportin ohella alueen inventointiraporttiin kuulumattomia kulttuuriympäristökohtei-
ta (67 kappaletta) on kuvattu erillisessä asiakirjassa. Alueen kulttuuriympäristökohteita on 
inventoitu myös Siikajoki EU-kuntoon hankkeen yhteydessä.  

Kulttuuriympäristökohteet on osoitettu kaavakartalle tässä selostuksessa jäljempänä esitetyn 
inventoinnin mukaista numerointia noudattaen. 

Kulttuurimaisema ja alueen historia on selvitetty osana Saarikosken maisemaselvitystä (Mar-
ja Suihkonen, Oulun seudun ammattikorkeakoulu 21.9.2005).  

2.3.1 Muinaisjäännökset 

Alueella tehdään keväällä 2010 arkeologinen inventointi, jonka tarkoituksena on selvittää 
Museoviraston lausunnossaan esittämällä tavalla ja muinaismuistolain (295/63) mukaisesti 
alueella olevat muinaisjäännökset. Museoviraston lausunnon mukaan Siikajoen ja Ruukin 
tunnetuimmat muinaisjäännökset inventoitiin vuonna 1997, jolloin ei etsitty lainkaan ennes-
tään tuntemattomia kohteita. Museoviraston mukaan kaava-alueelta voi olettaa löytyvän en-
nestään tuntemattomia muinaisjäännöksiä.7 

Kaava-alueella on inventoitu seuraavat kiinteät muinaisjäännökset8 

1. Pesuankangas, jätinkirkko 

2. Linnankangas, jätinkirkko 

2.3.2 Rakennettu kulttuuriympäristö  

Rakennetun kulttuuriympäristön osalta Saarikoskella on runsaasti säilynyttä vanhaa raken-
nuskantaa. Hyrylä ja Saarikosken nuorisoseuran talo on luetteloitu Pohjois-Pohjanmaan kult-
tuurihistoriallisesti merkittävinä kohteina (19939). Lisäksi Saarikoskelta on tehty vuonna 2001 
museoviraston alueinventointikortti (tekijänä Annaelina Isola), jossa on inventoituna 23 koh-
detta. Siikajokivarsi EU-kuntoon –hankkeen yhteydessä on inventoitu näiden lisäksi kolme 
kohdetta (Hyrylä, Tupamaa ja Hartaanselän koulu).  

Hartaanselälle on lisäksi tehty maisemanhoitosuunnitelma (Marja Suihkonen, Oulun seudun 
ammattikorkeakoulu 19.4.2006) opinnäytetyönä. Siinä on annettu maiseman hoitotoimenpi-
de-ehdotuksia sekä ohjeistusta pihapiirien muodostamiseen ja hoitoon. Tätä suunnitelmaa 
tulee hyödyntää kaavatyössä mm. ohjeena alueen uudisrakentamiselle. Ohjeita tulee antaa 
myös muulle kaava-alueelle.  

 

                                            
 
7 Museovirasto (2009). Museoviraston lausuntoja -tiedote 28/2009. 
8 Pohjois-Pohjanmaan liitto (2000). Pohjois-Pohjanmaan kiinteät muinaisjäännökset. Osa 3.  
9 -Pohjanmaan seutukaavaliitto (1993).  PohjoisPohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. 
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Edellä mainitut kohteet on osoitettu kaavakartalla maakunnallisesti ja paikallisesti merkittä-
viksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi kohteiksi. Kaavakartan numerointi vastaa edellä ole-
vaa numerointia niillä poikkeuksilla, että numero 14 (Nuorisoseuran talo) puuttuu, sillä kysei-
nen maakunnallisesti arvokas kohde on kaavakartalla esitetty maakunnallisten kohteiden 
numerolla 2 ja kohde numero 23 (Pihlajaranta) on kaava-alueen ulkopuolella. 

2.3.3 Maisemarakenne 

Maisemarakenne on selvitetty osana Saarikosken maisemaselvitystä (Marja Suihkonen, Ou-
lun seudun ammattikorkeakoulu 21.9.2005). Sen mukaan Saarikoski kuuluu Pohjanmaan 
maisemamaakuntaan ja siellä Pohjois-Pohjanmaan jokiseudun ja rannikon maisemaseutuun. 
Alueelle on tehty maisemarakennetarkastelu, jossa on määritetty maiseman vyöhykkeet: 
selänteen lakityyppi, ylä- ja alarinnetyyppi sekä laaksonpohja-rantatyyppi. Selänteiden la-
kiosat ja laakson pohja ovat maiseman äärialueita ja sietävät vähiten muutoksia. Ylärinne 

Saarikosken kulttuurimaisema 
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kestää väljää pientalorakentamista sekä mm. maatilarakennuksia. Alarinne kestää eniten 
muutoksia, ja täällä rakentaminen voi olla tiivistäkin.  

Saarikosken maisemarakenne on pienipiirteinen, ja suurin osa alueesta on laaksoa. Saari-
kosken läpi kulkee pienistä ja matalista moreenikumpareista koostuva sarja, alueen länsipuo-
lella on isompia ja laajempia kumparesarjoja. Hartaanselkä on päävedenjakaja-aluetta. Mai-
semarakenteellisia solmukohtia ovat sillan seutu ja Mäkelän ranta.  

Uudisrakentamispaikkoja suunniteltaessa tulisi maisemarakenne ottaa huomioon. Raken-
nuksia ei tulisi sijoittaa avoimille pelloille, ja ulkomuodon sekä pihapiirien tulisi noudattaa pe-
rinteistä rakennustyyliä (myöskään kesäasuntoja). Jokirannan rakentamista tulisi harkita 
tarkkaan, ja jättää alueita myös yleiselle virkistykselle.  

 

 

 
 

Saarikosken maisemarakenne 
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2.3.4 Maisemakuva, -kohteet ja perinnemaisemat 

Myös Saarikosken maisemakuva ja kohteet on selvitetty osana Saarikosken maisemaselvi-
tystä10. Sen mukaan alueen maiseman tärkeä elementti on joki. Saarikosken maisemassa 
vuorottelevat moreenikumpareet ja laaksonpohjan peltoaukeat. Asutus on sijoittunut kumpa-
reille tien ja jokirannan läheisyyteen.  

Alueen rakennuskanta on monipuolista. Peltomaisemaa jäsentävät vanhat ladot, jotka tulisi 
mielellään säilyttää ja kunnostaa. Maiseman solmukohta on kylän keskustassa, sillan seudul-
la, jossa kohtaavat kumpareet, silta, joki ja tienristeys. Maamerkkejä ovat sillat. Sillan seudul-
la asutus on tiiveimmillään, ja alueella on useita vanhimpia tiloja. Keskustan avoimutta tulisi 
pyrkiä säilyttämään pohjoispuolen pellon avulla. Maisemahäiriöitä ovat metsittyneet pellot ja 
joen perkausmaapenkereet.  

 

 

 

Maisemanhoitoselvityksen mukaan keskustan maisemaa voisi parantaa jokirannan raivaami-
sella ja näkymien avaamisella. Saarikosken keskusta-alueen lisäksi Hartaanselkä on keskus-
                                            
 
10 Marja Suihkonen 2005 
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tamainen alue, jossa asutus on nauhamaisesti tien vierellä. Lisäksi alueelta on haettu mai-
sematiejaksoja sekä tärkeimpiä näkymiä. Alueen yksi ongelma ovat hakkuuaukot, jotka tulisi 
suunnitella kylämaisemaan sopivammiksi. Uudisrakentamiselta tulisi säästää myös kangas-
pellot, joita ympäröivä puusto- ja pensasvyöhyke tulisi säilyttää.  

Arvokkaina elinympäristöinä maisemaselvityksessä luokiteltu  

1. Koivuhaka, laidunnus loppunut 

2. Kuusihaka, laidunnus loppunut 

3. Koivuhaka, laidunnuksessa 

4. Käyrälän tuore pihaniitty ja tuore peltoniitty 

5. Mäkelän pihapiiri ja ranta 

Saarikoskelle on Matka kylämaisemaan –hankkeessa merkitty kolme maisemallista ja histo-
riallista kohdetta: Hoikanranta, Mäkelän ranta ja pihapiiri sekä Linnankankaan ja Pesuankan-
kaan jätinkirkot. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen inventoimia paikallisesti arvokkai-
ta perinnemaisemia ei sisälly suunnittelualueelle.    

 

 
 

Saarikosken maisemakohteet 
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2.4 Luonnonympäristö 

2.4.1 Kallioperä 

Suunnittelualueen kallioperä on selvitetty osana Saarikosken maisemaselvitystä (Marja 
Suihkonen, Oulun seudun ammattikorkeakoulu 21.9.2005). Sen mukaan Saarikoski kuuluu 
Oulun seudun graniitti- ja liuskealueeseen, joka on syvälle kulunut, vajonnut ja sedimenttien 
kattama alue. Saarikosken alue kuuluu syväkivi-intruusioiden sarjaan, joka koostuu pääasi-
assa graniitista ja porfyyrisestä graniitista. Kallioperä on esitetty oheisella kartalla.  

 

2.4.2 Maaperä 

Suunnittelualueen maaperä on myös 
selvitetty osana Saarikosken maise-
maselvitystä (Marja Suihkonen, Oulun 
seudun ammattikorkeakoulu 
21.9.2005). Sen mukaan Saarikosken 
alueen korkokuva on pääosin manner-
jäätikön aikaansaamaa, Hartaanselällä 
paikoitellen myös jäätikköjokien. Saari-
kosken maaperä muodostuu pääosin 
pohjamoreenista sekä turvekerrostu-
mista. Alueella on myös meri- ja järvi-
kerrostumia, jotka muodostuvat siltistä 
ja savesta. Pohjoisosalla on myös ran-
takerrostumaa. Alueella on lisäksi 
mahdollisesti drumliineja. Kaakosta 
luoteeseen kulkee yhtenäinen harju-
jakso, joka alkaa Mankilasta Hartaan-
selkänä sivuten Saarikoskea.  

Selvityksen liitteenä on Maatalouden 
tutkimuskeskuksen Maantutkimuslai-
toksen tekemä maatalouden maaperä-
kartta ja Geologisen tutkimuskeskuk-
sen vuonna 1929 julkaisema maalaji-
kartta. Nämä kartat ovat tarkempia kuin 
oheinen, luonnoksen pohjana käytetty 
maaperäkartta, joka on Suomen maa-

 

Saarikosken maaperä 

Saarikosken kallioperä 
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perän 1:1 000 000 pohjalta piirretty.  

Tämän vuoksi kartta on yleistys maaperämuodostelmista, ja turvealueisiin voi sisältyä mo-
reenialueita ja toisinpäin. Maaperätieto on huomioitu osayleiskaavassa, mutta lopullinen ra-
kennuspaikkakohtainen selvitys tulee tehdä myöhemmin, esimerkiksi rakennushankkeiden 
yhteydessä.  

Maaperäkartalla on esitetty alueiden rakennettavuus. Paras maapohja rakentamiselle ovat 
karkearakeiset maalajit (sora- ja hiekkamaalajit), joihin rakennukset ja rakenteet voidaan lä-
hes aina perustaa maavaraisesti ilman erikoistoimenpiteitä. Moreenimaalajit muodostavat 
myös kantavan rakennuspohjan, johon rakennukset voidaan perusta maavaraisesti. Edelly-
tyksenä on kuitenkin routasuojaus, sillä rakennettavuutta heikentävät mm. routimisherkkyys 
ja vaikea kaivettavuus. Hienorakeiset maalajit kokoonpuristuvat kuormitettaessa, ja niiden 
kantavuus on heikko (erityisesti saven). Siltin ja saven rakennettavuus on heikko, vaikkakin 
näiden hienorakeisten maalajien ominaisuudet saattavat vaihdella runsaasti kerrostumisolo-
suhteista riippuen. Eloperäiset maalajit ovat rakennusalustana käyttökelvottomia ilman tuke-
mis- ja lujitustoimia. 

2.4.3 Tulva 

 

 
 
Tulva-alueet on selvitetty osana Saarikosken maisemaselvitystä (Marja Suihkonen, Oulun 
seudun ammattikorkeakoulu 21.9.2005). Mankila ja Saarikoski ovat Siikajokivarren pahimmat 
tulva-alueet. Tulvat ovat lähes vuosittaisia ja todella laajoja. Tulvat nousevat pelloille valtaoji-
en kautta, joten jokitörmät säilyvät kuivina. Alueen ojat ovat leveitä, ja niissä on kesälläkin 
vettä. Suurien tulvien aikaan Jokikyläntie on pitkältä matkalta poikki.  

Saarikosken tulva-alueet 
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Seuraavat tulvakartat on tehty Pohjois-Pohjanmaan 
ympäristökeskuksen tietojen perusteella (vuoden 
2000 kevään tulvakuvien sekä vuoden 1977 tulva-
kartan perusteella). Vuoden 1977 tulva-alueisiin 
nähden maisema on muuttunut, mutta ympäristö-
keskuksen mukaan tämäkin tulvarajaus on syytä 
huomioida kaavatyössä (Eero Nuortimon kommentti 
sähköpostilla 25.2.2008). Lisäksi Uljuan alapuolisen 
Siikajoen pääoman alimmista suositeltavista raken-
nuskorkeuksista on tehty opinnäytetyö.  

2.4.4 Kasvillisuus ja arvokkaat luon-
nonympäristöt 

Alueen kasvillisuus on selvitetty osana Saarikosken 
maisemaselvitystä (Marja Suihkonen, Oulun seu-
dun ammattikorkeakoulu 21.9.2005).  

Selvityksessä on arvioitu kasvillisuuden kulutuskes-
tävyyttä seuraavasti: 

1. Hyvä: niitty, keto, rakennettu ympäristö 

2. Kohtalainen: lehtomaiset kankaat, tuoreet kangasmetsät, kuivahkot kangasmetsät 
(tuoreemmat, laaksoissa), pellot, metsittyneet pellot 

3. Heikko: karut ja kuivat kangasmetsät, kuivahkot kangasmetsät (kuivemmat, lakiosat, 
rinteet), suot 

Lisäksi alueelta on selvitetty arvokkaat luontokohteet. Alueella on yksi uhanalainen laji, tul-
vasammal. Lisäksi Saarikoskella on alueellisesti uhanalaisia kasveja; niittykullero ja puls-
kaneilikka. Luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu laji, puumainen kataja, löytyy myös alueel-
ta. Alueella on lisäksi yksi luonnonmuistomerkki, Harjun mänty sekä peruskarttaan merkitty 
Murhapetäjä, jonka rauhoituspäätöksestä ei ole varmuutta. Alueella esiintyy myös vähäpuus-
toisia soita (metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö).  

Alueella on myös luonnonsuojelualueita: Paavolan luonnonsuojelualue (YSA) sekä Kontti-
kankaan luonnonsuojelualue (YSA). Kaakkurinlampi on suojeltu vesilain nojalla luonnontilai-
suutensa vuoksi. Saarikoskella on myös kolme hakamaata, jotka luokitellaan muiksi arvok-
kaiksi elinympäristöiksi. Siikajoessa on ilmeisesti myös jokihelmisimpukkaa (raakkua), joka 
on uhanalainen laji.  
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Kasvillisuus ja kulutuskestävyys Saarikoskella  
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2.5 Ympäristön häiriötekijät 
Alueen itäosan läpi kulkee 400 kV voimalinja. Mahdollisena ympäristön häiriötekijänä tulee 
olemaan kaava-alueen etelä- ja itäosiin suunniteltu voimalinja (400kV). Olevat ja suunnitellut 
voimalinjat on esitetty kaavakartalla. 

Liikenne voi aiheuttaa mahdollista meluhaittaa Limingantien läheisyydessä Saarikosken län-
silaidalla.  

Alueella on melko runsaasti maatilataloutta. Toiminnassa olevien tilojen ympärille on osoitet-
tu ohjeelliset suojavyöhykeympyrät. Ympyrän koko riippuu maatilan tuotantosuunnasta 
(esim. vilja- tai sikatila). Pienimmät ympyrät on esitetty viljatiloille ja suurimmat isoille karjati-
loille.  
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3 TAVOITTEET 
Kaavatyötä ohjaavat kunnan, asukkaiden ja muiden osallisten tavoitteet, suunnittelutilantees-
ta johdetut tavoitteet sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Tavoitteet tarkentuvat 
kaavatyön edetessä. 

Osayleiskaavan alustavina tavoitteina ovat: 

• Saarikosken kylän elinvoimaisuuden säilyttäminen  

• nykyisten asuin- ja maatalousalueiden parantaminen 

• uusien asuin- ja loma-asuntoalueiden sijoittumisen suunnittelu 

• maatalouden ja muun yritystoiminnan edellytysten turvaaminen  

• virkistysmahdollisuuksien (mm. Siikajokivarren reitistöjen, tauko- ja ve-
nepaikkojen) parantaminen 

• kylän ja jokivarren maisemakuvan parantaminen 

• maisema-, kulttuuri- ja luontoarvojen turvaaminen 

• alueidenkäytön suunnitelmallisuuden lisääminen 

Alueelle ollaan laatimassa ohjeellista oikeusvaikutuksetonta osayleiskaavaa ja kaavan laa-
dinnassa kehitetään kyläkaavoituksen periaatteita Saarikosken olosuhteisiin soveltaen.  

3.1 Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet 
Alueidenkäyttöä ja rakentamista säädellään maankäyttö- ja rakennuslailla ja -asetuksella 
(MRL 132/1999 ja MRA 895/1999). Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. VAT:ien kes-
keisenä tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen 
alueidenkäytön suunnittelussa ja viranomaisten toiminnassa. Maakuntakaavoitus on keskei-
sessä asemassa VAT:ien toteuttamisessa.  

3.2 Viranomaisten tavoitteet 
Saarikosken osayleiskaavaa on käsitelty viranomaisneuvottelussa ensimmäisen kerran 
28.9.2005. Silloin käsiteltiin yhtä aikaa sekä Ruukin Saarikosken osayleiskaavaa että Rantsi-
lan Mankilan osayleiskaavaa. (Sekä Ruukin että Rantsilan kuntia ei enää ole.) Silloin on to-
dettu muun muassa, että ”liian tarkka yleiskaava ei välttämättä ole kaikkialla paras ratkaisu” 
ja ”perusasia on asumisen sijoittaminen kyläalueelle ja miten se sopii perinteiseen maaseu-
tuasumiseen”. Silloin keskusteltiin myös kuntien välisestä yhteistyöstä kaavojen laadinnassa. 
Yhteistyö on sittemmin loppunut. 

24.11.2006 kaavatyöstä on pidetty työneuvottelu Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen 
kanssa. 

12.11.2008 on pidetty Siikajoen kaavahankkeista viranomaisneuvottelu, jossa on käsitelty 
myös Saarikosken osayleiskaavaa.. Silloin on tuotu esille, että tarkoituksena on tehdä ns. 
kevytkaava ja samalla pohditaan kevytkaavoituksen periaatteita. Saarikosken kaavassa on 
tarkoitus osoittaa vyöhykemäisesti rakentamista ilman tarkkojen rakennuspaikkojen määritte-
lyä. Ajatusta pidettiin hyvänä.  

Uudelleen käynnistetyn kaavatyön 1. viranomaisneuvottelussa 15.12.2009 viranomaiset ovat 
tuoneet kantanaan esille (muistio selostuksen liitteenä), että kaavatyötä varten on tehty riittä-
vät selvitykset, joiden pohjalta osayleiskaava on laadittavissa. Viranomaisneuvottelussa esi-
tettiin, että rantarakentamisen ohjeistusta voi olla tarpeen tarkentaa. Kaava-alueelle ajatellun 
rakentamisen määrä tulisi esittää asiakirjoissa ja samalla voisi olla tarpeen erottaa oleva ja 
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uusi rakentaminen toisistaan. Viranomaiset pitivät myös maa- ja metsätalousalueiden jaotte-
lua moneen luokkaan hankalasti ymmärrettävänä. He toivat myös esille, että alueen läpi on 
suunniteltu kulkevaksi 400 kV voimalinja, joka tulisi esittää kaavassa. Arvokasta kulttuuriym-
päristöä voi olla kaavaluonnoksessa esitettyä enemmän. Turvetuotantoalueen kaavamerkin-
tää (EO) tulee tarkentaa. Ranta-alueille tulisi esittää kaavamerkintä, joka turvaisi rannan vir-
kistystarpeet ja viheryhteystarpeet. Viranomaiset kyseenalaistivat myös se, kannattaako 
osayleiskaavaa laatia oikeusvaikutuksettomana. Jos niin tehdään, se tulee tulla selkeästi 
esille sekä kaavakartalta että selostuksesta. 

3.3 Kunnan tavoitteet 
Kunnan tavoitteena on laatia Saarikosken alueelle oikeusvaikutukseton osayleiskaava, jossa 
osoitetaan rakentamiselle mahdolliset alueet ja niiden edullisuus muun muassa kylä- ja yh-
dyskuntarakenteen kannalta. 

Tavoitteena on, että Saarikosken alueelle rakennettaisiin 1 - 3 asuinrakennusta vuosittain. 

3.4 Asukkaiden ja maanomistajien tavoitteet 
Vuonna 2005 toteutetun asukaskyselyn avulla alueelta on kartoitettu kauniita näkymiä ja 
paikkoja, hyviä ulkoilumaastoja ja reittejä, leikkipaikkoja sekä muita kiinnostavia paikkoja.  

Kauniina paikkoina on tuotu esille Hoikanrannantie ja sen ranta, useita pihapiirejä, koulun 
seutu ja silta yli Siikajoen, jokiranta yleensä ja Laurinjärvi. Hyviksi ulkoilumaastoiksi on listat-
tu muun muassa Hoikanrannantien varsi ja Mustajoki. lapsia kiinnostaviksi leikkipaikoiksi 
koulun seutu ja nuorisoseurantalo sekä muiksi kohteiksi muun muassa Linnankankaan jätin-
kirkko. Kyselyn tuloksia on esitetty tämän kaavaselostuksen kohdassa 2.3.4. 

Kyselyn tulokset on pyritty huomioimaan maisemaselvityksessä ja sitä kautta yleiskaavassa.  
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4 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS 
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § mukaan kaavoitukseen osallisia ovat alueen maanomista-
jat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vai-
kuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitel-
lään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia 
ja lausua, kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. 

Tässä kaavahankkeessa osallisia ovat muun muassa: 

• Alueen maanomistajat, asukkaat, yrittäjät, yritykset, yhdistykset ja yhteisöt 
• Kunnan toimielimet ja viranhaltijat, joiden toimialaa asia koskee 
• Viranomaiset, joiden toimialaa asia koskee  

sekä: 

• Saarikosken kyläyhdistys ry 
• Saarikosken maamiesseura 
• Saarikosken nuorisoseura ry 
• Paavolan kotiseutuyhdistys 
• Ruukin luonnonsuojeluyhdistys ry 
• Pehkolan kalastuskunta 
• Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
• Pohjois-Pohjanmaan liitto 
• Tiehallinto, Oulun tiepiiri 
• Pohjois-Pohjanmaan museo 
• Museovirasto 
• Paavolan Vesi Oy 
• Oy Vattenfall Ab 
• Pohjanmaan Puhelinosuuskunta PPO 
• Siikajokilaakson moottorikelkkailijat ry 

4.1 Suunnittelun vaiheet 
Saarikosken osayleiskaavan laatiminen on aloitettu keväällä 2005 ja osayleiskaavan perus-
selvitykset on pääosin laadittu opiskelijatyönä vuonna 2005. Laatijana on ollut Merja Suihko-
nen. Rakennusinventoinnin  ovat  suorittaneet Irene Kujala ja Hanna Mällinen vuonna 2004. 
Rakennusinventointi liittyi Irene Kujalan opinnäytetyönä tekemään Ruukin kulttuuriympäristö-
ohjelmaan. 

Kaavatyöstä on pidetty 28.9.2005 viranomaisneuvottelu yhtä aikaa Mankilan osayleiskaava-
työn kanssa. 24.11.2006 on pidetty työneuvottelu Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen 
kanssa ja 12.11.2008 on pidetty viranomaisneuvottelu Siikajoen kaavahankkeista, jossa yh-
teydessä myös Saarikosken osayleiskaavaa on käsitelty. 

23.6.2009 uudelleen aloitetun osayleiskaavatyön ensimmäinen viranomaisneuvottelu pidet-
tiin 15.12.2009. Neuvottelussa käsiteltiin alustavaa kaavaluonnosta. 
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5 YLEISKAAVA 
Alueella tehtävän oikeusvaikutuksettoman kyläosayleiskaavan tavoitteena on yleispiirteisellä 
tavalla ohjata Saarikosken kylän alueen maankäyttöä ja rakentamista. Kaava laaditaan oh-
jeellisena, jolloin alueelle suuntautuvan rakentamisen edellytykset ratkaistaan erikseen kun-
kin hankkeen kohdalta. 

5.1 Osayleiskaava merkinnät 
Kaavaratkaisussa on pyritty käyttämään Ympäristöministeriön Yleiskaavamerkinnät ja -
määräykset -opasta. Oppaan merkintöjä on kehitetty alueen tarpeet ja kaavan tavoitteet 
huomioiden. Oleellisimpana eroavaisuutena on ”rakentamiskelpoisten” maa- ja metsätalous-
alueiden jaottelu luokkiin M-1, M-2 ja M-3.. … TÄHÄN LISÄÄ. 

5.2 Osayleiskaavamääräykset 
Tulvavaaran alaiset olevat rakennuspaikat on osoitettu merkinnöillä (aom-1, am-1 ja ra-1. 
Näillä rakennuspaikoilla tapahtuva korjausrakentaminen, rakennusten laajentaminen ja 
uudisrakentaminen ratkaistaan tapauskohtaisesti. 

Siikajoen rannalla olevat rakennuspaikat on yleiskaavassa osoitettu RA ja AOM -
merkinnöillä. M-3 merkinnällä on osoitettu rakentamiskorkeuden kannalta mahdolliset 
alueet. Rantarakentaminen ratkaistaan tapauskohtaisesti MRL 72 §:n mukaisin poik-
keamispäätöksin. 

5.3 Osayleiskaavan vaikutusten arviointi 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vaikutusten arviointi (MRL 9§) on osa kaavaproses-
sia. Tarkoituksena on selvittää tarpeellisessa määrin kaavan toteuttamisen aiheuttamia vai-
kutuksia yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, luontoon, maisemaan, liiken-
teeseen, teknisen huollon järjestämiseen, yhdyskuntatalouteen ja ihmisten elinolosuhteisiin 
(sosiaaliset vaikutukset).  

Osayleiskaavan vaikutukset kohdistuvat pääosin kaava-alueeseen ja sen välittömään lähei-
syyteen. Muun muassa asumiseen liittyvät toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset (esimer-
kiksi työssäkäynti ja asiointi) koskettavat kuitenkin laajempaa aluetta. Alueelle ei olla osoit-
tamassa toimintoja, joiden vaikutukset olisivat kovin merkittäviä. 

5.3.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja palveluihin 

Siikajoen maankäyttöstrategiassa Saarikoski on osoitettu asumisen kannalta tärkeäksi alu-
eeksi. Samassa yhteydessä mainitaan, että Saarikoskelle ollaan laatimassa ns. kevytkaavaa.  

Saarikosken osayleiskaavassa osoitetaan ne alueet, joille rakentaminen on sekä yhdyskun-
tarakenteen että ympäristöominaisuuksien kannalta edullista. Oikeusvaikutuksettoman 
osayleiskaavan tavoitteena on ohjata maankäyttöä ja rakentamista siten, että yhdyskuntara-
kenne ja kylärakenne eheytyisi.  

Saarikoskella ei ole muita kuin entisen koulun yhteydessä virkistyspalveluita (urheilukenttä, 
valaistu ulkoilureitti ja uimaranta). Yleiskaavan tavoite on lisätä uudisrakentamista Saarikos-
ken keskeisellä kyläalueella ja siten yleiskaavan toteuttamisella voi olla mahdollisesti vaiku-
tusta palveluiden paranemiseen.  

5.3.2 Vaikutukset maisemaan 

Alueen maisema on selvitetty Saarikosken maisemaselvityksessä (Merja Suihkonen, 2005).  

Yleiskaavan maisemalliset vaikutukset riippuvat suurelta osin alueelle suuntautuvan raken-
tamisen määrästä. On oletettavaa, että rakentaminen alueella on määrältään maltillista, ku-
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ten Siikajoen kunta on maankäyttöstrategiassaankin linjannut. Oletettavasti kaavan toteutta-
misen maisemalliset vaikutukset jäävät vähäisiksi, jopa hyvin vähäisiksi. 

Kaavamääräyksin pyritään ohjaamaan rakentamista siten, että sen maisemavaikutukset oli-
sivat mahdollisimman vähäisiä ja jossain tapauksessa myös positiivisia.   

Suunnittelualueen maisemaa hallitsee sen läpi virtaava Siikajoki. Jokivarsi on suurelta osin 
tulva-aluetta. Ne ranta-alueet, joiden korkeus on riittävä, on osoitettu merkinnällä M-3 maa- 
ja metsätalousalueiksi, joiden mahdollinen rakentaminen ratkaistaan maankäyttö- ja raken-
nuslain 72 §:n mukaisin poikkeamispäätöksin. Näiden alueiden rakentamisen vaikutukset 
maisemaan tulevat tutkituiksi poikkeamispäätöksiä rakennuslupaa käsiteltäessä. 

Alueelle osoitetut rakentamisen alueet ja maa- ja metsätalousalueet, joille rakentaminen tie-
tyin edellytyksin on mahdollista, on pyritty sijoittamaan maisema huomioiden. Kaavamäärä-
yksissä korostetaan uudisrakentamisen maaseutumaisuutta, mittakaavaa ja maisemaan so-
peutumista. Suunnittelutarvealueilla rakentamisen maisemalliset vaikutukset tulevat tutkituik-
si suunnittelutarveratkaisua ja rakennuslupaa käsiteltäessä.  

Suunnittelualueen itäosa on maakunnallisesti arvokasta Mankila-Sipola maisema-aluetta. 
Alueella ei ole Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemat julkaisussa mainittuja arvokkaita pe-
rinnemaisemia. 

5.3.3 Luonnonympäristöön kohdistuvat vaikutukset 

Alueen luonnonympäristö on selvitetty Saarikosken maisemaselvityksessä (Merja Suihko-
nen, 2005). Luonnonmaiseman piirteiden ohella selvityksessä on selvitetty alueen kasvilli-
suus, alueiden kulutuskestävyys, arvokkaat luontokohteet ja alueen eläimistö. 

Arvokkaat luontokohteet on esitetty Saarikosken maisemaselvityksen liitekartta 5:llä (Kasvilli-
suus ja kulutuskestävyys). Kaavakartalla kyseiset kohteet / alueet on osoitettu luonnon mo-
nimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiksi alueiksi. 

Arvokkaat luontokohteet sijaitsevat jo nykyään useimmiten olevan rakentamisen yhteydessä. 
Kyseisten luontokohteiden lähellä tapahtuvassa rakentamisessa tulee ottaa huomioon alu-
een luontoarvot. Kaavan toteutumisella ei tule olemaan suurta vaikutusta luontokohteiden 
arvojen säilymiseen.  

5.3.4 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Suunnittelualueen rakentaminen on alun perin ollut pääosin maatalouteen liittyvää. Vuosien 
myötä alueelle on syntynyt myös maatalouteen suoraan kytkeytymätöntä asuinrakentamista. 
Sitä ei kuitenkaan laajalla (3900 ha) suunnittelualueella ole kovinkaan paljon, mistä kertoo 
alueen alhainen asukasluku (178 as.). Alueen asukastiheys on vain 4,5 asukasta neliökilo-
metrillä.  

Rakentamisen alueet on osoitettu kaavaan AT (kyläalue), AOM (maaseutumaisten pientalo-
jen alue), AM (maatilojen talouskeskusten alue), PL (lähipalveluiden alue) ja RA (loma-
asuntoalue). Lisäksi tulvauhan alaisilla alueilla oleva rakentaminen on osoitettu aom-1, ra-1 
ja am-1 merkinnöillä.  

Merkinnöillä M-1 - M-4 on osoitettu ne maa- ja metsätalousalueet, jotka tietyin edellytyksin 
sopivat rakentamiseen.   

Kaavan tavoitteena on suunnata rakentamista siten, että se edesauttaisi alueella olevan ifra-
struktuurin mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä ja helpottaisi palveluiden järjestämistä.  

Suurin rakentamiseen vaikuttava asia Saarikoskella on tulva. Tulvan vaikutus näkyy alueen 
rakentamisessa. Kaavaa laadittaessa on tuotu esille tulva-alueet ja ne rakennuspaikat, jotka 
ovat tulvavaaran alaisia, on osoitettu kaavaan omalla merkinnällä. 
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Kulttuuriympäristö 

Suunnittelualueella on kaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta (Hyrylä (Saarikoski) ja 
Saarikosken nuorisoseuran talo). Alueen kulttuuriympäristö on inventoitu vuonna 2004 Irene 
Kujalan ja Hanna Mällisen toimesta. Tuolloin on inventoitu yhteensä 23 kohdetta. Lisäksi 
samassa yhteydessä on kuvattu 67 kohdetta. 

Oikeusvaikutuksettomaan kyläosayleiskaavaan on osoitettu alueella olevat kulttuuriympäris-
tön kannalta merkittävät kohteet. Tuomalla kohteet kaavassa esille pyritään edistämään koh-
teiden arvojen säilymistä. Kaavaan ei ole esitetty suojelumääräyksiä. 

Kaavan tavoitteiden mukaisella toteutumisella ei ole suuria vaikutuksia kulttuuriympäristön 
arvojen säilymiseen eikä yleisestikään rakennettuun ympäristöön. 

5.3.5 Vaikutukset tiestöön, reitistöihin ja tekniseen huoltoon 

Saarikosken päätiestön muodostaa joen ylittävä ja kylän keskustan läpikulkeva Saarikosken-
tie, joen eteläpuolen tiet Jokikyläntie ja Nevalankankaantie sekä pohjoispuolen tiet Hartaan-
seläntie (8090) ja Metsäperäntie (8090). Lännessä Saarikoski rajautuu Limingantiehen (86). 
Tiet ovat pääosin päällystämättömiä sorateitä, joiden liikennemäärät ovat hyvin pieniä (kes-
kimäärin 60 – 180 ajoneuvoa/vrk).  

Kaavan toteutuminen kaavassa esitetyllä määrällisillä tavoitteilla (1-3 asuntoa/vuosi), ei juuri 
lisää alueen liikennettä eikä siten vaikuta alueen tiestöön.  

Saarikoskella on vesijohtoverkosto, joka kattaa Saarikosken asutut alueet sekä joen pohjois- 
että eteläpuolella. Vesijohdot on kuvattu kuvassa sinisellä. Alueella ei ole kunnallista viemä-
röintiä. Sähköverkko ulottuu kaikkiin talviasuttaviin taloihin sekä lähes kaikkiin kesäasuntoi-
hin. Jos alueelle tulee runsaasti uutta rakentamista saattaa tarve yleiseen viemäröintiin kas-
vaa etenkin kylän keskeisimmillä osilla. 

5.3.6 Sosiaaliset vaikutukset 

Vuonna 2005 toteutetun asukaskyselyn avulla alueelta on kartoitettu kauniita näkymiä ja 
paikkoja, hyviä ulkoilumaastoja ja reittejä, leikkipaikkoja sekä muita kiinnostavia paikkoja. 
Kyselyn tulokset on pyritty huomioimaan maisemaselvityksessä ja sitä kautta yleiskaavassa.  

Saarikosken osayleiskaavan tavoitteena on ohjata maankäyttöä ja rakentamista siten, että 
yhdyskuntarakenne ja kylärakenne eheytyisi. Tällä tulisi olla myös sosiaalisesti myönteisiä 
sosiaalisia vaikutuksia, kun esimerkiksi palveluiden järjestämisen mahdollisuudet paranevat.  

Kaavan tavoitteiden mukaisesti ympäristöhäiriöitä tuottava rakentaminen pyritään sijoitta-
maan muusta kylärakenteesta erilleen, minkä tulisi vähentää maankäyttöön liittyviä ristiriitoja. 

5.3.7 Vaikutukset elinkeinotoimintaan 

Saarikosken pääasiallisin elinkeino on maatalous. Maatiloille kaavassa on osoitettu ohjeelli-
set suojaympyrät, joiden koko vaihtelee tuotantosuunnan ja eläinmäärän mukaan. 

Suojaympyröiden tarkoitus on toimia informaationa siitä, että maatilan toiminta saattaa aihe-
uttaa häiriötä (esimerkiksi hajuhaitta) ympärilleen. Kylärakenteen keskittämisellä, kaavassa 
esitetyillä suojaympyröillä ja sillä, että rakentamisen alueet on pyritty osoittamaan muualle 
läheisyyteen, pyritään turvaamaan maatilojen toimintaedellytykset nyt ja tulevaisuudessa.  
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6 YLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

6.1 Toteuttamisen vaiheittaisuus 
Alue rakentuu vuosien myötä tonttikysynnän myötä.  

6.2 Detaljikaavoitus, toteuttamistoimet ja muu suunnittelu  
Alueelle ei olla laatimassa tarkempaa kaavoitusta (asemakaavoitus). Rakentamista ja ympä-
ristönhoitoa ohjataan yleiskaavalla ja yleiskaavamääräyksillä. 

Alue rakentuu pääosin yksityisten toimesta. Yleisiin teihin liittyvät korjaukset toteuttaa Tiehal-
linto. Yksityisteistä vastaavat paikalliset tiekunnat. Kunta hoitaa esimerkiksi Saarikosken ur-
heilukenttää ja valaistua ulkoilureittiä. 

Hartaanselän alueelle on tehty vuonna 2006 maisemanhoitosuunnitelma (Marja Suihkonen 
2006). Maiseman hoitotoimenpide-ehdotuksissa koskevat pääosin kylän raitin maisemallista 
kehittämistä. Suunnitelman tarkoituksena on lisäksi ohjeistaa pihapiirien muodostamisessa ja 
hoidossa historia että rakennusperintö huomioiden. Ohjeistus sisältää maisemanhoitosuunni-
telmakartan ja hiihtolatuvaihtoehtokartan.  

6.3 Alueelle rakentaminen  
Saarikosken osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutuksettomana. Se tarkoittaa esimerkiksi 
sitä, että osayleiskaavaa ei voi käyttää suoran rakennusluvan myöntämisen perusteena 
maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 44 §:n mukaisesti.  

Rakentamisen alueet on osoitettu kaavaan AT (kyläalue), AOM (maaseutumaisten pientalo-
jen alue), AM (maatilojen talouskeskusten alue), PL (lähipalveluiden alue) ja RA (loma-
asuntoalue).  

Merkinnöillä M-1 - M-3 on osoitettu ne maa- ja metsätalousalueet, jotka tietyin edellytyksin 
sopivat rakentamiseen.   

MRL 16 §:n mukaisella suunnittelutarvealueella alueelle rakentaminen vaatii MRL 137 §:n 
mukaisen ja rakennuslupaa edeltävän suunnittelutarveratkaisun.  

Tulvavaaran alaiset olevat rakennuspaikat on osoitettu merkinnöillä (aom-1, am-1 ja ra-1. 
Näillä rakennuspaikoilla tapahtuva korjausrakentaminen, rakennusten laajentaminen ja uu-
disrakentaminen ratkaistaan tapauskohtaisesti. 

Siikajoen rannalla olevat rakennuspaikat on yleiskaavassa osoitettu RA ja AOM -
merkinnöillä. M-3 merkinnällä on osoitettu rakentamiskorkeuden kannalta mahdolliset alueet. 
Rantarakentaminen ratkaistaan tapauskohtaisesti MRL 72 §:n mukaisin poikkeamispäätök-
sin. 

Niillä alueilla, jotka eivät ole MRL 72 §:n mukaista rantavyöhykettä tai -aluetta tai MRL 16 §:n 
mukaista suunnittelutarvealuetta, rakentamisen edellytykset tutkitaan MRL 136 §:n mukai-
sesti. 
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