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Kokousaika: Maanantai    27.01.2020    kel lo   14.15 – 17.45  
Kokouspaikka: Kunnanhallituksen kokoushuone 

Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: 
 X Rauhala Rami      pj.  Känsälä Pasi  

X Hannula Ahti      1. vpj.     Rahkonen Pirjo  
X Kangas Terhi       2. vpj.  Haikara Hanna  
- Ahola Ari              3 vpj. X Rieskaniemi Kimmo  
X Honkala Kari, saapui klo 14.25  Kariniemi Anne  
X Huovari Piritta  Pelkonen Teemu  
X Koski Jenny  Myllyoja Jarkko  
X Korkeakangas Tapani  Jokitalo Jukka  
X Ruuttula Merja  Luomala Elisa 
 

Muut saapuvilla olleet: X Toivola Antti kunnanvaltuuston puheenjohtaja  
X Linna Jukka kunnanvaltuuston 1.varapuheenjohtaja, poistui klo 17.12  
X Jussila Mauno  kunnanvaltuuston 2.varapuheenjohtaja  
X Korhonen Eero kunnanvaltuuston 3.varapuheenjohtaja  
X Ranto Mauno kunnanjohtaja  
X Rossi Päivi vs. hallintopäällikkö   
X Hankonen Paavo        tekninen johtaja, paikalla klo 14.18–15.12   
     

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Kaikki asiat käsiteltiin varsinaisessa kokouksessa. 

Käsitellyt asiat: Pykälät:    1   19  Sivut:    1   28 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ahti Hannula ja Terhi Kangas sekä varalle Kimmo 
Rieskaniemi. 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 
varmennus: 

 
 

Rami Rauhala   Päivi Rossi  
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä  

Pöytäkirjan  tarkastus: 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun  
mukaiseksi. 
 

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 3.2.2020 
 
 
Ahti Hannula   Terhi Kangas  

 
Pöytäkirjan  
nähtävänäpito: 

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 
tiistaina 4.2.2020. 
 
       Mari Yrttikoski 
   toimistosihteeri 
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Aika: Maanantaina 27.01.2020   kello 14.15 
Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone K a h v i  kokoushuoneessa klo 14.00 

Päätöksentekotapa: Varsinainen kokous 

 
Käsiteltävät asiat:  

 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 
 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 
§ : t                                                                                                                                                                      Sivut 
Virhe. Sisällysluettelon hakusanoja ei löytynyt. 
 
 

Kunnanjohtaja veti esityksensä pois esityslistalla olleesta asiasta: Korpelan Voiman ehdotus jäsen-
kunnille kuntayhtymän perussopimuksen muutokseksi, joten asiaa ei käsitelty kokouksessa. 

 
I n f o t:  
-  lehdistölle   ti   28.1.2020  kello  09.30  (kunnanjohtajan huone) 
-  toimistoille  ti  28.1.2020  kello  13.30   (kunnantalon ruokala) 
 

 
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 
julkaistaan yleisessä tietoverkossa tiistaina  4.2.2020.  
 
 
 
RAMI RAUHALA  Päivi Rossi 
puheenjohtaja,  mtty  vs. hallintopäällikkö 
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN 12.12.2019 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSTARKKAILU JA TÄYTÄN-
TÖÖNPANO 
 

Kunnanhallitus 27.01.2020  §  1 
 
”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä taikka 
että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen 
on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsi-
teltäväksi.”   (Kuntalaki  56:1) 
 

§ Kunnanvaltuusto 12.12.2019  §:t 56 – xx 

56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
57 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
58 Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokoukset ajalla 1.1.-30.6.2020 
59 Kunnan ilmoitusten tiedoksi saattaminen 
60 Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2022 
61 Päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöönotto 
62 Tiedoksi valtuustolle: Sievin Teollisuuspuisto Oy:n antolainan uusiminen 
63 Muut mahdollisesti esille tulevat ja kiireellisiksi julistettavat asiat 
64 Simo Viljamaan valtuustoaloite: Luonnon monimuotoisuuden palauttamisesta 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa valtuuston kokouksessa 
tehtyjen päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja olevan täytäntöönpanokelpoisia.  
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
  
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto p. 044 4883 200 
 etunimi. sukunimi@sievi.fi 
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ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 21,22,53, HANNULANKUJA, KANTOLANTIEN, HAIKOLA-
TIEN,YLIVIESKANTIEN JA KAJAANINTIEN LIIKEENNEALUEET 
 
Tekninen lautakunta 13.2.2019 § 4 

 
Kajaanintien ja Ylivieskantien varrella tullaan muuttamaan asemakaavaa, jotta tien varteen voidaan 
rakentaa jalankulku- ja pyörätie Kantolantieltä Ylivieskantielle. Kantolantie ja osa Haikolantiestä 
ovat siirtymässä valtiolta kunnalle, joten ne muutetaan kaavamerkinnöiltään yleisestä tiestä kaduk-
si.  
Kotilanhaan asemakaava on tarkoitus muuttaa liikekäyttöön ja alueelle on tarkoitus osoittaa myös 
uusi leikki- ja lähiliikuntapuisto. 
 
Oheiselle kartalle on rajattu alustava asemakaavan muutoksen alue sekä hankkeen vaikutusalu-
eet. 
 
Asemakaavan muutosten lopullinen rajaus täsmentyy työn kuluessa. 
 
Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja 
kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. 
Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla (MRL 
63). 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (6.2.2019)  on oheismateriaalina. 
 
Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunni-
telman nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukaisesti kahden viikon ajaksi ja suorittaa 
osallisten kuulemisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
Lisätietoja tekninen johtaja Paavo Hankonen puh. 044 4883 262, sp. etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 

Tekninen lautakunta 9.9.2019 § 17 
 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 27.2 – 12.3.2019 välisenä aikana viraston aukiol-
lessa. Asiakirjat olivat myös nähtävillä Sievin kunnan internet-sivuilla. Lausunnot pyydettiin Osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 

  
 Lausunnon jättivät peruspalvelukuntayhtymä Kallio ja Sievin kunnan ympäristölautakunta. Lausun-

noissa ei ollut huomautettavaa. 
 Korttelissa 22 kevyenliikenteen sijoituksen vuoksi joudutaan tiealuetta leventämään korttelin kol-

melle tontille. Tontin omistajien kanssa pidettiin asukaskokous 17.4.2019. Kokouksen ja maasto-
käynnin jälkeen suunnittelija tarkisti tonttien ja tiealueen rajausta. Lisäksi sovittiin, että jalankul-
ku/pyörätien suunnitelmissa huomioidaan suojapuu istutus tonttien rajalla. Tontin omistajilla ei ollut 
muuta huomautettavaa. 

 Korttelissa 53 tontin 1 ohjeellista liittymän paikkaa Kantolantieltä on siirretty tontinomistajan kanssa 
sovitun mukaisesti. 

 
Kaavasuunnittelija on laatinut alueelle asemakaavaluonnoksen ja luonnoksen asemakaavaselos-
tuksesta. 

TE: 7/2019§ 2, KH 27.1.2020 14:15 Sivu 4



 

 
 
 Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 § mukaisesti asemakaavan muutoksen valmisteluluonnos 
asetetaan kahden viikon ajaksi nähtäville vuorovaikutuksen toteuttamiseksi osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelman mukaisesti. 
 
Kaava-aineisto on oheismateriaalina:  
- asemakaavaluonnos 
- asemakaavaselostus  
 
Teknisen johtajan päätösesitys: Lautakunta päättää asettaa asemakaavan muutosluonnoksen 
nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukaisesti kahden viikon ajaksi osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelman mukaisesti. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Lisätietoja tekninen johtaja Paavo Hankonen puh. 044 4883 262, sp. etunimi.sukunimi@sievi.fi 

 
Tekninen lautakunta 8.1.2020 § 5 

 
Alueen kaavaselostus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavaluonnos ovat olleet 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 § mukaisesti nähtävillä 18.9.2019 – 02.10.2019 välisen 
ajan.  
Asiakirjojen nähtävillä oloaikana ei jätetty yhtään muistutusta. Lausuntoja annettiin neljä kappalet-
ta: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Sievin kunnan ympäristölautakunta, Pohjois-Pohjanmaan mu-
seo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Jokilaaksojen pelastuslaitos. 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenteen vastuualue esittää lisättäväksi asemakaavakartalle 
ja -määräyksiin liittymänuolet valtatielle 28 Kantolantien, Aarnentien ja Rajalantien liittymiin ja kan-
tatielle 63 Haikolantien liittymään. Lisäksi kaava-alue tulisi rajata valtatien 28 yli nykyiselle asema-
kaavan rajalle.  
Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. 
 
Asemakaavamuutos rajataan ELY-keskuksen edellyttämällä tavalla ja lisätään liittymänuolet. 
 
Asemakaavaehdotus on asetettava maankäyttö- rakennusasetuksen 27 § mukaisesti nähtäville 30 
vrk:n ajaksi ja pyydettävä lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan. 
 
Ehdotusvaiheen asiakirjat ovat oheismateriaalina. 
 
Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta esittää, että kunnanhallitus päättää asettaa ase-
makaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 § mukaisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi 
ja pyytää lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
Lisätietoja tekninen johtaja Paavo Hankonen puh. 044 4883 262, sp. etunimi.sukunimi@sievi.fi 

 
Kunnanhallitus 27.01.2019 § 2 
 

Ehdotusvaiheen asiakirjat ovat oheismateriaalina. 
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Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Paavo Hankosta.  
 
Lisätietoja:  tekninen johtaja Paavo Hankonen puh. 044 4883 262, sp. etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 
Kari Honkala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.25. 
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Sievin kunta


2019 / 194

S  I  E  V  I
 

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS 
KOSKEE KORTTELEITA 21 JA 22, OSIA KORTTELEISTA 

17, 53 JA 161 SEKÄ KATU-, LIIKENNE-, PUISTO- JA 
LÄHIVIRKISTYSALUEITA

(HAIKOLANTIE–KAJAANINTIE)
4.11.2019

Ilmakuva © MML 2015
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Asemakaavan muutosalueen sijainti osoitekartalla.          
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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 Tunnistetiedot
Kunnanosa: Kirkonseutu
Kaavan nimi: HAIKOLANTIE–KAJAANINTIE
Asemakaavan muutos koskee kortteleita 21 ja 22, osia kortte-
leista 17, 53 JA 161 sekä katu-, liikenne-, puisto- ja lähivirkistys-
alueita.
Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 21 ja 22 ja 
korttelin 53 rakennuspaikka 3 sekä katu-, liikenne- ja lähivirkis-
tysalueet.
1.1.1  Kaavan laatija
 Arkkitehtiasema Oy
 Karjakatu 12 90130 Oulu
 p. 08 379 020
 Timo Takala arkkitehti SAFA, YKS 140

1.1.2  Vireille tulo ja hyväksymispäivämäärät
Kaavan päiväys: 4.11.2019
Vireille tulosta on ilmoitettu 27.2.2019 osallistumis- ja -arvioin-
tisuunitelman tullessa nähtäville
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen
 Tekninen lautakunta: 13.2.2019 § 4
Luonnos nähtävillä 18.9. – 02.10.2019
Ehdotuksen nähtäville asettaminen
 Kunnanhallitus: 
Ehdotus nähtävillä: 
Hyväksymiskäsittely
 Kunnanhallitus:   
 Kunnanvaltuusto: 

1.2 Kaava-alueen sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Sievin kirkonkylän keskusta-
alueella käsittäen Kantolantien, Haikolantien ja Hannulankujan 
katualueita sekä Kajaanintien ja Ylivieskantien lähiympäristöjä. 
  

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus
Kantolantie ja osa Haikolantiestä ovat siirtymässä valtiolta kun-
nalle, joten ne muutetaan kaavamerkinnöiltään yleisestä tiestä 
kaduksi. Asemakaavan muutoksella tehdään myös mahdolliseksi 
keskusta-alueen palveluiden vahvistaminen muuttamalla kes-
kustan palveluvyöhykkeen sisään jäänyt Kotilanhaan asunto-
alue keskustatoiminnoille soveltuvaksi C-alueeksi. Kajaanintien 
ja Ylivieskantien varsilla asemakaavaa muutetaan, jotta tien 
varteen voidaan rakentaa jalankulku- ja pyörätie Kantolantieltä 
Ylivieskantielle. 
Kaavasta käytetään nimeä "Haikolantie–Kajaanintie".

1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
1.  Seurantalomake
2.   Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
3.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja asemakaavan 

muutoksen luonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet.
4.  Poistuva asemakaava
5.  Asemakaavaluonnos merkintöjen selityksineen

2 TIIVISTELMÄ
Asemakaavan muutoksella muutetaan Kantolantie ja osa Hai-
kolantiestä kaduksi niiden siirtyessä valtiolta Sievin kunnalle. 
Kajaanintien (valtatie 28) ja Ylivieskantien (kantatie 63) varrella 
tarkistetaan liikennealueen rajoja, jotta tien varteen voidaan 
rakentaa jalankulku- ja pyörätie. Muutoksessa liikennealue osin 
levenee, osin kapenee. Kajaanintien varrella oleva Kotilanhaan 
rivitalokortteli muutetaan keskustatoimintojen korttelialueeksi 
sekä viheralueeksi liikunta- ja leikkipuistoa varten. 
Asemakaava vahvistaa yleiskaavassa määriteltyä Sievin kirkon-
kylän keskustaa lisäämällä liikerakentamisen mahdollisuuksia, 
parantamalla jalankulun ja pyöräilyn liikenneolosuhteita sekä 
asumis- ja liikuntaolosuhteita uuden leikki- ja liikuntapaikan 
myötä.
Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
oli maankäyttö- ja rakennusasetuksen 63 ja 30 § mukaisesti 
nähtävillä 27.2.–12.3.2019.
Asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 30§:n mukaisesti 18.9. – 2.10.2019.

Näköala Kajaanintieltä (valtatie 28) alueelle.                                                             © 2019 Google Street View, kuva vuodelta 2011 
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3 LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1  Alueen yleiskuvaus
Muutosalue on Sievin keskusta-aluetta. Pääosin muutos käsittää 
katuja, teitä ja niiden vierialueita, mutta lisäksi kortteleita 21 ja 
22 sekä osia kortteleista 17, 53 JA 161.

3.1.2 Luonnonympäristö
Alue on kauttaaltaan taajamaympäristöä.

Uhanalaiset lajit
Asemakaava-alueen uhanalaiset lajit tarkastettiin Ympäristöhallin-
non Eliölajit -tietojärjestelmästä (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
19.2.2018). Alueella ei ole ELY-keskuksen tiedossa uhanalaisten 
tai muuten huomioitavien lajien esiintymispaikkoja. 

3.1.3 Rakennettu ympäristö
Yhdyskuntarakenne
Asemakaavan muutosalue on osa Sievin keskusta-aluetta.

Palvelut
Alue sijaitsee Sievin kuntakeskuksessa. Muutoksella luodaan 
edellytyksiä keskustan palveluvarustuksen kehittymiselle.

Liikenne
Kajaanintien (valtatie 28) keskivuorokausiliikenne oli vuonna 
2018 5101 ajon./vrk ja Ylivieskantien (kantatie 63) 3686 ajon./vrk. 
Haikolantien liikennemäärä oli 1099 ajon./vrk ja Kantolantien 
1694 ajon./vrk.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Asemakaavan muutosalueella on Kotilanhaan rivitaloalue. Raken-
nukset on rakennettu vuonna 1984. Osa alueen rakennuksista on 
jo purettu huonokuntoisina. Kortteleissa 21 ja 22 on neljä I–I1/2 
-kerroksista jälleenrakennuskauden tyyppistä omakotitaloa.
Alueella ei ole tiedossa olevia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Ti-
lanne on tarkistettu museoviraston kulttuuriympäristörekisteristä 
8.8.2019.

Tekninen huolto
Alueella on katu-, vesi- ja viemäriverkosto.

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Kajaanintie aiheuttaa liikennemelua alueelle. Alueella tai sen 
lähiympäristössä ei ole muita ympäristöhäiriöitä. 

3.1.4 Maanomistus
Asemakaavamuutoksen alue on pääosin valtion ja Sievin kunnan 
omistuksessa, mutta muutos koskee osittain myös yksityisessä 
omistuksessa olevia tonttialueita.

3.2  Suunnittelutilanne

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätök-
set ja selvitykset

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet:
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista uusituista alueidenkäyt-
tötavoitteista 14.12.2017. Valtioneuvoston päätös on tullut voi-
maan 1.4.2018 Tähän on lainattu kaavamuutoksen kannalta 
oleellisimmat tavoitteet.

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
"Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin 
yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden 
elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset 
elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen 
edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle."

"Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet 
sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 
kannalta hyvin saavutettavissa."

Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta. 
5.11.2018 Ruskeiden viivojen välinen alue on Kalajokilaakson 
maaseudun kehittämisen kohdealuetta (mk-6).

Näkymä Kajaanintien ja Ylivieskantien liittymästä asemakaavan muutosalueelle 2019
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Maakuntakaava:
Asemakaava-alueen kohdalla voimassa oleva Pohjois-Poh-
janmaan maakuntakaava on laadittu kolmessa eri vaiheessa. 
Ensimmäinen vaihemaakuntakaava on vahvistettu 23.11.2015. 
Toinen vaihemaakuntakaava on tullut voimaan 2.2.2017. Kolman-
nen vaihemaakuntakaavan on maakuntavaltuusto hyväksynyt 
11.6.2018. Tästä päätöksestä on jätetty kahdeksan valitusta Poh-
jois-Suomen hallinto-oikeuteen. Maakuntahallitus päätti 5.11.2018 
MRL 201 §:n nojalla määrätä kolmannen vaihemaakuntakaavan 
tulemaan kuitenkin voimaan. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 
välipäätöksessään hylännyt vaatimukset keskeyttää Pohjois-
Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan täytäntöönpano, joten 3. 
vaihemaakuntakaavan täytäntöönpano voi jatkua.
Asemakaava-alue on merkitty maakuntakaavassa taajamatoi-
mintojen alueeksi merkinnällä A. Asemakaava-alue kuuluu myös 
Kalajokilaakson maaseudun kehittämisen kohdealueeseen (mk-
6). Vireillä olevat valitukset eivät kohdistu asemakaava-aluetta 
koskeviin merkintöihin.
Asemakaavan muutosalueella on voimassa yleiskaava, jonka 
sisältö ei ole vanhentunut sen jälkeen voimaan tulleiden maa-
kuntakaavojen myötä. Maakuntakaavalla ei täten ole asemakaa-
vaa ohjaavaa vaikutusta, vaan Kirkonkylän osayleiskaava ohjaa 
alueen asemakaavan laatimista.

Yleiskaava:
Alueella on voimassa 25.6.2002 hyväksytty Kirkonkylän osa-
yleiskaava 2020. Yleiskaavassa Haikolantie ja Kantolantie on 
osoitettu kaduksi ja Valtatie 28 (Kajaanintie ja Ylivieskantie) 
yleiseksi tieksi. Tältä osin asemakaavan muutos toteuttaa yleis-
kaavaa. Korttelialueet, joita asemakaavan muutos koskee, on 
yleiskaavassa osoitettu keskustatoimintojen alueeksi C ja osittain 
asuntoalueeksi A. Asemakaavan muutos poikkeaa yleiskaavan 

merkinnöistä sikäli, että olemassa olevat omakotitontit säilytetään 
muutoksessa asuntoalueena ja vastaavasti yleiskaavan asunto-
aluetta muutetaan liikekäyttöön.

Asemakaava:
Asemakaavan muutos koskee useita eri aikoina laadittuja ase-
makaavoja. Kajaanintien liikennealuetta sekä korttelia 53 ja lähi-
virkistysaluetta koskevat asemakaavat on hyväksytty 11.11.2009. 
Ylivieskantien liikennealuetta koskeva asemakaava on vahvistettu 
30.12.1961. Korttelia 22 koskeva asemakaava on vahvistettu 
25.8.1993. Korttelia 21 koskeva asemakaava on vahvistettu 
19.6.1990. Korttelia 161 koskeva asemakaava on hyväksytty 
30.3.1993. Haikolantien alueella on voimassa useita eri aikoina 
vahvistettuja asemakaavoja, joista vanhimmat on vahvistettu 
19.6.1990.

Rakennusjärjestys:
Sievin kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuus-
tossa 20.10.2010 ja tullut voimaan 1.12.2010.

Pohjakartta: 
Alueen pohjakartta on MRL:n 54 A §:n mukainen ja täyttää JHS 
185:n vaatimukset. Karttaa on täydennetty keväällä 2019 vas-
taamaan tuon ajankohdan rakennettua tilannetta. Kartta vastaa 
kaavan tarkoitus huomioiden riittävällä tarkkuudella kaavamuu-
toksen laatimisajan olosuhteita.

Ote kirkonkylän osayleiskaavasta
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN 
VAIHEET 

4.1  Asemakaavan suunnittelun tarve
Kajaanintien ja Ylivieskantien varrella joudutaan muuttamaan 
asemakaavaa, jotta tien varteen voidaan rakentaa jalankulku- 
ja pyörätie Kantolantieltä Ylivieskantielle. Kantolantie ja osa 
Haikolantiestä ovat siirtymässä valtiolta kunnalle, joten ne on 
muutettava kaavamerkinnöiltään yleisestä tiestä kaduksi. 
Kotilanhaan alueellta on purettu kunnan vanhimmat rivitalot. 
Alueen ollessa keskellä kirkonkylän keskustaa, on sen katsottu 
soveltuvan paremmin keskusta-alueeksi, liikerakentamiseen ja 
leikkipuistokäyttöön. Nämä eri syistä lähteneet, mutta saman-
aikaiset asemakaavan muutostarpeet on tässä koottu yhdeksi 
asemakaavamuutokseksi.

4.2  Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koske-
vat päätökset

Tekninen lautakunta päätti 13.2.2019 § 4 asettaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 63 
§ mukaisesti.

4.3  Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1 Vireille tulo
Kaavoituksen vireille tulosta on ilmoitettu samanaikaisesti osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotettaessa Sieviläinen 
-lehdessä 27.2.2019.

4.3.2 Viranomaisyhteistyö
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavamuutoksen 
valmisteluaineisto on toimitettu suunnitelmassa mainituille vi-
ranomaisille. 

Muutettava asemakaava
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4.4  Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavan muutoksella edistetään Sievin jalankulun ja pyö-
räilyn olosuhteita sekä lasten, nuorten ja aikuisten ulkoilu- ja  
liikkumismahdollisuuksia Sievin keskustassa ja luodaan edelly-
tyksiä keskustan palveluiden kehittymiselle.

4.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset

4.5.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
oli maankäyttö- ja rakennusasetuksen 63 ja 30 § mukaisesti 
nähtävillä 27.2.–12.3.2019. 
Nähtävilläoloaikana saatiin kaksi lausuntoa, jossa ei ollut huo-
mauttamista suunnitelmasta. Lausunnot ja mielipiteet ovat liit-
teessä 3.
ELY-keskus / Elina Saine ilmoitti sähköpostilla 12.3. 2019, että 
keskuksella ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuun-
nitelman sisällöstä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa määritellyt yhteistyöeli-
met ja tahot ovat maanomistajien, toimijoiden ja muiden osallisten 
lisäksi seuraavat:
Kunnan elimet: 
– Ympäristölautakunta 
Viranomaiset: 
– Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
– Museovirasto
– Pohjois-Pohjanmaan museo
– Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, ympäristöterveydenhuolto
Etujärjestöt ja muut tahot: 
– Korpelan voima 
– Jokilaaksojen pelastuslaitos
– Sievin vesiosuuskunta

4.5.2 Luonnosvaihe
Asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä maankäyttö- 
ja rakennusasetuksen 30§:n mukaisesti 18.9. – 02.10.2019. 
Nähtävilläoloaikana saatiin lausunnot Pohjois-Pohjanmaan Ely-
keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, kunnan ympäristö-
lautakunnalta, Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolta ja Jokilaaksojen 
pelastuslaitokselta. Lausunnot ovat liitteessä 3.

4.5.3 Ehdotusvaihe 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
5.1 Kaavan rakenne
Merkittävin rakenteellinen muutos on asuntokorttelialueen muut-
taminen keskustatoimintojen kortteliksi.

5.1.1 Mitoitus
Kotilanhaan korttelialueen muutos rivitaloalueesta keskusta-
toimintojen alueeksi lisää kokonaiskerrosalaa n. 1400 kerros-
neliömetrillä.

5.3 Aluevaraukset

5.3.1 Korttelialueet
AO 
Kortteleiden 21 ja 22 omakotitonteista on jouduttu osoittamaan 
pienehköjä alueita liikennealueeksi jalankulku- ja pyörätien 
rakentamista varten. Muutettavaan asemakaavaan verrattuna 
liikennealueeksi osoitettu alue kuitenkin kaventuu merkittävästi. 
Rakennuspaikkojen pinta-ala kasvaa muutettavaan kaavaan 
verrattuna yhteensä 800 neliömetrillä. Tonttien rakennusoikeudet 
on säilytetty ennallaan

C
Kotilanhaan rivitalokortteli osoitetaan keskustapalveluiden kort-
telialueeksi merkinnällä C. Merkintä sallii alueelle yhtä hyvin 
julkisten kuin kaupallistenkin palveluiden rakentamista. Kortteliin 
voidaan sijoittaa myös asumista. Merkinnän joustavuus luo mah-
dollisuuden reagoida tarvittaessa nopeasti muuttuviin tarpeisiin. 
Korttelin rakennusoikeus on 3000 kerrosneliömetriä, joka vastaa 
tehokkuutta e=0.55.

K-1
Korttelin 53 K-1 korttelialue pienenee asemakaavamuutoksessa 
jalankulku- ja pyörätien tilavaatimuksesta johtuen n. 300 m2:
llä. Muutoksella ei ole vaikutusta korttelialueen toimintaan, eikä 
rakennusoikeuteen.

Y ja KL -korttelialueet kortteleissa 17 ja 161
Asemakaavamuutoksella tarkistetaan näiden korttelien liikenne-
alueiden vastaiset rajat vastaamaan nykyistä maanomistustilan-
netta, missä yhteydessä pieni osa kummankin korttelin alueesta 
muuttuu katu- tai liikennealueeksi.

5.3.2 Muut alueet
Katu- ja liikennealueet
Haikolantien ja Kantolantien katualueet on rajattu nykyisten 
kiinteistörajojen mukaisesti, mikä merkitsee vähäisiä poikkeamia 
voimassa olevan asemakaavan liikennealueen rajoihin.
Kajaanintien ja Ylivieskantien liikennealueet osittain kaventuvat 
ja osittain levenevät muutoksessa. Liikennealueiden yhteispinta-
ala kasvaa muutoksen johdosta n. 1000m2.

Viheralueet
Viheralueiden pinta-ala kasvaa muutoksen johdosta n. 500m2.
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5.4 Kaavan vaikutukset 

5.4.1  Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Vaikutukset maakunnan rakenteeseen ja maakuntakaa-
vaan
Asemakaava sijoittuu maakuntakaavan taajamavyöhykkeelle ja 
tukee siten maakuntakaavan tavoitteita.

Vaikutukset kirkonkylän aluerakenteeseen ja kirkonkylän 
osayleiskaavaan
Asemakaava vahvistaa yleiskaavassa määriteltyä Sievin kirkon-
kylän keskustaa lisäämällä liikerakentamisen mahdollisuuksia, 
parantamalla jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita sekä asumis- ja 
liikuntaolosuhteita uuden leikkipaikan myötä.
Yleiskaavan merkinnöistä asemakaavan muutos poikkeaa si-
käli, että yleiskaavassa keskusta-alueen sisään asumiseen 
osoitettu Kotilanhaan alue muuttuu osittain keskustatoimintojen 
alueeksi. 

Ote voimassa olevasta yleiskaavasta

Asemakaavan aiheuttama muutos yleiskaavan rakenteeseen.

Kajaanintien varrella olevat terijoensalavat ovat muodostuneet Sievin keskustan tunnusmerkiksi. Asemakaavassa tuleva jalankulku- 
ja pyörätie osoitetaan salavarivin taakse, joten näkymä ei tule muuttumaan.          © 2019 Google Street View, kuva vuodelta 2011 
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5.4.2  Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja mai-
semaan

Suurin ympäristönmuutos aiheutuu Kotilanhaan korttelialueen 
rakentumisesta keskustatoiminnoille. Tämä muuttaa aikanaan 
kirkonkylän ulkoista olemusta enemmän keskusta-alueen näköi-
seksi. Muutosta lieventää Kajaanintien varteen jäävä viheralue. 
Kokkolantien varrella oleva Sievin maamerkiksi muodostunut 
terijoensalavarivi on merkitty asemakaavassa säilytettäväksi 
ja pyörätie on osoitettu salavarivin taakse turvalliselle etäisyy-
delle.
Kajaanintien (Valtatie 28) ja Ylivieskantien (kantatie 63) osalta 
muutos perustuu Sievin kunnan asemakaavan muutosta varten 
tilaamaan jalankulku- ja pyörätiesuunnitelmaan. Suunnitelman on 
laatinut Sweco ympäristö Oy. Pyörätie tulee myös muuttamaan 
maisemaa taajamamaisemmaksi. Kortteleissa 21 ja 22 pyörätien 
rakentamisen johdosta joudutaan lunastamaan osia nykyisistä 
tonttialueista ja poistamaan nykyistä tienvarsipuustoa. Voimassa 
olevan asemakaavan aluevarauksiin verrattuna lunastukset ja 
maiseman muutokset jäävät kuitenkin selvästi vähäisemmiksi.
Haikolantien ja Kantolantien osalta muutoksessa on kyse kadun 
omistuksen vaihtumisesta valtiolta kunnalle, millä ei ole lainkaan 
vaikutusta näkyvään ympäristöön. 

5.4.3 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
Asemakaavan alue on kauttaaltaan kulttuurialuetta, eikä luon-
nonympäristöä ole. 

5.4.4 Vaikutukset liikenteeseen
Autoliikenne
Kulku asemakaavamuutoksen mukaiselle keskustoimintojen 
korttelialueelle tapahtuu sekä Kajaanintien että Haikolantien 
kautta, oletettavasti pääosin Kajaanintien kautta. Kajaanintien 
keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) Aarnentien liittymän 
kohdalla vuonna 2018 oli 5101 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Haikolantien KVL Aarnentien liittymän kohdalla oli vuonna 2018 
1099 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Liikenne Kajaanintieltä sekä Haikolantieltä Aarnentielle tulee 
oletettavasti jonkin verran lisääntymään kaavamuutoksen myötä.  
Asemakaavamuutoksessa nykyinen rivitalojen ja muiden kytketty-
jen asuinrakennusten korttelialue muutetaan keskustatoimintojen 
korttelialueeksi mikä mahdollistaa alueelle esimerkiksi liike-, pal-
velu- ja asuinrakentamista. Alueen lopullisella käyttötarkoituksella 
on vaikutusta liikennemääriin, mutta vaikutukset liikenteeseen 
pysynevät pieninä. (Keijo Verronen, Sweco Ympäristö Oy)

Jalankulku ja pyöräily
Asemakaavan myötä rakentuva jalankulku- ja pyörätie helpottaa 
lähinnä keskusta-alueen sisäistä jalankulkua ja pyöräilyä.

5.4.5 Vaikutukset teknisen huollon järjestämiseen 
Asemakaava-alue on vesi- ja viemäriverkon piirissä.

5.4.6 Vaikutukset sosiaalisiin oloihin
Asemakaavan muutos voi osaltaan vaikuttaa positiivisesti Sievin 
palveluvarustuksen kehittymiseen ja siten lisätä kuntalaisten 
hyvinvointia ja kohtaamispaikkoja. Kaavamuutoksen mahdollis-
tamalla leikkipuistolla on positiivista vaikutusta lasten ja nuorten 
sekä lapsiperheiden hyvinvointiin.

5.4.7 Vaikutukset talouteen 
Asemakaavan muutoksella voi olla lähinnä välillisiä positiivisia 
vaikutuksia kunnan talouteen. Leikkipuisto rakennetaan lahjoitus-
varoin. Jalankulku- ja pyörätien toteutuksesta ja rahoituksesta 
sovitaan kunnan ja ELY-keskuksen kesken.

5.5 Ympäristön häiriötekijät
Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutuksia ympäristöhäiriöihin 
alueella.

5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset
Merkintä C tulee uutena käyttöön asemakaavan muutoksen 
myötä. Muilta osin korttelialueiden kaavamerkinnät on pidetty 
ennallaan. 

5.7 Nimistö
Alueen nimistö säilyy ennallaan.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1 Toteuttaminen ja ajoitus
Kaavamuutoksen ja pyörätien yleissuunnitelman laatimisella 
kunta luo perustan pyörätien rakentamiselle lähivuosina. Raken-
taminen odottaa rahoitus- ja rakentamispäätöstä Ely-keskukselta. 
C-korttelialueen osalta ei ole suunnitelmia. Asemakaavoitettu 
reservialue keskustatoiminnoille on resurssi, jolla kunta voi rea-
goida nopeasti eteen tuleviin tarpeisiin ja kysyntään.

4.11.2019
Timo Takala, arkkitehti SAFA, YKS 140
Arkkitehtiasema Oy
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Liite 1. Seurantalomake

Kunta 746 Sievi Täyttämispvm 05.11.2019
Kaavan nimi Haikolantie–Kokkolantie
Hyväksymispvm Ehdotuspvm 04.11.2019
Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm 13.02.2019
Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 7,0715 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 0,0000
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] 0,0000 Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 7,0715

Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
Yhteensä 7,0714 100,0 4050 0,06 0,0000 1367
A yhteensä 0,6189 8,8 1050 0,17 -0,6479 -1615
Y yhteensä -0,0082
C yhteensä 0,5445 7,7 3000 0,55 0,5445 3000
K yhteensä -0,0414 -18
V yhteensä 0,4276 6,0 0,0479
L yhteensä 5,4804 77,5 0,1051

Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
Yhteensä

Rakennussuojelu
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä

Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
Yhteensä 7,0714 100,0 4050 0,06 0,0000 1367
A yhteensä 0,6189 8,8 1050 0,17 -0,6479 -1615
AR -0,7279 -1615
AO 0,6189 100,0 1050 0,17 0,0800
Y yhteensä -0,0082
Y -0,0082
C yhteensä 0,5445 7,7 3000 0,55 0,5445 3000
C 0,5445 100,0 3000 0,55 0,5445 3000
K yhteensä -0,0414 -18
KL -0,0090 -18
K-1 -0,0324
V yhteensä 0,4276 6,0 0,0479
VP -0,0020
VL 0,4276 100,0 0,0499
L yhteensä 5,4804 77,5 0,1051
Kadut 1,7844 32,6 1,6954
Kev.liik.kadut -0,0439
LT 3,6960 67,4 0,0986
LYT -1,6450
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Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS 
KORTTELIT 21,22,53, HANNULANKUJA,

KANTOLANTIEN, HAIKOLANTIEN, YLIVIESKANTIEN JA KAJAANINTIEN 
LIIKENNEALUEET

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

194

S I E V I

MITÄ ON TEKEILLÄ?
Kajaanintien ja Ylivieskantien varrella tullaan muuttamaan asemakaavaa, jotta tien varteen voidaan 
rakentaa jalankulku- ja pyörätie Kantolantieltä Ylivieskantielle. Kantolantie ja osa Haikolantiestä ovat 
siirtymässä valtiolta kunnalle, joten ne muutetaan kaavamerkinnöiltään yleisestä tiestä kaduksi. Täs-
sä yhteydessä Kotilanhaan asemakaava on myös tarkoitus muuttaa liike- ja virkistyskäyttöön.
Oheiselle kartalle on rajattu alustava asemakaavan muutoksen alue sekä hankkeen vaikutusalueet. 
Asemakaavan muutosten lopullinen rajaus täsmentyy työn kuluessa. 
12
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MITEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN 
VAIKUTUKSIA ARVIOIDAAN?  
Suunnittelutyön edetessä arvioidaan asemakaavan muu-
toksen vaikutukset kohdealueella sekä sen lähiympäristös-
sä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n mukaisesti. 

LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET
Kantolantien ja Haikolantien siirtymisellä valtiolta kunnan 
haltuun ei ole liikenteellisiä vaikutuksia. Kajaanintien 
varteen tuleva uusi jalankulku- ja pyörätie parantaa liik-
kumismahdollisuuksia jalan ja pyörällä Alatalon terveys-
keskukseen ja liikekeskukseen.

VAIKUTUKSET KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN, RA-
KENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN JA MAISEMAAN
Haikolantien ja Kantolantien (maantie 18234) osalta ase-
makaavan muutoksella ei ole vaikutuksia ympäristöön. 
Kajaanintien (valtatie 28) liikennealuetta on tarkoitus 
leventää Kantolantien puoleisessa päässä ja kaventaa Yli-
vieskantien puoleisessa päässä. Myös Ylivieskantien (val-
tatie 28) liikennealuetta on tarkoitus kaventaa Kajaanintien 
ja Haikolantien välillä. Liikennealueiden kaventamisesta 
huolimatta jalankulku- ja pyörätietä varten joudutaan kui-
tenkin lunastamaan alueita neljältä omakotitontilta ja siinä 
yhteydessä joudutaan poistamaan puustoa ja pensaistoa. 
Lunastettava alue ja asuinympäristön muutokset pyritään 
pitämään niin vähäisinä kuin mahdollista.
Kotilanhaan asemakaava on tarkoitus muuttaa liikekäyt-
töön. Alueelle on tarkoitus osoittaa myös uusi leikki- ja 
liikuntapuisto.
Asemakaava-alueella tai tarkastelualueella ei ole tiedossa 
olevia kiinteitä muinaisjäännöksiä. (Tarkistettu Museo-
viraston muinaisjäännösrekisteristä 25.6.2018).

ASEMAKAAVAN KÄSITTELYVAIHEET:
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
NÄHTÄVILLÄ
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 
kunnanvirastossa vähintään kaksi viikkoa. Kansilehden 
karttaan rajatun alueen asukkaille ja maanomistajille 
lähetetään osallistumis- ja arviointisuunnitelma laatikko-
jakeluna tai postitse maanomistajaluettelon mukaisesti. 
Lisäksi nähtävilläolosta ilmoitetaan lehti-ilmoituksella sekä 
kunnan internet-sivuilla osoitteessa: http://www.sievi.fi/
kuulutukset2/

VUOROVAIKUTUS ASEMAKAAVAN LAATIMISEN 
AIKANA
Asemakaavan muutoksen luonnos sekä jalankulku- ja 
pyörätien suunnitelmaluonnos pidetään nähtävillä 30 
vuorokauden ajan kunnanvirastolla virka-aikana sekä 
kunnan internet-sivuilla. Osallisilla ja kunnan asukkailla on 
mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelmien sisällöstä 
nähtävilläoloaikana.

ASEMAKAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ
Asemakaavaehdotus pidetään nähtävillä vähintään 30 
vuorokautta. Tänä aikana voi tehdä kirjallisia muistutuksia 
asemakaavaehdotuksesta.

Asemakaavan muutosalueen ulkopaikkakuntalaisille maan-
omistajille sekä kaikille osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta tai valmisteluaineistosta mielipiteitä esittäneille ja 
osoitteensa ilmoittaneille lähetetään tieto nähtävillä olosta 
tavallisella kirjeellä. Lisäksi nähtävilläolosta ilmoitetaan 
lehti-ilmoituksella sekä kunnan internet-sivuilla.

ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN
Asemakaavan hyväksyy nähtävillä olon jälkeen Sievin kun-
nanvaltuusto. Muistutuksen jättäneille ja siinä yhteydessä 
osoitteensa ilmoittaneille lähetetään tieto kunnanvaltuuston 
päätöksestä postitse. 
Kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä voi valittaa 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Jos valituksia ei jätetä, 
asemakaava astuu voimaan 30 vuorokauden kuluttua 
valtuuston päätöksestä ja kunnan kuulutettua asiasta 
lehti-ilmoituksella.

KETÄ KUULLAAN TYÖN AIKANA? 
Asemakaavan muutosalueen ja sen vaikutusalueen maan-
omistajilla, asukkailla ja toimijoilla sekä kaikilla niillä, joiden 
oloihin asemakaava voi vaikuttaa on mahdollisuus saada 
tietoa sekä esittää asemakaavasta mielipiteitään ja toivei-
taan kuten edellä asemakaavan käsittelyvaiheet -osiossa 
esitetään. Lisäksi työssä kuullaan seuraavia tahoja:

KUNNAN ELIMET: 
Ympäristölautakunta

VIRANOMAISET: 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus
Museovirasto
Pohjois-Pohjanmaan Museo
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, ympäristöterveyden-
huolto

ETUJÄRJESTÖT JA MUUT TAHOT: 
Korpelan voima 
Jokilaaksojen pelastuslaitos
Sievin vesiosuuskunta

MILLÄ AIKATAULULLA? 
Asemakaavan ja jalankulku / pyörätien alustavia suunni-
telmia tullaan esittelemään keväällä 2019. Asemakaava-
ehdotuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2019 aikana. 
Jalankulku- ja pyörätien rakentaminen alkanee heti kaavan 
valmistuttua.

YHTEYSTIEDOT: 
SIEVIN KUNTA
Tekninen johtaja Paavo Hankonen  
Haikolantie 16, 85410 SIEVI
puh. 08 488 3262 
paavo.hankonen@sievi.fi

KAAVAN LAATIJA
Arkkitehtiasema Oy
Arkkitehti Timo Takala
Karjakatu 12, 90130 OULU
puh. 040 5886550
timo.takala@arkkitehtiasema.fi

6.2.2019
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Liite 3.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja asemakaavan muutoksen luonnoksesta saadut     
   lausunnot ja mielipiteet.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 63 ja 30 § mukaisesti nähtä-
villä 27.2.2019. Nähtävilläoloaikana jätettiin kaksi lausuntoa.

Peruspalvelukuntayhtyrnä Kallio, Aili Heikkinen 
11.3.2019
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion terveysvalvonnalla ei ole huo-
mautettavaa Sievin kunnan Haikalantien ja Kajaanintien välisen 
alueen asemakaava-muutoksen osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta.

Sievin kunnan ympäristölautakunta 3.4.2019 §11
Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan.

Valmisteluvaiheen vuorovaikutus
Asemakaavamuutoksen luonnos nähtävillä
Asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 30§:n mukaisesti 18.9. – 02.10.2019. Näh-
tävilläoloaikana saatiin viisi lausuntoa.

1. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-. liikenne- ja ympäris-
tökeskus, Taina Törmikoski ja Elina Saine 1.10.2019
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Haikolantie-Kajaanintien asemakaavamuutoksen tarkoituksena 
on muuttaa tällä hetkellä yleisinä tienä olevat Haikolan- ja Kan-
tolantiet kaduiksi, mahdollistaa valtatien 28 varteen suunnitellun 
kevyen liikenteen väylän rakentaminen sekä yleiskaavasta 
(tavoitevuosi 2020) poiketen osoittaa rakentumaton rivitalojen 
korttelialue keskustatoimintojen alueeksi. Asemakaavamuutos 
on perusteltu, ja hankkeen keskeiset vaikutukset on arvioitu 
riittävällä tarkkuudella.

Liikenne-vastuualue
Asemakaavakartalle ja -määräyksiin on lisättävä liittymänuolet 
valtatielle 28 Kantolantien, Aarnentien ja Rajalantien liittymiin ja 
kantatielle 63 Haikolantien liittymään. Lisäksi kaava-alue tulisi 
rajata valtatien 28 yli nykyiselle asemakaavan rajalle (kaava-
luonnoksessa kaava-alueen raja menee keskellä väylää).

Kaavan laatijan vastine-ehdotus
Asemakaavamuutos rajataan ELY-keskuksen edellyttämällä 
tavalla ja lisätään liittymänuolet.

2. Pohjois-Pohjanmaan museo, Anna-Riikka Hirvonen ja 
Juhani Turpeinen, 03.10.2019
Sievin kunta on pyytänyt Pohjos-Pohjanmaan museon lausuntoa 
asemakaavan muutosluonnoksesta, joka koskee Sievin kirkon-
seudun asemakaavan kortteleita 21, 22 ja 53 katu- ja liikenne-
alueineen sekä lähivirkistysalueita (Haikontie – Kajaanintie). 
Suunnittelualue sijaitsee Sievin kirkonkylän keskusta-alueella 
käsittäen Kantolantien ja Haikolantien katualueita sekä Kajaanin-
tien ja Ylivieskantien lähiympäristöjä. 
Asemakaavamuutoksen suunnittelualueella ei sijaitse kulttuuri-
historiallisesti merkittäviä kohteita, koska kaavamuutos koskee 
suurimmalta osaltaan katu- ja liikennealueita. Asemakaavamuu-
toksen vaikutusalueella sijaitsevat maakunnallisesti merkittävät 
kohteet Sievin kunnantalo ja Keskitalon pihapiiri. Asemakaavan 
muutoksella ei katsota olevan vaikutuksia niiden kulttuurihisto-
riallisille arvoille. 
Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa Sievin 
kirkonseudun asemakaavan kortteleita 21, 22 ja 53 katu- ja lii-
kennealueineen sekä lähivirkistysalueita (Haikontie – Kajaanintie) 
koskevasta asemakaavan muutosluonnoksesta.

Kaavan laatijan vastine-ehdotus
Lausunnossa ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnokses-
ta.

3. Ympäristölautakunta 3.4.2019 §11
Ympäristölautakunta puoltaa asemakaavamuutoksen kaava-
luonnoksen hyväksymistä, sekä kaavatyön jatkamista esitetyn 
suunnitelman mukaisesti.

Kaavan laatijan vastine-ehdotus
Lausunnossa ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnokses-
ta.

4. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Aili Heikkinen, 
23.9.2019
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion terveysvalvonnalla ei ole 
huomautettavaa Sievin kunnan Kirkonseudun asemakaavan 
muutosluonnoksesta.

Kaavan laatijan vastine-ehdotus
Lausunnossa ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnokses-
ta.

5. Jokilaaksojen pelastuslaitos, Pentti Ukkola, 10.10.2019
Sievin kunta on esittänyt lausuntopyynnön Jokilaaksojen pelas-
tuslaitokselle Sievin kirkonseudun asemakaavan muutoksesta. 
Pelastusviranomaisella ei ole huomautettavaa asemakaavan 
muutokseen.

Kaavan laatijan vastine-ehdotus
Lausunnossa ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnokses-
ta.
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Liite 4. Poistuva asemakaava
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Poistuva asemakaava 1:3000
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Liite 5.  Asemakaava merkintöjen selityksineen.

Asemakaava 1:3000
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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 

Keskustatoimintojen korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.

Lähivirkistysalue.

Maantien alue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella 
oleva viiva.

3 m sen asemakaava-alueen ulkopuo-
lella oleva viiva, jonka sisäpuolelta 
asemakaavamerkinnät ja määräykset 
poistetaan.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen rakennuspaikan numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston 
tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetrei-
nä. 

Roomalainen numero osoittaa raken-
nusten, rakennuksen tai sen osan suu-
rimman sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jäl-
jessä osoittaa, kuinka suuren osan ra-
kennuksen suurimman kerroksen alasta 
ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan 
laskettavaksi tilaksi.

Rakennusala.

Ohjeellinen rakennusala.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, 
jonka puoleisten rakennusten ulkosei-
nien sekä ikkunoiden ja muiden raken-
teiden äänieristävyyden liikennemelua 
vastaan on oltava vähintään 35 dB A.

Pensailla ja puuriveillä istutettava alu-
een osa.

Säilytettävä/istutettava puurivi.

Katu.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen 
sijainti.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei 
saa järjestää ajoneuvoliittymää.

SIEVI  KIRKONSEUTU

(HAIKOLANTIE – KOKKOLANTIE)

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTE-
LEITA 21 JA 22, OSIA KORTTELEISTA 17, 53 
JA 161 SEKÄ KATU-, LIIKENNE-, PUISTO- JA 
LÄHIVIRKISTYSALUEITA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOS-
TUVAT KORTTELIT 21 JA 22, KORTTELIN 53 
RAKENNUSPAIKKA 3 SEKÄ KATU-, LIIKENNE-  
JA LÄHIVIRKISTYSALUEET

4.11.2019

Timo Takala, arkkitehti SAFA, YKS 140
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Sievin kunta
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli maankäyttö- ja rakennusasetuksen 63 ja 30 § mukai-

sesti nähtävillä 27.2.2019. Nähtävilläoloaikana jätettiin kaksi lausuntoa. 

Peruspalvelukuntayhtyrnä Kallio, Aili Heikkinen 11.3.2019 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion terveysvalvonnalla ei ole huomautettavaa Sievin kunnan Haikalantien ja Kajaanintien 

välisen alueen asemakaava-muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

Sievin kunnan ympäristölautakunta 3.4.2019 §11 

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. 

 

Valmisteluvaiheen vuorovaikutus 

Asemakaavamuutoksen luonnos nähtävillä 

Asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30§:n mukaisesti 18.9. – 02.10.2019. 

Nähtävilläoloaikana saatiin viisi lausuntoa. 

1. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskus, Taina Törmikoski ja Elina Saine 1.10.2019 

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 

Haikolantie-Kajaanintien asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa tällä hetkellä yleisinä tienä olevat Haikolan- ja 

Kantolantiet kaduiksi, mahdollistaa valtatien 28 varteen suunnitellun kevyen liikenteen väylän rakentaminen sekä yleis-

kaavasta (tavoitevuosi 2020) poiketen osoittaa rakentumaton rivitalojen korttelialue keskustatoimintojen alueeksi. Ase-

makaavamuutos on perusteltu, ja hankkeen keskeiset vaikutukset on arvioitu riittävällä tarkkuudella. 

Liikenne-vastuualue 

Asemakaavakartalle ja -määräyksiin on lisättävä liittymänuolet valtatielle 28 Kantolantien, Aarnentien ja Rajalantien liit-

tymiin ja kantatielle 63 Haikolantien liittymään. Lisäksi kaava-alue tulisi rajata valtatien 28 yli nykyiselle asemakaavan 

rajalle (kaavaluonnoksessa kaava-alueen raja menee keskellä väylää). 

Kaavan laatijan vastine-ehdotus 

Asemakaavamuutos rajataan ELY-keskuksen edellyttämällä tavalla ja lisätään liittymänuolet. 

2. Pohjois-Pohjanmaan museo, Anna-Riikka Hirvonen ja Juhani Turpeinen, 03.10.2019 

Sievin kunta on pyytänyt Pohjos-Pohjanmaan museon lausuntoa asemakaavan muutosluonnoksesta, joka koskee Sievin 

kirkonseudun asemakaavan kortteleita 21, 22 ja 53 katu- ja liikennealueineen sekä lähivirkistysalueita (Haikontie – Ka-

jaanintie). Suunnittelualue sijaitsee Sievin kirkonkylän keskusta-alueella käsittäen Kantolantien ja Haikolantien katualuei-

ta sekä Kajaanintien ja Ylivieskantien lähiympäristöjä.  

Asemakaavamuutoksen suunnittelualueella ei sijaitse kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita, koska kaavamuutos 

koskee suurimmalta osaltaan katu- ja liikennealueita. Asemakaavamuutoksen vaikutusalueella sijaitsevat maakunnalli-

sesti merkittävät kohteet Sievin kunnantalo ja Keskitalon pihapiiri. Asemakaavan muutoksella ei katsota olevan vaikutuk-

sia niiden kulttuurihistoriallisille arvoille.  

Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa Sievin kirkonseudun asemakaavan kortteleita 21, 22 ja 53 katu- ja 

liikennealueineen sekä lähivirkistysalueita (Haikontie – Kajaanintie) koskevasta asemakaavan muutosluonnoksesta. 

Kaavan laatijan vastine-ehdotus 

Lausunnossa ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta. 

3. Ympäristölautakunta 3.4.2019 §11 

Ympäristölautakunta puoltaa asemakaavamuutoksen kaavaluonnoksen hyväksymistä, sekä kaavatyön jatkamista esite-

tyn suunnitelman mukaisesti. 

Kaavan laatijan vastine-ehdotus 

Lausunnossa ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta. 
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4. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Aili Heikkinen, 23.9.2019 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion terveysvalvonnalla ei ole huomautettavaa Sievin kunnan Kirkonseudun asemakaavan 

muutosluonnoksesta. 

Kaavan laatijan vastine-ehdotus 

Lausunnossa ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta. 

5. Jokilaaksojen pelastuslaitos, Pentti Ukkola, 10.10.2019 

Sievin kunta on esittänyt lausuntopyynnön Jokilaaksojen pelastuslaitokselle Sievin kirkonseudun asemakaavan muutok-

sesta. Pelastusviranomaisella ei ole huomautettavaa asemakaavan muutokseen. 

Kaavan laatijan vastine-ehdotus 

Lausunnossa ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta. 
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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 

Keskustatoimintojen korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.

Lähivirkistysalue.

Maantien alue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella 
oleva viiva.

3 m sen asemakaava-alueen ulkopuo-
lella oleva viiva, jonka sisäpuolelta 
asemakaavamerkinnät ja määräykset 
poistetaan.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen rakennuspaikan numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston 
tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetrei-
nä. 

Roomalainen numero osoittaa raken-
nusten, rakennuksen tai sen osan suu-
rimman sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jäl-
jessä osoittaa, kuinka suuren osan ra-
kennuksen suurimman kerroksen alasta 
ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan 
laskettavaksi tilaksi.

Rakennusala.

Ohjeellinen rakennusala.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, 
jonka puoleisten rakennusten ulkosei-
nien sekä ikkunoiden ja muiden raken-
teiden äänieristävyyden liikennemelua 
vastaan on oltava vähintään 35 dB A.

Pensailla ja puuriveillä istutettava alu-
een osa.

Säilytettävä/istutettava puurivi.

Katu.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen 
sijainti.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei 
saa järjestää ajoneuvoliittymää.
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55 

3434

464658-158-1

8282

82-182-1

8484

8585

8686
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9494

9595

9696
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158158
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MUUTETTAVA ASEMAKAAVA 1:3000

Tämä asemakaavakartta merkintöineen ja määräyksineen on 
kunnanvaltuuston __.__.____ tekemän ja valtuuston pöytäkir-
jan pykälässä no. § __mainitun päätöksen mukainen.

Todistaa viran puolesta          ______________________ 
 

Pohjakartta on MRL:n 54 A §:n mukainen, täyttää JHS 185:n vaa-
timukset ja vastaa olosuhteita 16.5.2019.

Paikkatietoinsinööri      ______________________  
                      Juhani Kattilakoski 

SIEVI  KIRKONSEUTU

(HAIKOLANTIE – KOKKOLANTIE)

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTE-
LEITA 21 JA 22, OSIA KORTTELEISTA 17, 53 
JA 161 SEKÄ KATU-, LIIKENNE-, PUISTO- JA 
LÄHIVIRKISTYSALUEITA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOS-
TUVAT KORTTELIT 21 JA 22, KORTTELIN 53 
RAKENNUSPAIKKA 3 SEKÄ KATU-, LIIKENNE-  
JA LÄHIVIRKISTYSALUEET

4.11.2019

Timo Takala, arkkitehti SAFA, YKS 140

                 1:2000
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ALUEELLISEN KEHITYSYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 
 
Kunnanhallitus 27.01.2020 § 3 
 

Ylivieskan seutukuntayhdistyksen lopettaessa toimintansa alueellisilla kehitysyhtiöillä jää yksi ra-
hoituskanava pääosaltaan hyödyntämättä. Tämä johtuu rahoitussääntöjen tiukkuudesta. Hakijata-
hon tulee olla voittoa tavoittelematon taho. Osakeyhtiöt eivät täytä tätä ehtoa, elleivät ole sääntö-
jensä mukaan voittoa tavoittelemattomia. 
  
Tästä syystä on syntynyt tarve perustaa alueellinen kehitysyhdistys hakemaan ja hallinnoimaan 
näitä hankkeita. Yhdistyksen säännöt mahdollistavat myös alueellisen edunvalvontatyön toteutta-
misen yhdistyksen kautta, mikäli jäsenkunnat niin haluavat. Lähtökohtana yhdistyksen toiminnalle 
on se, ettei yhdistykseen palkata toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen henkilöitä. Yhdistys 
ostaa tarvittavan työpanoksen jäsenkuntien elinkeinotoimijoilta tai palkkaa määräaikaiseen työsuh-
teeseen projektityöntekijäitä. 
  
Suunniteltu jäsenmaksu vuodessa olisi 1€/kunnan asukas. Tällä jäsenmaksulla katetaan ainoas-
taan hallinnolliset kulut. Eri projekteihin osallistumisesta kerätään erillinen omarahoitusosuus mu-
kaan lähteviltä tahoilta. 
  
Yhdistyksen hallituksen muodostaisivat kuntien viranhaltioista muodostettava hallitus.  
 
Oheismateriaalina luonnos yhdistyksen säännöiksi. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 
1. päättää, että Sievin kunta liittyy perustettavan alueellisen kehittämisyhdistyksen jäseneksi, ja 
2. nimeää Sievin kunnan edustajan yhdistyksen perustamiskokoukseen 
 
Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus kokouksessa: Kunnanhallitus päättää jättää asian 
pöydälle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN LEADER-HANKKEISIIN 
 
Kunnanhallitus 27.01.2020 § 4 
 

Sievin kunta kuuluu kehittämisyhdistys Rieska-Leader ry:n toiminta-alueeseen ja vuosittain kunnan 
talousarviossa on varattu kunnan rahoitusosuus sieviläisiin Leader-hankkeisiin. Myönteisen rahoi-
tuspäätöksen saanut hanketoimija voi saada ELY:n myöntämää hankerahoitusta maksuun vasta 
takautuvasti, mistä johtuen hanke on aloitusvaiheessa rahoitettava hanketoimijan omalla rahoituk-
sella. Osalle hanketoimijoista hankkeen aloitusvaiheen rahoitus on hankalaa. 
 
Leader-hankkeille ei saa kohdistua muuta julkista tukea kuin Leader-rahoitus. Tämän vuoksi hank-
keiden aloitusvaiheen rahoitusta ei kunta voi tukea esimerkiksi toiminta-avustuksella. Kunnan 
myöntämän väliaikaisen rahoituksen tulee myöskin olla korotonta, sillä esimerkiksi lainan korkoku-
luja tai rahoituspalkkioita ei voi sisällyttää Leader-hankkeen menoiksi. 
 
Leader-hankkeiden hyödynsaajat ovat pääosin Sievin kunnan asukkaita, ja hankkeiden kautta to-
teutetaan asioita, jotka osaltaan voivat kuulua kuntalain 7 §:n tarkoittamaan kunnan yleiseen toimi-
valtaan. Väliaikaisella rahoituksella tuetaan kunnan yleishyödyllisten yhdistysten omaehtoista kun-
nan kehittämistä. Hyväksytyt Leader-hankkeet on seulottu Rieska-Leader ry:n hallituksessa sekä 
ELY-keskuksessa, joten hanketoimijoita voidaan pitää luotettavina. 
 
Väliaikaista rahoitusta myönnettäessä tulee huomioida kuntalain 129 §:n määräykset. Kunnan 
myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sääde-
tyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä 
taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto:  
   1. tekee periaatepäätöksen myöntää sieviläisille yleishyödyllisille yhdistyksille väliaikaista hanke-
rahoitusta yhdistysten Leader- hankkeisiin enintään 20.000 euroa/hanke, 
   2. päättää, että väliaikainen Leader- rahoitus myönnetään korottomana lyhytaikaisena kassalai-
nana ilman vastavakuutta. Hyväksyttyjen Leader-hankkeiden väliaikainen rahoitus ei sisällä merkit-
tävää taloudellista riskiä eikä vaaranna kunnan kykyä vastata kunnalle laissa säädetyistä tehtävis-
tä, ja 
   3. oikeuttaa kunnanhallituksen päättämään lyhytaikaisen kassalainan myöntämisestä Leader- 
hankkeisiin. Kassalainaa on haettava kunnanhallitukselta kirjallisesti ja rahoitushakemuksen liit-
teeksi on toimitettava ELY-keskuksen rahoituspäätös. Kassalainasta tehdään erillinen velkakirja. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KESTÄVÄN TUULIVOIMARAKENTAMISEN EDISTÄMINEN POHJOIS-POHJANMAALLA - TUULI-HANKE 
 
Kunnanhallitus 27.01.2020 § 5 
 

Pohjois-Pohjanmaan liitto on valmistellut syksyn 2019 aikana tuulivoiman alueellista suunnittelua 
koskevan kehittämishankkeen yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Hankeideaa 
on esitelty Maakuntakaavoituksen neuvottelukunnassa 14.11.2019 ja Pohjois-Pohjanmaan elin-
voimaryhmässä 2.12.2019. Hankkeesta on keskusteltu myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
ja muiden toimijoiden kanssa. Marras-joulukuussa 2019 toteutettiin laaja tuulivoimaa koskeva si-
dosryhmäkysely, jonka tuloksia on hyödynnetty hankkeen valmistelussa. 
 
Hanke muodostuisi seuraavista työpaketeista: 
1) Tuulivoimatuotantoa ja tuulivoiman sijoittamista koskevien strategisten tavoitteiden päivittäminen 
(visiotyö) 
2) Tuulivoimarakentamisen kokonaisuuden tarkastelu yli kuntarajojen, tuulivoimalle soveltuvien ja 
soveltumattomien alueiden määrittely, eri alueidenkäyttömuotojen yhteensovittaminen ja vaikutus-
ten arviointi (”sijainninohjausmalli”)  
3) Tuulivoimatuotannon ja luonnon tuottamien ekosysteemipalvelujen yhteensovittaminen (tuuli-
voima ja viherrakenne) 
4) Tuulivoima ja sähkönsiirtoyhteydet (sähkönsiirto) 
5) Vuorovaikutus ja viestintä 
 
Vuosina 2020-2022 toteutettavaksi suunnitellun kaksivuotisen hankkeen alustava kokonaisbudjetti 
on 384 000 euroa, josta omarahoitusosuus on 114 000 euroa. Hankkeen toteuttamiseen haetaan 
EAKR-rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta helmikuussa 2020. Päätoteuttajana olisi 
Pohjois-Pohjanmaan liitto. Luonnonvarakeskus on mahdollinen osatoteuttaja työpaketin 3 osalta. 
Pohjois-Pohjanmaan liitto tukisi hankkeen toteuttamista myös omalla työllä (virkatyö). Hankkeen 
omarahoitusosuus on tarkoitus kattaa Pohjois-Pohjanmaan liiton ja kuntien/seudullisten kehittä-
misyhtiöiden rahoituksella. Sievin kunnan osuus hankkeen rahoituksesta on yhteensä 1250 €. 
 
Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää 20.01.2020 saapuneella sähköpostilla hankealueen kun-
tia/seudullisia kehittämisyhtiöitä toimittamaan 7.2.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan liittoon tie-
don osallistumisesta hankkeeseen ja sitoumuksen liitemateriaalin taulukossa osoitettuun rahoitus-
osuuteen. Sitoutuminen pyydetään ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@pohjois-
pohjanmaa.fi. 
 
Oheismateriaalina Pohjois-Pohjanmaan liiton kirje sekä hankesuunnitelmaluonnos. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Sievin kunta osallistuu ”Kestävän 
tuulivoimarakentamisen edistäminen Pohjois-Pohjanmaalla” - TUULI-hankkeeseen ja sitoutuu yh-
teensä 1250 €:n rahoitusosuuteen. 
 
Jenny Koski ehdotti, että Sievin kunta ei osallistu hankkeeseen. Ehdotusta ei kannatettu. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Kestävän tuulivoimarakentamisen edistäminen Pohjois-Pohjanmaalla (TUULI-

hanke) 

 

4 Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa) 
4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) 

 

-- 

 

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 
 
5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten 
valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset? 

 

Teknologisen kehityksen myötä tuulivoiman kustannuskilpailukyky energiamarkkinoilla on parantunut 

merkittävästi viime vuosina, mikä mahdollistaa ilman yhteiskunnan tukea toteutettavat 

tuulivoimahankkeet. 

Pohjois-Pohjanmaa on Suomen merkittävin tuulivoiman tuotantoalue. Vuoden 2018 lopussa yli 40 

prosenttia koko maan asennetusta tuulivoimatehosta sijoittui Pohjois-Pohjanmaalle. Tällä hetkellä 

toiminnassa on 262 tuulivoimalaa ja suunnitteilla on kaikkiaan lähes 1300 voimalaa maakunnan maa- ja 

merialueille. Tuulivoimatuotannon kehittyminen on ollut ennakoitua nopeampaa. Vuoden 2011 

alueellisessa ilmastostrategiassa tavoitteeksi asetettiin 1 TWh tuotanto vuoteen 2020 mennessä. Tämä 

tavoite saavutettiin vuonna 2016. Tuulivoimalla tuotettiin vuonna 2017 jo 30 % maakunnan 

sähkönkulutuksesta. 

Hallitusohjelman (Osallistava ja osaava Suomi, 6.6.2019) mukaan Suomi pyrkii maailman ensimmäiseksi 

fossiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi. Yhteiskunnan sähköistyminen ja energiajärjestelmien (sähkö-, 

lämpö- ja liikenne) kytkeytyminen toisiinsa edellyttää uusiutuvan sähköntuotannon merkittävää lisäämistä. 

Hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on lisätä tuulivoiman osuutta Suomen energiatuotannosta. 

Tavoitteena on muun muassa poistaa tuulivoiman rakentamisen hallinnollisia, kaavoitukseen liittyviä ja 

muita esteitä. 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman sekä maakunnan energia- ja ilmastostrategioiden yhtenä 

painopisteenä on ilmastonmuutoksen haasteeseen vastaaminen ja maakunnan kehittäminen kohti 

vähähiilisyyttä. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen edellyttää alueellisia ja paikallisia 

toimia. Pohjois-Pohjanmaalla tuulivoimarakentamisen edistäminen on yksi merkittävimmistä keinoista 

edistää uusiutuvan energian tuotantoa ja vähentää energiantuotannon päästöjä.  

Suuren mittakaavan tuulivoimarakentamisella ja -tuotannolla on merkittäviä myönteisiä vaikutuksia 

aluetalouden ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta. Pohjois-Pohjanmaalla tuulivoiman 

aluetaloudellisia vaikutuksia on arvioitu muun muassa Pohjois-Pohjanmaan alueelliset resurssivirrat - 

hankkeen (EAKR A72525) yhteydessä. Esimerkiksi 1000 MW:n tuulivoimakapasiteetin (noin 200-300 

voimalaa) rakentamisen suora investointivaikutus noin 1 mrd euroa, työpaikkoja syntyy arvoketjussa jopa 

900 htv:ta ja verotuloja 23 milj. euroa/v. Ilmastovaikutukset syntyvät välillisesti tuulivoiman syrjäyttäessä 

markkinoilta fossiilienergiaa.  
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Pohjois-Pohjanmaa on ollut tuulivoimatoimijoiden näkökulmasta kiinnostava alue. Maakunnan vahvuuksia 

ovat muun muassa väljä aluerakenne, olemassa oleva voimansiirtoverkosto sekä hyvät tuulisuusolosuhteet. 

Alueen kunnat ovat suhtautuneet myönteisesti tuulivoimaan ja tuulivoiman hyväksyttävyys on ollut 

kokonaisuutena hyvä myös asukkaiden keskuudessa; toisaalta myös tuulivoimarakentamiseen liittyviä 

ristiriitoja on syntynyt useissa kunnissa. 

Tuulivoima-alan nopea kehittyminen ja laaja-alaisuus asettaa erityisiä haasteita tuotannon 

suunnitelmalliselle sijoittamiselle ja muiden maankäyttöön liittyvien intressien huomioon ottamiselle. 

Moderni tuulivoimatuotanto on mittakaavaltaan teollista toimintaa, joka on tarpeen sovittaa yhteen 

muiden alueidenkäyttöön ja ympäristöön liittyvien tavoitteiden kanssa. Haasteita tuulivoiman 

hyväksyttävyydelle ja ympäristölliselle kestävyydelle aiheuttavat muun muassa tuulivoimarakentamisen 

laajuus (hankkeiden pinta-ala, suuri lukumäärä ja keskittyminen tietyille alueille) sekä voimalaitosten 

mittakaavan kasvaminen. 

Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti merkittävä rooli tuulivoimatuotannon sijoittumisalueena luo 

tarpeen tuulivoimaa koskevalle alueelliselle tavoitteenasettelulle ja uudelle kokonaissuunnittelulle, jonka 

avulla voidaan varautua toimialan pitkän aikavälin kehitykseen, ennaltaehkäistä maankäyttöön liittyviä 

konflikteja ja varmistaa toiminnan kokonaiskestävyys. Tarvittavia toimenpiteitä ovat muun muassa 

alueellisten strategisten tavoitteiden määrittely, tuulivoimatuotannon maankäytöllisten edellytysten 

tarkastelu uusinta tietoa ja osaamista hyödyntäen sekä tuulivoima-alueiden sijoittamiseen liittyvän 

osallistumisen ja vuorovaikutuksen lisääminen. 

Suomessa tuulivoimatuotannon sijoittumista ohjataan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella 

kaavajärjestelmällä. Pohjois-Pohjanmaalla kaavoitus on osaltaan mahdollistanut tuulivoima-alan 

kehittymisen, mutta esimerkiksi voimassa olevat maakuntakaavat eivät enää mahdollista merkittävien 

uusien hankkeiden käynnistämistä. Kehittämishankkeen tuloksia hyödynnettäisiin voimassa olevien 

maakuntakaavojen toimeenpanon sekä mahdollisen tulevan maakuntakaavoituksen tukena. Lisäksi alueen 

kunnat voisivat hyödyntää hankkeen tuloksia omassa suunnittelutyössään.  

Hanke on valmisteltu vuorovaikutuksessa Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. 

Syksyllä 2019 toteutettiin muun muassa sidosryhmäkysely, joka koski tuulivoiman alueellista suunnittelua ja 

sen kehittämistä. Kysely antoi vahvan tuen hankkeen valmistelulle; vastauksia saatiin yli 60 kpl ja 

vastanneista suurin osa piti suunnitellun hankkeen käynnistämistä tarpeellisena. 

Hankkeen valmistelussa on otettu huomioon Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitettu hanke ”Pohjois-

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitys” (EAKR A31282, toteutus 2010-2011). 

Ko. hanke antoi alkusysäyksen tuulivoiman suunnittelulle Pohjois-Pohjanmaalla ja sen rooli on ollut 

merkittävä; selvitys on kuitenkin tuulivoima-alan kehitys huomioon ottaen vanhentunut ja edellyttää 

uudistamista. 

 

5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? 
 
 

Hankkeen yleistavoitteet:  

1) Tuulivoimatuotannon edistäminen ja kestävyyden varmistaminen Pohjois-Pohjanmaan alueella. 

2) Uusimman tiedon ja osaamisen hyödyntäminen tuulivoiman alueellisessa suunnittelussa ja 

päätöksenteon tukena. 
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3) Uusiutuvan energian tuotantoa ja siihen liittyvää maankäyttöä koskevan vuorovaikutuksen ja 

osallistumisen vahvistaminen. 

Hankkeen konkreettiset tavoitteet:  

4) Tuulivoimatuotantoa koskevan alueellisen kehittämisen tahtotilan muodostaminen (visio ja strategiset 

tavoitteet). 

5) Tuulivoimarakentamisen maankäytöllisten edellytysten tarkastelu ja vaikutusten arviointi; tuulivoiman ja 

muun alueidenkäytön yhteensovittaminen. 

6) Uusien menetelmien ja lähestymistapojen kehittäminen tuulivoiman alueelliseen suunnitteluun. 

7) Alueellisen ja paikallisen tason tuulivoimasuunnittelun tukeminen. 

 

5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? 

 

Hankkeella haetaan uusia ratkaisuja tuulivoiman ja muun alueidenkäytön yhteensovittamiseen. Hankkeessa 

laaditaan Pohjois-Pohjanmaan ”tuulivoimavisio” ja kehitetään tuulivoiman ”sijainninohjausmalli”. Vision 

laadinnan ja sijainninohjausmallin kehittämisen avulla haetaan uudenlaista, aiempaa strategisempaa, 

joustavampaa ja pitkän aikavälin näkemystä tuulivoimapuistojen sijoittamissuunnitteluun. Vastaavia 

tarkasteluja ei ole tehty aiemmin Pohjois-Pohjanmaalla, eikä muualla Suomessa. 

Hankevalmistelussa laaditun tilannekuvatarkastelun perusteella tunnistettuja kehittämistarpeita ovat: 

1) tuulivoiman strateginen suunnittelu (kehittämisen tahtotila) ja sidosryhmävuoropuhelun syventäminen, 

2) reagointi muuttuneeseen energiantuotannon ja ilmastopolitiikan tilannekuvaan ja varautua tulevaan 

kehitykseen: erityisesti pitkän aikavälin maankäytöllisten edellytysten tarkastelu mukaan lukien tuulivoiman 

ja ympäristönäkökohtien yhteensovittaminen ja vaikutusten arviointi,  

3) tarve tutkia tuulivoiman mahdollisuuksia rannikon ohella myös sisämaassa ja merialueella 

4) tarve luoda strateginen ja tiedollinen pohja tuulivoiman lakisääteiselle sijainninohjaukselle 

(kaavoitukselle).  

Hankkeessa hyödynnetään uusinta tietoa ja osaamista tuulivoiman suunnittelussa. Tämä tarkoittaa muun 

muassa uusimman ympäristötiedon ja suunnittelumenetelmien hyödyntämistä sekä uusien 

suunnittelumenetelmien kehittämistä, testaamista ja käyttöönottoa. Valmista sapluunaa esimerkiksi 

sijainninohjausmallin luomiseen ei ole. 

Uutuus- ja lisäarvoa tuottavat myös nyt laadittavaksi suunniteltu luontoselvitys (viherrakenne ja 

ekosysteemipalvelut) sekä sähkönsiirtoa koskeva tarkastelu. Nämä kestävän ja kilpailukykyisen 

tuulivoimarakentamisen kannalta keskeiset näkökulmat ovat jääneet aiemmissa hankkeissa liian vähälle 

huomiolle. 

 

6 Toteutus ja tulokset 
 
6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? 
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Hanke konkreettiset toimenpiteet muodostuvat seuraavista osatehtävistä: 

 

Työpaketti 1: Tuulivoimatuotantoa ja tuulivoiman sijoittamista koskevien strategisten tavoitteiden 

muodostaminen (visiotyö) 

- Työpaketissa luodaan yhteinen tahtotila ja strategiset tavoitteet tuulivoiman kehittämiseksi Pohjois-

Pohjanmaalla.  

- Osiossa laaditaan Pohjois-Pohjanmaan nykytilanteen ja kehittämispotentiaalin pohjalta maakunnallinen 

tuulivoiman tavoitekuva. Tarkastelussa ovat kehittämisen mahdollisuudet, reunaehdot ja 

yhteensovittamisen tarpeet maakunnan eri osissa.  

- Osiossa korostuu tuulivoimaan liittyvien näkemysten kartoitus ja eri toimijoiden välinen vuoropuhelu. 

- Visiotyö antaa osaltaan lähtökohtia työpaketin 2 toteuttamiselle.  

- Työpaketti toteutetaan laajassa sidosryhmäyhteistyössä. 

 

Työpaketti 2: Tuulivoimalle soveltuvat alueet (sijainninohjausmalli) 

- Työpaketissa laaditaan uusi maakunnallinen tuulivoimaa koskeva perusselvitys. Keskeisenä tavoitteena on 

kehittää ”sijainninohjausmalli” tuulivoimatuotannon sijoittamista koskevan päätöksenteon tueksi. 

- Maakunnan sisämaan aiempaa tarkempi selvittäminen sekä rannikon ja tarpeen mukaan merialueen 

jatkotarkastelut.  

- Sijainninohjausmalli ja visiotyö laaditaan vuorovaikutuksessa: visiotyöstä määritellään tavoitteita ja 

kriteerejä malliin, kun taas malli tuottaa tietoa mahdollisuuksista ja reunaehdoista maakunnan eri osissa. 

- Lopputuotteena voidaan esittää Pohjois-Pohjanmaan päivitetty tuulivoimapotentiaali, kokonaisnäkemys 

tuulivoiman sijoittamisedellytyksistä sekä tuulivoimalle parhaiten soveltuvien alueiden kuvaaminen.  

- Tarkastelu laaditaan yhteistyössä alueen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. 

 
Sijainninohjausmalli 
 
- Hankkeessa on tarkoitus kehittää ”sijainninohjausmalli” tuulivoimatuotannon sijoittamista koskevan 
päätöksenteon tueksi. 
 
- Hankkeessa kehitettävän sijainninohjausmallin avulla tunnistetaan tuulivoimatuotantoon soveltuvat 
alueet ja priorisoidaan tunnistettu potentiaali yli kuntarajojen. Lopputuloksena on tarkastelu, jossa koko 
maakunnan alue on jäsennetty suhteessa tuulivoimaan (esim. parhaiten soveltuvat, soveltuvat, ei-
suositellut, ei soveltuvat). Perusajatuksena on tunnistaa tuulivoimapotentiaali (tuotantoon soveltuvat 
alueet) ja toisaalta samassa yhteydessä määritellä reunaehdot ja rakentamisen ulkopuolelle jäävät 
alueet. 
 
-  Osatehtävässä on tarkoitus kehittää ja testata erilaisia uusia lähestymistapoja strategisen tason 
tuulivoimasuunnitteluun. Yksittäisten soveltuvien alueiden rajaamisen sijaan fokus on kokonaisuuden 
tarkastelussa. Tarkoituksenmukaista voi olla erilaisten kehittämisvyöhykkeiden määrittely tai 
reunaehtojen määrittelyyn keskittyminen. Tarpeen on varautua kuitenkin myös potentiaalisten 
hankealueiden kuvaamiseen.  
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- Tavoitteena on mahdollistaa eri alueiden vertailu ja ympäristöä muuttavan toiminnan 
(tuulivoimarakentamisen) ohjaaminen vähiten ihmisille ja ympäristölle haittaa aiheuttaville alueille. 
 
- Sijainninohjausmalli toimii informaatio-ohjauksen välineenä ja päätöksenteon tukimenetelmänä 
tuulivoimatoimijoille, maankäytön suunnittelijoille, viranomaisille ja asukkaille. Malli ei ole kaava tai muu 
virallinen suunnitelma, mutta sen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi kaavoituksen 
lähtöaineistona.  
 

 

Työpaketti 3: Tuulivoimatuotannon ja luonnon tuottamien ekosysteemipalvelujen yhteensovittaminen 

(tuulivoima ja viherrakenne) 

Pohjois-Pohjanmaalla tuulivoimarakentamisen laaja-alaisuus korostaa yhteensovittamisen tarvetta 

uusiutuvan energian tuotannon ja luonnonympäristön kanssa. Tuulivoima-alueet sijoittuvat tyypillisesti 

luonnonalueille (metsäalueet). Tuulivoima-alueiden kestävä sijoittaminen edellyttää tietoa 

tuotantokäyttöön otettavien alueiden luontoarvoista ja ekosysteemipalveluista (esim. virkistysarvot). 

Tuulivoimatuotanto on perusteltua keskittää alueille, joihin liittyy mahdollisimman vähän muita intressejä 

ja ristiriita esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kanssa on mahdollisimman pieni.  

- Laaditaan maakunnallinen viherrakennetta ja ekosysteemipalveluja koskeva selvitys, joka toimii yhtenä 

lähtöaineistona työpakettien 1 ja 2 toteuttamiselle. 

- Varaudutaan laatimaan myös muita täydentäviä, teeman käsittelyn edellyttämiä selvityksiä. 

 

Työpaketti 4: Sähkönsiirtoa koskeva selvitys 

Sähkönsiirto keskeinen osa tuulivoima-alueiden toteuttamiskelpoisuuden arviointia ja tulevassa 

suunnittelussa on tarpeen ottaa entistä paremmin huomioon liityntäyhteydet mm. 

sähkönsiirtokapasiteetin, kustannusten ja ympäristövaikutusten näkökulmista. Olemassa olevat 

sähkönsiirtoyhteydet ja liityntämahdollisuudet toimivat ajureina ja hankkeiden sijoittumiselle. Toisaalta 

siirtoyhteyksien puuttuminen voi olla merkittävä tuulivoimarakentamisen este. Tuulivoimarakentamisen 

keskittyminen tietyille alueille voi edellyttää myös kantaverkon ja/tai liityntämahdollisuuksien 

vahvistamista. Pohjois-Pohjanmaalla tuulivoimarakentaminen on johtanut laajaan 

voimajohtorakentamiseen, mikä osaltaan puoltaa asian tarkastelua.  

- Laaditaan selvitys sähkönsiirtoverkosta, tuulivoimapuistojen liityntäyhteyksistä sekä 

liityntämahdollisuuksista. 

- Muihin, mahdollisesti hankkeen aikana nouseviin lisäselvitystarpeisiin vastaaminen. 

 

Työpaketti 5: Vuorovaikutus ja viestintä 

Sidosryhmäyhteistyö ja viestintä toteutetaan pääosin läpileikkaavasti osana kaikkia työpaketteja. 

Hankkeessa käytetään osallistavia vuorovaikutuksen ja suunnittelun menetelmiä. Hankkeessa 

hyödynnetään digitaalisia alustoja osana vuorovaikutusta, osallistumista ja tiedonjakoa. 
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6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on? 
 

Hankkeella luodaan edellytyksiä tuulivoima-alan kehittymiselle ja siten päästöttömän sähköntuotannon 
lisäämiselle Pohjois-Pohjanmaan alueella. Hankkeella luodaan strateginen ja maankäyttöä koskeva 
tietopohja tuulivoiman pitkän aikavälin kehittämiselle. Tavoitteena on muodostaa alueella yhteinen 
ymmärrys tuulivoimaan liittyvistä kysymyksistä ja saada aikaan sitoutuminen maakunnallisen vision 
toteuttamiseksi. Hankkeella pyritään osaltaan ohjaamaan tuulivoimarakentamista yli kuntarajojen ja 
varmistamaan ympäristö- ja muiden kestävyysnäkökulmien huomioon ottaminen laaja-alaisen 
tuulivoimatuotannon suunnittelussa. Hankkeen tuloksena tuulivoimaa koskeva alueellinen vuorovaikutus ja 
yhteistyö lisääntyy. 
 
Lyhyen aikavälin vaikutukset: 
 
- Tuulivoiman suunnittelun yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääntyminen 
- Uusien tuulivoimahankkeiden ohjautuminen ympäristön ja talouden kannalta optimaalisille alueille; 
tuulivoimarakentamisen kokonaisuuden hallinnan edistäminen yli kuntarajojen 
- Uusien tuulivoimainvestointien mahdollistaminen (välillisesti) 
 
Pitkän aikavälin vaikutukset 
- Tuulivoimarakentamisen ympäristöllisen ja sosiaalisen kestävyyden edistäminen; tuulivoimaan liittyvien 
ristiriitatilanteiden ja konfliktien ehkäiseminen 
- Myönteiset vaikutukset Pohjois-Pohjanmaan kunta- ja aluetalouteen 
- Ilmastopäästöjen väheneminen (välillisesti) 
 
 

7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä 
 
Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (luonnos) 

 

 

 

Kustannukset Yhteensä € Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokus-

tannuksista (%)

1 Palkkakustannukset 80 645 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 270 000 75.0

2 Ostopalvelut 260 000 Kuntien rahoitus

3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0 Pohjois-Pohjanmaan liitto 40 000 11.1

4 Rakennukset ja maa-alueet 0 Kunnat ja kehittämisyhtiöt 50 000 13.9

5 Muut kustannukset 0 Muu julkinen rahoitus 0 0.0

6 Flat rate 19 355 Yksityinen rahoitus 0 0.0

Kustannukset yhteensä

7 Tulot

Nettokustannukset yhteensä 360 000 Rahoitus yhteensä 360 000

Kustannusarvio yhteensä 360 000 Rahoitussuunnitelma yhteensä 360 000
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SIEVIN KUNNAN ILMOITUKSET JA TIEDOTTAMINEN SIEVILÄINEN -LEHDESSÄ 2020 
 
Kunnanhallitus 27.01.2020 § 6 
 

Sievin kunnan ilmoitukset julkaistaan kuluvan valtuustokauden loppuun asti valtuuston 12.12.2019 
§ 162 tekemän päätöksen mukaisesti yleisessä tietoverkossa ja tarpeen vaatiessa paikallislehdes-
sä joko kokonaan tai lyhennettyinä ja viittaamalla yleisessä tietoverkossa olevaan täydelliseen il-
moitukseen. 
 
Paikallislehti Sieviläinen on tehnyt vuoden 2020 ilmoitusten julkaisemisesta tarjouksen. Tarjous on 
1 500 euroa kalliimpi kuin vuonna 2019. Viestintä- ja markkinointisuunnitelmatyöryhmä on käsitellyt 
tarjousta kokouksessaan 20.01.2020 ja esittää sen hyväksymistä. 
 
Sievin kunnan hallintosäännön 1 luvun 7 §:n mukaan kunnan viestintää ja tiedottamista johtaa 
kunnanhallitus ja 24 §:n mukaan kunnanjohtaja päättää markkinointiin liittyvien ilmoitusten antami-
sesta.  
 
Oheismateriaalina Sieviläisen tarjous 12.12.2019. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä paikallislehti Sieviläisen tar-
jouksen kunnan ilmoitus- ja viestintämallista. 
 

 Päätös:  Hyväksyttiin.  
 
 Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
  etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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SIEVIN PERHEPALVELUKESKUS RY:LLE OSOITETUN MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 2020 
 
Kunnanhallitus 27.01.2020 § 7 
 

Valtuusto on vuoden 2020 talousarviossaan myöntänyt Sievin Perhepalvelukeskus ry:lle 45 000 
euron suuruisen määrärahan. Toiminnalla tuotetaan lapsiperheiden kotipalvelua, lapsiparkkia ja 
kaikille avoimia perhekerhoja. Kunta on osoittanut lapsiparkkia ja perhekerhoja varten maksutto-
masti käyttöön Nuorisotalo Miitin tilat. Palvelulla edistetään lapsiperheiden hyvinvointia ja perhei-
den kykyä perheenhuoltovelvollisuuden täyttämiseen. Lapsiparkki Miitillä mahdollistaa kotona ole-
van vanhemman asiointimatkat ja avoin perhekerho tarjoaa perheille vuorovaikutukseen toisten 
samassa elämäntilanteessa olevien aikuisten ja lasten kanssa.  
 
Toiminnalla on myös ennalta ehkäisevä vaikutus lastensuojelutarpeeseen ja lasten ja nuorten pa-
hoinvoinnin kasautumiseen.  
 
Riittävän informatiiviseksi ja hallinnollisesti keveimmäksi toiminnan seuraamiseksi on osoittautunut 
määrärahan saajan kuukausiraportti sovituista tunnusluvuista ja toimintatiedoista.  
 
Oheismateriaalina raportti vuoden 2019 tunnusluvuista. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että 
1. kunnan myöntämä avustus maksetaan Sievin Perhepalvelukeskukselle kuukausittain 12:ssa ta-
sasuuruisessa erässä 
2. Sievin Perhepalvelukeskus raportoi kuukausittain tehtyjen kotikäyntien määrän, osa- tai koko-
päiväisyyden ja pääasiallisen syyn määritellyistä kriteereistä 
3. yhdelle perheelle voidaan osoittaa vuosittain korkeintaan 12 kappaletta osapäiväistä kotikäyntiä 
tai 6 kappaletta kokopäiväistä kotikäyntiä 
4. se esittää Sievin Perhepalvelukeskukselle edelleen yhteistyön jatkoa Peruspalvelukuntayhtymä 
Kallion kanssa perheiden ohjaamiseksi Kallion palvelujen piiriin silloin, kun heidän avuntarpeensa 
ei ole enää kotiavun keinoin täytettävissä.  
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNTALAISALOITE: UIMAHALLI SIEVIIN 
 

Kunnanhallitus 27.01.2020  §  8 
 
Riikka Mustanoja on 13.01.2020 lähettänyt kuntalaisaloite.fi -sivuston kautta kuntalaisaloitteen, 
jonka sisältö on seuraava: 
 
” Uimahalli Sieviin. Kunnassa paljon lapsiperheitä jotka varmasti käyttäisivät uimahallin palveluja. 
Uiminen on kuitenkin halpa harrastus. Myös ikäihmisistä löytyy varmasti paljon kävijöitä uimahallis-
sa. Myös ohjatut vesijuoksu ja vesijumppa tunnit olisivat varmasti suosittuja! Koululaisten uimatun-
nit olisi helppo järjestää kun omassa kunnassa olisi uimahalli. Myös osan liikuntatunneista voisi pi-
tää uimahallissa. Olisi kunnalle kannatava sijoitus rakentaa uimahalli.” 
 
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkailla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa kos-
kevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos 
aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi 
kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.  
 
Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asias-
sa. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asi-
oissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 
 
Sievin kunnan hallintosäännön 196 §:n mukaan aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kulu-
essa aloitteen saapumisesta, missä viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä 
keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. Sen jälkeen, kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen 
tekijälle on ilmoitettava, onko aloite johtanut toimenpiteisiin. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen vapaa-
aikalautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  Kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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OSALLISTUMINEN HUOMISEN METSÄNOMISTAJA -HANKKEEN RAHOITUKSEEN 
 

Kunnanhallitus 27.01.2020  §  9 
 
Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry on pyytänyt 20.12.2019 saapuneella sähköpostilla Sievin kun-
nan sitoumusta ”Huomisen metsänomistaja” -hankkeen kuntarahaan. Hankealue käsittää Pohjois-
Pohjanmaan maakunnan painottuen Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan toiminta-alueelle. Hankkeen 
kohderyhmänä ovat toiminta-alueen metsänomistajat, metsurit, urakoitsijat, toimihenkilöt sekä nuo-
ret ja suuri yleisö. 
 
Hankkeen tarkoituksena on saada optimoitua metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden erilaiset 
tavoitteet lähemmäs toisiaan. Tavoitteena on tarjota passiivisille metsänomistajille uskottavia vaih-
toehtoja monitavoitteiseen metsien hoitoon monipuolistaen metsäalan ammattilaisten keinovali-
koimaa ja osaamista. Hankkeella haetaan ja välitetään tietoa, kokemuksia ja koulutusta muun mu-
assa erilaisista metsänkasvatusvaihtoehdoista ja sovitetaan yhteen metsien eri käyttömuotoja. 
 
Hankkeen vastuullisena johtajana on toiminnanjohtaja Maunu Kilpivaara. Hallinnoinnista ja käytän-
nön toiminnasta vastaa metsäasiantuntija Leena Sikkilä metsänhoitoyhdistyksen Sievin toimistolla. 
Hanketta toteutetaan 95 % (192 000 €) ELY-keskuksen rahoituksella ja 5 % (10 105 €) muulla jul-
kisella rahoituksella. Muu julkinen rahoitus on käytännössä seutukuntayhdistysten, kuntien tai kun-
nan omistuksessa olevan elinkeinoyhtiön tukea.  
 
Metsänhoitoyhdistys esittää Sievin kunnalle, että kunta myöntäisi hankkeelle 1 000 euron rahoituk-
sen siten, että tuki laskutettaisiin kahdessa 500 € erässä vuoden 2020 ja vuoden 2021 aikana. 
 
Oheismateriaalina Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry:n kirje, hanke-esittely sekä tukipäätös. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Sievin kunta osallistuu Huomisen 
metsänomistaja -hankkeen rahoitukseen vuosina 2020 ja 2021 yhteensä 1 000 euron osuudella. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Huomisen Metsänomistaja-
hankkeen esittely

10.10.2019
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Me teemme metsänomistajan eteen enemmän. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK 

Taustaa hankkeelle

Hakija ja hallinnoija: Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry 
• Yhteyshenkilö: Maunu Kilpivaara

Tiedonvälityshanke
Toteutusaika: 1.10.2019-31.12.2021

Hankealue: 
Hankealue käsittää Pohjois-Pohjanmaan maakunnan painottuen 
Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan toiminta-alueelle käsittäen kunnat Kalajoki, 
Alavieska, Ylivieska, Sievi, Nivala, Reisjärvi, Haapajärvi, Pyhäjärvi, Oulainen, 
Merijärvi, Pyhäjoki ja Raahen kaupungista Vihannin alue.

Kohderyhmä: Toiminta-alueen metsänomistajat, metsurit, urakoitsijat, 
toimihenkilöt sekä nuoret ja suuri yleisö.

Sivu 42§ 9, KH 27.1.2020 14:15 / Liite: Huomisen metsänomistaja hanke esittely 10.10.2019



Me teemme metsänomistajan eteen enemmän. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK 

Toimintaympäristön 
muutos – taustaa 
hankkeelle

• Toiminta-alueella on asukkaita kaikkiaan noin 77.800 ja alueen metsäala on 450 000 ha
• Metsänomistajien keski-ikä on 60 vuotta ja eläkeläisten osuus metsänomistajakunnasta 

on yli 40 %.
• Kuolinpesät ja yhtymät omistavat lähes viidenneksen metsistämme
• Mhy Pyhä-Kalan toimialueen metsänomistajista 74 % asuu toimialueella. Muualla asuvien 

määrä kasvaa jatkuvasti, minkä odotetaan passivoivan metsänomistajia. Kosketus 
metsään on saattanut kadota korkean iän, ajanpuutteen, asuinpaikan etäisyyden tai 
kiinnostuksen puutteen takia.

• Ympäristötietoisuuden lisääntyessä ja osin ristiriitaisen tiedontulvan takia virheellisten 
ratkaisujen pelossa metsätila saattaa jäädä kokonaan hoitamatta.

• Alueiden maankäyttöön, metsäomaisuuden hallintaan ja – käyttöön sekä kasvavien 
ympäristövaatimusten huomioiseen liittyvää tietoa ja osaamista tarvitaan lisää kaikilla 
tasoilla.

• Hakkuusuunnitteesta hyödynnetään 88 %, oletuksena on että metsänomistajien 
arvomaailman ’’vihertyessä’’ passiivisuus lisääntyy

-> heille tarvitaan vaihtoehtoja perinteisen talousajattelun rinnalle metsänkasvatukseen
- Monitavoitteinen metsänomistaja -> Huomisen metsänomistaja
- Riista, maisema, virkistyskäyttö, marjastus, suojelu, pienaukkohakkuut ja poimintahakkuut, hiilensidonta
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Me teemme metsänomistajan eteen enemmän. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK 

• Lisääntyvät vaatimukset ja mahdolli-
suudet metsien käytölle edellyttävät 
aktiivista tiedottamista ja kouluttautumista alueellamme esim. ympäristönäkö-
kohdat tarkemmin huomioiva metsänkasvatusvaatimus, hiilensidonnan   
haasteet ja tiukkenevat sertifiointikriteerit

• Paineet peitteisen (erirakenteisen) metsänkasvatuksen lisäämiselle 
varsinkin suometsissä kasvavat.

• Kustannustehokkuuden vaatimus metsänhoitoon ja hakkuisiin liittyvässä 
suunnittelussa ja toteutuksessa kasvaa. 

• Tarpeet monitavoitteiseen metsien käytön ohjaukseen ja metsän eri 
käyttömuotojen yhteensovittamiseen lisääntyvät.

• Metsäala kärsii ammattitaitoisen työvoiman puutteesta. Työvoiman tarjonta 
tulisi saada kysyntää vastaavaksi, jotta voidaan vastata kasvavan puunkäytön 
ja koko biotuotealan kehittymisen haasteisiin.
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Me teemme metsänomistajan eteen enemmän. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK 

Hankkeen 
yleiskuvaus
• Hankkeen tarkoituksena on saada optimoitua metsänomistajien ja metsäalan 

toimijoiden erilaiset tavoitteet lähemmäs toisiaan, ymmärtäen ettei rakenteeltaan ja 
tavoitteiltaan monipuolinen metsänomistajakunta kaipaa sapluunaratkaisuja 
metsiensä hoitoon. 

• Suomalainen metsänomistaja kunnioittaa luontoa ja haluaa hoitaa metsiään 
vastuullisesti ympäristönäkökulmat huomioiden.

• Hankkeen taustalla on kokemus, jonka mukaan yleisen ympäristötietoisuuden 
lisääntyessä viidennes metsänomistajista ei hyödynnä metsiään luonnon ja 
ympäristön kannalta väärien ratkaisujen pelossa.

• Toisaalta metsänomistajille palveluja tarjoavilla organisaatioilla on tarve 
monipuolistaa neuvontatyötä ja saada työkaluja eri vaihtoehtojen esille tuomiseen 
ja havainnollistamiseen.

• Tavoitteena on tarjota passiivisille metsänomistajille uskottavia vaihtoehtoja 
monitavoitteiseen metsien hoitoon monipuolistaen metsäalan ammattilaisten 
keinovalikoimaa ja osaamista.

• Hankkeella haetaan ja välitetään tietoa, kokemuksia ja koulutusta muun muassa 
erilaisista metsänkasvatusvaihtoehdoista ja sovitetaan yhteen metsien eri 
käyttömuotoja.
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Me teemme metsänomistajan eteen enemmän. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK 

Toimintatapa

• Hankkeella on yksi päätoiminen projektihenkilö, joka toimii hankkeen 
työpajojen, tilaisuuksien ja toimenpiteiden valmistelijana, luo yhteydet ja 
verkostot hankkeen kohteena oleviin tahoihin ja hoitaa tiedottamisen. 
Projektihenkilö osallistuu itse hankkeen tapahtumien, tilaisuuksien ja 
markkinoinnin tehtäviin ja opetustyöhön, hankkii ulkopuolista osaamista 
mm. Luonnonvarakeskuksen, metsänhoitoyhdistyksen, metsäkeskuksen, 
yritysten sekä metsäalan oppilaitosten asiantuntijoista.

• Työtapoina ovat muun muassa metsänomistajista, metsäalan yrittäjistä ja 
metsureista sekä toimihenkilöistä valikoiduille kohderyhmille järjestettävät 
työpajat, joissa vertaisoppimalla ja asiantuntijoiden kautta välitetään tietoa. 
Tilaisuuksiin hankitaan tarvittaessa asiantuntijoita, joille osoitetaan 
aihealueita kuten jatkuva kasvatus, poimintahakkuu ja pienaukkohakkuu, 
riistanhoito, vesiensuojelu, ravinnetalous, omaehtoinen luonnonsuojelu, 
ilmastoystävällinen metsänhoito, hiilensidonta tai metsien hiilipörssi. Näitä 
sovelletaan käytäntöön erityisesti metsänomistajalähtöisen monitavoitteisen 
metsäsuunnittelun keinoin.
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Me teemme metsänomistajan eteen enemmän. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK 

Hankkeen tavoitteet

• Aktivoida passiivisia metsänomistajia hoitamaan metsiään ja näin lisätä toiminta-alueen 
ihmisten työllisyyttä ja alueen vetovoimaa sekä lisätä aluetaloutta hyödyttävän 
tulonmuodostuksen määrää.

• Parantaa puuston hiilensidontaa puuston kasvua vahvistamalla, metsäpinta-alaa 
kasvattamalla ja peitteisen metsänkasvatuksen osuutta lisäämällä.

• Löytää keinoja, joilla paikallisesti voidaan optimoida metsien käyttöä ympäristöasiat 
huomioiden samalla kun turvataan teollisuuden puunsaanti. Toisaalta metsätilan 
hyödyntämiseen aktivoituvilla metsänomistajilla voi olla halua metsäluonnon 
suojelemiseen toisaalla. Siihen yksi mahdollisuus on esimerkiksi metsien hiilipörssi, 
johon hankkeessa ideoitaisiin sopimusmalleja. Käytännössä metsänomistajan 
tulonmuodostuksesta osa voisi tulla siten, että hän sitoutuisi maksimoimaan 
hiilensitoutumisen metsätilansa puustoon. Maksaja taasen voisi olla taho, joka haluaa 
hyvittää toiminnastaan aiheutuvan kasvihuonekaasupäästön ilmakehään.  

• Kehittää uusia ympäristön- ja luonnonhoitoon havainnollistavia tapoja esittää 
metsänomistajille toimenpide-ehdotuksia.

• Parantaa metsänomistajien toiveiden yksilöllistä huomioimista esimerkiksi 
metsäsuunnittelussa ja eri metsänkäsittelytoimenpiteissä.
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Me teemme metsänomistajan eteen enemmän. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK 

Hankkeen tulokset
Hankkeella saadaan aikaan pysyviä ja pitkäaikaisia muutoksia asenteisiin, osaamiseen ja ympäristön tilaan Pohjois-
Pohjanmaan eteläosissa. Lisäksi hankkeen tuloksena saadaan muun muassa:
• Hankkeen toiminta-alueen metsätalous on kestävää ja metsien käyttö on hakkuusuunnitteen tasolla. Hankkeen avulla 

yksityismetsien hakkuumäärät kasvavat arviolta 200 000 m3 mikä tarkoittaisi noin 35 henkilötyövuoden lisäystä 
metsäsektorille suunnitteluun, neuvontaan, puun korjuuseen ja kaukokuljetukseen.

• Tietämys peitteisen metsän kasvatuksesta on lisääntynyt ja käytössä arkipäiväistynyt
• Metsätoimihenkilöiden asenteet metsien luonnonhoidon ja ympäristönäkökulmat huomioiviin käsittelymenetelmiin 

ovat muuttuneet liberaalimmiksi
• Metsäalan työntekijöiden kuten yrittäjien ja metsurien ammattitaito on vahvistunut ja heidän osaamisensa 

ympäristön huomioonottaviin metsien käsittelymenetelmiin on parantunut
• Metsätoimihenkilöillä on uusia työkaluja metsänomistajien toiveiden kartoittamiseen ja toisaalta uusia vaihtoehtoja 

niiden käytännön toteuttamiseen
• Metsätoimihenkilöiden arkeen on tullut luontevana osana laskea metsikkökuviolle sitoutuvia hiilidioksiditonneja siinä 

missä ainespuukuutiokertymiä
• Metsäsuunnitelmissa lasketaan kuutioperusteisten kasvujen ja hakkuumahdollisuuksien lisäksi metsikkökuvion ja 

metsätilan hiilitaseita ja suositellaan metsänomistajille toimenpiteitä hiilensidontaan perustuen
• Eri hakkuutapojen tai maanmuokkausmenetelmien ravinnepäästöt lasketaan toimenpide-ehdotusten yhteydessä 

metsänomistajalle
• Metsänkasvuun sopivat ja muuhun käyttöön tarpeettomat joutomaat on metsitetty hiilen sidontaa kasvattamaan.
• Metsien hiilensidontakyky on lisääntynyt puuston kasvun vauhdittumisen myötä
• Ennen passiiviset metsänomistajat ovat valistuneet ja tietoisia metsänhoidon toimenpiteiden suorittamisesta ajallaan, 

jotta metsien terveydentila on parempi myrsky- ja tautiriskejä vastaan. Samalla parannetaan metsien hiilensidontaa, 
riistanhoitoa ja maisemanhoitoa.

• Metsänomistajille on luotu sopimusmalli ja ’’ilmoitustaulu’’ hiilipörssiin
• Tietoisuus metsäalasta ja kiinnostavuus alan työpaikoista on lisääntynyt
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Me teemme metsänomistajan eteen enemmän. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK 

Hankkeen budjetti ja 
rahoitussuunnitelma
Kustannusarvio
• Palkat ja palkkiot 133 000 €
• Ostopalvelut 27 000 €
• Muut välittömät kulut 10 000 €
• Flat rate 24% 31 920 €
• Yhteensä 201 920 €
• Hankkeen palkat ja palkkiot, kohta koostuu hankevetäjän palkka- ja sivukuluista 

sekä ohjausryhmän kokouspalkkioista. Hankevetäjän palkkataso on 
kokemuksesta riippuen noin 3200 euroa/kk. Ostopalvelut ovat 
erityisasiantuntijoille maksettavia palkkioita sekä mm tilaisuuksien 
työmaakohteiden valmisteluun liittyviä ostoja. Muut kulut sisältävät mm erilaisten 
tilaisuuksien ilmoituskuluja, tapahtumien järjestelyihin ja tilavuokriin liittyviä 
kuluja ja muita ennalta arvaamattomia kuluja, joita flat rate ei kata.

Rahoitussuunnitelma
• Hanketta esitetään toteutettavaksi 95 % (192 000 €) ELY-keskuksen rahoituksella 

ja 5 % (10 105 €) muulla julkisella rahoituksella.
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Me teemme metsänomistajan eteen enemmän. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK 

Aikataulu

• Hankehakemus jätettiin helmikuussa 2019 ELY-
palaverin ohjeistusten jälkeen.

• Hankkeelle näytettiin vaaleanvihreää valoa ELY:llä
• Päivitetty hankehakemus jätettiin toukokuussa 

2019 ELY:yn
• Hyväksytty päätös rahoitukselle ELY:ltä 12.6.2019
• Hankkeen toteuttaminen alkaisi 1.10.2019.
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JÄSENEN EHDOTTAMINEN ELSA JA KUSTI ESKOLAN RAHASTON TOIMIKUNTAAN KAUDELLE 
1.10.2019-30.9.2022 
 

Kunnanhallitus 27.01.2020  §  10 
 
Elsa ja Kusti Eskolan nimikkorahasto kuuluu Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahas-
toon, joka pyytää 10.01.2020 saapuneella sähköpostilla Sievin kunnanhallitusta ehdottamaan jä-
sentä Elsa ja Kusti Eskolan nimikkorahaston toimikuntaan kolmivuotiskaudeksi 1.10.2019 – 
30.9.2022. Toimikunta tekee esitykset Eskolan rahastosta jaettavista apurahoista Keski-
Pohjanmaan rahaston hoitokunnalle. 
 
Rahaston toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä, joista yksi nimetään Sievin kunnanhallituksen ehdotuk-
sesta. Kulttuurirahastossa on suosittu käytäntöä, jossa sama henkilö voidaan nimetä enintään 
kolmeksi toimikaudeksi. Toimikausilla 2012 – 2015 ja 2015 – 2018 Sievin kunnanhallituksen ehdot-
tamana jäsenenä toimikunnassa on ollut Anne Ruuttula-Vasari. 
 
Oheismateriaalina on Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahaston pyyntö. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa henkilöä Elsa ja Kusti Eskolan 
nimikkorahaston toimikuntaan toimikaudeksi 1.10.2019 – 30.9.2022. 
 
Päätös:  Kunnanhallitus ehdottaa jäseneksi Anne Ruuttula-Vasaria. 
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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PALVELUVERKKOSELVITYKSEN KUNTALAISKUULEMISET JA YHTEISTOIMINTAMENETTELY 
 
Kunnanhallitus 27.01.2020 § 11 
 

Valtuusto on määritellyt suunnitelmakauden 2019-2021 tavoitteeksi kunnan hallinto-organisaation 
ja palveluverkon toiminnan tehostamisen. Tämän tavoitteen pohjalta järjestettiin 28.2.2019 valtuus-
toseminaari, johon oli kutsuttu valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan johtoryhmän jäsenet ja raken-
nustarkastaja sekä henkilöstöjärjestöjen edustajat. 
 
Seminaarissa aloitettua kehittämistyötä on jatkettu pienemmissä työryhmissä, jotka kunnanhallitus 
nimesi 01.04.2019. Palveluverkkotyöryhmän tehtävänä on ollut kunnan palvelurakenteen tehosta-
minen, erityisesti kouluverkko ja -kiinteistöt. Työryhmien työskentelyaikaa on vuosi ja työn pohjalta 
syntyvät esitykset tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn keväällä 2020. 
 
Syksyllä 2019 Sievissä oli koulujen alkaessa n. 600 alakoululaista. Vuonna 2025 syksyllä alakoulu-
laisia on enää noin 440, ts. vähennystä on 160 oppilasta. Koulutoimen rahoitukseen tällä oppilas-
määrän vähentymisellä on merkittävät seuraukset. Tämän vuoden valtionosuuslaskelman mukaan 
Sievin kunnan saama valtionosuus nettona yhdestä alakouluikäisestä on 3930 euroa. Oppilasmää-
rän lasku pienentää Sievin kunnan valtionosuutta alakoululaisten osalta yli 600 000 euroa nykyti-
lanteeseen verrattuna. 
 
Palveluverkkotyöryhmä on kokouksissaan käsitellyt erilaisia vaihtoehtoja Sievin tulevaksi kouluver-
koksi. Asiaa on käsitelty myös valtuustoseminaarissa 31.10.2019. Palveluverkkoselvitys on laadittu 
siksi, että oppilasmääräennuste sekä taloudellinen tilanne kunnassa edellyttävät kouluverkon tar-
kastelua. Palveluverkkotyöryhmä on viimeisimmässä kokouksessaan 21.01.2020 esittänyt kunta-
laiskuulemista palveluverkkoselvityksestä. 
 
Kuntalain (410/2015) 22 §:n mukaan kunnan asukkaille ja palvelujen käyttäjille on turvattava edel-
lytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Hallintolain (434/2003) 31 §:n mukaan viran-
omaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian 
ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Kuntalaisille tarjotaan mahdollisuus mielipiteen 
ilmaisemiseen myös sähköisesti sekä kirjeitse. Kuntalaisten kuulemisten lisäksi asiasta laaditaan 
EVA-arviointi. Palveluverkkoselvitystä käsitellään kuntalaiskuulemisten jälkeen valtuustoseminaa-
rissa. Asian lopullinen valmistelu tapahtuu koululautakunnassa, jonka jälkeen se etenee yhteistoi-
mintamenettelyn kautta kunnanhallitukseen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi.  
 
Kouluverkon uudistamista koskeva asia tulee käsitellä työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteis-
toiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007, YT-laki) mukaisesti. Henkilöstön edustajat ovat olleet 
mukana selvityksen valmistelussa koko prosessin ajan. Ennen asian etenemistä valtuuston päätet-
täväksi asia käsitellään YT-lain mukaisesti Sievin kunnan yhteistoimintaelimessä. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää järjestää palveluverkkoselvityksen kun-
talaiskuulemiset kahtena saman sisältöisenä tilaisuutena Vääräjokisalissa tiistaina 11.02.2020 ja 
torstaina 13.02.2020. Tilaisuudet alkavat klo 18.30. Lisäksi kuntalaiset voivat jättää kirjallisen lau-
sunnon sähköisellä verkkolomakkeella, sähköpostilla tai kirjeitse. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  kunnanjohtaja Mauno Ranto, p. 044 4883 200 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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 Jukka Linna poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.12. 

KH: 29/2019§ 11, KH 27.1.2020 14:15 Sivu 53



 

ANNU PÄRKÄN ALOITE LASTENHOIDON VAIHTOEHDOISTA LUOTTAMUSTOIMEN HOITAMISEN AJAKSI 
 

Kunnanhallitus 27.01.2020 § 12 
 

Annu Pärkkä on aloitteessaan pyytänyt Sievin kunnalta ohjeistusta lastenhoitoa tarvitsevan oi-
keuksista, mahdollisuuksista ja tarvittaessa myös velvollisuuksista luottamustoimen hoitamisen 
ajaksi.  
 
Kunnallinen päivähoito 

 Kunnallista varhaiskasvatuspalvelua voivat saada lapset, jotka eivät vielä ole oppivelvollisuusikäi-
siä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat, myös sitä vanhemmat lapset. Tilapäisen kunnalli-
sen varhaiskasvatuspalvelun tarpeesta tulee ilmoittaa n. kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta. Ilmoi-
tus voidaan tehdä suoraan päiväkodin johtajalle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esim. hoidon 
tarpeen ollessa vkolla 5, ilmoitus tästä tulee tehdä viimeistään vkon 3 perjantaina klo 12 mennes-
sä. Mikäli lapsella on varhaiskasvatuspaikka, tilapäisen hoidon tarve ilmoitetaan hoitoaikavaraus-
ten yhteydessä. Vuorohoitoa järjestetään Linnunlaulun päiväkodissa. Oikeus vuorohoitoon määräy-
tyy Sievin varhaiskasvatuksen linjauksen mukaisesti.  

 
 Hoitaja lapsille kotiin 
 Kunnan varhaiskasvatuksen henkilöstöresurssit ovat sidottuina olemassa oleviin varhaiskasvatus-

yksiköihin. Mikäli lapsille halutaan hoitaja kotiin, tulee tämä järjestää muun kuin kunnallisen var-
haiskasvatuspalvelujen kautta.  

 Hallintosäännön § 182 mukaisesti luottamushenkilölle maksetaan korvausta kustannuksista, joita 
luottamustehtävän vuoksi aiheutuu mm. lastenhoidon järjestämisestä. Korvaus suoritetaan todellis-
ten kustannusten mukaan, kuitenkin enintään 35,00 euroa/tunti. 
 
Annu Pärkän valtuustoaloite oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Annu Pärkän aloitteeseen lasten-
hoidon järjestämisestä luottamustehtävien ajaksi esittelytekstin mukaisen ohjeistuksen.  
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  Vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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SIEVIN KUNNAN KESÄTYÖSETELI 2020 
 
Kunnanhallitus 27.01.2020 § 13 
 

Sievin kunta tukee nuorten kesätyömahdollisuuksia yksityisillä työmarkkinoilla tarjoamalla kesä-
työseteleitä. Talousarviossa on varattu määräraha 15:een 200 € arvoiseen kesätyöseteliin. Setelit 
jaetaan hakuehdot täyttäville nuorille hakujärjestyksessä. Kesätyöpaikan nuori hankkii itse. Kesä-
työsetelin tarkoitus on kannustaa työnantajia kesätyöntekijän palkkaamiseen.  

 
Oheismateriaalina on ohje kesätyösetelin ehdoista ja käytöstä sekä kesätyösetelihakemus.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kesätyösetelin käyttöperiaat-
teen ja julistaa haettavaksi 15 kappaletta 200 euron suuruista kesätyöseteliä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi, 044 4883 201, 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi  
 
 vapaa-aikasihteeri Outi Santavuori, 044 4883 310,  
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 

vapaa-aikatoiminnanohjaaja Marika Ahonniska, 044 4883 491  
etunimi.sukunimi@sievi.fi 

 
 
  
 
 

KH: 10/2020§ 13, KH 27.1.2020 14:15 Sivu 55



 

KESÄYRITTÄJYYSSETELI 2020 
 

Kunnanhallitus 27.01.2020 § 14 
 

Sievin 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja on tuonut esille kunnan kesätyösetelin laajentamisen kos-
kemaan myös 4H-yrityksen perustavia nuoria. Nuorten yrityksiä kaivataan lisää ja kesäyrittäjyysse-
lin tavoitteena on kannustaa nuoria 4H-yrittäjyyteen ja samalla antaa nuorille mahdollisuus kokeilla 
yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. 
 
4H-yrityksen kriteereitä ovat kirjallinen liiketoimintasuunnitelma, perustamisilmoitus 4H-
yhsitykseen, 13-28-vuotias paikallisen 4H-yhdistyksen jäsen, voi toimia yksin tai ryhmässä (yrityk-
sellä oma yritysohjaaja), myynti vuodessa 50-7000 euroa, toiminta on hyvän maun mukaista ja yri-
tys sitoutuu 4H:n arvoihin. Toiminnasta annetaan vuosittain toiminta ja talousraportti 4H-
yhdistykselle. 

 
Kesäyrittäjyysseteli on suunnattu vuosina 2002-2004 syntyneille sieviläisille nuorille yritystoiminnan 
käynnistämisen tueksi. Kesäyrittäjyysseteleitä on haettavana 10 kpl ja setelin arvo on 200 euroa. 
Tuki maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan, kun yrityksen liiketoimintasuunni-
telma ja perustamisilmoitus ovat tehtynä.  
Toinen erä kesäyrittäjyyssetelistä maksetaan kesän päätyttyä, kun nuori on palauttanut toiminta- ja 
talousraportin 4H-yhdistykselle sekä kuntaan. Erän maksamiseen edellytetään väh. 60 tunnin työ-
panosta/nuori tai 500 euron liikevaihtoa. 
 
Nuorella on mahdollisuus vain yhteen tukimuotoon (kesäyrittäjyysseteli, kesätyöseteli tai kunnan 
kesätyö). 
 
Oheismateriaalina kesäyrittäjyysseteliohje. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kesäyrittäjyyssetelin käyttöpe-
riaatteet ja julistaa haettavaksi 10 kappaletta 200 euron suuruista kesäyrittäjyysseteliä. 
  
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883 201 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KÄYTTÖSUUNNITELMA 2020 
 
Kunnanhallitus 27.01.2020 § 15 
 

Kunnanvaltuusto on 12.12.2019 § 60 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020. 
 
Talousarvion käyttösuunnitelma on asiakirja tai päätös, jolla talousarvioon sisältyvät toimielimelle 
osoitetut määrärahat ja tuloarviot sekä tavoitteet jaetaan alemmille tehtävätasoille osamäärära-
hoiksi, osatuloarvioiksi ja osatavoitteiksi sekä nimetään tasoille omat vastuuhenkilöt. 
Kunnanvaltuuston hyväksymä taloussuunnitelma on jo sisältänyt tehtävätasoisen talousarvion ta-
voitteineen sekä vastuuhenkilöiden nimeämisen.  
 
Toimielimille on annettu ohjeet käyttösuunnitelmien hyväksymisestä.  
 
Oheismateriaalina on vahvistetun talousarvion mukainen kunnanhallituksen kustannuspaikkatasoi-
nen käyttösuunnitelma, johon ei ole tullut muutoksia taloussuunnitelman käsittelyn jälkeen.  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä käyttösuunnitelman vuodelle 
2020. 

 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Lisätietoja: kunnankamreeri Marja Korkekangas, 044 4883 202 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2020 
 

Kunnanhallitus 27.01.2020  § 16 
 

Kunnanhallituksen on vuosittain päätettävä keskushallinnon laskujen hyväksyjistä. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että 
1. keskushallinnon laskut hyväksyvät kunnanjohtaja, hallintopäällikkö, kunnankamreeri, arkistosih-
teeri ja tietohallintopäällikkö omilta vastuualueiltaan toisiaan sijaistaen 
2. kunnanhallituksen pj. hyväksyy kunnanjohtajan matkalaskut ja muut mahdolliset viran hoitoon 
liittyvät laskut. 

 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Lisätietoja: kunnankamreeri Marja Korkeakangas, 044 4883 202 
 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN OHJEISTAMINEN JA RAPORTIT 
 

Kunnanhallitus 27.01.2020  §  17 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa ohjeistukset edustajilleen ja kuulee ajan-
kohtaiset raportit. 

 
 Päätös: Kunnanhallitus antoi ohjeistukset ja kuuli ajankohtaiset raportit. 
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LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 
Kunnanhallitus 27.01.2020  §  18 
 
 Lautakuntien pöytäkirjat 
 

Koululautakunta 13/2019 21.11.2019 
Vapaa-aikalautakunta 7/2019 28.11.2019 

 
 

Viranhaltijapäätökset 
 
1. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset: 

 11/2019, 15.10.2019 Sitoutuminen Digituki-hankkeen omarahoitusosuuteen.  
 15/2019, 11.12.2019 Rakennustarkastajan tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen. 
 16/2019, 16.12.2019 Avustus Sievin Sotaveteraanit ry:lle kotiavustajatoimintaan. 

 
1. Kunnankamreerin viranhaltijapäätökset: 

 11/2019, 10.12.2019 Lyhytaikaisen lainan ottaminen.  
 12/2019, 11.12.2019 Kassavarojen sijoittaminen. 
 13/2019, 16.12.2019 Lyhytaikaisen lainan ottaminen. 
 14/2019, 17.12.2019 Kassavarojen sijoittaminen. 

 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat ja viranhal-
tijapäätökset tiedokseen ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 92 §:n pe-
rusteella kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
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TIEDOKSIANTOASIAT 
 
Kunnanhallitus 27.01.2020  §  19 

 
1. Opetus- ja kulttuuriministeriö, 11.11.2019: Koulutuksen järjestämislupa (Taito Keski-Pohjanmaa ry). 
2. Opetushallitus: 
a. 03.12.2019: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös lukiokoulutuksen yksikköhinnoista sekä erityisten kou-

lutustehtävien ja valtakunnallisten kehittämistehtävien rahoituksesta vuonna 2020. 
b. 03.12.2019: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnoista vuon-

na 2020. 
c. 10.01.2020: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös esi- ja perusopetuksen yksikköhinnoista vuodelle 2020. 
d. 10.01.2020: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoimin-

nan yksikköhinnoista ja ohjaustuntien laskennallisesta määristä vuonna 2020. 
e. 10.01.2020: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustan-

nuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2020. 
f. 10.01.2020: Laskelma kunnan omarahoitusosuuden muodostumisesta vuodelle 2020. 
g. 17.01.2020: Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoimin-

nan vuoden 2019 laskennallisten ohjaustuntimäärien korjauksesta 
h. 17.01.2020: Opetus- ja kulttuuriministeriön 31.12.2019 tekemä päätös opetus- ja kulttuuritointa varten 

kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille 
ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2019. 

i. 17.01.2019: Tarkistettu laskelma kunnan omarahoitusosuuden muodostumisesta vuodelle 2019. 
3. Valtiovarainministeriö: 
a. 30.12.2019: Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotu-

lomenetysten korvauksesta vuonna 2020. 
b. 30.12.2019: Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2020. 
4. Kuntaliitto, 19.12.2019: Kuntaliiton yleiskirje 15/2019 – Uusi hallintoprosessilaki. 
5. Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus: 
a. 13.01.2020: Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta – Heikinkangas / YSA245546. 
b. 20.01.2020: Ilmoitus kuntien sisäisen joukkoliikenteen hankinnasta 7.6.2021 alkaen. 
6. Varsinais-Suomen ely-keskus, 17.01.2020: Lausuntopyyntö – Suomen merenhoitosuunnitelman toisen 

osan tarkistaminen. 
7. Pohjois-Pohjanmaan liitto, 18.12.2019: Järjestöyhteistyön suositus kunnille. 
8. Keski-Pohjanmaan liitto, 18.12.2019: Lausuntopyyntö Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan 

ehdotuksesta. 
9. Jokilaaksojen pelastuslaitos, 13.01.2020: Kutsu kuntakokoukseen 23.1.2020. 

10. Abo Wind, 09.12.2019: Tiedote – Sievin Jakostenkallio tuulivoimahanke. 
11. Jam Advisors, 11.12.2019: Kuukausiraportti 30.11.2019 – Matti S. rahasto. 
12. Kalajoen kaupunki, 10.01.2020: Lausuntopyyntö Kalajoen kaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta. 
13. Sievin Teollisuuspuisto Oy, 10.12.2019: Sopimus Sievin kunnan elinkeinotoimen hoitamisesta Sievin 

Teollisuuspuisto Oy:n toimesta. 
14. Sievin kunnan ja Poppankin välinen, 4.12.2019 allekirjoitettu pääsponsorisopimus Keski-Pohjanmaan 

maakuntaviestiin 2021.  
15. Tarja ja Jukka Wörlinin kirje 12.1.2020: Näkemyksiämme kaavamuutoksesta asemakylällä. 
16. Pöytäkirjajäljennökset: 

 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hallitus 11/2019 12.12.2019 
 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hallitus 1/2020 16.01.2020 
 Korpelan Voima kuntayhtymän yhtymäkokous 4/2019 29.11.2019 
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 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus 11/2019 18.12.2019 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus 15/2019 10.12.2019 
 Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto 2/2019 09.12.2019 
 Ylivieskan kaupunki, Jokilaaksojen jätelautakunta 5/2019 26.11.2019 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä edellä mainitut asiakirjat tie-
toonsa saatetuiksi. 

 
Päätös: Hyväksyttiin.  
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
 
1–4, 8, 10–12, 15, 17–19 
 
 
 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 
 
5, 9, 13, 14, 16 
 
 
 
 

 Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 
 
 
 
 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
Oikaisuvaati- 
musviranomai- 
nen ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Sievin kunnanhallitus 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
fax: (08) 4883 100 
 
 
Pykälät:     5, 9, 13, 14, 16 
 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja Kuntalain 137 §:n 2 
momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140.3 §). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena (3.) päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §). 
 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaati- 
muskirjelmän 
sisältö ja 
toimittaminen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviran- 
omainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa 
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta 
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.. 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus   puh: 029 56 42800 (vaihde) 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
 
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
fax: 029 56 42841 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
Valitusaika 
____ päivää 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät:  
 

Valitusaika 
 
____ päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
   
Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
sisältö ja 
toimittaminen 

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– muutosvaatimuksen perusteet 

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos 
oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös 
tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen 
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.  
 
Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.  
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä 
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. 
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa 
tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin Hallintolain 
(434/2003) 12 §:ssä/Hallintolainkäyttölain (586/1996) 21 §:ssä säädetään.  
 
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle 
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. 
Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät 
perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.  
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava: ¹) nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät  
 

Lisätietoja Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 1.1.2019 alkaen vireille tulevissa asioissa 260 euroa 
(Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeuden-
käyntimaksua ei lain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä lain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 
15-kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. 
Maksuvelvollinen on lain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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