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MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on asiakirja, jossa esitellään suunnitelma siitä, miten 
kaavoitusmenettely järjestetään. Asiakirjassa kerrotaan kaavan lähtökohdista, aikataulusta ja siinä 
tulee esitellä erityisesti kaavaprosessiin osallistumisen tavat sekä arvioida kaavan vaikutuksia. 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (63 §) kaavaa laadittaessa on riittävän aikaisessa vaiheessa 
julkaistava dokumentti, jossa edellä mainitut asiat selvennetään. 

MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN 

Tavoite 

Muhoksen kunnan tavoitteena on, että Kirkkosaaren tulevaisuuden arkkitehtuuri pohjautuu 
Oulujoen virtaavan veden voimaan ja alueen ainutlaatuiseen geologiaan. 

Tavoitteena on laatia asemakaavan muutos, jolla karttaan (kuva 2) rajatut alueet Muhoksen 
kirkkosaarella osoitetaan asuinalueeksi ja siihen liittyviksi yleisiksi alueiksi, kuten virkistysalueiksi, 
pienvenesatama-alueeksi, uimaranta-alueeksi sekä katualueiksi. Kaavan tavoitteena on myös tutkia 
matkailuyritystoiminnan tonttitarpeita esimerkiksi pienvenesataman ja uimarannan yhteydessä. 
Asemakaavan muutoksessa huomioidaan alueen merkitys keskustan välittömään läheisyyteen 
sijoittuvana alueena, jolla on merkitystä virkistysalueena myös muille kuin alueen asukkaille. 
Tavoitteena on säilyttää Kirkkosaaren alueella merkittävissä määrin virkistysaluetta. 

Tavoitteena on löytää 2–3 toisistaan poikkeavan rakennemallin avulla ratkaisu alueen 
toteuttamiselle: toteutetaanko alue osayleiskaavan mukaisesti kerrostaloihin tukeutuen vai 
osayleiskaavasta poiketen pientalovaltaisena alueena. 

  

  
Kuva 1. Havainnekuvia rakentamismahdollisuuksista (kuvat: Lukkaroinen Arkkitehdit Oy ja Sitowise Oy) 
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Kuva 2. Kirkkosaaren kaavamuutosalue. Suunnittelualue on merkitty sinisellä katkoviivalla. 

Kaavatyön tausta 

Kunta on kaavoituskatsauksessa vuosina 2020 ja 2021 tuonut esiin Kirkkosaaren kehittämisen. 
Kevättalvella 2020 on järjestetty Kirkkosaari-ilta ja tulevaisuuden Kirkkosaari -kuntalaiskysely. 
Ympäristöministeriö myönsi Muhoksen kunnalle avustusta Kirkkosaaren puurakentamisen 
kehittämishankkeelle käytettäväksi vuoden 2021 aikana. Ympäristöministeriön avustuksella on 
toteutettu Kirkkosaaren puurakentamiseen tukeutuvien asemakaavarunkovaihtoehtojen hankinta. 

Vuosien 2020 ja 2021 aikana Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tehnyt tutkimusta, jossa 
Kirkkosaari on ollut esimerkkikohteena. Tutkimuksessa on selvitetty geotermisen energian 
mahdollisuuksia Muhos-muodostuman alueella. Muhos-muodostuman ainutlaatuinen geologia 
tekee alueesta potentiaalisen keskisyvän geotermisen energian hyödyntämiseen. Pääosin 
savikivestä koostuva Muhos-muodostuma on paksujen maakerrosten peittämä. Savikivi ja maapeite 
muodostavat eristävän kannen maan sisältä johtuvalle lämmölle. Lämpötilat syvemmällä Muhos-
muodostumassa ovat korkeammat kuin vastaavilla syvyyksillä muualla Suomessa. 

Nykyaikaisilla tutkimus- ja mallinnusmenetelmillä on kerätty tietoa geotermisen energian 
hyödyntämisen näkökulmasta. Geologian tunteminen ja energiakaivojen mallinnus/simulointi 
ohjaavat niin perinteisten maalämpökaivojen (200–300 m) kuin keskisyvien energiakaivojen (500–
3000 m) sijoittamista optimaalisimpiin paikkoihin. Tutkimuksen tulosten perusteella Kirkkosaarella 
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on potentiaalia esimerkiksi keskisyviin maalämpökaivoihin perustuvan aluelämpöverkon 
toteuttamiselle. 

Oulun ammattikorkeakoulun (OAMK) energiatekniikan opiskelijat ovat selvittäneet keväällä 2021 
projektitöinä vaihtoehtoja keskisyvän maalämmön hyödyntämiseen Kirkkosaarella keskittyen 
energian tuottamiseen, jakelemiseen ja rakennusten lämmittämiseen. 

ALUEEN KAAVOITTAMISEN LÄHTÖKOHDAT 

Suunnittelualue 

Kirkkosaari sijaitsee Oulujoen ja Muhosjoen yhtymäkohdassa. Kirkkosaaressa sijaitsee Muhoksen 
seurakunnan hautausmaa, ulkoilureitti (pururata), frisbeegolfrata, venesatama, uimaranta, 
siirtopumppaamo ja pientaloasutusta. Saarta kutsutaan toiselta nimeltään myös Muhossaareksi. 
Kirkkosaaressa sijaitsi Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) Muhoksen tutkimusasema, joka tuhoutui 
tulipalossa lokakuussa 2015. Muhoksen ensimmäinen kirkko sijaitsi perimätiedon mukaan 
Kirkkosaaressa 1500-luvulla, mistä juontuu Kirkkosaaren nimi. Nykyiseltä Muhoksen kirkolta on noin 600 
m matka Kirkkosaareen. Saarelta on upeat näköalat maisemallisesti sekä Oulujoelle että Muhosjoelle. 
Kirkkosaarella on sijainnut Muhoksen hautausmaa vuodesta 1808 lähtien. 

 

Kuva 3. Vasemmalla kyltissä on teksti: "Tällä paikalla on sijainnut perimätiedon mukaan Muhoksen ensimmäinen kirkko 
1500-luvulla." Taustalla Kirkkosaaren Ponkilaan yhdistävä silta. (kuva: Jaakko Kyllönen) 

Kirkkosaaren asemakaavan muutoksen suunnittelualue ei kata Kirkkosaaren jo rakennettua 
asuinaluetta (korttelit 304, 350 ja 351). Suunnittelualue kattaa korttelit 300–303, pienvenesataman 
sekä näihin liittyvät viheralueet. Korttelissa 300 sijaitsee Muhoksen vesihuollon jäteveden 
siirtopumppaamo ja niin ikään Muhoksen vesihuollon käytössä ollut toimisto- ja tuotantorakennus. 
Korttelissa 301 on sijainnut Metlan tutkimusasema. Korttelissa 302 on sijainnut yksityisessä 
omistuksessa ollut kesämökki. Korttelien 301 ja 302 rakennukset ovat tuhoutuneet tulipaloissa. 
Kortteli 303 on rakentamaton hautausmaan kappelia varten varattu rakennuspaikka. 
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Asemakaava-alueen koko on yhteensä noin 50,9 ha, josta osa on vesialuetta. 

Alueen nykytilanne ja maanomistus 

Kaavoitettava alue on osittain rakennettua ympäristöä, osin virkistyskäytössä olevaa metsäistä 
aluetta ja osin aiemmin rakentamiskäytössä ollutta aluetta. Pääosa alueesta on Muhoksen kunnan 
omistuksessa. Kunnan lisäksi kiinteistönomistusta on Muhoksen vesihuolto Oy:lla, Muhoksen 
seurakunnalla, Muhoksen jakokunnalla ja Fortum Power and heat Oyj:lla. Muhoksen kunnan 
maanomistus on esitetty kuvassa 4. 

 

Kuva 4. Maanomistusolosuhteet Kirkkosaarella. Muhoksen kunnan omistamat maa-alueet on esitetty vihreällä värillä. 

Alueelle on tehty muinaisjäännösinventointi Muhoksen kirkonkylän osayleiskaavan 2030 laatimisen 
yhteydessä vuonna 2014. Inventointia on täydennetty vuonna 2015. Muinaisjäännösrekisterin 
(kartta.museoverkko.fi, 5.8.2021) mukaan alueelta ei ole tehty muita muinaisjäännöshavaintoja 
inventoinneissa todettujen lisäksi. Muinaisjäännösten sijainnit on merkitty osayleiskaavakartalle 
(kuva 8, s. 10). 

Alueen maaperä on GTK:n maaperäkartan 1:20000 mukaan hiekkaa (kuva 5). Happamien 
sulfaattimaiden esiintymisen riski on alueella kohtalainen (kuva 6). Kirkkosaaren siltasuunnittelun 
yhteydessä tehdyissä maaperätutkimuksissa ei esiintynyt happamia sulfaattimaita. 
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Kuva 5. Kirkkosaaren maaperä on hiekkaa. 

 

Kuva 6. Happamien sulfaattimaiden esiintymisen riski Kirkkosaarella 
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KAAVOITUSTILANNE 

Maakuntakaava 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on uudistettu teemoittain kolmessa vaiheessa. 
Vaihemaakuntakaavat korvaavat vuonna 2005 vahvistuneen kokonaismaakuntakaavan: 
1. vaihemaakuntakaava on vahvistettu 23.11.2015 (lainvoimainen 3.3.2017). Kaavan teemoja ovat 
energiatuotanto ja -siirto, kaupan palvelurakenne ja aluerakenne, taajamat, luonnonympäristö ja 
liikennejärjestelmät. 
2. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 7.12.2016 (lainvoimainen 2.2.2017). Kaavan teemoja ovat 
kulttuuriympäristö, maaseudun asutusrakenne, virkistys ja matkailu ja jätteen käsittely. 
3. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 11.6.2018. 3. vaihemaakuntakaava on kuulutettu voimaan 
muttei ole vielä lainvoimainen. Kaavan teemoja ovat kiviaines- ja pohjavesialueet, uudet kaivokset 
sekä muut tarvittavat päivitykset. Kaavasta jätetyt valitukset eivät koske Muhoksen kunnan alueelle 
kohdistuvia kaavaratkaisuja. 

 

Kuva 7. Voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmä. Kirkkosaaren kaavanmuutosalue merkitty sinisellä pisteellä. 
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mk-3 Oulujokilaakso 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava Oulujoen vedenlaatu. 
Jokilaakson matkailupalveluiden kehittämiseksi tulee varata riittävästi alueita 
virkistystoimintaa ja reittejä varten. Rantaan on jätettävä riittävän laajat ja 
yhtenäiset vihervyöhykkeet. Veneilyä varten on varattava riittävästi laituri- ja 
rantautumispaikkoja. 

VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ (2. ja 
3.vmkk) 

Suunnittelumääräykset: Alueiden käytön suunnittelussa tulee edistää 
kulttuuriympäristön valtakunnallisten ja maakunnallisten arvojen säilymistä. 
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet ja ominaispiirteet. 

VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS MAISEMA-ALUE (2. ja 3. vmkk) 

Suunnittelumääräykset: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja 
kehittämisessä on otettava huomioon alueen ominaispiirteet sekä turvattava 
maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. 

Alueen suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa 
osoitetun käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä alueen maisema- ja 
kulttuuriympäristöarvot. 

Maisema-alueella tulee edistää peltojen, niittyjen ja muiden avoimien 
maisematilojen säilymistä. Erityisesti Limingan lakeuden ja Muhoksen 
peltoalueiden tärkeät linnuston kerääntymisalueet tulee turvata. 

Uudis- ja täydennysrakentamisen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota rakentamisen sopeutumiseen sijainniltaan ja rakennustavaltaan 
maisemaan. 

Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota julkaisussa Arvokkaat 
maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II (Mietintö 66/1992, 
ympäristöministeriö, 1993) esitetyissä aluekuvauksissa selostettujen 
ominaispiirteiden ja arvojen säilymiseen. 

Yleiskaava 

Alueella on voimassa Muhoksen kirkonkylän osayleiskaava 2030, joka on hyväksytty 25.6.2018.  

Suunnittelualueelle osoitettuja käyttötarkoitusmerkintöjä ovat: A-2 (asuinalue), AP 
(pientalovaltainen asuinalue), VL (lähivirkistysalue), ET (yhdyskuntateknisen huollon alue). Entisen 
Metlan alue lähialueineen Kirkkosaaren pohjoiskärjessä on osoitettu olennaisesti muuttuvana 
alueena käyttötarkoitusmerkinnällä A-2, jonka määräys kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: 
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”uusi kaavoitettava asuinalue. Alue on varattu pääasiassa asumiselle, mutta alueen varaaminen 
yleiseen virkistyskäyttöön on myös sallittua. Asumisen lisäksi alueelle saa sijoittaa ympäristöhäiriötä 
aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoimintoja. Asunnot tulee toteuttaa kerrostaloihin tai 
pienkerrostaloihin. Alueen suunnittelussa tulee huomioida Kirkkosaaren virkistysreittien jatkuvuus ja 
rakentamisen vaikutukset Oulujoen valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. 
Rakentamisen tulee olla arkkitehtonisesti laadukasta eikä se saa heikentää Oulujokilaakson 
maisema-arvoja.” 

Kohdemerkinnöillä on osoitettu ranta-alueet ja venesataman ja uimarannan alueet tulva-alueeksi 
(sininen vaakaviivoitus). Alueelle ei kaavamääräyksen mukaan saa rakentaa. Vesistöä pilaavan 
toiminnan sijoittaminen tulvavaara-alueelle tai sen läheisyyteen on kielletty. Pistemäisillä 
kohdemerkinnöillä on osoitettu uimarannan ja venesataman/venevalkaman sijoittuminen alueelle. 

Pistemäisillä sm-kohdemerkinnöillä on osoitettu alueelle sijoittuvat muinaisjäännökset 
muinaismuistokohteiksi. Kohteet on rauhoitettu muinaismuistolain nojalla. Kohteiden kaivaminen, 
peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen tai muu niihin kajoaminen on kielletty ilman 
muinaismuistolain mukaista lupaa. Kirkkosaarelle sijoittuvat kohteet ovat hiilimiiluja (2 kpl) ja 
maakuoppia (5 kpl). 

 

Kuva 8. Osayleiskaava Kirkkosaaren alueella 
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Asemakaava 

Lähes koko kaava-alue on entuudestaan asemakaavoitettua. Uutta asemakaavaa muodostuu 
ainoastaan Valkolantien asuinalueen ja Kirkkosaaren pienvenesataman väliselle vesialueelle. 
Pääosalla aluetta on voimassa 22.6.1998 hyväksytty Kirkkosaari-Ponkilan rakennuskaavan muutos. 
Osalla aluetta on voimassa 25.4.2016 hyväksytty asemakaavan muutos ja osalla aluetta 28.6.2021 
hyväksytty Kirkkosaarentien asemakaavan muutos. Voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmä on 
esitetty kuvassa 9. 

 

Kuva 9. Voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmä. 

SELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Selvitykset 

Kaavoitustyössä hyödynnetään soveltuvilta osin vuonna 2016 hyväksyttyä Kirkonkylän 
osayleiskaavaa 2030 varten laadittuja selvityksiä (rakennetun kulttuuriympäristön selvitys ja 
taajamakuva-analyysi, luontoselvitys, maisemaselvitykset, muinaisjäännösinventointi). 

Asemakaavan muutosta varten on hankittu luontoselvitys (Ramboll, 2021). Alueelle soveltuvaa 
rakentamistapaa ja puurakentamiseen ohjaavaa kaavoitusta on tutkittu Kirkkosaaren 
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puurakentamisen kehittämishankkeella vuoden 2021 aikana. Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) 
selvitys Geotermisen energian hyödyntämismahdollisuuksien arviointi Muhos-muodostuman ja 
Muhoksen Kirkkosaaren alueilla on valmistunut vuonna 2021. Oulun ammattikorkeakoulun (OAMK) 
energiatekniikan opiskelijat ovat selvittäneet keväällä 2021 projektitöinä vaihtoehtoja keskisyvän 
maalämmön hyödyntämiseen Kirkkosaarella keskittyen energian tuottamiseen, jakelemiseen ja 
rakennusten lämmittämiseen. 

Vaikutusten arviointi 

Vaikutusten arviointi esitetään kaavaehdotusvaiheen kaavaselostuksessa. Vaikutusten arvioinnissa 
keskitytään seuraaviin teemoihin: 

- maisemalliset vaikutukset (valtakunnallisesti arvokas maisema-alue) 
- vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 
- vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
- vaikutukset kuntalaisten virkistysmahdollisuuksiin 
- muut vaikutukset 

OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 

Osalliset (MRL §62) kaavahankkeessa: 

- alueen maanomistajat (Muhoksen vesihuolto Oy, Fortum Power and heat Oyj, Muhoksen 
seurakunta, Muhoksen jakokunta) ja naapurit (Kirkkosaaren asukkaat) 

- Muhoksen kunta, vapaa-aikajaosto 
- Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
- Pohjois-Pohjanmaan museo 
- Oulu-Koillismaan pelastuslaitos 
- Oulun seudun ympäristötoimi 
- alueella toimivat puhelin-, vesi- ja sähköyhtiöt 
- ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Kirkkosaaren asemakaavan muutoksen laatimistyö on käynnistynyt kunnanhallituksen 
vireilletulopäätöksellä 25.10.2021 (§ 402). Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on 
kunnan esitys yhteistyöstä kaikille osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan 
vaikutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja tavat. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville marraskuussa 2021. Kirjallisia mielipiteitä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi jättää koko kaavahankkeen ajan osoitteeseen: 
Muhoksen kunta, Asematie 16, 91500 MUHOS tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@muhos.fi. 

mailto:kirjaamo@muhos.fi
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Kaavan valmisteluaineisto ja mielipiteet (MRL 62§, MRA 30§)  

Kaavan valmisteluaineisto pohjautuu Kirkkosaaren puurakentamisen hankkeella tuotettuun 
kaavarunkoaineistoon. Valmisteluaineistona esille asetetaan 2–3 vaihtoehtoista kaavarunkoa. 
Osalliset voivat vaikuttaa kaavan sisältöön kertomalla mielipiteensä valmisteluaineistosta. Kirjalliset 
mielipiteet toimitetaan kirjallisena valmisteluaineiston ollessa nähtävillä. Valmisteluaineiston 30 
vuorokauden nähtävilläoloaika sijoittuu talvelle 2021–2022, tarkka aika ja mielipiteiden jättämisen 
tarkka ohjeistus ilmoitetaan nähtävilläolokuulutuksen yhteydessä. Tarvittavat alustavat 
viranomaislausunnot pyydetään jo kaavan valmisteluvaiheessa. 

Kaavaehdotus ja muistutukset (MRL 65 § ja MRA 27 §) 

Selvitysten ja saatujen mielipiteiden avulla laaditaan kaavaehdotus selostuksineen. Tavoitteena on, 
että kaavaehdotus on nähtävillä syksyllä 2022. Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan, 
jolloin siitä on mahdollisuus jättää muistutuksia. Muistutus tulee toimittaa kirjallisena 
nähtävilläolokuulutuksessa mainitulla tavalla ja aikataululla. Kaavaehdotuksesta pyydetään 
lausunnot osallisviranomaisilta. 

Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 

Maankäyttö- ja kaavoitusjaosto sekä kunnanhallitus käsittelevät kaavaehdotuksen sekä siitä saadut 
muistutukset ja lausunnot. Jos kaavaehdotukseen tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan 
uudelleen nähtäville (MRA 32 §). Maankäyttö- ja kaavoitusjaoston puoltama kaavaehdotus 
lähetetään kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kaavan hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto. 
Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. 

Tiedottaminen 

Kaavan valmistelusta ja sen edistymisestä tiedotetaan Muhoksen kunnan virallisella ilmoitustaululla, 
kunnan nettisivuilla www.muhos.fi ja Tervareitti-lehdessä. 

Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskustelutilaisuuksista kuulutetaan kunnan virallisella 
ilmoitustaululla, internetsivuilla ja Tervareitti-lehdessä. Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan 
kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. Lisäksi kaavan hyväksymisestä toimitetaan kirje niille 
muistuttajille, jotka ovat osoitteensa ilmoittaneet. Kussakin kaavavaiheessa nähtävillä olevat kaava-
aineistot asetetaan nähtäville Muhoksen kunnan sähköiselle ilmoitustaululle ja kunnanviraston 
ilmoitustaululle (Asematie 14, 91500 Muhos).
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AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO 

 
Kaavaprosessin käynnistäminen Valmistelu ja kaavaehdotus Kaavaprosessin päättyminen 

vaihe 

 

Kunnanhallituksen 
vireilletulopäätös 

 

Osallistumis- ja 
arviointisuunni-

telma (OAS) 

Kaavaluonnos / 
valmisteluaineisto Kaavaehdotus 

Kaavan 
hyväksyminen 

(kunnanvaltuusto) 

Kaavan 
lainvoimaisuus 

ja 
voimaantulo 

 

      

miten vaikutan?  

Mielipiteitä 
OAS:n 

riittävyydestä 
voi jättää koko 
kaavaprosessin 

ajan 

Kirjallisten 
mielipiteiden 

jättömahdollisuus 

Alustavat 
viranomaislausunnot 

Kirjallisten 
muistutusten 

jättömahdollisuus 

Viranomaislausunnot 

Päätöksestä 
valittaminen 

hallinto-
oikeuteen 

 

ajankohta 10/2021 OAS nähtäville 
11/2021 1–2/2022 09/2022 11/2022  

Kuva 10. Osallisen vaikuttamisen mahdollisuudet kaavoitusprosessissa ja hankkeen aikataulu 

LISÄTIETOJA 

Lisätietoja kaavahankkeesta, sen etenemisestä sekä vaikutusmahdollisuuksista antaa Muhoksen kunnan kaavoittaja Timo Leikas 
(timo.leikas@muhos.fi / puh. 044 497 0312) 

mailto:timo.leikas@muhos.fi
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