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1 Johdanto 

Hailuodon kunta käynnisti alkuvuodesta 2012 koko kunnan kattavan kehityskuvatarkas-

telun sekä osayleis- ja asemakaavoituksen usealla eri osa-alueella. 

Hailuodon kunnan tavoitteena on käynnistyvillä kaavahankkeilla toteuttaa kunnan maa-

poliittista ohjelmaa ja sen mukaisesti säilyttää ja kehittää kunnan arvokasta ympäris-

töä. Kaavanhankkeiden tavoitteena on ensisijaisesti osoittaa kuntaan uusia rakennus-

paikkoja kunkin suunnittelualueen erityispiirteet huomioon ottaen.  

Koko kunnan kattavassa kehityskuvatyössä hahmotetaan eri maankäyttömuotojen pai-

nopistealueet osayleiskaavoitettavia alueita varten.    

Hailuodon väkiluku on viimeiset vuosikymmenet kasvanut hitaasti. Vuonna 1980 Hai-

luodossa asui 897 vakituista asukasta, vuonna 1990 asukasluku oli 934 asukasta ja 

vuonna 2012 asukasluku oli n.1000 asukasta.  

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Hailuodon väestönkasvu tulee vuosien 2010 

-2030 välillä olemaan n. 270 asukasta. Hailuodossa kysyntä kohdistuu erityisesti pien-

talotontteihin. Vuosina 2000 -2010 Hailuodossa on rakennettu 80 uutta pientaloasun-

toa.  

Lahdenperän alueella maankäyttöä ja rakentamista ovat ohjanneet Oulun seudun yhtei-

nen yleiskaava 2020 sekä Hailuodon rantayleiskaava.  Alueelle on laadittu myös Kirkon-

kylä–Ojakylä-Ulkokarvo osayleiskaava 1991 – 2010, jonka seudun yhteinen yleiskaava 

on korvannut v. 2006. 

Lahdenperän osayleiskaavan tarkoituksena on tarkentaa ja ajanmukaistaa näissä kaa-

voissa osoitettua maankäyttöä sekä määritellä asuntorakentamisen mitoitus suhteessa 

koko saaren kehityskuvaan ja kasvuennusteisiin. Luonnosvaiheessa kaava-alueeseen 

päätettiin lisätä osa Hailuodon rantayleiskaavan Ojakylänlahden ranta-alueesta.  Ran-

tayleiskaavaa ei ole tarkoitus avata vaan alue liitettiin tarkoituksenmukaisen tarkastelu-

kokonaisuuden aikaansaamiseksi. 

Lahdenperän osayleiskaavaan on määritetty jatkossa tarkempaa maankäytön suunnit-

telua edellyttävät alueet. Osayleiskaava-alueelle myönnettävät rakennusluvat perustu-

vat suunnittelutarveharkintaan.  

Osayleiskaavan laadintaan ovat Hailuodon kunnasta osallistuneet aloitusvaiheessa kun-

nanjohtaja Ari Nurkkala, aluearkkitehti Pekka Elomaa sekä kunnaninsinööri Markku 

Maikkola ja luonnosvaiheessa vt. kunnanjohtaja Tero Karinen, teknisen lautakunnan pj 

Jari Räinä, tekninen johtaja Markku Maikkola ja suunnittelija Maarit Parrila. 

Osayleiskaavan laadinnasta vastaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, jossa kaavan laa-

dintaan ovat osallistuneet aloitusvaiheessa arkkitehti SAFA Petri Tuormala, YTM Jouni 

Mäkäräinen ja DI Pekka Mäkiniemi sekä luonnosvaiheessa arkkitehti Kimmo Hartikainen 

sekä ehdotusvaiheessa arkkitehti Jaakko Isoherranen. 

2 Osayleiskaavan yleistavoitteet 

Osayleiskaavoituksen tavoitteena on luoda edellytykset alueelle soveltuvalle pienipiirtei-

selle ja perinteitä kunnioittavalle rakentamiselle sekä antaa lähtökohdat tulevalle detal-

jikaavoitukselle ja lupamenettelylle.   

Lahdenperän alue kuuluu Ojakylään, jonka asutus sijoittuu nauhamaisesti Luovontien 

varteen ulottuen Kirkonkylän keskustaajamaan saakka. Hailuodossa perinteinen kylära-

kenne on väljä ja pihapiirit ovat rakentuneet lukuisista piharakennuksista. Luovontien 

ympäristön lisäksi perinteinen asutus on pieninä saarekkeina peltojen keskellä tai nau-

hamaisena metsien reunoilla.  
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Alueeseen ei ole kohdistunut viime aikoina merkittäviä rakentamispaineita.  

Kaavan laadinnan pääteemana on ollut pysyvän asutuksen sijoittaminen kaava-alueelle 

nykyinen rakennuskanta, maisemalliset tekijät ja luonnonolosuhteet huomioiden. Huo-

mioitavia tekijöitä ovat erityisesti maisemallisesti merkittävät peltoaukeat, sekä arvok-

kaat luontoalueet (Natura-alue).  

Osayleiskaava-alue ulottuu n. 500 metrin etäisyydelle Luovontiestä Ojakylänlahden ran-

taan asti. Rakentamiseen varattavat alueet pyritään osoittamaan nykyisen tiestön ja 

kunnallistekniikan kannalta edullisille alueille. 

3 Kaavaprosessin vaiheet 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 30.3.2012 

Viranomaisneuvottelussa käsiteltiin kaavoituksen lähtökohtia ja käytiin läpi kaavoituk-

sen pohjaksi tehtäviä perusselvityksiä.  

 

Työneuvottelu ELY -keskuksen kanssa 11.5.2012 

Erillisessä työneuvottelussa käytiin läpi kaavarajausta sekä alueelle soveltuvaa kaava-

muotoa.  

 

Kaavoituksen vireilletulo, 15.8.2012 

Kaavoituksen tullessa vireille siitä tiedotettiin julkisesti (kuulutus 15.8.2012). Osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetettiin nähtäville, jolloin osallisilla ja kunnan 

asukkailla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä siinä esitetyistä osallistumis- ja vuoro-

vaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.  

 

1.Yleisötilaisuus 21.9.2012 

Yleisötilaisuudessa esiteltiin kaavan lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu sekä alustavat 

kaavaluonnokset. Yleisötilaisuuteen osallistui yhteensä 45 henkilöä.  

 

2.Yleisötilaisuus 6.2.2013 

Yleisötilaisuudessa esiteltiin nähtäville asetettavat kaavaluonnokset. 

 

Kaavaluonnos, kevät 2014 

Kaavan luonnosaineiston valmistuttua se asetettiin nähtäville ja siitä tiedotettiin julki-

sesti. Osallisilla ja kunnan jäsenillä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnok-

sesta kirjallisesti tai suullisesti (MRA 30 §). Kaavaluonnos oli nähtävillä 28.7.2014 – 

29.8.2014. Luonnoksesta pyydettiin lausunnot viranomaisilta. Saatu palaute käsiteltiin 

koosteeksi. 

Kaavaehdotus, syksy 2015 

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus, joka val-

mistuu alustavan aikataulun mukaan keväällä 2016. Hailuodon kunnanhallitus päättää 

sen nähtäville asettamisesta 30 päivän ajaksi (MRL 65 §, MRA 27 §).  

 

Kaavan nähtävillä olosta ilmoitetaan julkisesti. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus 

tehdä muistutus kaavaehdotuksesta (MRL 65 §, MRA 27 §). Ehdotusvaiheessa ulkopaik-

kakuntalaisille kaava-alueen maanomistajille tiedotetaan postitse kunnassa tiedossa 

olevien osoitteiden mukaisesti. Muistutus on toimitettava kirjallisena Hailuodon kunnan-

hallitukselle ennen nähtävillä olon päättymistä. 

Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Ehdotuksen nähtävillä olon jäl-

keen järjestetään tarvittaessa ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu.  
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Hyväksymisvaihe loppuvuosi 2016 

Kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan perustellut vas-

tineet. Hailuodon kunnanvaltuusto hyväksyy osayleiskaavan. Kaavan hyväksymispää-

töksestä kuulutetaan virallisesti.  

3.1 Osalliset ja osallistuminen 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua 

kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §). Osallisilla on myös mahdollisuus esittää neuvottelun 

käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukselle ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista (MRL 64 §). 

Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin valmisteilla oleva kaava 

saattaa huomattavasti vaikuttaa: 

- kaavan vaikutusalueen asukkaat, yritykset ja elinkeinonharjoittajat, virkistysalueiden 

käyttäjät, kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat 

Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

 

 asukkaita edustavat yhteisöt kuten asukasyhdistykset sekä kylätoimikunnat 

 tiettyä intressiä tai väestöryhmää edustavat yhteisöt kuten luonnonsuojelu- ja raken-

nusperinneyhdistykset;  

 elinkeinonharjoittajia ja yrityksiä edustavat yhteisöt 

 erityistehtäviä hoitavat yhteisöt tai yritykset kuten energia- ja vesilaitokset;  

 

Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

 kunnan hallintokunnat ja lautakunnat  

 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan maa-

kuntamuseo, Museovirasto  

 

Kaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle kunnan päätöksellä. Kaavaluonnos oli nähtävillä 

28.7. – 29.8.2014 välisen ajan.  Kaavaluonnoksesta annettiin kaksi lausuntoa ja viisi 

mielipidettä.  

3.2 Viranomaisyhteistyö 

Kaavaprosessin aikana on järjestetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu sekä yksi 

työneuvottelu. Kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta pyydetään edellä esitettyjen 

viranomaisten lausunto.  

4 Suunnittelualueen kuvaus 

4.1 Suunnittelualueen sijainti ja laajuus 

Lahdenperän suunnittelualue sijoittuu Luovontien varteen, n. 5 km etäisyydelle kirkon-

kylän keskustan palveluista. Suunnittelualueelta on n. 15 km matka Huikun lauttasata-

maan. Osayleiskaava-alueen pinta-ala on n. 370 ha.  
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Kuva 1: Suunnittelualue on rajattu punaisella 

4.2 Lähiympäristön kuvaus 

 

Kuva 2: Asutuksen sijoittuminen suunnittelualueelle 

Lahdenperän suunnittelualue sijoittuu Ojakylänlahden perukalle, jossa Luovontie kulkee 

suhteellisen lähellä rantaa ja sen myötä myös asutus sijoittuu Lahdenperän ympäristös-

sä tien ja rannan läheisyyteen. Rannat ovat hyvin matalia ja soisia. Lahdenperän suun-

nittelualueella Luovontien ja rannan välinen alue on valtaosin metsän peitossa ja puusto 

peittää näkymät Luovontieltä merenlahdelle suunnittelualueen kohdalla. Suunnittelualu-

een ympäristössä peltoja sijoittuu rannan lähelle koko lahden alueella. 

Rakennettu ympäristö koostuu pientaloista ja talousrakennusten muodostamista piha-

piireistä, jotka reunustavat Luovontietä sekä sitä reunustavia pelto- ja metsäalueita.   
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Varsinaisella suunnittelualueella sijaitsee n. 90 loma- ja asuinrakennusta. 

4.3 Liikenne 

Alueen poikki kulkeva Luovontie muodostaa liikenneverkon rungon, joka on toiminnalli-

selta luokitukseltaan seudullinen tie. Luovontie välittää liikennettä Huikun lauttasata-

masta Kirkonkylän keskustan ja edelleen Marjaniemen suuntaan. Lahdenperän suunnit-

telualueen kohdalla keskimääräinen vuorokausiliikenne on n. 600 ajoneuvoa/vrk (lii-

kennemääräkartta 2010). Suunnittelualueen kohdalla ei ole tällä hetkellä kevyen liiken-

teen väylää. 

 

Kuva 3: Ote liikennemääräkartasta, Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus. 

 

Lauttaliikenne 

Liikenneyhteys mantereelle on suurimman osan vuodesta lauttaliikenteen varassa. Hu-

kuin lauttasatamasta kulkee mantereelle yksi lautta-alus ympärivuotisesti 16 vuoroa 

päivässä (5.00-23.00). Vilkkaimman kesäliikenteen aikana toimii myös lisälautta.  

Jäätilanteen salliessa rinnakkaisyhteytenä toimii jäätie. Jäätien aikana lautta liikennöi 

kolme edestakaista vuoroa päivässä. Jäätie on vuosittain ollut käytössä talvesta riippu-

en kahdesta viikosta neljään kuukauteen. 

Suunnitteilla oleva kiinteä liikenneyhteys parantaa tulevaisuudessa merkittävästi Lah-

denperän alueen saavutettavuutta ja lisää liikennemääriä suunnittelualueen kohdalla. 

Toisaalta kiinteän yhteyden vaikutus Luovontien liikenteeseen on tasaava, koska lautta 

ei rytmitä liikennettä ja jonossa ajo jää pois (Hailuodon liikenneyhteyden YVA). 

Luovontien varressa ajoyhteys rakennuspaikoille on paikoin järjestetty suoraan liitty-

män kautta. Luovontiehen liittyy myös kokoojateitä, joihin useampi kiinteistö liittyy 

oman liittymän kautta. 
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Kuva 4: Liikenneverkko, liittymäpaikat Luovontien varressa on merkitty kolmiolla 

 

Kuva 5: Luovontien teoreettinen 55 dB melualue v.2040 
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Kuva 6: Luovontien teoreettinen 45 dB melualue v.2040 

4.4 Palvelut 

Palvelut keskittyvät n. 5 km etäisyydelle Kirkonkylän keskustaajamaan, jossa sijaitsee 

mm. kunnanvirasto, terveysasema, vanhusten palvelutalo, päiväkoti, kahvila- ja ravin-

tolapalveluita, pankki, posti, peruskoulu, seurojentalo sekä päivittäistavarakauppoja.   

Lahdenperän suunnittelualueella sijaitsee ravintola- ja majoituspalveluita tarjoava Ra-

vintola Ailasto.  

4.5 Muut toiminnot alueella 

Ampumarata 

Suunnittelualueen pohjoisreunassa sijaitsee Hailuodon Riistanhoitoyhdistys ry:n ylläpi-

tämä ampumarata. Radalla ammutaan ampumakokeiden lisäksi hirvenhiihto- ja hir-

venmetsästysammuntakilpailuja seuran sisäisesti. Ampumaradalla on hirvi-/kivääri- ja 

haulikkorata. Hirvi-/kivääriradalla on ampumasuojat 75 m, 100 m ja 150 m ammunnoil-

le. Haulikkoradalla on viisi ampumapaikkaa ja sähköinen kiekonheitin. 

Riistanhoitoyhdistys on hakenut 6.7.2006 ympäristölupaa ampuratatoiminnan jatkami-

selle. 

Oulun seudun ympäristötoimi on 24.6.2009 myöntämässään ympäristöluvassa määritel-

lyt ampuratatoimintaa koskevat lupamääräykset, jotka ovat edellytyksenä toiminnan 

jatkumiselle. 

Hailuodon riistanhoitoyhdistys on valittanut 18.7.2008 hallinto-oikeuteen ja Oulun seu-

dun ympäristötoimen myöntämästä ympäristöluvasta. 

Hallinto-oikeus on päätöksessään 29.12.2011 hylännyt Hailuodon Riistanhoitoyhdistys 

ry:n valituksen. Hailuodon riistanhoitoyhdistys on valittanut hallinto-oikeuden päätök-

sestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.  

Korkein hallinto-oikeus palautti paatoksellaan 19.10.2012 Hailuodon ampumaradan 

ympäristöluvan haulikkoradan osalta Oulun seudun ympäristötoimen liikelaitoksen joh-
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tokunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Haulikkoradalle on myönnetty ympäristölupa 

21.5.2014. 

 

Kuva 7: Ampumaradan sijainti 

Ensisijainen meluarviointi tehdään valtioneuvoston päätöksen 53/1997 mukaisten ohjearvojen 
perusteella. Päätöksen mukaisesti ampumaradan melun enimmäistaso ei saa ylittää taulukossa 1 
annettuja arvoja. 

 

Kuva 8: Ampumaratamelun ohjearvot VNp 53/1997mukaisesti 
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Kuva 9: Melumittauspisteiden sijainti 

 
Kuva 10: Melumittaustulokset 

Meluselvitysraportin johtopäätökset ja suositukset: 

Mittausten ja mallinnuksen perusteella kivääriradan 150 m ampumapaikka voi aiheuttaa ohjear-

von LAImax 65 dB ylittäviä tasoja eteläsuunnan lähimmissä kohteissa. Samoin haulikkorata etenkin 
ammuttaessa länsisuunnan sektoreihin (paikat 3-5). Kivääriradan 100 m ja 75 m paikoilla tilanne 
näyttää mallinnuksen perusteella ohjearvot täyttävältä oletuksella että ampumapaikoilla on tiivis-

rakenteinen ampumasuoja. 
Melusuojauksen parantaminen 150 m kivääriradalla kannattaa aloittaa ampumasuojan paranta-
misesta rakentamalla katoksesta tiivisseinäinen (ei rakoja tai aukkoja) sivu ja takasuuntaan. Ra-
kenteen pintamassa vähintään 10 kg/m2. Tiivis rakenne alentaa melutasoa takasuuntaan noin 15 

dB. 
Haulikkoradalla melutason alentaminen vaatinee meluvallin rakentamista, ellei ampumapaikoille 
voida tehdä katosta. Vallin sijainti ja korkeus tulee määrittää akustisin laskelmin (melumallinnuk-
sella). 

Hailuodon Riistanhoitoyhdistys ry on laadituttanut ampumaradalle meluselvityksen raportti 
27.6.2013 Ramboll, liite 1. 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY   10 (54) 
    
Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava - Ehdotus Kaavaselostus 8.3.2016  
    

 

 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Hallituskatu 13 -17 D, 7.krs, 90100 Oulu 
Puh. 010 4090, fax 010 409 6250, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

4.6 Yhdyskuntatekninen huolto 

4.6.1 Vesi- ja jätehuolto 

Suunnittelualueen pohjoisosaan sijoittuu vedenottamo. Kunnan vesihuollon hoitaa Hai-

luodon Vesihuolto Oy, joka on kunnan kokonaan omistama yleinen vesihuoltolaitos.  

Talousvesihuollon toiminta-alue kattaa lähes kokonaan vakituisesti asuttujen kiinteistö-

jen alueet. Liittymisaste on lähes 100 %. Hailuodon Vesihuolto Oy:n talousvesiverkos-

tossa kulutuspisteitä on noin 800. 

Jätevesihuollon toiminta-alue kattaa keskeisen kyläalueen ja saaren läpi kulkevan pää-

tien varren. Hailuodon Vesihuolto Oy:n jätevesiverkostoon on liitetty lähes 400 kiinteis-

töä ja liittymisaste on noin 50%. 

Kunnassa on pien- ja ekojätteille omat keräyspisteet. Oulun Jätehuollon ylläpitämä Hai-

luodon jäteasema vastaanottaa ongelmajätteitä. Risuja ja haravointijätettä varten on 

Viinikantien varressa maatuvan jätteen vastaanottopiste. 

4.6.2 Energiahuolto 

Hailuoto saa sähkönsyöttönsä Siikajoen sähköasemalta 20 kilovoltin merikaapelin kaut-

ta. Hailuodossa on myös omaa sähköntuotantoa, tuulivoima Huikussa sekä dieselvoima-

loita. Nämä kattavat saarelaisten sähköntarpeen hätätilanteessa. Sähköverkko on 

Elenian omistuksessa. 

Lahdenperän suunnittelualueen poikki kulkee 20 kv:n ilmajohto.  

 

 
Kuva 11: Vesihuollon toiminta-alue. Suunnittelualue on rajattu sinisellä viivalla. 

http://www.infokartta.fi/hailuoto/?id=485
http://www.infokartta.fi/hailuoto/?id=493
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4.7 Maanomistus 

 

Kuva 12: Kiinteistöjaotus, kunnan omistamat maa-alueet on merkitty sinisellä 

4.8 Kaavoitustilanne 

4.8.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Alueen maankäytön suunnittelua koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

(VAT). Ne koskevat mm. toimivaa aluerakennetta, eheytyvää yhdyskuntarakennetta, 

elinympäristön laatua, kulttuuri- ja luonnonperintöä sekä toimivia yhteysverkostoja. 

Osayleiskaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin on esitetty kohdassa 

13.1. 

 

4.8.2 Maakuntakaava 

Hailuodon kunta kuuluu Pohjois-Pohjanmaan liiton alueeseen ja Pohjois-Pohjanmaan 

maakuntakaavaan, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut 17.02.2005. 

Maakuntakaavassa on Hailuodon kohdalla merkintä: 

"Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä alue. 

Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kult-

tuuriympäristöt." 

Lahdenperän suunnittelualue rajautuu luonnonsuojelualueeseen (SL), joka kuuluu Natu-

ra 2000 -verkostoon. 

Luovontien suuntaisesti, saaren poikki on osoitettu viheryhteystarve, johon sisältyy se-

kä olemassa olevia että kehitettäviä ulkoilu-, pyöräily-, melonta- ym. reittejä.  
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Kuva 13: Ote maakuntakaavasta, suunnittelualue on rajattu punaisella 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen  

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen on aloitettu syksyllä 2010. Kaavan 

tarkistaminen ja täydentäminen on katsottu tarpeelliseksi mm. jo toteutuneiden ja vi-

reillä olevien lainmuutosten, tarkistettujen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, 

uuden maakuntasuunnitelman ja liiton muiden strategioiden toteuttamiseksi.  

Maakuntakaavan uudistamisen pääteemana on energia, joka on ilmastonmuutoksen 

hallinnan kannalta keskeinen alueidenkäytöllinen kysymys. Siihen sisältyy sekä energi-

an tuotantoon että kulutukseen liittyvä alueidenkäytön yleispiirteinen ohjaus: mm. 

energian tuotantoalueet (maa- ja merituulivoima, turve, bioenergian tuotanto), energi-

ansiirtoyhteydet sekä energiatehokas alue- ja yhdyskuntarakenne. Lisäksi maakunta-

kaavaa päivitetään muiden tarpeellisten alueidenkäyttöratkaisujen osalta, joita ovat ai-

nakin Oulun seudun yhdyskuntarakenne ja sen liittyminen ympäröivään maakuntaan 

sekä Himangan alueen sovittaminen Pohjois-Pohjanmaan kaavaan.  

Maakuntakaavan uudistaminen etenee kokonaisohjelman puitteissa vaiheittain mm. 

kaavan päivitysten kiireellisyyden ja selvitysten valmistumisasteen mukaisesti.  

Maakuntakaavatyötä ohjaa maakuntahallitus, jossa käsitellään kaikki kaavan vaiheet, 

nähtävillepano ja niistä saatu palaute. Maakuntakaavan uudistuksen 1. vaihemaakunta-

kaava on hyväksytty 2.12.2013 ja vahvistettu 23.11.2015  
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4.8.3 Yleiskaava 

Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Muhoksen ja Oulunsalon kunta sekä 

Oulun kaupunki ovat laatineet yhteisen Oulun seudun yleiskaavan 2020. Ympäristömi-

nisteriö on vahvistanut yleiskaavan 18.2.2005 ja se on tullut lainvoimaiseksi 25.8.2006. 

Yleiskaava toimii ohjeena laadittaessa ja muutettaessa kunnan omaa yleis- ja asema-

kaavaa. Yleiskaavassa esitetään tavoitteellinen yhdyskuntarakenne, keskus- ja liikenne-

verkko, suojelu- ja virkistysalueet sekä merkittävät seudulliset hankkeet. Tämän lisäksi 

esitetään luonnon- ja kulttuuriympäristön sekä maiseman kannalta arvokkaat alueet ja 

kohteet. 

 

Kuva 14: Ote Oulun seudun yleiskaavasta, suunnittelualue on rajattu punaisella viival-
la 

Suunnittelualueille on seudun yleiskaavassa merkitty maaseutumaisen asumisen 

alueita (A-1). Alue on tarkoitettu kylärakennetta tukevaa maaseutumaista asumista, 

palveluja ja työpaikkatoimintoja varten.  

 

Suunnittelusuositus A-1 -alueella: 

Alueen rakennukset on sijoitettava olevaa rakennetta täydentäen siten, 

että ympäröivä rakennuskanta, kyläkuva ja yhteydet oleviin palveluihin otetaan huomi-

oon. Alueen vesihuolto on järjestettävä siten, ettei jätevesien käsittelystä aiheudu ym-

päristöhaittaa. Maiseman kannalta tärkeät pellot tulee säilyttää rakentamattomana. 

Suunnittelualueisiin kuuluu myös maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). 

Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueelle voidaan sijoittaa 

maa- ja metsätalouteen tai muuhun alueelle soveltuvaan elinkeinotoimintaan liittyviä 

asuinrakennuksia. Erityisistä syistä alueelle voidaan sijoittaa myös muita asuinraken-

nuksia. Rakennukset on sijoitettava siten, ettei niistä aiheudu maisema- eikä ympäris-

töhaittaa. 
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Suunnittelusuositus M-alueella: 

Asuinrakennukset on pyrittävä sijoittamaan olevien yhdyskuntateknisten verkostojen 

piiriin. Asuinrakentamisesta ei saa aiheutua kunnalle kohtuuttomia 

kustannuksia pitkälläkään aikavälillä. 

Lahdenperän pohjukka on merkitty seudun yleiskaavassa Natura-alueeksi (nat). Ran-

tavyöhykkeelle, Natura-alueen ulkopuolelle on merkitty loma- ja matkailualueita (R). 

 

4.8.4 Rantayleiskaava 

 

Kuva 15: Ote rantayleiskaavasta. Lahdenperän suunnittelualue on rajattu sinisellä vii-
valla.  

Koko kuntaa koskevan oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan on Pohjois-Pohjanmaan 

Ympäristökeskus vahvistanut 18.6.2001 lukuun ottamatta kolmea osa-aluetta. (Sunika-

ri, Matikanniemi - Pajuperä, Virpiniemi – Keskiniemi). Yhden Kyrönperässä olevan tilan 

osalta KHO palautti kaavan valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Asia on tämän tilan 

osalta käsitelty kaavan täydennyksenä. Kahden vahvistamatta jätetyn osa-alueen (Ma-

tikanniemi - Pajuperä, Virpiniemi - Keskiniemi) osalta on tehty Natura-selvitys. Kaavoi-

tusta ei ole näiden osalta kuitenkaan jatkettu. 

 

Lahdenperän suunnittelualuetta koskevat kaavamerkinnät: 

 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M) 

Alueella on muu kuin maa- ja metsätalouden kannalta välttämätön rakentaminen kiel-

letty (RL 31 pykälä). 

 

Loma-asuntoalue (RA-4) 

Rakennetun lomarakennuksen rakennuspaikka, jonne merivesi voi nousta. 
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Rakennuspaikalla olevia rakennuksia voidaan korjata ja ylläpitää nykyisessä laajuudes-

saan. Jos oleva rakennus tuhoutuu, rakennuspaikalle saa rakentaa uudet rakennukset 

entisten tilalle. 

Tuhoutuneiden rakennusten tilalle voidaan rakentaa loma-asunto ja kolme muuta ra-

kennusta. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100 k-m2, josta lo-

ma-asunto enintään 60 k-m2. 

Uudisrakennus on sijoitettava rakennuspaikalle siten, että rakennuksen vesivahingolle 

alttiit osat tulevat vähintään osa-aluetta koskevan rantayleiskaavamääräyksen mukai-

selle korkeustasolle. Mahdollisen pengerryksen suurin sallittu korkeus on 1 metri.  

Loma-asuntoalue (RA-2) 

Rakennuspaikalle voidaan rakentaa loma-asunto ja kolme muuta rakennusta. Raken-

nusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100 k-m2, josta loma-asunto enin-

tään 60 k-m2.  

 

Erillispientalojen alue (AO)  

 

Luonnonsuojelualue (SL-1) 

Valtioneuvoston päätöksen 20.8.1998 mukainen Natura-2000 verkoston Suomen ehdo-

tukseen kuuluva alue, joka sisältyy myös Valtioneuvoston päätöksen 3.6.1982 mukai-

seen valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan.  

 

Maisemallisesti merkittävä alue (em-1) 

 

Lahdenperän alueen poikki on merkitty myös ohjeellinen ulkoilu- ja retkeilyreitti. 

 

4.8.5 Kirkonkylä-Ojakylä-Ulkokarvo osayleiskaava 1991 -2010 

Koko kunnan kattava yleiskaava (vuodelta 1977) sekä Kirkonkylän - Ojakylä - Ulkokar-

von osayleiskaava 2010 (vuodelta 1992) ovat korvautuneet seudullisella yleiskaavalla. 

 

Kirkonkylän - Ojakylä - Ulkokarvon osayleiskaava 2010 on kunnanvaltuuston vahvista-

ma ja kunnan päätöksellä toimii suunnittelutarveratkaisujen pohjana.  

 

Osayleiskaava jakaantuu kahteen osaan  

1. maankäyttösuunnittelma 1991  -2010 

2. alueittaiset rakentamisohjeet ja –suositukset 

 

Osayleiskaavaan liittyvissä rakentamisohjeissa on annettu ohjeita mm. rakentamisen si-

joittumisesta, pihan muodostamisesta, rakennusmassan mittasuhteista ja julkisivuma-

teriaaleista.  
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Kuva 16: Kirkonkylä-Ojakylä-Ulkokarvo osayleiskaava. Lahdenperän suunnittelualue 
on rajattu punaisella viivalla. 

4.9 Rakennusjärjestys 

Hailuodon kunnanvaltuusto on hyväksynyt alueella voimassaolevan rakennus-

järjestyksen 8.5.2003. 

4.10  Aluetta koskevat selvitykset 

Kokonaisuudessaan Hailuodon kulttuuri- ja luonnonympäristöä koskien on laadittu lu-

kuisia suojeluohjelmia, suunnitelmia ja selvityksiä. 

Lahdenperän aluetta koskevia selvityksiä ovat Kirkonkylä –Ojakylä -Ulkokarvo osayleis-

kaavan liittyvien selvitysten lisäksi Hailuodon rantayleiskaavan yhteydessä laaditut sel-

vitykset: 

- Kasvillisuusselvitys, Ympäristötaito Oy, 1997 

- Luonnonolosuhteiden yleistä luonnehdintaa, Ympäristötaito Oy, 1997 

- Maisema- ja kulttuuriympäristö, Ympäristötaito Oy, 1997 

- Kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuskannan inventointi, osa 1 ja 2 

 

Kaavoituksen yhteydessä tehtävät perusselvitykset perustuvat olemassa olevan lähtöai-

neiston ja aiempien selvitysten analysointiin sekä maastokäyntien tietoihin.  

5 Luonnonolot 

Suunnittelualueella laadittiin luontoselvitys kesällä 2012. Luontoselvitys on alueen kat-

tava yleispiirteinen selvitys, jonka tarkoituksena on tuoda esille alueen luonnonolosuh-

teiden yleiskuva sekä luonnon kannalta arvokkaat kohteet. Luontoselvityksen tavoittee-

na on paikantaa arvokkaat luontotyypit, jotka ovat joko lainsäädännöllä määriteltyjä tai 

muutoin alueellisesti edustavia, sekä selvittää mahdolliset uhanalaisen tai EU:n luonto- 

ja lintudirektiivien mukaisen kasvi- ja eläinlajiston esiintymät.  

Luontoselvitys on tehty perustuen olemassa olevaan kirjallisuuteen sekä maastoinven-

tointeihin. Keskeisiä luontoselvityksen pohjana käytettyjä selvityksiä ovat olleet Hai-

luodon rantayleiskaavan yhteydessä laaditut selvitykset: Kasvillisuusselvitys, (Ympäris-

tötaito Oy 1997), Luonnonolosuhteiden yleistä luonnehdintaa, (Ympäristötaito Oy 

1997), Maisema- ja kulttuuriympäristö, (Ympäristötaito Oy 1997) ja Kulttuurihistorialli-
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sesti merkittävän rakennuskannan inventointi, osat 1 ja 2 sekä julkaisu Koirantakkua ja 

karupäitä, Luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Hailuodon maatalousympäris-

tölle (Merilä 2005).  

Lahdenperän suunnittelualueella käytiin maastossa heinä-elokuussa 2012. Luontoselvi-

tyksen kasvillisuuden maastoselvityksiin käytettiin yhteensä neljä päivää.  

Suunnittelualueiden linnuston kuvaus perustuu ainoastaan käytettävissä olevaan kirjal-

lisuustietoon Hailuodon linnustosta. Suunnittelualueelle kohdennettuja pesimälinnus-

toselvityksiä ei tämän työn yhteydessä ole tehty, eikä suunnittelualueen linnustosta löy-

tynyt tuoretta ja käyttökelpoista kirjallisuustietoa. Näin ollen suunnittelualueen linnus-

ton yleiskuvaus perustuu käytännössä Suomen kolmannen Lintuatlaksen (Valkama ym. 

2011) tietoihin Hailuodon pesimälinnustosta sekä alueen yleiseen elinympäristöjakau-

maan ja kirjoittajan omakohtaiseen kokemukseen Hailuodon linnustosta. 

Luontoselvitys on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavalle asettamien sisältö-

vaatimusten (MRL 39 §, 1999/132) mukaisella tarkkuudella. 

Luontoselvityksen ovat laatineet FM biologit Aija Degerman ja Ville Suorsa (linnusto) 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Oulun toimipisteestä.  

5.1 Maa- ja kallioperä sekä topografia 

Lahdenperän alueella rannat ovat hyvin matalia ja soisia. Maaperä on Lahdenperän poh-

jukassa lähinnä hiekkaa, muualla silttiä. Pohjoisessa kaava-alue rajautuu Hyypänmä-

keen, joka on Hailuodon saaren korkeinta aluetta. Hyypänmäki on arvokas tuuli- ja ran-

takerrostuma (TUU-11-038). 

 

Kuva 17: Lahdenperän alavaa rantaa Kaaranselälle päin kuvattuna. Maasto on erittäin 
tasaista. 

5.2  Pohja- ja pintavedet 

Hailuoto sijaitsee Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella ja Perämeren rannikkoalueella 

(vesistöalue 84).  
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Kuva 18: Pohjavesialueet. 

Kaava-alue sijaitsee merenrannalla Ojakylänlahden Lahdenperässä. Alueen vesistöihin 

kuuluu Isolanoja, joka laskee Ojakylänlahden Lahdenperään. Vajaa 5 km pituinen oja 

saa alkunsa Kurajärvestä Kurajärvenoja-nimisenä. Isolanojaan laskee kaivettuja ojia 

Niittysuolta ja Koljatinrämeeltä. Kurajärvi kaava-alueen ulkopuolella on kuivatettu pieni 

lampi. Lampea on kuivatettu 1930-luvulla. Kuivatusuoman tukkeuduttua järven veden-

pinta palautui hitaasti entiselleen. Kurajärvi valui 1990-luvulla tyhjiin, jota yritettiin es-

tää laskuojan penkkoja tukemalla (Meriläinen 2005). Nykyään Kurajärvi on suota.  

Kaava-alueen pohjoispuolella on Ojakylän vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue.  

 

5.3 Kasvillisuus ja luontotyypit 

Hailuoto luetaan metsäkasvillisuusvyöhykkeiden aluejaossa keskiboreaaliseen Pohjan-

maan alueeseen, joka pääosin on karujen luontotyyppien aluetta. Hailuodon kasvillisuus 

on suhteellisen vähälajista, johon vaikuttavat mm. karu maaperä ja erilaisten kasvu-

paikkojen vähäisyys.  Kangasmaan metsäalueet ovat kasvupaikkatyypiltään kuivahkoja 

variksenmarja–puolukkatyypin (EVT) kankaita, kuivaa variksenmarja–kanervatyypin 

(ECT) kangasta sekä jäkälävaltaista karukkokangasta. Rehevämmillä alueilla esiintyy 

tuoretta puolukka-mustikkatyypin (VMT) kangasta. Pääpuulajina Hailuodon metsissä on 

mänty. Rantojen lähellä on reheviä rantalehtoja, joissa harmaalepän lisäksi kasvaa mui-

ta lehtipuita.  

Lahdenperän alueella on laajoja peltoaukeita sekä niihin liittyvää asutusta Hailuodon 

tien molemmin puolin Ojakylässä sekä Isolanojan pohjoispuolella. Isolanojan eteläpuo-

lella on kedottuneita vanhoja niittyjä asutuksen ympärillä. Katajaa kasvavaa ketoa on 

myös Luovontien eteläpuolella peltoalueen reunassa.  
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Kuva 19: Ojakylän Lahdenperä on maisemallisesti arvokasta aluetta. 

 

 

Kuva 20: Sorron alueella on kuivia niittyjä ja katajaketoa.   
 

Isolanojan molemmin puolin on mäntyvaltaista kangasta. Kaava-alueen pohjoispuolella 

kulkee länsi-itä -suuntainen harju, Vähämäki. Kaava-alueen pohjoisosassa harjualueen 
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laidassa on mäntyvaltaisia kangasmetsiä. Tuoreempia kankaita sekä lehtipuustoisia 

metsiä on Ailaston eteläpuolella peltoalueiden ja rannan välissä. 

Lahdenperän rannat ovat matalaa avointa merenrantaniittyä. Rantametsät ovat lehti-

puuvaltaisia.  

6 Eläimistö 

6.1 Linnusto 

Hailuoto on linnustonsa puolesta Pohjois-Pohjanmaan monipuolisimpia alueita, johtuen 

mm. saaren vaihtelevista ja monipuolisista elinympäristöistä sekä ihmistoiminnan ja 

mm. laidunnuksen vaikutuksesta. Alue on koko Suomen mittakaavassa merkittävä 

etenkin vesi- ja rantalintujen elinympäristö. Hailuodossa on tavattu tähän mennessä 

309 lintulajia (Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 2012), joista saaressa on 

mahdollisesti pesinyt yli 200 lajia (Ohtonen & Kakko 1996). 

Hailuodon saari jakaantuu Lintuatlaksessa yhteensä kahdeksan atlasruudun alueelle, 

missä tavattiin viimeisimmän Lintuatlaksen aikaan vuosina 2006–2010 yhteensä 189 

pesivää lintulajia (Valkama ym. 2011), joista 164 lajia tulkittiin alueella varmasti tai to-

dennäköisesti pesiväksi. 

Hailuodon kautta muuttaa keväällä ja syksyllä lukuisa joukko pohjoisen Fennoskandian 

ja Venäjän pesimälintuja, jotka ruokailevat ja lepäilevät muuttomatkallaan alueella. 

Saaren alavat rannat sekä suojaisat lahdet ja eräät peltoalueet ovat muuttajien suosi-

ossa. Hailuodon rannoille ja saarta ympäröiville vesialueille kerääntyy kesällä suuri 

joukko lähialueella pesineitä vesilintupoikueita sekä sulkivia aikuisia lintuja. 

Laajoja alueita Hailuotoa ympäröivistä vesialueista, saaren rannoista, lahdista ja kos-

teikoista on luettu kuuluvaksi kansainvälisesti merkittäviin lintualueisiin osana Oulun-

seudun kerääntymisalueen IBA -aluetta (FI028). Oulunseudun kerääntymisalueen FINI-

BA -alue käsittää lisäksi vesi- ja ranta-alueita saaren lounaiskulmalla sekä laajemmin 

myös kirkonkylää ympäröiviä viljelyalueita. Lisäksi useat Hailuodon Natura-alueista on 

sisällytetty Natura 2000-ohjelmaan myös lintudirektiivin (SPA) mukaisina kohteina. 

Suunnittelualueen linnusto koostunee pääasiassa yleisistä ja runsaslukuisista metsäla-

jeista ja viljelysalueilla ja ihmisen läheisyydessä viihtyvistä kulttuurilajeista. Suunnitte-

lualueen itäosassa, rannan läheisyydessä puusto on rehevämpää sekä pensas- ja lehti-

puuvaltaista ja metsät vaihettuvat kapea-alaiseen rantaniittyyn. Tällaiset alueet kasvat-

tavat yleisesti linnuston monimuotoisuutta. 

Suunnittelualueen linnustollisesti merkittävin alue sijoittuu Ojakylänlahden rannalle 

Lahdenperän alueelle, missä saattaa pesiä useampiakin uhanalaisia lajeja mm. vesi- ja 

rantalintuja. 

Ojankylänlahti ja Lahdenperä ovat muuttoaikoina merkittäviä vesilintujen kerääntymis-

paikkoja ja ruokailualueita.  

6.2 Nisäkkäät ja muut eläimet 

Hailuoto kuuluu Oulun Pohjanmaan eliömaakuntaan. Alueella tavattava nisäkäslajisto on 

tyypillistä havumetsävyöhykkeen lajistoa. Hirven kannat vaihtelevat vuosittain. Hirvien 

vaellus saareen ylläpitää hirvikantaa. Ensimmäiset havainnot metsäkauriista ovat vuo-

delta 1995. Nykyään metsäkauriita havaitaan satunnaisesti ja niitä esiintyy koko saaren 

alueella. Yleensä ne pysyttelevät kauempana asutuksesta, mutta muutama metsäkauris 

on viettänyt usean vuoden ajan talviajan Ojakylässä pihapiirissä (Hailuodon metsästys-

seura).  
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Metsäjäniksen kannat vaihtelevat vuosittain. Rusakko on saapunut Hailuotoon vasta 

1960-luvulla ja esiintyminen keskittyy asutuksen lähelle. Pienpedoista Hailuodossa 

esiintyy kettu, supikoira, minkki, näätä ja kärppä (Hailuodon rhy). Piisamit rakentavat 

pesiään ruovikkorannoille. Rannoilla viihtyvät harmaahylje ja itämerennorppa. Harmaa-

hylkeen eli hallin yksilömäärä on lisääntynyt viime vuosina samoin kuin itämerennor-

pankin. Itämerennorpan kanta on kasvanut ainoastaan Perämerellä (Suomen Luontotie-

to Oy 2009).  

Pienistä nisäkkäistä pellonpientareiden lajistoon kuuluu yleisimpänä lajina metsäpääs-

täinen. Muita pikku nisäkkäitä ovat peltomyyrä ja vaivaishiiri (Merilä 2003). 

Sammakkoeläimistä viitasammakko esiintyy runsaana niittykosteikoilla ja se lisääntyy 

lampareissa. Käärmeistä esiintyy kyy (Merilä 2003). 

7 Arvokkaat luontokohteet ja lajisto 

7.1 Natura-alueet, suojelualueet ja suojeluohjelmien alueet 

Kaava-alue ulottuu ranta-alueella osittain Natura-alueelle Ojakylänlahti ja Kengänkari. 

Kaava-alueella ja sen läheisyydessä on useita yksityisiä luonnonsuojelualueita, joista 

lähimpänä sijaitsevat Ojakylänlahden-Kengänkarin-Ontonperän luonnonsuojelualue 

(YSA118351), Ojarannan luonnonsuojelualue (YSA205920) ja Nikulan luonnonsuo-

jelualue 2 (YSA203119). Yksityisiä luonnonsuojelualueita on merenranta-alueella sekä 

kaava-alueen pohjoispuolen suoalueella. Ojakylänlahti kuuluu lintuvesiensuojeluohjel-

maan. Marjaniemi-Hiidenniemi harjujensuojeluohjelman kohde on kaava-alueen poh-

joispuolella. 

7.2 Arvokkaat luontotyypit  

Lahdenperä rantoineen kuuluu luonnonsuojelualueeseen. Lahdenperän kaava-alueella ei 

ole rajattuja luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä, metsälain mukaisia erityisen 

tärkeitä elinympäristöjä tai vesilain mukaisia kohteita.  

Merenrantaniityt kuuluvat luonnonsuojelulain mukaisiin luontotyyppeihin. Lahdenperän 

rannalla on avointa matalakasvuista merenrantaniittyä, mutta aluetta ei ole inventoi-

tu/rajattu arvokkaana luontotyyppinä (ELY-keskus). Koninnokan kohdalla Isolanojan 

suulla rantaa on hoidettu niittämällä ja aiemmin lammaslaidunnuksella. Isolanojan itä-

rannalla on lammaslaidunnusta edelleen. Isolanojan pohjoispuolen rantaniittykasvilli-

suus on rehevää. Alue on rajattu (liite) kartalle arvokkaana luontokohteena. 

Lahdenperän alueella ei esiinny uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja olemassa olevien 

tietojen mukaan. Myöskään maastokäynnillä ei havaittu uhanalaisia lajeja. Lahdenperän 

ranta on upossarpiolle sopivaa kasvupaikkaa, mutta lajia ei maastokäynnillä havaittu. 

Luovontien pohjoispuolella on kuivia niittyjä ja ketoja, jotka olisivat sopivia kasvupaik-

koja noidanlukoille, mutta niitä ei tällä kertaa maastokäynnillä havaittu. Lahdenperän 

rantaniityn lajistoon kuuluu huomionarvoisina lajeina nuokkurusokki ja lettotähtimö. La-

jit eivät ole uhanalaisia tai silmälläpidettäviä.  

Kaava-alueen pohjoispuolinen Hyypänmäki on arvokas tuuli- ja rantakerrostuma (TUU-

11-038). Alueen pohjoisosassa on karukkokangasta, joka on uhanalaisuusluokituksel-

taan erittäin uhanalainen luontotyyppi sekä metsäissiä dyynejä, joiden uhanalaisuus-

luokitus on vaarantunut.  

Isolanojan varressa kasvillisuus on ympäristöään rehevämpää. Ojan uoma on osittain 

luonnontilainen. Kasvillisuuden kannalta merkittävimmät alueet ojan varressa on rajattu 

arvokkaana luontokohteena. 

Kaava-alueella ei ole arvokkaita perinnemaisemia. Lahdenperän lahden eteläpuolella 

Kaaranselällä on valtakunnallisesti arvokas perinnemaisema. Kohde on kooltaan 60 ha. 
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Laakeat Kaaranselän niityt kuuluvat olennaisesti Ojakylän viljelyaukealta avautuvaan 

merimaisemaan. Kaaranselkä on lähes puuton niittyniemi. 

Luonnon monimuotoisuusalueita on Lahdenperän rannalla sekä Luovontien varressa, 

jossa on talonpoikaista asutusta. Alueet kuuluvat kulttuurihistoriallisesti merkittävään 

maisemakokonaisuuteen (Merilä 2005). Luonnon monimuotoisuuskohteet ovat maise-

mallisesti merkittäviä puuryhmiä ja yksittäisiä puita. Lahdenperän alueella on lisäksi 

useita pieniä katajaketoja tai kuivia niittyjä, jotka on rajattu liitekartalla arvokkaiksi 

luontokohteiksi. 

 

 

Kuva 21: Hoidettuna avoimena pysyvää niittyä ja katajaketoa Lahdenperän rannalla. 

7.3 Suositukset arvokkaiden luontokohteiden huomioimiselle 

Luonnon monimuotoisuuskohteina ja samalla maisemallisesti merkittävinä alueina on 

rajattu kaava-alueella Lahdenperän ranta-alueet, talonpoikainen asutus peltoaukeineen 

sekä Sorron alue, jossa on vanhaa rakennuskantaa sekä Sorron hoidettu kenttä, jonka 

Merilä (2005) mainitsee saaren parhaimpana. Lahdenperä kuuluu Natura-alueeseen ja 

on luonnonsuojelualue. Rantaniitty sekä kuiva niitty ja keto ovat arvokkaita luontokoh-

teita. Asutuksen läheisyydessä on kuivaa niittyä ja ketoa sekä maisemallisesti merkittä-

vää puustoa tai yksittäisiä maisemapuita luonnon monimuotoisuutta lisäävinä kohteina. 

Arvokkaat luontokohteet, maisemallisesti tai luonnon monimuotoisuutta lisäävät koh-

teet ja alueet on hyvä ottaa suunnittelussa huomioon. Kaava-alue ulottuu huonosti ku-

lutusta kestävän harjualueen reunaan.  
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Kuva 22: Sorron alueella on kuivia ketoja ja niittyä, maisemallisesti merkittävää puus-
toa sekä vanhoja rakennuksia. 

8 Maisema ja rakennettu kulttuuriympäristö 

Yleistä 

Hailuodon maaseutumaisema on säilynyt harvinaisen ehjänä. Saaren syntyhistoriaan 

liittyvät maisemanmuodot ja merellinen luonto sekä kalastus ja viime vuosisadan puoli-

välissä päättynyt yhteislaiduntaminen on muovannut saaren kulttuurimaisemaa (Poh-

jois-Pohjanmaan arvokkaat maisema-alueet). 

Hailuodon saari on kansallismaisemaa ja muodostaa valtakunnallisesti merkittävän kult-

tuuriympäristön. Kulttuuriperinnön kannalta leimaavinta on alueen kalastuskulttuuri, 

siihen liittyvä perinteisen ilmeensä säilyttänyt rakennuskanta ja rakennusten suhde me-

rimaisemaan, avoimet ja karut rannat.  

Laajimmillaan ja edustavimmillaan Hailuodon perinteinen kulttuuriympäristö on Ojaky-

län - Keskikylän sekä Kirkonkylän alueella.  Maisemaa leimaa tasainen, metsänreunan 

rajaama peltoaukea, jota elävöittävät talouskeskusten rakennusryhmät, ladot sekä pui-

ta ja pensaita kasvavat saarekkeet. Hailuoto oli 1960-luvun lopulle liikenteellisesti lai-

vayhteyden ja talvella jäätien varassa. Tämä on vaikuttanut osaltaan siihen, että saaren 

rakennuskulttuuri on säilynyt yhtenäisenä useimpiin muihin maamme pitäjiin verrattu-

na.  

Hailuodon ranta-alueet ovat olleet avoimia aina 1950-luvun puoliväliin saakka, jolloin 

rantojen luonnonlaidunten käyttö ja kalastus alkoivat vähitellen hiipua. Rehevien ranto-

jen niityt ovat risuttuneet, ladot, karja- ja niittymajat sekä kesänavetat ovat sortuneet 

ja kalastajakylien vanha rakennuskanta on rapistumassa. Kesämökit tulevat tilalle ja 

maiseman muutos on rannoilla hyvin suuri. (PP). 
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Laajoja alueita Hailuodon ranta-alueista läheisine merialueineen kuuluu Natura 2000 - 

suojelualueverkostoon. Seudun yhteisessä yleiskaavassa on osoitettu Naura 2000 ver-

kostoon kuuluvat tai ehdotetut alueet sekä luonnonsuojelualueet, jotka osaltaan rajoit-

tavat rantarakentamista ja ohjaavat rakentamisen painopistettä.  

Oulun seudun yleiskaavassa rakentamisen painopistettä on ohjattu Kirkonkylän keskus-

taan sekä Kirkonkylän ja Ojakylän väliselle alueelle.  

Saaren sisäosissa maaseutumaisen kylän keskeisenä ominaispiirteenä on avoimet pel-

tomaisemat. Maiseman kannalta on tärkeää, että pellot säilyvät rakentamattomina, 

koska avoin peltomaisema on maaseutumaisen kylän keskeisistä ominaispiirteistä. Täy-

dennysrakentamisen suhde maisemaan ja nykyiseen rakennuskantaan vaikuttavat 

olennaisesti maaseutumaisen kylän luonteeseen. 

Lahdenperän alue 

Ojakylän Lahdenperästä alkaa hailuotolainen avoin ja laajanäkymäinen maanviljelys-

maisema. Pellot ympäröivät vanhoja pihapiirejä, joissa on useita rakennuksia ja ajallista 

kerroksellisuutta. Jälleenrakennuskauden jälkeen rakennettuja asuinrakennuksia on 

pääosin metsässä tai metsänreunoilla. 

Luovontien pohjoispuolella on maankohoamisen vuoksi usein vanhempia ja suurempia 

pihapiirejä ja taloja, kuten Isola tai Päätalo, kuin Lahdenperän rannoilla. Rannan puolel-

la on nuorempaa rakennuskantaa. Luovontien tielinjaus on vanhaa perua. Se kulkee 

samanlaisesti jo vuonna 1856 piirretyssä kartassa. 

Ojakylän laajoihin peltoaukeisiin kuuluvat rantaniityt ovat olleet maatalouskäytössä 

luonnonniittyinä tai laitumina, joten ne ovat olleet vielä 1950-luvulla avoimia.  

Nykyisin maanviljelyksen ja lampaankasvatuksen vähennyttyä maisemaa uhkaa osittai-

nen pensoittuminen ja meri- tai rantanäkymien kasvaminen umpeen. 

Suunnittelualueelta avautuu näkymiä merenlahdelle vain kaava-alueen eteläreunassa. 

Muilta osin Luovontien ympäristössä maisema on melko suljettua ja metsäiset alueet 

pettävät näkymät merelle. Luovontiehen rajautuvat peltoalueet ja niitä reunustavat 

metsäalueet tuovat vaihtelevuutta tienvarsimaisemaan.  

Rakennusryhmät sijoittuvat pääosin pelto- ja metsäsaarekkeiden taakse muodostaen 

harvakseltaan yksittäisiä pihapiirejä.  
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Kuva 23: Lahdenperän arvokkaat luontokohteet 
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Kuva 24: Suunnittelualueen keskivaiheilla metsäiset alueet reunustavat Luo-

vontietä ja maisema on suljettua 
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Kuva 25: Suunnittelualueen eteläreunassa avointa maisemaa hallitsevat laajat 

peltoaukeat sekä niihin liittyvät metsäsaarekkeet ja rakennustyhmät. 

8.1 Rakennusinventointi 

Suunnittelualueella tehtiin rakennusinventointi kesällä 2012. Inventoinnissa käytiin läpi 

kaikki alueella oleva vähintään 1950- ja 60-lukujen taitteeseen mennessä rakennettu 

rakennuskanta.  Inventointitiedot on päivitetty KIOSKI-tietojärjestelmään. Rakennusin-

ventoinnin ovat suorittaneet FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä arkkitehti Kai Tolonen 

ja arkk. yo Jaana Tahkokorpi.  

Inventointi aloitettiin maastotyöskentelyllä, jossa kaikki inventoitavat kohteet valoku-

vattiin. Maastokäyntien yhteydessä haastateltiin myös paikallisia asukkaita ja kerättiin 

historiatietoja rakennusinventointia varten.  
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Kohteiden tiedot koottiin työn edetessä Kioski-tietojärjestelmään, jossa tiedot inven-

toiduista kohteista ovat nähtävissä välittömästi verkossa. Kohteiden arvottaminen teh-

dään yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseon kanssa.  

Kaavasuunnitteluvaiheessa arvotetut kohteet merkitään mahdollisina suojelumerkintöi-

nä ja määräyksinä kaavaan. Kaavaluonnoksen yhteydessä käydään keskustelut ja neu-

vottelut rakennusten omistajien ja Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen, Pohjois-

Pohjanmaan liiton sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseon/Museoviraston edustaji-

en kanssa. Tämän vaiheen tarkoituksena on, että kohteen merkitseminen kaavaan 

edustaa yhteistä tahtotilaa eri toimijoiden sekä etenkin kohteiden omistajien kanssa. 

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus, jossa osoi-

tetaan alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet ja niitä koskevat lopulliset suo-

jelumerkinnät.  

Inventoidut kohteet on esitetty kaavaselostuksen liitteenä olevissa kohdekorteissa.  

 

Kuva 26: Maisema-analyysi. Perusselvityksenä laadittiin maisema-analyysi, 

jossa on osoitettu maisemakuvan ja rakennetun ympäristön kannalta tärkeät 

alueet.   

9 Suunnittelun eteneminen 

9.1 Kaavarunkovaihtoehdot 

Osayleiskaavoituksen pohjaksi laadittiin rakennemallivaihtoehtoja, joissa tutkittiin täy-

dennysrakentamiseen soveltuvia alueita ja vertailtiin eri korttelityyppien ja rakentamis-

tehokkuuden vaikutusta ympäristöön. Rakennemallivaihtoehdoissa täydennysrakenta-

minen painottuu Ojanrannantien ympäristöön, jossa on kunnan omistamia maa-alueita 

ja alue sijoittuu olemassa olevan kunnallistekniikan piiriin. Uudisrakentaminen on pyrit-

ty sijoittamaan rakentamattomalle metsäalueelle, jossa rakentamisen maisemavaiku-

tukset avoimiin peltoalueisiin ja merenlahdelle jäävät vähäisiksi. Kaikissa vaihtoehdois-

sa on pyritty säilyttämään myös Luovontien varressa kasvavaa suojapuustoa, jotta uu-
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disrakentaminen ei muuttaisi olennaisesti nykyistä tienvarsimaisemaa. Vaihtoehdoissa 

on pyritty huomioimaan myös alueen luontoarvot, kuten suunnittelualueen poikki kul-

kevan Isolanojan ympäristö sekä ranta-alue. Täydennysrakentamisalueen rajaus tullaan 

osoittamaan tarkemmin osayleiskaavassa ja maankäyttö ratkaistaan (korttelialueiden 

rajaukset, tonttijako, rakennusoikeus) kyläkaavoilla.  

Aluevaraukset noudattelevat täydennysrakentamisalueen ulkopuolella pitkälti Kirkonky-

lä-Ulkokarvo-Ojakylä osayleiskaavassa osoitettua maankäyttöä.  

Vaihtoehdossa 1 täydennysrakentamisalueelle on osoitettu Luovontien suuntaisesti 

neljä korttelialuetta, johon kuhunkin sijoittuu neljä rakennuspaikkaa. Lisäksi Ojanran-

nantien päässä sijaitsevan nykyisen asuinkorttelin yhteyteen on osoitettu kaksi raken-

nuspaikkaa. Ajoyhteys tonteille tapahtuu olemassa olevien tieyhteyksien kautta. Itäisin 

korttelialue edellyttää uuden liittymän rakentamista Luovontielle. Tässä vaihtoehdossa 

täydennysrakentamisalueelle voidaan muodostaa yhteensä n. 18 uutta erillispientalo-

tonttia joiden koko vaihtelee 2000 – 3000m2 välillä. 

 

Kuva 27: Kaavarunko VE1 
 

Myös Vaihtoehdossa 2 uudisrakentamista on osoitettu neljälle uudelle korttelialueelle, 

jotka ovat laajempia kuin vaihtoehdossa 1. Korttelialueita erottavat viheralueet, joita 

pitkin kulkevat virkistysreitit yhdistyvät maakuntakaavassa osoitettuun rannan suuntai-

sesti kulkevaan viheryhteyteen. Ajoyhteys tonteille on osoitettu samalla periaatteella 

kuin vaihtoehdossa 1. Ratkaisu edellyttää yhden uuden ajoliittymän rakentamista Luo-

vontielle.  

Vaihtoehdossa 2 voidaan muodostaa n. 28 uutta erillispientalotonttia, joiden koko vaih-

telee n. 2000 m2 – 4000 m2 välillä. 

Täydennysra-
kentamisalue 
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Kuva 28: Kaavarunko VE2 

Kuva 29: Kaavarunko VE3 

Vaihtoehdossa 3 on osoitettu kolme uutta korttelialuetta, jotka sijoittuvat olemassa 

olevien tieyhteyksien sekä uuden, Luovontien suuntaisen kokoojakadun varteen.  Ra-

kentaminen on vaihtoehdossa 3 kaikkein tehokkainta.  

Täydennysra-
kentamisalue 

Täydennysra-
kentamisalue 
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Alueelle voidaan sijoittaa n. 33 uutta erillispientalotonttia, joiden koko vaihtelee 2000 - 

5000 m2 välillä.  

9.2 Osayleiskaavaluonnos 

Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta 

Kaavarunkovaihtoehtoja käsiteltiin Hailuodon kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnassa 

31.8.2012. Jatkotyön pohjaksi valittiin kaavarunkovaihtoehto 2, lisäksi esille tulivat 

seuraavat jatkosuunnittelussa huomioitavat asiat: 

- Ampumaradan aluevarausta laajennetaan nykyisen aluevarauksen itä- ja länsipuolel-

le. Ampumarata alueelle ei osoiteta erillisiä rakennusaloja. 

- Uusi asuinrakentaminen sijoitetaan riittävälle etäisyydelle Luovontiestä (melu ja nä-

kyminen) 

- Kaava-alueen rajausta tarkastellaan uudelleen yleiskaava-alueen lounaisosassa, jotta 

kaava-alue muodostuisi rajaukseltaan luonnolliseksi. 

 

Yleisötilaisuus 

Hailuodossa järjestettiin 21.9.2012 keskustelu- ja tiedotustilaisuus, jossa käsiteltiin 

myös Lahdenperän alueen kaavoitusta.  Tilaisuudessa käytiin läpi ajankohtaisia kaava-

hankkeita Hailuodossa sekä esiteltiin Lahdenperän alueen kaavoituksen lähtökohtia, ai-

kataulua sekä alustavaa kaavaluonnosta. Yleisötilaisuuteen osallistui kunnan viranhalti-

joiden ja konsultin lisäksi n. 40 henkilöä.  Tilaisuudesta kirjattiin ylös mm. seuraavia 

Lahdenperän alueen kaavoitusta koskevia kysymyksiä/kommentteja: 

- Mitä tarkoittaa kunnan omistama maa-alue?  

- Mihin on tarkoitus rakentaa asemakaavalla?  

- Miten paljon asemakaava-alueen toteuttaminen aiheuttaa kuluja kunnalle, 

jos rakennetaan tehokkaasti?  

- Onko suunnittelussa otettu alimmat korkeudet huomioon, koska alue si-

jaitsee alavasti.   

- Onko tarkoitus osoittaa virkistysyhteydet kortteleiden väliin?  

- Onko kunnan velvollisuus toteuttaa asemakaava-alueiden kadut?  

- Miksi kevyen liikenteen väylät eivät voisi sijaita vanhojen teiden yhteydes-

sä ennemmin kuin Luovontien yhteydessä?   

- Tarvitaan kevyen liikenteen yhteys sekä Luovontien yhteyteen, mutta 

myös muita teitä hyödyntävä kevyen liikenteen yhteys.  

- Alue on edullinen ja liittyy luontevasti nykyiseen asutukseen.   

- Mihin kaava-alueen rajaus perustuu? 

 

10 Osayleiskaavan kuvaus 

Luonnosvaiheesta saadun palautteen pohjalta on laadittu osayleiskaavaehdotus, jossa 

esitetään yleispiirteisesti alueen maankäyttö kuten rakentamiseen varattavat alueet, 

maa- ja metsätalousalueet sekä peltoalueet.  

10.1 Rantavyöhyke 

Rantavyöhykkeen syvyys on pääsääntöisesti noin 200m rantaviivasta. Rannan suuntai-

sen tien kohdalla rantavyöhykkeen raja sijoittuu tien kohdalle. Koninnokalla ja tilan 

Päätalo kohdilla noin 100 - 130 m päässä rannasta maasto muuttuu ruovikkoisesta ala-

vasta ranta-alueesta metsäiseksi korkeammalla olevaksi kuivan maan alueeksi. Konin-
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nokalla ja tilan Päätalo kohdilla rantavyöhykkeen raja on kaavassa osoitettu em. maas-

ton muutoksen kohdalle. 

10.2 Melun huomioiminen 

Uutta asuinrakentamista ei ole osoitettu ampumaradan melumallinnuksen mukaisten yli 

65 dB melualueille. Melumallinnusraportti ja melualueiden sijainti kaavakartalla ovat  

liitteenä. 

10.3 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Kaavamerkinnät ja määräykset on esitetty kaavakartalla. 

11 Suhde muihin maankäytön suunnitelmiin ja tavoitteisiin 

11.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista yleiskaavassa tulevat sovellettaviksi yleis-

tavoitteet ja erityistavoitteista ne, joita ei ole kohdennettu maakunnan suunnittelulle tai 

maakuntakaavoitukselle. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on tunnistettu 

seuraavat asiakokonaisuudet, jotka koskevat Lahdenperän osayleiskaavaa:   

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

VAT Toteutuminen osayleiskaavassa   

Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdit-

tava, että asunto- ja työpaikkarakentami-
seen on tarjolla riittävästi tonttimaata. 

 

Osayleiskaavan yhtenä päätavoitteena on lisätä 

tonttitarjontaa Hailuodossa. Osayleiskaavassa on 
osoitettu täydennysrakentamiselle soveltuvat 

alueet.   

 
Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseu-
dun asutusta sekä matkailuja muita vapaa-

ajan toimintoja suunnattava tukemaan maa-
seudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infra-
struktuuria. 
 

Osayleiskaavalla varataan alueita täydennysra-
kentamiselle, joka tukeutuu olemassa olevaan 

kyläalueeseen ja kunnallistekniikkaan. Suunnitte-
lualueella sijaitsee ravintola- ja majoituspalveluita 
tarjoava Ravintola Ailasto, jonka ympäristö on 
osayleiskaavassa merkitty matkailua palvelevien 
rakennusten alueeksi (RM). 

Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä 

olemassa olevan rakennuskannan hyödyn-
tämistä sekä luotava edellytykset hyvälle 
taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on 

huolehdittava siitä, että viheralueista muo-
dostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia. 

Kaavoituksessa on huomioitu alueella sijaitsevan 

rakennuskannan merkitys taajamakuvalle. 
Osayleiskaavan yhteydessä on tehty rakennusin-
ventointi, jonka perusteella kaavaan on merkitty 

paikallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat raken-
nukset. Osayleiskaavassa on huomioitu maakun-
takaavaan merkitty, saaren poikki kulkeva viher-

yhteystarve.  

 

Alueidenkäytössä on varattava riittävät alu-
eet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten 
sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, 

turvallisuutta ja laatua. 
 

Kaavakartassa Luovontien varteen on merkitty 
kevyen liikenteen reitti, joka toteutuessaan muo-
dostaisi tärkeän runkoreitin jalankulkua ja pyöräi-

lyä varten.  

 

Alueidenkäytössä on otettava huomioon 
viranomaisten selvitysten mukaiset tulva-

vaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tul-

viin liittyvät riskit. 

Osayleiskaavassa ei ole osoitettu uutta rakenta-
mista välittömästi rannan läheisyyteen. Kaavassa 

on annettu määräys alimmasta rakentamiskor-

keudesta. 
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Kulttuuri ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

VAT Toteutuminen osayleiskaavassa   

Alueidenkäytössä on varmistettava, että 
valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympä-
ristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. 
Viranomaisten laatimat valtakunnalliset in-

ventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön 
suunnittelun lähtökohtina.  

 

Osayleiskaavassa on huomioitu kaikki kaava-
aluetta koskevat valtakunnalliset inventoinnit ja 
niitä on täydennetty paikallisilla maisema- raken-
nus- luonto- ja muinaismuistoselvityksillä.    

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava 
huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön 
kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnon-
alueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, 
ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomas-
ti pirstota. 

Kaava-alue rajautuu Natura-alueeseen ja kaava-
alueen läheisyydessä on useita yksityisiä luon-
nonsuojelualueita, jotka on huomioitu osayleis-
kaavassa.  Täydennysrakentamista on osoitettu 
maisema- ja luontoarvojen kannalta kestäville 
metsäalueille. 

Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tu-
keutuva loma-asutus on suunniteltava siten, 
että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden 
ranta-alueiden säilyminen sekä loma-

asumisen viihtyisyys. 
 

Hailuodon rantarakentaminen on osoitettu aluetta 
koskevassa rantayleiskaavassa. Lahdenperän 
osayleiskaavassa osoitettavan täydennysraken-
tamisen painopiste on Luovontien varressa.  

 

Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäi-
siä peltoalueita tule ottaa taajamatoiminto-
jen käyttöön eikä hyviä ja laajoja metsätalo-
usalueita pirstoa muulla maankäytöllä. 
 

Yhtenäiset maa- ja metsätalousalueet sekä pelto-
alueet on rajattu kaavakartalle ilmakuvien, maas-
tokäyntien sekä pohjakarttojen avulla. Rakenta-
miseen tarkoitetut alueet (AP) liittyvät pääasiassa 
oleviin tilakeskuksiin ja muihin rakennusryhmiin, 
jollin yhtenäiset pelto- ja metsäalueet jäävät ra-

kentamisen ulkopuolelle. 

 

11.2 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 

Maakuntakaava Toteutuminen osayleiskaavassa   

VIHERYHTEYSTARVE  

Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutujen ja 
jokilaaksovyöhykkeiden sisäisiä ja niitä yh-
distäviä tavoitteellisia ulkoilun runkoreitistöjä 
viheralueineen. Merkintään sisältyy sekä 

olemassa olevia että kehitettäviä ulkoilu-, 
pyöräily-, melonta- ym. reittejä. 

Osayleiskaavaan ei ole merkitty ulkoilureittejä, 

joina pääosin toimivat alueen tiet. 

KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN 
VAALIMISEN KANNALTA TÄRKEÄ ALUE 

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ar-
vokkaat maisema-alueet ja rakennetun kult-
tuuriympäristön alueet. 

Suunnittelumääräykset: Alueiden suunnit-

telussa ja käytössä tulee edistää alueiden 

Osayleiskaava perustuu alueella tehtyihin maise-
ma- luonto- ja rakennusinventointeihin. Osayleis-

kaavassa on kiinnitetty erityistä huomiota arvok-
kaan kulttuuriympäristön ja maisemallisesti ar-
vokkaiden alueiden säilymiseen.  
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maisema-, kulttuuri- ja luonnonperintöarvo-
jen säilymistä.  

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on 
otettava huomioon maisema-alueiden ja 
rakennettujen kulttuuriympäristöjen koko-
naisuudet ja ominaislaatu. Alueiden erityis-
piirteitä, kuten avoimien peltoalueiden säi-
lymistä arvokkailla maisema-alueilla, tulee 

vaalia. 

 

NATURA 2000 –VERKOSTOON KUULUVA TAI 

EHDOTETTU ALUE  

Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston pää-
tösten mukaiset Natura 2000 -verkoston alu-
eet. 

LUONNONSUOJELUALUE  

Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain 
nojalla suojeltuja tai suojeltaviksi tarkoitet-

tuja alueita.  

Suunnittelumääräys: Alueen ja sen ympä-
ristön maankäyttö tulee suunnitella ja to-
teuttaa siten, ettei vaaranneta alueen suoje-

lun tarkoitusta, vaan pyritään edistämään 
alueen luonnon monimuotoisuuden sekä 
alueiden välisten ekologisten yhteyksien 
säilymistä. Rakennuslupahakemuksesta tulee 
pyytää MRL 133 §:n mukainen ympäristö-
keskuksen lausunto. 

Osayleiskaavaan on merkitty Natura 2000-

verkostoon kuuluvat alueet sekä luonnonsuojelu-
lain nojalla perustettu luonnonsuojelualue (SL-1). 

 

ARVOKAS HARJUALUE  

Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston hy-

väksymän valtakunnallisen harjujensuoje-
luohjelman mukaiset harjualueet ja muut 
vähintään seudullisesti arvokkaat harjualu-
eet.  

Suunnittelumääräys: Alueen maankäyttö 
tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei mai-
semakuvaa turmella, luonnon merkittäviä 
kauneusarvoja tai erikoisia luonnonesiinty-
miä tuhota. 

Osayleiskaava-alueen pohjoisreunaan on rajattu 
valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuu-
luva Marjaniemi-Hiidenniemi alueen raja. 

POHJAVESIALUE  

Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien veden-
hankinnan kannalta tärkeät (1. luokan) ja 

vedenhankintaan soveltuvat (2. luokan) poh-
javesialueet.  

 
Suunnittelumääräykset: Pohjavesien pi-
laantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat 

laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän 

Kaava-alueen pohjoisreunaan on rajattu Ojakylän 
vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue.  
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etäälle tärkeistä ja vedenhankintaan sovel-
tuvista pohjavesialueista tai riskien syntymi-
nen on estettävä riittävin vesiensuojelutoi-

menpitein. Alueella tulee huolehtia pohja-
vesien suojelun ja maa-ainesten ottotarpei-
den yhteensovittamisesta. 

12 Kaavan vaikutukset 

12.1 Vaikutukset kulttuuriympäristöön ja maisemaan 

Hailuodon kulttuurimaiseman kannalta tärkeät avoimet peltomaisemat on jätetty raken-

tamisen ulkopuolelle. Yhtenäiset maa- ja metsätalousalueet sekä peltoalueet on rajattu 

kaavakartalle ilmakuvien, maastokäyntien sekä pohjakarttojen avulla. Täydennysraken-

tamista on osoitettu metsäiselle alueelle, jossa sen vaikutukset laajempaan maisema-

kuvaan jäävät vähäiseksi. Tiivistettävillä alueilla rakentamista ohjataan tarkemmalla 

kaavoituksella. Tarkempaa kaavoitusta edellyttävän alueen ulkopuolella rakentamiseen 

tarkoitetut alueet (AP) liittyvät pääasiassa oleviin tilakeskuksiin ja muihin rakennus-

ryhmiin. Kulttuuriympäristön kannalta merkittävät rakennukset on inventoitu ja merkit-

ty kaavakartalla.   

12.2 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 

Osayleiskaava-alueella täydennysrakentaminen keskittyy tarkemman kaavoituksen alu-

eelle, jolla pyritään täydentämään Luovontien varteen sijoittuvaa kyläasutusta. Alueen 

lähipalvelut kuten kunnanvirasto, terveysasema, vanhusten palvelutalo, päiväkoti, kah-

vila- ja ravintolapalveluita, pankki, posti, peruskoulun ala- ja yläkoulu, seurojentalo se-

kä päivittäistavarakaupat sijoittuvat n. 5 km:n etäisyydelle Kirkonkylän keskustaan. 

Osayleiskaavan myötä asumista sijoittuu keskustan ulkopuolelle. Täydennysrakentami-

nen tukeutuu kuitenkin kunnan pääliikenneväylään ja olemassa olevaan kunnallistek-

niikkaan. Tarkemman kaavoituksen myötä alueelle voidaan sijoittaa n. 30 pysyvään 

asumiseen tarkoitettua erillispientalotonttia. Tontit tulevat toteutumaan todennäköisesti 

melko pitkällä aikavälillä. Kaavan vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen jäävät vähäisik-

si, asumisen ja palveluiden painopisteen säilyessä Kirkonkylän keskustassa.  

12.3 Ympäristövaikutukset 

Kaava-alueelle sijoittuva täydennysrakentaminen liittyy kunnallistekniikkaan, joten jä-

tevesien käsittelystä ei aiheudu ympäristöhaittaa. Osayleiskaavamääräyksellä on ohjat-

tu pohjavesialueelle sallittavia toimintoja, koska suunnittelualue kuuluu osittain I-

luokan pohjavesialueeseen. 

12.4 Liikenteelliset vaikutukset 

Osayleiskaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia Luovontien liikennemääriin. Täydennys-

rakentamisalueelle on osoitettu yksi uusi liittymäpaikka, muilta osin hyödynnetään ny-

kyisiä tiepohjia ja liittymäpaikkoja.  

12.5 Taloudelliset vaikutukset 

Osayleiskaavassa on osoitettu tarkempaa kaavoitusta vaativat alueet, joista kunnalle 

syntyy kuluja mm. alueen kunnallistekniikan rakentamisesta ja maanhankinnasta.  Mi-

käli kunta laatii tarkemman kaavan yksityisen omistamalle maalle, laaditaan maanomis-

tajan kanssa maankäyttösopimus, joissa sovitaan mm. kunnallistekniikan rakentamises-

ta aiheutuvien kulujen korvaamisesta.   
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Toteutuessaan kaava lisää palvelujen toimintaedellytyksiä. Tuloja syntyy myös tontin-

myynnistä sekä kiinteistöveroista.  

 

13 Osayleiskaavan toteuttaminen   

Rantavyöhykkeen aluetta (rv) lukuun ottamatta osayleiskaava-alue on MRL 16.3 §:n 

mukaista suunnittelutarvealuetta, jolla rakennuslupa edellyttää suunnittelutarveratkai-

sua.  

 

 

 

Oulussa 7.3.2016 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

 

 

Jaakko Isoherranen    

suunnittelupäällikkö, arkkitehti   

 

Liitteet: 

Liite 1: Hailuodon ampumarata; Meluselvitys  

Liite 2: Hailuodon ampumarata; Melumallinnus 
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