
YLEISMÄÄRÄYKSIÄ:

Tämä yleiskaava korvaa aikaisemmin hyväksytyn yleiskaavan (MRL 42 ½:n 3 mom.) Oulun seudun yleiskaava
2020 (vahvistettu 8.3.2007) tämän kaavan rajausta koskevilta osin.

Hailuodon strategisen yleiskaavan alueella jäävät voimaan (MRL 42 § 3 mom) seuraavat aiemmin hyväksytyt
oikeusvaikutteiset yleiskaavat:
1. Hailuoto, rantayleiskaava
2. Marjaniemen osayleiskaava
3. Merialueen osayleiskaava (ei vielä lainvoimainen)
4. Peltokuusikon osayleiskaava

Voimaan jäävät osayleiskaavat on osoitettu kaavakartalla yllä mainituilla numerotunnuksilla. Hailuodon strateginen
yleiskaava ohjaa näiden kaavojen muuttamista ja uudistamista muutoin paitsi rantarakentamisen osalta.

Taajamakuva ja maisema-arvot:
Hailuoto on kokonaisuutena valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, mikä tulee ottaa huomioon
tarkempia osayleiskaavoja laadittaessa. Uudisrakentaminen ei saa heikentää alueen perinteistä taajamakuvaa eikä
maisema-arvoja.

Uudet rakennuspaikat:
Uusien rakennuspaikkojen määrä ja koko määritellään tarkemmilla osayleiskaavoilla niin, että rakennuspaikkojen
määrä sopeutuu maaseutuympäristöön, kyläkuvaan ja maisemaan.

Keskeinen kyläraitti:
Luovontie ja Marjaniementie ovat Hailuodon keskeisintä kyläraittia, jonka kulttuurihistorialliseen taajamakuvaan
tulee kiinnittää asiaankuuluvaa huomiota uudisrakentamisen sijoittelussa. Uuden asuinrakentamisen ja keskeisen
kyläraitin väliin on suositeltavaa jättää riittävästi suojapuustoa.

Tiet:
Alueiden tarkemmassa suunnitelussa on huomioitava yhdyskuntarakenne niin, ettei uusia pysyvän asumisen
rakennuspaikkoja osoiteta yksittäisinä muusta asumisesta erillään olevina rakennuspaikkoina. Uudelle
rakennuspaikalle menevää tietä tulee voida hyödyntää useamman rakennuspaikan osalta. Uusien
rakennuspaikkojen tarkemmassa suunnittelussa on huomioitava päättyvän tien ja rakennuspaikan
maankäyttöjärjestelyt niin, että tie päättyy rakentamattomaan alueen osaan, jonka kautta voidaan jatkossa
asutuksen mahdollisesti edelleen tiivistyessä osoittaa esim. viheryhteys tai jokin muu tarvittava yhteys.

Rakentamiskorkeus:
Uudisrakennus on sijoitettava rakennuspaikalle siten, että rakennuksen vesivahingoille alttiit rakennusosat tulevat
vähintään korkeustasolle +2,40 metriä (N2000). Mikäli rakentaminen edellyttää pengertämistä, on se tehtävä
mahdollisimman huomaamattomasti ja matalana. Mahdollisen pengerryksen suurin sallittu korkeus on 1 metri.

Muuta yleistä:
Tähän yleiskaavakarttaan liittyy selostus, jossa on esitetty mm. tärkeimmät kaavan lähtökohtiin ja tavoitteisiin
liittyvät tiedot, kaavaratkaisujen perustelut sekä kuvaus yleiskaavan vaikutuksista.

LUONNOS

KOHDE- JA VIIVAMERKINNÄT:

YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA.

OSA-ALUEEN RAJA JA ALUEESEEN LIITTYVÄ NUMEROTUNNUS.
1. Hailuoto, Rantayleiskaava
2. Marjaniemen osayleiskaava
3. Merialueen osayleiskaava
4. Peltokuusikon osayleiskaava

5. Lahdenperän osayleiskaava (kaava vireillä)
6. Pöllän osayleiskaava (kaava vireillä)

OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAJA.

SEUTUTIE.

OHJEELLINEN ULKOILUREITTI.

OHJEELLINEN MOOTTORIKELKKAURA.

LINTUTORNI TAI NUOTIOPAIKKA.

PAIKALLINEN VENEVALKAMA.

PAIKALLINEN UIMAPAIKKA.

SÄHKÖLINJA.

ALUEELLINEN YHDYSTIE.

OHJEELLINEN TONTTIKATU / YKSITYISTIE.

KEVYEN LIIKENTEEN PÄÄREITTI.
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POHJAVESIALUE.
Merkinnällä on osoitettu vedenhankinnan kannalta tärkeät ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet.
Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava
riittävän etäälle tärkeistä ja vedenhankintaan soveltuvista pohjavesialueista tai riskien syntyminen on estettävä
riittävin vesiensuojelutoimenpitein. Alueella tulee huolehtia pohjavesien suojelun ja maa-ainesten ottotarpeiden
yhteensovittamisesta.

KARJATILAN SUOJAETÄISYYSSUOSITUSALUE.
Karjatilan toiminnalla voi olla ympäristövaikutuksia alueella.

NATURA 2000 -VERKOSTOON KUULUVA ALUE.
Alue kuulu Natura 2000 -verkostoon. Alueen valinnan perusteena olevat luontoarvot tulee säilyttää.

KEHITTÄMISTAVOITTEITA KUVAAVAT MERKINNÄT:

ALUEIDEN ERITYISOMINAISUUKSIA KUVAAVAT MERKINNÄT:

VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS MAISEMA-ALUE.
Hailuoto on kokonaisuutena valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

MUU KULTTUURIPERINTÖKOHDE.

MUINAISMUISTOKOHDE.
Merkinnällä on osoitettu muinaismuistolain (295/63) nojalla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Kohteen
ympäristön kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty muinaismuistolajin
nojalla. Aluetta koskevista maankäyttösuunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.
Kohteet on luetteloitu kaavaselostuksessa.

SELVITYSALUE.
Ennen alueen käytön ratkaisemista on selvitettävä, millaisia edellytyksiä on alueen käyttämiseksi esimerkiksi
tuulivoimatuotannon tarpeisiin.
Alueeseen voi liittyä mm. keskenään ristiriitaisia energiahuollon ja luonnonsuojelun intressejä.

TUULIVOIMATUOTANNON ALUE.
Aluevaraukset ovat tarkempien kaavojen mukaisia.

VIHERYHTEYSTARVE.

LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMISALUE.
Tarkemman hankesuunnittelun tai osayleiskaavoituksen yhteydessä on selvitettävä, ettei alueen
kehittäminen heikennä merkittävästi Kirkkosalmen Natura-alueen luonnonarvoja (LSL 65 §).

ARVOKAS HARJUALUE TAI GEOLOGINEN MUODOSTUMA.
Merkinnällä on osoitettu harjujensuojeluohjelman alueet sekä valtakunnalliset tuuli- ja rantakerrostumat.

ARVOKAS RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ TAI KOHDE.
Kohteet ovat valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita ja ne on luetteloitu ja eritelty kaavaselostuksessa.

Kohteen historiallisten rakenteiden ja kerrostumien poistaminen on sallittua vain erityisestä syystä ja riittävän
dokumentoinnin jälkeen. Aluetta koskevista suunnitelmista on kuultava museoviranomaista. Kohteet on
luetteloitu kaavaselostuksessa.
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YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

HAUTAUSMAA-ALUE.

TEOLLISUUSALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ ASETTAA TOIMINNAN LAADULLE
ERITYISIÄ VAATIMUKSIA.

YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE.

LUONNONSUOJELUALUE.

VIRKISTYSALUE.

LOMA-ASUNTOALUE.

TEOLLISUUS- JA TYÖPAIKKA-ALUE.
Alueen rakentamisen tulee perustua yksityiskohtaisempaan osayleiskaavaan.
Tarkemman hankesuunnittelun tai osayleiskaavoituksen yhteydessä on selvitettävä,
ettei alueen kehittäminen heikennä merkittävästi Kirkkosalmen Natura-alueen
luonnonarvoja (LSL 65 §).

ASUNTOALUE.
Pääosin uusi asuinalue. Alueen rakentaminen saattaa edellyttää mm. uusia tiejärjestelyjä.
Alueen rakentaminen tulee perustua yksityiskohtaisempaan osayleiskaavaan.

ASUNTOALUE.
Pääosin jo toteutunut asuntoalue tai erittäin potentiaalinen asumisen täydennysalue.
Alueen täydennysrakentaminen tulee tehdä yksityiskohtaisemman ja alueen luonnetta
tukevan osayleiskaavan mukaan.

AMPUMARATA-ALUE.

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE.
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueella sallitaan ainoastaan maa- ja
metsätalouden harjoittamiseen liittyvä rakentaminen. Myös yhdyskuntatekninen rakentaminen on
mahdollista tarkempien suunnitelmien mukaan.

MAATALOUSALUE.

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISTÄ ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA.
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueelle voidaan rakentaa maa- ja metsätalouskäyttöön
tarkoitettuja rakennuksia ja rakennelmia sekä tarkemman suunnitelman mukaan retkeily- ja taukopaikkoja.
Alue on osa tai täydentää seudullista virkistys- ja vapaa-ajan verkostoa, joten alueen metsää on hoidettava
sen erityisluonteen edellyttämällä tavalla (metsälaki 6 §).

VESIALUE.

OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN ALUE.

MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE.
Alue varataan maatalouskäyttöön. Alue on maiseman kannalta merkittävä viljelyalue, jolle voidaan rakentaa
maatalouskäyttöön tarkoitettuja rakennuksia ja rakennelmia. Alue on avoin pelto tai perinteen mukainen niitty ja
voi sisältää pieniä metsäosuuksia.

ALUEIDEN PÄÄKÄYTTÖTARKOITUKSET:

KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN ALUE.

KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE.
Alue on tarkoitettu palvelujen, hallinnon, asumisen sekä ympäristöhäiriöttömien työpaikkatoimintojen
tarpeisiin. Alueelle ei saa sijoittaa keskustan luonteeseen soveltumatonta tuotantotoimintaa.
Alueen rakentaminen tulee perustua yksityiskohtaisempaan osayleiskaavaan.
Rakennusten sijoittelun ja arkkitehtuurin on tuettava Hailuodon kulttuuriympäristön erityispiirteitä.

MUSEORAKENNUSTEN ALUE.

MAA- JA METSÄTALOUSALUE, JOKA SISÄLTÄÄ SUOJELUALUEITA.

MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE.

MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE.
Alue on tarkoitettu maaseutumaiseen asumiseen, jonka yhteydessä voi olla hevostila
tai palstanviljelyalueita. Rakennuspaikan minimikoko on 8000m2.
Alueen rakentaminen tulee perustua yksityiskohtaisempaan osayleiskaavaan.

PASTANVILJELYTILOJEN ALUE.
Alue on tarkoitettu maaseutumaiseen asumiseen, jossa harrastetaan puutarhanhoitoa
tai pienviljelyä. Rakennuspaikan minimikoko on 8000m2.
Alueen rakentaminen tulee perustua yksityiskohtaisempaan osayleiskaavaan.

VESIALUE, JOKA SISÄLTÄÄ SUOJELUALUEITA.

LENTOLIIKENTEEN ALUE.

YLEINEN PIENVENESATAMA/KALASATAMA.

SATAMA-ALUE.

RANTAVYÖHYKKEEN MONITOIMIALUE.
Alue sisältää tarkemmalla kaavalla osoitettujen rakennusalueiden ohella myös muita
alueita, kuten esim. maa- ja metsätalousalueita, virkistysalueita, suojelualueita jne.
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HAILUODON KUNTA
Kiviharjunlenkki 1A, 90220 Oulu

kaavan laatija MERJA ISTERI, arkkitehti SAFA, YKS 285
tarkastaja ERIKA KYLMÄNEN, FM
piirtäjät KATI ALAKOPSA, HELENA ERKKILÄ

MITTAKAAVA 1: 25 000

KAAVALUONNOS 19.2.2018

Kaavaluonnos nähtävillä xx.xx-xx.xx.2018
Kaavaehdotus nähtävillä x.x-x.x.2018
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