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HAILUODON KUNTA 
Nokan asemakaava 
 
Asemakaavan selostus 

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1. Tunnistetiedot 

Asemakaavan selostus koskee 03.05.2010 päivättyä asemakaavaehdotusta, johon on 

tehty tekninen muutos päivämäärällä 09.06.2010. 

 

Yhteystiedot 

 

Hailuodon kunta 

Asemakaavan laatimisesta vastaa Hailuodon kunta (aluearkkitehti Pekka Elomaa, 

Hailuodon kunnanvirasto, Luovontie 176, 90480 Hailuoto, p. 044-497 3509, 

s-posti:Pekka.elomaa@hailuoto.fi). 

Kaavan laatija 

Kaavoituksen käytännön työ tehdään konsulttitoimeksiantona. Kaavan laatijana toimii 

arkkitehti Kari Siipola Ramboll Finland Oy:stä ( puh: 050 348 1961, s-posti: 

kari.siipola@ramboll.fi ).  

1.2. Kaava-alueen sijainti  

 

Asemakaavoitettava alue sijaitsee Hailuodon Marjaniemessä, saaren länsirannassa, noin 

10 km kirkonkylästä. Huikun lauttarantaan on matkaa 30 km ja Ouluun 63 km. 

Suunnittelualue käsittää Marjaniemen keskeisen alueen, ns. Nokan alueen. Suunnittelu-

alueen pinta-ala on n. 4,8 ha. 

 
.Suunnittelualueen ohjeellinen sijainti on esitetty kuvassa 1 ja alueen rajaus ilmavalo-

kuvassa,  kuva 2. 

 

 

                    Kuva 1. Suunnittelualueen ohjeellinen sijainti ( punainen ).  
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Kuva 2. Suunnittelualueen rajaus ilmavalokuvassa. Kuva Hailuodon kunta. 
 

1.3. Kaavan nimi ja tarkoitus 

Alueelle laaditaan vuoden 2000 alussa voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain 

mukainen asemakaava, jonka nimenä on Nokan asemakaava. 

 

Asemakaavan laadinnan tarkoituksena on turvata kulttuurihistoriallisesti merkittävän 

miljöön säilyminen, ylläpito ja ympäristön hoito. Tehtävänä on sovittaa yhteen suojelun 

lisäksi myös muita valtakunnallisia alueiden käyttötavoitteita sekä maakunnallisia ja 

paikallisia tavoitteita siten, että ratkaisu edistää mahdollisimman hyvin tavoitteiden 

toteutumista. 

 

Täydennysrakentamisen sijoittumisen, volyymin ja rakentamisen mittakaavan 

lähtökohtana on kulttuurihistoriallisesti arvokkaan maisema-alueen huomioiminen ja 

alueen ominaislaadun säilyttäminen sekä herkän ja monimuotoisen luonnonympäristön 

säilyttäminen. Samalla huomioidaan pohjavesialueen suojelutarpeet. 

 

Asemakaavalla mahdollistetaan alueen monipuolisen matkailupalvelujen tarjonnan 

kehittäminen ja niiden toimintaedellytyksiä parantaminen. Tarkoituksena on osoittaa 

alueelle lisää rakennusoikeutta nykyisten matkailupalveluja kehittämiseen alueella 

voimassa olevan osayleiskaavan mukaisesti. 
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1.5. Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

 

LIITEKARTAT 

 

Asemakaavakartta  1:1000  ( 09.06.2010 ) 

Havainnekuva  1:1000  ( 09.06.2010 ) 

 

ERILLISET LIITTEET 

 

LIITE 1 Rakentamistapaohjeet  ( 09.06.2010 ) 

LIITE 2 Kasvillisuusinventointi  ( 14.07.2008 ) 

LIITE 3 Hailuodon Marjaniemen luotsi- 

           ja majakka-aseman rakennus- 

           historiallinen selvitys  ( 03.11.2008 ) 

LIITE 4 Vastineet luonnosvaiheessa ( 03.11.2009 ) 

    annettuihin lausuntoihin ja 

    mielipiteisiin 

LIITE 5 Vastineet ehdotusvaiheessa ( 02.06.2010 ) 

    annettuihin lausuntoihin ja 

    muistutuksiin 

LIITE 6 2. viranomaisneuvottelun muistio ( 09.04.2010 )  
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2. LÄHTÖKOHDAT  

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 

 

Suunnittelualue rajautuu lännessä satama-alueeseen ja kalastajakylään, pohjoisessa 

kalastajakylän huoltorakennusten ja kalamökkien alueeseen sekä idässä peitteiseen 

saaren sisäosaan. Etelässä alue rajautuu paikoitellen avoimeen ranta-alueeseen sekä 

lomamökkialueeseen. 

 

Suunnittelualueen länsipuoleisella mereen työntyvällä nimellä sijaitsee kalastajakylä. 

Kiviainesrakenteisen aallonmurtajan muodostamalla niemen jatkeella sijaitsee kolme 

tuulivoimalaa. Aallonmurtajan suojaama satama-allas ja huolto- ja saunarakennus 

muodostavat Marjaniemen vierasvene- ja kalasataman. Satama-altaan äärellä toimivat 

kesäkahvila ja kalahalli, jossa toiminta on vilkkaimmillaan joka syksyisten 

Siikamarkkinoiden aikaan. 

 

 

      Kuva 3. Marjaniemi lännestä sataman suunnasta. Kuva Hailuodon kunta.                   

 

Liikenteelliset olosuhteet 

Alueen pääliikenneyhteytenä toimii Marjaniementie, joka jatkuu edelleen 

suunnittelualueen halki länteen satama-alueelle. Marjaniementie on tällä hetkellä 

hallinnollisesti yleisen tien aluetta, johon kuuluu Luototalon/Luotsihotellin itäpuoleinen 

pysäköintialue/kääntöpaikka. 

 

Tällä hetkellä pysäköintialueella on n. 16 autopaikkaa ja mahdollisuus 4 linja-auton 

pysäköimiseen. Kaava-alueen viereinen satama-alueen aallonmurtajan laaja asfaltti-

kenttä palvelee myös paikoitusalueena. 

 

Kunnallistekniset verkostot 

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan kunnallisteknisten verkostojen piirissä. 
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Taajamakuva/häiriötekijät 

Suunnittelualueen taajamakuvallisen keskipisteen muodostaa 25 metriä korkea, vuonna 

1872 valmistunut Marjaniemen majakka, kuva 4. Majakka muodostaa yhdessä Luotsi-

hotellin/Luototalon kanssa näkymäpäätteen saavuttaessa alueelle Marjaniementietä 

pitkin, kuvat 7 -8. 

 

Majakan visuaalista asemaa heikentävät alueelle rakennetut luotsaustoiminnan 

edellyttämät tekniset rakennelmat/rakennukset, jotka sijaitsevat lähellä majakkaa 

(tutkamasto, linkkimasto, autokatos/tekninen tila), kuva 12. Toisen merkittävän 

taajamakuvallisen kokonaisuuden muodostavat entiset majakka/luotsiaseman raken-

nukset. 

 

 

 Kuva 4. Näkymä sataman vanhalta aallonmurtajalta suunnittelualueelle Siika- 

             markkinoiden aikaan. Kuva Hailuodon kunta.                     

 

Maisemakuvan yleispiirteet  

Suunnittelualueen kaukomaisemaa ja luonnetta hallitsee ympäröivä merialue. 

Maiseman perusluonne muodostuu merialueelle avautuvien näkymien ja merenkulkuun 

liittyvän rakennuskannan vuoropuhelusta. Tätä kytkentää on syytä vahvistaa ja 

korostaa alueen kehittämisen keskeisenä lähtökohtana. Alueen maisemalliset ja 

taajamakuvalliset lähtökohdat on esitetty kuvassa 5. 
 

 

                Kuva 5. Maisemalliset ja taajamakuvalliset lähtökohdat. 
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Luonnonympäristön ja maiseman erityispiirteet 

Alueelta laadittu kasvillisuusinventointi on esitetty erillisessä liitteessä. 

 

Alueen maisemallisena erityispiirteenä ovat suunnittelualueen eteläosan ranta-alueen 

dyynimuodostelmat, jotka luovat yhdessä entisten luotsi/majakka-aseman rakennusten 

kanssa merkittävää kulttuurimaisemaa, kuva 6. Ranta-alueen umpeenkasvaminen on 

ollut 1950 -luvulta lähtien voimakasta. 

 

 

  Kuva 6. Näkymä suunnittelualueelle etelästä. Kuva Hailuodon kunta. 

 

Lakien mukaiset suojelukohteet ja uhanalaiset lajit 

Marjaniemen alueella havaittiin kaksi Pohjanmaan alueella uhanalaista ja 

valtakunnallisesti silmälläpidettäväksi luokiteltua kasvilajia. Näistä ahonoidanlukon 

(Botrychium multifidum) esiintymä sijaitsee Marjaniemen parkkialueen itäpuolella ja 

Luovontien eteläpuolella kasvavassa männikössä. Toinen Pohjanmaalla uhanalaiseksi 

luokitellun lajin, ketoneilikan (Dianthus deltoides) esiintymä sijaitsee entisen 

majakkamestarin-/majakanvartioiden asuinrakennukseen majoitusrakennuksen 

kaakkoispuolella.  

 

Pohjavesi 

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan osa tärkeää pohjavesialuetta. Hailuodon kunnan 

vedenottamo sijaitsee pysäköintialueen pohjoispuolella. Vesihuoltosuunnitelmissa 

alueella ei ole vedenottotarvetta vaan vedenottamo tullaan korvaamaan paineen-

korottamolla. 

2.1.1. Alueen kulttuurihistorialliset arvot 

 

Hailuoto on kokonaisuudessaan valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen 

ympäristö, josta Marjaniemen majakka ja sen ympäristö rakennuksineen muodostaa 

erityisesti suojeltavan osakokonaisuuden. Hailuoto on myös yksi maamme 27 kansallis-

maisemasta. 

 

Marjaniemen majakalla ja merenkulkuun liittyneellä yhdyskunnalla on huomattavaa 

valtakunnallista merkitystä merenkulun historiaan sekä rakennushistoriaan ja 

tekniikkaan liittyen. Hailuodon luonnonolojen erityinen luonne hiekkadyyneineen 

korostaa entisen majakka- ja luotsiyhdyskunnan ainutlaatuisuutta ja sitä kautta myös 

herkkyyttä muutoksille. 
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Hailuodon kuuluu valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen 1993 

inventoinnissa mainittuihin kohteisiin. Hailuoto kuuluu myös em. inventoinnin 

korvaavaan uuteen valtakunnallisten merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen  

( RKY 2009 ) inventointiin, josta valtioneuvosto on tehnyt päätöksen 22.12.2009. 

Valtioneuvoston päätöksestä on valitettu, joten se ei ole vielä lainvoimainen. Hailuodon 

saari on arvioitu molemmissa inventoinneissa kokonaisuudessaan valtakunnallisesti 

merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. 

2.1.2. Rakennettu ympäristö 

 

Marjaniemen entisen luotsi- ja majakka-aseman rakennusten osalta on laadittu 

rakennushistoriallinen selvitys ( Kulttuurintutkijain osuuskunta Aura, 2008 ). Selvitys on 

kaavaselostuksen erillisenä liitteenä. 

 

Seuraavassa on esitetty alueen muun rakennetun ympäristön piirteet ja rakennuskanta. 

 

Majakka, Luotsihotelli ja Luototalo 

Vuonna 1872 valmistunut, arkkitehti A.H.Dahlströmin suunnittelema majakka on 

suunnittelualueen symboli. Entinen luotsiasema ( Luotsihotelli ) on rakennettu v. 1962 

ja siihen liittyvä laajennus Luototalo valmistui v. 2005. Majakka, Luotsihotelli ja 

Luototalo muodostavat alueen sisääntulon päätteen, kuvat 7 ja 8. 

 

  

 Kuvat 7 - 8. Saapuminen Marjaniemeen ja majakka, Luotsihotelli/Luototalo sisään- 

                    tulosuunnasta. 

 

Entiset luotsi- ja majakka-aseman rakennukset 

Rakennukset muodostavat pysäköintialueelta eteläpuolelle avointen piha-alueiden 

ympärille rakentuneen kokonaisuuden. Alue on aiemmin avautunut nykyistä selvemmin 

etelä/kaakkoon merenrannan dyynialueen suuntaan, mutta ranta-alueen puustou-

tuminen on muuttanut alueen luonnetta.  Aluetta on täydennysrakennettu 1980 -luvulla 

( talonmiehen asuinrakennus, laboratorio/saunarakennus ). 
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 Kuva 9. Talvinäkymä pysäköintialueelta kaakkoon. Keskellä vartiotupa -rakennus.                      

 

 

 Kuva 10. Kesänäkymä pysäköintialueelta kaakkoon. Keskellä vartiotupa -rakennus.                      

 
 

 

 

 

 Kuvat 11  - 12. Laboratorio/saunarakennus ja talonmiehen asunto ( oik. takana ).                     

 

Muut rakennukset 

Vanhan luotsiaseman itäpuolella on v. 2005 rakennettu luotsien nykyisenä toimi-

paikkana toimiva asuinrakennus, kuva 13. Majakan eteläpuolella on varasto/tekninen 

tila, joka estää merialueen näkymisen sisääntuloalueelle, kuva 14. Häiriötekijän 

muodostaa myös Luotohotellin henkilökunnan pysäköintialueen sijainti majakan edessä. 
 

 
 

 Kuvat 13 - 14. Luotsien nykyinen toimipaikka ja majakan viereinen varasto/tekni- 

                        nen tila.  
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Luotsihotellin länsipuolella on kolme kalamajaa, jotka sijaitsevat vanhan kalastajakylän 

raitin jatkeena, kuvat 15 - 16. Kaksi suurempaa rakennusta poikkeavat mittasuhteil-

taan ja ulkoasultaan viereisistä kalamajoista. 

 

 

 
 

 

 Kuvat 15 – 16. Luotsihotellin länsipuoleiset kalamajat. 

 

Marjaniementien pohjoispuolen kaava-alueella sijaitsee muutamia kala/lomamökkejä 

sekä vedenottamon rakennus. Rakennukset ovat osa suunnittelualueen pohjoispuoleista 

kalamökkikylää, mutta sijaitsevat avoimen ranta-alueen taustalla harvahkon puuston 

lomassa. Kala/lomamökit ovat alueelle tyypillisiä mittakaavaltaan pienimuotoisia 

rakennuksia. Rakennuksilla on arvoa alueen kulttuuriympäristön sekä kalamökkikylän 

miljöön kannalta. 

 

 

 

 

 Kuvat 17 - 19. Pohjoispuolen kala/lomamökkejä ja vedenottamo. 

 

 
 

 Kuvat 17 - 19. Luototalon pohjoispuolen kala/lomamökkejä.  
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Rakennusinventointi 

Suunnittelualueella sijaitsevista kala/lomamökeistä on laadittu yleispiirteinen kuvaus. 

Rakennusten sijainti on esitetty kuvassa 20. 

 

 

         Kuva 20. Rakennusten sijainti. 

 

 

Kohde 1. Varasto/hydrokopteritalli Kohde 2. Kalamaja/varasto 

 
 

 

Kattomuoto/ 
materiaali 

Harja/ 
pelti 

Kunto Tyydyttävä Kattomuoto/ 
materiaali 

Harja/ 
pelti 

Kunto Tyydyttävä/ 
huono 

Julkisivut lauta Kerroslkm 1 Julkisivut lauta Kerroslkm 1 
Rak.aika 1980 Kerrosala 77 Rak.aika  Kerrosala 60 

Lisätietoja  Lisätietoja  
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Kohde 3. Kalamaja/lomamökki Kohde 4. Lomamökki/ent.  
                luotsimiehenmökki 

 
  

Kattomuoto/ 
materiaali 

Harja/ 
huopa 

Kunto Tyydyttävä Kattomuoto/ 
materiaali 

Harja/ 
huopa 

Kunto Tyydyttävä 

Julkisivut lauta Kerroslkm 1 Julkisivut lauta Kerroslkm 1 
Rak.aika  Kerrosala 19 Rak.aika 1959 Kerrosala 22 

Lisätietoja  Lisätietoja Rakennettu alunperin luotsimiehen-
mökiksi (Krekilä). Omistajan 
mukaan rakennuksen sisätilat 
lähes alkuperäisessä asussaan. 

 

Kohde 5. Varasto/sauna Kohde 6. Lomamökki 

 
 

 

Kattomuoto/ 
materiaali 

Harja/ 
huopa 

Kunto Tyydyttävä Kattomuoto/ 
materiaali 

Harja/ 
huopa 

Kunto Hyvä 

Julkisivut lauta Kerroslkm 1 Julkisivut lauta Kerroslkm 1 
Rak.aika 1960/ 

1989 

Kerrosala 20 Rak.aika 1961 Kerrosala 30 

Lisätietoja  Lisätietoja  
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Kohde 7. Lomamökki Kohde 7. Ulkorakennukset 

 
 

 

Kattomuoto/ 
materiaali 

Harja/ 
huopa 

Kunto Hyvä Kattomuoto/ 
materiaali 

Pul- 
petti/ 

huopa 

Kunto Tyydyttävä 

Julkisivut lauta Kerroslkm 1 Julkisivut lauta Kerroslkm 1 
Rak.aika 1959 Kerrosala 24 Rak.aika  Kerrosala 5 + 3 

Lisätietoja  Lisätietoja  

 

Kohde 8. Lomamökki Kohde 9. Lomamökki 

  
Kattomuoto/ 
materiaali 

Harja/ 
huopa 

Kunto Tyydyttävä Kattomuoto/ 
materiaali 

Harja/ 
pelti 

Kunto Hyvä 

Julkisivut lauta Kerroslkm 1 Julkisivut lauta Kerroslkm 1 
Rak.aika  Kerrosala  Rak.aika 1959/ 

1999 

Kerrosala 43 

Lisätietoja  Lisätietoja Rakennuksessa toiminut aiemmin 
kesäkioski. 
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Kohde 9. Ulkorakennukset Kohde 10. Lomamökki ja saunarakennus 

 
 

 

Kattomuoto/ 
materiaali 

Harja/ 
huopa 

Kunto Tyydyttävä Kattomuoto/ 
materiaali 

Harja/ 
huopa 

Kunto Tyydyttävä 

Julkisivut lauta/ 
hirsi 

Kerroslkm 1 Julkisivut Hirsi Kerroslkm 1 

Rak.aika  Kerrosala 8 + 8 Rak.aika 1986 
1978 

Kerrosala 13 
22 

Lisätietoja  Lisätietoja  

 

Kohde 11. Lomamökki Kohde 12. Lomamökki 

 
 

 
 

Kattomuoto/ 
materiaali 

Harja Kunto Tyydyttävä Kattomuoto/ 
materiaali 

 Kunto Tyydyttävä 

Julkisivut Lauta Kerroslkm  Julkisivut 617/1 Kerroslkm 1 
Rak.aika  Kerrosala 10 Rak.aika 1965 Kerrosala 26 

Lisätietoja  Lisätietoja  

 

 

Työpaikat ja palvelut 

Suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä on runsaasti matkailua tukevia palveluja. 

Luotsihotelli/Luotsiravintola ovat osa Luotokeskusta, joka on monipuolinen vapaa-ajan 

keskus. Luotokeskukseen kuuluvat lisäksi vierasvenesatama ( n. 50 venepaikkaa ) sekä 

Rantasumpun mökki- ja leirintäalue sekä lasten leirikouluihin erikoistuneen Nuoriso-

keskus Syötteen Hailuodon sivutoimipiste. 
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Luotsihotellin/Luototalon omistaa ja sen toiminnasta vastaa Oulun Seudun Setlementti 

ry. Luotsihotellin majoituskapasiteetti on 20 huonetta ( 4 kpl 2 hh ateljeehuonetta 

merinäköalalla ja 16 2 hh huonetta ). 120 paikkaisen Luotsiravintolan yhteydessä on 

nähtävillä Metsänhallituksen luontonäyttely. Alueen itäosassa sijaitsee Hailuodon 

Marjaniemen majakka- ja luotsiyhdyskunta. Näissä tiloissa toimi Oulun yliopiston 

tutkimusasema vuosien 1960 - 2007 välisen ajan. Nykyisin rakennukset ovat nuoriso-

keskuksen käytössä. 

2.1.3. Maanomistus 

 

Suunnittelualue on pääosin kunnan omistuksessa. Alueen itä- ja eteläosassa on pienet 

kaistaleet yksityisen omistamia alueita. 

 

Asemakaava-alue koostuu seuraavista tiloista tai niiden osista: Rn:o  1:0, 3:56, 3:58, 

3:59 (osa), 3:17 (osa), 3:18 (osa) ja 3:35. 

2.1.4. Suojelutilanne 

 

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen on päätöksellään 14.08.2009 nojautuen 

rakennussuojelulakiin suojellut Hailuodon Marjaniemen majakan sekä 

majakanvartijoiden ja luotsien asuinalueeseen kuuluneet rakennukset ympäristöineen. 

 

Hailuodon kunta on valittanut suojelupäätöksestä 15.09.2009 ja esittänyt vaatimuk-

senaan että Ympäristöministeriö ei vahvista suojelupäätöstä. Kunnan näkemyksen 

mukaan alueen suojelutavoitteet saavutetaan parhaiten asemakaavoituksella. 

 

Entisen luotsi- ja majakka-aseman seitsemän rakennusta ja niitä ympäröivä alue on 

suojeltu v. 1994 asetuksella 480/85 ja suojelu on edelleen voimassa. 

2.1.5. Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

 

Maakuntakaava 

Hailuodon kunta kuuluu Pohjois-Pohjanmaan liiton alueeseen. Suunnittelualue kuuluu 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaan, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut 

17.02.2005. Maakuntakaavassa alue on osoitettu matkailupalvelujen alueeksi ( RM -1 ). 

RM -merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävien matkailukeskusten 

ydinalueita, joihin sisältyy hotelli- ym. palveluja. Lisämerkintä -1 osoittaa, että alueen 

yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa huomioon maan-

kohoamisrannikon erityispiirteet.  

 

Hailuoto sisältyy maakuntakaavassa matkailun vetovoima-alueeseen Hailuoto-

Liminganlahti-Oulu ( mv-4 ). Lisäksi Hailuoto on kulttuuriympäristön tai maiseman 

vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeää aluetta.  

 

Lisäksi alue on merkitty osaksi valtakunnallista harjujen suojelualuetta, joka on lisäksi 

yhdyskunnan kannalta tärkeä pohjavesialue. 

 

Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta on esitetty kuvassa 21. 
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Kuva 21. Ote Pohjois-Pohjanmaan 
               maakuntakaavasta. 

 
Kuva 22. Ote Marjaniemen osayleis- 
               kaavasta. 

 

Yleiskaava 

Alueella on voimassa vuonna 2004 hyväksytty oikeusvaikutteinen Marjaniemen 

osayleiskaava, kuva 22. Osayleiskaavassa alueelle on osoitettu palvelujen ja hallinnon 

aluetta ( P ) ja julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta, jolla ympäristö säilytetään 

( PY/s ). Alueella olevien suojelukohteiden osalta on noudatettava suojelupäätöksellä 

annettuja suojelu-määräyksiä ja lisärakentamisesta pyydettävä museoviraston 

lausunto. 

 

PY/s -alueelle on osoitettu sr-1 -merkinnällä valtion rakennusten suojelua koskevan 

asetuksen nojalla suojeltu alue sekä suojeltuja rakennuksia ( entinen luotsi- ja 

majakka-aseman alue ympäristöineen ). Marjaniemen majakka on merkitty valta-

kunnallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi majakkarakennukseksi, jonka 

ulkoasua ei saa muuttaa. 

 

Koko suunnittelualue kuuluu pv-1 -merkinnällä osoitettuun vedenhankinnalle tärkeään 

pohjavesialueeseen. Koko suunnittelualue kuuluu lisäksi pvp -rajamerkinnällä 

osoitettuun alueeseen. Alueella julkiset tiet ja pysäköintialueet on eristettävä vettä 

läpäisemättömällä materiaalilla. Alueella olevat sade- ja sulamisvedet on johdettava 

viemäriin tai pohjavesialueen ulkopuolelle. 

 

LL-1 -merkinnällä on osoitettu helikopteriliikennettä varten tarkoitettu lentoliikennealue. 

 

ET-1 –merkintä osoittaa alueellisen vedenottamon.  

 

Lisäksi alueelle on osoitettu ohjeellinen kevyen liikenteen reitti. 

 

Osayleiskaavassa  osoitetut rakennusoikeudet: 

 

 Palvelujen ja hallinnon alue ( P )  1800 kem2 

 Julkisten palvelujen ja hallinnon alue ( PY/s ) 3200 kem2 

 

Oulun seudun yleiskaava 2020 

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

Oulun kaupunki ovat laatineet yhteisen Oulun seudun yleiskaavan 2020. 

Ympäristöministeriö on vahvistanut yleiskaavan 18.2.2005 ja se on tullut 

lainvoimaiseksi 5.6.2007. Yleiskaava toimii ohjeena laadittaessa ja muutettaessa 

kunnan omaa yleis- ja asemakaavaa. Yleiskaavassa esitetään tavoitteellinen yhdys-

kuntarakenne, keskus- ja liikenneverkko, suojelu- ja virkistysalueet sekä merkittävät 
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seudulliset hankkeet. Tämän lisäksi esitetään luonnon- ja kulttuuriympäristön sekä 

maiseman kannalta arvokkaat alueet ja kohteet. 

 

Asemakaava 

Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. 

 

Pohjakartta 

Kaavan pohjakarttana on käytetty 29.12.1989 hyväksyttyä 1:2000 asemakaavan 

pohjakarttaa, joka on täydennetty vuoden 2007 ilmakuvauksen perusteella (Origo Oy). 

Täydennetty pohjakartta on hyväksytty 26.11.2009. 

 

Rakennusjärjestys 

Hailuodon kunnanvaltuusto on hyväksynyt alueella voimassaolevan rakennus-

järjestyksen 31.03.2003. 

 

Muut suunnitelmat 

Alueelle on laadittu Marjaniemi - virkistystä ja vapaa-aikaa –hankkeen ( VIVA ) 

virkistyskäyttö- ja maisemarakennuksen II vaiheeseen liittyvän pysäköintialueen 

toteutussuunnitelmat. Suunnitelmassa esitetyt pysäköintialueet on huomioitu 

aluevarauksina kaavaehdotuk-sessa. 

 

3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve 

 

Asemakaavan laatiminen vastaa tarpeeseen kehittää Marjaniemen matkailu- ja 

majoituspalveluja alueen maiseman ja arvokkaan kulttuuriympäristön huomioivalla 

tavalla. 

3.2. Suunnittelun vaiheet 

 

Tapahtumat  

10.12.2007 Kunnanvaltuuston päätös kaavan laatimisesta. 

19.03.-18.04.2008 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä. 

06.06.2008 1. viranomaisneuvottelu. 

16.4.2009 - 18.5.2009 Valmisteluvaiheen kuuleminen. 

04.09.2009 Kaavaneuvottelu. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. 

-kaavoitustyön jatkaminen ja ympäristökeskuksen 

tekemä suojelupäätös entisestä luotsi- ja majakka-

alueesta ympäristöineen. 

28.10.2009 Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta. Vastineet kaava-

luonnoksista saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin. 

Alustavat jatkoluonnokset. 

24.11.2009 Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta. Alustava 

kaavaehdotus. 

22.12.2009 Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta. Täydennetty 

kaavaehdotus. 

26.01.2010 Kaavaehdotus ja rakentamistapaohjeet valmistuvat. 

02.02.2010 Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta. 

16.02.2010 Kaavehdotus valmistuu. 

25.02.2010 2. viranomaisneuvottelu. 

05.03.2010 Täydennetty kaavaehdotus. 

25.03.2010 Yleisötilaisuus. Kaavaehdotuksen esittely. 

24.03. – 23.04.2010. Kaavaehdotus nähtävillä. 
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26.05.2010 Kunnanvaltuuston kokous. Kaavaehdotuksen esittely. 

27.05.2010 Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta. Vastineet kaava-

ehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. 

09.06.2010 Täydennetty kaavaehdotus, tekninen muutos. 

  

Tuleva aikataulu  

14.06.2010 Kunnanhallituksen kokous. Kaavaehdotuksen käsittely. 

23.06.2010 Kunnanvaltuusto. Kaavan hyväksyminen. 

 

3.3. Osallistuminen ja yhteistyö 

3.3.1. Osalliset 

 
Osallisia ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueen maanomistajat sekä ne, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä lisäksi 
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.  

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia sekä lausua kaavasta 
mielipiteitä ja antaa lausuntoja. 
 
Kaavahankkeen osallisiksi on määritelty (MRL 62 §): 

 

Maanomistajat ja asukkaat 

 Alueen ja sen lähiympäristön maanomistajat ja asukkaat ( valtio, yksityiset, 

yhteisöt ) 

 

Yhteisöt 

 Oulun Seudun Setlementti ry 

 

Kunnan hallintokunnat 

 Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta 

 

 

Viranomaiset 

 Hailuodon kunta 

 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

 Pohjois-Pohjanmaan liitto 

 Pohjois-Pohjanmaan museo 

 Museovirasto 

 Merenkulkulaitos 

 Metsähallitus 

 

Yhdyskuntatekniikka 

 Hailuodon Vesihuolto Oy 

3.3.2. Vireilletulo 

 

Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin paikallislehdessä, kunnan ilmoitustaululla sekä 

kirjeitse kaavoitettavan alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajille. 
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3.3.3. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 19.03.-

18.04.2008. Suunnitelmasta saatiin Hailuodon luonnonsuojeluyhdistyksen mielipide, 

jossa esitettiin tutkamaston siirtomahdollisuuden tutkimista kaavoitustyön aikana. 

 

Valmisteluvaiheen kuulemisessa (16.4.2009 - 18.5.2009) saatiin 11 lausuntoa ja 

lukuisia mielipiteitä. Lausuntojen ja mielipiteiden keskeinen sisältö oli huoli 

suunnittelualueelle esitetyn täydennysrakentamisen volyymin vaikutuksista alueen 

kulttuuriympäristöön ja maisemaan. Kaavan laatijan vastineet lausuntoihin ja 

mielipiteisiin on esitetty liitteessä 4. 

 

Kaavaehdotus oli nähtävillä 4.03. – 23.04.2010. Ehdotuksesta saatiin 14 lausuntoa sekä 

12 muistutusta. Yhdessä muistutuksissa oli mukana adressit, joissa yhteensä 1019 

allekirjoittanutta. Lausunnoissa todettiin pääsääntöisesti kaavaehdotuksen kehittyneen 

luonnosvaiheesta ja laadittujen rakentamistapaohjeiden sekä korkeatasoisen 

rakentamisen olevan tärkeä edellytys alueen kehittämisen ja samalla alueen 

ominaispiirteiden säilymisen kannalta. Osassa lausunnoista pidettiin edelleen alueelle 

osoitettua rakennusoikeutta liian suurena suhteessa alueen maisemallisiin ja 

kulttuuriympäristöllisiin arvoihin erityisesti Marjaniementien pohjoispuolen osalta. 

 

Muistutusten keskeinen sisältö oli edelleen huoli Marjaniemen alueen luonteen 

säilymisestä. Keskeisenä tekijänä oli kritiikki alueelle esitetyn täydennysrakentamisen 

määrän ja sijoittumisen vaikutuksista alueen maisemaan ja kulttuurihistorialliseen 

ympäristöön. Rakennusoikeuden määrää kaavoitettavalla alueella tulisi vähentää ja 

pienimittakaavaisuus säilyttää. Lisäksi todettiin ongelmana täydennysrakentamisen 

sijoittuminen liian lähelle nykyistä loma-asutusta. Samoin esitetyn eteläosan uuden 

loma-asutuksen kulkuyhteyden järjestäminen merenrantaan. Kaavan laatijan vastineet 

lausuntoihin ja muistutuksiin on esitetty liitteessä 5. 

3.3.4. Viranomaisyhteistyö 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen 1. viranomaisneuvottelu ( MRL 66&, MRA 26& ) 

pidettiin 06.06.2008 kaavaluonnoksen valmistuttua ja ennen valmisteluvaiheen kuule-

mista.  

 

2. viranomaisneuvottelu pidettiin 25.02.2010 kaavaehdotuksen valmistuttua ennen kuin 

kaavaehdotus asetettiin yleisesti nähtäville. Neuvottelussa esiin tulleet täydennys- ja 

muutostarpeet on tehty 05.03.2010 päivättyyn kaavaehdotukseen huomioiden alueen 

suunnittelulle asetetut tavoitteet. 

 

Kaavaehdotusvaiheessa annettujen lausuntojen muutostarpeet on huomioitu kaavalle 

asetettujen tavoitteiden puitteissa teknisenä muutoksena 09.06.2010 päivätyssä kaava-

ehdotuksessa. 

3.4. Asemakaavan tavoitteet 

3.4.1. Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

 

Marjaniemen alue on lukuisissa selvityksissä todettu kulttuurihistoriallisesti ja 

maisemallisesti merkittäväksi alueeksi. Samoin maakuntakaava- ja yleiskaavatasolla on 

korostettu alueen em. merkittäviä piirteitä ja niiden säilyttämistarpeita. Tämä asettaa 

haasteita alueen asemakaavoitukselle ja lähtökohtana on sovittaa asetetut tavoitteet 

kestävällä tavalla alueelle. 
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Rakennussuojelulliset tavoitteet 

Alueen täydennysrakentamisessa huomioidaan alueen suojeltu rakennuskanta ja lähi-

ympäristö. Tavoitteena on osoittaa suojelluille rakennuksille niille sopiva 

käyttötarkoitus, joka ei vaaranna niiden suojeluarvoja. Täydennysrakentamisen 

tavoitteena on kiinnittää erityistä huomiota rakennusten sijoittumiseen, mittakaavaan, 

ulkoasuun, rakennusmateriaaleihin sekä värimaailmaan. 

 

Alueelle laaditaan erilliset rakentamistapaohjeet tukemaan alueen ympäristöön 

sopeutuvaa rakentamisen. 

 

Maisemalliset tavoitteet 

Tavoitteena on mahdollistaa alueen merellisen luonteen säilyminen ja edelleen korostaa 

merialueen keskeistä maisemallista merkitystä. 

 

Matkailulliset tavoitteet 

Tavoitteena on mahdollistaa alueen matkailullinen ja toiminnallinen kehittäminen alueen 

maiseman ja kulttuuriympäristön huomioivalla tavalla. 

 

Hailuodon kunnan matkailulliset tavoitteet pohjautuvat laadittuun Matkailun masterplan 

2007 -visioon, jossa määritellään kunnan matkailun tulevaisuuden kehittämistarpeet. 

 

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa nuorisokeskustoiminnan edellytykset 

alueella. Käytännössä tämä tarkoittaa majoitustoiminnan osoittamista entisen luotsi- ja 

majakka-aseman alueen suojeltuihin rakennuksiin sekä alueen täydennysrakentamista 

majoitustarkoitukseen.  

 

Tavoitteena on osoittaa alueelle rakennusoikeutta voimassa olevan osayleiskaavan 

mukaisesti. 

 

Liikennejärjestelyt 

Kevyen liikenteen yhteyden osoittaminen Rantasumpun alueelta suunnittelualueelle. 

Ajoyhteyden osoittaminen suunnittelualueen pohjoispuoliselle kalamökkien alueelle. 

 

Nykyisen satama-alueen ajoyhteyden säilyminen sekä raskaan liikenteen kulun 

mahdollistaminen satama-alueelle. 

 

Alueen pysäköintijärjestelyissä huomioidaan Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja 

ympäristökeskuksen Marjaniemi – virkistystä ja vapaa-aikaa hankkeessa alueelle 

laadittu uuden yleisen pysäköintialueen suunnitelma. 

3.4.2. Toimintojen mitoitukselliset lähtökohdat 

 

Nuorisokeskuksen toiminnan edellyttämänä majoituspaikkatarve on noin 150 vuode-

paikkaa. Tällä hetkellä Marjaniementien eteläpuolisen alueen majoituskapasiteetti on 

noin 100 vuodepaikkaa ( Luotsihotelli 40 vuodepaikkaa ja vanhan luotsi- ja majakka-

aseman alueella 60 vuodepaikkaa ). 

 

Suunnittelun aikana Luotsihotellin laajentamisesta luovuttiin maisemallisista ja 

taajamakuvallisista syistä. Samalla päätettiin tutkia lisämajoitustarpeen sijoittamista 

entisen luotsi- ja majakka-aseman alueelle. 

 

Entisen luotsi- ja majakka-aseman alueen majoituskapasiteetti 

Rakennuksiin on mahdollista sijoittaa varustetasoltaan erilaisia ja yksilöllisiä majoitus-

tiloja. Suojeltujen rakennusten yksilöllisyyden ja ominaispiirteiden tulee toimia 

lähtökohtana majoitustilojen suunnittelussa. Tällöin majoitusympäristöstä on 

mahdollista muodostua ainutlaatuinen kokonaisuus merelliseen ympäristöön. 
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Entisen luotsi- ja majakka-aseman rakennuksiin voidaan alustavan arvion perusteella 

sijoittaa noin 70 - 90 vuodepaikkaa, taulukko 1. 

 

Rakennus majoituskapasiteetti mukavuudet toteutettu 

    

Iso Luotsitupa 4 huon. ( 8 h ), yläkerta wc-tilat kyllä 

Vartiotupa 15-20 h wc-tila osittain 

Vanha luotsitupa nykykäytössä savusauna/ 

pukutiloineen 

  

Makasiini/varasto 12 h ei mukavuuksia kyllä 

Majakkamestarin/ 

majakanvartioiden 

asuinrakennus 

20-24 h/alakerta 

8-11 h/ullakko 

alakerrassa 

wc-tilat 

kyllä 

Valtionsauna 2-4 h   

Halkovaja varastotilana   

Laboratorio/sauna- 

rakennus 

6-9 h päätyosaan, 

muut tilat nykykäytössä 

  

Talonmiehen asunto 2-6 h wc- ja pesutilat kyllä 

               TAULUKKO 1. Entisen luotsi- ja majakka-aseman alueen majoituskapasiteetti. 

 

Lisämajoitustarve on n. 60 – 80 vuodepaikkaa eli rakennusoikeutena majoitustilojen 

laatutasosta riippuen n. 600 – 800 kem2. 
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4.  ASEMAKAAVALUONNOKSET 
 

Alueelta laadittiin kolme asemakaavaluonnosta, jotka olivat yleisesti nähtävillä keväällä 

2009. Lausunnoista, mielipiteistä ja 1. viranomaisneuvottelusta saadun palautteen 

perusteella kaavoitustyötä jatkettiin kaavaehdotuksen laatimisella syksyllä 2009. 

4.1. Kaavaluonnoksesta asemakaavaehdotukseksi 

 

Kaavaehdotusvaiheessa laadittiin vielä useita vaihtoehtoja, joita käsiteltiin kaavoitus- ja 

maankäyttötoimikunnan kokouksissa, kuvat 23 - 26. Vaihtoehdoissa tutkittiin erityi-

sesti:  

 

 Luotsihotelli/Luototalon laajentaminen. 

 Pohjoisrannan matkailua palvelevien rakennusten korttelin rakennusoikeuden 

sovittaminen alueen maisemaan ja rakennettuun ympäristöön. 

 Eteläisen lomarakentamisalueen sovittaminen alueen maisemaan ja sen suhde 

entisen majakka/luotsiaseman rakennuksiin ja ympäristöön. 

 
 

 

 

 

Kuva 23. Kaavaluonnos VE 1, 28.10.2009. 
 

Kuva 24. Kaavaluonnos VE 2, 28.10.2009. 
 

 

 

 

Kuva 25. Kaavaluonnos VE A, 16.11.2009. 
 

Kuva 26. Kaavaluonnos VE B, 16.11.2009. 
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5.  ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1. KAAVAN PERUSRAKENNE 

 

Kaavaratkaisussa on huomioitu maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävän 

alueen ominaispiirteet ja sovitettu rakentamisen määrälliset tavoitteet alueelle em. 

piirteet huomioivalla tavalla. Täydennysrakentaminen sijoittuu alisteisesti suhteessa 

alueen olemassa olevaan rakennuskantaan. 

 

Kaavaratkaisu pohjautuu osayleiskaavassa esitettyihin mitoituksellisiin tavoitteisiin. 

Rakennusoikeus jakautuu osayleiskaavan mukaisesti Marjaniementien pohjoispuolisen 

matkailualueen sekä eteläpuolisen rakennussuojelualueen ja Luototalo/Luotsihotellin 

matkailupalvelujen alueen kesken osayleiskaavassa osoitetussa suhteessa. 

 

Kaavaluonnosvaiheessa esitetyt Luotsihotellin laajennusvaihtoehdot todettiin alueen 

maiseman ja näkymien säilymisen kannalta ongelmallisiksi. Kaavaehdotusvaiheessa 

päädyttiin ratkaisuun, jossa majoituksen lisäkapasiteettitarve sijoitetaan entisen luotsi- 

ja majakka-aseman yhteyteen. Luototalon laajennus sijoittuu satama-alueen suuntaan 

nykyisen rakennuksen jatkeeksi. 

 

Marjaniementien pohjoispuolella täydennysrakentaminen muodostaa orgaanisen ja 

maaston muotoja seurailevan kokonaisuuden. Uudet rakennukset muodostavat 

rantavallimaisen taustan pohjoisrannan kalamökkialueelle. 

 

Kaavaehdotuksen täydennykset / tekninen muutos 

Kaavaehdotusta on täydennetty ehdotusvaiheessa saatujen lausuntojen ja muistutusten 

pohjalta seuraavasti: 

 

Kaavakartta 

 

 SR –alueen täydennysrakennuksia (r-2 ja r-3) on siirretty itään. 

 Luototalon laajennusta on porrastettu ja rakennusoikeutta pienennetty 680 

kem2:iin. Korttelin rakennusalan satama-alueen puoleista rajaa siirretty 

kauemmas. 

 AO-1 –kortteli on muutettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y-1). 

 RA-1 –korttelit osoitettu loma-alueeksi, jolle saa rakentaa loman- ja vapaa-ajan 

viettoa palvelevia rakennuksia yleiseen tai yhteisöjen käyttöön (R-1). Kortteleilta 

osoitettu kulkuyhteys ranta-alueelle (jk –merkintä). 

 RM-2 –korttelin s-2 merkintä muutettu s-1 –merkinnäksi (avoimena säilytettävä 

alueen osa). 

 Marjaniemen majakan srs –merkintä muutettu sr-2 –merkinnäksi 

(rakennussuojelulain nojalla suojeltavaksi esitetty rakennus), koska 

rakennussuojelulain mukainen päätös ei ole vielä voimassa. 

 Rakennussuojelualueen suojeltavien rakennusten (sr-1) käyttötarkoitukseen 

lisätty majoitustilojen lisäksi niiden käyttäminen näyttelytiloina. 

 Ohjeellinen kevyen liikenteen yhteys on osoitettu Marjaniementien 

pohjoispuolelle. 

 Sähkölinjojen maakaapelien ja puistomuuntajan sijainnit on osoitettu. 

 

Kaavaselostus 

 

 Lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyjä täydennyksiä lisätty. 

 Suunnittelualueen nykyisten loma/kalamökkien kuvausta täydennetty. 

 Vaikutusten arviointia täydennetty. 

 Satama-alueen raskaan kaluston vaatimat tilavaraukset tutkittu ja huomioitu. 
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5.2. MITOITUS 

 

Osayleiskaavassa rakennusoikeus ( 5000 kem2 ) on rajattu alueelle ( P, PY/s ), joka on 

pienempi kuin kaavaehdotuksen aluerajaus. Kaavaehdotuksessa osoitettu Luototalon 

laajennus ( 720 kem2 ) rajautuu em. alueen ulkopuolelle, osayleiskaavan satama-

alueelle ( LS ). 

 

Osayleiskaavan P ja PY/s -alueille on kaavaehdotuksessa osoitettu rakennusoikeutta  

4 775 kem2 eli 225 kem2 vähemmän kuin osayleiskaavassa. 

 

Asemakaava-alueen kokonaisrakennusoikeus on 5 945 kem2. 

 

Rakennusoikeus jakautuu seuraavasti: 

 

 käytetty 

rak.oikeus 

lisäraken. 

oikeus 

yhteensä kaikki 

yhteensä 

osayleis-

kaava 

ETELÄPUOLI      

      

RM-1 -ALUE      

-Luotsihotelli 550  550   

-Luototalo         450** 680** 1130**   

-tekn.tila 20  20   

      

-kalamökit (r-5)         170* 160 160   

      

SR-alue 1037 498 1535   

Y-1 -tontti 150 30 + 80 260   

      

R-1 -alue  450 450   

    2975 + 1130 3200 

      

POHJOISPUOLI      

      

RM-2 -ALUE  1750 1750  1800 

      

-lomarak. (r-7) 50  50   

    1800  

YHTEENSÄ 2257 + 170* 3648  4775 + 1130 5000 

                                                               TAULUKKO 2. Asemakaava-alueen rakennusoikeus. 

 

Kaava-alueen rakennusoikeus yhteensä 5 905 kem2. 

 Osayleiskaavan P + PY/s alueilla ( 5000 kem2 ) alueella 

 yhteensä 4 775 kem2. 

 

*kalamökkien/vajojen nykyinen rakennusoikeus, joka poistuu kun uudet 

kalamökit rakennetaan entisten tilalle 

**osayleiskaavassa esitetyn PY/s alueen ( rakennusoikeus 3200 kem2 ) alue- 

rajauksen ulkopuolella 
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5.3. KAAVAN SUHDE OSAYLEISKAAVAAN 

 

Kaavaratkaisu perustuu Marjaniemen osayleiskaavassa esitettyihin lähtökohtiin. 

Kaavassa huomioidaan osayleiskaavassa esitetyt maisemaa, kulttuuriympäristöä ja 

rakennusten suojelua koskevat tavoitteet. Rakennusoikeuden osalta kaavaehdotus 

pohjautuu osayleiskaavassa esitettyyn rakennusoikeuden määrään.  

 

Osayleiskaavassa on määritelty kehittämisen ja rakentamisen painopistealueiksi 

Marjaniemen Nokan sekä Sumpun alueet, joille on osoitettu merkittävästi 

lisärakennusoikeutta. Kaavaehdotus pohjautuu osaltaan em. lähtökohtaan. 

 

5.4. YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN 

TOTEUTUMINEN 

 

Suunnittelun keskeisenä lähtökohtana on ollut alueen merellisen luonteen huomioi-

minen sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävän alueen luonteenpiirteiden säilyminen. 

Alueen matkailulliset ja toiminnalliset tavoitteet on pyritty yhdistämään em. piirteisiin 

niitä vahvistavalla tavalla. Lisäksi rakentamistapaohjeilla ohjataan tarkemmin 

täydennysrakentamisen sovittamista alueelle. 

 

SR -alue 

Suojelualueen osalta täydennysrakentamisen sijoittelussa on pyritty huomioimaan 

alueen kulttuurihistorialliset arvot. Uudet rakennukset sijoittuvat alisteisesti suhteessa 

suojeltuihin rakennuksiin ja ryhmittyvät vapaasti välttäen säännönmukaisten pihapiirien 

syntymistä. Vanhat luotsi- ja majakka-aseman rakennukset ovat aikoinaan sijoittuneet 

epäsäännönmukaisesti avoimelle rantavyöhykkeelle ja täydennysrakentaminen 

noudattaa samaa periaatetta. 

 

Alueen maisemallisia arvoja on huomioitu osoittamalla osa SR -aluetta avoimena 

säilytettäväksi alueen osaksi. Ratkaisulla pyritään säilyttämään ja palauttamaan alueen 

avoin luonne, joka on olennainen osa entisen majakka- ja luotsiaseman luonnetta. 

 

RM-1 -alue    Majakan, Luotsihotelli/Luototalon alue 

Luototalon laajennuksen sijoittumisessa ja laajuudessa on huomioitu majakan 

näkymäsektori merialueen suuntaan. Laajennus ei rajoita majakan näkymistä 

merialueelle verrattuna nykytilanteeseen. 

 

Uudet kalamökit sovittautuvat mittakaavaltaan nykyiseen kalastajakylän mittakaavaan. 

Kalamökit sijoittuvat nykyisten rakennusten paikalle jatkaen kalastajakylän raittia itään 

majakan suuntaan. 

 

RM-2 –alue 

Matkailua palvelevien rakennusten sijainnissa ja muodonannossa on pyritty 

huomioimaan alueen maaston ja peitteisyyden tarjoamat mahdollisuudet. 

Uudisrakennusten massoittelussa on huomioitu niiden sijoittuminen välittömästi 

huoltorakennuksen ja kalamökkien tuntumaan. Mittakaavallisen eron vaikutuksia on 

pyritty pienentämään myös rakennusmateriaali- ja värivalinnoilla. Em. valinnat liittävät 

alueen rakennukset myös Luototaloon, jonka muotokieli on perustana myös uusille 

suuremmille rakennusmassoille. 
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5.5. ALUEVARAUKSET 

5.5.1. Korttelialueet 

 

Yleisten rakennusten korttelialueet 

 

Y-1  YLEISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE 

 

Alueelle voidaan sijoittaa luotsaustoimintaa palvelevia rakennuksia. 

 

Merkinnällä on osoitettu yleisten rakennusten tontti korttelissa 1. Tontilla sijaitsee 

luotsien nykyisenä tukikohtana käyttämä pientalo. Tontilla on osoitettu rakennus-

oikeutta 180 kem2 nykyiselle rakennukselle ja 80 kem2 erillistä talousrakennusta 

varten. Rakennusoikeutta on yhteensä 260 k-m2 ja kerrosluku I u1/2. 

 

Loma- ja matkailualueet 

 

R-1  LOMA-ALUE, JOLLE SAA RAKENTAA LOMAN- TAI VAPAA-AJAN VIETTOA  

 PALVELEVIA RAKENNUKSIA YLEISEEN TAI YHTEISÖJEN KÄYTTÖÖN. 

 

Rakennusten on sopeuduttava alueen maisemaan sekä rakennettuun  

ympäristöön. 

 

Merkinnällä osoitetaan kaava-alueen eteläosan kaksi uutta loma-asuntokorttelia, 

kuva 26. Kaavassa on eritelty tonttikohtaisesti ( 5 tonttia ) lomarakennuksen 

kerrosala ( 70 kem2 )  sekä piharakennuksen kerrosala ( 20 kem2 ), kerrosluvut 

( 1u1/2 ) sekä rakennusten harjasuunnat. Rakennusalat on rajattu tiukasti 

huomioiden maasto ja säilytettävä puusto, joka on osoitettu erillisellä 

merkinnällä. 

 

Korttelien rakennusoikeus on yhteensä 450 kem2. 

 

Alueelle on rakennettava pysäköintipaikkoja vähintään 1 ap/loma-asunto ja 

enintään 2 ap/loma-asunto. 

 

Rakennusten ulkoasun vaatimukset on määritelty erillisissä rakentamistapa-

ohjeissa, liite 1. 

 

 

   Kuva 27. R-1 -alue, ote havainnekuvasta. 
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RM-1 MATKAILUA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE 

  

 Alueelle saa sijoittaa majoitus-, näyttely- ja ravintolatiloja.  

 Alueen täydennysrakentamisen on muodostettava yhtenäinen  

 kokonaisuus alueen nykyisen rakennuskannan kanssa. 

 

Merkintä osoittaa nykyisen Luotsihotellin ja Luototalon korttelialueen. Luototalon 

laajennukselle on osoitettu rakennusala nykyisen rakennuksen jatkeeksi 

luoteeseen kalasataman suuntaan  ( kuva 27 ), rakennusoikeutta 680 kem2 ja 

kerrosluku II. Luototalolle on osoitettu rakennusoikeutta 450 kem2, kerrosluku I 

ja Luotsihotellille 550 kem2, kerrosluku II nykyisen rakennuksen mukaisesti. 

Luototalon laajennuksen muotokielen lähtökohtana on nykyinen rakennus-

kokonaisuus, joka muodostuu kolmesta elementistä ( majakka, Luotsi-hotelli ja 

Luototalo ). Laajennuksen rakennusalan rajauksella on osaltaan osoitettu tavoite, 

jonka mukaisesti laajennusosa noudattelee nykyisen Luototalon massoittelua ja 

arkkitehtuuria. 

 

Korttelin länsiosaan on osoitettu r-5 -merkinnällä rakennusalat neljälle 

kalamökkityyppiselle rakennukselle. Kolmella rakennuspaikoista on tällä hetkellä 

olemassa olevat rakennukset. Uusien kalamökkirakennusten kerrosala on a' 40 

kem2, yhteensä 120 kem2. Rakennusten ulkoasun vaatimukset on määritelty 

erillisissä rakentamistapaohjeissa, liite 1. 

 

Luotsihotellin eteläpuolella on osoitettu rakennusala ja rakennusoikeutta 20 kem2 

nykyisen linkkiaseman tekniselle tilalle. Tavoitteena on purkaa nykyinen auto-

katos, jolloin merimaiseman ja majakan asema alueella korostuu. Korttelin 

eteläreunan kautta on osoitettu ajoyhteys majakkarakennuksen tontille sekä 

helikopterin laskeutumispaikalle. 

 

 

                       Kuva 28. RM-1 -alue, ote havainnekuvasta. 

 

Luotsihotellin/Luototalon sisääntuloalue on osoitettu torimaisesti käsiteltäväksi 

korttelinosaksi (t-1), joka on toteutettava ympäristön ominaispiirteet huomioiden  

pääasiassa hiekkapäällysteisenä ja avoimena sisääntulopihana. Merkinnällä 

korostetaan sisäänkäynnin keskeistä asemaa osana alueesta syntyvää mielikuvaa. 
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Ehdotusvaiheessa tutkittiin Luototalon laajennuksen sijoittumista sekä kokoa 

massoittelumallien avulla, kuva 29. Kaavaehdotus (05.03.2010) pohjautuu 

vaihtoehtoon ve 3, mutta havainnekuvassa esitetyn laajennuksen kerrosalaa 

( n. 1000 kem2 ) on pienennetty.  

 

 
 

     
 VE 2                                                                  VE 3 

   
VE 4                                                                  VE 5 

   Kuva 29. Luototalon laajennuksen (1000 kem2) massoitteluvaihtoehtoja 

                         (M3 Arkkitehdit). 

 

Luototalon laajennusta on sovitettu edelleen alueen maisemaan ja rakennettuun 

ympäristöön porrastamalla sitä suhteessa nykyiseen Luototaloon. Em. pohjalta 

on laadittu uudet havainnekuvat, josisa laajennuksen kerrosala on 680 kem2, 

kuva 30. 
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   Kuva 30. Havainnekuva Luototalon laajennuksesta, 680 kem2 (M3 Arkkitehdit). 

 

 

RM-2 MATKAILUA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE 

 

 Alueelle saa sijoittaa majoitus-, näyttely- ja ravintolatiloja. Rakennusten 

on sopeuduttava alueen maisemaan sekä rakennettuun ympäristöön. 

 

Merkintä osoittaa Marjaniementien pohjoispuoleisen korttelialueen. Maaston 

muotoja kaarevasti seurailevat rakennukset muodostavat rakennetun taustan 

nykyiselle kalamökkialueelle. 

 

Alueelle on osoitettu rakennusoikeutta voimassa olevan osayleiskaavan 

mukaisesti yhteensä 1800 kem2. Rakennusoikeus jakautuu vapaa-aika/majoitus-

rakennuksen ( 1350 kem2 ) sekä näyttely/auditoriorakennuksen ( 400 kem2 ) 
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kesken. Lisäksi yhdelle nykyiselle lomarakennukselle on osoitettu rakennus-

oikeutta 50 kem2. Kaavamääräys r-7 mahdollistaa sijoittaa rakennusalalle 

lomarakennuksen tai kioskityyppisen myyntitilan. Rakennusoikeuden jakautu-

minen alueella tukee tavoitetta rakennusten sovittamisesta alueen maisemaan ja 

viereisen kalamökkialueen mittakaavan. Tavoitetta tukevat myös määräykset 

rakennusten vesikaton ylimmästä sallitusta korkeusasemasta sekä nuolimerkintä, 

joka edellyttää vapaa-aika/majoitusrakennuksen rakentamista kiinni rakennusalan 

etelärajaan. 

 

Vapaa-aika/majoitusrakennuksen kerrosluku on I-II ja näyttely/auditorio-

rakennuksen I. Rakennusten ulkoasun vaatimukset on määritelty erillisissä 

rakentamistapaohjeissa, liite 1. 

 

Marjaniementien pohjoispuoleinen korttelinosa on merkitty alueeksi, jonka puusto 

säilytetään (s-2). Sataman puoleinen osa korttelia on merkitty avoimena 

säilytettäväksi alueen osaksi (s-1); merkintä mahdollistaa nykyisen merinäkymän 

laajentamisen.  

 

Ajoyhteys kortteliin on yleisen pysäköintialueen itäpuolelta (Riuitantie), joka 

jatkuu rakennusten välistä ajoyhteytenä kaava-alueen pohjoispuolen 

kala/lomamökeille. Kaava-alueen pohjoispuoleisen mökkialueen ajoyhteys 

tultaneen myöhemmin toteuttamaan osayleiskaavassa esitetyn periaatteen 

mukaisesti nyt asemakaavoitettavan alueen itäpuolelta. 

 

Pysäköintitilat sijoittuvat auditorio/näyttelyrakennuksen eteläpuolelle. Alueelle 

rakennetaan pysäköintipaikkoja 1 ap/ 80 asuin-km2 ja 1 ap/100 vapaa-aika-

/auditorio-km2. 

 

Alueen havainnekuva on esitetty kuvassa 31. 

  

 

   Kuva 31. RM-2 -alue, havainnekuva. 
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SR  RAKENNUSSUOJELUALUE 

 

Aluetta tulee käyttää, hoitaa ja kehittää niin että alueen kulttuuri- 

historiallinen arvo säilyy, eikä sen luonne osana Marjaniemen 

kalastus- ja merenkulkuyhdyskuntaa vaarannu. 

 

Merkintä osoittaa entisen luotsi- ja majakka-aseman alueen. Alue on rajattu 

lännessä siten että sen sisään jää maisemallisesti tärkeä ja entisen luotsiaseman 

luonteeseen kuuluva, avoimena säilytettävä alueen osa (s-1). 

 

Suojeltujen rakennusten nykyinen rakennusoikeus on 775 kem2.  Nykyiselle 

täydennysrakentamiselle on osoitettu rakennusoikeutta 320 kem2 sisältäen 

lisärakennusoikeutta 58 kem2. Lisäystä täydennysrakentamiseen on osoitettu 410 

kem2. SR -alueen lisärakennusoikeus on yhteensä 498 kem2. Alueen kokonais-

rakennusoikeus on 1535 kem2. 

 

 nykyinen 

rak.oikeus 

lisärak. 

-oikeus 

yhteensä kaikki 

yhteensä 

SUOJELLUT 

RAKENNUKSET 

( sr-1 ) 

    

     

Iso luotsitupa 205  205  

Vartiotupa 102  102  

Vanha luotsitupa 59  59  

Makasiini/varasto 67  67  

Majakkamestarin/ 

majakanvartioiden 

asuinrakennus 

255  255  

Halkovaja 57  57  

Valtionsauna 30  30  

    775 

NYKYISET TÄYDENNYS-

RAKENNUKSET 

    

     

Laboratorio/sauna- 

rakennus ( r-2 ) 

192 8 200  

Talonmiehen asunto 

( r-1 ) 

70 50 120  

 

 

   320 

UUDET TÄYDENNYS- 

RAKENNUKSET 

    

     

Majoitusrakennus ( r-1 )  100 100  

Majoitusrakennus/ 

esiintymiskatos ( r-4 ) 

 60 60  

Monitoimirakennus (r-3)  180 180  

Majoitusrakennus ( r-2 )  100 100  

    440 

     

KAIKKI YHTEENSÄ 1037 498  1535 

                                          TAULUKKO 2. SR -alueen rakennusoikeus. 
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Korttelin koillisosa on osoitettu avoimena säilytettäväksi alueen osaksi (s-1). 

Alueella saa suorittaa toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen alueen maisemallisten 

arvojen säilyttämiseksi. Merkintä mahdollistaa majakka- ja luotsiaseman 

luonteeseen olennaisena osana kuuluvan avoimen merenrantavyöhykkeen ilmeen 

palauttamisen. 

 

Suojeltaville rakennuksille on osoitettu käyttötarkoitus, joka soveltuu niiden 

luonteeseen sekä alueen Nokan alueen kehittämistavoitteisiin. Käyttötarkoituksen 

osoittaminen tukee rakennusten suojelu- ja säilymistavoitteita. 

 

Suojeltavat rakennukset on osoitettu sr -merkinnöillä: 

 

sr-1  Suojeltava rakennus. Rakennukseen saa sijoittaa majoitustiloja tai 

näyttelytiloja. Rakennusta tulee käyttää ja hoitaa niin, että 

rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. 

 Rakennuksen ulkoasussa saa tehdä vain entistäviä tai rakennuksen 

säilymisen kannalta välttämättömiä muutoksia. 

Korjaus- ja muutossuunnitelmista on pyydettävä Museoviraston 

lausunto. 

 

sr-2 Rakennussuojelulain nojalla suojeltavaksi esitetty rakennus: 

Marjaniemen majakka. Majakkarakennusta tulee käyttää ja hoitaa 

niin, että sen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Majakkarakennuksen 

ulkoasussa saa tehdä vain entistäviä tai rakennuksen säilymisen 

kannalta välttämättömiä muutoksia. Sisätilat on mahdollisuuksien 

mukaan säilytettävä alkuperäisessä asussaan. Majakkarakennuksen 

alkuperäistä varustusta, kuten linssistöä ei saa poistaa ilman 

Museoviraston lupaa. 

 

5.5.2. Muut alueet 

 
Virkistysalueet 
 
VL LÄHIVIRKISTYSALUE 

 

Merkintä osoittaa Marjaniementien pohjoispuolisen puustoisen harjanteen. VL -

alue muodostaa suojavyöhykkeen pohjoisen lomarakennuskorttelin ( RM-2 ) ja 

rakennussuojelualueen väliin. Virkistysalueelle on osoitettu ( jä -merkintä ) 

aluevaraus jätteiden syväkeräysasemalle. Nykyinen vedenottamo on merkitty 

vesihuollon tarpeisiin varatuksi alueenosaksi, jolle saa sijoittaa paineen-

korottamon ( pko -merkintä ). 

 

Merkinnällä osoitetaan lisäksi uusien R-1 -lomarakennuskorttelien välinen vapaa-

alue, joka toimii yhteytenä rakennussuojelualueelta etelään. Samalla vapaa 

kaistale tuo väljyyttä lomarakennusten muodostamaan kokonaisuuteen. 
 

VL - 1 LÄHIVIRKISTYSALUE, JOLLE VOIDAAN SIJOITTAA PYSÄKÖINTIPAIKKOJA 
  

Alueen puusto on säilytettävä pysäköintialueen ulkopuolelta jääviltä 

alueilta. Pysäköintiin käytettävä alueen osa saa olla korkeintaan 40% 

alueen pinta-alasta. 

 

Merkintä osoittaa Marjaniementien eteläpuolisen virkistysalueen. Alueelle on 

osoitettu p -merkinnällä Marjaniemi - virkistystä ja vapaa-aikaa –hankkeeseen 

liittyvän pysäköintialueen (50 ap) aluevaraukset.  
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Merkintä korostaa alueen peitteisyyden ja puuston säilymisen tärkeää merkitystä 

pysäköintialueen ympäristössä ja osana alueen sisääntulonäkymää. 

 
 

Liikennealueet 
 
Katualueet 

 

Kaava-alueeseen kuuluva osa Marjaniementietä on osoitettu katualueeksi. 

Luotsihotellin itäpuolella katualueen levennys on osoitettu p -merkinnällä 

pysäköintialueeksi. 

 

Kulkuyhteyden riittävä leveys satama-alueelle on varmistettu tutkimalla raskaan 

liikenteen vaatimat kulku-urat ja kääntösäteet, kuva 32. Kuvassa esitetty 

tuulivoimalaitoksen osien kuljetuksen maksimitilantarve (kuljetuksen kokonais-

pituus n. 62 m). Ajoura on osoitettu keltaisella ja kääntösäteiden viisteet 

punaisella. 

 

 

   Kuva 32. Raskaan liikenteen tilavaatimukset. 

 

Kaava-alueen itäosaan on osoitettu kulkuyhteys uusille lomarakennuskortteleille. 

Kulkuyhteys noudattelee kaava-alueen eteläpuolisille lomamökeille johtavaa 

nykyisiä yksityistietä sekä tieuraa. 

 

Rantasumpun alueelta Luotsihotellille johtava kevyen liikenteen yhteys on 

osoitettu pp –merkinnällä. Yhteys on linjattu polveilevaksi rakennussuojelualueen 

pohjoispuolelta. 

 

Lauttarannasta Marjaniemeen mahdollisesti rakennettava kevytliikenneyhteys on 

huomioitu kaava-alueella ohjeellisella merkinnällä Marjaniementien pohjois-

puolella. 
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LP-1 YLEINEN PYSÄKÖINTIALUE 
 

Alueen ympäristörakentaminen on toteutettava korkeatasoisesti. Alue on toteutettava 
avoimena katutilana, joka sopeutetaan materiaalivalinnoilla ympäröivään maisemaan. 

 

Merkintä osoittaa nykyisen pysäköintialueen, jota käytetään linja-autojen 

pysäköintiin. Lisämääräyksellä korostetaan alueen tärkeää asemaa osana 

Marjaniemen sisääntuloaluetta. 

 

 
Ulkoilureitit 

 

Majakan länsipuolelle on osoitettu ohjeellinen virkistysreitti (ur). Reitti suun-

tautuu etelästä ranta-alueelta majakan ympäri ja länsipuolitse kalastajakylän 

raitille. 

 
Pohjavesialue 

 

Kaava-alue on kokonaisuudessaan tärkeää pohjavesialuetta. Pohjavesialuetta 

koskevat kaavamääräykset on esitetty yleisinä koko aluetta koskevina 

määräyksinä. 

 
Muut merkinnät 

 

Nykyinen helikopterin laskeutumispaikka on osoitettu he -merkinnällä. 

 

Sähkölinjojen maakaapelien ja puistomuuntajan sijainti on osoitettu omalla 

merkinnällään. Linjat on osoitettu rakennettavaksi maakaapeleilla alueen 

maisemallisten arvojen huomioimiseksi. 

 

6. KAAVAN VAIKUTUKSET 

6.1. YLEISTÄ 

Vaikutusten arvioinnin osakohteet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lain 9 §:n ja –
asetuksen 1 §:n mukaan kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutuksia: 

 
1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 
3) Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; 
5) Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 
 

Em. listassa on kaavan laadinnan yhteydessä merkittävimmiksi muodostuvat vaikutukset lihavoitu. 
Vaikutuksien kuvaamisessa keskitytään nykytilaa muuttavien toimintojen vaikutuksiin.  

 

6.2. KAAVAN SUHDE VALTAKUNNALLISIIN ALUEIDEN KÄYTÖN 
TAVOITTEISIIN JA YLEMPIASTEISEEN KAAVOITUKSEEN 

 

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on annettu 

30.11.2000. Tavoitteet ovat tulleet voimaan 1.6.2001.  Valtakunnallisissa 

alueidenkäyttötavoitteissa linjataan maamme alueidenkäyttöä pitkälle tulevaisuuteen. 

Tavoitteilla vastataan niihin haasteisiin, joita mm. muuttoliikkeen vaikutukset 

aluerakenteeseen, yhdyskuntarakenteen eheyttämisen tarve, elinympäristön 

laatuvaatimukset, luonnon- ja rakennusperinnön säilyminen ja yhteysverkostojen 
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toimivuus ja maanpuolustus alueidenkäytölle asettavat. Valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat asemakaavoitusta yleispiirteisimpien kaavojen, 

maakuntakaavan ja yleiskaavan kautta. 

 

Valtioneuvosto teki alueidenkäyttötavoitteita koskevan päätöksen 13.11.2008, joka tuli 

voimaan1.3.2009. Päätöksessä kiinnitetään erityistä huomiota ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseen, ympäristöystävällisiin energiantuottomuotoihin sekä tulvavaikutusten 

ehkäisemiseen. 

 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava kohdistaa alueelle seuraavia merkintöjä: alue on 

osoitettu matkailupalvelujen alueeksi ( RM -1 ). RM -merkinnällä osoitetaan 

valtakunnallisesti merkittävien matkailukeskusten ydinalueita, joihin sisältyy hotelli- 

ym. palveluja. Lisämerkintä -1 osoittaa, että alueen yksityiskohtaisemmassa 

suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet.  

 

Kaavoitus edistää hyvään kokonaisratkaisuun pääsemistä Marjaniemen alueella 

huomioiden valtakunnalliset ja paikalliset vaikutukset alueen matkailun kehittämiseen, 

rakennussuojeluun, virkistyskäyttöön ja sosiaalisiin oloihin.  

6.3. VAIKUTUKSET ELINOLOIHIN JA ELINYMPÄRISTÖÖN 

 

Asemakaava-alueella ei ole vakituisia asukkaita, mutta välittömästi alueen pohjois- ja 

eteläpuolella on kalamökkejä sekä loma-asutusta. Kaava-alueelle osoitettu 

lisärakentaminen tulee vaikuttamaan merkittävästi em. loma-asukkaiden elinoloihin ja 

elinympäristöön sijoittuessaan niiden läheisyyteen. Erityisesti Marjaniementien 

pohjoispuolisen alueen luonne muuttuu rakennetumpaan suuntaan matkailua 

palvelevien rakennusten toteuttamisen myötä. Alueen lähimaiseman ja 

luonnonympäristön muuttuminen rakennetummaksi voidaan kokea negatiivisena 

tekijänä erityisesti viereisten loma-asuntojen käyttäjien kannalta. Toisaalta alueen 

matkailullinen kehittäminen voidaan kokea positiivisena tekijänä koko kunnan 

kehittämisen ja vireyden kannalta. 

 

Täydennysrakentamisen sijoittuminen on tutkittu tarkkaan kaavasuunnittelun 

yhteydessä ja näin varmistettu uuden rakenteen sopiminen ympäristöön. Tällä on 

minimoitu mahdollisten negatiivisten vaikutusten syntyminen. 

 

Alueen kehittäminen tuo alueelle uutta vireyttä ja toimintaa, joka voidaan kokea 

positiivisena muutoksena.  

6.4. VAIKUTUKSET MAA- JA KALLIOPERÄÄN SEKÄ VESISTÖIHIN 

 

Alueen maaperä on suurelta osalta hiekkaa ja rakentaminen aiheuttaa vain vähäisiä 

vaikutuksia maaperään.  

 

Alue on merkittävää pohjavesialuetta, mutta rakentamisen yhteydessä on huomioitava 

pohjaveden suojaustoimenpiteet, jolloin vaikutukset pohjaveteen jäävät vähäisiksi. 

Uudet rakennukset liitetään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon ja uusien 

pysäköintialueiden pintavedet johdetaan pudistettuna alueen ulkopuolelle, jotta veden 

mukana ei valu maaperään tai mereen haitallisia aineita. 

 

Alueen kehittämisen myötä venesataman käyttö ja veneily tulevat lisääntymään. 

Vaikutuksen jäävät kuitenkin vähäisiksi, koska vaikutuspiirissä ei esiinny häiriöherkkiä 

luontotyyppejä tai lajeja. Merkittäviä vaikutuksia toimenpiteellä ei ole. 
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6.5. VAIKUTUKSET KASVI- JA ELÄINLAJEIHIN, LUONNON 
MONIMUOTOISUUTEEN JA LUONNONVAROIHIN 

 

Nokan asemakaava-alueella havaittiin kaksi Pohjanmaan alueella uhanalaista ja 

valtakunnallisesti silmälläpidettäväksi luokiteltua kasvilajia. Esiintymät on huomioitu 

uusien toimintojen sijoittumisen yhteydessä sekä kaavamääräyksissä, jolloin niiden 

säilymisedellytykset ovat olemassa. 

 

Tehokkaalla kulunohjauksella voidaan alueen kaakkoisosan avoimen ranta-alueen 

kulutusta vähentää nykyisestään. Lisäksi ranta-alueelle osoitettu merkintä alueen 

säilyttämisestä avoimena mahdollistaa umpeenkasvamisen pysäyttämisen, jolla on 

luonnon monimuotoisuutta lisäävä vaikutus. 

 

Kaavaehdotuksessa esitetty täydennysrakentaminen sijoittuu olemassa olevan 

rakentamisen yhteyteen eikä rakentaminen laajene merkittävästi uusille alueille. Lisäksi 

rakentamisessa on huomioitava pohjavesialueelle annetut suojelumääräykset. Näin 

ollen vaikutukset maankohoamisrannikon erityispiirteisiin ja harjusuojelualueeseen ovat 

vähäisiä. 

 

6.6. VAIKUTUKSET ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENTEESEEN SEKÄ 
LIIKENTEESEEN 

 

Alueella voimassa olevassa osayleiskaavassa on arvioitu rakentamisen tarve alueella ja 

esitetty rakentamisen (palvelut, matkailu) painopistealueiksi Marjaniemen ja Sumpun 

alueet. Kaavaehdotus noudattaa osaltaan tätä periaatetta, jolloin yhdyskuntarakenne 

tiivistyy painopistealueilla. Kunnan tavoitteena on muodostaa em. alueista luonteeltaan 

erilaisia kokonaisuuksia: Sumpun alue – matkailu/festivaalit, lomamajoitus ja Nokan 

alue – kulttuuriympäristö, julkiset palvelut (instituutiot). 

 

Asemakaavan toteutuessa alueen matkailupalvelujen ja loma-asutuksen määrä kasvaa 

merkittävästi. Näin ollen alueen rakenne muuttuu tiiviimmäksi sekä liikenteen määrä 

Marjaniementiellä tulee jonkin verran kasvamaan. 

 

Merkittävä osa alueelle osoitetusta lisärakennusoikeudesta on matkailuun liittyviä 

majoitustiloja. Uusien majoitustilojen määräksi voidaan arvioida: 

 

 n. 1300 kem2/40kem2 = 32 huonetta  

  5 kpl uusia lomarakennuksia 

 

Syntyvä ajoneuvosuorite on n. 40 x 2kertaa/vrk eli 80 ajoneuvosuoritetta/vrk. 

 

Liikennemäärän kasvulla ei todennäköisesti ole merkittäviä vaikutuksia alueen 

liikenneturvallisuuteen. Ajonopeudet alueella säilynevät alhaisina ja Luotsi-

hotelli/Luotohotellin edustan Marjaniementiehen liittyvä pysäköintialue toimii 

ajonopeuksia hillitsevänä alueena.  

 

Ajoyhteys satama-alueelle säilyy nykyisen tilanteen mukaisena ja Luototalon laajennus 

ei aiheuta haittaa raskaan liikenteen kululle satama-alueelle. Erityiskuljetusten 

mahdollinen laajempi tilantarve on huomioitu Marjaniementien pohjoispuolen 

rakentamattomaksi jäävällä s-1 –alueella, jota voidaan tarvittaessa käyttää ajoradan 

väliaikaiseen laajentamiseen. 
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6.7. VAIKUTUKSET MAISEMAAN, KULTTUURIPERINTÖÖN JA 
RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN 

 

Alueen täydennysrakentaminen ja ympäristöhoidolliset toimenpiteet tulevat muut-

tamaan alueen maisemakuvaa. Täydennysrakentamisen on sijoitettu huomioiden alueen 

maisemalliset sekä rakennus- ja kulttuurihistorialliset tekijät. Näin on minimoitu 

mahdollisesti negatiivisena koettavia vaikutuksia kuten täydennysrakentamisen määrän 

suhdetta alueen nykyiseen rakennuskantaan, kulttuuriympäristöön tai maisemaan. 

 

Alueen ympäristökuvan voidaan arvioida muuttuvan myös positiivisempaan suuntaan 

alueelle luonteenomaista avoimuutta vahvistavilla toimenpiteillä, kuten avoimena 

säilytettävillä tai palautettavilla alueilla ja majakan aseman korostamisella poistamalla 

sen asemaa häiritsevä varasto/autokatosrakennus.  

 

Korkeatasoisesti toteutetun täydennysrakentamisen voidaan arvioida kohentavan 

alueen yleisilmettä myös rakennusten lähiympäristön osalta. 

 

Pohjoisen matkailua palvelevien rakennusten korttelin osalta kaavassa määrätty 

rakennuksen muoto ja korkeus sekä puuston säilyttäminen vähentävät merimaisemalle 

sekä viereiselle kala/lomamökkialueelle aiheutuvia vaikutuksia. 

 

Eteläisen lomarakentamisalueen osalta rakennusten orgaaninen sijoittuminen ja 

puuston säilyttäminen vähentävät lähimaisemalle aiheutuvia vaikutuksia. Yhtenäisesti 

ja laadukkaasti toteutettava alue saatetaan mieltää myös positiivisena lisänä alueelle. 

 

Vanhan majakka- ja luotsiaseman suojellut rakennukset ja lähiympäristö on huomioitu 

täydennysrakentamisen sijoittamisessa. Merkittävät näkymät alueen sisällä säilyvät ja 

alueen maisemallisesti tärkeä avoin luonne palautuu ympäristönhoidollisten 

toimenpiteiden myötä. Korkeatasoisen toteuttamisen myötä vaikutukset ovat 

merkittäviä positiivisella tavalla. 

 

Luotsihotelli/Luototalon laajennus jatkaa aiemman lisärakentamisen linjaa ja huomioi 

muotokielessään majakan ja Luotsihotellin keskeisen aseman alueen rakennetussa 

ympäristössä ja merimaisemassa. Laajennus vaikuttaa satama-alueen rakennettuun 

ympäristöön; rakennuskokonaisuuden asema satama-alueella tulee olemaan nykyistä 

hallitsevampi. Korkeatasoisella toteuttamisella on ratkaiseva merkitys kuinka laajennus 

koetaan alueen maiseman kannalta. 

 

7. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

7.1. SUUNNITTELUA OHJAAVAT SUUNNITELMAT 

 

Rakentamistapaohjeet sekä alueelta laaditut havainnekuvat ohjaavat alueen tulevaa 

rakentamista, erityisesti täydennysrakentamisen sijoittumista alueelle. 
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7.2. TOTEUTTAMISEN AJOITUS 

 

Asemakaava hyväksyttäneen kesällä 2010 ja sen toteutus aloitettaneen vuoden 2011 

aikana. 

 

Oulussa 09.06.2010 

 

 

 

 

 

 

 

Jouni Laitinen   Kari Siipola 

 

 

Arkkitehti SAFA   Arkkitehti SAFA 

Toimistopäällikkö   Kaavan laatija 


