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Maankäytön kehityskuva 

1 Johdanto   

Hailuodon kunta on käynnistänyt useiden osayleiskaavojen laadinnan vuoden 2011 
lopussa ja neljä osayleiskaavaa on ilmoitettu vireille kesällä 2012. Lisäksi 
myöhemmässä vaiheessa kunnassa käynnistyvät kunnan keskustaajaman osa-
yleiskaavan laadinta sekä koko kunnan kattavan pelkistetyn yleiskaavan laadinta. 
Hailuodon kaavahankkeiden lisäksi parhaillaan uudistetaan Pohjois-Pohjanmaan maa-
kuntakaavaa. Maakuntakaavan luonnos on valmistunut elokuussa 2012.  

Hailuodon maankäytön kehityskuvan tavoitteena on määritellä Hailuodon kunnan 
maankäytön kehittämisperiaatteet vuoteen 2030 saakka. Kehityskuva laaditaan stra-
tegisen maankäytön suunnittelun tarkkuustasolla. Maankäytön kehityskuva ei ole 
maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaava, vaan kunnan strategiaa ja tahtotilaa ha-
vainnollistava suunnitelma.  

Hailuodon maankäytön kehityskuva perustuu nykyisen maankäytön ja suunnittelutilan-
teen lisäksi Hailuodon kuntastrategiaan ja maapoliittiseen ohjelmaan.   

Maankäytön kehityskuva on laadittu kolmivaiheisena prosessina, jonka ensimmäisessä 
vaiheessa on tunnistettu maankäytön lähtökohdat ja kehittämistavoitteet. Toisessa 
vaiheessa maankäytön kehityskuvaa on tarkasteltu kahden vaihtoehdon avulla, joiden 
avulla on muodostettu varsinainen kehityskuva tärkeimpine kehittämisperiaatteineen.  

Hailuodon maankäytön kehityskuvan laadintaa on ohjannut Hailuodon maankäyttö-
toimikunta, johon ovat kuuluneet luottamushenkilöistä Lauri Suomela, Kalevi Tönkyrä, 
Maarit Parrila, Paavo Isola, Jussi Vuotikka ja viranhaltijoista Ari Nurkkala, Markku 
Maikkola ja Pekka Elomaa (31.8.2012 saakka). 

Kehityskuvaa on käsitelty maankäyttötoimikunnan lisäksi kunnanvaltuutetuille toteu-
tetussa valtuustoseminaarissa 17.4.2012. Hailuodon kunnanhallitus on hyväksynyt 
kehityskuvan 19.9.2012. Lisäksi kehityskuvaa on käsitelty kahdessa neuvottelussa 
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen kanssa.  

Kehityskuvan laadinnasta on vastannut FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, jossa 
kehityskuvan laadintaan ovat osallistuneet YTM Jouni Mäkäräinen, arkkitehti SAFA Petri 
Tuormala, DI Pekka Mäkiniemi ja FM biologi Ville Suorsa.  
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2 Maankäytön kehityskuvan lähtökohtia  

2.1 Hailuodon kunnan strategiset tavoitteet  

Hailuodon kunnan strategia 2015 on hyväksytty vuonna 2005 ja siinä on määritelty 
kunnan visio sekä strategiset päämäärät ja tavoitteet. 

Kunnan strategian mukaan kunnan visio vuodella 2015 on ”Hailuoto – Perämeren 
helmi. Hailuoto on muista Oulun seudun kunnista erottuva kasvava saaristokunta, joka 
tarjoaa vapaa-ajan ja vakituisille asukkailleen laadukkaat yksilölliset palvelut sekä 
puhtaan ja turvallisen elinympäristön kansallismaisemassa”.  

Kunnan strategiassa visio on purettu kuudeksi strategiseksi päämääräksi sekä 
tavoitteiksi. Maankäytön kehityskuvan näkökulmasta keskeiset strategiassa asetetut 
päämäärät ja tavoitteet ovat:  

 Hailuoto on hallitusti kasvava ja vakavarainen kunta  
 Hailuoto on elinkeinorakenteeltaan monipuolinen kunta  
 Hailuoto on aktiivinen toimija Oulun seudulla  
 Hailuoto tarjoaa laadukkaat julkiset ja yksityiset palvelut  
 Hailuoto on luontoarvoja kunnioittava, viihtyisä ja turvallinen asuinpaikka sekä 

kotikuntana että kakkosasumispaikkana  
 Hailuodon kunta edesauttaa toimillaan, että Hailuoto on viihtyisä ja 

turvallinen asuinpaikka sekä kotikuntana että kakkosasumispaikkana. 
Lisäksi Hailuodon kunta huolehtii osaltaan saaren ainutlaatuisen 
luonnon ja kulttuuriympäristön säilymisestä.  

 Hailuodon kunta huolehtii, että vakituisen asumisen, vapaa-ajan 
asumisen ja elinkeinoelämän tarpeisiin on riittävä maavaranto ja että 
kaavoitus on ajan tasalla. Hailuodon kunta on aktiivinen tarjolla olevista 
yksityisistä ja julkisista tonteista tiedottamisessa tonttipörssin avulla. 
Lisäksi vapaa-ajan asuntojen muuttamista vakituisiksi asunnoiksi 
helpotetaan ja yhteisistä pelisäännöistä sovitaan.  

 Hailuoto on Oulun seudun vetovoimaisin vapaa-ajan- ja virkistyskohde  
 

Hailuodon kunnan strategian lisäksi Hailuodon kunta on määritellyt keskeisiä kunnan 
kehittämisperiaatteita myös muissa suunnitelmissa ja ohjelmissa.  

Hailuodon kunnan maapoliittisessa ohjelmassa (hyväksytty vuonna 2011) on määritelty 
kunnan maapoliittiset tavoitteet, periaatteet ja toimenpidesuositukset. Määritellyt 
toimenpidesuositukset koskevat mm. kunnan maanhankintaa, maankäyttösopimuksia 
ja tontinluovutusta koskien. Ohjelman yhteydessä on määritelty lisäksi maankäytön 
suunnittelua ohjaavia periaatteita.  

Hailuodon kunnan elinkeino- ja kehittämisohjelmassa (hyväksytty vuonna 2011) on 
määritelty kunnan elinkeinopoliittinen visio ja elinkeinopolitiikan strategiset päämäärät. 
Ohjelmassa on määritelty kehittämistavoitteita ja toimenpiteitä maankäytön suun-
nittelua, matkailua sekä muita elinkeinoja koskien.  
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2.2 Tietoja Hailuodon väestöstä, työpaikoista ja asunnoista  

Hailuodon kunnassa asui vuoden 2011 lopussa yhteensä 1004 asukasta. Kunnan 
asukkaista alle 16-vuotiaita oli yhteensä 13,4 prosenttia ja yli 65 -vuotiaita 29,5 
prosenttia. Hailuodon väestöstä lasten ja nuorten osuus on merkittävästi alhaisempi 
kuin Oulun seudulla keskimäärin. Vastaavasti ikääntyneiden osuus on merkittävästi 
korkeampi kuin Oulun seudulla keskimäärin. 

Taulukko 1. Hailuodon väestön määrä ja osuudet ikäryhmittäin 31.12.2011 sekä Oulun 
seudun väestön osuudet ikäryhmittäin.  

 Hailuoto   Oulun seutu  
 Asukkaita Osuus väestöstä (%)  Osuus väestöstä (%) 
0-6 -vuotiaat  60 6,0 10,7 
7-12 -vuotiaat 36 3,6 7,9 
13-15 -vuotiaat 39 3,9 3,7 
16-64 -vuotiaat 572 57,0 65,3 
65-74 -vuotiaat 189 18,8 7,1 
Yli 75 -vuotiaat 108 10,8 5,4 
Yhteensä  1004 100 100 

 

Hailuodon väestön määrä on kasvanut jonkin verran viimeisten vuosikymmenten 
aikana. Vuodesta 1990 kunnan väestömäärä on kasvanut 70 asukkaalla ja vuodesta 
2000 noin 40 asukkaalla. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Hailuodon väestö 
kasvaisi edelleen seuraavina vuosina ja väestömäärä olisi vuonna 2030 1270 asukasta. 
Tilastokeskuksen ennusteen mukaan ikääntyneiden osuus kasvaisi edelleen kunnan 
väestöstä. Kuvassa 1. on esitetty Hailuodon väestökehitystä vuodesta 1980 sekä 
esitetty tilastokeskuksen väestöennusteen mukainen kehitys vuoteen 2030 saakka. 
Lisäksi kuvassa on esitetty erillisenä kunnan näkemys voimakkaammasta 
väestökehityksestä, mikä olisi mahdollista liikenneyhteyksien parantuessa kiinteällä 
yhteydellä. Voimakkaammassa väestökehityksessä väestön vuosittaiseksi kasvuksi on 
arvioitu kaksi prosenttia vuodesta 2016 alkaen. Voimakkaamman väestönkasvun seu-
rauksena kunnan väestömäärä vuonna 2030 olisi noin 1500 asukasta.  

Vuonna 2010 Hailuodossa oli noin 250 työpaikkaa. Päätoimialoittain työpaikoista noin 
20 prosenttia on alkutuotannossa, 5 prosenttia jalostuksessa ja 70 prosenttia palve-
luissa. Vuonna 2009 Hailuodossa oli noin 340 työllistä, joista noin 35 prosenttia pen-
delöi Uuden Oulun alueelle.  

Hailuodon asutus on sijoittunut nykyisin Kirkonkylän alueelle sekä Luovontien varteen. 
Kuvassa 2. on kuvattu Hailuodon nykyinen asutus ja väestömäärät 250 x 250 metrin 
ruuduissa.  

Vuoden 2010 lopussa Hailuodossa oli yhteensä 477 vakituisesti asuttua asuntoa. 
Hailuodon asunnoista suurin osa on pientaloja, asunnoista rivitaloasuntoja on 
ainoastaan kahdeksan prosenttia. Vuosien 2000-2010 aikana Hailuotoon on rakennuttu 
yhteensä 80 uutta pientaloasuntoa.  

Hailuodon asuntokuntien keskikoko vuonna 2010 oli 2,1 asukasta asuntokuntaa koh-
den. Asumisväljyys on kasvanut Hailuodossa selvästi viimeisen kymmenen vuoden 
aikana. Asuntokuntien keskikoko oli 2,4 asukasta asuntokuntaa kohden vuonna 2000.  
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Kuva 1. Hailuodon väestön kehitys vuodesta 1980 sekä ennakoitu väestönkehitys 
Tilastokeskuksen sekä kunnan voimakkaan väestökehityksen arvioihin perustuen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Hailuodon väestön sijoittuminen ja väestön määrä 250 x 250 metrin ruuduissa.  
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Vakituisten asuntojen lisäksi Hailuodossa on runsaasti vapaa-ajan asuntoja. Meren-
ranta-alueiden lisäksi monet aiemmin asuinkäytössä olleet rakennukset ovat nykyisin 
vapaa-ajan asuntokäytössä. Vuonna 2010 Hailuodossa oli yhteensä noin 570 vapaa-
ajan asuntoa. Vapaa-ajan asuntojen sijoittuminen 250 x 250 metrin ruuduissa on 
esitetty kuvassa 3.  

 

Kuva 3. Hailuodon vapaa-ajan asuntojen sijoittuminen 250 x 250 metrin ruuduissa.  

2.3 Kaavoitustilanne 

Maakuntakaava 

Hailuodon kunta kuuluu Pohjois-Pohjanmaan liiton alueeseen. Alueella on voimassa 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut 
17.02.2005.  

Maakuntakaavassa Hailuodon saareen on osoitettu matkailun vetovoima-alueen / mat-
kailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueen kehittämisperiaatemerkintä, jolla osoi-
tetaan ympäristöarvojen, matkailun ja virkistyksen kannalta valtakunnallisesti ja 
kansainvälisesti merkittäviä aluekokonaisuuksia. Liminganlahti-Hailuoto-Oulu -kohde-
alueen (mv-4) kehittämisperiaatteen mukaan alueen kehittäminen perustuu maan-
kohoamisrannikon luonnon ja kulttuuriympäristöön liittyviin virkistys- ja vapaa-aika-
toimintoihin.  
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Maakuntakaavassa Hailuodon Kirkonkylän alue on osoitettu taajamatoimintojen 
alueeksi (A) ja Luovontie Saaren päätieyhteytenä. Taajamatoimintojen alueen lisäksi 
maakuntakaavassa on osoitettu aluevarausmerkinnöin Marjaniemen matkailupalvelui-
den alue (RM-1), luonnonsuojelualueita (SL) sekä arvokas harjualue (MY-hs). Lisäksi 
maakuntakaavassa on osoitettu alueiden erityispiirteitä kuvaavin merkinnöin mm. 
kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeät alueet, 
pohjavesialueita.  

Edellä esitettyjen merkintöjen lisäksi maakuntakaavassa on osoitettu Hailuotoon viher-
yhteystarvetta, moottorikelkkareittiä, laiva- ja veneväyliä, venesatamia sekä ohjeellista 
pääsähköjohtoa koskeva merkintä. Hailuodon ja mantereen välinen liikenneyhteys on 
osoitettu maakuntakaavassa tieliikenteen yhteystarpeena.  

Maakuntakaavan uudistamistyö on parhaillaan käynnissä. Maakuntakaavan uudis-
tamisen 1. vaihekaavan luonnos on ollut nähtävillä elo-syyskuussa 2012. Luonnoksessa 
Hailuotoon on muutoksina voimassa olevaan maakuntakaavaan nähden esitetty uusia 
tuuli- ja rantakerrostumien alueita. Luonnoksessa yhteys mantereelle on esitetty 
uutena tieyhteytenä.  

 

Kuva 4. Ote maakuntakaavasta.  

Oulun seudun yleiskaava  

Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Muhoksen ja Oulunsalon kunta sekä 
Oulun kaupunki ovat laatineet yhteisen Oulun seudun yleiskaavan 2020. Ympäris-
töministeriö on vahvistanut yleiskaavan 18.2.2005 ja se on tullut lainvoimaiseksi 
25.8.2006.  

Yleiskaava toimii ohjeena laadittaessa ja muutettaessa kunnan omaa yleis- ja 
asemakaavaa.  Yleiskaavassa esitetään tavoitteellinen yhdyskuntarakenne, keskus- ja 
liikenneverkko, suojelu- ja virkistysalueet sekä merkittävät seudulliset hankkeet. 
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Tämän lisäksi esitetään luonnon- ja kulttuuriympäristön sekä maiseman kannalta 
arvokkaat alueet ja kohteet. 

Oulun seudun yleiskaavassa Hailuodon kansallismaiseman ominaispiirteitä on vah-
vistettu täydentämällä nykyistä kyläasutusta ja ohjaamalla loma-asutus maiseman ja 
luonnon kannalta sopiville paikoille. Yleiskaavassa Hailuodon ja mantereen välistä 
yhteyttä on kehitetty kiinteällä tieyhteystarpeella.  

Oulun seudun yleiskaavassa Hailuodon keskeiset kyläalueet on osoitettu maaseu-
tumaisen asumisen alueina ja Kirkonkylän alueelle on osoitettu kuntakeskuksen pal-
veluita osoittava keskustatoimintojen alue. Seudun yleiskaavassa saaren ranta-alueille 
on osoitettu loma- ja matkailualueita sekä Marjaniemeen matkailupalveluiden alueita. 
Oulun seudun yleiskaavassa on osoitettu myös Hailuodon erityispiirteitä kuvaavia luo-
nnonsuojelu-, ympäristö-, kulttuuri- ja maisema-arvoja. Lisäksi seudun yleiskaavan 
yhteydessä on esitetty Hailuodon kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet.  

 

Kuva 5. Ote Oulun seudun yleiskaavasta (kaavakartta 1/2).  

Hailuodossa voimassa olevat yleis- ja asemakaavat  

Oulun seudun yleiskaavan lisäksi Hailuodossa on voimassa nykyisin kunnan ranta-alu-
eita koskeva oikeusvaikutteinen rantayleiskaava, jonka Pohjois-Pohjanmaan ympä-
ristökeskus on vahvistanut 18.6.2001 lukuun ottamatta kolme osa-aluetta. Rantayleis-
kaavan lisäksi Hailuodossa on voimassa Marjaniemen osayleiskaava, jonka on hyväk-
sytty kunnanvaltuustossa 21.6.2004. Parhaillaan Hailuodon kunnassa on vireillä viiden 
osayleiskaavan laadinta (Merialueen, Huikun, Lahdenperän, Peltokuusikon ja Pöllän 
osayleiskaavat).  

Asemakaavoja Hailuodon kunnassa on voimassa tällä hetkellä Kirkonkylän Keskikylän 
osalta, jonka rakennuskaavan Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on vahvistanut 
18.12.2000. Vastaavasti Marjaniemessä on voimassa Ranta Sumpun asemakaava, joka 
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on hyväksytty vuonna 2008. Myös Marjaniemen Nokan asemakaava on hyväksytty kun-
nanvaltuustossa vuonna 2010, mutta asemakaava ei ole saanut vielä lainvoimaa. Li-
säksi Hailuodossa on voimassa erillisiä rantakaavoja ranta-alueilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Hailuodon voimassa olevat yleiskaavat. Hailuodon kunnassa on voimassa Oulun 
seudun yleiskaava lukuun ottamatta rantayleiskaavan ja Marjaniemen osayleiskaavan 
alueita. Kuvassa on esitetty myös keskeisiä kyläalueita koskeneen Kirkonkylä-Ojakylä-
Ulkokarvo osayleiskaavan rajaus, vaikka yleiskaava ei ole enää voimassa.  

2.4 Luonnonympäristö ja arvokkaat alueet   

Hailuoto on kokonaisuudessaan valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriym-
päristöä. Kulttuuriympäristön kuvauksen (RKY 2009) mukaan saaren maisemissa 
ilmentyvät ainutlaatuisella tavalla luonnon ja kulttuurin keskinäiset suhteet. Rakennettu 
ympäristö koostuu Ojakylän ja Kirkonkylän maanviljelyskylistä, kalastukseen liittyvistä 
Pajuperän, Iso Sunikarin ja Fiskin Sunikarin alueista sekä merenkulkuun liittyneestä 
Marjaniemen asutuksesta.  

Hailuoto on myös kokonaisuudessaan valtakunnallisesti arvokas maisema-alue.  
Hailuodon saariyhdyskunta kalastukseen, laiduntamiseen ja maanviljelyyn liittyvine 
omaleimaisine kulttuuripiirteineen on erikoislaatuinen Pohjois-Pohjanmaan jokiseutua ja 
rannikkoa edustava maisema-alue. Hailuodon perinteinen kulttuurimaisema on maan-
viljelymaisemaa rakennuksineen ja rakenteineen. Laajimmillaan ja edustavimmillaan 
viljelymaisema on Ojakylän-Keskikylän sekä Kirkonkylän alueella. Maisemaa leimaa 
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tasainen, metsän rajaama peltoaukea, jota elävöittävät tilojen rakennusryhmät, ladot 
sekä puita ja pensaita kasvavat saarekkeet. Hailuodon kylämaisema on säilynyt 
harvinaisen eheänä ja tasapainoisena. Saaren maisemassa näkyy voimakkaasti myös 
vanha kalastuskulttuuri. Pienten kalastajakylien vanha rakennuskanta on kuitenkin 
rapistumassa ammattikalastuksen siirryttyä isompiin satamiin.  

Hailuoto on myös ainutlaatuisen luonnonympäristönsä vuoksi laajasti suojeltu. Saaren 
alueelle on useita luonnonsuojelualueita ja suojeluohjelma-alueita.  

Hailuodon kunnan alueella sijaitsee yhteensä kuusi Natura-aluetta, joita ovat: Hailuo-
don pohjoisranta, Kirkkosalmi, Isomatala-Maasyvänlahti, Ojakylänlahti ja Kengänkari, 
Härkinneva-Hanhisjärvensuo ja Perämeren saaret. Hailuodon arvokkaita alueita sisältyy 
moniin suojeluohjelmiin, kuten lintuvesiensuojeluohjelman, rantojensuojeluohjelman, 
soidensuojeluohjelman ja harjujensuojeluohjelman alueisiin. Natura-alueiden ja 
suojeluohjelmien alueiden suojelua on toteutettu perustumalla luonnonsuojelualueita. 
Näiden alueiden lisäksi suuri osa Hailuodon ranta- ja merialueista kuuluu Oulun seudun 
kerääntymisalueeseen, joka on kansainvälisesti arvokas lintualue (IBA) ja Suomen 
tärkeä lintualue (FINIBA).  

 

Kuva 7. Kooste Hailuodon natura-, luonnonsuojelu- ja suojeluohjelma-alueista.  
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2.5 Muita maankäytön suunnittelun lähtökohtia  

Palvelut 

Hailuodon keskeiset julkiset ja yksityiset palvelut ovat sijoittuneet Kirkonkylän alueelle. 
Kirkonkylässä sijaitsevat tärkeimmät julkiset palvelut, kuten terveyskeskus ja 
palvelukoti, peruskoulu (opetusta vuosiluokille 1-9), kirjasto, päivähoitopalvelut sekä 
kunnanvirasto. Kirkonkylässä on myös keskeiset yksityiset ja kaupalliset palvelut, kuten 
kaksi päivittäistavarakauppaa.  

Matkailu ja virkistys  

Hailuodon kunta on vallinnut strategiseksi painopistealueeksi matkailun kehittämisen. 
Matkailua ei kuitenkaan kehitetä muiden elinkeinojen kustannuksella, vaan siten, että 
matkailun kehittäminen tukee myös muita elinkeinoja.  

Hailuoto ja Marjaniemi ovat Oulun seudun matkailun, virkistyksen ja vapaa-ajan kärki-
kehityskohteita. Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan alueiden toteuttamissuunni-
telmassa Hailuodon Marjaniemi on määritelty seudun yhdeksi kärkikohteeksi. Mar-
janiemeen liittyvinä vapaa-ajan ja virkistyksen kohteina on lisäksi mainittu Länsiranta, 
Pohjoisranta ja harjualue, Marjaniemi-Keskiniemi, Marjaniemi-Hannuksenlampi-Iso 
Sunikari sekä moottorikelkkareitti Kempeleen suunnasta.  

Maatalous ja luontaiselinkeinot 

Maataloudella ja luontaiselinkeinoilla, erityisesti kalastuksella on merkittävä rooli Hai-
luodon elinkeinorakenteessa. Maatalouden elinvoimaisuuden ja kehittymisen kannalta 
nykyisten peltoalueiden hyödyntäminen viljelykäytössä on tärkeää ja kunnassa on 
raivattu viime aikoina myös lisää peltoja. Avoimet viljelykäytössä olevat peltomaisemat 
ovat tärkeä osa Hailuodon kulttuurimaisemaa.  

Liikenne 

Hailuodon saaren tärkein liikenneyhteys on Luovontie (seututie 816), joka kulkee koko 
saaren halki Huikusta Marjaniemeen. Myös Hailuodon ja Oulun välinen linja-auto-
liikenne kulkee Luovontietä pitkin Marjaniemeen. Luovontien lisäksi Hailuodossa on yh-
dysteitä Ulkokarvoon, Pöllään ja Sumppuun. Hailuodon tieverkkoa täydentävät useat 
yksityistiet. Kevyen liikennettä varten on tällä hetkellä toteutettu erillinen reitti 
Luovontien varteen kirkonkylän osalle. Lisäksi Hailuodossa on tehty suunnitelman reitin 
jatkamisesta Ailastoon saakka.  

Vesihuolto 

Hailuodon vesihuolto on järjestetty kunnan omistaman Hailuodon Vesihuolto Oy:n 
toimesta. Hailuodon talousvesihuollon toiminta-alue kattaa nykyisin lähes kokonaan 
vakituisesti asutut kiinteistöt. Lisäksi jätevesihuollon toiminta-alue kattaa kirkonkylän 
lisäksi muut keskeiset kyläalueet sekä Luovontien varren alueet.  

Maanomistus  

Suurin osa Hailuodon kunnan alueista on yksityisten maanomistajien omistamaa. 
Hailuodon maanomistus on kokonaisuudessa varsin pirstoutunut, mitä korostaa kapeina 
sarkoina muodostuneet kiinteistöt. Hailuodon kunta omistaa yksittäisiä kiinteistöjä, 
mutta kokonaisuutena kunnan maanomistus on varsin vähäistä.  
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Tonttitarjonta ja asuntotuotanto  

Hailuodon kunnan oma tonttitarjonta asuinrakentamiseen on ollut viime vuosien aikana 
vähäistä. Kunta on muodostanut rakennuspaikkoja pääosin maankäyttöluonnoksien 
avulla mm. Vasken, Kaitalankujan ja Salmenrannan alueille sekä Pöllään. Vapaa-ajan 
asuntojen tonttitarjontaa on parannettu ranta-asemakaavoituksen avulla mm. Huikun 
etelärannan alueella.  

Hailuodon asunto- ja talotyyppirakenteesta johtuen kunnan uusi asuntotuotanto edel-
lyttää riittävää pientalotonttituotantoa ja -tarjontaa tulevaisuudessa.  

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukainen väestön kasvu sekä asumisväljyyden kas-
vu edellyttävät uutta asuntorakentamista Hailuotoon seuraavina vuosikymmeninä. 
Tilastokeskuksen väestöennusteen toteutumisen voidaan arvioida edellyttävän kuntaan 
noin 160 uuden asunnon rakentamista vuoteen 2030 mennessä. Kappaleessa 2.2. 
esitetyn voimakkaan kasvun toteutuminen edellyttäisi vastaavasti noin 280 uuden 
asunnon rakentamista. Lisäksi poistuvaa asuntokantaa korvautuu jonkin verran uusien 
asuntojen rakentamiselle.  

 

Kuva 8. Hailuodon maankäytön suunnittelun liittyviä lähtökohtia.  
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3 Maankäytön strategiset kehittämistavoitteet   

Hailuodon maankäytön kehityskuvan tavoitteet on muodostettu ottamalla huomioon 
nykyisen yhdyskuntarakenteen ja maankäytön suunnitelmien luomat lähtökohdat, kun-
nan strategiset tavoitteet sekä valtakunnalliset alueidenkäytöntavoitteet ja maan-
käyttö- ja rakennuslaki.  

Hailuodon keskeisiä maankäytön lähtökohtia sekä kunnan strategisia tavoitteita on 
esitelty edellä luvussa 2.  

Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään alueidenkäyttöä koskevia tavoitteita ja 
keinoja niiden toteuttamiseksi. Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti valtioneuvoston antamia valtakunnallisia 
alueidenkäyttötavoitteita tulee edistää kuntien kaavoituksessa. Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet koskevat Hailuotoa seuraavia asiakokonaisuuksia koskien:  

 Toimivaa aluerakennetta 
 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
 Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
 Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
 Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet  

 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden Hailuotoa koskevia keskeisiä sisältöjä on 
esitelty tarkemmin liitteessä 2.  
 
Näiden lähtökohtien lisäksi tavoitteidenasettelussa on otettu huomioon Hailuodon 
asema saaristokuntana sekä näiden alueiden kehittämistä koskeva saaristolaki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuva 9. Maankäytön strategisten tavoitteiden viitekehys.  
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Hailuodon maankäytön strategisia kehittämistavoitteita käsiteltiin kunnan maankäyt-
tötoimikunnassa sekä valtuustoseminaarissa kevään 2012 aikana.  

Hailuodon maankäytön strategiset kehittämistavoitteet määriteltiin kehityskuvan yhtey-
dessä viitekehykseen perustuen ja ne jaoteltiin kolmea sisältötavoitetta koskeviksi:  

A. Asuminen  
B. Matkailu ja virkistys  
C. Liikenne ja elinkeinot  

 
Hailuodon kehittämistavoitteissa korostuu kaikkia tavoitekokonaisuuksia koskien ainut-
laatuisen ja omaleimaisen saaristo-, kulttuuri- ja luonnonympäristön säilyttäminen ja 
vahvistaminen. Hailuodon maankäytön kehittämistavoitteiden sisältöjä on kuvattu tar-
kemmin luvussa 4.2., jossa on kuvattu Hailuodon maankäytön kehittämisperiaatteita.  

 

Kuva 10. Hailuodon maankäytön strategiset kehittämistavoitteet  
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4 Hailuodon maankäytön kehityskuva  

4.1 Maankäytön kehityskuvan tarkoitus  

Hailuodon maankäytön kehityskuvan tarkoituksena on tukea kunnan kehittämistä sen 
ominaispiirteisiin ja vahvuuksiin perustuen sekä lisätä kunnan elinvoimaisuutta 
tulevaisuudessa.  

Hailuodon maankäytön kehityskuva on luonteeltaan strateginen maankäytön suunnitel-
ma. Kehityskuvan tavoitteena on osoittaa yleispiirteisesti strategisin merkinnöin ja 
kehittämisperiaattein suuntaviivat Hailuodon maankäytön tulevaisuudelle ja sen kehit-
tämiselle. Strategisena suunnitelmana se tukee varsinaista kunnan maankäytön suun-
nittelua sekä toimii kunnan strategisen näkemyksenä maankäytön tulevaisuudesta 
myös ulkoisille sidosryhmille seudullista ja maakunnallista suunnittelua varten. Laadittu 
kehityskuva ohjaa myös parhaillaan käynnissä olevien Hailuodon kaavahankkeiden 
tavoitteiden asettelua sekä asettaa ne osaksi koko saaren maankäytön kehittämisko-
konaisuutta.  

Hailuodon maankäytön kehityskuva on laadittu maankäyttöä ohjaavien lähtökohtien, 
strategisten kehittämistavoitteiden sekä kehityskuvaluonnoksen avulla. Kehityskuva-
luonnoksessa tarkasteltiin alueellisesti eri kehittämisvaihtoehtoja Santosen/Huikun 
alueen kehittymisestä sekä Marjaniemen ja Pöllän alueita koskien.  

Laadittua maankäytön kehityskuvaa tulee tarkastella strategisena suunnitelmana yh-
dessä määriteltyjen kehittämistavoitteiden ja -periaatteiden kanssa. Kehityskuvassa 
määritellyt aluevaraukset ja merkinnät ovat luonteeltaan yleispiirteisiä ja strategisia. 
Kehityskuvassa esitettävät merkinnät eivät ohjaa yleispiirteisyydessään alueiden maan-
käyttöä varsinaisten maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten kaavojen merkintöjen ja 
määräysten tavoin.  

4.2 Maankäytön kehityskuvan pääsisällöt 

Hailuodon maankäytön kehityskuvakartta on raportin liitteenä 1.  

Hailuodon maankäytön kehittämisen lähtökohtana on Hailuodon elinvoimaisuuden sekä 
omaleimaisen ja ainutlaatuisen saaristo-, kulttuuri- ja luonnonympäristön säilyttäminen 
ja vahvistaminen.  

Hailuodon maankäytön kehityskuvan mukaan kunnan maankäyttö kehittyy tulevaisuu-
dessa pääosin Luovontiehen sekä olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen, yhdys-
kuntatekniseen huoltoon ja palveluihin perustuen. Kehityskuvan mukaan saaren saa-
vutettavuus paranee kiinteän yhteyden seurauksena ja uusi asuinrakentaminen 
keskittyy tulevaisuudessa eheytyville ja asemakaavoitettaville alueille Kirkonkylään, 
Lahdenperään, Pöllään ja Huikkuun. Elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi uusia 
työpaikkatoimintoja voidaan kehittää Kirkonkylän ja vanhan kaatopaikan alueilla. Myös 
tuulivoimatuotannon edellytyksiä tutkitaan.  

Kehityskuvan mukaan Marjaniemi kehittyy Hailuodon matkailu- ja virkistyspalveluiden 
keskuksena, joka toimii myös Pohjoisrannan, Kirkonkylän ja Pöllän alueiden virkistys-
reittien päätukikohtana. Retkeilyreitistöjen lisäksi Hailuodossa kehitetään vaiheittain 
vesiretkeilyn mahdollisuuksia ja Kirkkosalmen alueesta muodostetaan keskeinen 
luontomatkailun kehitysalue.  
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4.3 Hailuodon maankäytön kehittämisperiaatteet  

4.3.1 Asuminen  

Hailuodon asuinrakentamista kehitetään kuntastrategian mukaisesti, jolloin tavoitteena 
on viihtyisä ja turvallinen asuinpaikka kotikuntana ja kakkosasumispaikkana.  

Maankäytön kehityskuvassa saaren asumisen painopistealueet on kuvattu asumisen ja 
maaseutumaisen asumisen alueina. Suurin osa tästä alueesta levittäytyy nauhamaisesti 
Luovontien varteen olemassa olevan rakenteen mukaisesti.  

Hailuodon ennakoitu väestökasvu edellyttää riittävää, monipuolista ja kysyntää vas-
taavaa tonttitarjontaa. Hailuodon ”saaristoasumista” kehittämällä voidaan monipuo-
listaa myös koko Oulun seudun asumisen vaihtoehtoja ja monipuolistaa seudun tontti-
tarjontaa. Tulevaisuudessakin suurin osa Hailuodon asuinrakentamisesta toteutuu 
pientaloina, mutta Kirkonkylän alueella varaudutaan myös rivitalotuotantoon. Asumisen 
kehittämisessä korostetaan luonnonläheisyyttä ja väljyyttä. Uusi asuminen sijoitetaan 
saaren kulttuuriympäristön arvoja säilyttäen ja tukien.  

Kehityskuvan mukaan suurin osa Hailuodon uudesta asuinrakentamisesta kohdistuu 
asemakaavoitettaville ja rakennetta täydentäville alueille. Kirkonkylän lisäksi uusia 
asumismahdollisuuksia tarjotaan pienimuotoisemmilla asemakaavoitettavilla koh-
dealueilla. Näiden alueiden lisäksi uutta asuntorakentamista voi sijoittua myös muualle 
lupamenettelyyn perustuen nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja Luovontiehen tu-
keutuen.  

Hailuodon Kirkonkylän alueen rakennetta eheytetään ja täydennetään uudella asuin-
rakentamisella. Tavoitteena on, että kaksi kolmasosaa Hailuodon uudesta asuntotuo-
tannosta sijoittuu Kirkonkylän alueelle lähelle palveluita. Kirkonkylän uuden asunto-
rakentamisen sijoittamisessa otetaan huomioon ympäröivät peltoalueet ja niiden tärkeä 
merkitys Hailuodon maisemakuvassa. Kirkonkylän pohjoispuolelle on kehityskuvassa 
osoitettu asumisen reservialue, joka mahdollistaa Kirkonkylän laajentumisen pidemmäl-
lä aikajänteellä.  

Lahdenperän ja Pöllän alueet monipuolistavat Hailuodon tonttitarjontaa ja tarjoavat 
uusia asuinmahdollisuuksia Kirkonkylän ulkopuolella. Molemmat alueet sijoittuvat me-
ren läheisyyteen ja asemakaavoittavien alueiden laajuus ratkeaa alueiden yleiskaa-
voituksen yhteydessä.  

Santosen alueella nykyinen asuntorakenne laajentuu vaiheittain Vaskesta kohti Huik-
kua. Huikun aluetta kehitetään vaiheittain asuin- ja vapaa-ajan asumisen tarpeisiin ja 
alueen suunnittelussa varaudutaan kiinteän yhteyden tuomiin mahdollisuuksiin riittävin 
reservialuevarauksin.  

Vakituisen asumisen lisäksi Hailuodossa tarjotaan monipuolisesti mahdollisuuksia 
vapaa-ajan asumiseen. Matkailupalveluiden kehittämisalueiden lisäksi vapaa-ajan 
asumista kehitetään parhaiten soveltuvilla ranta-alueilla.  
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4.3.2 Matkailu ja virkistys  

Hailuodon kuntastrategian mukaisesti matkailu on Hailuodon keskeinen strateginen 
painopistealue ja Hailuotoa kehitetään Oulun seudun vetovoimaisimmaksi vapaa-ajan ja 
virkistyksen kohteeksi. Matkailua ei kehitetä kuitenkaan muiden elinkeinojen kustan-
nuksella, vaan muita elinkeinoja tukien.  

Maankäytön kehityskuvassa matkailupalveluiden tärkeimmäksi kehityskohteeksi on 
muiden suunnitelmien tavoin osoitettu Marjaniemen alue. Marjaniemen aluetta kehi-
tetään myös vapaa-ajan ja virkistystoimintojen pääkohteena. Maankäytön suun-
nittelussa tulee varautua alueen pitkäjänteiseen kehittämiseen ja vaiheittaiseen toteu-
tukseen.   

Marjaniemen lisäksi matkailupalveluiden tärkeimmiksi tuleviksi kehittämiskohteiksi on 
tunnistettu Pöllän ja Huikun alueet. Näiden alueiden lisäksi myös Kirkonkylä on tärkeä 
myös matkailupalveluiden näkökulmasta. Matkailun kehittämien edellyttää, että näillä 
alueilla kehitetään ja monipuolistetaan matkailupalveluita sekä luodaan edellytyksiä 
majoituskapasiteetin lisäämiselle.  

Hailuodon matkailun kehittämisedellytykset ovat sidoksissa saaren vetovoimatekijöihin, 
kuten mereen, luontoon ja kulttuuriympäristöön. Omaleimaisen ympäristön säilyt-
täminen ja vahvistaminen parantavat myös matkailupalveluiden toimintaedellytyksiä. 
Toisaalta palvelutason kehittämiseksi eri kohderyhmiä palvelevia toimintoja tulee 
keskittää houkuttelevien palvelukokonaisuuksien muodostamiseksi.  

Kehityskuvan yhteydessä on esitetty, että Hailuodon keskeiset virkistysreitit painot-
tuisivat tulevaisuudessa saaren länsiosaan. Reitistöt muodostaisivat Marjanieman, Poh-
joisrannan, Kirkonkylän ja Pöllän välisistä yhteyksistä sekä hyvätasoisista tau-
korakenteista. Monipuolisimmat reitistövaihtoehdot muodostuisivat Marjaniemen lähi-
alueille sekä Pohjoisrantaan ja harjualueisiin tukeutuen. Kirkkosalmen aluetta kehi-
tettäisiin linnusto- ja luontomatkailun keskeisenä kohdealueena. Lisäksi Hailuodossa 
kehitetään edelleen koko saaren halkaisevaa ja itä-länsi suuntaista retkeily-yhteyttä 
Huikusta Marjaniemeen. Talvisin Huikusta Marjaniemeen on myös moottorikelkkareit-
tiyhteys.  

Maalla tapahtuvan retkeilyn lisäksi Hailuoto voi tulevaisuudessa profiloitua valtakun-
nalliseksi vesiretkeilyn kärkikohteeksi esimerkiksi merimelontaharrastajille. Kehitys-
kuvan yhteydessä on esitetty, että Hailuotoon kehitettäisiin reittiyhteyksiä vesiretkeili-
jöille tauko- ja rantautumismahdollisuuksineen. Meriosuuksien lisäksi reitti olisi mah-
dollista toteuttaa Kirkkosalmen ja Ojakylänlahden välistä kanavaa pitkin. Reitin toteut-
taminen tällä osuudella edellyttäisi reitin raivaamista ja ruoppaamista, mikä tulisi 
toteuttaa Kirkkosalmen suojelualueiden arvot huomioon ottaen. Vesiretkeilyn lisäksi 
Hailuodossa kehitetään venesatamapalveluita ja veneväyliä edelleen kalastajien, asuk-
kaiden ja veneilijöiden tarpeita vastaaviksi.  

4.3.3 Liikenne ja elinkeinot  

Hailuodon kunta on asettanut kuntastrategiassa tavoitteekseen monipuolisen elinkeino-
rakenteen.  

Hailuodon maankäytön suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon nykyisten 
elinkeinojen kehittämismahdollisuuksien turvaaminen että edellytyksien luominen uu-
sille elinkeinoille ja yritystoiminnalle. Matkailun osalta kehittämisperiaatteita on kuvattu 
edellä.  
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Hailuodossa perinteisillä elinkeinoilla, kuten kalastuksella ja maataloudella, on edelleen 
merkittävä rooli kunnan elinkeinorakenteessa. Maankäytön suunnittelun keinoin tulee 
turvata maatalouden toimintamahdollisuuksia mm. säilyttämällä peltoalueet jatkossakin 
pääosin viljelykäytössä sekä mahdollistamalla tilakeskusten laajentuminen.  

Kirkonkylän alueen kaavoituksessa tulee osoittaa riittävästi tontteja yritystoiminnan 
tarpeisiin sekä mahdollistaa asumisen ja työn yhdistäminen. Lisäksi kehityskuvassa 
vanhan kaatopaikan alue on osoitettu työpaikkatoimintojen kehittämisalueeksi.  

Hailuodon liikenneyhteyksien kehittäminen kiinteällä yhteydellä mantereelle parantaa 
myös Hailuodon elinkeinojen toimintaedellytyksiä. Kehityskuvassa Luovontie on osoi-
tettu saaren tärkeimmäksi ja parannettavaksi liikenneyhteydeksi, jonka yhteyteen 
sijoittuisi myös turvallinen kevyen liikenteen yhteyttä poikki saaren. Lisäksi kehitys-
kuvassa on osoitettu uusi rinnakkaistieyhteys Kirkonkylän pohjoispuolelle, joka palvelisi 
saaren sisäistä liikennettä ja tien varrelle muodostuvaa maankäyttöä. Lisäksi kehitys-
kuvan laadinnan yhteydessä on tunnistettu tieyhteyksien kehittämistarpeita mm. Pöllän 
ja Marjaniemen välisissä yhteydessä.  

Hailuodon tavoitteena on edistää tuulivoimatuotantoa saaren alueella. Hailuoto on tuuli-
suudeltaan erinomainen sijaintipaikka tuulivoimalle ja saarella on jo nykyisin tuulivoi-
maloita Marjaniemessä ja Huikussa. Kehityskuvassa esitetyt tuulivoimaloiden kehitys-
alueet ovat joko nykyisiä tuulivoimaloiden sijoittumisalueita tai alustavasti tunnistettuja 
mahdollisia uusia sijoittumisalueita pienille tai keskisuurille tuulivoimapuistoille. Uusien 
tuulivoimaloiden sijoittaminen Hailuotoon edellyttäisi ympäristövaikutusten kattavaa 
selvittämistä erityisesti saaren arvokkaita luonto- ja muita arvoja koskien (mm. lin-
nusto, maisema). Tuulivoimatuotannon sijoittaminen edellyttäisi sähköverkon vahvista-
mista Hailuotoon, mikä parantaisi koko saaren huoltovarmuutta sekä loisi edellytyksiä 
myös muiden elinkeinojen kehittämiselle. 

5 Maankäytön kehityskuvan toteuttaminen ja seuranta 

Hailuodon maankäytön kehityskuva ja sen mukaiset kehittämisperiaatteet toteutuvat ja 
tarkentuvat kunnassa laadittavien maankäytön suunnitelmien (yleis- ja asemakaavojen 
yhteydessä) ja muiden maankäytön toteuttamispäätöksien myötä. Yleis- ja asema-
kaavojen laadinnan yhteydessä tarkastellaan myös niiden toteuttamisen vaikutuksia. 

Laadittu kehityskuva tukee ja ohjaa kunnan varsinaista maankäytön suunnittelua. 
Maankäytön tarkemmalla suunnittelulla luodaan kaavalliset edellytykset asumisen, 
vapaa-ajan asumisen ja elinkeinojen kehittämiselle ja riittävälle tonttituotannolle. 
Maankäytön suunnittelun lisäksi kunnan pitkäjänteinen kehittäminen edellyttää 
onnistunutta maapolitiikkaa sekä yhdyskuntarakentamisen toteuttamista. Kunnan 
tavoitteena on, että kaavoitetut tontit ja rakennettu infrastruktuuri tulevat ajallaan 
käyttöön taloudellisesti ja tehokkaasti.  

Hailuodon maankäytön kehityskuva on osa kunnan strategista suunnittelua. Kehitys-
kuvaa ja sen ajanmukaisuutta tulee seurata osana kunnan strategiaprosesseja vähin-
tään valtuustokausittain.  
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LIITE 2. HAILUODON KANNALTA KESKEISET VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET  

Hailuodon kunnan ja laaditun maankäytön kehityskuvan kannalta keskeisiä saarta koskevia 
valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ovat:  

Toimiva aluerakenne:  

Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailu-
kyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa 
olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kes-
tävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden 
omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. 

Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin perus-
tuvana kokonaisuutena.  

Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehit-
tämistä. Erityisesti harvaanasutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla kiinnitetään huomiota jo 
olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan 
monipuolistamiseen. Alueidenkäytössä otetaan huomioon haja-asutukseen ja yksittäistoimintoihin 
perustuvat elinkeinot sekä maaseudun tarve saada uusia pysyviä asukkaita. 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu:  

Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja 
kulttuurista kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään ja eheytetään 
kaupunkiseutuja ja taajamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua. 

Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien 
saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilö-
autoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, 
kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan.  

Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle 
riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. 

Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poik-
keukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään. Alueidenkäytössä luodaan 
edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.  

Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla 
riittävästi tonttimaata.  

Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan toi-
mintoja on suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä 
luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle.  

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat:  

Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueel-
lisesti vaihtelevan luonteen säilymistä. 

Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien 
alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä 
tarpeen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään. 
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Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla 
moninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti 
kestävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden 
matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta. 

Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan 
luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa 
otetaan huomioon luonnonvarojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet. 

Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja 
luonnonperintöjen arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan 
huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina.  

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta 
merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä alue-
kokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.  

Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on suunniteltava siten, että turvataan 
luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen ja loma-asumisen viihtyisyys.  

Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet.  

Ilman erityistä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön 
eikä hyviä ja laajoja metsäalueita pirstoa muulla maankäytöllä. 

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto:  

Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liiken-
nemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Liikennejärjestelmä 
ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja 
parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen edellytyksiä. Erityistä huomiota 
kiinnitetään liikenneturvallisuuden parantamiseen. 

Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliiken-
neyhteyksiä ja -verkostoja. 

Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiintuvien 
energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. 

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet:  

Alueidenkäytöllä edistetään rannikkoalueen, Lapin tunturialueiden ja Vuoksen vesistöalueen 
säilymistä luonto- ja kulttuuriarvojen kannalta erityisen merkittävinä aluekokonaisuuksina. Samalla 
varmistetaan, että asumisen ja elinkeinotoiminnan harjoittamisen edellytykset säilyvät. Alueiden 
erityispiirteet tunnistetaan ja alueidenkäyttö sovitetaan mahdollisimman tasapainoisesti yhteen 
poikkeuksellisten luonnonolojen, luonnon kestokyvyn ja kulttuuriarvojen turvaamiseksi. Samalla 
tuetaan luonnonoloihin sopeutuneiden omaleimaisten kylä- ja kulttuuriympäristöjen säilymistä 
ehyinä. 

Maankohoamisrannikolla otetaan huomioon maankohoamisen taloudelliset ja ympäristölliset 
vaikutukset olemassa olevaa rakennetta uudistettaessa ja uutta suunniteltaessa. Rakentamisen 
sijoittelussa turvataan maankohoamisrannikolle ominaisten luonnon kehityskulkujen alueellinen 
edustavuus. 


