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1 LAUSUNNOT

1.1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
alueidenkäyttöryhmän päällikkö Taina Törmikoski,
alueidenkäytönasiantuntija Touko Linjama, 4.4.2018

Hailuodon strategisen yleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto on ollut nähtävänä Pohjois-Pohjanmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen eri vastuualueilla ja yksiköissä ja siitä on annettu seuraavaa pa-
lautetta:

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Luonto ja alueidenkäyttö -yksikkö, Alueidenkäyttöryhmä:
Laadittu kaavaluonnosaineisto on kokonaisuutena huolellisesti laadittu. Kaavaselostus sisältää monipuolisen
kuvauksen suunnittelun lähtökohdista sekä paljon selkeitä havainnollistavia kartta-aineistoja. Kaavaselos-
tus, selvitykset ja vaikutusten arvioinnit on kohdennettu kaavan strategiset tavoitteet huomioivalla tavalla.
Selvitykset sekä vaikutusten arvioinnit tarkentuvat yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Kaavassa on
huomioitu 1.4.2018 voimaan tulleet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä voimassa olevien yleis-
piirteisten kaavojen ohjausvaikutus.
Hailuodon kunnan strateginen yleiskaava on tarkoitus laatia yleispiirteiseksi oikeusvaikutteiseksi kaavaksi,
joka ohjaa jatkossa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta. Hailuodossa tällaisina yksityiskohtaisempina kaa-
voina tullaan kaavaselostuksen mukaan käyttämään osayleiskaavatasoisia kyläkaavoja. Laadittavan strate-
gisen yleiskaavan tärkeimpänä tavoitteena on osoittaa kunnan keskeiset asumisen alueet. Lisäksi kaavassa
osoitetaan maankäytön kehittämisen sekä eri toimintojen yhteen sovittamisen pääperiaatteet sekä turva-
taan luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelu- sekä matkailutarpeita. Kaavan tavoitevuosi on 2030. Kaava-
luonnoksen tavoitteena on asumisen maltillinen kasvu. Kunnan tavoitteena on kaavaselostuksen mukaan
150 uutta asukasta vuoteen 2025 mennessä. Kaavaratkaisussa todetaan olevan merkittävääkin ylimitoi-
tusta, koska kaikkien rakennuspaikkojen rakentuminen ei ole todennäköistä.
Hailuodon asutus on keskittynyt liikenneyhteyksien varrelle nauhamaiseksi yhdyskuntarakenteeksi. Raken-
teesta irrallaan sijaitsevia asuinrakennuksia on kaavaselostuksen kartta-aineistojen perusteella hyvin vähän.
Laadittu kaavaluonnos tukeutuu nykyiseen rakenteeseen sitä täydentäen, mikä on hyvä lähtökohta. Kaava-
luonnoksessa maa- ja metsätalousvaltaiset alueet on varattu vain maa- ja metsätaloutta palvelevaa raken-
tamista varten. Alueilla todetaan sallittavaksi yhdyskuntatekninen rakentaminen, kuten aurinkovoimaraken-
taminen tarkempien suunnitelmien mukaan. Ranta-alueille sijoittuva lomarakentaminen on pääosin ratkaistu
Hailuodon rantayleiskaavalla, eikä rantayleiskaavaa avata mitoituksen tai rakennuspaikkojen osalta nyt laa-
dittavassa kaavatyössä. Strateginen kaavaa ei ole tarkoitettu tulemaan rantayleiskaavan alueella voimaan.
Kaava-aineistossa esitetyt tarpeet ja tavoitteet huomioon ottaen maankäyttö on pääosin ratkaistavissa stra-
tegisen kaavan perusteella laadittavilla tarkemmilla osayleis- tai kyläyleiskaavoilla. Asemakaavoituksen tai
asemakaavan muuttamiseen voi kuitenkin olla tarpeen varautua nykyisillä asemakaavoitetuilla alueella tai
niiden välittömillä lievealuella. Kaavaluonnoksessa on esitetty maltilliset keskustatoimintojen alueet. Kes-
kustatoimintojen alueet ovat yleensä luonteeltaan sellaisia, että niiden toteuttamisen tulisi perustua asema-
kaavoitukseen. Samoin Viinikantien varteen sijoittuva teollisuusaluevaraus voi toteutuessaan edellyttää alu-
een asemakaavoitusta. Osayleiskaava ei korvaa asemakaavoitusta, vaan ohjaa asemakaavoitusta. Tämän
tulisi ilmetä myös C- ja T/TP -kaavamerkintöjen selitteestä. Selitteitä voisi täydentää esimerkiksi siten, että
"…rakentaminen tulee perustua yksityiskohtaisempaan osayleiskaavaan tai asemakaavaan.

Kaavan laatijan vastine:
C ja T/TP kaavamerkintätekstiä muutetaan lausunnossa esitetyn periaatteen mukaisesti.

Kaavaselostuksessa on viitattu mm. liikenteen ja asumisen tarpeen osalta mahdollisiin Hailuodon kiinteän
tieyhteyden toteuttamisesta johtuviin muutoksiin kaavan tavoitteissa. Kiinteän yhteyden toteuttamisen ra-
hoitus sekä yhteyden suunnittelu etenee. Suunnittelutilanne mahdollistaisi ELY-keskuksen mielestä jo kaa-
vallisen varautumisen yhteyden toteutumiseen strategisella tasolla. Kunta voi harkita, tulisiko kiinteän yh-
teyden toteutuminen huomioida nyt laadittavassa kaavassa esitettyä enemmän.

Kaavan laatijan vastine:
Kiinteän yhteyden toteutuminen on huomioitu kunnan väestöennusteessa, joka on jonkin verran  ti-
lastokeskuksen väestöennustetta positiivisempi ja asia on huomioitu mm. Santosen reservialueva-
rauksissa.  Suurta asutuksen lisäystä Hailuotoon ei ole odotettavissa.
Kiinteän yhteyden toteutumisen vaikutukset näkynevät enemmän seudullisen virkistyskäytön lisään-
tymisessä ja matkailussa.  Asia on huomioitu strategisessa kaavassa riittävästi, joskin liikenteen osalta
kaavaselostusta tarkennetaan.
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Strateginen yleiskaava korvaa alueellaan Oulun seudun yleiskaava 2020:n. Paikoin strategisen kaavan ra-
jausta suhteessa seudun yleiskaavamerkintöihin voisi olla hyvä vielä harkita. Samoin voisi olla hyvä harkita
myös sitä, että onko jo suhteellisen iäkkään seudun yleiskaavan jättäminen voimaan osittainkaan enää tar-
koituksenmukaista.

Kaavan laatijan vastine:
Lausunnossa ilmeisimmin tarkoitetaan laadittavan strategisen yleiskaavan ulkopuolisia Hailuodon kun-
nan alueita, kuten pieniä saaria ja laajahkoa merialuetta kunnan ympärillä?  Kyseisten alueiden mu-
kaan ottaminen tähän kaavaan tässä vaiheessa ei ole kaavaprosessin ja selvitysaineiston perusteella
järkevää.

Kaava-alueella on voimassa neljä hyväksyttyä oikeusvaikutteista kaavaa, joiden alueella strateginen yleis-
kaava ei tule voimaan. Lisäksi kaavakartalla on osoitettu keskeneräiset osayleiskaavahankkeet luonteeltaan
informatiivisilla aluemerkinnöillä. Kaavamääräyksessä on lisäksi todettu että, Voimaan jäävät osayleiskaavat
on osoitettu kaavakartalla yllä mainituilla numerotunnuksilla. Hailuodon strateginen yleiskaava ohjaa näiden
kaavojen muuttamista ja uudistamista muutoin paitsi rantarakentamisen osalta.
ELY-keskus toteaa, että kaavojen väliset oikeusvaikutukset tulee olla yksiselitteiset ja selkeät. MRL:n 43.2
§:n mukaan yleiskaava korvaa samaa aluetta koskevan aikaisemmin hyväksytyn yleiskaavan, jollei kaavassa
toisin määrätä. Samalla alueella voi olla voimassa yhtäaikaisesti vain yksi yleiskaava. MRL:n kaavajärjestel-
män mukaan maakuntakaava ohjaa yleiskaavoitusta ja yleiskaavoitus puolestaan asemakaavoitusta. Ainoan
poikkeuksen voisi muodostaa seudun yhteisessä yleiskaavassa osoitettu maakuntakaavasta poikkeava MRL
48.2. §:n mukaisesti laadittu ja seudullinen ratkaisu, jolla voisi katsoa olevan ratkaisua perustelevaa vaiku-
tusta ohi maakuntakaavan ohjausvaikutuksen kunnan laatimaan yleiskaavaan. Yleiskaavalla ei voida sen
tarkkuustasosta tai tavoitteista riippumatta ohjata toisen yleiskaavan laatimista, ei edes luonteeltaan stra-
tegisella yleiskaavalla. Laadittu kaavamääräys tuleekin muuttaa MRL:n periaatteiden mukaiseksi. Myös kaa-
vaselostuksessa tulee tämä periaate kuvata ja kuvausta tarkentaa sekä oikeusvaikutuksia tarkistaa ja kor-
jata mm. kaavaselostuksen oikeusvaikutuksia koskevassa luvussa 8.17. (s. 55).
Strategisen yleiskaavan tarkoituksena voi esimerkiksi olla alueidenkäytön säilyminen kaavan strategisten
tavoitteiden mukaisina niillä alueilla, joille on tarkoitus myöhemmin laatia tarkempi esim. rakentamista oh-
jaava yleiskaava. Kunta voi myös tarkempaa yleiskaavaa laatiessa huomioida strategiset tavoitteet, mutta
kyse ei ole tällöin kaavojen välisestä ohjausvaikutuksesta.
Kaavojen välisestä suhteesta erillinen kysymys on kaavaratkaisun esittäminen yhtenäisenä koko suunnitte-
lualueella. Tällaisella kaavalla ei kuitenkaan voi olla mitään oikeusvaikutuksia eikä tulkintavaikutusta voi-
maan jäävän kaavan alueella. Kaavatilanteen tulee olla myös selkeästi ymmärrettävä. Kaavan laatimisen ja
hyväksymisen yhteydessä voisi siksi olla tarvetta erilliselle tilannetta selkeyttävälle voimaantuloa kuvaavalle
kartalle.

Kaavan laatijan vastine:
Oikeusvaikutuksia tarkennetaan tarpeellisilta osin niin kaavakartalla kuin selostuksessakin.
Esitys voimaantuloa kuvaavasta kartasta lisätään kaavaselostukseen.

Kaavassa on osoitettu erillinen selvitysalue (se), jolla kaavamerkinnän selityksen mukaan: "Ennen alueen
käytön ratkaisemista on selvitettävä, millaisia edellytyksiä on alueen käyttämiseksi esimerkiksi tuulivoima-
tuotannon tarpeisiin. Alueeseen voi liittyä mm. keskenään ristiriitaisia energiahuollon ja luonnonsuojelun
intressejä." Aluetta ei ole osoitettu yksinomaan tuulivoimatuotantoon, mutta kaavaselostuksesta ei käy ilmi
mihin muihin tarkoituksiin selvitysaluetta on suunniteltu. ELY-keskus on esittänyt tuulivoimarakentamiseen
liittyviä näkemyksiä aikaisemmissa kaavaneuvotteluissa. Tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjeistus ei
puolla tuulivoimarakentamisen sijoittamista harjujensuojeluohjelma-alueelle tai valtakunnallisesti arvok-
kaiksi luokitelluille alueille. Maakuntakaavan 3. vaiheen kaavoituksen yhteydessä on tarkasteltu tuulivoima-
rakentamisen kokonaisuutta ja päivitystarpeita Pohjois-Pohjanmaalla. Kaavan ehdotusvaiheen aineisto on
parhaillaan nähtävillä. Kaavaehdotuksen tuulivoimarakentamista koskevien yleisten suunnittelumääräysten
mukaan Perämeren rannikkoalueilla tuulivoimarakentaminen tulisi ensisijaisesti sijoittaa maakuntakaavassa
osoitetuille tuulivoimaloiden alueille. Nämä on hyvä huomioida muun lausunnossa mainitun lisäksi kaavaeh-
dotusta valmisteltaessa. Kaavassa osoitetut muut tv-alueet (tuulivoimatuotannon alue) perustuvat jo hy-
väksyttyjen yleiskaavojen ratkaisuihin, eikä strategista yleiskaavaa ole tarkoitettu tulemaan voimaan näillä
alueilla.

Kaavan laatijan vastine:
Harjun selvitysalueelle tutkittaneen tulevaisuudessa mahdollisesti vain suhteellisen suppeaa tuuli-
voima-aluetta; ehkä mahdollisesti vain muutaman tuulivoimalan käsittävää aluetta (enintään 2-3 voi-
malaa), joten rakentamisen volyymi jää siis selvästi alle maakuntakaavassa huomiotavista seudullista
tuulivoima-alueista. Selvitysalueen osalta muita yhteensovitettavia maankäyttömuotoja ovat mm. jä-
kälätalous ja virkistyskäyttö.
ELYn kanssa käydyissä aiemmissa kaavaneuvotteluissa on keskusteltu mahdollisesta tuulivoimaraken-
tamisesta Hailuodon valtakunnallisesti arvokkaalla alueella; keskusteluissa tuli esille mm.  Hailuodon
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tuulimyllyperinne ja se, ettei Hailuotoon halutakaan suuria ja laajoja tuulivoimapuistoja, vaan mah-
dollinen tarve on vain pienelle muutaman tuulivoimalan käsittävälle yksikölle.

Luonnonsuojeluryhmä
Kaavamääräyksissä todetaan asianmukaisesti T/TP ja luontomatkailujen kehittämisalue-merkinnän kodalla,
että ”tarkemman hankesuunnitelman tai osayleiskaavoituksen yhteydessä on selvitettävä, ettei alueen ke-
hittäminen heikennä merkittävästi Kirkkosalmen Natura-alueen luonnonarvoja (LSL 65 §). Vastaava mää-
räys tulisi olla selvitysaluemerkinnän kohdalla: hankesuunnitelman tai osayleiskaavoituksen yhteydessä on
selvitettävä, ettei alueen kehittäminen heikennä merkittävästi Natura-alueiden luonnonarvoja (LSL 65 §).
Hailuodossa on 5 Natura-kohdetta, joista 4 sisältyy Natura-verkostoon sekä luonto- että lintudirektiivin mu-
kaisena kohteena.
Tuulivoimaloiden suunnittelu Harjulle edellyttää LSL 65 §:n mukaista Natura-arviointia erityisesti lintudirek-
tiivin perusteella. Tuulivoimarakentamisen suunnitteluoppaan (YM 2016) mukaan pääsääntöisesti tuulivoi-
marakentamiselle soveltumattomia alueita ovat valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, joihin Hailuoto
sisältyy. Edelleen saman suunnitteluoppaan mukaan tuulivoimaloita ei tule suunnitella lintujen päämuutto-
reittien keskittymäalueille. PohjoisPohjanmaan liiton tuoreessa muuttolinnustoselvityksessä 3. vaihemaa-
kuntakaavaa varten Hailuoto on kokonaisuudessaan tällaista aluetta. Harjun selvitysalue sijoittuu mm. suur-
ten petolintujen kuten maakotkien ja piekanojen tärkeälle muuttoreitille. Petolintuja muuttaa Hailuodon yli
paljon. Luontoselvityksessä viitataan Höltän (2013) selvitykseen: ”Monien petolintujen, etenkin maa- ja me-
rikotkan keskeinen muuttoreitti kulkee Hailuodon keskiosan kautta”.
Tuulivoimarakentamisen suunnitteluoppaan mukaan suurten petolintujen pesäpaikkojen suojelutarve on
otettava huomioon tv-rakentamisen suunnittelussa: erityisiä vaatimuksia selvityksille, kun suunnittelualue
sijaitsee n. 2 km säteellä suurten petolintujen pesäpaikoista. Hailuodosta on tiedossa 3 merikotkareviiriä;
ne ja lajin pesät sijaitsevat kaikki Natura-alueiden ulkopuolella; kaksi näistä Natura-alueen reunan tuntu-
massa. Lisäksi ehkä 2 reviirin pesät ovat vielä löytymättä. Tarkemmissa selvityksissä nämä on otettava
huomioon.
Kaavaselostus on hyvin laadittu ja havainnollinen. Luontoselvitys voidaan katsoa strategisen yleiskaavan
tarkoitukseen riittäväksi.
Marjaniemen, Pajuperän ja Sunikarin hiekkaranta- ja dyynialueet on merkitty SL-alueiksi (luonnonsuojelu-
alue). Kyseessä on kuitenkin alue, jolla on suojeltuja luontotyyppejä (= luonnonsuojelulain mukaisten luon-
totyyppien ominaispiirteiden muuttaminen on kielletty). Tämä tuodaan esiin kaavaselostuksessa.

Kaavan laatijan vastine:
Selvitysaluemerkinnän (se) selitykseen lisätään lausunnossa esitetty huomio Natura-alueiden luon-
nonarvojen turvaamisesta. Lisäksi on tiedossa, että mm.  tarkemmat linnustoselvitykset voivat vai-
kuttaa oleellisesti tuulivoimarakentamisen mahdollisuuksiin Harjun alueella.
Marjaniemen, Pajuperän ja Sunikarin hiekkaranta- ja dyynialueet on muutettu viranomaisneuvotte-
lussa 5.12.2018 keskustellun mukaisesti SL-merkinnän sijasta luo-merkinnälle.

Ympäristönsuojeluyksikkö
Kaavaselostuksen luvussa 5.12 on tuotu esille pohjavesialueet. ELY-keskus on tehnyt Hailuodon kunnan
pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten tarkistukset 23.2.2018. Kaavaselostuksessa pohjavesialueet on
esitetty ELY-keskuksen pohjavesialueiden tarkistuspäätöksen mukaisina. Kaavaselostuksen luvussa 5.13 on
tuotu esille melua tuottavina kohteina Pöllän lentopaikka ja Hailuodon ampumarata-alue. Lisäksi on tuotu
esille Luovontien ja Marjaniementien melualueet. Pöllän lentopaikan alueelle sekä Hailuodon ampumaradan
alueille on laadittu meluselvitykset alueilla laadittavina olleiden kaavoitusten yhteydessä. Lentopaikan ja
ampumaradan suositusarvojen mukaiset melualueet tulisi osoittaa strategisen yleiskaavan kaavakartalla.
Tarvittaessa on käytettävä myös meluntorjuntatarvetta osoittavaa kaavamerkintää. Tieliikenteen melualu-
eiden osoittaminen kaavakartalla ei ole tarkoituksenmukaista kaavakartan mittakaava huomioon ottaen.
Melualueista voisi laatia koostekuvan kaavaselostukseen. Lisäksi melun huomioon ottamisesta yksityiskoh-
taisemmassa suunnittelussa sekä rakentamisessa on tarpeen lisätä kaavamääräys.

Kaavan laatijan vastine:
Hailuodon lentopaikan melualue sekä Hailuodon ampumaradan melualue (yhdistelmäkartta maksimi-
alueista)  lisätään kaavakartalle viranomaisneuvottelun 5.12.2018 ohjeiden mukaisesti.
Hailuodon ampuradan nykyinen suhteellisen laaja melualue tulee kuitenkin todennäköisesti supistu-
maan tulevaisuudessa, sillä meluvaikutuksia voidaan selkeästi pienentää rakentamalla ampumasuojia
ja meluvalleja. Kyseisiä toimenpiteitä on aiottu toteuttaa nykyiseen asutukseen kohdistuvien vaiku-
tuksien vähentämiseksi ja toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen melualue on todennäköisesti hyvin
erilainen kuin nyt.
Melumääräysten kaavaselitysteksteihin lisätään maininta melun huomioon ottamisesta alueiden tar-
kemmassa suunnittelussa lausunnossa esitetyn mukaisesti.
Lisäksi kaavan yleismääräysten kohtaan ”Keskeinen kyläraitti” on lisätty maininta tieliikenteen melu-
alueesta.
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Vesistöyksikkö
Kaavan luonnosvaiheessa alimmaksi rakentamiskorkeudeksi on määritetty +2,4 mmpy (N2000). Ympäris-
töhallinto on julkaissut oppaan alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämiseksi ranta-alueilla (Ympäristö-
opas, 2014). Oppaassa on esitetty (s. 49) alimpia suositeltuja rakentamiskorkeuksia, joka on Oulun osalta
ilman aaltoiluvaraa 260 cm (N2000) järjestelmässä. Hailuoto sijoittuu Oulun edustan merialueelle. Strate-
ginen yleiskaava tulee ohjaamaan tarkempaa maankäytön suunnittelua ja kaavan laadinnan tulisi perustua
riittäviin selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin kaavan tarkoitus huomioiden.
Alimman rakentamiskorkeuden määrittämiseksi kunta voi hyödyntää mm. edellä mainittua opasta, vuonna
2017 päivitettyjä meritulvakartoituksia sekä ympäristöhallinnon internet-sivuja (http://www.ympa-
risto.fi/fi-FI/Vesi/ Tulviin_varautuminen). Tarvittaessa kunta voi pyytää asiasta erillistä lausuntoa ELY-kes-
kuksesta.

Kaavan laatijan vastine:
Ympäristöhallinnon oppaassa suositellaan alimmaksi rakentamiskorkeudeksi ilman aaltoiluvaraa Ou-
lun tuntumassa 250 cm (N2000).  Entisen Merenkulkulaitoksen tutkimusprofessori Kimmo Kahman
mukaan Hailuodon meriveden korkeudet ovat Oulun (250 cm, N2000) ja Raahen (230cm, N2000)
arvojen keskiarvon mukaisia. Oulun arvot eivät kuvaa Hailuodon tilannetta, koska Oulu sijaitsee lah-
den perukassa ja muutokset siellä ovat suurempia kuin avomerellä.  Hailuodon kunta katsoo, että
alimmaksi rakentamiskorkeudeksi soveltuu kaavaluonnoksessa käytetty arvo +2,4 m, N2000.

Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue
Liikennevastuualueella ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta.

Jatkotoimet
Hailuodon strategisen yleiskaavan luonnos on huolellisesti laadittu ja antaa hyvät perusteet kaavaehdotuk-
sen valmistelulle. ELY-keskus esittää tässä lausunnossa joitain muutoksia ja tarkennuksia kaavaratkaisuun
sekä täydennystarpeita kaava-aineistoon, jotka on syytä huomioida kaavan valmistelussa. Lisäksi lausun-
nossa esitetään ehdotuksia kunnan harkittavaksi jatkosuunnittelua varten. Kaavasta on tarpeen järjestää
viranomaisneuvottelu. Sopiva ajankohta neuvottelun järjestämiseksi on siinä vaiheessa, kun luonnosvai-
heen lausuntopalaute on saatu ja kunnalla on perustellut esitykset palautteen huomioimisesta.

Kaavan laatijan vastine:
Ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista on järjestetty viranomaiseneuvottelu 5.12.2018.

1.2 Pohjois-Pohjanmaan museo / rakennusperintö
kulttuuriperintötyön johtaja Pasi Kovalainen, rakennustutkija Anita Yli-Suutala,
28.3.2018

Lausunnon alussa on toteavaa tekstiä kaavaprosessista ja kaavaluonnoksesta. Tämä lausunto koskee
rakennettua kulttuuriympäristöä.
Hailuoto on kokonaisuudessaan valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY-alu-
etta), jonka ainutlaatuisuutta, säilyneisyyttä ja identiteettiä sekä sen säilymistä jatkossa tulee vahvis-
taa kaavoituksen avulla. Sen vuoksi tiivistäminen ja uuden täydennysrakentamisen sijoitusta määritel-
täessä tulee kaikilta osin ottaa huomioon oleva arvokas ja perinteinen rakennuskanta, miljöö ja siihen
oleellisen osana kuuluva maisema, avoimet peltoaukeat ja metsän reunat. Näkymät saarta halkovalta
tieltä, mutta erityisesti asukkaiden pihapiirien lähialueilla tapahtuva muutos tulee mitoituksessa erityi-
sesti arvioida olevan rakenteen kannalta.
Kaavatyön linjauksiin ja sen tavoitteisiin on kirjattu elinkeinojen, ympäristön ja virkistyksen ja asumi-
sen turvaaminen elinvoimaisena sekä niiden sijoittuminen, tukeutuminen olevaan infrastruktuuriin.
Hailuodossa pysyvää asumista (v.2013) on 491 asuntokuntaa ja yli puolet eli 545 asuntokuntaa. Ra-
kennusten nykykäyttö painottuu vahvasti siis loma-aikoihin. Arvokas ja perinteinen rakentaminen on
sijoittunut Keskikylälle ja Luovontien varteen ja sen lähialueille. Täydennyksinä uusien asuinalueiden
tai taloryhmien sijoittamisessa perinteisten pihapiiriin välittömään läheisyyteen tulee säilyttää edelleen
niiden perinteinen väljyys. Alueiden mitoitus tulee määritellä siten, että olevien pihapiirien sisältämät,
säilyneet ja kunnostetut rakennusryhmät pitävät yllä alueen hierarkiaa. Muutos lähialueella, olipa se
avoin maisema tai suojainen taustametsä, alueen muuttuminen uusien rakennettavien tiiviiden talo-
ryhmien myötä voi toteutuessaan uhata olevaa, arvokasta miljöötä, niiden yksityisyyttä ja viihtyisyyttä.

Uusia asuinalueita on sijoitettu pieniksi ryhmiksi saaren itäosaan lähelle nykyistä lauttarantaa ja mah-
dollisen siltayhteyden lähettyville. Ne ovat sijoitettu päätien läheisyyteen, metsään tai olevaan
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tieyhteyden varteen. Toisaalta saaren palvelut sijoittuvat etäämmälle saaren keskiosaan, palvelujen
tarjoajan kannalta asuinryppäiden sijoitus itäpäätyyn voi olla haaste uudelle asukkaalle. Oman kunnan
palvelun tarjoajan sijaan suuntaudutaan kunnan ulkopuolelle. Täydennysrakentamisen paikkoja on tar-
koituksella ylimitoitettu, merkitty huomattava määrä, jolloin niiden toteutuminen ja toteuttamatta jät-
täminen tullaan määrittelemään tarkemmissa kyläkaavoissa.
Rakennusryhmiin ja yksittäisille tiloille johtavia teitä ei ole varsinaisesti koskaan rakennettu, ne ovat
rakentuneet isolta osin ajan kuluessa muodostuneen tienkäytön mukaan. Kapeat tilaryhmän käyttämät
tiet tuovat perinteiseen pihapiiriin kulun oman pysähtyneen henkensä, joka huonosti kestää täyden-
nysrakentamisen tuomaa lisääntyvää liikennettä, sen myötä tason nosto tulee tarpeelliseksi. Kapeiden
teiden leventäminen, niiden tason nosto tulee väistämättömästi vaikuttamaan perinteiseen kauan säi-
lyneeseen maisemaan haitallisesti.

Kunnan energiavaranto perustuu Lumijoen kautta johdettuun merikaapeliin sekä oleviin tuulivoimaloi-
hin Marjaniemessä ja Santosessa. Uutena alueena on strategisessa yleiskaavassa merkitty selvitysalu-
eeksi Harjun alue, missä ei ole asumista mutta huomattavia luonnon kannalta ristiriitaisia intressejä.
Saaren matkailun tärkeyteen ja valtakunnalliseen arvoon nojautuen uusien tuulivoimaloiden sijoittami-
nen voi herättää ristiriitaisia tunteita, eikä uuden tuulipuiston sijoittaminen saaren keskiosaan voida
katsoa olevan kunnan imagon kannalta kannatettavaa. Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole muuta
huomautettavaa Hailuodon Strategisesta yleiskaavan luonnoksesta.

Kaavan laatijan vastine:
Huoli uuden rakentamisen taajamakuva- ja maisemavaikutuksista on aiheellinen, mutta Hailuodon
strategisella kaavalla ei määritellä rakentamisen mitoitusta eikä tiiveyttä, vaan ne ratkaistaan tapaus-
kohtaisesti yksityiskohtaisemmalla kaavoituksella. Strategisen yleiskaavan yleismääräyksissä on py-
ritty antamaan määräyksiä, jotka tähtäävät taajamakuvallisten ja mitoituksellisten seikkojen huomi-
oon ottamiseen tarkemmassa kaavoituksessa. Lisäksi kaavan jatkotyöstössä asuinalueiden merkintä-
tekstejä muokataan niin, että vaatimus rakentamisen soveltuvuudesta kulttuuriympäristöön tulee pa-
remmin esille.

Kaavaa laadittaessa on tiedostettu, että Santoseen osoitetut uudisrakentamisaluevaraukset saattavat
saaren rakennettavan kiinteän yhteyden myötä houkutella asukkaita, jotka hakevat palvelunsa kun-
takeskustan sijaan Oulun suunnalta. Tästä huolimatta Santosen osittainen täydennysrakentaminen
Luovontien tuntumassa on katsottu kunnan kannalta positiiviseksi asiaksi.
Kapeiden teiden leventämistarve mm. palo- ja pelastusnäkökohtien sekä lisääntyvän rakentamisen
myötä voi olla paikoitellen tarpeellista; tiealuevaraukset kuten rakennuspaikkojen määrä tarkentuvat
yksityiskohtaisemmissa osayleiskaavoissa.

Harjun selvitysalue on osoitettu selvitysalueeksi, koska tuulivoimarakentamisen mahdollisuuksista
mm. suhteessa luontoarvoihin ja muihin elinkeinoihin ei ole vielä varmaa tietoa. Vaikka selvitysalueen
rajaus on laaja, ei alueelle havitella laajaa tuulivoimapuistoa, vaan selvästi seudullisen tuulivoima-
alueen mittakaavan alittavaa tuulivoimapuistoa, joka voisi käsittää mahdollisesti vain 2-3 tuulivoima-
laa.

1.3 Pohjois-Pohjanmaan museo / arkeologia
kulttuuriperintötyön johtaja Pasi Kovalainen, arkeologi Mika Sarkkinen,
28.3.2018

Hailuodon kunta on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan museon lausuntoa Hailuodon strategisesta yleiskaa-
van 2030 luonnoksesta (19.2.2018). Tämä Pohjois-Pohjanmaan museo lausunto koskee arkeologista
kulttuuriperintöä.
Lausunnon alussa on toteavaa tekstiä kaavaprosessista ja kaavaluonnoksesta.
Kaavan tarpeisiin on tehty arkeologinen inventointi vuonna 2016 (Hailuoto 2016. Hailuodon strategisen
yleiskaavan arkeologinen inventointi 2016. Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu). Inventoinnissa kir-
jattiin ensinnäkin 23 arkeologisen kulttuuriperinnön piiriin kuuluvaa kohdetta sekä peräti 85 vanhojen
1700-luvun karttojen perusteella paikannettua talon tai torpan paikkaa. Inventoinnin tuloksena Museo-
viraston ylläpitämässä muinaisjäännösrekisterissä on tällä hetkellä 12 kohdetta, jotka on katsottava
muinaismuistolain (295/1963) tarkoittamiksi kiinteiksi muinaisjäännöksiksi.
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Kiinteät muinaisjäännökset on merkitty kaavakartalle kohdemerkinnöin (musta neliö). Kohteiden iden-
tifioimiseksi tulee niihin liittää sm-merkintä ja siihen liittyvä numero, joka viittaa kaavaselostuksessa
olevaan luetteloon (esim. sm-1). Kaavamääräyksen tulee tarkentaa muotoon:

MUINAISMUISTOKOHDE
Muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Kohteen kaivaminen, peittämi-
nen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kiel-
letty. Kohdetta koskevista suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Kohteen nu-
mero viittaa kaavaselostuksessa olevaan luetteloon.

Lisäksi inventoinnissa kirjattiin useita arkeologiseen kulttuuriperintöön sisältyviä kohteita, joiden ei kui-
tenkaan katsota kuuluvan muinaismuistolain piiriin. Näistä kohteista viisi on katsottu maankäytössä
huomioon otettavaksi niin sanotuksi muuksi kulttuuriperintökohteeksi. Muinaisjäännösten tapaan nämä
on merkitty kaavakartalle kohdemerkinnällä (musta pallo). Merkintään tulee liittää kirjaintunnus s, jo-
hon liittyy kohteen yksilöivä kirjaintunnus (esim. s/A).

Kaavaselostuksessa muinaisjäännökset käsitellään kohdassa 5.6 Muinaismuistot. Kun kohdassa käsi-
tellään Kiinteät muinaisjäännökset, Muut kulttuuriperintökohteet ja Historiallisen ajan asuinpaikat, so-
pivampi otsikko olisi Arkeologinen kulttuuriperintö. Tekstin alussa viitataan Museoviraston ylläpitämään
muinaisjäännösrekisteriin, toteamalla sen tietojen olevan ”ajanmukaiset ja arvotetut”. Kun arvottami-
nen ei tässä yhteydessä ole asianmukainen termi riittää, että todetaan tietojen olevan ajantasaiset.
Koska tiedot muinaisjäännöskannasta ajan myötä täydentyvät, tulisi kohdassa viitata muinaisjäännös-
rekisteriin, joka on nähtävissä osoitteessa https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/ , sen kohdassa arkeo-
logiset kohteet. Äijänkankaan ja Marjaniemen kohteet ovat kuriositeetteja, joiden maininta on perus-
teltua, mutta niiden osuutta voisi tiivistää.
Lyhyen tekstiosuuden jälkeen on luettelo Muinaisjäännöksistä sekä Muista kulttuuriperintökohteista.
Muinaisjäännösluettelon kohteisiin 8-12 tulee lisätä muinaisjäännösrekisterin mukainen kohdetunnus.
Muiden kulttuuriperintökohteiden luettelossa on kuvaus kartalle merkityistä kohteista (A-E). Näiden
jälkeen on maininta historiallisen ajan asuinpaikoista eli kantataloista ja torpista. Niiden lukumääräksi
ilmoitetaan  73.  Todellinen  määrä  on  85  (73  +  12).  Nämä on  esitetty  luettelona  ja  kartalla  (s.  30).
Näiden merkitystä on syytä avata selostuksessa seuraavassa kahdessa kappaleessa esitetyn mukai-
sesti. Tämän osuuden voisi väliotsikoida Historiallisen ajan asuinpaikat.

Pääosa inventoinnissa 2016 paikannetuista historiallisen ajan asuinpaikoista on edelleen käytössä ole-
via pihapiirejä, vain muutamat myöhemmin rakennettuja alueita. Hailuodossa vanhojen tilojen asutus-
jatkumo ulottuu vähintäänkin noin 250 vuoden taakse, ainakin osalla asutuksesta on jo keskiaikainen
tausta. Vaikka asutus on ajan myötä täydentynyt ja uudistunut, on asuinrakentamisen ja muun maan-
käytön pitkä historia näkyvissä poikkeuksellisella tavalla.
Paikannettujen kohteiden osalta on huomattava, että edelleen asuttuna olevat 1700-luvun puolivälistä
tunnetut talonpaikat katsotaan pääsääntöisesti muiksi kulttuuriperintökohteiksi ja että käytöstä pois
jääneet autioituneet 1700-luvun puoltaväliä vanhemmat talonpaikat ja torpanpaikat ovat kiinteitä mui-
naisjäännöksiä. Kiinteiksi muinaisjäännöksiksi katsotaan myös alueella mahdollisesti olevat aiemmat
rakenteet, joista maastossa on havaittavissa konkreettisia merkkejä joko maan pinnalla tai maanpinnan
alla. Vanhojen talojen yksityisiä pihapiirejä ei kuitenkaan selvitystyön yhteydessä vuonna 2016 tarkas-
tettu. Niinpä vanhojen kantatalojen osalta on huomattava, että mikäli maankäyttö olennaisesti muuttuu
niiden alueella tai niiden alueelle suunnitellaan uutta rakentamista, tulee selvittää, onko hankkeella
vaikutusta arkeologiseen kulttuuriperintöön.

Kun Strateginen yleiskaava ei suoraan ohjaa rakentamista, ei kohteita ole merkitty kaavakartalle, vaan
ne tulevat tarkemmin huomioon otettavaksi tarkemman kaavoituksen yhteydessä. On kuitenkin huo-
mattava, että näiden historiallisten asuinpaikkojen alueella mahdollisen uudisrakentamisen yhteydessä
tulee selvitettäväksi, onko rakentamisella vaikutusta arkeologiseen kulttuuriperintöön. Maininta asiasta
selostuksessa ei ole riittävä menettelyn varmistamiseksi, joten tämä on hyvä mainita kaavan yleismää-
räyksissä esim. ”Kaavaselostuksessa mainituille historiallisille asuinpaikoille uutta rakentamista tai
muuttuvaa maankäyttöä osoitettaessa tulee selvittää hankkeen vaikutus arkeologiseen kulttuuriperin-
töön”.
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Pohjois-Pohjanmaan museo yhtyy kohdassa 8.3 esitettyyn arviointiin kaavan vaikutuksesta muinais-
jäännöksiin. Kohdan 8.17 lopussa lueteltuun muuhun erityislainsäädäntöön tulee lisätä muinaismuisto-
laki.
Kokonaisuutena arkeologinen kulttuuriperintö on otettu kaavaluonnoksessa hyvin huomioon, eikä yllä
esitetyn lisäksi Pohjois-Pohjanmaan museolla ole muuta huomauttavaa kaavaluonnoksesta arkeologi-
sen kulttuuriperinnön osalta.

Kaavan laatijan vastine:
Kaavaselostusta sekä kaavakarttaa täydennetään lausunnossa esille tuotujen periaatteiden mukai-
sesti.

1.4 Liikennevirasto
johtaja Päivi Nuutinen, ylitarkastaja Jani Koiranen, 23.3.2018

Hailuodon kunnanhallitus on pyytänyt Liikenneviraston lausuntoa Hailuodon strategisen yleiskaavan luon-
noksesta. Strateginen yleiskaava laaditaan yleispiirteiseksi, mutta oikeusvaikutteiseksi kaavaksi, joka ohjaa
jatkossa yksityiskohtaisempia kaavoja. Liikennevirasto on tutustunut kaavaluonnokseen ja antaa lausun-
tonsa vesiväylien näkökulmasta.

Kaava-alueelle johtaa Liikenneviraston ylläpitämät Oulunsalo-Hailuoto väylä, Marjaniemen väylä ja Pöllän-
lahden venereitti. Kaava-alueen ranta-alueille sijoittuu useita kiinteitä merenkulun turvalaitteita (linjatau-
luja, merimajakka ja apuloisto) ympäri Hailuodon rantaviivaa. Lisäksi saaren sisäosaan, Hyypänmäelle, si-
joittuu merenkulun kiinteä turvalaite, ylempi linjataulu. Merenkulun kiinteät turvalaitteet sijoittuvat kaava-
karttaan merkityille rantavyöhykkeen monitoimialueille, maa- ja metsätalousvaltaisille alueille, satama-alu-
eille sekä virkistysalueelle.
Olemassa olevat väylät tulisi merkitä kaavakartalle. Vaikka kyseessä on yleispiirteinen strateginen kaava,
Liikennevirasto huomauttaa, että alueiden yleisöpiirteisessäkin suunnittelussa tulee huomioida kaava-alu-
eella sijaitsevat turvalaitteet siten, että niiden näkyvyys merenkulkujoille huomioidaan.

Kaavakartalle on merkitty tuulivoimatuotannon alueet Marjaniemen ja Huikun edustan merialueille. Kaava-
selostuksessa ei käy ilmi, onko Huikun tuulivoimaloiden määrää tarkoitus lisätä nykyisestä.
Mikäli tavoitteena on lisätä Huikun alueen tuulivoimatuotantoa, tarkemmassa tuulivoimasuunnittelussa tulee
huomioida Liikenneviraston olemassa oleva väylä sekä alueella kulkeva vesiliikenne.  Hankkeesta vastaavan
tulee huomioida, että vesiväylän ja tuulivoimaloiden välillä tulee olla riittävä turvaetäisyys, jonka Liikenne-
virasto arvioi tapauskohtaisesti suunnitelmien tarkenuttua. Liikenneviraston turvaetäisyysvaatimuksella voi
olla merkittä vaikutus tuulivoimaloiden lopullisiin sijoituspaikkoihin.
Marjaniemen merialueen edustalle on osoitettu tuulivoimaloiden alue, joka sijoittuu Liikenneviraston VTS-
tutkan edustalle. Toteutuessaan tuulivoimalat saattaisivat aiheuttaa katvesektorin tutkan valvonta-alueelle,
joka aiheuttaisi haittaa liikenteen ohjaukselle. Liikenteenohjauksen keskeisin havaintoväline on tutka, jolla
on oltava esteetön näkemä koko valvonta-alueelleen. Mikäli tuulivoimalat aiheuttaisivat VTS-tutkalle katve-
sektorin sen valvonta-alueelle, ja vaarantaisivat siten alusliikennepalvelulaissa Liikennevirastolle osoitetun
tehtävän alusliikennepalvelun järjestämisestä alueella, tuulivoimalan toteuttajan on varauduttava kompen-
soimaan Liikennevirastolle uusi VTS-tutka-asema, joka on sijoitettava siten, ettei tuulivoimaloista aiheutuva
häiriö estä liikenteenohjausta hankealueella.

Liikennevirasto esittää, että tuulivoimatuotannon alue –kaavamerkinnän määräykseen lisätään maininta ve-
siväylien, –liikenteen ja merenkulun tutkajärjestelmien huomioon ottamisesta, esimerkiksi näin:
Merenkulun navigointi-, turvallisuus- ja tutkavaikutukset tulee selvittää, kuten myös mahdollinen tutkakom-
pensaation tarve. Tarvittavat selvitykset tulee sopia Liikenneviraston kanssa. Tuulivoimalat eivät saa aiheut-
taa haittaa tai vaaraa merenkululle eikä merenkulun turvalaitteille.

Kaavan laatijan vastine:
Vesiliikenteen väylät lisätään kaavakartalle.  Turvalaitteiden huomioiminen kaavakartalla ei ole mah-
dollista kaavan yleispiirteisyys huomioon ottaen, mutta asiaa tarkennetaan kaavaselostuksen kohtaan
8.10 Vaikutukset liikenteeseen.
Marjaniemen ja Huikun tv-alueet on määritelty rantayleiskaavassa, johon strategisella yleiskaavalla ei
puututa.  Lisäksi Huikun tv-alue on merialueen osayleiskaavassa. Marjaniemen ja Huikun tuulivoima-
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alueet ovat siis voimassa olevien ja voimaan jäävien tarkempien osayleiskaavojen mukaisia varauksia,
eikä nyt laadittavalla strategisella kaavalla voida muuttaa niiden sisältöä. Hailuodon strategisella kaa-
vakartalla tuulivoimatuotannon alueet (tv) ovat siis informatiivisia, voimaan jäävien kaavojen merkin-
töjä, eikä strategisella kaavalla ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ohjausvaikutusta tuleviin
osayleiskaavoihin, sillä MRL:n mukaisesti maakuntakaava (tai seudullinen yleiskaava) ohjaa aina yleis-
kaavoitusta.  Tulevia osayleiskaavoja laadittaessa kunta voi kuitenkin huomioida strategisen yleiskaa-
van tavoitteet.   Hailuodon strategisen yleiskaavan tv-merkintätekstiä muokataan lausunnossa esitet-
tyyn suuntaan.

1.5 Oulun seudun ympäristötoimi
ympäristöjohtaja Leena Tuuri, 4.4.2018

Kaava-aineistona oli nähtävillä arkeologinen inventointi 2016 ja luontoselvitys 2016. Luontoselvityksessä on
tuotu esille selvityksen yleispiirteisyys ja suuntaa-antavuus. Strategiseen yleiskaavaan tulee riittävän sel-
västi kirjata tarkempien luontoselvitysten tarve alueiden jatkosuunnittelussa.

Kaavan laatijan vastine:
Tarkempien luontoselvitysten tarve alueiden jatkosuunnittelussa kirjataan kaavaselostukseen. Kussa-
kin kaavaprosessissa arvioidaan aina tapauskohtaisesti kaavan tarkoitus huomioiden riittävien selvi-
tysten tarve (MRL 9 §).

Yleiskaavaluonnoksessa on osoitettu kolme tuulivoima-aluetta. Alueista uusi on mantereelle osoitettu Harjun
tuulivoima-alue, joka on merkitty selvitysalueeksi. Voimassa olevassa maakuntakaavassa Hailuotoon ei ole
merkitty tuulivoima-alueita. Maakuntakaavassa koko Hailuoto on merkitty valtakunnallisesti arvokkaaksi
maisema-alueeksi sekä valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Lisäksi Hailuodossa on valta-
kunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuuluva harjualue. Maakuntakaavan yleismääräyksissä todetaan,
että tuulivoimarakentamista suunniteltaessa voimalat tulee sijoittaa kyseisten alueiden ulkopuolelle. Sama
todetaan maakuntakaavan 3. vaiheen kuulemisvaiheen luonnoksessa. Yleiskaavaluonnoksessa Harjun tuu-
livoima-alue sijoittuu edellä mainituille alueille. Kaavaselostuksessa on rinnastettu tietyllä tasolla maisema-
kuvassa vallinneet perinteiset tuulivoimalat nykyaikaisiin moderneihin voimaloihin, joiden kokonaiskorkeu-
det liikkuvat yli 200 metrissä ja joiden vaikutukset maisemakuvaan ovat huomattavat.
Alueidenkäytön suunta määritellään strategisella yleiskaavalla. Ympäristötoimi pitää tärkeänä, että ennen
Harjun tuulivoima-alueen käytön ratkaisemista selvitetään asianmukaisesti, millaisia edellytyksiä alueen
käyttämiseen esimerkiksi tuulivoima-alueena on. Selvitykset tulee tehdä ennen kuin kyseiselle alueella ale-
taan laatia tuulivoima-alueen osayleiskaavaa. Selvityksien tulee kattaa myös vaikutusten arviointi ihmisten
terveydelle ja viihtyvyydelle.

Kaavan laatijan vastine:
Harjun alueelle ei ole osoitettu tuulivoima-aluetta, vaan selvitysalue.  Alue on osoitettu selvitysalu-
eeksi juuri siksi, koska tuulivoimarakentamisen mahdollisuuksista mm. suhteessa luontoarvoihin ja
muihin elinkeinoihin ei ole vielä varmaa tietoa, vaan asiaa tulee selvittää. Vaikka selvitysalueen rajaus
on laaja, ei alueelle havitella laajaa tuulivoimapuistoa, vaan selvästi seudullisen tuulivoima-alueen
mittakaavan alittavaa tuulivoimapuistoa, joka voisi käsittää muutamia tuulivoimaloita, mahdollisesti
2-3 voimalaa. Selvitysalueen maankäyttö on viranomaisneuvotteluissa keskustellun perusteella kat-
sottu voitavan ratkaista erillään strategisesta yleiskaavasta ja siis myöhemmin erillisselvitysten
myötä.

Yleiskaavaluonnoksessa on esitetty uutta asutusta pääosin olemassa olevien asuinalueiden yhteyteen. Li-
säksi on osoitettu keskustan ulkopuolelle Viinikantien varteen uusi Jääränpään teollisuus- ja työpaikka-alue.
Näiden alueiden tulee olla viemäröitävissä.

Kaavan laatijan vastine:
Uudet rakennusalueet sekä reservialueet on sijoiteltu niin, että ne ovat kunnan nykyisen viemäröinnin
toiminta-alueen tuntumassa tai välittömässä läheisyydessä. Asia määritetään yksityiskohtaisemmin
tarkemmissa kaavoissa. Viinikantien varren TP/T -alue on hieman etäämmällä viemäröinnin nykyisestä
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toiminta-alueesta, mutta lähtökohta kuitenkin on, että kaikki uudisrakennukset tulee liittää siirto-
viemäriin.

Ympäristötoimi pitää kaavamääräyksissä kaavamerkinnällä AM2 (Maatilojen talouskeskusten alue) olevaa
minimipinta-alavaatimusta 8000 m liian pienenä. Enintään viiden hevosen tallin rakennuspaikan tulisi olla
vähintään hehtaarin kokoinen. Ympäristötoimi pitää hyvänä nykyisille eläinsuojille osoitettuja suojavyöhyk-
keitä.
Yleiskaavaluonnoksessa on merkitty 13 kpl paikallista uimapaikkaa merkinnällä, jota kaavamerkintäsuosi-
tusten mukaan käytetään uimarannoista. Mikäli näihin perustetaan virallinen uimaranta, on siitä tehtävä
terveydensuojelulain 13 §: mukainen ilmoitus.
Lisätietoja: ympäristötarkastaja Jonna Hakala, p. 050 595 0361 ja terveystarkastaja Erkki Voutilainen, p.
044 703 6715.

Kaavan laatijan vastine:
AM2 rakennuspaikkojen lopullinen koko määritellään yksityiskohtaisemman kaavoituksen kautta, jol-
loin rakennuspaikan koko on mahdollista määrittää esimerkiksi myös tilalla olevien hevosmäärien mu-
kaan.
Paikallisen uimapaikan merkintäkuva ei ole täysin samanlainen kuin virallinen uimaranta-merkintä,
eikä lukuisia paikallisia uimapaikkoja ole tarkoitus muuttaa virallisiksi uimarannoiksi.

1.6 Oulu-koillismaan pelastuslaitos
riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas, 29.3.2018

Hailuodon kunnassa on käynnissä strategisen yleiskaavan 2030 laatiminen. Strateginen yleiskaava on tar-
koitus laatia yleispiirteiseksi, mutta oikeusvaikutteiseksi kaavaksi, joka ohjaa jatkossa yksityiskohtaisempien
kyläkaavojen laatimista. Laadittavan kaavan alue käsittää Hailuodon pääsaaren rantavesialueineen ja lähi-
saarineen.
Strategisen yleiskaavan pääteema on uusien asuinaluevarausten osoittaminen potentiaalisille alueille ja ole-
massa olevaan infraan tukeutuen. Lisäksi kaavassa on pyritty huomioimaan elinkeinojen kehittäminen sekä
matkailun ja ulkoilun tarpeet. Hankkeesta on valmistunut luonnos, josta pyydetään mm. pelastuslaitoksen
lausuntoa. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Yleiskaavan tiestöä koskevassa kaavamääräyksessä tulisi huomioida myös hälytysajoneuvojen pääsymah-
dollisuus. Uusille asuinalueille ja -rakennuksille johtavat tiet on oltava kantavuuden ja leveyden puolesta
hälytysajoneuvoille soveltuvia.

Kaavan laatijan vastine:
Hälytysajoneuvojen pääsymahdollisuudet huomioidaan yksityiskohtaisemmin tarkemmassa kaavoi-
tuksessa;  hälytysajoneuvojen pääsy alueelle on yksi yksityistien mitoitusperusteista.

Strategisessa yleiskaavassa on huomioitu aiemmissa osayleiskaavoissa olevat tuulivoimaloiden alueet. Hai-
luodon lauttarannan tuulivoimala-alueen osalta on hyvä huomioida mahdolliset tuulivoimalaonnettomuudet.
Pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan tuulivoimalan etäisyys keskeisestä tiestöstä tulisi olla vähintään 500
metriä, joka on eristysraja tuulivoimaloiden vakavimmissa onnettomuuksissa (hallinnan pettäminen tai ko-
nehuoneen tulipalo). Tien läheisyydessä sijaitsevan tuulivoimalan onnettomuus saattaa pahimmillaan estää
liikenteen kyseisellä tieosuudella jopa tunneiksi. Lauttarannan tuulivoimala-alue on liian lähellä tietä 816.

Kaavan laatijan vastine:
Huikun tuulivoima-alue on osoitettu alun perin Hailuodon rantayleiskaavassa ja uudelleen Merialueen
osayleiskaavassa (lainvoimainen), joka tulee myös jäämään voimaan strategisen yleiskaavan  alu-
eella. Strategisella kaavalla ei siis voida poistaa tai muuttaa Huikun tuulivoima-alueen kaavallista pe-
rustaa.
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1.7 Hailuoto-seura ry
 2.4.2018

Strategisessa yleiskaavaluonnoksessa Kylätalo Pääkaupan kiinteistö (huoltoasemaa vastapäätä) on merkitty
asumisen alueeksi (A). Esitämme, että aluemerkinnäksi laitettaisiin keskustatoimintojen alue (C).  Mieles-
tämme keskustatoimintojen alue kuvastaa paremmin kyseisellä alueella olevaa toimintaa nyt ja tulevaisuu-
dessa. Pääkaupalla on pitkä historia kauppapaikkana ja haluamme varmistaa, että palvelujen, asumisen ja
työpaikkatoimintojen mahdollisuus säilyy jatkossakin.
Hailuoto-seura ry vuokrasi vuonna 2008 määräalan Hailuodon kunnan Keskikylällä sijaitsevasta Pääkauppa-
nimisestä tilasta RN:o 46:8. ja kunnosti määräalalla sijaitsevan rakennuksen vuosina 2008 – 2012. Raken-
nus nimettiin Kylätalo Pääkaupaksi. Hankkeen rahoittamiseen saatiin rahaa Nouseva Rannikkoseutu ry:ltä
(EU rahoitus) ja lukemattomilta yksityishenkiöiltä, yrityksiltä ja yhdistyksiltä. Rakennus on käytössä kesä-
aikaan, hyväkuntoinen, hirsirunkoinen, perinteisin rakennusmenetelmin kunnostettu vanha kaupparaken-
nus.
Kylätalo Pääkaupasta on tullut erityisesti suosittu matkailukohde ja hailuotolaisten tapaamispaikka.  Raken-
nuksen alakerrassa on hailuotolaisten käsityöläisten osuuskunnan myymälä sekä kaksi Hailuoto-seuran hal-
linnoimaan galleriaa; Galleria Luoto ja Galleria Peräkamari. Yläkerta on vuokrattu hailuotolaisen yrityksen
kesätyöntekijöille. Kesäisin talossa järjestetään saaren kulttuuritapahtumiin liittyviä konsertteja ja muita
tapahtumia (esim. Hailuodon musiikkipäivät).
”Kohde on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja edustaa komealla tavalla aikaansa maalaistaajamaan sovitet-
tuna liike-asuintalona. Rakennus muodostaa kirkonkylän keskusraitin alkupään visuaalisen fokuksen ja vies-
tii yhdessä pihan makasiinirakennuksen kanssa kaupallisten rakennusten historiasta Hailuodossa.   Rakennus
edustaa oman aikansa tasokasta puurakennustekniikkaa: muun muassa massiiviset perustukset, hirsirunko,
betonitiilillä katettu satulakatto.” (arkkitehti Ilpo Väisänen 24.10.2008).”

Kaavan laatijan vastine:
Kaavan keskustatoimintojen aluetta C laajennetaan lausunnossa esitetyn mukaisesti niin, että C -alue
laajenee kylätalon tontille.

1.8 Suomen luonnonsuojeluliitto, Pohjois-Pohjanmaan piiri ry ja Hailuodon luonnon-
suojeluyhdistys
pj Esko Saari, sihteeri Merja Ylönen, pj Kimmo Kaukonen, sihteeri Asko Heikura,
5.4.2018

Strategisen yleiskaavan tarkoituksena on osoittaa maankäytön varauksina kunnan jo aiemmin valitsemia
tavoitteita. Niitä ovat elinvoimaisuuden, omaleimaisuuden ja ainutlaatuisen saaristo-, kulttuuri- ja luonnon-
ympäristön säilyttäminen ja vahvistaminen itsenäisenä kuntana. Kaava laaditaan yleispiirteiseksi, mutta oi-
keusvaikutteiseksi. Selostuksen mukaan päätehtävänä on ohjata asumisrakentamista. Sitä varten tonttiva-
raukset ovat hyvinkin yksityiskohtaisia, vaikka tarkempi maankäytön ohjaus määritellään osayleiskaavoissa.
Kunnan keskeisten asumisen alueiden ohella osoitetaan maankäytön kehittämisen ja eri toimintojen (asu-
minen, virkistys, palvelut, työpaikat, liikenne, maa- ja metsätalous) yhteen sovittamisen pääperiaatteet ja
kulttuuriympäristön suojeluun, luontoarvoihin ja matkailuun liittyvät tarpeet.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntaraken-
teen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esite-
tään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja
muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Miten strateginen kaava eroaa lain
mukaisesta yleiskaavasta jää epäselväksi. Kaavasta on kuitenkin tulossa oikeusvaikutteinen, joten sen on
perustuttava riittäviin selvityksiin.

Kaavan laatijan vastine:
Oikeusvaikutuksia tarkennetaan tarpeellisilta osin niin kaavakartalla kuin selostuksessakin.

Merkittävä strateginen valinta on kiinteä yhteys saaren ja mantereen välille Oulunsalon Riutusta Hailuodon
Huikkuun. Liikenneratkaisusta ovat kunta sekä liikennevirasto ja liikenneministeriö jo päättäneet, vaikka
merialueen osayleiskaava eikä liikenteen yleissuunnitelma ole lainvoimaisia. Kaavaselostusluonnos on päi-
vätty 19.2.2018, mutta viimeisimpiä käänteitä ei ole otettu huomioon. Aiheeseen vain viitataan muutaman
kerran kaavaselostuksessa.
Liikenneyhteyden vaikutukset on rajattu vain merialueelle ja välittömään rantavyöhykkeeseen Huikussa.
Strategisen yleiskaavan vaikutusalueeksi on puolestaan rajattu Hailuodon saari. Kummassakaan tapauk-
sessa liikennemallilla ei ole vaikutusta paljon mihinkään. Liikenneyhteyttä koskevissa selvityksissä viitattiin
strategisen kaavan laadintaan ja siinä yhteydessä tehtäviin selvityksiin vaikutuksista saareen.
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Kaavaselostuksen mukaan liikenneyhteyden vaikutuksia - sosiaalisia, kulttuurisia, ympäristöllisiä ja talou-
dellisia - ei arvioida edelleenkään. Aiemmin kiinteään yhteyteen on ladattu suuria odotuksia asukas- ja työ-
paikkalukuihin, nyt vaikutukset niihinkin todetaan hyvin vähäisiksi. Vaikuttaa siltä, että saaren ja mantereen
välille haviteltu pengertie on mukava vapauttaessaan lautta-aikataulusta, mutta on ongelmallinen saaristo-
kunnan statukseen, joten koko asia sivuutetaan ja toivotaan parasta. Omaleimaisen saaristokunnan säilyt-
tämisen olisi soinut vaikuttavan lauttayhteyden kehittämisen puolesta. Positiivista on kuitenkin kevyen lii-
kenteen pääreitin merkitseminen Huikusta Marjaniemeen.

Kaavan laatijan vastine:
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaisesti ”kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset
arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitet-
täessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus”.  Kussakin kaavahankkeessa tulee siis arvioida
juuri sen kaavan toteuttamisen aiheuttamat vaikutukset.  Hailuodon strategisessa yleiskaavassa ei ole
tarpeen arvioida kattavasti Hailuodon ja Oulunsalon kiinteän yhteyden aiheuttamia vaikutuksia. Stra-
tegisen yleiskaavan vaikutusarvioinnissa on kiinteän yhteyden toteutumista pidetty todennököisesti
toteutuvana lähtöarvona ja kiinteän yhteyden toteutuminen on huomioitu kunnan asukasmäärän mah-
dollisena, mutta suhteellisen pienenä lisäyksenä.  Kaikkineen kiinteää yhteyttä ei määritellä Hailuodon
strategisessa yleiskaavassa, vaan Merialueen osayleiskaavassa, joka lainvoimaisena (lainvoimainen
24.4.2018) jää voimaan strategisen kaavan sijaan kiinteän yhteyden alueella.
Hailuodon kunta ei siis odota suuria lisäyksiä kunnan asukas- ja työpaikkalukuihin ja kunta  pystyy
tarkemman osayleiskaavoituksen kautta säätelemään rakennuspaikkojen määrän muodostumista ja
sitä kautta asukasmäärää ja palvelujen tarjontaa.

Uuden asutuksen ohjaaminen kiinteäksi osaksi olemassa olevaa kylärakennetta on myös kannatettava rat-
kaisu. Hailuodon maankäytön kehityskuva 2012 -asiakirjan mukaan uusi asuinrakentaminen keskittyy Kir-
konkylään, Lahdenperään, Pöllään ja Huikkuun. Asumisen keskittäminen vähentää ympäristökuormaa ja
tukee samalla hyvin luonnon ominaispiirteiden vaalimista. Tosin ranta-alueiden maankäytön ohjaus jää stra-
tegisen yleiskaavan ulkopuolelle.
Lahdenperässä on huolehdittava, ettei rakentamista uloteta lähelle rantaa, joka on suojelualuetta ja joka on
säilytettävä vapaan yleisen liikkumisen piirissä. Mainituista alueista Pöllän asutuksen lisääminen ei ole lin-
jassa asumisen ohjaukselle asetettujen tavoitteiden kanssa. Kuntakeskuksen palvelut ovat Pöllästä noin 7
kilometrin päässä ja ovat käytännössä nopeasti tavoitettavissa vain autolla. Myös koululaisia varten tarvi-
taan koulukyyti.

Kaavan laatijan vastine:
Lahdenperän alueella on meneillään tarkemman osayleiskaavan laadinta (osayleiskaavaehdotus-
vaihe), jonka sisältö on huomioitu strategisessa kaavassa yleispiirteisellä tasolla.
Pöllä kuuluu kunnan viemärihuollon toiminta-alueeseen ja sitä kautta alueen täydennysrakentaminen
on katsottu perustelluksi.  Pöllässä myös päällystetty maantie sekä vesi-, viemäri- ja sähköverkko
valmiina.

Keskeisen kylärakenteen osana olevat laajimmat peltoalueet on osoitettu maisemallisesti arvokkaiksi pelto-
alueiksi merkinnällä MA. Uutta rakentamista ei pidä osoittaa Järventakustassa Merilän W-puolelle ja Päärni-
Järvelän - Kästämän väliin tai pohjoispuolelle. Vanhan rakennuskannan tulee muodostaa jatkossakin pelto-
maiseman rajan.
Kulttuurihistoriallisen merkityksen ohella peltoaukealla on iso merkitys luonnon monimuotoisuudelle. Hai-
luodon kirkonkylän pohjoinen peltoaukio Järventakusta-Rytijärvi-Kopsa-Kittiläntie-Musa kuuluu myös ns. FI-
NIBA-alueisiin (liite 1) ja voisi kuulua linnustoarvoltaan myös kansainväliseen IBA-ohjelmaan (Important
Bird Areas). Suomen tärkeät lintualueet (Finnish Important Bird Areas – FINIBA) -hankkeessa tunnistettiin
2000-luvun alussa yhteensä 411 kansallisesti tärkeää lintualuetta. Hanke toteutettiin Suomen ympäristö-
keskuksen sekä BirdLife Suomen ja sen jäsenyhdistysten yhteistyönä. FINIBA-alueet ovat kansallisesti mer-
kittäviä uhanalaisten, silmälläpidettävien ja kansainvälisen erityisvastuun lintulajien pesimis- tai keräänty-
misalueita. Eniten alueita on Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa. Hailuodon peltoaukea on
osa ns. Oulun seudun kerääntymisaluetta ja tärkeä muun muassa hanhille, joutsenille, kurjille ja monille
kahlaajille.

Kaavan laatijan vastine:
Järventakustan rakentamisen raja ulottuu pääosin olevan rakentamisen rajaan, jolloin avoin peltoalu-
een olennaisin osa säilyy.  Käytännössä tarkemman kaavoituksen myötä myös A -alueen sisään jäänee
runsaasti peltoalueita, sillä kuten kaavaselostuksessa on todettu, A-alueet ovat maanomistusolosuh-
teiden vuoksi   ns. ylimitoitettu Hailuodon todennäköiseen väestönkasvuun nähden. Strategisen kaa-
van A- (tai A1) -merkintä tarkoittaa alueen pääkäyttötarkoitusta; tarkemmalla kaavalla tutkittuna se
voi sisältää mm. pienempiä pelto- ja metsäalueita yms.
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Uusia varauksia ovat Kirkkosalmen luontomatkailun kehittämisalue ja matkailupalvelujen alueet Huikussa,
Marjaniemessä ja Pöllässä ja tuulivoimaa koskeva selvitysalue. Kaikista mainituista varauksista tiedot ovat
hyvin niukkoja, oikeastaan olemattomia. Kaavan tulee kuitenkin perustua kaavan merkittävät vaikutukset
arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä
otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. Maankäytön varaukset ovat hyvinkin konkreettisia, vaikka
yksityiskohdat suunniteltaisiinkin ja osoitettaisiin osayleiskaavoissa.
Kaavaselostuksessa mainitaan joitain suuntaviivoja Kirkkosalmen luontomatkailun kehittämiseksi. Kyse on
kuitenkin hyvin herkästä alueesta, jonka kehittämisen tulee perustua hyvään paikallistuntemukseen, joka
sisältää myös luonnonsuojelubiologisen osaamisen. Esimerkiksi esille nostetulle vesistöretkeilylle alue ei ole
sovelias mataluutensa ja runsaan häiriöalttiin linnustonsa takia. Kirkkosalmen esittelyä olisi helppo parantaa
uusilla lintutorneilla Patelanselällä, Kirkonkareilla ja Perukassa, mutta niidenkin sijoittaminen vaatii asian-
tuntevaa suunnittelua.

Kaavan laatijan vastine:
Marjaniemen ja Huikun aluevaraukset perustuvat tarkempiin hyväksyttyihin osayleiskaavoihin, eikä
niiden sisältöä muuteta strategisen kaavan myötä.  Pöllän ranta-alueella on voimassa Hailuodon ran-
tayleiskaava, joka ko. alueella korvautuu Pollän osayleiskaavalla sen valmistuttua. Kaavaluonnosvai-
heen palautteen perusteella Marjaniemeen, Huikkuun ja Pöllään on kaavaehdotukseen lisätty matkai-
lun kehittämisen kohdealue  kehittämistavoitteita ilmaisevalla merkinnällä.
Harjun alueelle on osoitettu nimenomaan selvitysalue, sillä tuulivoimarakentamisen mahdollisuuksista
mm. suhteessa luontoarvoihin ja muihin elinkeinoihin ei ole vielä varmaa tietoa, vaan asiaa tulee
selvittää. Selvitysalueen maankäyttö on viranomaisneuvotteluissa keskustellun perusteella katsottu
voitavan ratkaista erillään strategisesta yleiskaavasta ja siis myöhemmin erillisselvitysten myötä.
Strategisen kaavan osalta Kirkkosalmen luontomatkailun kehittämisalue edellyttäisi tarkempaa vaiku-
tusarviota, mikäli tiedettäisiin tarkasti alueen suunnitelmat. Koska konkreettisia suunnitelmia ei vielä
ole, on kaavamääräystekstissä pyritty huomiomaan mahdollisten merkittävien vaikutusten selvittämi-
nen.  Kaavaselostuksen vaikutusarvioita pyritään kaavan jatkotyöstössä mahdollisuuksien mukaan
tarkentamaan, joskin Hailuodon strategisen kaavan selvitysten on viranomaisten kesken pidetyissä
neuvotteluissa katsottu olevan riittäviä.

Luontomatkailua ei kuitenkaan Hailuodossa pidä keskittää pelkästään Kirkkosalmelle, sillä Hailuodon erityis-
piirre on nimenomaan monipuolisuus, missä rehevien lintuvesien lisäksi luonnossa on runsaasti erilaisia
luonnonelementtejä kuten merenrantaniittyjä ja matalikkoja, hiekkarantoja ja dyynejä, merestä kuroutu-
neita kluuvijärviä, luhtasoita, erämaisia järviä ja lampia, harjuja ja vanhoja metsittyneitä dyynejä, metsä-
tyyppejä rehevistä rantalehdoista karukkokankaisiin.

Jääränpäähän Viinikantien varteen on osoitettu uusi teollisuus- ja työpaikka-aluevaraus T/TP. Kaavamää-
räyksen mukaan "alueen rakentamisen tulee perustua yksityiskohtaisempaan osayleiskaavaan. Tarkemman
hankesuunnittelun tai osayleiskaavoituksen yhteydessä on selvitettävä, ettei alueen kehittäminen heikennä
merkittävästi Kirkkosalmen Natura-alueen luonnonarvoja (LSL 65 §)." Strategisella kaavalla pitäisi kuitenkin
jo lähtökohtaisesti ohjata maankäyttöä niin, ettei luontoarvoja heikennetä. Strategisella kaavalla pitäisi
myös ennalta karsia ristiriitaiset maankäyttömuodot, tässä tapauksessa luonnonsuojelu ja luontomatkailu
sekä teollinen toiminta rakenteineen ja liikenteineen. Se tapahtuu varmistamalla, että teollinen rakentami-
nen ja työpaikkatoiminnot keskittyvät vanhan kaatopaikan ympäristöön ja välimatka Kirkkosalmen suojelu-
alueelle pysyy riittävänä eikä häiriöitä aiheudu linnustolle eikä linnuston seurannalle.

Kaavan laatijan vastine:
Ristiriitaisten maankäyttöpaineiden karsiminen kokonaisuuden kannalta järkevällä tavalla on usein
mahdotonta ja maankäytön suunnittelussa korostunee nykyään merkittävien negatiivisten vaikutus-
ten karsiminen sekä kunnan kehittämisnäkökohdat.  Viinikantien varren T/TP alueella on sijainnut
aiemmin kaatopaikka, ja siltä osin alueen on ajateltu sopivan mm. teollisuuden käyttöön.  Alueelle ei
ole vielä tiedossa toimijoita, eikä alueelle mahdollisesti sijoittuvan toiminnan tarkempaa laatua, jonka
vuoksi vaikutusten arviointiin ei ole edellytyksiä.  Toisaalta kunnassa on hyvä olla T-alueidenkin jat-
kokaavoitukselle aluevarauksia. Tältä osin vaikutusten arviointi ja lopullisten aluerajausten laajuus
siirtyy siis myös tarkempaan suunnitteluun ja kaavoitukseen.

Voimassa olevien osayleiskaavojen rakennetut tuulivoimaloiden alueet on osoitettu myös strategisessa yleis-
kaavassa tuulivoimaloiden alueiksi tv-viivarajauksella (Huikku ja Marjaniemi). Lisäksi Hailuodon strategiseen
kaavaan on osoitettu uusi ja laajempi selvitysalue se-viivarajauksella Harjun alueelle. Määräyksen mukaan
"Ennen alueen käytön ratkaisemista on selvitettävä, millaisia edellytyksiä on alueen käyttämiseksi esimer-
kiksi tuulivoimatuotannon tarpeisiin. Alueeseen voi liittyä mm. keskenään ristiriitaisia energiahuollon ja luon-
nonsuojelun intressejä." Selostuksessa todetaan, että selvitysalueen rajaus on kaavassa mahdollisimman
laaja, jotta eri intressien turvaamiseen on jatkosuunnittelussa ja tarkemmassa selvittelyssä riittävästi mah-
dollisuuksia.
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Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n mukaan maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleis-
kaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Viran-
omaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttami-
sesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei
toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista. Maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä
asemakaavan alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun kaavojen muuttamista koskevan
vaikutuksen osalta.
Lainvoimaisessa Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa ei ole Hailuodon saaren sisällä yhtään tuu-
livoima-aluevarausta. Myöskään 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa niitä ei ole (nähtävillä 28.3.-
27.4.2018). Hailuoto kuuluu ”Perämeren rannikkoalue” -vyöhykerajauksen sisään. Rajaus perustuu 3. vai-
hemaakuntakaavaa varten laadittuun linnustoselvitykseen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen näkemyk-
seen linnuston päämuuttoreitin alueesta. Tarkistettujen yleisten suunnittelumääräysten mukaan tuulivoima-
alueet on sijoitettava lähtökohtaisesti linnustollisesti tärkeiden alueiden ulkopuolelle. Tapauskohtaisen har-
kinnan ja riittävien vaikutusselvitysten perusteella tuulivoimaloita voi olla mahdollista sijoittaa myös ko.
alueille. Suunnittelumääräys ei kuitenkaan vielä ole lainvoimainen. Pohjois-Pohjanmaan piiri on sitä kritisoi-
nut lausunnossaan ennen virallista nähtävilläoloa ja esittänyt, että suunnittelumääräyksessä pitää ilmaista
täsmällisesti, että Perämeren rannikkoalueella tuulivoimarakentaminen tulee sijoittaa vain maakuntakaa-
vassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille ja että tuulivoimalat tulee sijoittaa linnuston kannalta tärkeiden
alueiden ulkopuolelle.
Harjun esittäminen mahdollisena tuulivoimantuotantoalueena on maakuntakaavojen vastainen ja osoittaa
myös huonoa perehtymistä paikallisiin erityisolosuhteisiin. Harjun kautta kulkee petolintujen keväinen muut-
tovirta mukaan lukien tuulivoimaloille alttiit isot petolinnut maa- ja merikotka. Molempien kotkien maakun-
nan ja ilmeisesti koko maan tärkein muuttoreitti, kuten myös piekanan, kulkee Harjun yli.
Selvitysalue on maakuntakaavan vastainen sikälikin, että se sijoittuu isolta osin eri tavoin suojeltuihin alu-
eisiin. Se-rajauksen sisään jää esimerkiksi harjualue (My-hs) ja arvokas geologinen muodostuma. Suunnit-
telumääräyksen mukaan "alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei maisemakuvaa tur-
mella, luonnon merkittäviä kauneusarvoja, erikoisia luonnonesiintymiä tai muinaisjäännöksiä tuhota eikä
luonnonoloissa aiheuteta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia." Strategisessa kaavassa
varaukset on yhdistetty ge-rajaukseksi, joka tarkoittaa arvokasta harjualuetta tai geologista muodostumaa.
Merkinnällä on osoitettu harjujensuojeluohjelman alueet sekä valtakunnalliset tuuli- ja rantakerrostumat.
Tuulivoimaloiden rakentaminen tie- ja kaapeliverkostoineen ei ole mahdollista turmelematta sekä geologisia
muodostelmia että maisemaa. Se-varaus on strategisesta kaavasta poistettava maankäyttö- ja rakennuslain
vastaisena.

Kaavan laatijan vastine:
Harjun alueen esittäminen strategisessa kaavassa selvitysalueena (mahdollinen tuulivoimarakentami-
nen) ei ole vastoin maakuntakaavan (3. vaihemaakuntakaava) periaatteita. Maakuntakaava ottaa
kantaa vain seudulliseen tuulivoimarakentamiseen, ja Harjun alueella ei tulla selvittämään seudullisen
kokoluokan tuulivoimapuiston rakentamismahdollisuuksia, vaan selvästi seudullisen tuulivoima-alu-
een mittakaavan alittavaa tuulivoimapuistoa, joka voisi käsittää muutamia tuulivoimaloita, mahdolli-
sesti 2-3 tuulivoimalaa. Selvitysalueen maankäyttö on viranomaisneuvotteluissa keskustellun perus-
teella katsottu voitavan ratkaista erillään strategisesta yleiskaavasta ja siis myöhemmin erillisselvi-
tysten ja tarkemman kaavoituksen myötä.
Selvitysalueen rajaus osuu puolittain 3.vaihemaakuntakaavan MY-hs alueelle ja puolittain maakunta-
kaavan ”valkoiselle” alueelle. Maakuntakaavan MY-hs aluerajauksen taustalla olevan harjujensuoje-
luohjelman alueen paikkatietoaineiston kuvausteksteissä (metatieto) todetaan, että luonnonsuoje-
luohjelmat ovat valtioneuvoston hyväksymiä periaatepäätöksiä ja että suojeluohjelmat on rajattu pää-
osin ohjeellisesti ja kukin kohde rajataan lopullisesti maastossa siinä vaiheessa, kun luonnonsuojelu-
alue perustetaan.
Siis sekä maakuntakaavan (MY-hs) ja strategisen yleiskaavan selvitysalueen rajat ovat yleispiirteisiä
ja ohjeellisia, ja niiden rajapinta tarkastellaan yksityiskohtaisemmin tarkemmassa suunnittelussa.

Yhdistykset kiittävät saamastaan lausuntopyynnöstä ja ottavat sen mielellään vastaan myös kaavaehdotuk-
sesta. Kaavoittajan palaute lausunnoista ja mielipiteistä pyydetään lähettämään myös ylläoleviin sähköpos-
tiosoitteisiin.
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Lausunnon kuvaliite Hailuodon Finiba-alueista.

1.9 Suomen metsäkeskus, Pohjois-Pohjanmaa
elinkeinopäällikkö Eeva-Liisa Repo, 5.4.2018

Suomen metsäkeskus kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Hailuodon strategisen yleiskaavan 2030 kaa-
valuonnoksesta ja valmisteluvaiheen aineistosta. Kaavaselostuksessa todetaan, että Hailuodon strateginen
yleiskaava 2030 laaditaan yleispiirteiseksi, mutta oikeusvaikutteiseksi kaavaksi, joka ohjaa jatkossa yksi-
tyiskohtaisempaa kaavoitusta. Hailuodossa. Hailuodon strategista yleiskaavaa toteutetaan tulevina vuosina
tarkempien osayleiskaavojen laadinnan ja muuttamisen myötä. Kaavan oikeusvaikutuksista todetaan, että
sekä kunnan että valtion viranomaisen on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päät-
täessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista.
Suomen metsäkeskus toimii metsälainsäädännön toimeenpanijana sekä metsäelinkeinoa edistävänä orga-
nisaationa ja lausunnossa tarkastellaan kaava-aineistoa näistä lähtökohdista.

Kaavaluonnos ja merkintöjen selitykset
Kaavaluonnoksessa on käytetty merkintää M/SL (maa- ja metsätalousalue, joka sisältää suojelualueita).
Kaavaselostuksessa on todettu, että osa luonnonsuojelualueista on niin pieniä ja irrallisia, ettei niitä ole
kaavan yleispiirteisyyden ja mittakaavan vuoksi voitu osoittaa SL -merkinnällä. Niiden osalta on käytetty
M/SL -merkintää. Maakuntakaavassa on käytetty laajempana kokonaisuutena MY hs -merkintää.
Metsälakia, eikä myöskään Kestävän metsätalouden rahoituslakia, sovelleta yleiskaavassa suojeluun osoi-
tetuilla alueilla.

Metsälaki: 2 § (20.12.2013/1085)
Tätä lakia sovelletaan metsän hoitamiseen ja käyttämiseen metsätalousmaaksi luettavilla alueilla.
Lakia ei kuitenkaan sovelleta

§ luonnonsuojelulain (1096/1996) nojalla muodostetuilla suojelualueilla, valtion luonnonsuojelutarkoi-
tukseen hankkimilla alueilla eikä muilla valtion omistamilla alueilla, joita hoidetaan Metsähallituksen
tai valtion maata hallinnoivan viranomaisen suojelupäätöksen mukaisesti;

§ maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisessa kaavassa suojelualueeksi osoitetulla alueella.
§ erämaalain (62/1991) mukaisilla alueilla muutoin kuin tämän lain 12 §:n 1 momentin osalta;
§ asemakaava-alueilla lukuun ottamatta maa- ja metsätalouteen osoitettuja alueita;
§ alueilla, joilla on voimassa toimenpiderajoitus asemakaavan laatimiseksi;
§ oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella lukuun ottamatta maa- ja metsätalouteen ja virkistyskäyt-

töön osoitettuja alueita;
§ puolustusvoimien ampuma-alueiden maalialueilla.

Kestävän metsätalouden rahoituslain (34/2015) soveltamisesta todetaan:
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”2 § Soveltamisala ja rahoituksen kohdentamista koskevat rajoitukset
Tässä laissa tarkoitettua rahoitusta voidaan valtion talousarviossa vuosittain osoitetun määrärahan rajoissa
kohdistaa vain niihin metsiin, jotka kuuluvat metsälain (1093/1996) 2 §:ssä säädettyyn soveltamisalaan
taikka niihin valtioneuvoston periaatepäätökseen perustuviin yksityisiin luonnonsuojelualueisiin, joiden rau-
hoitusmääräysten mukaan rahoitettava toiminta on sallittu. Rahoitusta ei kuitenkaan saa tällöin kohdistaa
mainituilla luonnonsuojelualueilla tehtäviin ympäristötukisopimuksiin. Rahoitus myönnetään tukena.”
Koska kaavamerkintä ei erottele suojeluun osoitettavia alueita, merkinnän kattavilla alueilla ei voida myön-
tää tukea puuntuotannon toimenpiteisiin, esimerkiksi taimikonhoitoon, eikä ympäristötukea luontokohteille.
Kun myöskään metsälakia ei sovelleta, ko. alueilla ei olisi velvoitetta huolehtia metsän uudistumisesta hak-
kuun jälkeen.
Metsäkeskus esittää, että maa- ja metsätalousalueet ja suojelualueet erotellaan kaavassa omilla merkin-
nöillään.

Kaavan laatijan vastine:
ELY keskukselta on saatu joulukuussa 2018 tuore paikkatietoaineisto, joka käsittää mm.   suojelutar-
koituksiin valtiolle hankitut maa-alueet Hailuodossa.  ELYn ohjeistuksen mukaan kakki nämä alueet
tulee merkintä kaavassa SL merkinnällä, mikä poistaa tarpeen määritellä M-SL alueita (tai kuten Met-
säkeskuksen kanssa syksyllä 2018 sähköpostitse neuvoteltiin,  M-sl alueita).

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

Metsälaki 6 § (20.12.2013/1085) koskee puunkorjuun toteutusta
”Puunkorjuu on toteutettava niin, että vältetään käsittelyalueelle kasvamaan jätettävän ja käsittelyalueen
ulkopuolella kasvavan puuston vaurioitumista. Lisäksi on vältettävä aiheuttamasta puuston kasvuolosuhteita
heikentäviä maastovaurioita. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarvittaessa tarkemmin siitä, milloin
puu katsotaan vaurioituneeksi, vaurioituneiden puiden määrästä ja maastovaurioista."

Tarkoitetaanko Metsälain 5 b § (20.12.2013/1085),
“Hakkuu erityiskohteissa
Jos hakkuun kohteella on metsän monimuotoisuuden säilyttämisen, maiseman tai metsän monikäytön kan-
nalta erityistä merkitystä, hakkuu voidaan tehdä kohteen erityisluonteen edellyttämällä tavalla.
Tutkimus-, opetus- tai muussa erityiskäytössä oleva metsä voidaan käsitellä sen käyttötarkoituksen edel-
lyttämällä tavalla. Erityiskohteissa toteutettavat käsittelyalueen toimenpiteet ja niiden perustelut on esitet-
tävä metsänkäyttöilmoituksessa."

Metsäkeskus esittää, että MU-merkinnän määräyksessä viitataan Metsälain 5b§.

Kaavan laatijan vastine:
Kaavan viittauksella tarkoitetaan Metsälain 5b §:ää ja  viittaus  pykälään korjataan merkinnän seli-
tyksissä oikeaksi.

Hailuodossa on hyvin monenlaisia maankäyttöpaineita asumisen, elinkeinojen harjoittamisen, vapaa-ajan
toimintojen ja luonnonsuojelun näkökulmasta. Metsien kaikkien käyttömuotojen kannalta yhteinen haaste
on metsäalueiden pirstoutuminen rakentamisen ja siihen liittyvän infrarakentamisen vuoksi.
Metsäkeskus esittää, että kaavan yleismääräyksiin liitetään maininta, että rakentaminen suunnitellaan ja
toteutetaan niin, että vältetään metsäalueiden pirstoutumista.
Hailuodon metsäluonnon erityispiirteenä on luontoselvityksessä käsitelty maankohoamisprosessin myötä
syntyneitä maankohoamisrannikon metsien kehityssarjoja. Yhteenveto-kappaleessa on virheellisesti käy-
tetty ilmaisua merenkohoamisrannikko.

Kaavan laatijan vastine:
Kaavan yleismääräyksiä muokataan lausunnossa esitetyn mukaisesti. Jo hyväksyttyyn luontoselvityk-
seen on harmillisesti jäänyt lausunnossa esitetty virhe.

Suomen metsäkeskuksen hallinnoimaa metsätietoa on mahdollista hyödyntää myös kaavoituksen valmiste-
lussa uudella tavalla 1.3.2018 alkaen, kun metsätietolain muutokset astuivat voimaan. Tarkempaa tietoa
löytyy osoitteista:
bttps://www.metsaan.fi/vleistfetoa-avoimesta-metsatle#st,q httpsl//www,metsaan.fl/palkkatietoaineistpt
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1.10  Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK, Pohjois-Suomen metsävalio-
kunta
pj Tuomo Tamminen, sihteeri Markku Ekdahl, 3.4.2018

MTK Pohjois-Suomen metsävaliokunta on Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maataloustuottajien, yksityismet-
sänomistajien ja metsänhoitoyhdistysten maakunnallisen edunvalvonnan yhteistyöelin. MTK Pohjois-Suo-
men metsävaliokunta lausuu Hailuodon strategisen yleiskaavan 2030 osalta seuraavaa.
Kaavamerkintä MU. MTK Pohjois-Suomen metsävaliokunta kyseenalaistaa, onko kaavamääräyksen viittaus
Metsälain 6§ puunkorjuun toteutuksesta tarpeen. MTK PohjoisSuomen metsävaliokunta katsoo, että pelkkä
viittaus metsälakiin ilman pykäläviittausta on riittävä huomioimaan MU alueen erityiset piirteet.

Kaavan laatijan vastine:
MU-merkintätekstin metsälakiviittauksen pykälä numero oli kaavaluonnosvaiheessa virheellinen; py-
käläviittauksella tarkoitetaan metsälain 5b §:ää.  MU-merkinnän metsälain viittaus oikeaan pykälään
korjataan kaavan jatkotyöstössä.

Kaavamerkintä M/SL. Kaavaehdotuksen M/SL-merkintä rajaa M/SL -alueet metsälain soveltamisen ulkopuo-
lelle, koska metsälaki ei ole voimassa suojelualueilla. Kaavamerkinnän M/SL alueilla tehtäviin metsänhoito-
töihin ei siten olisi mahdollista saada Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaista tukea (Kemera), koska
Kemera-lakia sovelletaan vain alueille, joilla metsälaki on voimassa. Kaavamääräys asettaa metsänomistajat
eriarvoiseen asemaan ja aiheuttaa M/SL -alueiden maanomistajille taloudellista vahinkoa. Metsälain sovel-
tamisen ulkopuolelle jääminen voi olla ongelmallista myös maiseman kannalta. Pohjois-Suomen metsäva-
liokunta edellyttää, että myös pienet suojeluohjelmiin kuuluvat suojelualueet rajataan kaavaan erikseen SL-
merkinnällä ja merkintä M/SL poistetaan kaavasta kokonaan tai vaihtoehtoisesti korvataan M/SL merkintä
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava mukaisella MY-hs -merkinnällä ja vastaavalla kaavamääräyksellä, jol-
loin metsälaki säilyy voimassa kyseisillä alueilla.

Kaavan laatijan vastine:
ELY keskukselta on saatu joulukuussa 2018 tuore paikkatietoaineisto, joka käsittää mm.   suojelutar-
koituksiin valtiolle hankitut maa-alueet Hailuodossa.  ELYn ohjeistuksen mukaan kakki nämä alueet
tulee merkintä kaavassa SL merkinnällä, mikä poistaa tarpeen määritellä M-SL alueita (tai kuten Met-
säkeskuksen kanssa syksyllä 2018 sähköpostitse neuvoteltiin,  M-sl alueita).

MTK Pohjois-Suomen metsävaliokunta katsoo, että kaavaehdotuksen mukaisesti tietyillä alueilla on tarvetta
ohjata virkistystä ja ulkoilua uusilla reiteillä maaston kulumisen ehkäisemiseksi. MTK Pohjois-Suomen met-
sävaliokunta edellyttää, että ulkoilu- ja moottorikelkkareitit sekä rakennelmat tulee suunnitella yhteistyössä
maanomistajien kanssa ja korvata maanomistajille reiteistä ja rakennelmista aiheutuneet tulonmenetykset
ja vahingot täysimääräisesti.

Kaavan laatijan vastine:
Hailuodon Strategisessa yleiskaavassa virkistyksen ja ulkoilun yhteystarpeet on esitetty ohjeellisina,
ja niiden lopulliset  ja toteutettavat linjaukset edellyttävät ilman muuta usean tahon yhteistyötä ja
neuvotteluja maanomistajien kanssa.  Reitit määritellään jatkossa reittitoimitusten kautta.

1.11 Metsänhoitoyhdistys Oulun seutu
toiminnanjohtaja Juhani Heikkinen, metsäasiantuntija Johanna Piekkola,
3.4.2018

Metsänhoitoyhdistys Oulun seutu on alueensa metsänomistajien etujärjestö, joka edistää ja valvoo alueel-
laan yksityismetsätaloutta. Metsänhoitoyhdistys Oulun seutu lausuu Hailuodon strategisesta yleiskaavasta
2030 seuraavasti.
Kaavamerkintä M/SL jättää kyseiset alueet metsälain soveltamisen ulkopuolelle, metsälaki ei ole voimassa
suojelualueilla. Kestävän metsätalouden rahoituslakia sovelletaan vain alueilla, joilla metsälaki on voimassa.
M/SL alueiden kaavamääräys asettaa metsänomistajat epätasa-arvoiseen asemaan aiheuttaen taloudellista
vahinkoa, koska kyseisillä alueilla tehtäviin metsänhoitotöihin ei olisi mahdollista saada Kestävän metsäta-
louden rahoituslain mukaista tukea. Mhy Oulun seutu edellyttää, että M/SL merkintä jätetään kaavasta pois
tai vaihtoehtoisesti korvataan PohjoisPohjanmaan maakuntakaavan mukaisella merkinällä MY-hs ja vastaa-
valla kaavamääräyksellä, jolloin metsälaki säilyy voimassa edellä mainituilla alueilla. Samaten pienet
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suojeluohjelmiin kuuluvat suojelualueet rajataan kaavaan erikseen SL-merkinällä ja M/SL merkintä poiste-
taan kaavasta kokonaan.

Kaavan laatijan vastine:
ELY keskukselta on saatu joulukuussa 2018 tuore paikkatietoaineisto, joka käsittää mm.   suojelutar-
koituksiin valtiolle hankitut maa-alueet Hailuodossa.  ELYn ohjeistuksen mukaan kakki nämä alueet
tulee merkintä kaavassa SL merkinnällä, mikä poistaa tarpeen määritellä M-SL alueita (tai kuten Met-
säkeskuksen kanssa syksyllä 2018 sähköpostitse neuvoteltiin,  M-sl alueita).

Mhy Oulun seutu katsoo, että MU-merkinnällä varattu alue on pinta-alaltaan tarpeettoman suuri ja pyytää
harkitsemaan MU- alueen rajaamista pienemmäksi, niin että alueeseen sisällytettäisiin vain olemassa olevat
suojelualueet ja/tai niiden välittömässä läheisyydessä olevat alueet tai vaihtoehtoisesti poistamaan MU-
merkinnän kaavasta kokonaan ja korvamaan sen kaavamerkinnällä M. Mhy Oulun seutu edellyttää, että MU-
aluetta rajataan olemassa oleville suojelualueille ja niiden välittömään läheisyyteen ja MU-alueiden ulkopuo-
lelle jäävät alueet merkitään kaavamerkinnällä M.

Kaavan laatijan vastine:
MU-merkinnän laajuus on harkittu suhteessa Hailuodon seudulliseen ulkoilu- ja virkistyspotentiaaliin
sekä myös Marjaniemen matkailun kehittämistarpeisiin. Alueen laajuutta ei ole perusteltua supistaa.
MU-alueella on sallittu metsälain 5b § mukainen metsänhoito.  Sännös ei velvoita maanomistajaa
/alueen haltijaa tekemään hakkuita tavanomaisesta poiketen, mutta mahdollistaa sen silloin, kun koh-
teella on erityistä merkitystä esim. monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta.
Säännös ei siis ole velvoittava  /rajoittava, mutta antaa mahdollisuuden poiketa metsälain hakkuuta
ja metsänuudistamista koskevista velvoitteista silloin kun esim. kaavassa osoitetaan kohteella olevan
erityisä arvoja. Kohteelle voitaisiin säännöksen perusteella esim. jättää kasvamaan puustoa, jota ei
normaalisti pidettäisi lain mukaan kasvatuskelpoisena ja poiketa kasvatushakkuussa kasvamaan jä-
tettävän puuston vähimmäismäärää koskevista säännöksistä. Myös metsänuudistaminen voitaisiin to-
teuttaa kohteen erityisluonteen mukaisesti, esim. jättää maanmuokkaus tekemättä, vaikka sitä nor-
maalisti edellytettäisiin.
Asiasta on keskusteltu Metsäkeskuksen kanssa sähköpostitse.

Mhy Oulun seutu pyytää harkitsemaan, että onko kaavamääräyksen viittaus metsälain 6§ puun korjuun
toteutuksesta tarpeen MU-alueilla. Asiallisempaa olisi viitata metsälain 5b§.
Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit ja kyseisiin reitistöihin liittyvien rakennelmien sijainnit tulee suunnitella yh-
teistyössä alueen maanomistajien kanssa sekä korvata maanomistajille reitistöistä ja rakennelmista aiheu-
tuneet tulonmenetykset ja vahingot täysimääräisinä.

Kaavan laatijan vastine:
MU-merkintätekstin metsälakiviittauksen pykälä numero oli kaavaluonnosvaiheessa virheellinen; py-
käläviittauksella tarkoitetaan metsälain 5b §:ää.  MU-merkinnän metsälain viittaus oikeaan pykälään
korjataan kaavan jatkotyöstössä.
Hailuodon Strategisessa yleiskaavassa virkistyksen ja ulkoilun yhteystarpeet on esitetty ohjeellisina,
ja niiden lopullisen ja toteutettavat linjaukset edellyttävät ilman muuta usean tahon yhteistyötä ja
neuvotteluja maanomistajien kanssa.

1.12  Hailuodon Elävä Saari -valiokunta
 § 27   5.4.2018

Kunnanhallitus on kokouksessaan 26.2.2018 asettanut MRL:n 62 § perusteella 19.2.2018 päivätyn Hailuo-
don strategisen yleiskaavaluonnoksen nähtäville mielipiteiden esittämistä varten 5.3.2018 – 5.4.2018 vä-
liseksi ajaksi. Elävä Saari -valiokunnan keskeisinä tehtävinä ovat mm. kunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin
edistäminen, kulttuurin monimuotoisuuden mahdollistaminen, ympärivuotisen matkailun tukeminen sekä
yritys- ja yhdistyskumppanuuksien kehittäminen.
Keskeisiin tehtäviinsä liittyen, valiokunta haluaa vielä käsitellä kaavaluonnosta ja esittää valiokuntana oh-
jausehdotuksensa kaavan sisältöön.

Hailuodon kunnalle on tärkeää toimia jatkossakin itsenäisenä kuntana. Taloudellinen tilanne pitäisi säilyttää
vakaana. Valiokunta toivoo, että kaavanlaatija ottaa suunnittelussa huomioon maa- ja metsätilat sekä kan-
sallismaiseman, johon sisältyy pientalorakentaminen, merenranta- ja peltomaisemat. Myös seuraavat
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näkökulmat tulisi huomioida: Hailuoto brändi, meri, retkeilyreitit, monipuoliset elinkeinot (mm. matkailu ja
kalastus). Näiden asioiden huomioiminen tuottaa lisäarvoa Hailuodolle.
Kaavanlaatijan olisi myös hyvä ottaa huomioon kunnan omavaraisuus, joka pitää sisällään ruoka- ja ener-
giatuotantonnon sekä yrittäjyyden. Perinteisen elinkeinoelämän ylläpitäminen tulisi huomioida. Myös ole-
massa olevien tilakeskusten ympärille pitäisi jättää yrittämiseen tarkoitettua maapinta-alaa. Kaavanlaatija
voisi olla yhteydessä tuottajayhdistykseen. Myös tulevaisuuden suuntaus sähköautoiluun pitäisi muistaa,
olisiko toinen huoltoasema mahdollinen, jossa on myös sähköautoille tarkoitettuja latauspisteitä.

Kaavan laatijan vastine:
Tuottajayhdistyksen kanssa on pidetty työpalaveri 15.6.2018, jolloin on keskusteltu kaavan tarken-
nustarpeista. Palaverin perusteella mm. TP-alueen laajuutta on kasvatettu, kaavan on kirjattu rin-
nakkaisen jalankulun ja pyörätieyhteyden tarve (metsäautotiet) ja moottorikelkkaura- merkintä on
muutettu yhteystarpeeksi. Lisäksi Marjaniemeen, Huikkuun ja Pöllään on lisätty informatiivinen mer-
kintä matkailun kehittämisestä. Myös rakentamisen luonnetta on pyritty säätelemään tarkemmin A1
ja A2 merkinnöillä (kaavaehdotuksessa osoitettu uusi merkintä).
Metsänhoidon osalta tuottajayhdistyksen kanta on tullut selville MTK:n Pohjois-Suomen metsävalio-
kunnan antaman lausunnon (ks. kohta 1:10) myötä.
Strategisen yleiskaavan aluevarukset kuvaavat alueiden pääkäyttötarkoituksia, jolloin alueilla voi
olla myös muuta, pääkäyttötarkoituksesta poikkeavaa toimintaa. Huoltoaseman toteuttaminen on-
nistunee kaikille kaavan rakennusalueiksi määritellyille alueille, joskin suositeltavin sijainti olisi kes-
kustatoimintojen alueella C. Yleiskaavatasolla uusi huoltoasema ei edellytä omaa kaavamerkin-
täänsä.

1.13  Oulun kaupunki, yleiskaavoitus
 Paula Paajanen, 23.3.2018

Oulun kaupunki pitää ansiokkaana, että Hailuodon kunta on lähtenyt laatimaan koko kunnan käsittävää
strategista yleiskaavaa. Nähtävillä olevaan aineistoon tai kaavaluonnoksen sisältöön ei kaupungilla ole
huomautettavaa.

Kaavan laatijan vastine: Lausunto merkitään tiedoksi.

1.14  Lumijoen kunta
 kunnanhallitus § 64 26.3.2018

Hailuoto on pyytänyt lausuntoa Hailuodon strateginen yleiskaava 2030 kaavaluonnoksesta. Kaavaluonnos
on ollut nähtävillä 5.3.-5.4.2018. Lumijoen kunta on tutustunut kaavaluonnokseen.
Lumijoen kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että se pitää strategisen yleiskaavan tavoitteita hyvinä;
kunnalla ei ole luonnokseen huomautettavaa.

Kaavan laatijan vastine: Lausunto merkitään tiedoksi.
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2 MIELIPITEET

2.1 Mielipide 1
5.4.2018

Yleiskaavaehdotuksessa tontti, jolla Hailuodon Panimo (sekä Hailuoto-seuran kylätalo myymälöineen ja gal-
lerioineen) sijaitsee, on merkitty asuntoalueeksi. Alue tulisi merkitä keskustatoimintojen alueeksi, jotta yri-
tyksen toimintaedellytykset ja mahdollinen laajentuminen turvataan. Myös sijainniltaan alue kuuluu keskus-
taajamaan, jonka kehittäminen kuuluu kuntastrategian päämääriin.
Panimolle suunniteltava myymälä sekä Panimobaari terasseineen parantaa verotulojen lisääntymisen kautta
myös kunnan elinvoimaa. Panimobaari tulee myös elävöittämään keskustaajamaa sekä olemaan tärkeä mat-
kailun kehittämisen kannalta. Hailuodon Panimo toimii matkailijoita kiinnostavana kohteena. Panimon sijainti
samassa pihapiirissä Hailuoto-seuran kylätalon kanssa mahdollistaa uusien elinkeinojen verkostojen ja mo-
nipuolisten yhteistyön muotojen syntymisen. Kuntastrategiassa on asetettu tavoitteeksi yritys- ja elinkei-
noelämän toimintaedellytysten parantaminen sekä keskustaajaman kehittyminen, joten Panimon ja kyläta-
lon tontti on perusteltua merkitä strategisessa yleiskaavassa keskustatoimintojen alueeksi.
Liittymä tontille ja parkkialue tulisi suunnitella uudelleen. Nykyiset liittymät ovat hankalia erityisesti isom-
malle kalustolle ja turvattomia liikenteelle. Yksi kunnollinen liittymä ja selkeät parkkipaikat olisi toivottava
muutos. Myös mökkiläisten jätteidenkeräykspiste tulisi siirtää jonnekin muualle.

Kaavan laatijan vastine:
Kaavan keskustatoimintojen aluetta C laajennetaan mielipiteessä esitetyn mukaisesti niin, että alue
laajenee Panimon ja Hailuotoseuran kylätalon tontille.  Liittymäjärjestelyt eivät ole strategisen kaa-
van asia, eikä siihen oteta tässä sen vuoksi kantaa. Tieto liittymäjärjestelyiden muutostarpeesta vä-
littyy mielipiteen myötä kunnan viranhaltijoille ja päättäjille.

2.2 Mielipide 2
31.3.2018

1. Hailuotoon muutettaessa toivotaan toisenlaista ympäristöä kuin mantereen pientalolähiöissä. Täällä ar-
vostetaan väljyyttä ja monipuolista omaa pihapiiriä. Asutuksen perinteistä sijoittumista nauhamaisesti
päätien varrelle tulisikin suosia. Erilliset uudisalueet näyttävät toteutuvan hyvin hitaasti, ja infrastruk-
tuuri-investoinnin hyöty jää vajaaksi; tuloksena kallista väljyyttä.
Huikussa on aiemman luonnostelun pohjalta kyseessä olevassakin luonnoksessa aluevaraus merkinnällä
A1, jota ehdotan poistettavaksi. Tontit jäisivät pieniksi ja toistensa katveeseen.
Hailuodosta etsittänee ennemminkin mahdollisuuksia yksilöllisille omakotihaaveille verstaineen. Kysyn-
tään voisi vastata joustavammin päätien ja jo toteutetun yhdyskuntatekniikan tuntumassa.
Vaskea tulisikin kehittää osoittamalla A1-aluetta pitkin päätien pohjoispuolta.
Yksityiskohtaisemmalla kaavalla mahdollistettaisiin muutaman rakennuspaikan ryhmiä yhteisillä liitty-
millä. Kevyen liikenteen väylä kylän kohdalla varmistaisi liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Koulu-
kyydit ja muidenkin palvelujen saatavuus paranisivat Huikkuun verrattuna olennaisesti. Vaski on myös
postinkannon ja joukkoliikenteen palvelujen paikka. Naapurusto tuntee toisensa. Lisäksi siellä olisi uu-
sillekin asukkaille yhteys merelliseen elämään, uintiin ja veneilyyn.
Eri-ikäisten rakennusten ja asukkaiden monipuolinen kirjo edesauttaisi kotiutumista pysyväksi asuk-
kaaksi historiallisessa kylässä. Päätietä kuljettaessa Hailuoto viestisi uudella asutuksella ja valaistulla
kevytväylällä tehokkaasti kehittyvästä kunnasta jo viiden kilometrin päässä Huikusta eikä vasta Potin
mutkasta alkaen.

Kaavan laatijan vastine:
Strategisen kaavan asuinaluevarauksilla ei määritellä rakentamisen tiiveyttä, vaan A,  A1 ja A2 (kaa-
vaehdotuksen uusi aluemerkintä) alueiden tiiveys ja rakennuspaikkojen määrä ratkaistaan tarkem-
milla osayleiskaavoilla.  A, A1 ja A2 alueiden kaavamääräysteksiin lisätään kaavan jatkotyöstössä
maininta, että alue sisältää myös mm. viheralueita ja tiestöä. Kaavan A, A1 ja A2 aluevarauksissa
on harkittua ylimitoitusta johtuen Hailuodon runsaasta yksityisestä maanomistuksesta.  Todellisuu-
dessa siis kaikki asuinalueet eivät tule toteutumaan, vaan ainoastaan potentiaalisimmat.
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Santosessa laajennetaan rakentamisalueita reservialueina Luovontien pohjoispuolella Vasken ja Hui-
kun välillä mielipiteessä toivotun suuntaisesti. Santosen suunnalla asuianaluevaraukset merkitään
A2 -merkinnällä, sillä metsän keskelle rakennettaessa rakentamisen luonne voi, ja saa olla erilaista
kuin perinteiseen kyläympäristöön tai peltojen tuntumaan rakennettaessa.

2. Tulevan siltapengertien korkeussuhteita Huikkuun ei ole otettu huomioon tiesuunnittelussa eivätkä suun-
nittelijat olleet niistä tietoisiakaan (yleisötilaisuus 2017 Oulunsalo). Siltarakennelma nousee lähellä
saarta jo noin 25 metrin korkeuteen meren pinnasta, mutta Huikunkangas korkeimmillaankin on aino-
astaan 10-metrinen harjanne ja madaltuu nopeasti päästäen 80 km:n tuntivauhdilla sillalle kiihdyttävän
raskaankin moottoriajoneuvoliikenteen melun todennäköisesti hyvin laajalle alueelle Santosessa. Melu-
suunnittelu ei ole kuulunutkaan tiehankkeeseen. Meluhaittaa voi hallita asuntojen kaavoittamista rajoit-
tamalla.

Kaavan laatijan vastine:
Luovontien teoreettiset melualueet ovat ennustetilanteessakin suhteellisen suppeita, vain noin 22-
38 metriä tien keskilinjasta, joten tieliikenteen melulla ei ole oleellista vaikutusta asutuksen sijoitta-
miseen (ks. kaavaluonnosvaiheen kaavaselostus s. 40).  Nykyisen lauttaliikenteen melu on Huikussa
huomattavasti suurempaa kuin tulevan kiinteän liikenneyhteyden aiheuttama melu.

3. Liikenteen tapaan ympäristövaikutuksia kaavoittamiseen on myös tuulivoimaloilla. Niitä ei tulisikaan ai-
van eri mittaluokan ympäristövaikutustensa vuoksi perustella tuulimyllyperinteellä.

Kaavan laatijan vastine:
Asiaa tarkennetaan kaavaselostuksessa niin, ettei perinteisiä tuulimyllyjä rinnasteta suoraan nykyi-
siin voimaloihin.

4. A1-merkinnän sijaan tulisi maisemallisesti arvokkaana peltoalueena (MA) säilyttää päätien suuntainen
kapea ja pitkä peltonäkymä Töyrän ja Isolan vanhojen pihapiirien ja Isolan riihikentän välissä jatkuen
Hyypän tielle saakka, missä se liittyy luontevasti jo MA alueeksi merkittyyn peltoalueeseen päätien toi-
sella puolella.

Kaavan laatijan vastine:
Ko. peltoalue on katsottu pääosin asutukseen taakse jääväksi kapeahkoksi peltoalueeksi, jolla ei
laajemmin katsottuna Luovontien tiemiljöössä ole merkittävää maisemallista roolia. Strategisen
yleiskaavan yleispiirteisyyden ja mittakaavan vuoksi ko. aluetta ei ole osoitettu erillisenä peltoalu-
eena vaan pääosin osana olevaa asuinaluetta. Lahdenperän yleiskaavaehdotuksessa ko. alue on
osoitettu pääosin peltoalueena MT-merkinnällä, ja alueen säilyminen peltona tutkitaan Lahdenperän
osayleiskaavassa.

5. Pöllän ja Kirkkosalmen matkailukehittämisen yhteydessä esitettiin yleisökeskustelussa veneilyreittiä
Ojakylänlahteen ns. kurkkua pitkin usean kilometrin matkalta metsittynyttä, kesäisin kuivaa uomaa ruo-
paten. Saavutettava etu tuntuisi maannouseman saarella kyseenalaiselta sen vaatimiin panoksiin näh-
den, esimerkiksi Petsamontien siltaan.

Kaavan laatijan vastine:
Veneilyreittiä Kirkkosalmen ja Ojakylänlahden välille ei esitetä kaavakartalla, sillä reitin merkitsemi-
nen kaavaan edellyttäisi jonkinlaista arviota sen realistisista rakentamismahdollisuuksista, joita ei
tällä haavaa ole.  Asia kirjataan esille tulleena ajatuksena ja mahdollisuutena kaavaselostukseen.

6. Strategisella tasolla toivoisin panostettavan ympärivuotisesti hyödyllisen kevyen liikenteen väylästön
aikaansaamiseen koko päätien pituudelta Huikusta Marjaniemeen. Siitä hyötyisivät niin asukkaat kuin
matkailukin.

Kaavan laatijan vastine:
Strategiseen yleiskaavaan on osoitettu kevyen liikenteen pääreitti Luovontien ja Marjaniementien
varteen koko matkalla Huikusta Marjaniemeen. Kiinteän yhteyden toteutuminen lisännee painetta
kevyen liikenteen yhteyden toteuttamiselle sekä maantien perusparantamiselle.
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2.3 Mielipide 3
3.4.2018

Omistamani Ulkokarvon palsta on maastonmuodoiltaan korkeaa ja hyvää rakennusmaata. Lähiympäristössä
on aika uusia omakotitaloja ja vain tämä alue on rakentamatta. Palstasta on aikoineen maantien toiselle
puolelle myyty tontti taloa varten, joten alue on huomioon otettavaa rakennustarkoitukseen. Sähkö- ja ve-
sijohdot ovat vieressä.
Alueella on yksi rantayleiskaavan mukainen rakennuspaikka, mutta strategisen yleiskaavan merkinnät ja
muut määräykset eivät saa estää alueen maankäyttötarkoitusta esim. rakentamiseen (omakotitalojen), vaan
ne on jotenkin turvattava.
Rannathan oat muuttuneet ja muuttuvat maankohoamisen seurauksena vuosikymmenten saatossa, kart-
taan merkittyä uimarantaa ei ole. Pohja on mutainen ja uimakelvoton.
Huikkuun ei ole perusteltua tehdä näin suurta asuntoaluetta vaan pienempi maantien suuntaan, näinhän on
jo aikaisemmin päätetty. Kaavoitus on lopetettu sen suunnitelman mukaan.

Kaavan laatijan vastine:
Ulkokarvon alueella on voimassa Hailuodon rantayleiskaava, joka jää ko. alueella voimaan myös stra-
tegisen yleiskaavan hyväksymisen jälkeen. Strategisella yleiskaavalla ei puututa rantayleiskaavan si-
sältöön. Mikäli rantayleiskaavan sisältöön halutaan muutosta, on se tehtävä omana kaavaprosessi-
naan. Myös uimapaikan merkintä tulee voimaan jäävästä rantayleiskaavasta.
Santosessa laajennetaan rakentamisalueita reservialueina Luovontien pohjoispuolella Vasken ja Hui-
kun välillä mielipiteessä toivotun suuntaisesti.

2.4 Mielipide 4
5.4.2018

Meillä on omistuksessa Isolan tilaan kuuluva vielä lohkomaton ranta-alue, Ojakylänlahden rannalla. Alue
kuuluu nyt keskeytettyyn Lahenperän osayleiskaavaan. Haluamme varmistaa, että aikanaan, kun osayleis-
kaavatyötä jatketaan, meillä säilyy rakentamismahdollisuus rantaan, kuten Lahenperän yleiskaavaehdotuk-
sessa on esitetty. Sen vuoksi vaadimme strategisen yleiskaavan RANNAN MONITOIMIALUE-merkinnän laa-
jentamista. Ymmärrämme, että strateginen yleiskaava on yleispiirteinen, mutta haluamme varmistaa yhte-
neväisillä merkinnöillä, ettei jo toisessa kaavassa suunniteltua rakentamismahdollisuutta viedä meiltä stra-
tegista yleiskaavaa toisin tulkitsemalla.

Lisäksi esitämme alla olevan kuvan mukaista muutosta ulkoilureittiin.
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Kaavan laatijan vastine:
Strategisen yleiskaavan monitoimialueen rajausta Lahdenperäntien kulmauksessa muutetaan hieman.
Luonnosvaiheen ulkoilureitti on osoitettu yleiskaavaehdotuksessa ohjeellisena ulkoilun yhteystarpeena
ja sen sijainti määrittyy tarkemmin yksityiskohtaisempien selvitysten ja kaavojen sekä maanomista-
jien kanssa käytävien neuvottelujen myötä. Kohdealueella on voimassa Hailuodon rantayleiskaava, ja
aluelle ollaan laatimassa Lahdenperän osayleiskaavaa.   Siellä missä tarkemman kaavan rakennuspai-
kat eivät rajoitu rantaan, ohjeellisen ulkoilun yhteystarpeen potentiaalisin sijainti suhteessa vesialu-
eeseen yleisen edun nimissä lienee mahdollisimman lähellä rantaa, toki niin että reitti on maaperä-
olosuhteiden puitteissa järkevästi toteutettavissa. Ohjeellisen linjauksen muuttamiselle tällä kaavata-
solla ei ole perusteita, ja reitin lopullinen sijainti määrittyy siis ko. kohdalla Lahdenperän osayleiskaa-
vassa.

2.5 Mielipide 5
4.4.2018 (2 samansisältöistä mielipidettä)

Palautteeni koskee Länsirannalle laajana merkittyä MU-aluetta, joka leikkaa ison alueen metsätilastani 72-
401-112-3 Fiskin Sunikarissa. MU-merkintä hoidetulla talousmetsäalueella on tarpeeton, koska jo tällä het-
kellä alueella oleva M-merkintä takaa vapaan metsässä liikkumisen, retkeilyn, marjastamisen ja metsäs-
tyksen. Kyseessä on lisäksi hoidettu talousmetsä, ei luonnontilainen alue.  Tämän talousmetsän käyttöä ei
tule rajata ylimääräisillä kaavamerkinnöillä ja rajoituksilla, vrt. metsälain 6 §. Metsää on hoidettu hyvin ja
tasapainoisesti huomioiden luontoarvot tähänkin saakka.

Kaavan laatijan vastine:
MU-merkintätekstin metsälakiviittauksen pykälänumero oli kaavaluonnosvaiheessa virheellinen; py-
käläviittauksella tarkoitetaan metsälain 5b §:ää § (20.12.2013/1085) seuraavasti:

Hakkuu erityiskohteissa
Jos hakkuun kohteella on metsän monimuotoisuuden säilyttämisen, maiseman tai metsän monikäytön
kannalta erityistä merkitystä, hakkuu voidaan tehdä kohteen erityisluonteen edellyttämällä tavalla.
Tutkimus-, opetus- tai muussa erityiskäytössä oleva metsä voidaan käsitellä sen käyttötarkoituksen edel-
lyttämällä tavalla. Erityiskohteissa toteutettavat käsittelyalueen toimenpiteet ja niiden perustelut on esi-
tettävä metsänkäyttöilmoituksessa.

MU-merkinnän metsälain viittaus oikeaan pykälään korjataan kaavan jatkotyöstössä.

MU-merkinnän laajuus on harkittu suhteessa Hailuodon seudulliseen ulkoilu- ja virkistyspotentiaaliin
sekä myös Marjaniemen matkailun kehittämistarpeisiin. Alueen laajuutta ei ole perusteltua supistaa.
MU-alueella on sallittu metsälain 5b § mukainen metsänhoito.  Sännös ei velvoita maanomistajaa
/alueen haltijaa tekemään hakkuita tavanomaisesta poiketen, mutta mahdollistaa sen silloin, kun koh-
teella on erityistä merkitystä esim. monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta.
Säännös ei siis ole velvoittava  /rajoittava, mutta antaa mahdollisuuden poiketa metsälain hakkuuta
ja metsänuudistamista koskevista velvoitteista silloin kun esim. kaavassa osoitetaan kohteella olevan
erityisä arvoja. Kohteelle voitaisiin säännöksen perusteella esim. jättää kasvamaan puustoa, jota ei
normaalisti pidettäisi lain mukaan kasvatuskelpoisena ja poiketa kasvatushakkuussa kasvamaan jä-
tettävän puuston vähimmäismäärää koskevista säännöksistä. Myös metsänuudistaminen voitaisiin to-
teuttaa kohteen erityisluonteen mukaisesti, esim. jättää maanmuokkaus tekemättä, vaikka sitä nor-
maalisti edellytettäisiin.
Asiasta on keskusteltu Metsäkeskuksen kanssa sähköpostitse.

2.6 Mielipide 6
4.4.2018

Palautteeni koskee Länsirannalle laajana merkittyä MU-aluetta, joka leikkaa ison alueen metsätilastani 72-
401-25-12 Fiskin Sunikarissa. MU-merkintä hoidetulla talousmetsäalueella on tarpeeton, koska jo tällä het-
kellä alueella oleva M-merkintä takaa vapaan metsässä liikkumisen, retkeilyn, marjastamisen ja metsästyk-
sen. Kyseessä on lisäksi hoidettu talousmetsä, ei luonnontilainen alue.   Tämän talousmetsän käyttöä ei tule
rajata ylimääräisillä kaavamerkinnöillä ja rajoituksilla, vrt. metsälain 6 §. Metsää on hoidettu hyvin ja tasa-
painoisesti huomioiden luontoarvot tähänkin saakka.

Kaavan laatijan vastine: Ks. vastine kohdassa 2.5.
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2.7 Mielipide 7
4.4.2018

Palautteeni koskee Länsirannalle laajana merkittyä MU-aluetta, joka leikkaa ison alueen metsätilastani 72-
401-25-33 Fiskin Sunikarissa. MU-merkintä hoidetulla talousmetsäalueella on tarpeeton, koska jo tällä het-
kellä alueella oleva M-merkintä takaa vapaan metsässä liikkumisen, retkeilyn, marjastamisen ja metsästyk-
sen. Kyseessä on lisäksi hoidettu talousmetsä, ei luonnontilainen alue.  Tämän talousmetsän käyttöä ei tule
rajata ylimääräisillä kaavamerkinnöillä ja rajoituksilla, vrt. metsälain 6 §. Metsää on hoidettu hyvin ja tasa-
painoisesti huomioiden luontoarvot tähänkin saakka.

Kaavan laatijan vastine: Ks. vastine kohdassa 2.5.

2.8 Mielipide 8
4.4.2018

Palaute/asia: Omistamaltani metsästä rek. No 25:14 Sunikarissa on poistettava MU-alue. Alue on hoidettua
metsätalousaluetta.  Alueelle on tehty kaikki metsänhoidolliset työt (istutukset ja harvennukset), johon olen
joutunut maksamaan kymmeniä tuhansia euroja omia varojani.  En tule hyväksymään MU-merkintään tälle
alueelle.

Kaavan laatijan vastine: Ks. vastine kohdassa 2.5.

2.9 Mielipide 9
4.4.2018

Palautteeni koskee Länsirannalle laajana merkittyä MU-aluetta, joka leikkaa ison alueen metsätilastani Väli-
maa 72-401-25-27 Fiskin Sunikarissa. MU-merkintä hoidetulla talousmetsäalueella on tarpeeton koska jo
tällä hetkellä alueella oleva M-merkintä takaa vapaan liikkumisen, retkeilyn, marjastamisen ja metsästyk-
sen. Kyseessä on lisäksi hoidettu talousmetsä, ei luonnontilainen alue. Tämän talousmetsän käyttöä ei tule
rajata ylimääräisillä kaavamerkinnöillä ja rajoituksilla, vrt. metsälain 6 §. Metsää on hoidettu hyvin ja tasa-
painoisesti huomioiden luontoarvot tähänkin saakka.

Kaavan laatijan vastine: Ks. vastine kohdassa 2.5.

2.10  Mielipide 10
 5.4.2018

Hailuodon strategisessa yleiskaavaluonnoksessa on merkitty Sorrontielle Isolanojan jälkeen pohjois-/itä-
puolelle A1-alue. Alueella on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita: Sorto, Vanhala, Kivipää sekä kata-
jaketovaltainen perinnemaisema ja vanhoja tiepohjia, jotka soisi säästyvän. Alueen arvot eivät tule kestä-
mään uutta tiestöä ja uudisrakentamisen tuomaa muutosta.

Kaavan laatijan vastine:
Strategisen kaavan asuinaluevarauksilla ei määritellä rakentamisen tiiveyttä, vaan A, A1 ja A2 (kaa-
vaehdotuksessa osoitettu uusi aluevarausmerkintä, jota ei ollut luonnosvaiheessa) alueiden tiiveys ja
rakennuspaikkojen määrä ratkaistaan tarkemmilla osayleiskaavoilla.  A, A1 ja A2 alueiden kaavamää-
räysteksiin lisätään kaavan jatkotyöstössä maininta, että alue sisältää myös mm. viheralueita ja ties-
töä. Kaavan A, A1 ja A2 aluevarauksissa on harkittua ylimitoitusta johtuen Hailuodon runsaasta yksi-
tyisestä maanomistuksesta.  Todellisuudessa siis kaikki asuinalueet eivät tule toteutumaan, vaan ai-
noastaan potentiaalisimmat.
Sorrontien varren A1 alue on osoitettu AP alueena myös Lahdenperän osayleiskaavaehdotuksessa.
Sopivan väljästi toteutettava asuinaluevaraus ei poista läheisten kultturihistoriallisesti arvokkaiden
pihapiirien arvoa ja eikä A1 aluevarauksen toteuttamisella ole vaikutusta Luovontien tiemiljööseen tai
sen varren maisemallisesti arvokkaaseen peltoalueeseen.  Mahdollisen uudisrakentamisen myötä tie-
järjestelyihin voi tulla muutoksia, mikä osaltaan muuttaa ympäristöä.   Erityisiä perusteita poistaa
Sorrontien A1 aluevarausta ei kuitenkaan ole.
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2.11  Mielipide 11
13.3.2018

Haluttaisiin rakennusoikeutta tontille 72-401-33-52 nimi: Marle. Vakituiselle asunnolle tai vapaa-ajan asun-
nolle rakennusoikeutta kysyttäisiin.

Kaavan laatijan vastine:
Hailuodon strategisella yleiskaavalla ei määritellä rakennusoikeuksia, eikä rantarakentamisen alu-
eita.  Tilaan 33:52 kuuluu kaksi palstaa; toinen sijoittuu Iso-Sunikarin alueelle, jossa rakentamisalu-
eiden määrittäjä on Sunikarin ranta-asemakaava jatkossakin, eikä tilaa ole määritelty ko. kaavassa
rakennusalueeksi.
Toinen tilan 33:52 alueista sijoittuu Kirkkosalmenrantaan (Salmenrannantien ja Vatungintien kul-
maukseen), joka on alavaan aluetta luonnonsuojelualueen tuntumassa. Strategisen kaavan A-alueen
laajentaminen ko. tilan alueelle ei ole perusteltua.

2.12  Mielipide 12
 12.3.2018

Asiani koskee kiinteistöä 72-401-14-74 Salmenrannantie 10.
Tonttini rajoittuu pohjoislaidalla maantiehen ja idässä Salmenrannantiehen. Kaavaluonnoksessa suurin osa
tontista on merkitty viheralueeksi. Tontti on keskeisellä paikalla kirkon ja koulun vieressä. Sijainnin puolesta
tontilla on paljon mahdollisuuksia. Toiveeni olisikin, että kaavamerkintä muutettaisiin sellaiseksi, joka mah-
dollistaa rakentamisen tulevaisuudessa.

Kaavan laatijan vastine:
Tilan nykyinen pihapiiri kuuluu strategisen yleiskaavan A-aluerajauksen piiriin, joskin aluerajausten
reunaviivat ovat yleiskaavatasolla yleispiirteisiä, eivätkä sido rajausta tarkasti paikoilleen.  Tilan
14:74 ja Luovontien väliin on strategisessa kaavassa osoitettu viheralue, joka turvaa perinteisen ky-
lätien tunnustetut miljööarvot suhteessa alueen luonnetta muuttavaan uuteen rakentamiseen. Tar-
kemmalla osayleiskaavalla voidaan tutkia, onko tilan 14:74 rakentamisaluetta mahdollista laajentaa
Luovontielle päin niin, ettei Luovontien perinteinen tiemiljöö merkittävästi muutu. Myös kirkon lähei-
syys on otettava tarkemmassa tarkastelussa huomioon.

2.13  Mielipide 13
5.4.2018

Maatalouden merkitys Hailuodon maisemassa on merkittävä. Maatalous ylläpitää avointa ja vanhaa pelto-
maisemaa sekä palauttaa ranta-alueiden perinnemaisemia.  Kaavassa esitetty karjatilan suoja-alue ei huo-
mioi riittävästi tilojen kehittymistä. Tilan kehittymistä ei saa rajoittaa myöskään päättymään vuoteen 2030.
Nykypäivänä karjatilojen tulee kehittyä ja kasvaa jatkuvasti, jotta ne pysyvät elinkelpoisina ja mukana ke-
hityksessä.  Karjatilat laajeneva normaalisti vähintään kaksinkertaistamalla eläinmäärän. Vuonna 2030 hai-
luotolaisen lypsykarjatilan koko on arviolta 250-500 eläinyksikköä, mikä tulee huomioida kaavassa ainakin
Petsamontien varrella sijaitsevan karjatilan osalta. Merkinnät on osoitettava riittävän laajoina, jotta laajen-
taminen on mahdollista. Kaavassa esitetty AM-merkintä ei kata edes nykyisen tilakeskuksen tarvetta.
Karjatilojen suoja-alueelle ei pidä osoittaa muuta eläintenpitoa, koska se aiheuttaa riskin eläintautien le-
viämiseen harraste-eläimistä karjatiloille. Suoja-alueelle ei tule myöskään osoittaa muuta kuin karjatilaan
liittyvää rakentamista, koska karjatilat aiheuttavat erilaista häiriötä kuten liikenne, pöly, melu ja hajut. Näin
ollen palstaviljelyn sijoittuminen kahden tien väliselle alueelle aiheuttaa merkittävää haittaa karjatilalle.

Kaavan laatijan vastine:
Eläintilojen suojaetäisyyssuositusympyröiden laajuus on määritelty kaavaluonnoksesa tilojen nykyi-
sen eläinmäärän mukaan. Koska eläinmäärän kasvattamisen mahdollisuuteen vaikuttaa moni tekijä,
mahdollisesti myös ympäristölupa, ei asiaa voida ratkaista pelkästään kaavoituksen keinoin. Suoja-
etäisyysympyrän laajentamiselle ei ole perusteita ilman selvitystä tilan realistisista laajentamismah-
dollisuuksista. Asiaa voidaan tarkastella yksityiskohtaisemmin alueelle myöhemmin laadittavan tar-
kemman osayleiskaavoituksen myötä.
Kaavoituksessa käytettävässä kotieläntalouden ympäristönsuojeluohjeessa ei ole mainitaa, etteikö
eläintilojen lähelle saisi sijoittaa muuta eläintenpitoa. Mielipide ei aiheuta muutoksia kaavaan.



27

2.14  Mielipide 14
 31.3.2018

KAITALANKUJAN POHJOISPUOLELLA SIJAITSEVAT UUDET ASUNTOALUEMERKINNÄT
Hailuodon strategisessa yleiskaavaluonnoksessa on asuntoaluemerkintä ulotettu Kaitalankujan pohjoispuo-
lelle. (Alue merkitty alla olevaan piirustukseen ympyrällä).

Asuntoalue on pääosin osoitettu maisemallisesti arvokkaalle peltoalueelle.
Esitämme, että asuinaluemerkintä em. peltoalueelta poistetaan. Uudet rakennuspaikat pienentävät pelto-
aluetta ja vähentävät maisemallista arvoa. Peltoalueelle on haasteellista rakentaa, koska se tulvii keväisin,
jolloin siinä ruokailee ja lepää mm. useita vesilintulajeja. Pellolla pesii vuosittain 2-3 Suomessa vähälukuista
ristisorsaparia.

Kaavan laatijan vastine:
Strategisen yleiskaavaan aluerajausten reunaviivat ovat yleispiirteisiä, eivät sido rajausta tarkasti pai-
koilleen, vaan rakentamisen rajat suhteessa arvokkaaseen pelkoalueeseen tutkitaan yksityiskohtai-
semmin tarkemmilla osayleiskaavoilla.  Strategisen yleiskaavan yleispiirteisen aluerajauksen muutta-
miselle ei ole riittäviä perusteita.

2.15  Mielipide 15
5.4.2018

Oulun seudun yleiskaava 2020:ssa Hailuodon rantakaava-alueille on Loma- ja matkailualueelle (R) annettu
suunnittelusuositus: Alueella on turvattava kevytliikenteen pääsy ranta-alueelle sekä ympäröiville vapaa-
alueille.  Hailuodon kunnan strategiseen yleiskaavaan tulisi sisällyttää sama suunnittelusuositus Ranta-
vyöhykkeen monitoimialueelle.
Hailuodon strategisessa yleiskaavassa on riittämättömästi osoitettu alueita kuntalaisten virkistykseen ja va-
paa-ajan viettoon. Strategiseen yleiskaavaan tulisi sisällyttää vesiretkeilyreitistöt taukopaikkoineen.  Vesi-
retkeilyreitistö tulee ulottaa saaren ympäri.  Pohjana voisi käyttää Hailuodon maankäytön kehityskuvassa
(19.9.2012) esitettyä veriretkeilyreitistöä ja virkistyskohteita.
Hailuoto on saaristokunta. Kaikilla sen asukkailla ei ole mökkiä rannalla.  Tulevaisuudessa "mökittömiä"
asukkaita tulee olemaan vielä enemmän.  Kunnan tulee osoittaa kuntalaisten käyttöön venesatamia, joissa
veneet on mahdollisuus myös lukita.  Yleiskaavaluonnoksessa esitetyt venesatamat eivät riitä.  Satamia
tulee olla eri puolilla saarta.

Kaavan laatijan vastine:
Hailuodon strategisella yleiskaavalla ei voida puuttua voimaan jäävien tarkempien osayleiskaavojen
ja Hailuodon rantayleiskaavan sisältöihin, sillä kullakin alueella voi olla voimassa kerraallaan vain yksi
yleiskaava. Tällöin Hailuodon strategisen yleiskaavan merkinnät tarkempien, voimaanjäävien  yleis-
kaavojen alueella ovat vain informatiivisia ja vailla oikeusvaikutuksia, joskin tavoitteiden osalta mah-
dollsiesti tarkemmassa osayleiskaavassa huomioitavia.
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Mahdollisuus veneilyyn saaren ympäri on mahdollista jo nyt ilman kaavassa osoitettua reittiä. Mielipide
ei aiheuta muutoksia kaavaan.

2.16  Mielipide 16
 yht. 6 erillistä viestiä

29.3.2018:
Rupesin katselemaan tätä kaavaehdotusta, ja huomasin, että tilani Marcken (72-402-33-38) tilakeskuksen
kohdalla näyttää olevan aluemerkintä "A", eli asuinalue, kun siinä todellisuudessa - ja nykyisin voimassa
olevan kaavankin mukaan - sijaitsee ja tulee jatkossakin sijaitsemaan, niin kauan kuin maataloutta tilalla
harjoitetaan, maatilan tilakeskus rakennuksineen ja sen ympärillä huomattava osa pelloistani. Näin ollen
näen olennaiseksi, että myös strategisessa kaavassa tämä maan nykyinen ja suunniteltu tuleva käyttö olisi
oikein merkitty.
Pyydän saada lisätietoa siitä, tarvitseeko minun tehdä jokin muodollisempi pyyntö, jotta tämä merkintäasia
tulisi korjatuksi kaavaan, vai riittääkö tämä?  Missään nimessä Järventakustan seudun maisemankaan kan-
nalta sen merkitseminen asuntoalueeksi ei voi olla hyvä asia, mutta tällä hetkellä huolenani on ainoastaan
se, ettei tilani muutu yllättäen kaavassa asuinrakentamisen alueeksi.
Muutoin, olisi suuresti helpottavaa, jos tästä kaavakuvasta olisi saataville pienempiä alueita koskevia tark-
koja kuvia - koko saaren kuvan zoomailu haluttuihin kohtiin on ainakin omalla tietokoneellani niin tahmeaa,
että näitä alueiden rajoja ja merkintöjä on todella vaikea tarkastella yksityiskohtaisesti. Joten, mikäli olen
tämän vuoksi virheellisesti tulkinnut tuon maatilamerkinnän katoamisen kohdaltani, pyydän anteeksi turhaa
vaivaamista asialla.

29.3.2018:
Minusta on sinänsä erikoista, että useita perinteisiä (vuosisatoja vanhoja) maatilojen keskuksia sijoittuu
tuolla Järventakustassa nyt merkinnän A alle, sisältäen myös varsin laajasti aktiivisessa viljelykäytössä ole-
vaa peltoa - samalla kuitenkin alueen viereen on merkitty "MA", eli maisemallisesti arvokas peltoalue - nämä
vanhat tilat rakennuksineen ja ympäröivine peltoineen eittämättä kuuluvat myös siihen, vaikka maisemaa
jo muutama vuosi sitten peltojen uusjaolla heikennettiinkin.  Olisi siis ainakin erittäin syvästi toivottavaa,
ettei tätä perinteistä maatilamaisemaa enää lisää umpeutettaisi nykyaikaisen tyylisellä vieri viereen tapah-
tuvalla omakotitalorakentamisella, ainakaan muutoin kuin jo olemassa olevien rakennusryhmien yhteyteen
tehden.
V. 1992 yleiskaavassa myös tilaani kuuluva Vääräpäässä pellon yhteydessä sijaitseva metsäalue oli merkitty
virkistysalueeksi - nyt se on osin maatalousaluetta, osin rakennusaluetta.  Mikäli mahdollista, soisin, että
kyseinen metsä pysyisi kylän virkistyksenä (ja lähes ainoana isompana metsikkönä kylän keskeisessä
osassa) jatkossakin, ilman paineita ja pelkoa sen joutumisesta rakennusten jyräämäksi.  Mutta tämäkin on
aivan toinen asia.
Mutta tilakeskukseni ja peltojen osalta jään siis odottamaan sitä, että minulle kerrotaan mikäli asiaan tar-
vitsee ottaa muodollisemmin kantaa, jotta oikeat merkinnät säilyisivät.  Kiitän nopeasta vastauksesta!

29.3.2018:
Pahoittelen, että häiritsen vielä tällä asialla jo nyt - mutta pelkästään oman maataloustoimintani näkökul-
masta (muihin maisemallisiin, ympäristöllisiin tai kulttuurillisiin näkökohtiin puuttumatta) asian korjaisi maa-
taloustoiminnan jatkumisen kannalta jokseenkin täysin seuraava:

§ Nykyinen peltoalue, joka yhdistyy suoraan jo ehdotuksessa "MA" -merkittyn alueeseen, ulottuisi
lännestä päin tilani keskuksen Järventakusta 22:ssa kohdalle saakka.

§ Tilakeskuksen pohjoispuolella oleva osa nykyisestä peltoalueesta yhdistyisi myös luonnollisesti sa-
maan "MA" -alueeseen.

§ Tilakeskuksen kohdalle Järventakusta 22:ssa merkittäisiin "AM", kuten vanhassakin kaavassa.
§ Tilakeskuksen eteläpuolella olevat kapeat peltokaistaleet Vilkinojaan saakka tulevat myös säily-

mään viljelyskäytössä ja toivon mukaan osana entisellään säilyvää maaseutumaisemaa, ilman li-
särakentamista - mutta näiden osalta on mielestäni nähtävissä, ettei niille rakentamisesta seuraisi
myöskään kovin vakavia vaurioita perinnemaisemalle.

Entisen, nyt jo voimasta poistuneen, Keskikylän osayleiskaavan maankäytölliset linjaukset olisivat edelleen
hyvin pitkälti päteviä ainakin minun tilaani kuuluvien maa-alueiden osalta sekä Järventakustassa, että Vää-
räpäässä ja toivoisinkin ainakin omiin tiluksiini kohdistuvan maankäytön suunnittelun edelleen seuraavan
kyseisen kaavan asettamaa suuntaa.
Yleisemmin Järventakustan osalta kantani on se, että maataloustoiminnasta riippumatta se vanhoine raken-
nuskantoineen ja rakennuspaikkoineen kuuluu osana maisemallisesti arvokkaaseen peltoalueeseen, eikä sii-
hen tulisi missään nimessä kaavoittaa merkittävästi uutta asuinrakentamista ainakaan sellaisille paikoille,
jotka ovat nyt avoimia.
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29.3.2018:
Anteeksi vielä häiriö - päätyyhän tämä äskeinen kommenttini myös osaksi kaavapalautetta, vaikka lähetin
sen vain Teidän sähköpostiinne, vai tulisiko minun lähettää tämä sama teksti vielä uudelleen myös varsinai-
seen palautesähköpostiosoitteeseen, jotta asia tulee varmasti koko työryhmän tiedoksi?
Turhan myöhään aloin tähän asiaan tutustumaan, ja nyt on sisuksissa suuri pelko siitä, että kaavaan jää
tilani tulevaa toimintaa vaikeuttavia ja myös Järventakustan maisemaympäristöön mahdollisesti hyvinkin
voimakkaasti vaikuttavia erheitä.  Isäni oli aktiivinen v. 1992 kaavan laadinnan aikaan mm. juuri tuon Vää-
räpään viheralueen sekä myös perinteisen maatalousmaiseman säilymisen suhteen, itse valitettavasti olin
tähän saakka siinä käsityksessä, että silloin laaditun kaavan määrittämät ohjeistukset ovat edelleen päteviä.

31.3.2018:
Olen nyt tässä katsellut tuota kaavaluonnosta parin päivän ajan ja vertaillut sitä aiempaan osayleiskaavaan-
kin.  Laajempana näkemyksenä esitänkin, että vanhan osayleiskaavan mukainen sijoittelu olisi pääasiallisesti
edelleen sopiva Järventakustan ja Vääräpään alueille - tähän saakka maatalous/maaseutukäytössä tai vi-
heralueina säilyneitä ja sellaisiksi aiemmin kaavoitettujakin paikkoja ei ole syytä ottaa laajempaan asunto-
rakennuskäyttöön muutoin kuin hyvin tarkkaan valikoiden yksittäisissä pisteissä siten, että paikallismaisema
ja alueilla suoritettava toiminta eivät häiriydy.
Aiemmassa totesin, että tilakeskukseltani puuttuu AM-merkintä. Tämän lisäksi aivan viereisessäkin talossa
- joka tosin vanhassakin kaavassa on piirretty asuinalueeksi - harjoitetaan maaseutuelinkeinon omaista
toimintaa ravihevosten pitämisen muodossa, joten heidänkin osaltaan alueen varaaminen kaupunkimaisen
kaltaiseen asumiseen saattaisi olla ongelmallista, joskaan en tietysti tätä asiaa heidän kannaltaan katsottuna
voi tietää.
Otin asiassa yhteyttä myös pariin kaavatyön ohjausryhmän jäseneen ilmaisten huoleni siitä, miten suunni-
tellut asuinaluevaraukset toteutuessaan vaikuttaisivat keskeisen kyläalueen historialliseen miljööhön - oman
maataloustoimintani lisäksi.  Tässäkin asiassa oma ymmärrykseni muusta kuin lähimaisemasta on rajallinen,
joten toivon mukaan myös muiden vanhojen asuinpaikkojen asukkaat ovat kannanottoihin aktivoituneet.

2.4.2018:

Lähetän nyt tämän muokkaamani kaavaluonnoskuvan ehdottamistani muutoksista (kuva yllä) kaikille teille,
joihin olen ollut asiasta yhteydessä.  Olen siis koettanut värjätä oikeaksi näkemilläni väreillä ja symboleilla
tarpeellisiksi näkemäni muutokset omien alueideni osalta, pyrkien välttämään lipsauttelemasta muutoksia
naapureiden omistamille alueille mutta koska tein tämän kuvankäsittelyohjelmalla maalaten, rajat eivät ole
tarkkoja tahi siistejä.
Tässä siis olen merkinnyt AM3 -merkinnällä ja värillä olemassaolevan tilakeskukseni sekä pieniä osia sen
lähimmistä peltotilkuista - lähinnä nykyistä marjapensasmaatani - jotka luonnollisesti sulautuvat ennemmin
tilakeskukseen kuin ympäröivään peltoaukeaan ja joissa voi joskus tulevaisuudessa olla jopa tarvetta maa-
talousrakentamiselle.  AM3 merkintä tilalle riittänee, sillä ainakaan nähtävissä olevassa tulevaisuudessa se
ei ole karjatilaksi muuttumassa.
Keltaista MA -merkintää olen laajentanut lännestä pelloilleni päin niiltä osin, kuin se on viljelyn kannalta
tarpeellista - maiseman kannalta tarve voisi ulottua kenties myös muiden alueille mutta pyrin välttämään
muiden mahdollisiin tarpeisiin kajoamista - toisin kuin minulle, toisille tonttimaa voi olla arvokkaampaa.
Tilakeskuksen eteläpuolelle piirsin myös MA-värillä aluetta, joka on nykyisin peltoani eikä ainakaan missään
nimessä jatkossakaan sovellu uudelle asuinrakentamiselle tilan läheisyyden vuoksi - yhtä hyvin sinne voisi
laajentaa myös AM3-merkittyä aluetta mutta tarkoitukseni on kuitenkin jatkossakin pitää nämä alueet pel-
tona - kuten myös tässä vielä A- ja V- alueiden sisään jäävät peltopalaseni Vilkinojaan asti - siltä osin kun
jätin värin muuttamatta, en näe asuinrakentamistakaan täysin mahdottomana, vaikkakin uusi tielinjaus suo-
raan pellon yli onkin peltokäytölle haitallinen.
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Vääräpään osalta tein pienen laajennuksen MT-alueen väritykseen peltoni osalta, jottei jo valmiiksi kohta-
laisen pieni pelto muuttuisi viljelyn kannalta järjettömän pieneksi.  Muutoin piirsin V-alueen metsään jok-
seenkin siihen, missä se nykyisinkin sijaitsee pyrkien jättämään nykyisinkin A-alueeksi merkityt osat sekä
alueet jotka eivät sijaitse omilla maillani koskematta - toki tässäkin koko metsä olisi mielestäni syytä säilyt-
tää, ei vain minun omistamaani osaa (joka kumminkin on ko. metsäalueesta valtaosa), mutten näe kohtuul-
liseksi edellyttää muiden jakavan arvojani tämänkään asian osalta.
Näistä muutoksista siis Järventakustan peltoja koskevat sekä jossain määrin myös Vääräpään peltoalueen
kokoa koskeva muutos ovat maataloustoiminnan jatkumisen kannalta aivan välttämättömiä. Vääräpään
metsän osalta kyse on enemmänkin alueellisesta monimuotoisuudesta ja arvomaailmasta. Tuohon arvomaa-
ilmaan ja kulttuurimaisemaan vetoan myös siinä, että kaavoituksessa ylipäätään otettaisiin huomioon se,
että vanhat (entiset) tilakeskukset ovat olennainen osa niistä avautuvaa peltomaisemaa, eivätkä suinkaan
siitä erillistä asuinaluetta - juuri tuo kulttuurimaisema on se, jota Hailuodossa on ainakin puheissa nähty
tarpeelliseksi suojella liian suurilta muutosvaikutuksilta.

Kaavan laatijan vastine:
Strateginen yleiskaava on yleispiirteinen kaava, jonka aluerajaukset eivät ole tarkasti paikoilleen si-
dottuja, vaan aluerajauksia ja alueen sisäisiä yksityiskohtaisempia käyttötarkoituksia tarkennetaan
tulevaisuudessa  yksityiskohtaisemman osayleiskaavoituksen myötä. Strategista kaavaa ei siis ole
tarkoitettu tonttikohtaiseen tarkasteluun.
Mielipiteessä esitetty tavoite täydentää asutusta olevien rakennusryhmien yhteyteen, on ollut myös
strategisen yleiskaavan laatimisen periaate ja Järventakustassa A -alueen raja suhteessa maisemalli-
sesti arvokkaaseen peltoalueeseen on määritetty nykyisen rakentamisen reunalinjaa mukaillen. Tulee
myös muistaa, ettei strategisen kaavan asuinaluevarauksilla määritellä rakentamisen tiiveyttä, vaan
A -alueiden tiiveys ja rakennuspaikkojen määrä ratkaistaan tarkemmilla osayleiskaavoilla. Kaavan ra-
kentamisaluevarauksissa on harkittua ylimitoitusta johtuen Hailuodon runsaasta yksityisestä maan-
omistuksesta.  Todellisuudessa siis kaikki asuinalueet eivät tule toteutumaan, vaan ainoastaan poten-
tiaalisimmat, eivätkä nekään välttämättä kokonaisuudessaan.
Hailuodon strateginen yleiskaavan käyttötarkoitusmerkintä (esim. A asuntoalue) tarkoittaa vain alu-
een pääkäyttötarkoitusta, ja alueen sisällä voi olla muitakin maankäyttömuotoja kuten viljatiloja, maa-
ja metsätalousalueita jne.  Strategisen kaavan tasolla jo kaavan mittakaavasta ja kaavan luettavuu-
desta johtuen ei voida esittää kaikkea yksityiskohtaisesti.
Mielipiteessä esitetyt toiveet alueiden merkinnöistä ovat hyvin yksityiskohtaisia, eivätkä ne tue stra-
tegisen kaavatason esitystekniikkaa. Kunnanhallitus on jo kertaalleen ohjeistanut kaavaluonnossuun-
nittelun aikana laatimaan strategisesta kaavasta riittävän yleispiirteisen (ei yksityiskohtaisen). Mieli-
piteen esittäjän tilan käyttötarkoitusmerkintä muutetaan kuitenkin viljatilan merkinnälle (AM3) ja mai-
semallisesti arvokasta  peltoaluetta laajennetaan hieman, sillä se tukee strategisessa kaavassa esite-
tyn viheryhteystarve -merkinnän toteutumista ko. kohdalla.
Lisäksi A-merkinnän selitystekstiä täsmennetään niin, että se tuo esille muiden maankäyttömuotojen
mahdollisuudet. Tarkoituksena myös on, että uusista A -alueista rakentuu hailuotolaiseen tapaan luo-
tolaiseen maisemaan ja rakentamisen sopivaa väljähköä ympäristöä, eikä kaupunkimainen tiiveys ole
tavoitteena. Asia on pyritty huomioimaan sanallisesti kaavan yleismääräyksissä. Strategisen kaavan
yleispiirteisyys mahdollistaa mielipiteen kirjoittajan esitysten toteuttamisen tarkemman kaavoituksen
myötä.
Mielipiteen kirjoittajan kaikki palautepostit kaavaluonnoksesta on kerätty tähän yhteen kohtaan 2.16
ja ne tulevat kaavatyöryhmän käsittelyyn muun luonnospalautteen kanssa.

2.17  Mielipide 17
 5.4.2018

Huomiot: Omistan Niemi-nimisen maatilan Pökösssä Potinlahden rannalla. Meillä on lammastila. Sitä ei kui-
tenkaan ole kaavamerkitty punaisella ympyrällä niin kuin muut karjatilat. Tilamme on kuitenkin merkitty
kaavassa (kaavaselostus, kohta 5.10) neliö-kuviolla (muut eläintilat). Katson, että meidän tulisi kuitenkin
merkitä myös tällä punaisella ympyrällä (eläintilan suojaetäisyysuositukset).

Kaavan laatijan vastine:
Kaavaluonnoksen suojaetäisyyssuositusympyrät on piirretty Kotieläintalouden ympäristösuojeluohje -
oppaan mukaisesti niin, että ympyrän laajuus on johdettu tiloilla vuonna  2016 ollen eläinmäärän (ja
kyseisen eläinlajin yksikkökertoimen mukaan.
Mielipiteen antajan tilalla on v. 2016 ollut 54 lammasta, joiden eläinyksikkökerroin on 1. Tällöin tilan
eläinyksikkömäärä on 54 ja Kotieläintalouden ympäristösuojeluohjeessa etäisyysvaatimukset on esi-
tetty 200 eläinyksikkömäärästä ylöspäin. 16.4.2018 tarkistetun tilanteen mukaan ko. eläintilan
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eläinmäärä on kasvanut (85 lammasta), mutta vieläkään eläinmäärä ei aiheuta suojaetäisyysvaadetta.
Eli ympäristöoppaan mukaan ko. lammastila ei edellytä suojaetäisyyttä.   Koska strategisessa kaa-
vassa on noudatettu ympäristöoppaan periaatetta, ei ko. lammastilalle esitetä suojaetäisyysympyrää.

Kuva:  Eläinyksikkökertoimet ympäristölupatarkoituksiin,
Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2010, kotieläintalouden ympäristösuojeluohje, liite 3

Kuva:  Eläinsuojien vähimmäisetäisyydet,
Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2010, kotieläintalouden ympäristösuojeluohje, liite 4
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2.18  Mielipide 18
 11.3.2018

Hailuodon strateginen yleiskaava -luonnoksessa on luonnoksen perusteella esitetty osoitteeseen Pölläntie
421, 90480 Hailuoto / kiinteistötunnus 72-401-7-60 rantavyöhykkeen monitoimialue sekä viheryhteystarve
-merkintä.
Ko. Rakennuspaikka on muodostunut Hailuodon teknisen lautakunnan 19.12.2013 pykälä 51 myönnetyllä
rakennusluvalla, joka Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksellä päätösnumerolla 15/0173/1 antopäi-
vällä 11.5.2015 saavuttanut lainvoiman. Ko. sijainnilla esittämistarkkuudesta riippuen on esitetty viheryh-
teystarve sekä se sijaitsee kaavaselostuksen mukaisella Rantavyöhykkeen monitoimialueella, joka sisältää
tarkemmalla kaavalla osoitettujen rakennusalueiden ohella myös muita alueita, kuten esim. maa- ja metsä-
talousalueita, virkistysalueita, suojelualueita jne.
Me, kiinteistön omistajat, huomautamme, ettei strateginen yleiskaava saa kumota tai aiheuttaa haittaa kiin-
teistölle 72-401-7-60 faktisesti muodostuneen rakennuspaikan -tahi rakennusoikeuden toteuttamiselle ja
ilmoitamme täten tahtotilamme rakentaa tulevaisuudessa ko. rakennuspaikalle asuinrakennuksen.
Esitämme, että viheryhteystarve rajataan ko. kiinteistön eteläpuolella sijaitsevalle Hailuodon kunnan omis-
tamalle vihervyöhykkeelle ja että ko. rakennuspaikka vahvistetaan kaavallisesti tulevissa kaavaprosesseissa.
Tätä tukee myös se seikka, että ko. rakennuspaikalle on jo olemassa ja rakennettu vesi- ja viemäriliittymät
sekä muut liittymät rakentamista varten. Rakennuspaikka on myös jo raivattu ja tilan sisäiset kulkuyhteydet
on rakennettu.

Kaavan laatijan vastine:
Pölläntien ja Pöllänlahden välissä on voimassa Hailuodon rantayleiskaava, eikä strategisella kaavalla
muuteta sen sisältöä, vaan Hailuodon rantayleiskaava jää voimaan strategisen yleiskaavan hyväkysy-
misen jälkeenkin.  Mikäli Pöllän osayleiskaava hyväksytään, se korvaa alueellaan muut yleiskaavat.
Strategisen yleiskaavan viheryhteystarve -merkinnän sijainti on yleispiirteisen ohjeellinen ja ran-
tayleiskaavan alueella se on ainoastaan informatiivinen merkintä, jolla ei rantayleiskaavan alueella ole
oikeusvaikutuksia. Viheryhteystarve -merkintä voidaan kuitenkin siirtää kartalla etelään päin kohtaan,
jossa se toteutuessaan palvelee paremmin Pöllänlahden rannan laajempaa käyttöä.

2.19  Mielipide 19
 5.4.2018

Kaava-aineisto sisältää kattavan tausta-aineiston, ja samalle kaavakartalle on koottu erittäin tarkasti kaikki
voimassa olevat maankäyttöä ohjaavat yleiset merkinnät, mitkä antavat hyvän pohjan jatkossa kaavoituk-
sen valmistelulle. Ranta-alueen rakentamisalueita osoittava kaavamerkintä on kuvaava ja riittävän väljä
osoittamaan tarvetta ja tahtoa rantarakentamiselle kaavalla määrätyillä alueilla. Peltoalueiden osoittaminen
rakentamisesta vapaaksi maisema-alueeksi on rohkea ja merkittävä strateginen linjaus Hailuodon kunnassa.

Kaavan liiallinen yksityiskohtaisuus ja pienipiirteisyys kuitenkin rajoittavat maankäytön suunnittelua jat-
kossa merkittävästi. Luonnoksen mukaisella strategisella kaavalla määritetään rakentaminen tarkasti, eikä
tämä tue mahdollisia tulevia tarpeita esimerkiksi lisärakentamistarpeiden osalta Hailuodolle tyypillisten ta-
loryppäiden luonnollista muodostumista vanhojen asuinpaikkojen ympärille. Kaavassa on esitetty rakenta-
misen osoitetut alueet ranta-alueita lukuun ottamatta erittäin tarkasti, mikä aiheuttaa yksityisille maanomis-
tajille rakentamiseen osoitettujen alueiden mieltämistä tonttimaana ja omaisuuden ansiotonta arvonnousua.
Tämä tulee aiheuttamaan merkittävän lisäkustannuksen kunnan raakamaanhankinnassa sekä estää kaavan
hyväksymiskäsittelyn. Katson, että kaavan tähänastiseen valmisteluun on osallistunut lukuisia henkilöitä,
joiden omistamia tai lähisukulaisten omistamia maa-alueita on osoitettu rakentamiseen tarkkarajaisilla kaa-
vamerkinnöillä. Kaavoituksesta johtuen vanhoja rakennuksia (Sauvolan kellaritupa) ja kulttuurihistorialli-
sesti merkittäviä raunioita (Kuuston mukulakivinavetta) on myös alettu purkaa Hailuodossa, jotta kaavalla
ei osoiteta velvoitteita rakennusten säilyttämiselle tai mahdollisesti pyritään estämään tontin osoittaminen
paikalle. Kaavan pienipiirteisyys aiheuttaa vakavan uhkan vanhojen kulttuurikerrosten hävittämiselle mai-
semassa.
Kaavaluonnoksella on esitetty viimeksi hyväksyttyjen (Peltokuusikko) tai käynnissä olevien (Lahdenperä)
osayleiskaavojen merkinnät lähes yhtenevinä yleiskaavojen merkintöjen kanssa. Merkinnät ovat näillä alu-
eilla muita alueita merkittävästi tarkempia, samalla alueiden maankäyttö lukitaan strategisen kaavan tasolla
ja kaavanmuutosten tekeminen yleiskaavatasolla estyy.

Esitän mielipiteenäni, että strateginen yleiskaava laaditaan merkittävästi yleispiirteisempänä, kuitenkin tar-
kistaen, että voimassa olevat yleis- ja asemakaavat noudattavat strategista yleiskaavaa ja linjaavat näiden
päivitystarpeita. Strategisella kaavalla tulee osoittaa ja linjata alueiden käytön strategisia linjauksia
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epätarkoilla ja laajoilla merkinnöillä, joilla ohjataan jatkokaavoitusta antaen kuitenkin suunnittelulle riittävää
vapautta.

Hailuodon strategisessa yleiskaavassa on merkityksellistä kuvata alueet
1. joille voidaan rakentaa ja erityisesti tiheän keskustarakentamisen alueet 2-3 km säteellä merkittä-

vimmistä palveluista (koulu – kaupat – sotepalvelut) ja tälle alueelle mahdollisesti asetettavista
suunnittelurajoitteista. Kunnan asukaskehityksen näkökulmasta nämä alueet ovat kaikkein merkit-
tävimpiä.

2. voidaan rakentaa, mutta maankäytönsuunnittelulle asetetaan merkittäviä ehtoja mm. kulttuurimai-
semasta tai alueen sijainnista suhteessa kuntakeskukseen johtuen

3. ei voida rakentaa niiden kulttuurimaisemallisesta arvosta johtuen, kuten määritettävät vanhat pel-
toalueet (isojaon aikaiset kartat) tai määritetyt maa- ja metsätalousalueet

Kaavan laatijan vastine:
Esitystekniikastaan huolimatta Hailuodon strateginen yleiskaava on yleispiirteinen kaava, jonka alue-
rajaukset eivät ole tarkasti paikoilleen sidottuja, vaan aluerajauksia ja alueen sisäisiä yksityiskohtai-
sempia käyttötarkoituksia tarkennetaan yksityiskohtaisemman osayleiskaavoituksen myötä. Strate-
gista kaavaa ei ole tarkoitettu tonttikohtaiseen tarkasteluun; se on tarkoitus tehdä tarkemmilla kaa-
voilla.
Mielipiteessä esitetty tavoite täydentää asutusta olevien rakennusryhmien yhteyteen, olevan infran
ääreen, on ollut myös strategisen yleiskaavan laatimisen perusperiaate. Tämä ja maisemallisesti ar-
vokkaan peltoalueen keskeisen ja merkittävän osan määrittely väistämättäkin johtavat kaavan esitys-
tekniikassa tiettyyn pienipiirteisyyteen, sillä kylämaisema on Hailuodossa erittäin pienipiirteistä.  Tätä
yleispiirteisempi kaava ei todenäköisesti määrittelisi riittävästi maiseman säilyttämisen tavoitetta.
Kaavatyön alussa tutkittiin mahdollisuutta määritellä rakentamisalueet vyöhykkeittäin, hieman vas-
taavin periaattein kuin mitä mielipiteessä esitetään, mutta vyöhykeajattelulle ei löydetty toimivaa
muotoa olevien lähtökohtien nojalla, sillä esim.  keskeinen kyläalue on kauttaaltaan infran puolesta
potentiaalista rakentamisaluetta, mutta samalla maisema- ja kyläkuvan kannalta erittäin herkkää alu-
etta. Muistuttajan  esitys (nro 1 – tiivis kyläkeskusta) on periaattena hyvä, ja se on mukana kaava-
ratkaisussa keskusta-alueen laajempina A -aluevarauksina.
Kaavan yleispiirteistämiseen mielipiteen esityksen mukaisesti mm. Vasken-Huikun alueella on tar-
vetta, sillä siellä ei ole merkittäviä maisemallisia tai kyläkuvallisia arvoja. Vasken-Huikun asumisen
uudisalueet on  kaavaehdotuksessa merkitty A2 merkinnällä erotuksesana perinteisen kyläalueen A ja
A1 merkinnöistä.

Kaavaluonnoksella on esitetty erilaisia ohjeellisia reittejä, jotka on kuvattu tarkasti. Reitit olisi mielestäni
syytä osoittaa yhteystarpeina, jotta reittien suunnittelulle annetaan liikkumavaraa. Useita yhteystarpeita
tulisi osoittaa myös Hailuodon ainoan suojaisen merialueen eli Ojakylänlahden rantaan välillä Vähä-
härkäsäikkä – Sysiperä. Merkinnöillä huomioitaisiin kalastuksen ja veneilyn tarpeet. Toteutuessaan reitit
voisivat helpottaa myös sammutusveden hankintaa.

Kaavan laatijan vastine:
Vähä Härkäsäikän ja Sysiperän välille on osoitettu ohjeellinen ulkoilun yhteystarve, joka pääosin ala-
van rantavyöhykkeen vuoksi on linjattu osin kulkemaan olevia teitä tai muutoin rantayleiskaavan lin-
jauksen mukaan.  Ulkoilun yhteystarpeiden lopullinen sijainti määrittyy tarkemman kaavoituksen
myötä.

Kaavaluonnoksella on esitetty karjatilojen suoja-alueet, mutta epäselväksi jää onko kaavoituksella huomi-
oitu karjatilojen laajenemistarpeita. Lisäksi kaavaluonnoksessa ei ole esitetty kaikkia eläintiloja (yritys).
Merkintä puuttuu ainakin yhdeltä nautatilalta, kaikilta lammastiloilta ja hevostilalta. Hailuoto mielletään puh-
taaksi ruoantuotantoalueeksi ja saareen on syntynyt pienimuotoista elintarviketeollisuutta (panimo, kalas-
avustamo ja lihan suoramyynti), joten kaavalla tulisi varmistaa erilaisten elinkeinojen toimintaedellytykset
myös 2030 ja sen jälkeen. Myös kalastuksen toimintaedellytykset Marjaniemessä ja muualla saaressa olisi
hyvä nostaa strategisiksi linjauksiksi kaavalla.

Kaavan laatijan vastine:
Eläintilojen suojaetäisyyksiä (suojaetäisyyssuositusympyrä) määriteltäessä ei ole huomioitu laajen-
nusvaraa, vaan kaavaluonnoksen suojaetäisyysympyrän laajuus perustui  vuonna  2016 tiloilla ollee-
seen eläinmäärään. Eläinmäärät ja niistä johdetut suojaetäisyysympyrät on tarkistettu kevään 2018
tilaanteen mukaisiksi maatalouden tietojärjestelmästä (tiedot on saatavissa vain maataloustukien pii-
rissä olevista tiloista). Laajennustarpeet voidaan huomioida vain siltä osin, kuin niistä on olemassa
realistiset suunnittelmat ja luvat.
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Lammastilojen eläinyksikkökerroin on niin pieni, ettei se aiheuta suojaetäisyyssuositusvaadetta, kuin
vasta hyvin suurilla lammastiloilla (ks. vastine kohta 2.17). Myös hevosia tulee olla kymmeniä, ennen
kuin suojaetäisyyssuositusvaade on oppaassa (kotieläintalouden ympäristösuojeluohje) määritelty.

Jätän mielipiteeni kuntalaisena sekä siksi, että kaava ei vastaa pienipiirteisyytensä vuoksi sitä mistä olen
kuntalaisien kanssa keskustellut kunnansihteerinvirassa ollessani. Kaavaa käynnistettäessä on puhuttu ylei-
sesti strategisesta yleiskaavasta, joka vastaa mittakaavaltaan ja kuvaustarkkuudeltaan Oulun kaupungin
uutta yleiskaavaa.  Olen mielipidettä antaessani virkavapaalla.

Kaavan laatijan vastine:
Kuten yllä on todettu, Hailuodon kylämaisema on erittäin pienipiirteistä ja täysin eriliasta kuin Oulun
kaupungin keskeiset alueet, mikä johtaa erityyppiseen kaavatarpeeseen.  Uuden Oulun yleiskaavan
kartta 1 (koko kaupunki), josta löytyy Hailuodon tyyppistä maaseutumaista asutusta ja kylätaajamia,
on esitetty mittakaavassa 1: 80 000, kun Hailuodon strategisen yleiskaavan mittakaavaksi on valittu
1: 25 000.  Erot johtuvat luonnollisesti siis myös kaavojen  erilaisista mittakaavoista.

2.20  Mielipide 20

Sunikarin satama-alue puuttuu kaavasta.
Kaavan laatijan vastine: Puute korjataan kaavan jatkotyöstössä.

2.21  Mielipide 21
 5.4.2018

Palaute/asia: Tuulivoiman selvittelyalue ja jäkälätalous:
Hailuodossa on poimittu jäkälää liki sata vuotta. Jäkäläkauppa on perinteinen ja merkittävä elinkeino ja
työllistäjä Hailuodossa. Tällä hetkellä jäkälän kauppa ja jalostus työllistävät Hailuodossa 15 ympärivuotista
työntekijää ja 32 kausityöntekijää, sekä 13 henkeä Viron jatkojalostuslaitoksessa. Hailuotolainen jäkälä
muodostaa olennaisen osan maailman jäkäläkaupasta. Jäkälän kysyntä on kasvanu merkittävästi uusien
sisustusjäkälätuotteiden myötä. Samaan aikaan ilmaston lämpeneminen siirtää jäkäläesiintymien etelärajaa
koko ajan pohjoisemmaksi.
Nyt laaditussa kaavaluonnoksessa ei ole huomioitu tuulivoimarakentamisen vaikutuksia Harjun selvitysalu-
een jäkäläkankaisiin, jotka ovat yksi tärkeimmistä jäkälän nostoalueista Hailuodossa. Jäkälän nostossa käy-
tettävä tekniikka mahdollistaa jäkälän uusiutumisen mahdollisimman nopeasti, minkä vuoksi nostoa voidaan
suorittaa samalla alueella 5-7 vuoden välein. Jäkälän myynti on merkittävä tulonlähde myös maanomista-
jille. Katsomme, että mahdollinen tuulivoiman rakentaminen Harjun selvitysalueelle uhkaa merkittävällä ta-
valla jäkälään liittyvien elinkeinojen edellytyksiä. Vaadimme, että Harjun selvitysalueelle ei rakenneta mi-
tään sellaista infrastruktuuria, joka uhkaa jäkäläelinkeinoa.

Kaavan laatijan vastine:
Harjun selvitysalueen on osoitettu selvitysalueeksi, sillä vielä ei tiedetä, onko tuulivoimarakentaminen
alueella mahdollista.  Mikäli mm. jäkälätalous tai muut luonto- ja maisema-arvot eivät estä tuulivoi-
marakentamista, alue tulee toteutumaan suhteellisen pienenä, muutaman tuulivoimalan kokonaisuu-
tena: Koska aluetta ole osoitettu tuulivoimarakentamiseen 3.vaihemaakuntakaavaehdotuksessa, voi
alueelle maakuntakaavan estämättä rakentaa vain ”ei seudullisen” kokoluokan tuulivoimaa, mikä tar-
koittaa alle 10 tuulivoimalan kokonaisuutta; alustavasti on ollut esillä tarve noin 2-3 tuulivoimalalle.
Kunnan tavoitteena on, että mikäli Harjun alueelle on mahdollista toteuttaa tuulivoimaa, se pyritään
sovittamaan mahdollisimman hyvin yhteen muiden maankäyttömuotojen, mm. jäkälätuotannon
kanssa.

2.22  Mielipide 22
 5.4.2018

Olemme tutustuneet nähtävillä olevaan strategisen yleiskaavan luonnokseen ja esitämme tilaamme koskien
seuraavia muutoksia, joita perustelemme tilan nykyisellä ja tulevalla käytöllä, joista meillä uusina omistajina
on suunnitelmia. Lisäksi perustelemme muutoksia maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksella ja
sillä ettei yleiskaava saa MRL 39§:n mukaisesti aiheuttaa maanomistajalle kohtuutonta haittaa.
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1. Tilamme talouskeskus on virheellisesti merkitty A-merkinnällä, vaikka nykyinen ja tuleva toimin-
tamme täyttää maatilojen talouskeskuksen alueen tunnusmerkit; esitämme AM-merkintää.

2. Esitämme tilan pihapiirin läheisyyteen osoitettavia asuntoalueen merkintää A1 esimerkiksi Hyypän-
tien varteen.

3. Lisäksi esitämme asuntoalueen A1merkinnän laajentamista tilamme maille Potissa ja Santosessa.

4. Yleisenä huomiona esitämme, että kaavan osoittama asumisen ylimitoitus on huolestuttavaa. Lisäksi
luotolaista tapaa rakentaa sisämaassa ja kyläalueillakin entisille dyyneille, aina korkeimmalle koh-
dalle, tulee vaalia erityisesti avoimessa viljelymaisemassa. Strategisen yleiskaavan tulisikin ohjata
rakennuspaikan valintaa tarkemmin. Avoimilla näkymillä on merkitystä alueen asukkaille.

5. MA-merkintä (maisemallisesti arvokas peltoalue) tulee ulottaa myös peltoalueelle, joka sijoittuu
Hyypäntien ja Töyrän väliin.

Kaavan laatijan vastine:
Kohta 1:
Kaavaluonnoksessa on noudatettu periaatetta, jossa AM -merkinnällä (ja karjatilan suojaetäisyyssuo-
situsalueympyrällä) osoitetaan vain eläintilat, joiden eläinmäärästä aiheutuu Ympäristöhallinnon koti-
eläintalouden ympäristösuojeluohje -oppaan mukainen suojaetäisyysvaade. Kun kaavan liittyvä eläin-
tiloja koskeva taustatyö on tehty helmikuussa 2016, ei tilalla 21:47 ollut maatalouden tietojärjestel-
män mukaan karjaa.  Mielipiteestä ei käy ilmi tilalla nykyisin olevaa eläinmäärä tai tarkempaa tulevai-
suudensuunnitelmaa, joskin puhelinkeskustelun perusteella (syyskuu 2018) on tiedossa, että tilalla
on lampaita, joiden määrästä ei aiheudu Ympäristöhallinnon kotieläintalouden ympäristöseuojeluohje
-oppaan mukaan suojaetäisyysympyrää kaavakartaalle. Tilan merkintä kaavakartalla on muutettu
mielipiteen kirjoittajien toiveesta AM-merkinnälle, sillä eläinten pitoa tilalla on tarkoitus kasvattaa.

Kohta 2:
Strategisen yleiskaavan aluevarauksissa on mahdollisuuksien mukaan noudatettu vireillä olevien tar-
kempien osayleiskaavojen aluevarauksia. Mielipiteessä esitettyä alueetta (Hyypäntien varrella) ei ole
osoitettu rakennusalueeksi Lahdenperän osayleiskaavaehdotuksessa, mutta strategisen yleiskaavan
tavoitteiden perusteella ko. alue voidaan osoittaa osaksi laajempaa AM -aluetta, kuten puhelinkeskus-
telussa syyskuussa 2018 mielipiteen kirjoittajan kanssa oli puheena.

Kohta 3:
Strategisen yleiskaavan tavoitteiden perusteella ei ole estettä laajentaa A1 varausta hieman mielipi-
teessä toivottuun suuntaan.

Kohta 4:
Strategisen yleiskaavan rakennusalueiden ylimitoitus perustuu nimenomaan tavoitteeseen maanomis-
tajien mahdollisimman laajasta tasapuolisesta kohtelusta, mitä mielipiteessäkin korostetaan. Koska
maanomistus on suurimmaksi osaksi yksityistä, ei uudisalueeksi osoitettavaa aluetta tule osoittaa vain
väestöennusteen mukaista tarvittavaa määrää, vaan selvästi enemmän, jotta vaihtoehtoisia raken-
nusalueita olisi tarvittaessa halukkailla riittämiin saatavilla. Todellisuudessa siis kaikki asuinalueet ei-
vät tule toteutumaan, vaan ainoastaan potentiaalisimmat.  Ja kiinteän yhteyden toteutumisesta
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huolimatta Hailuodossa ei ole odotettavissa suurta rakentamispainetta, jolloin olevan infran tuntu-
maan osoitettujen rakennusalueiden ylimitoituksesta ei ole yhdyskuntarakenteellista haittaa.

Kohta 5:
Ko. peltoalue on katsottu pääosin asutukseen taakse jääväksi kapeahkoksi peltoalueeksi, jolla ei laa-
jemmin katsottuna Luovontien tiemiljöössä ole merkittävää maisemallista roolia. Strategisen yleiskaa-
van yleispiirteisyyden ja mittakaavan vuoksi ko. aluetta ei ole osoitettu erillisenä peltoalueena vaan
pääosin osana olevaa asuinaluetta. Lahdenperän yleiskaavaehdotuksessa ko. alue on osoitettu pääosin
peltoalueena MT-merkinnällä, ja alueen säilyminen peltona tutkitaan Lahdenperän osayleiskaavassa.

2.23  Mielipide 23
 5.4.2018

Palautetta strategisesta yleiskaavaehdotuksesta 5.4.2018:

§ retkeilyreitistön monipuolisempi (pyöräily-, vesiretkeily-, hiihto-, kelkkailu- sekä kävelyreittien) merkit-
seminen olisi ympärivuotisen matkailun kehittämisen kannalta tärkeää.

§ taukotupia/nuotiopaikkoja olisi merkittävä reittien varrelle enemmän, esimerkiksi myös Huikkuun, Kes-
kiniemeen, Matikanniemeen/Pajuperään sekä Sunikariin.

§ Marjaniemen kaavan valmistelussa huomioitava erityisesti kyseisen alueen yrittäjien näkemykset.
§ Ulkokarvo ja Kirkkosalmi olisi hyvä merkitä virkistysalueiksi, ne ovat potentiaalisia luontomatkailun ke-

hittämiskohteita. Kirkkosalmen virkistysaluetta olisi laajennettava, jotta Viinikantielle merkitty työpaik-
kojen kehittämisalue ei vaaranna Kirkkosalmen alueen luontomatkailu- ja virkistyskäyttöä.

Kaavan laatijan vastine:
Retkeilyreitistön yksityiskohtainen esittäminen edellyttää strategista kaavatasoa tarkempaa suun-
nittelua;  tässä kaavassa esitetään ohjeelliset linjaukset ulkoilun- ja moottorikelkkailun yhteystar-
peille. Tässä kaavassa osoitetut yhteystarpeet takentuvat yksityiskohtaisemmissa kaavoissa.
Strategisella yleiskaavalla ei määritellä ranta-alueiden käyttöä, sillä rannoilla säilyy voimassa yksi-
tyiskohtaisemmat kaavat; tällä perustella myöskään taukotupien ja nuotiopaikkojen lisääminen ei
ole tässä kaavassa määriteltävä asia.
Marjaniemen alueella säilyy voimassa Marjaniemen osayleiskaava, joten sen keskeiseen sisältöön ei
voida tällä kaavalla puuttua.
Ulkokarvossa säilyy voimassa Hailuodon rantayleiskaava, joten sen keskeiseen sisältöön ei voida
tällä kaavalla puuttua.
Luontomatkailun kehittämisalueen rajaus on Kirkkosalmella katsottu riittäväksi virkistyskäytön ke-
hittämisen kannalta.

§ Venesatamien kehittäminen olisi tärkeää, erityisesti Huikussa, Pöllässä, Ulkokarvossa, Sunikarissa ja
Marjaniemessä. Kaavaan olisi merkittävä yhteisessä käytössä olevia venepaikkoja, niiden käytettäväksi,
joilla ei ole omistuksessaan rantatontteja.

Kaavan laatijan vastine:
Strategiseen kaavaan merkintään tarkempien kaavojen satamat ja paikalliset venevalkamat sekä
mm. Sunikarissa oleva satama, jota ei ole tarkemmissa kaavoissa.  Ranta-alueiden tarkempi jatko-
suunnittelu kuuluu yksityiskohtaisempiin kaavoihin, joskin kaavaehdotukseen on lisätty Huikkuun,
Marjaniemeen sekä Pöllän  kehittämistavoitteita kuvaava ”matkailun kehittämisen kohdealue” -mer-
kintä, jossa yhtenä kehittämisen alueena ovat satamatoiminnot.

§ Vesireittien merkinnät puuttuvat: saaren ympäri kulkeva vesiretkeilyreitistö edistäisi kuntastrategiaa
matkailun kehittämisen ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Kapeiden erikoisalojen,
kuten melonnan, harrastajat voivat tulla kohteisiin pitkienkin matkojen päästä, jos pääsevät harrasta-
maan lajiaan. Hailuodon matalat ja puhtaat rannat olisivat turvallisia ja kiinnostavia matkakohteita eri-
ikäisille melojille.

Kaavan laatijan vastine:
Mahdollisuus veneilyyn saaren ympäri on mahdollista jo nyt ilman kaavassa osoitettua reittiä. Kaa-
vaehdotukseen on lisätty Liikenneviraston lausunnon mukaiset laiva- ja veneväylät.

§ Järventakustan alueen MA-merkintää tulisi laajentaa, sillä se on laajojen peltoaukeiden ja valtaosaltaan
vanhojen tilakeskusten muodostamaa alkuperäistä, Luovontieltä näkymättömissä olevaa kulttuurimai-
semaa.
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§ Maataloustoiminnan osalta Järventakustan alueella sijaitseva Merilän tila on jäänyt huomioimatta: AM3-
merkintä kyseiselle alueelle on kyseisen tilan maataloustoiminnan jatkumisen kannalta välttämätön.

Kaavan laatijan vastine:
Strateginen yleiskaava on yleispiirteinen kaava, jonka aluerajaukset eivät ole tarkasti paikoilleen si-
dottuja, vaan aluerajauksia ja alueen sisäisiä yksityiskohtaisempia käyttötarkoituksia tarkennetaan
yksityiskohtaisemman osayleiskaavoituksen myötä. Strategista kaavaa ei siis ole tarkoitettu tontti-
kohtaiseen tarkasteluun; se on tarkoitus tehdä tarkemmilla kaavoilla.
Strategisessa kaavassa alueen käyttötarkoitusmerkintä tarkoittaa vain alueen pääkäyttötarkoitusta,
ja alueen sisällä voi olla muitakin maankäyttömuotoja kuten viljatiloja, peltoa ja metsäalueita jne.
Kaavan mittakaavasta ja kaavan luettavuudesta johtuen ei voida esittää kaikkea yksityiskohtaisesti.
Kunnanhallitus on jo kertaalleen ohjeistanut kaavaluonnossuunnittelun aikana laatimaan strategisesta
kaavasta riittävän yleispiirteisen (ei yksityiskohtaisen). Järventakustan AM3 merkintä voidaan kuiten-
kin lisätä kaavaan. Järventakustassa rakentamisalueiden ja maisemallisesti arvokkaan peltoalueen
raja on määritelty nykyisen rakentamisen takalinjaan, jolloin keskeisin ja laajin peltoalue jää edelleen
avoimeksi.

§ Varvarintien ja Rantatien välinen alue, Rantatien molemmin puolin Ojakylässä tulisi merkitä kokonai-
suudessaan MA-alueeksi. Alueella on säilynyt paljon vanhaa rakennuskantaa, ja maisemallisesti arvok-
kaan kokonaisuuden kulttuurihistoriallinen ja esteettinen arvo menetettäisiin, jos alueelle rakennettaisiin
enemmän uusia taloja. Alueen pelloilla on lisäksi keväisin ja syksyisin erittäin paljon muuttolintuja, joita
lisääntyvä rakennuskanta häiritsisi.

Kaavan laatijan vastine:
Kyseisen alueen pellot on osoitettu strategisessa kaavassa MA-merkinnällä yleiskaavan yleispiirteisyy-
den mukaisesti; ainoastaan hyvin pienet rakennusryhmien väliset pellot puuttuvat MA -aluerajauk-
sesta.

§ Kenttäläntien ja Vanhanpappilantien alue tulisi merkitä MA-alueeksi maisemallisesti ja kulttuurihistori-
allisesti arvokkaan luonteensa vuoksi. Alueen vanhat tilakeskukset edustavat Hailuodon säilytettävää
kansallismaisemaa, jonka yhtenäisyys rikkoutuisi uudisrakentamisen lisääntymisen myötä.

Kaavan laatijan vastine:
Keskeiset osat Kenttäläntien ja Vanhanpappilantien ympäristöstä ovat jo rakentuneet ja peltoalue
avautuu ennen Vilkinojaa vasta nykyisen rakennusrintaman takaa. Nykyisen rakennusrintaman taa-
immaista reunaa on pidetty rakennusalueen rajana, jolloin keskeisin peltoalue säilyy edelleen peltona.

§ Kaavaehdotuksessa on yleisesti painotettu saaren läpi vievältä Luovontieltä /Marjaniementieltä avautu-
vaa näkymää, mutta Hailuodon kulttuurihistorian ja kansallismaiseman kannalta arvokkaita alueita löy-
tyy myös esimerkiksi edellä mainittujen vanhojen, alkuperäisten kyläraittien varsilta. Tätä alkuperäistä
vanhaa Hailuotoa tulisi suojella liian suurilta muutoksilta, saarelle ominaista henkeä kunnioittaen.

§ Uusia rakennuksia kannattaisi ohjata pääasiallisesti sijoitettaviksi sellaisille alueille, joissa ennestäänkin
on paljon uudempaa rakennuskantaa, esimerkiksi Pöllään ja Kaunakaupungintien, Sintantien ja Ulkokar-
vontien lähistölle sekä Santoseen, edelleen erityisesti Huikun alueelle, joka on muutenkin lähempänä
tulevaa pengertietä ja siksi kiinnostanee uusia asukkaita. Mahdollisia uusia asuinalueita löytyisi myös
Tukkitien ja Isokankaantien varrelta, olemassaolevan infrastruktuurin lähistöltä.

Kaavan laatijan vastine:
Vanhaa kyläympäristöä ei voida jättää kokonaan täydennysrakentamismahdollisuuksien ulkopuolelle,
sillä vaikka alueella on paljon kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, eivät vanhimmatkaan
kyläympäristöt ole yksittäisinä alueina erikseen suojeltuja, niin etteikö alueen luonteen mukainen täy-
dennysrakentaminen olisi mahdollista.

§ Laajojen peltoalueiden rakennuspaikoiksi merkitseminen on ongelmallista kansallismaiseman vaarantu-
misen ja maanviljelyn vaikeutumisen lisäksi esimerkiksi kevättulvien ja muuttolintujen kannalta.

Kaavan laatijan vastine:
Strategisessa kaavassa ei ole osoitettu laajoja peltoalueita rakentamiseen, ainostaan suotuisissa koh-
dissa olevien peltojen reuna-alueita, jotka rajoittuvat taustametsään tai olevaan rakentamiseen.
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§ Vääräpään metsikkö tulisi merkitä viheralueeksi. Se on tiheästi asutun taajama-alueen asukkaille tärkeä
virkistäytymispaikka, lähimetsä, joka tulisi jättää edelleen virkistyskäyttöön.

§ SEOa vastapäätä Luovontien varrella oleva tontti, jolla sijaitsee Hailuoto-seuran kylätalo ja Hailuodon
panimo, olisi hyvä merkitä keskustatoimintojen alueeksi yhteistyön ja yritystoiminnan kehittämismah-
dollisuuksien kannalta. Kyseessä on "portti" kylän keskustaan, ensimmäinen keskustatoimintojen alue,
jonka matkailijat kohtaavat saapuessaan Hailuodon keskustaan!

Kaavan laatijan vastine:
Strateginen yleiskaava on yleispiirteinen kaava, jonka aluerajaukset eivät ole tarkasti paikoilleen si-
dottuja, vaan aluerajauksia ja alueen sisäisiä yksityiskohtaisempia käyttötarkoituksia tarkennetaan
yksityiskohtaisemman osayleiskaavoituksen myötä. Strategisessa yleiskaavassa alueen käyttötarkoi-
tusmerkintä tarkoittaa vain alueen pääkäyttötarkoitusta, ja alueen sisällä voi olla muitakin maankäyt-
tömuotoja kuten esim. metsäalueita. Vääränpään metsikön lopullinen käyttötarkoitusmerkintä ratkeaa
tarkemman osayleiskaavan myötä, jolloin alue on mahdollista jättää viheralueeksi, mikäli tarkemman
kaavan tavoitteet yms.  lähtökohdat kyseistä ajatusta tukevat.
Keskustatoimintojen aluetta laajennetaan kylätalon ja Hailuodon panimon tontille.

§ matkailun kehittämisen ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen kannalta olisi erittäin tärkeää, että
saaren länsipuolen metsäalueiden MU- sekä M/SL-merkinnät säilyisivät kaavassa.

Kaavan laatijan vastine:
ELY keskukselta on saatu joulukuussa 2018 tuore paikkatietoaineisto, joka käsittää mm.   suojelutar-
koituksiin valtiolle hankitut maa-alueet Hailuodossa.  ELYn ohjeistuksen mukaan kaikki nämä alueet
tulee merkintä kaavassa SL merkinnällä, mikä poistaa tarpeen määritellä M-SL alueita.
ELY-keskuksen ohjeistus SL alueiden laajennuksiin sekä luo-merkinnät Marjaniemessä, Pajuperällä  ja
Sunikarissa tuovat muutoksia MU-aluerajauksiin.

2.24  Mielipide 24
 5.4.2018

Palaute/asia: Olemme tutustuneet yleiskaavaesitykseen, ja palautteenamme haluamme esittää seuraavat nä-
kökulmat.

1. Voimakkaimpana Hailuodon yleiskuvaan vaikuttavana seikkana näemme runsaat tuulivoimalle varatut
merialueet länsirannalla ja saaren pohjoispuolella olevat harjualueet. Tuulivoima on voimakkaassa ris-
tiriidassa niiden arvojen kanssa, joiden toivomme ohjaavan kaavoitusta saaren tulevaisuudesta pää-
tettäessä. On tosiasia, että saari on yhteydessä mantereeseen kiinteästi muutaman vuoden päästä.
Siinäkin tilanteessa luontoarvojen korostaminen ja niiden mukaan toimien luo houkuttelevuutta koti-
kuntaamme kohtaan.  Tuulivoiman rakentaminen saarelle ja Marjaniemen edustalle on räikeässä ris-
tiriidassa "Luokseen   kutsuva Loistokunta" ajattelun kanssa!

2.  Asumme Ojakylässä osoitteessa Ojarannantie 30.  Omistamme Koninnokan alueelta palstan 72-402-
13-61 sekä palstat 72-402-13-23 ja 72-402-15-29.  Toiveenamme on saada kaavoitukselliset mahdolli-
suudet lapsillemme rakentaa palstalle 72-402-15-29 kaksi asuntoa varastorakennuksineen. Halu-
amme, että    alueelle kaavailtu viheryhteys ei hankaloita suunnitelmiamme.

Toteamme myös, että vanhoja tuulimyllyjä ja tuulivoimaa ei voi linkittää toisiinsa tavalla joka on kaavaehdo-
tuksen perusteluihin kirjattu.

Kaavan laatijan vastine:
Marjaniemen tuulivoima-aluevaraukset on osoitettu Marjaniemen osayleiskaavassa (aallonmurtajalle
osoitetut 3 tuulivoimalavarausta) ja Hailuodon rantayleiskaavassa (rakentamaton merialueen tuuli-
voimavaraus). Huikun tuulivoima-aluevaraus on osoitettu alun perin Hailuodon rantayleiskaavassa
sekä myös Merialueen osayleiskaavassa, joka on saanut lainvoiman 24.4.2018.  Nämä edellä luetellut
kaavat tulevat jäämään voimaan Hailuodon strategisen kaavan hyväksymisen jälkeenkin, eikä Hailuo-
don strategisella kaavalla voida puuttua näiden kaavojen sisältöön, eikä näiltä osin jo mahdollistettuun
tuulivoimarakentamiseen.  Marjaniemen aallonmurtajalla olevista tuulivoimalavarausmerkinnöistä
voidaan todeta, että alueella olleet tuulivoimalat on purettu, eikä ko. kohdille jatkossa ole todennä-
köisesti kaavavarauksesta huolimatta mahdollista rakentaa voimaloita, sillä tuulivoimaloiden nykyiset
rakennusmääräykset estävät rakentamisen.
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Harjun alueelle on osoitettu selvitysalue (ei tuulivoima-aluetta), sillä tuulivoimarakentamisen mahdol-
lisuuksista mm. suhteessa luontoarvoihin ja muihin elinkeinoihin ei ole vielä varmaa tietoa, vaan asiaa
tulee selvittää. Vaikka selvitysalueen rajaus on laaja, ei alueelle havitella laajaa tuulivoimapuistoa,
vaan selvästi seudullisen tuulivoima-alueen mittakaavan alittavaa tuulivoimapuistoa, joka voisi käsit-
tää muutamia tuulivoimaloita (mahdollisesti 2-3 voimalaa). Selvitysalueen maankäyttö on viranomais-
neuvotteluissa keskustellun perusteella katsottu voitavan ratkaista erillään strategisesta yleiskaavasta
ja siis myöhemmin erillisselvitysten /yksityiskohtaisemman osayleiskaavoituksen myötä.
Tuulivoiman rakentamismahdollisuutta pohtivaa kohtaa tarkennetaan kaavaselostuksessa niin, ettei
perinteisiä tuulimyllyjä rinnasteta suoraan nykyisiin korkeisiin voimaloihin.

Mielipiteessä rakentamisalueeksi toivottu palsta 72-402-15-29 sijoittuu Hailuodon rantayleiskaavan
alueelle sekä Lahdenperän keskeneräisen osayleiskaavan alueelle, eikä ko. palstan käyttötarkoitusta
määritellä strategisella kaavalla (rantavyöhykkeen monitoimialue, jonka tarkempi sisältö määrittyy
tarkemmilla kaavoilla), sillä rantayleiskaava tulee jäämään voimaan Hailuodon strategisen yleiskaavan
hyväksymisen jälkeenkin ja Lahdenperän osayleiskaavan hyväksymisen jälkeen se korvaa rantayleis-
kaavan Lahdenperän alueella.  Eli ko. palstan rakentamismahdollisuudet määritellään Lahdenperän
osayleiskaavassa.

2.25   Mielipide 25
  Helsinki, 28.3.2018

Huomautus koskien Vanhalan tilan (25:3) ympäristön asuinaluesuunnitelmaluonnosta ja yleiskaavaluon-
nosta (Hailuodon strateginen yleiskaava 2030).
Katsomme, että asuinalue- ja yleiskaavasuunnitelmaluonnosta rasittaa merkittävä virhe ja myös sen val-
mistelu on perustunut puutteelliseen ja virheelliseen käsitykseen. Toteamme, että asuinalue- ja yleiskaava-
suunnitelmaluonnos ovat selvässä ristiriidassa niiden periaatteiden kanssa, joiden tulee ohjata valtakunnal-
lisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperintöjen arvojen turvaamista.
Muistutamme, että tällaisten alueiden suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisesti arvokkaiden kult-
tuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta. Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edis-
tää alueiden maisema-, kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymistä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituk-
sessa on otettava huomioon maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet ja
ominaislaatu. Alueiden erityispiirteitä, kuten avoimien peltoalueiden säilymistä arvokkailla maisema-alueilla,
tulee vaalia.
Suunnitelmassa Ojakylässä sijaitsevan kiinteistö- ja maisemakokonaisuuden [Pirtti-Sorto (37:28), Pirtti-
Sorto 2 (37:38), Pirtti-Sorto 3 (37:45) ja Hillamaa (37:26) ja Vanhalan tila (25:3)] luokittelu joko asunto-
alueeksi A tai asuntoalueeksi A1 on ristiriidassa edellä kuvattujen periaatteiden kanssa. Näin ollen kat-
somme, että luokittelut tulee poistaa suunnitelmasta.
Nykyisellään edellä kuvattu valtakunnallisesti arvostettu ja arvostusta saanut historiallinen kiinteistö- ja
maisemakokonaisuus on ainoa Hailuodossa autenttisena säilynyt kulttuurimaisemallinen aluekokonaisuus.
Toteutuessaan tämän valituksen kohteena olevat suunnitelmat turmelisivat tämän aluekokonaisuuden ko-
konaisvaltaisesti tilanteessa, jossa korvaavia alueita suunnitelmalle on Hailuodon kunnan alueella varsin
helposti löydettävissä alueilta, joilla ei ole vastaavia kulttuuriperintö- ja maisema-arvoja.
Asuinaluesuunnitelmassa ja yleiskaavaluonnoksessa esitetty suunnitelma uuden asuntoalueen sijoittami-
sesta tarvittavine tiestöineen aivan alueen viereen ja kokonaisuuden läpi on erittäin raskas ja vaarantaa
vakavalla tavalla alueen kulttuuriperintö- ja maisema-arvojen säilymistä ja niiden suojelua. Katsomme, että
toteutuessaan suunnitelmilla on näille arvoille erittäin kielteisiä vaikutuksia, eikä suunnitelmia voida näin
ollen pitää perusteltuina ja tarkoituksenmukaisina.
Vaikka suunnitelmassa kiinteistökokonaisuus Sorto [Pirtti-Sorto (37:28), Pirtti-Sorto 2 (37:38), Pirtti-Sorto
3 (37:45) ja Hillamaa (37:26)] on määritelty valtakunnallisesti (koko Hailuoto)/maakunnallisesti arvokkaaksi
kulttuuriympäristökohteeksi ja sellaiseksi merkitty myös uudessa osayleiskaavaluonnoksessa, siinä ei ole
huomioitu, että Kivipään kantatilasta erotettu Vanhalan kiinteistö (25:3) muodostaa saumattoman osan tätä
kokonaisuutta. Vanhalan päärakennus on erittäin hyvässä alkuperäiskunnossa ja sauna-navetta ulkoraken-
nus hirsikehineen on korjattu ELY-keskuksen tuella. Rakennusten jatkotöille on saatu myös ELY-keskukselta
entisöintiavustusta. Myös tilan maisema siihen kuuluvine luonnon peltoineen on entisöity entiseen 1900-
luvun asuunsa.
Kiinnitämme lisäksi huomiota siihen, että Vanhalan kiinteistön ympäristö on vanhaa Kivipään kantatilan alu-
etta, joka on tärkeä ja mielenkiintoinen alue sekä Hailuodon Ojakylän kulttuuriperinnön että mahdollisesti
myös arkeologian kannalta. Myös Vanhalan kiinteistön läheisyydessä oleva Kivipään alue tulisi sen kulttuu-
riarvojen vuoksi jättää asuntoalueeksi kaavoittamatta. Alueella sijaitsee Ojakylän "urheilukenttänä" käytetty
nk. Kivipään kenttä.
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Aluekokonaisuuden ympäristöstä ja kasvillisuudesta on selvitys Eino Merilän laajassa Hailuodon luonnon
monimuotoisuuden yleissuunnitelmassa Koirantakkua ja karupäitä (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuk-
sen moniste 29). Eino Merilän mukaan Sorron kentät ovat Luodon kenttien parhaimmistoa ja jo pitkään
hoidettu suunnitelmassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.
Lopuksi katsomme, että Sorrontien kautta alueelle kohdennettu tie tulee poistaa suunnitelmasta ja kaava-
luonnoksesta. Toteamme, että myös esitetty suunnitelma järjestää kulkua asuinalueelle Sorrontien kautta
on ristiriidassa arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamista koskevien peri-
aatteiden kanssa.
Muistutamme, että nykyinen Sorrontie on historiallinen karjankulkutie, jonka Isolanojan ylityskohdassa oli
niin sanottu kahlo. Jo uusjakoon liittyvän tierakentamisen yhteydessä kulttuuriympäristöalueeseen liittyvä
Sorrontien osa jätettiin luonnontilaiseksi ja yhteys Koljatinkankaalla olevaan kiinteistöön toteutettiin Isokan-
kaantien kautta. Tälläkin hetkellä Sorrontie on hiekkapohjainen luonnontilainen noin 4 m leveä kulkuväylä,
joka palvelee hailuotolaisia turvallisena ja suosittuna ulkoilureittinä. Tien leventäminen suunniteltua asuin-
aluetta palvelevaksi ajotieksi turmelisi raskaasti ja peruuttamattomasti nykyisen maisema- ja kulttuuriym-
päristön ja sen luontoarvot jakaessaan kokonaisuuden Sorto/Vanhala kahteen erilliseen osaan.
Kiinnitämme huomioita myös siihen, että suunnitellut asuinalueet ulottuvat myös PirttiSorto 3 -nimisen met-
säkiinteistön alueelle. Pirtti-Sorto 3 metsäkiinteistö puolestaan liittyy suoraan Hillamaan tilan luonnontilai-
seen metsäalueeseen. Kulku alueelle on merkitty kulkemaan Sorrontietä pitkin siten, että loppuosa tiestä
kulkisi pitkin nykyistä, yksityiseen loma-asuntoon johtavaa tieoikeustietä pitkin. Tämäkin suunniteltu tie-
osuus rikkoo selvästi alueen kulttuuriympäristöarvoja. Mainittakoon vielä, että tien vieressä sen oikealla
puolella sijaitsevat Sorron tilan vanhojen pajojen jäännökset, jotka on tarkoituksella säilytetty.

Kaavan laatijan vastine:
Vanhaa kyläympäristöä ei voida jättää kokonaan täydennysrakentamismahdollisuuksien ulkopuolelle,
sillä vaikka alueella on paljon kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja pihapiirejä, eivät nämä
vanhimmatkaan kyläympäristöt ole yksittäisinä alueina erikseen suojeltuja niin etteikö alueen luon-
teen mukainen täydennysrakentaminen olisi mahdollista.  Se, että koko Hailuoto on valtakunnallisesti
arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, ei siis estä maltillista täydennysrakentamista.
Alueiden käytöllä, mm. täydennysrakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia lähiympäristöönsä
ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei kuitenkaan ole,
että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään myönteisiä.
Hailuodon strategisen yleiskaavan alue- ja yleismääräyksillä pyritään siihen, että tulevan rakentamai-
sen luonne sopeutuu kyläkuvaan ja maisemamaan.
Strateginen yleiskaava on yleispiirteinen kaava, jonka aluerajaukset eivät ole tarkasti paikoilleen si-
dottuja, vaan aluerajauksia ja alueen sisäisiä yksityiskohtaisempia käyttötarkoituksia tarkennetaan
yksityiskohtaisemman osayleiskaavoituksen myötä. Strategisessa yleiskaavassa alueen käyttötarkoi-
tusmerkintä tarkoittaa vain alueen pääkäyttötarkoitusta, ja alueen sisällä voi olla muitakin maankäyt-
tömuotoja kuten mm. metsä- ja peltoalueita.
Mielipiteessä esille tuotu aluekokonaisuus kuuluu keskeneräisen Lahdenperän osayleiskaavan aluee-
seen ja strategisen yleiskaavan aluevaraukset noudattavat tältä osin pitkälti Lahdenperän osayleis-
kaavaehdotuksen sisältöä. Kun Lahdenperän osayleiskaava hyväksytään, korvaa se tarkempana ja
uudempana alueellaan strategisen yleiskaavaan. Eli Lahdenperän alueen yksityiskohtaisemmat raken-
tamismahdollisuudet määritellään Lahdenperän osayleiskaavassa.

2.26  Mielipide 26
 28.3.2018

Huomautus koskien Sorron kiinteistöalueen ympäristön asuinaluesuunnitelmaluonnosta.
Kiinteistökokonaisuus Sorto muodostuu neljästä kiinteistöstä Pirtti-Sorto (37:28), Pirtti-Sorto 2 (37:38),
Pirtti-Sorto 3 (37:45) ja Hillamaa (37:26). Näiden lisäksi ko. alueisiin liittyy kiinteästi Vanhalan kiinteistö
(25:3), jonka toinen omistaja omistaa osan myös edellä luetelluista Pirtti-Sorto ja Hillamaa -tiloista. Koko-
naisuuteen kuuluvat rakennukset ovat pääsääntöisesti 1800-luvulta, osin 1700-luvulta. Esim. Hillamaan
päärakennuksen vanha osa on salvettu vuonna 1703 ja on alkuperäiskunnossa. Rakennuksia on hoidettu
hyvin. Korjaukset on tehty osin museoviraston osin ELYkeskuksen avustamana, vanhoja työmenetelmiä
noudattaen. Uusrakentaminen on sovitettu huolellisesti vanhaan rakennuskantaan. Esimerkkinä mainitta-
koon, että kun Hillamaan asuinrakennukseen rakennettiin hirsinen jatko-osa korvaamaan 1800-luvulla pois
vietyä osaa, jatko-osan suunnitteli vanhojen rakennusten korjauksissa valtakunnallisesti eritäin ansioitunut,
nykyinen Suomen evankelisluterilaisen kirkon yliarkkitehti Antti Pihkala. Viisikanta-palkinnon (Oulun läänin
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rakennussuojelupalkinto) Sorto on saanut jo vuonna 2003 (ks. Viisikanta, Hyvää rakennussuojelua. Oulun
läänin rakennussuojelupalkinnot 1990 — 2005). Tiedossamme ei ole muita Viisikanta-palkintoja Hailuodossa.

Sorto on määritelty valtakunnallisesti (koko Hailuoto) ja maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristö-
kohteeksi ja sellaiseksi merkitty myös uudessa osayleiskaavaluonnoksessa. Sen sijaan kaavaluonnoksen
laatija ei ilmeisestikään ole ollut tietoinen alun perin Kivipää kantatilasta erotetun Vanhalan kiinteistön ny-
kyisestä vaiheesta. Vanhalan päärakennus on erittäin hyvässä, alkuperäiskunnossa ja sauna-navetta ulko-
rakennus hirsikehineen on korjattu/korjaus katon osalta käynnissä ELY-keskuksen avustuksella. Vanhalan
kiinteistön ympäristö on vanhaa Kivipään kantatilan aluetta, joka on tärkeä ja mielenkiintoinen alue sekä
Hailuodon Ojakylän kulttuuriperinnön että mahdollisesti myös arkeologian kannalta. Alueella sijoittuu sekä
päärakennuksen vanha perustus että aikoinaan Ojakylän "urheilukenttänä" käytetty Kivipään kenttä. Alue-
kokonaisuuden ympäristöstä ja kasvillisuudesta on selvitys Eino Merilän laajassa Hailuodon luonnon moni-
muotoisuuden yleissuunnitelmassa Koirantakkua ja karupäitä (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen
moniste 29). Eino Merilän mukaan Sorron kentät ovat Luodon kenttien parhaimmistoa ja jo pitkään hoidettu
suunnitelmassa esitettyjen periaatteiden mukaan.

Maakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla ja rakennetun kulttuuriympäristön alueilla on suunnittelumää-
räysten mukaan noudatettava seuraavia periaatteita: "alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää
kohteen kulttuuriperintö- ja maisema-arvojen säilymistä." Periaate on kirjattu lähtökohdaksi myös Hailuo-
don strategiseen yleiskaava 2030:en esimerkiksi seuraaviin kohtiin:

§ sivu 4, tiivistelmä: Hailuodon maankäytön kehittämisen lähtökohtana on Hailuodon elinvoimaisen
sekä omaleimaisen ja ainutlaatuisen saaristo-, kulttuuri- ja luonnonympäristön säilyttäminen ja vah-
vistaminen.

§ sivu 5, Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat: Huolehditaan valtakunnalli-
sesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta. Huolehditaan
virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta.

§ sivu 8, Maakuntakaava, kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue: Alueiden
suunnittelussa ja käytössä tulee edistää alueiden maisema-, kulttuuri-, ja luonnonperintöarvojen
säilymistä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon maisema-alueiden ja ra-
kennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet ja ominaislaatu.

Nykyisellään Sorron alue on ainoa Hailuodossa näin autenttisena säilynyt aluekokonaisuus. Hailuodon uu-
dessa yleiskaavaluonnoksessa esitetty suunnitelma uuden asuntoalueen sijoittamisesta tarvittavine tiestöi-
neen aivan alueen viereen ja sen alueelle on erittäin raskas eikä edistä kulttuuriperintö- eikä maisema-
arvoja. Kaavaluonnoksesta ei ilmene, kuinka monelle asuinkiinteistölle kaavassa on suunniteltu varattavaksi
tilaa, mutta suunnitelma-alueen laajuudesta päätellen varsin monelle. Aluekokonaisuus ei tällaista asunto-
aluetta ja tarvittavaa tiestörasitusta kestä.

Kaavaluonnoksen mukaan kulku suunnittelualueella tapahtuisi sekä nykyisen Sorrontien kautta, että Suni-
lahentieltä vanhaa kulkutietä pitkin metsän läpi. Nykyinen Sorrontie on historiallinen karjan kulkutie, jonka
Isolanojan ylityskohdassa on ollut niin sanottu kahlo. Jo uusjakoon liittyvän tierakentamisen yhteydessä
kulttuuriympäristöalueeseen liittyvä Sorrontien osa jätettiin luonnontilaiseksi, ja yhteys Koljatinkankaalla
olevaan asuinkiinteistöön toteutettiin Isokankaantien kautta. Tälläkin hetkellä Sorrontie on hiekkapohjainen
luonnontilainen noin 4 m leveä kulkuväylä, joka sivuteineen palvelee hailuotolaisia myös turvallisena ja
suosittuna kävely ja ratsastusreittinä. Tieltä on metsätietä pitkin yhteys myös Hailuodon retkeilyreitille. Tal-
vella Kivipään kentän poikki kulkee Hailuodon perinteinen hiihtolatu Hyypän harjualueelle.

Sorrontien leventäminen maakunnallisesti arvokkaaksi luokitellulla alueella suunniteltua asuinaluetta palve-
levaksi, nykymääräysten mukaiseksi ajotieksi käytännössä turmelisi nykyisen maisema- ja kulttuuriympä-
ristön. Näin ollen kaavaluonnoksessa esitetty kulku suunnitellulle asuinalueelle Sorrontien kautta ei ole kult-
tuuriympäristön alueella toteutettavien rakennusmääräysten eikä Hailuodon kunnan omien suunnitteluläh-
tökohtien mukainen. Myös Kivipään kenttä tulisi sen kulttuuriarvojen vuoksi jättää kaavoittamatta asuinalu-
eeksi.

Kaavaluonnoksessa suunniteltu asuinalue ulottuu myös Pirtti-Sorto 3- nimisen metsäkiinteistön alueelle.
Kulku alueelle on merkitty kulkemaan Sorrontietä pitkin siten, että loppuosa tiestä kulkisi pitkin nykyistä,
yksityiseen loma-asuntoon johtavaa tieoikeustietä pitkin. Tämäkin suunniteltu tieosuus rikkoo selvästi alu-
een kulttuuriympäristöarvoja. Mainittakoon vielä, että tien vieressä oikealla puolella sijaitsevat Sorron van-
hojen pajojen jäännökset, jotka on tarkoituksella säilytetty. Pirtti-Sorto 3 -metsäkiinteistö puolestaan liittyy
suoraan omistamaamme Hillamaan tilan luonnontilaiseen metsäalueeseen. Näin ollen kantamme on, että
asuntoalue Pirtti-Sorto 3:n osalta samoin kuin Sorrontien kautta alueelle kohdennettu tie tulee poistaa jo
strategisesta kaavaluonnoksesta.

Aikaisemmin esitetyssä kaavaluonnoksessa ei nyt suunniteltua asuntoaluetta ollut. Vaikutelmaksi jää väis-
tämättä se, että suunnittelijat eivät ole ehtineet riittävästi perehtyä tämän suunnittelualueen ympäristön
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asettamiin reunaehtoihin, ja että asuintonttien määrä on jostain syystä haluttu maksimoida. Samalla on
kokonaan ohitettu kaavaluonnoksen pohjaksi esitetyissä selvitystöissä selostetut, suunnittelussa huomioita-
vat Hailuodon kulttuuriympäristö- ja luonnonolosuhteiden asettamat erityistavoitteet ja reunaehdot. Kaava-
luonnoksen mukaan Hailuotoon ollaan suunnittelemassa kaikkiaan noin 600 uutta asuinpaikkaa. Ottaen huo-
mioon Hailuodon kunnan asukaslukuennusteet, suunniteltu asuinpaikkojen määrä on runsaasti ylimitoitettu.
Siinäkin mielessä näin laaja asuinaluesuunnittelu maakunnallisesti arvokkaalle maisema- ja kulttuuriympä-
ristöalueelle on Hailuodon elinvoimaisuuden kannalta tarpeetonta ja kyseenalaista ja kulttuuri- ja luonnon-
ympäristön kannalta selvästi haitallista.

Kaavan laatijan vastine:
Vanhaa kyläympäristöä ei voida jättää kokonaan täydennysrakentamismahdollisuuksien ulkopuolelle,
sillä vaikka alueella on paljon kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja pihapiirejä, eivät nämä
vanhimmatkaan kyläympäristöt ole yksittäisinä alueina erikseen suojeltuja niin etteikö alueen luon-
teen mukainen täydennysrakentaminen olisi mahdollista.  Se, että koko Hailuoto on valtakunnallisesti
arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, ei siis estä maltillista täydennysrakentamista.
Alueiden käytöllä, mm. täydennysrakentamisella on väistämättä aina vaikutuksia lähiympäristöönsä
ja ihmisten elinoloihin. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena tai velvoitteena ei kuitenkaan ole,
että kaavoituksella ei olisi lainkaan vaikutuksia tai että vaikutukset olisivat pelkästään myönteisiä.
Hailuodon strategisen yleiskaavan yleismääräyksillä pyritään siihen, että tulevan rakentamaisen
luonne sopeutuu kyläkuvaan ja maisemamaan.
Strateginen yleiskaava on yleispiirteinen kaava, jonka aluerajaukset eivät ole tarkasti paikoilleen si-
dottuja, vaan aluerajauksia ja alueen sisäisiä yksityiskohtaisempia käyttötarkoituksia tarkennetaan
yksityiskohtaisemman osayleiskaavoituksen myötä. Strategisessa yleiskaavassa alueen käyttötarkoi-
tusmerkintä tarkoittaa vain alueen pääkäyttötarkoitusta, ja alueen sisällä voi olla muitakin maankäyt-
tömuotoja kuten mm. metsä- ja peltoalueita.
Mielipiteessä esille tuotu aluekokonaisuus kuuluu keskeneräisen Lahdenperän osayleiskaavan aluee-
seen ja strategisen yleiskaavan aluevaraukset noudattavat tältä osin pitkälti Lahdenperän osayleis-
kaavaehdotuksen sisältöä. Kun Lahdenperän osayleiskaava hyväksytään, korvaa se tarkempana ja
uudempana alueellaan strategisen yleiskaavaan. Eli Lahdenperän alueen yksityiskohtaisemmat raken-
tamismahdollisuudet määritellään Lahdenperän osayleiskaavassa.

2.27  Mielipide 27
 3.4.2018

Palaute/asia:  Santosen alueen uusista vakituiseen asumiseen soveltuvista alueista.
Esitän, että Santosen nykyisin jo harvakseen asutun alueen kohdalle esim. Kleemolan tiestä Huikuntiehen
välinen alue merkitään soveltuvin osin 300 metrin levyisellä kaistalla molemmin puolin päätietä merkin-
nällä A1.
Perusteluja esitykselle: Alueella on nykyiselläänkin jo ainakin 25 vakituisessa asuinkäytössä olevaa kiin-
teistöä.  Santosen -  Vasken alue ollut vanhastaan niin vakituisten asukkaiden kuin saarelaisten talvikalas-
tajien asuttama alue. Päätien varressa on rakennettuna nykyajan asumiseen tarvittava infra kuten sähkö,
vesi, jätevesi ja laajakaista linjat.  Kiinteän yhteyden toteutuessa lähiaikoina alue soveltuu erinomaisesti
myös mantereella töissä käyvien asuinalueeksi.

Kaavan laatijan vastine:
Kaavan jatkotyöstössä Santosessa laajennetaan rakentamisalueita reservialueina Luovontien pohjois-
puolella Vasken ja Huikun välillä mielipiteessä toivotun suuntaisesti.

Palaute/asia:  Moottorikelkkareiteistä!
Kirkkosalmen kautta merialueille esitettyjen reittien linjausta tulee tarkentaa niin Ojakylän- kuin Pöllänlah-
den osalta siten, että molemmilla alueilla oleville sulina (jäättöminä) pysyville alueilla ei ohjata kelkkaili-
joita näihin vaarapaikkoihin.  Onko myöskään Kirkkosalmelle syytä merkitä kaavan mukaista kelkkareittiä
ollenkaan koska liikkuminen alueella on kielletty vuosittain 1.4 lähtien?

Kaavan laatijan vastine:
Kaavassa osoitetun ohjeellisen moottorikelkkailun yhteystarpeen sijaintia pyritään kaavan jatkotyös-
tössä tarpeellisilta osin muuttamaan realistisempiin kohtiin.  Kyseessä on kuitenkin ohjeellinen (ei
sitova) sijainti, joka määritellään tarkemmin reittitoimituksilla.
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2.28  Mielipide 28
 3.4.2018

Palaute/asia: Hailuodon kunnalle on laadittu luonnos strategiseksi yleiskaavaksi 2030. Luonnos vaikuttaa
koosteelta pienistä toiveista joista muodostuu reikäinen tilkkutäkki. Strateginen tavoite puuttuu kokonaan.
Kunnanhallituksen 19.9.2012 hyväksymä ”Hailuodon maankäytön yleiskuva 2012” on selkeästi strateginen
tavoite maankäytön suhteen. Lausunnolla olevassa suunnitelmassa mainitaan ko. kehityskuva mutta sen
vaikutusta ei ole havaittavissa.

Muita suunnitelmia, joiden vaikutusta on vaikea havaita ovat mm:
§ Hailuodon elinkeinojen kehittämisohjelma
§ Hailuodon matkailun kehittämisohjelma ns. Matkailun Master-Plan

Strategisesti tärkeitä alueita, jotka kaavassa tulisi huomioida ovat mm. seuraavat
§ Matkailun kehittämisen alueet

ü Tärkeimpinä kohteina aluevaraukset Marjaniemessä, Huikussa, Pöllässä, Kirkkosalmen lintutor-
nin ja suojelualueen tuntumaan.

ü Laajojen suojelualueiden hyödyntäminen sekä paikalliseen virkistys- ja vapaa-ajan käyttöön että
matkailun käyttöön: reitit, opasteet, taukopaikat jne.

ü Venesatamien kehittäminen erityisesti Marjaniemi, Huikku, Pöllä.
ü Luontomatkailun kehittämisalueet
ü Ulkokarvon alueen mahdollisuuksien tukeminen (Organum, Vanha Petsamon möljä, taukotupa,

lintutorni? jne)

§ Keskustan taajama-alueen kehittäminen
ü Aluevarauksia taajama-alueen kehittämiseen: majoitus, asuntorakentaminen, palvelurakenta-

minen

§ Työpaikka-alueiden kehittäminen
ü Viinikantien varsi nykyisten yritystonttien ja Kirkkosalmen välillä
ü Uusi työpaikka-alue

§ Asumisen kehittämisen alueet
ü Luovontien tuntuma, Santosen vanhan kylämiljöön kehittäminen ja Luovontien varteen (molem-

min puolin) Kleemolantien – Huikun välinen lue asumisen ja asumista palvelevien toimintojen
kehittäsalue.

ü Ulkokarvontien alue.

Joitakin yksittäisiä ongelmia ilmeni mm. keskustan alueella, jossa Nuorisoseuran tontti oli ”keskustatoimin-
tojen alueena” mutta nykyinen Kylätalo Pääkauppa, Hailuodon Panimo ja Kulttuuritalo Lottala asuntoalueen
reunalla.
Myös -  ehkä ei kuulu tähän – rakentamisen ohjeet, jossa huomioitaisiin kansallismaisema -statuksen vel-
voitteet, olisi laadittava kiireesti koko saarta kattavana.

Kaavan laatijan vastine:
Hailuodon strategisesen yleiskaavan keskeisin ja oleellisin tavoite on ollut asuinrakentamisen mahdol-
listaminen keskeisen infran tuntumassa. Oleellinen lähtökohta on myös ollut, ettei rantarakentamiseen
(Rantayleiskaavan sisältö ja muut tarkemmat ranta-alueiden kaavat) puututa. Koska mm. matkailun
alueet sijoittuvat pitkälti rannoille, ei matkailun aluevarauksien yksityiskohtainen suunnittelu ole stra-
tegisen kaavan keskiössä,  joskin kaavaehdotukseen on lisätty Huikkuun, Marjaniemeen sekä Pöllän
kehittämistavoitteita kuvaava ”matkailun kehittämisen kohdealue” -merkintä.
Luontomatkailun kehittämisalueen rajaus, ohjeellinen reitistö sekä MU-alueet katsottu riittäväksi vir-
kistyskäytön kehittämisen kannalta.  Reitistöihin tehdään tarkennuksia kaavan jatkotyöstössä.
Mahdollisia uusia työpaikka-alueita on strategisessa kaavassa suhteellisen paljon; Viinikantien varren
uusi ja laaja aluevaraus, jota on kaavaehdotustyöstössä hieman laajennettu. Myös keskustatoiminto-
jen alueella C on uusi työpaikkarakentaminen sekä muu palvelurakentaminen mahdollista. Tarkem-
milla osayleiskaavoilla tarkentaen työpaikkoja ja palveluita voidaan sijoittaa tarvittaessa myös muil-
lekin rakennusalueille.
Kaavan jatkotyöstössä Santosessa laajennetaan rakentamisalueita Luovontien pohjoispuolella Vasken
ja Huikun välillä mielipiteessä toivotun suuntaisesti.
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Ulkokarvossa säilyy voimassa Hailuodon rantayleiskaava, joten sen sisältöön ei voida tällä kaavalla
puuttua.
Keskustatoimintojen aluetta laajennetaan kaavan jatkotyöstössä kylätalon ja Hailuodon Panimon ton-
tille.

2.29  Mielipide 29

Pyydän, että 2:77 maa kaavoitetaan rakennusmaaksi, ei pelloksi.
Mielipiteen liitekuva vieressä.

Kaavan laatijan vastine:
Kyseinen kohta on yksi Hailuodon mieleenpai-
nuvimpia ja ikonisimpia kohtia (Nuorisoseuran
talon tuntumassa) niin kyläkuvan, tiemiljöön
kuin maisemankin kannalta, eikä nykyisen pel-
toalueen muuttaminen rakennusalueeksi ole
edellä mainittujen seikkojen vuoksi perustelua.

2.30  Mielipide 30

5.4.2018
Uusi A1 -alue katkaisee metsäpalstani. Jos kaava toteutuu, kuka ja missä yhteydessä tekee tieyhteyden,
jolla pääsen palstani perukalle? Koko palsta 5 ha pirstoutuu. Onko vaaraa, että minulta pakkolunastetaan
A1 alue? Mielipiteen liitekuva vieressä.

11.4.2018:
Palaute/asia: Tieyhteys palstani länsipuolelle luonnostellulle kaava-alueelle on tehtävä lännen suunnalla jo
olevaa tieyhteyttä pitkin, jota mökkiläiset kulkevat jo nyt. Lisäksi koko mainittu kortteli tuhoaa kapean 1:24
olemattoman ahtaiksi tonteiksi. Olen osakkaana ko
. tilalla, ja epäilen vahvasti, että kaava mahdollistaa
tilan käyttämisen pelkkänä kulkuyhteytenä lännen
puoleiselle suunnitelluille tonteille. Eli vastustan kort-
telia ja tieyhteyttä.
Jätin aiemmin palautetta tilani kuusilepistö osalta ja
haluaisin tarkentaa vielä että en halua keskelle pals-
tani asuinpaikkaa. Alue on märkää suolaista metsäta-
louskäytössä olevaa maata.

Kaavan laatijan vastine:
Pakkolunastuksen mahdollisuus on hyvin olematon, sillä kunnalla ei ole tarvetta laajentaa yhdyskuntaraken-
netta ko. palstalle. Palstan pohjoisosa (7:40) on osoitettu A1 -alueeksi sillä periaatteella, että uudisraken-
taminen sijoittuu olevan rakentamisen yhteyteen, niin että oleva tiestö hyödynnetään yhteisesti. Tämä stra-
teginen yleiskaava ei vielä luo ko. kohtaan rakennuspaikkaa, vaan se on tutkittava niin haluttaessa
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tarkemmalla osayleiskaavalla.  Tarkemmalla osayleiskaavalla mahdollisen rakennuspaikan voi myös jättää
kaavoittamatta.
Myös tilan 7:40 länsipuolelle osoitetut aluevarausten toteutuminen rakennuspaikoiksi on tutkittava tarkem-
malla osayleiskaavalla. Mikäli alueelle osoitetaan tarkemmalla osayleiskaavalla rakennuspaikkoja, tiejärjes-
telyt tutkitaan siinä yhteydessä.

2.31  Mielipide 31
 5.4.2018

Lausunto Hailuodon strategisesta yleiskaavasta 2030:
MU-kaavamerkintä tarkoittaa maa- ja metsätalousaluetta, jossa on ulkoilun ohjaamistarvetta. Maanomista-
jina katsomme, että MU-kaavamerkinnällä oleva rantavyöhyke on kohtuuttoman laaja. Ulkoilun keskittämi-
nen Marjaniemeen ja nykyisten reittien yhteyteen on riittävää. Metsätalouden toimintaa tulee voida harjoit-
taa nykyisessä laajuudessa, minkä kaavamerkintä M mahdollistaa.
Esitämme, että MU-alueeksi merkitään länsi- ja pohjoisrantojen olemassa olevat suojelualueet ja muulta
osin merkinnäksi laitetaan M. Vaihtoehtoisesti esitämme, että MU-merkintä poistetaan kaavasta kokonaan
ja merkinnäksi laitetaan M eli metsätalousalue.

Kaavan laatijan vastine:
MU-merkinnän laajuus on harkittu suhteessa Hailuodon seudulliseen ulkoilu- ja virkistyspotentiaaliin
sekä myös Marjaniemen matkailun kehittämistarpeisiin. Alueen laajuutta ei ole perusteltua supistaa.
MU-alueella on sallittu metsälain 5b § mukainen metsänhoito.  Sännös ei velvoita maanomistajaa
/alueen haltijaa tekemään hakkuita tavanomaisesta poiketen, mutta mahdollistaa sen silloin, kun koh-
teella on erityistä merkitystä esim. monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta.
Säännös ei siis ole velvoittava  /rajoittava, mutta antaa mahdollisuuden poiketa metsälain hakkuuta
ja metsänuudistamista koskevista velvoitteista silloin kun esim. kaavassa osoitetaan kohteella olevan
erityisä arvoja. Kohteelle voitaisiin säännöksen perusteella esim. jättää kasvamaan puustoa, jota ei
normaalisti pidettäisi lain mukaan kasvatuskelpoisena ja poiketa kasvatushakkuussa kasvamaan jä-
tettävän puuston vähimmäismäärää koskevista säännöksistä. Myös metsänuudistaminen voitaisiin to-
teuttaa kohteen erityisluonteen mukaisesti, esim. jättää maanmuokkaus tekemättä, vaikka sitä nor-
maalisti edellytettäisiin.
Asiasta on keskusteltu Metsäkeskuksen kanssa sähköpostitse.

2.32  Mielipide 32
 2.4.2018

Tila: Kuoppametsä 72-401-34:51, Huikku:
Pyydän Huikussa sijaitsevan A1 alueen laajentamista maantielle päin (etelä), jotta se mahdollistaa rakenta-
misen Luovontien pohjoispuolelle.
Perustelut:
Alueella on jo rakennettua maisemaa ja kulkuyhteyksiä valmiina. Lisäksi kunnallistekniikka ja laajakaistakin
on valmiina läheisyydessä. Lisäksi Kaupintieltä lähtevää monitoimialuetta tulisi laajentaa siten, että se yh-
distyy Huikunpuoleiseen monitoimialueeseen.

Tilan nimi: Kuoppametsä 72-401 34:51:
Esitän, että viheryhteystarve Pölläntien ja Pöllänlahden välissä poistetaan tai siirretään Pohjoisemmaksi
pysäköintipaikan kohdalle/Pöllänojan läheisyyteen. Pysäköintipaikalta on myös kulkuyhteys rantaan val-
miina. Myös kunnan myymien RA-paikkojen välissä useampiakin viherkaistaleita, joista on yhteys rantaan.
Perusteluni on se, että nyt viheryhteystarve merkintä omistamallani tilalla on tarpeeton, koska
viheryhteyksiä on varattu ko. alueelle jo riittävästi. Lisäksi tähän strategisessa kaavassa viherkäytäväksi
osoitetulla alueella on Pöllän kaavaluonnoksessa varaus 1-2 AO-paikalle.
Kulkuyhteys rantaan löytyy myös kunnan myymien tonttien eteläreunasta RA-paikkojen 5 ja 6 vierestä.
Haluan tulla kuulluksi asiasta ennen lopullisia päätöksiä strategiasta.
Mielipiteen liitekuvat alla.
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Kaavan laatijan vastine:
Kaavan jatkotyöstössä Santosessa laajennetaan rakentamisalueita resesvialueina Luovontien pohjois-
puolella Vasken ja Huikun välillä mielipiteessä toivotun suuntaisesti.
Pölläntien ja Pöllänlahden välissä on voimassa Hailuodon rantayleiskaava, eikä strategisella kaavalla
muuteta sen sisältöä, vaan Hailuodon rantayleiskaava jää voimaan strategisen yleiskaavan hyväkysy-
misen jälkeenkin.  Mikäli Pöllän osayleiskaava hyväksytään, se korvaa alueellaan muut yleiskaavat.
Strategisen yleiskaavan viheryhteystarve -merkinnän sijainti on yleispiirteisen ohjeellinen ja ran-
tayleiskaavan alueella se on ainoastaan informatiivinen merkintä, jolla ei rantayleiskaavan alueella ole
oikeusvaikutuksia. Viheryhteystarve -merkintä siirretään etelään päin kohtaan, jossa se toteutuessaan
palvelee paremmin Pöllanlahden rannan laajempaa käyttöä.


