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Sumpun kaavamuutokset 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.3.2019 päättänyt käynnistää kaavamuutosprosessin (muutos II) 

Sumpun asemakaava-alueella, jonne on yksityisen yrittäjän toimesta suunnitteilla rakennushanke. Jotta 

hanke etenisi tulee korttelin 1 tontin 2 osalta muuttaa kaavamerkintää. Nykyinen R-1 –merkintä tulee 

muuttaa RA –merkinnäksi ja huoltorakennuksen rakennusalan kaavamerkintä h poistaa kyseiseltä tontilta. 

Kunnanhallituksen päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus. Päätös on lainvoimainen. 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 24.10.2019 –8.11.2019.  Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 9.12.2019 – 

14.1.2020. Kaava tuodaan hyväksymiskäsittelyyn, kun alueen toimijoiden kanssa on päästy sopimukseen 

maankäytöstä. 

Rantasumpun alueella on tarvetta myös laajemmalle kaavamuutokselle ja kaava-alueen laajentamiselle, 

jotta mahdollisuudet tasokkaan leirintäaluetoiminnan ja sen vaatimien oheispalveluiden järjestämiseksi 

turvataan. Kaavamuutosta varten on laadittu ja allekirjoitettu kaavoituksen käynnistämissopimukset. 

Varsinainen kaavamuutos käynnistetään kaavanlaatijan kilpailutuksella, kun Nokan kaavamuutos on 

lainvoimainen. 

 

Nokan kaavamuutos 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Marjaniemen Nokan asemakaavan 23.06.2010, kaavasta on valitettu ja 

valitukset on hylätty Oulun hallinto-oikeudessa. Kaavasta on edelleen valitettu korkeimpaan hallinto-

oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valitukset. Kaava on saanut lainvoiman. 

Marjaniemen alue on kiistatta matkailun kehittämisen tärkein alue, joka käsittää myös kulttuuriarvoiltaan 

merkittävimmät kohteet. Kunta on 2.11.2016 hankkinut Marjaniemestä laajan 5,617 ha:n maa-alueen (ns. 

Merivillan kiinteistö). Nokan asemakaavan laajennus ja muutos on tullut vireille 21.3.2017.  

Kaavanlaatijaksi valittiin Sweco Finland Oy. Kaavatyö on käynnistynyt luonto- ja rakennusinventoinneilla 

kesällä 2018. Osallistavat luonnosvaiheen työpajat on pidetty 11.10 2018 sekä 25.2.2019. 

Viranomaisneuvottelu pidettiin ELYssä 12.4.2019. Ajankohtaisista vesihuollon asioista on palaveerattu 

ELYssä 7.6.2019 Hailuodon Vesihuollon, ELYn ja kaavanlaatijan kesken. 

Vesihuollon tarpeet suunnittelualueella ovat viivästyttäneet kaavaprosessia. Ennen luonnosvaihetta 

kaavanlaatija laati suunnittelualueelle kaavarungon kesän ja syksyn 2020 aikana. Kaavarunko on 

asemakaavaa yleispiirteisempi ja yleiskaavaa yksityiskohtaisempi ohjeellinen maankäyttösuunnitelma, jolla 

ei ole oikeusvaikutuksia. Kaavarunko toimii lähtökohtana alueelle laadittavalle asemakaavalle ja 

asemakaavan muutoksille. Kaavarunko ja -luonnos valmistuivat (rinnan) syksyn 2021 aikana. 

Kaavaehdotukseen liittyen on pidetty työpalaveri 11.10.2022. Kaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville 

alkuvuodesta 2023. 

 

Kirkonkylän rakennuskaavan päivitys 

Alkuperäinen Kirkonkylän rakennuskaava on hyväksytty valtuustossa 30.6.1999.  

Kunnan tavoitteena on Kirkonkylän rakennuskaavan päivityksen avulla 

- lisätä vakituisen asumisen rakennuspaikkoja  

- tiivistää kylärakennetta 

- tarkistaa kaavan ajanmukaisuus 

- tarkistaa kaavamääräysten ja toteutuneen rakentamisen yhteensopivuus. 

Suunnittelualueella on voimassa Hailuodon strateginen yleiskaava, Peltokuusikon osayleiskaava sekä 

Kirkonkylän rakennuskaava.  

Kaavahankkeen maankäytöllisinä kehittämissisältöinä ovat vakituinen ja vapaa-ajan asuminen, matkailu ja 

virkistys, sekä liikenne ja elinkeinot. 


