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Marjaniemen Nokan asemakaavan laajennuksen ja muutoksen kaavatöiden tarjouspyyntö

Khall 21.03.2017 § 44

Hailuodon kunta on 2.11.2016 allekirjoitetulla kauppakirjalla hankkinut
Mar ja nie mes tä 5,617 ha:n yhteisen maa-alueen (72-401-878-74,
ns. Merivilla), joka sijoittuu Nokan asemakaava-alueen itäpuolelle. Alueella
ei ole rakennuksia.
Merivillan alueella on voimassa Marjaniemen osayleiskaava. Kaa va mer kin-
nät alueella ovat P (=palvelujen ja hallinnon alue, rakennusoikeus yht. 600
k-m2), RA-2 (=loma-asuntoalue,  rakennusoikeus yht. 960 k-m2), M
(=maa- ja metsätalousvaltainen alue) sekä VL (=lähivirkistysalue). Osa-
yleis kaa vas sa Merivillan P-alue sijaitsee pohjavesialueella. Marjaniemen
osa yleis kaa va on hyväksytty Hailuodon kunnanvaltuustossa 21.6.2004.
Osa yleis kaa van on laatinut Ritva-Liisa Pihlaja. Osayleiskaavan P-alueiden
to teut ta mi nen edellyttää asemakaavan laatimista.
Nokan asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 23.6.2010. Kaava
on tullut lainvoimaiseksi 4.6.2013. Asemakaavan on laatinut Ramboll / Kari
Sii po la. Nokan asemakaava on laadittu kokonaisuudessaan kunnan omis-
ta mal le maalle lukuun ottamatta kaava-alueen itäreunan kahta pientä VL-1
(=lä hi vir kis tys alue, jolle voidaan sijoittaa pysäköintipaikkoja) ja pp/t (=ja lan-
ku lul le ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo sallittu) -aluetta. Ky-
sei set alueet sijaitsevat yksityisten omistamilla tiloilla 72-401-3-42 sekä
72-401-3-59. Tilan 72-401-3-59 alueella on lisäksi osayleiskaavassa
P-alue, jolla on rakennusoikeutta 800 k-m2.
Nokan asemakaava-alueen pohjoisosaan (ns. uusi kalastajakylä) on va rat-
tu RM-2 merkinnällä matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, jolle
on mahdollista rakentaa kaavamääräyksen mukaisia rakennuksia yh teen-
sä 1 750 k-m2 joko yhteen tai kahteen kerrostasoon. Lisäksi alueelle on
mah dol lis ta rakentaa enintään 50 k-m2 lomarakennus tai kioskityyppinen
myyn ti ti la. Alueella on myös tilavaraus korttelin sisäiseen pysäköintiin.
Nokan asemakaava-aluetta on syytä laajentaa kunnan hankkimalle
maa-alu eel le. Samalla nykyisen asemakaavan pohjoisosan mukaista ra-
ken nus oi keut ta (RM-2) kannattaa siirtää Merivillan alueelle, jolloin ny kyi-
nen uuden kalastajakylän alue on mahdollista säilyttää avarampana ja ra-
ken ta mis te hok kuu del taan väljempänä.
Hailuodon jakokunnan osakaskunta omistaa Marjaniemessä huomattavan
maa-alu een, johon kuuluvat muun muassa rannat, satama-alueet ja vanha
ka las ta ja ky lä. Jakokunnan halukkuutta osallistua Nokan asemakaavan
muu tok seen ja laajennukseen tulee selvittää. Jakokunnan maa-alue si säl-
tyy suunnittelualueen luonnokseen keskeisiltä osin. Suunnittelualueen
luon nos rajoittuu eteläreunalla Marjaniemen luontotyyppialueeseen.
Kaavamuutokseen on varattu 40 000 €:n määräraha vuoden 2017 ta lous-
ar vi oon. Hankinnan ennakoitu arvo alittaa tavara- ja palveluhankintojen
kan sal li sen kynnysarvon (=60 000 €).

Valmistelu: tekninen johtaja Markku Maikkola, p. 044 4973 510

Oheismateriaali:
 kaavatilanne ja suunnittelualueen rajaus, luonnos
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Kunnanjohtaja:
 Hailuodon kunnanhallitus päättää käynnistää Nokan asemakaavan laa jen-

nuk sen ja muutoksen sekä kuuluttaa sen vireille tulosta.

 Kunnanhallitus valtuuttaa kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan val mis te le-
maan kaavoittajan valinnan (hankinta) sekä kaavoitussopimukset kun nan-
hal li tuk sel le.

Päätös:
 Hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvtmk 07.12.2017
Elinvoimatoimikunnan tehtävänä on toimia kaavoituksen valmistelevana
toimielimenä (ent. maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta). Toimikunta
valmistelee yhdessä asiantuntijoiden kanssa kunnanhallituksen
käynnistämät kaavahankkeet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
kaavaehdotukseen.
Kunnanhallitus on päättänyt käynnistää Nokan asemakaavan
laajennuksen ja muutoksen. Elinvoimatoimikunta päättää kaavan laatijan
valinnasta. Kaavan laatija kutsutaan toimikunnan kokouksiin
asiantuntijajäsenenä. Kaavan laatija laatii maanomistajien väliset
kaavoitussopimukset, osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaikki
kaavaprosessin vaatimat asiakirjat poislukien kunnan kaavapäätösten
valmistelut ja päätökset. Kaavan laatimisesta laaditaan sopimus, jossa
yksilöidään tarkemmin kaavan laatijan tehtävät.

Nykyisen Nokan asemakaavan kaava-alueeseen kuuluu maa-alueita
seuraavilta tiloilta:
- 72-401-3-35 Satama, 72-401-128-1 Luotsiasema, 72-401-3-56 
Tutkimusasema, 72-401-3-58 Luotsila om. kunta
- 72-401-128-2 Luotsihotelli om. yksityinen
- 72-895-0-816 Hailuodon-Oulunsalon mt om. Suomen valtio
- 72-401-3-42 Mahlasuo om. yksityinen
- 72-401-3-59 Airamaria om. yksityinen
- 72-401-3-66 AiraMaria om. yksityinen
Nokan asemakaava-alueen rajausta on syytä tarkastella uudelleen
tilarajojen mukaisesti.

Suunnitellun kaavanlaajennuksen alueeseen kuuluu maa-alueita
seuraavilta tiloilta:
- 72-401-3-67 Merivilla om. Hailuodon kunta
- 72-878-7-1 Hailuodon jakokunnan yhteinen alue om. Hailuodon
jakokunta.
Jakokunta on ilmaissut halukkuutensa osallistua kaavaan.

Marjaniemen alue on kuntalaisten virkistymisen, retkeilyn,
luonto-ominaisuuksiensa, matkailun ja loma-asumisen kannalta merkittävä
alue ja kohde Hailuodon kunnalle. Tekemällä tässä kaavoitusprosessissa
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oikeita valintoja kokonaisuudesta, joka tarjoaa laajat ja monipuoliset
mahdollisuudet. Alueen käytön hyvällä suunnittelulla, johon kaavoitus
oleellisesti kuuluu, voimme profiloitua kuntana haluamaamme suuntaan ja
saadaan paljon positiivisia vaikutuksia aikaan.

Alueen kaavoitusprosessiin liittyy monenlaisia tarpeita, näkökulmia,
intressejä ja luontoarvoja, jotka kaikki olisi pystyttävä mahdollisimman
hyvin saamaan esille kaavaa suunniteltaessa ja laadittaessa. Lopullinen
kaava vaatii varmasti myös kannanottoja siitä, mitä alueelta halutaan?

Parhaiten eri näkökulmat ja yhteiset päämäärät suunnittelulle saadaan
luotua yhteistyössä, laajasti eri ihmisiä osallistaen. 

Valmistelu: Tekninen johtaja, Markku Maikkola, p. 044 4973 510
                   Kunnanjohtaja, Aki Heiskanen, p. 044 4973 502

Kunnanjohtaja: 
 1. Elinvoimatoimikunta valtuuttaa teknisen johtajan tekemään

kaavoituksessa vastaavan konsultin valinnan kilpailutuksen kautta.

 2. Kun kaavoittaja on valittu, aloitetaan laajasti osallistava prosessi, jonka
aikana työpajatyöskentelymallia hyödyntäen kerätään tausta-aineistoa ja
ideoita sekä luodaan yhteistä näkemystä Nokan kaavan sisältöön liittyen.

 3. Osallistavasta prosessista saadun dokumentoidun aineiston pohjalta
aloitetaan kaavoitusprosessi

Päätös:
Päätösehdotus hyväksytään.

ESVk 15.02.2018 § 10

Hailuodon kunta pyytää tarjouksia Marjaniemen Nokan asemakaavan
laajennuksen ja muutoksen kaavatöistä oheismateriaalina olevan tar-
jouspyynnön ja sen sisältämien liitteiden mukaisesti. Asemakaavan
laajennus ja muutos käsittää liitteiden mukaisen suunnittelualueen johon
sisältyy nykyinen Nokan alueen asemakaava-alue. Alueen laajuus on n. 27
ha.  Kaavoitettavan alueen rajaus tarkentuu kaavaluonnoksen laadinnan
yhteydessä. Kaavoitustyön ohjausryhmänä tulee toimimaan Hailuodon
kunnan Elävä Saari -valiokunta.
Suunnittelutyön tulee kattaa kaikki kaavaprosessin vaiheet työohjelmasta
sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisesta
hyväksymiskäsittelyyn. Toimeksiantoon sisältyy myös
rakennustapaohjeiden, yksityisten maanomistajien kanssa solmittavan
maankäyttösopimusluonnoksen laatiminen ja osallisten sekä sidosryhmien



Hailuodon kunta

Elävä Saari - valiokunta § 10 15.02.2018
Kunnanhallitus § 35 26.02.2018

yhteinen työpajaprojekti. Laadittava kaava tulee korvaamaan
aikaisemman, kunnanvaltuuston 23.6.2010 hyväksymän Nokan alueen
asemakaavan.
Kyseessä on kokonaissuunnittelutehtävä, jonka lopputuloksena tulee olla
Marjaniemen Nokan asemakaavan laajennuksen ja muutoksen
kaavaehdotuskartta, kaavamääräykset ja kaavaselostus perusteluineen,
selvityksineen ja vaikutusten arviointeineen, rakennustapaohjeet sekä
maankäyttösopimusluonnos.

Valmistelu: Tekninen johtaja Markku Maikkola, p. 044 4973 510

Valiokunnan ohjaus:
Elävä Saari -valiokunta on käsitellyt laaditun tarjouspyynnön Nokan
asemakaavan laajennuksen ja muutoksen kaavatyöstä ja esittää sitä
edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Valiokunta toivoo
kunnanhallitukselta konkreettisia esityksiä laadittavan asemakaavan
tavoitteisiin Marjaniemen alkuperäistä henkeä kunnioittaen.
Elävä Saari -valiokunta esittää, että kunnanhallitus nimeää valiokunnan
kaavatyön ohjausryhmäksi ja että kunnanhallitus nimeää myös oman
edustajansa ohjausryhmään.

Sari Honkanen poistui kokouksesta klo 21:07.

Khall 26.02.2018 § 35

Kunnanjohtaja:
 - Kunnanhallitus hyväksyy Nokan asemakaavan laajennuksen ja    
 muutoksen tarjouspyyntöluonnoksessa asetetut tavoitteet kaavatyölle:

 1) suunnittelutyön kattaa kaikki kaavaprosessin vaiheet 
 työohjelmasta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisesta
 kaavan hyväksymiskäsittelyyn
 2) rakennustapaohjeiden laatiminen
 3) yksityisten maanomistajien kanssa solmittavan  
 maankäyttösopimusluonnoksen laatiminen
 4) kuntalaisten ja sidosryhmien osallistaminen työpajaprojektin kautta
  5) Nokan asemakaava-alueen laajentaminen jakokunnan maalle sekä
  kunnan hankkimalle Merivillan alu eel le
  6) nykyisen asemakaavan pohjoisosan mukaisen ra ken nus oi keuden
 (RM-2) siirtäminen Merivillan alueelle
  7) Nokan nykyisen asemakaava-alueen rajauksen uudelleen 
  tarkasteleminen tilarajojen mukaisesti
 8) kaavamuutoksen ja –laajennuksen tulee ohjata ja yhteen sovittaa
 kokonaisvaltaisesti alueen olevaa ja tulevaa rakentamista, 
 toteuttamista  ja käyttöä (palvelut, elinkeinot, liikennöinti, asuminen)
 9) kaavatyössä on tarkasteltava uudelleen tonttikokoja ja 
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 rakennusoikeuksia asemakaavan laajennusalueilla kuitenkin siten, ettei
 alueen vetovoimaisuus kärsi.
 10) laadittava kaava tulee korvaamaan aikaisemman, kunnanvaltuuston
 23.6.2010 hyväksymän Nokan alueen asemakaavan.

 - Kunnanhallitus hy väk syy valiokunnan käsittelemän tarjouspyynnön Nokan
asemakaavan laa jen nuk sen ja muutoksen kaavatyöstä.

 - Kunnanhallitus nimeää Elävä Saari -va lio kun nan Hailuodon kunnan
kaavatöiden ohjausryhmäksi ja nimeää ryh mään oman edustajansa, mikäli
katsoo edustajan nimeämisen  tar peel li sek si.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

 Hallitus valitsi edustajakseen kaavoitustöiden ohjausryhmään Sauli
Pramilan ja hänen varalleen Pirkko Rantasuon.


