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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Kaava-alueen sijainti  

Suunnittelualue sijaitsee Marjaniemen kärjessä Hailuodon saaren länsirannalla, Marjanie-

meen johtavan Marjaniementien molemmin puolin. Alueeseen kuuluvat Marjaniemen ma-

jakka ja luotsiaseman alue, vanha ja uusi kalastajakylä sekä sataman alue aallonmurtaji-

neen. Alueella on sekä uutta että vanhaa rakentamista. Osa rakennuksista on valtakunnal-

lisesti arvokkaita. Osa suunnittelualueesta on rakentamatonta.  

Suunnittelualueen laajuus on noin 27 ha. Siihen kuuluu Nokan asemakaava-alue, joka kat-

taa mm. majakan ja luotsiaseman alueen. Hailuodon kunta on vuonna 2016 hankkinut No-

kan asemakaava-alueen itäpuolelta omistukseensa 5,306 ha laajuisen rakentamattoman 

maa-alueen (Merivilla).  

Kaavoitettavan alueen läheisyydessä saaren rannoilla sijaitsee loma-asutusta sekä elin-

keino- ja yritystoimintaan liittyvää vanhempaa rakennuskantaa. Suunnittelualueen lähei-

syydessä on Natura 2000 -ohjelmaan kuuluvia alueita. 

 

Suunnittelualueen sijainti. (MML Karttapaikka) 

1.2 Tehtävä 

Tehtävänä on Nokan asemakaava-alueen laajentaminen Merivillan alueelle. Samalla ny-

kyisen asemakaavan pohjoisosan mukaista rakennusoikeutta voidaan siirtää Merivillan 

alueelle, jolloin nykyinen uuden kalastajakylän alue on mahdollista säilyttää avarampana 

ja rakentamistehokkuudeltaan väljempänä.  
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Voimassa oleva Marjaniemen yleiskaava on vanhentunut mm. pohjaveden huomioon otta-

misen ja matkailuelinkeinojen tavoitteiden ja mahdollisuuksien muututtua.  

- Marjaniemeen ulottuva pohjavesialue on vedenhankinnan kannata tärkeä, ja sen 

puhtautta ja antoisuutta tulee suojella. Alueen pohjavettä hyödynnetään koko Hai-

luodon vedenhankinnassa. 

- Hailuodon kiinteä yhteys on toteutumassa, joten matkailijapaine kasvaa entises-

tään, ja mahdollisuudet kehittää matkailusta ympärivuotinen elinkeino paranee 

merkittävästi 

- Koronapandemia on vilkastuttavat luonto- ja lähimatkailua. Hailuoto ja Marjaniemi 

ovat houkutteleva lähimatkailukohde Oulun seudulla, sekä kansainvälisen tason 

luonto- ja kulttuurimatkailukohde.  

- Matkailun kehittäminen ympärivuotiseksi elinkeinoksi vaatii riittävää kapasiteettia 

ollakseen kannattavaa. Kannattavan, monipuolisen matkailukapasiteetin tarjoami-

nen / kuntalaisten työmahdollisuuksien parantaminen on tärkeää, unohtamatta 

kunnan asukkaiden perinteisiä elinkeinoja ja vapaa-ajan viettotapoja. 

- Nämä kaikki tekijät antavat perustelut matkailupalvelurakentamisen lisäämiseen ja 

palvelutason nostoon Marjaniemen Nokalla. 

 

Suunnittelualue vääräväri-ilmakuvapohjalle valkoisella rajattuna. Kaavoitettavan alueen rajaus tar-
kentuu kaavaluonnoksen laadinnan yhteydessä. (© Paikkatietoikkuna 20.3.2018) 

Kaavatyön tavoitteet tarkentuivat työn kuluessa. Erityisesti pohjaveden oton ja suojelun 

tarpeet, sekä tutkimukset antoisuudesta ja pohjaveden virtaussuunnista ovat vaikuttaneet 

suunnitelmiin ja suunnitteluaikatauluun koko kaavaprosessin ajan.  
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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

• Hailuodon kunta on päättänyt kaavan vireilletulosta 21.3.2017 § xx.  

• Selvitysvaihe  

Kulttuuriympäristö- ja luontoselvitysten maastotyöt tehtiin kesällä 2018.  

- Kulttuuriympäristöselvitys 16.8.2018   

- Luontoselvitys 10.10.2018 

• Ideointivaihe 

- 1. työpaja 11.10.2018 osallisille Hailuodossa (selvitysten tulokset ja ideointi kartto-

jen äärellä) 

- 2. työpaja 25.2.2019 osallisille Hailuodossa (idealuonnosten esittely ja jatkoide-

ointi)  

- 1. viranomaisneuvottelu12.4.2019 (selvitysten ja ideoinnin esittely) 

- keskustelutilaisuus yrittäjille ja osallisille 18.8.2020 (yritystoiminnan mahdollisuu-

det ja pohjaveden aiheuttamat rakentamisrajoitteet) 

• Jatkoselvitysvaihe  

- Työkokous viranomaisten kanssa 6.2.2020 (rakentamistapa, sekä pohjaveden otto 

ja suojelu) 

- Pohjavesiolosuhteita ja pohjaveden ottoa koskevat selvitykset: Pohjavesiselvityk-

siä tehtiin keväällä 2019, sekä koepumppauksiin perustuvia mittauksia talvella 

2020-21, josta karttaliite 5.5.2021 (AFRY Finland Oy) 

- Ilmatieteen laitoksen selvitys ja lausunto 14.07.2021: Lausunto meriveden korkeu-

desta, aallokosta ja jään työntymisestä Hailuodon Nokassa 

- Pohjakartan uusiminen ja 0,5 m välikäyrät Ilmatieteenlaitoksen selvitystä ja raken-

tamiskorkeuksien määrittelyä varten. Origo Oy 2.7.2021 

• Kaavarunkovaihe, kh päätös kaavarungon laatimisesta 30.6.2020  

- Lausunnot kaavarunkoluonnoksen maankäytöstä ja pysäköintivaihtoehdoista 

ELY-keskuksen asiantuntijoilta ja Hailuodon Vesihuolto Oy:ltä toukokuu 2021. 

Muutokset näiden lausuntojen ja Ilmatieteen laitoksen lausunnon (14.7.2021) joh-

dosta syksyllä 2021. Kaavarungon esittely Elävä Saari -valiokunnalle 5.10.2021 

• Asemakaavan luonnosvaihe  

- Alustava luonnos 2020 ennen pohjaveden koepumppausten valmistumista. Luon-

noksen laatiminen kaavarungon ja pohjavesilausuntojen jälkeen, kaavarungon 

pohjalta .  
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- Valmisteluvaiheen kuuleminen. Asemakaavaluonnos (MRL 62§, MRA 30§), ja sen 

pohjaksi laaditut selvitykset, sekä kaavarunko olivat nähtävillä xx.xx. – xx.xx.xxxx 

välisen ajan Hailuodon kunnantalolla ja kunnan internetsivuilla.  

• Ehdotusvaihe  

- Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä x.x. – x.x.2022 välisen ajan. 

- Kunnanhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen x.x.2022 § x 

- Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen x.x.2022 § x 

2.2 Asemakaavan muutos ja laajennus 

Asemakaavalla turvataan valtakunnallisesti merkittävän Hailuodon Marjaniemen alueen 

kulttuuriympäristön ja -kohteiden suojelu, luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen 

arvokkaiden alueen osien säilyminen, sataman monipuolinen käyttö, sekä kunnan asetta-

mat tavoitteet ympärivuotisille matkailupalveluille ja kuntalaisten virkistäytymiselle. Suun-

nittelun aikana on tarkennettu tietämystä alueen pohjavesiolosuhteista talven 2020-2021 

koepumppauksilla.   

Asemakaavalla on sovitettu yhteen pohjaveden otto, muut luontoarvot, kulttuuriympäristö-

arvot ja alueen moninaiset toiminnot, kuten erilaiset palvelut, elinkeinot, matkailu ja virkis-

tys, liikennöinti, satamatoiminnot ja vapaa-ajan asuminen. Suunnittelulla luodaan alueelle 

uusia vetovoimatekijöitä ja toimijoille mahdollisuuksia vahvistaa olevia palveluita ja ympä-

ristön ominaispiirteitä, sekä kehittää matkailupalveluita laadukkaaksi ja vetovoimaiseksi ko-

konaisuudeksi.  

Rakennusoikeuksia siirretään vanhan asemakaavan suojeltaviksi muuttuvilta alueilta kun-

nan hankkimalle Merivillan kiinteistölle.  

Kaavamerkintänä uusilla alueilla on käytetty RM, jota on tarkennettu indekseillä hyödyntä-

mään kunkin osa-alueen erityisiä vahvuuksia ja ominaisuuksia – kalastajakylän pienimuo-

toiseen laajentamiseen, mahdollisuutta luonnon ilmiöiden tarkasteluun, merimaisemaan, 

mittakaavaltaan erilaiseen rakentamiseen jne.   

Toteuttamista koskevia määräyksiä ja ohjeita on annettu aluemerkintöjen ja alueen osien 

suojelumerkintöjen yhteydessä sekä erillisissä asemakaavamääräyksissä. Ohjeet ja mää-

räykset kootaan ja täydennetään luonnoksen palautteen pohjalta rakennustapaohjeiksi eh-

dotusvaiheessa.  
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3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Tavoitteet  

Suunnittelun alkuvaiheen tavoitteet 

Marjaniemen alue on monimuotoinen ja monipuolinen, ja Hailuodon kunnalle tärkeä kun-

talaisten virkistymisen, retkeilyn, luonto-ominaisuuksiensa, kalastuksen, matkailun ja loma-

asumisen kannalta merkittävä kohde. Alueella on mahdollisuuksia monipuoliseen maan-

käyttöön, kuitenkin varsin rajatussa ympäristössä. Ennakkoluulottomalla ja laadukkaalla 

maankäytön suunnittelulla on mahdollista ideoida alueelle uusia vetovoimatekijöitä ja vah-

vistaa jo käytössä olevia palveluita. Kaavoituksen kautta, hyvinvointiteemaa korostamalla, 

on mahdollista saada alueella aikaan paljon positiivisia vaikutuksia, jotka ulottuvat laajem-

min koko kunnan alueelle sekä matkailun kautta koko seudulle. 

Kaavamuutoksen ja laajennuksen tulee ohjata ja sovittaa yhteen kokonaisvaltaisesti alu-

eella olemassa olevaa ja tulevaa uutta rakentamista sekä alueen toteuttamista ja käyttöä. 

Tavoitteena on, että alueella yhdistyvät erilaiset palvelut, elinkeinot, matkailu, liikennöinti 

ja vapaa-ajan asuminen sovittuvat yhteen laadukkaaksi ja vetovoimaiseksi kokonaisuu-

deksi. Kaavatyössä on tarpeen tarkastella uudelleen tonttikokoja ja rakennusoikeuksia ase-

makaavan laajennusalueilla, kuitenkin siten, ettei alueen kalastajakyläluonne ja vetovoi-

maisuus kärsi. 

Suunnittelutyössä tarkastellaan Marjaniemen alueen toiminnallista, maisemallista ja kylä-

kuvallista ilmettä. Suunnittelun aikana huomioidaan alueen kehittämistarpeet matkailun ja 

virkistyksen, palvelujen, elinkeinojen, liikenteen ja satamatoimintojen osalta sekä suojelu-

tarpeet kulttuurihistoriallisen ympäristön, luontoarvojen ja pohjavesien suhteen. Suunnitte-

lulla on tarkoitus luoda alueelle uusia vetovoimatekijöitä ja vahvistaa olevia palveluita ja 

ympäristön ominaispiirteitä, sekä kehittää matkailupalveluista ympärivuotisia. Toisaalta 

asemakaavalla on tarkoitus sovittaa yhteen alueella olemassa olevaa rakentamista uusien 

toimintojen kanssa. Asemakaavan laajennuksella ja muutoksella turvataan kulttuurihistori-

allisesti merkittävän miljöön sekä herkän ja monimuotoisen luonnonympäristön säilyminen, 

mikä on perusta ja lähtökohta matkailu- ja virkistyspalveluiden kehittämisessä. 

 

Kuva www.hailuoto.fi 

 
  



 

  

 

 
 

 

10 (91) 
 
ASEMAKAAVAN JA KAAVARUNGON SELOSTUS 

 

 

 

Tavoitteiden tarkentuminen suunnittelun aikana 

Tavoitteet ovat tarkentuneet selvitysten laatimisen ja osallistumisen, kuten työpajojen ja 

viranomaisten kanssa pidettyjen työkokousten, sekä kaavarungon laatimisen myötä. Esi-

merkiksi pohjaveden suojelu ja hyödyntäminen, luontoarvojen säilyttäminen, sekä matkai-

lun kehittäminen ympärivuotiseksi elinkeinoksi ovat kohonneet tärkeiksi tavoitteiksi. Suoje-

lun ja toimintojen yhteensovittaminen on keskeinen tavoite.  

Alustavassa luonnosvaiheessa Marjaniemen alueelle esitettiin ns. siirrettävien mökkien 

aluetta. Alueen laajuus ja sijainti tulee suunnitella siten, että myös muille toiminnoille jää 

tilaa ja houkuttelevia toteuttamismahdollisuuksia, varsinkin kun vain kesällä käytössä oleva 

mökkikylä ei tue tavoitteeksi asetettua ympärivuotista toimintaa alueella. Alue saattaa olla 

järkevää toteuttaa ympärivuotista matkailua tukevana.  

Asemakaavan laatimisen aikatauluun ovat voimakkaasti vaikuttaneet suunnittelualueella 

tehdyt pohjavettä koskevat tutkimukset, selvitykset ja suunnitelmat, jotka kaikki täydentyvät 

talvella 2020-21 suoritettavien koepumppausten myötä. Tavoitteet tarkentuvat erillisenä 

vaiheena tehdyssä kaavarungossa ja palautteissa luonnos- ja ehdotusvaiheissa. Tarkempi 

tieto tavoitteiden täydentymisestä on esitetty luvussa 5.2.2 Vuorovaikutusmenettelyt, niiden 

tulokset ja vaikutus suunnitteluun.  

3.2 Selvitys suunnittelualueen oloista 

Hailuodon asukasluku on noin tuhat asukasta, mutta vakituisen asutuksen lisäksi kunnassa on 

noin 550 loma-asuntoa ja matkailupalveluita, joten väkimäärä kunnan alueella kasvaa voimak-

kaasti kesäisin. Marjaniemi on ehkä tärkein loma-asumisen ja matkailun alue Hailuodossa.  

Suunnittelualue sijaitsee Marjaniemen kärjessä Hailuodon saaren länsirannalla, Marjanie-

meen johtavan Marjaniementien molemmin puolin. Alueeseen kuuluvat Marjaniemen ma-

jakka ja luotsiaseman alue, vanha kalastajakylä, kalamökkikylä sekä sataman alue aallon-

murtajineen. Suunnittelualueen laajuus on noin 27 ha.  

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa ja lännessä merialueeseen, etelässä Marjaniemen 

eteläpuolella sijaitsevaan rannikon dyynialueeseen ja idässä Marjaniementietä ympäröiviin 

metsäalueisiin. Alueen rajaus määräytyy kiinteistörajojen mukaisesti. 

Suunnittelualueella keskeisellä paikalla Marjaniemeen johtavan tien päässä sijaitsevat 

Marjaniemen majakka, kaksikerroksinen luotsiasema Luotsila ja siihen liittyvä Luototalo. 

Rakennukset erottuvat alueella keskeisenä, kaikkialle näkyvänä rakennusryhmänä, joiden 

ympärille julkisivuiltaan punaisiksi maalatut luotsiaseman, vanhan kalastajakylän ja kala-

mökkikylän rakennukset ryhmittyvät. Majakka ja sen vieressä sijaitseva tutkatorni erottuvat 

aluetta hallitsevina maamerkkirakennuksina. 

Luotsiaseman rakennukset sijaitsevat Marjaniementien eteläpuolella avoimen ranta-alu-

een ja mäntymetsän rajamaastossa. Ne erottuvat maisemassa yhtenäisenä, väljästi raken-

nettuna kokonaisuutena. Majakan tuntumassa sijaitseva, nykyään ravintola- ja majoitusra-

kennuksena toimiva luotsien asuntola / luotsitupa, vanha luotsitupa ja kaksikerroksinen 

vartiotupa muodostavat väljästi rajautuvan rakennusryhmän. Niiden itäpuolella majoitusti-
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loina toimiva majakkamestarin ja majakanvartijoiden asuinrakennus, makasiini / varastora-

kennus sekä laboratorio / saunarakennus, jossa nykyään toimii mm. kalansavustamo ja 

myymälä, sijaitsevat väljästi rajautuvan pihapiirin kolmella laidalla. Pihan eteläpuolella on 

valtionsauna. Asuinrakennuksen takana sijaitsevat talonmiehen asunto ja halkovaja. 

Vanhan kalastajakylän rakennukset sijaitsevat nauhana sataman vierellä Marjaniemen kär-

keä kohti johtavalla harjanteella. Rakennukset rajaavat keskelleen kapean sorapintaisen 

kylänraitin. Rakennukset ovat perushahmoltaan keskenään samankaltaisia, suorakaiteen 

muotoisia ja satulakattoisia. Loma-asunnoksi peruskorjattujen pienten kalamökkien jou-

kossa erottuu muutama suurempi rakennus.  

Kala- ja lomamökeistä koostuva kalamökkikylä sijaitsee kalasataman viereisellä ranta-alueella 

Marjaniemeen johtavan maantien pohjoispuolella. Rakennukset sijaitsevat loivasti pohjoiseen 

kohti merenrantaa viettävällä rinteellä näennäisen sattumanvaraisessa järjestyksessä. Alue on 

kuivaa hiekkakangasta, jolla kasvaa paikoin alueelle tyypillisiä matalakasvuisia, suuria ja jyke-

viä mäntyjä. Maamerkkirakennuksina alueella erottuvat kalasatamassa satama-altaan itä-

päässä sijaitseva kalahalli sekä sen vieressä sijaitseva kahvilarakennus. 

Aluekokonaisuuteen kuuluvat kalasatama ja vierasvenesatama aallonmurtajineen. Sata-

man alueella leimaa-antavana piirteenä erottuu pitkä ja lavea asvaltoitu alue, joka ulottuu 

vanhan sataman alueelta vierasvenesataman kärkeen.  

Kaavoitettavan alueen läheisyydessä saaren rannoilla sijaitsee loma-asutusta sekä elin-

keino- ja yritystoimintaan liittyvää vanhempaa rakennuskantaa. Suunnittelualueen lähei-

syydessä on Natura 2000 -ohjelmaan kuuluvia alueita. 

Hailuodon saari on kokonaisuudessaan määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi raken-

netuksi kulttuuriympäristöksi (RKY), valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi sekä 

kansallismaisemaksi. 

 

Marjaniemi vuonna 2018.   
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3.2.1 Luonnonympäristö 

Marjaniemen ympäristössä on useita suojelualueita tai muuten arvokkaita alueita. Itse 

suunnittelualueelle ulottuvat kansainvälisesti tärkeä lintualue (IBA, suunnittelualueen poh-

joisrannalla), harjujensuojeluohjelman alue ja arvokas tuuli- ja rantakerrostuma.  

Hailuoto kuuluu kokonaisuudessaan luonnonsuojeluohjelman maisemakokonaisuuteen 

(MAO110117). Marjaniemen hiekkaranta- ja dyynialue kaava-alueen eteläpuolella on yksi-

tyinen suojelualue, luontotyypin suojelualue Marjaniemi (LTA200428). Sen eteläpuolella 

noin 1,6 km päässä kaava-alueesta on luontotyypin suojelualue Pajuperä (LTA200427). 

Moniosaisen Hailuoto pohjoisranta (FI1100201) Natura-alueet sijaitsevat lähimmillään noin 

1,5-1,6 km päässä kaava-alueesta. 

 

Hailuodon Natura 2000-alueet, yksityismaan luonnonsuojelualueet, luonnonsuojeluohjelmien kohteet, 

kansainvälisesti (IBA) ja Suomen (FINIBA) tärkeät lintualueet sekä arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat.  

Kaavatyön yhteydessä on laadittu luontoselvitys, joka sisältää pesimälinnustoselvityksen 

(Sweco Ympäristö 10.10.2018, erillinen liite). Maastokartoitukset on tehty kasvillisuuden ja 

luontotyyppien osalta 14.6.2018 ja pesimälinnustoselvityksen osalta 2.6.2018. Marjanie-

men alueelta on aiempia selvityksiä ja lähtötietoja, jotka on otettu huomioon.  
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Kasvillisuusselvityksestä ilmenee luonnonsuojelulain mukaisten suojeltujen luontotyyp-

pien, metsälain mukaisten erityisen tärkeiden elinympäristöjen ja vesilain mukaisten luon-

totyyppien, uhanalaisen ja muun huomionarvoisen lajiston, luontodirektiivin liitteiden II ja 

IV lajien, uhanalaisten luontotyyppien sekä muiden luonnon monimuotoisuuden kannalta 

huomioitavien kohteiden esiintymiseen alueella. Arvokkaina luontokohteina alueelta on ra-

jattu merenrantaniitty, somerikko niityn yläosassa, keto-/niitty, variksenmarjanummi ja huo-

mionarvoista puustoa.  

Kaava-alueen pohjoisrannan merenrantaniitty on osin ruovikoitunut, joten se ei ole täysin 

avoin ja matalakasvuinen. Alueeseen on rajattu hiekkaisten alueiden harvaa kasvillisuutta, 

kuivaa ketoa (CR) ja rehevämpää niittyä, joita esiintyy laikuittain ja laajempina alueina. Va-

riksenmarjanummena (EN) rajattu alue liittyy Marjaniemen hiekkaranta- ja dyynialuekoko-

naisuuteen. 

Kaava-alueella kasvaa lähtötietojen mukaan silmälläpidettäväksi (NT) luokitellut ahonoi-

danlukko ja ketoneilikka. Ahonoidanlukkoa ei tällä kertaa etsinnästä huolimatta näkynyt. 

Ketoneilikkaa ja etelännaavaa (VU) kasvaa luotsiaseman ympäristössä kuivalla niityllä. 

Muusta tämän alueen mahdollisesta lajistosta voi mainita valorysistä havaitut koukerokoisa 

(2002) ja sarahietayökkönen (1990). 

Marjaniementien molemmin puolin on mäntypuustoista kuivahkoa ja kuivaa kangasmetsää. 

Marjaniementien pohjoispuolen kalastajamökkien länsipuolella on harvapuustoista aluetta 

ja autoilusta ja muusta liikkumisesta syntynyttä avointa kenttää. 

 

Ote luontoselvityksen 

kasvillisuuskartasta  
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Pesimälinnustoselvityksessä keskityttiin huomionarvoisiin lajeihin (uhanalaiset lajit, Lintu-

direktiivin liitteen I lajit, erityisesti suojeltavat lajit ja Suomen kansainväliset vastuulajit). 

Huomionarvoisten lintulajien havaintopaikat painottuvat rantavyöhykkeeseen ja merialu-

eelle. Lokki- ja tiiralajien eli naurulokkien ja pikkulokin sekä kala- ja lapintiirojen pesimäko-

lonioita havaittiin neljässä paikassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Linnustollisesti merkittävät alueet sijaitse-

vat sataman aallonmurtajien ja muiden 

satamarakenteiden yhteydessä, sekä 

pohjoisosan rannalla.  

Osa näistä alueista on suhteellisen vilk-

kaasti myös ihmisten käytössä, kuten 

naurulokit sataman huoltorakennuksen 

vieressä, lapintiirat satamakentän ja uima-

paikkana käytetyn hiekkarannan välissä ja 

lapintiirat kalastajaveneiden säilytysalu-

een ja Riutan kalamajojen läheisyydessä.  
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3.2.2 Maaperä ja geomorfologia  

Hailuoto sijaitsee pitkän, Ilomantsista Pielisen itäpuolelta Sotkamon, Rokuan ja Oulunsalon 

kautta kulkevan harjujakson länsiosassa. Tämän jääkauden sulamisvaiheissa muodostu-

neen harjujakson läntisin merenpinnan yläpuolella oleva osa on Marjaniemi - Isomäki. 

 

 

Alueen maaperä (Paikkatietoikkuna, otteet haettu 27.2.2020). Tummempi vihreä on Marjaniemestä 
kirkonkylän pohjoispuolitse Hyypänmäkeen ulottuva harju (lajittuneita maalajeja, hiekkaa). Pohjave-
sialueen ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen rajat on esitetty mustalla. Vihreät merialu-
eelle ulottuvat rajaukset ovat maastokartan suojelualueita. 

 

Merkittävänä harjualueena Marjaniemi kuuluu harjujensuojeluohjelma-alueeseen Marja-

niemi-Hiidenniemi (HSO110101). Marjaniemi on myös valtakunnallisesti arvokas tuuli- ja 

rantakerrostuma (TUU-11-034). Sen eteläpuolella on arvokas tuuli- ja rantakerrostuma Pa-

juperä (TUU-11-033) ja itäpuolella Isomäki (TUU-11-03). 
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Maaperän rakennetta on selvitetty myös pohjavesiolosuhteiden selvittämiseksi maatutkan 

avulla. Maatutkalinja linja 1 satamasta Marjaniementien tielinjaa Kengänperäntien risteyk-

seen ja edelleen Kengänperäntietä pitkin, ja linja 2 kulkee pohjois-etelä -suunnassa Etelä-

satamantietä pohjoiseen.  

  

 

  
Maatutkalinjat 1 (Marjaniementie-Kengänperäntie -suunta) ja 2 (pohjois-eteläsuuntainen linja). 
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3.2.3 Pohjavesi ja sen hyödyntämismahdollisuudet 

Pohjavettä esiintyy kaikkialla maa- ja kallioperässä. Vedenhankinnan kannalta tärkeitä hyö-

dynnettäviä pohjavesialueita ovat alueet, joilla maaperä on hyvin vettä johtavaa kivistä soraa 

tai karkeaa hiekkaa. Tällaisessa maaperässä vesi liikkuu, jolloin sadannasta merkittävä osa 

suotautuu pohjavedeksi ja pohjavettä pystytään pumppaamaan maaperästä yhdyskuntien 

käyttöön. Laajoja sora- ja hiekka-alueita on syntynyt viimeisimmän jääkauden lopulla, sula-

misvesien harjuiksi ja reunamuodostumiksi kasaamana ja lajittelemana.  

 

Harjuissa ja muissa pohjavesimuodostumissa esiintyy usein päällekkäin hyvin vettä johta-

via karkeita kerrostumia ja huonosti vettä johtavia hienoja kerroksia. Sen vuoksi vedenlä-

päisevyys vaihtelee erityisesti vertikaalisesti, eikä pohjavesialueen laskennallista antoi-

suutta saada käyttöön kuin osittain. Karkeimmat kerrokset ovat yleensä harjun ydinosalla. 

Näiltä alueilta saadaan myös rakentamisessa tarvittavaa karkeaa soraa. Joskus sora-

kuoppien sijainti paljastaa harjuytimen sijainnin. Antoisuuden lisäksi myös pohjaveden 

laatu on vedenoton kannalta tärkeää. Esimerkiksi maankäytöstä johtuen maaperään 

saattaa päästä haitallisia aineita, jotka leviävät eri tavoin riippuen maakerrosten veden-

johtavuudesta ja haitallisen aineen tilavuuspainosta veteen verrattuna. (© Kovalainen 

POPLY 2020, SYKE) 

Marjaniemen alueen pohjavesivarat ja niiden hyödyntäminen 

Koko asemakaavan suunnittelualue on aallonmurtajien kärkiä lukuun ottamatta pohjave-

sialuetta - ja osaa pohjoisrannasta, lounaispuolen hiekkarantaa / luonnonsuojelualuetta ja 

satamarakenteita lukuun ottamatta myös pohjaveden varsinaista muodostumisaluetta. 

Marjaniemessä on vanha vedenottopiste, jonka veden puhtautta kuvaava kokonais-

pesäkeluku on ollut koholla. Vedenotto vanhasta kaivosta edellyttää desinfiointiin varau-

tumista.  

Alueella on tehty pohjaveden laatua ja määrää koskevia tutkimuksia, sekä vedenottamo-

vertailu Marjaniemen ja siitä noin 1,5-2 km etäisyydellä olevan Isomäen välillä Hailuodon 

Kuvassa Hailuoto – Oulunsalo – 

Rokua -harjujakso, joka erottuu 

kartalla pohjavesialueiden ket-

juna, joista läntisin on Marja-

niemi-Isomäki -alueella. (© Ko-

valainen POPLY 2020, SYKE)  
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Vesihuolto Oy:n toimesta (Ramboll 2.12.2019). Tavoitteena oli 200-300 m3/d vedenotto-

kapasiteetti.  

 

Pohjavesialueen ja pohjaveden varsinaisen muodostumisalueen rajat (ohuet mustat viivat) Maan-
mittaushallituksen Paikkatietoikkuna-kartalla (haettu 21.2.2020).  
  

Toteutusvaihtoehdot olivat kustannuksiltaan lähellä toisiaan, mutta kulutuksen määrä ja 

teknisten verkostojen rakentaminen vaikuttavat hinnan lopulliseen määräytymiseen. Lisä-

kustannuksena oli mainittu, että Luotohotellin pysäköintialueelle jouduttaneen toteuttamaan hu-

levesien keräys, jonka hinta oli n. 250 000€ /25 ap. Ottoalueiden vertailussa ei tarkasteltu 

vaihtoehtojen maanhankintakuluja, vaikutuksia Marjaniemen kehittämiseen matkailupalve-

luiden alueena tai Hailuodon kiinteän yhteyden johdosta tarvittavien lisäautopaikkojen suo-

jauskustannukset lähialueilla. 
 

 

Pohjavesitutkimuspisteet Isomäessä (© ELY) 
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Pohjavedenoton kannalta otollista aluetta on molemmin puolin Marjaniementietä. Ei ollut selvillä 

mistä suunnasta tai maakerroksesta saatava pohjaveden määrä on suurin, ja onko määrä riittävä. 

Antoisuuden tutkimisen ja pohjaveden suojelun kannalta todettiin tarpeelliseksi tehdä maan ol-

lessa jäässä kevään 2020 ja talven 2020-2021 aikana lisäpumppauksia ja muita tutkimuksia, joita 

tarvitaan myös asemakaava-alueella jo olevien taikka sinne kaavan laajennuksessa esitettävien 

toimintojen vaikutusten arvioimiseksi monipuolisesti.  

  
Mahdollisia karkeamman maa-aineksen alueita Marjaniemessä (© Kovalainen/POPELY) 
 

 

Arvioitu pohjavesialueen pääasiallisen valuma-alueen rajaus maastokarttapohjalla (sininen pistekat-
koviiva) © Hailuodon Vesihuolto Oy ja AFRY (5.5.2021). Pohjaveden varsinainen muodostumisalue 
kattaa koko asemakaava-alueen lukuun ottamatta osia pohjoisrannasta ja sataman aallonmurtajia. 
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Kartalla on esitetty karkealla tasolla pohjaveden virtaussuunta ja arvioitu pääasiallinen va-

luma-alue. Saatujen tietojen mukaan ne perustuvat tilanteeseen, jossa vettä otetaan 100 

m3/d ja sadanta on 520 mm ja kerroin 0,5 (sähköposti Hailuodon Vesihuolto Oy 12.5.2021). 

Aiemmissa selvityksissä oton tavoitemäärä on ollut 200 m3/d. Valuma-alueen pinta-ala on 

noin 15 ha, ja se kattaa yleiskaavan P, RA, AO, VL ja M-alueita.  

3.2.4 Meri, pintavedet ja rakentamiskorkeudet 

Marjaniemen edusta on avomerta. Meren syvyys Marjaniemen edustalla vaihtelee siten, 

että pohjoisrannalta pohjoiseen meren syvyys on alle 2 metriä noin 3 km etäisyydelle ja 1,9 

metrin syvyys saavutetaan noin 1 km pohjoisrannasta pohjoiseen. Satamasta länteen yli 2 

m syvyys saavutetaan noin 300m ja yli 5 m syvyys noin 600 metrin etäisyydellä aallonmur-

tajan länsipäästä, josta puolestaan luonnolliseen rantaviivaan on noin 400 m. Aallonmur-

tajan eteläpuolella hiekkarannan kohdalla 1,6 m syvyys saavutetaan noin 450 m etäisyy-

dellä rantaviivasta.  

 

Meren syvyydet Marjaniemen edustalla. Suomen sisäisten aluevesien ulkoraja kulkee aivan sataman 

aallonmurtajien kärkeä hipoen (katkoviiva). Ouluun johtavalta 10 m laivaväylältä Marjaniemen sata-

maan pääsee 4,2 m väylää, jolta on 2,6 m yhteys satamaan. (Paikkatietoikkuna, haettu 28.2.2020.)  
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Meriveden korkeusvaihtelut ja aallonkorkeus vaikuttavat rakentamiskorkeuksiin. Suurin 

merkitsevä aallonkorkeus WAM-aaltomallin mukaan on ollut avomerellä Marjaniemen 

edustalla noin 5 m. Veden mataluudesta johtuva aaltojen taittuminen (refraktio) vaikuttaa 

aallokkoa hillitsevästi Marjaniemen rannoilla.  

 

Vertailutietoja rakentamiskorkeuksista suunnittelun ideointivaiheessa 

Asemakaavan ideointivaiheessa ja kaavarunkoluonnoksen laatimisessa 2019-2020 käytet-

tiin alimman rakentamiskorkeuden arvioimiseksi hyväksi vertailutietoja Marjaniemen ole-

massa olevista rakennuksista, Oulun ja Raahen merenrannan rakennuskohteista, Ympä-

ristöopasta 2014:6 ja Marjaniemen voimassa olevaa asemakaavaa. Kaavarungon tarken-

nuksessa ja asemakaavaluonnoksen viimeistelyssä käytettiin hyväksi Ilmatieteen laitoksen 

lausuntoa 2021.  

Marjaniemen Riutan kalastajakylän rannan puoleiset kalamajat on rakennettu niin, että 

maanpinnan korkeus kyseisillä alueilla on vähintään korkeuskäyrällä +3,0 ja vanhemmissa 

Riutan alueen kalamajoissa Luovon Puikkarin ja kalahallin koillispuolella vähintään käyrällä 

+ 2,0 kaavan pohjakartan korkeusjärjestelmässä (N60). Vanhemman kalastajakylän puo-

lella lähinnä rantaviivaa sijaisevien kalamajojen kohdalla luonnollinen maanpinta on pohja-

kartan mukaan korkeuskäyrän +2,0 yläpuolella lähempänä käyrää +3,0, eli oletettavasti n. 

+2,6 - +2,7 (N60). Korkeusjärjestelmien muunnokset taulukoidaan Ilmatieteen laitoksen toi-

mesta vuosittain ja näin saadaan tuorein muunnosarvo korkeusjärjestelmien välillä. 

Rakennusosien korkeustasojen arvioinnissa otettiin huomioon, että vesi ei pakkaudu aivan 

samalla tavalla saaren rantaan kuin rannikolle, ja useimmissa paikoissa harvinaisen kor-

kean vedenkorkeuden ja harvinaisen korkean aallokon esiintyminen yhdessä on paljon har-

vinaisempaa kuin kummankaan erikseen. Ns. aallokon nousukorkeus riippuu paitsi ulapan 

laajuudesta/rannan suojaisuudesta, myös rannan kaltevuudesta. Pienin aaltoiluvara saa-

vutetaan rannoilla, joiden kaltevuus on enintään 1:30. Roiskeet kastelevat rakenteita kal-

tevuudeltaan jyrkemmillä kuin 1:7 rannoilla (erityisesti kaltevuudeltaan yli 1:3 rannoilla), 

mutta eivät kuitenkaan kuormita rakenteita merkittävästi (©Ympäristöopas, 2014, Tulviin 

varautuminen rakentamisessa). 

Kosteusvahingoille alttiiden rakennusosien alimpien korkeuksien perustaksi otettiin laskennallisesti 

vuonna 2100 ylittymistaajuutta 1/250 tapausta vuodessa vastaava vedenkorkeus. (Ilmatieteen lai-

tos, raportti 2014:6, Pitkän aikavälin tulvariskit ja alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet Suo-

men rannikolla, s. 19-20). Vedenkorkeus 1/250a on em. selvityksen mukaan vuonna 2100 Oulun 

mareografilla (mittausasema Toppilansaaren pohjoiskärjessä) noin 250 cm (N2000). Tähän siis 

lisätään ns. aaltoiluvara. 

Vertailun vuoksi voi mainita, että viimeaikaisissa asemakaavoissa Oulussa Pateniemenrannassa 

(2016, pysyvään asumiseen tarkoitetut pientalot, lattiapinnan tulee vesirajan kortteleissa 243 ja 

239 olla vähintään +4,0 ja muissa rannan puoleisissa kortteleissa olla vähintään +3,5). Lattiapinta 

lienee vähintään 0,2-0,3 m korkeammalla kuin kosteusvahingoille alttiit alapohjarakenteet. Kalajo-

ella puolestaan alimpana kosteusvahingoille alttiiden rakennusosien alimpana korkeutena aaltoi-

luvara huomioon ottaen on käytetty + 3,00 (N2000).  

Kaavarunko- ja kaavaluonnosvaiheessa Hailuodon kunnasta saadun tiedon mukaan Merentutki-

muslaitoksen Kimmo Kahma tutki v. 2008 Hailuodon pohjoisrannan rakennuskorkeuksia kunnan 

toimeksiantona. Olosuhteet pohjoisrannalla eivät ole vertailukelpoisia Marjaniemen suhteen, mutta 
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tietyt periaatteet pätevät koko saaressa. Ehkä tärkein huomio Kahmalla oli, että mareografien si-

jainnista johtuen Hailuodon keskiveden korkeusarvot ovat lähellä Oulun ja Raahen arvojen kes-

kiarvoa. Aaltoiluvarana täysin avoimella rannalla käytettiin Kahman selvityksessä korkeintaan 1 

metriä rannan mataluudesta riippuen (matala ranta ”tappaa” aallon nopeammin). Syvällä täysin 

avoimella rannalla käytettiin siis 1 metriä. Marjaniemessä aallonmurtajat ja dyynit suojaavat ran-

toja, joten 0,3 metrin aaltoiluvaraa korkeampaa arvoa ei Marjaniemessä tarvittane, etenkin kun 

ottaa huomioon, että Nokan vanhat kalamajat ovat säilyneet kuivina vuosikymmenien ajan. 

Suomen ympäristökeskuksen tulvakartoissa ns. meritulva esitetään esimerkiksi 1/50, 1/100 

tai 1/250 a. Näitä yleispiirteisiä karttoja ei voi käyttää rakennuskohtaiseen tarkasteluun.  

  

Meritulvat 1/50a ja 1/100a (SYKE, haettu 15.6.2021.) 

 
Meritulva 1/250a (SYKE, haettu 15.6.2021.) 

Marjaniemen osayleiskaavassa (v. 2004) rakennuspaikan tulee olla 1,5 metrin korkeuskäyrän 

yläpuolella ja vesivahingolle alttiit rakennusosat vähintään korkeustasolla +2,20 metriä (N60). 

Osayleiskaavan korkeusasemat ovat samat kuin Nokan nykyisessä asemakaavassa riippuen 

siitä, miten rakennuspaikan ja rakennusosien korkeusvaatimuksia tulkitaan. 

Asemakaavan pohjakartta uudistettiin kesällä 2021 korkeusjärjestelmään N2000 ja lisättiin 

0,5 m välikäyrät erillisenä elementtinä, kosteusvahingoille alttiiden rakennusosien vähim-

mäiskorkeustason ja nykyisten rakennusten kastumisvaaran selvittämiseksi. 
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Marjaniemi. Meritulva 1/100a asemakaavan pohjakartalla. Vesisyvyydet alle 0,5 vaalea sininen, 0,5-

1,0 m keskivaalea sininen, 1-2 m sininen, 2-3 m tummahko sininen, (yli 3 m vesisyvyyksiä kartalla ei 

ole). (© Tulvakeskus, haettu 15.6.2021, Tulvakarttapalvelu (ymparisto.fi)). 

http://paikkatieto.ymparisto.fi/tulvakartat/Viewer/Viewer.html?Viewer=Tulvakartat_suppea 

Ahtojään aiheuttamat rakentamisrajoitukset 

Asukkailta saatiin tietoa merellisen luonnon ja erityisesti talven ankarista luonnonolosuh-

teista. Esimerkiksi tuulten voimasta liikkuva ahtojää muodostaa korkeita jäälohkarekasoja 

kareille (ns. röysät). Huhtikuussa 2021 isot röysät nousivat sataman aallonmurtajan uloim-

malle osalle, noin 350 m päähän aallonmurtajan tyven telttakahvilan sijaintipaikasta.  

Ahtojäiden ja myös avoveden aikaisen merenkäynnin vaikutusaluetta voi arvioida myös ranta-

kasvillisuuden perusteella. Rannan järeät männyt ovat merkkinä siitä, että niiden kasvuaikana 

ei rannan kyseiselle osalle ole ollut noussut ahtojäitä tai pitkäaikaista kuluttavaa aallokkoa.  

      
Röysät Marjaniemen etelän puoleisen aallonmurtajan kärkiosalla, huhtikuu 2021 © Nella Nikkilä. 

Ilmatieteen laitoksen lausunto rakentamiskorkeuksista, aallokosta ja jään työntymi-

sestä (14.7.2021) 

Kaavarunkovaiheessa saatiin alustava lausunto, jota tarkennettiin kunnan paikallisasian-

tuntijoiden kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen. Lausunnon valmistelua varten päivitet-

http://paikkatieto.ymparisto.fi/tulvakartat/Viewer/Viewer.html?Viewer=Tulvakartat_suppea
http://paikkatieto.ymparisto.fi/tulvakartat/Viewer/Viewer.html?Viewer=Tulvakartat_suppea
http://paikkatieto.ymparisto.fi/tulvakartat/Viewer/Viewer.html?Viewer=Tulvakartat_suppea
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tiin pohjakartta N2000 korkeusjärjestelmään ja lisättiin erillisenä elementtinä 0,5 m väli-

käyrät. Ilmatieteen laitoksen lopullisessa lausunnossa, alin suositeltava rakentamiskorkeus 

Marjaniemessä on + 2,44 m (N2000). Arvo on saatu interpoloimalla Oulun ja Raahen ma-

reografien suositukset. Suositus koskee tavanomaista rakentamista, jonka suunniteltu 

käyttöaika on parisataa vuotta ja jonka voidaan hyväksyä joutuvan tänä aikana kerran kas-

tumiselle alttiiksi. Käyttöiältään normaalit uudet rakennukset tulisi sijoittaa tämän tason ylä-

puolelle. 

Lausunnossa on taulukkomuodossa tarkasteltu myös rakennuksia, joiden käyttöikä on ly-

hyempi tai jolle voidaan hyväksyä suurempi merenpinnan tasosta johtuva kastumisriski, ja 

jotka ovat täysin aallokolta suojassa. Esimerkiksi rakennus, jonka voidaan hyväksyä joutu-

van kastumiselle alttiiksi kerran 50 vuodessa, voidaan sijoittaa tasolle 2,02 m (N2000). 

Korkeimmat vedenkorkeudet ovat mahdollisia lounaisilla tuulilla, sillä pohjoiset tuulet las-

kevat vedenkorkeutta Perämerellä. Vedenkorkeuden ja aallokon korkeimmat ääritilanteet 

eivät esiinny pohjoisrannalla samanaikaisesti. Ilmatieteen laitoksen koko lausunto on kaa-

vaselostuksen liitteenä. 

3.2.5 Maisemarakenne ja maisemakuva  

Hailuoto sijaitsee Pohjanmaan maisemamaakunnan alueella, Pohjois-Pohjanmaan jokiseudun ja 

rannikon maisemaseudulla. Hailuodon saari on omaleimainen maisemallinen kokonaisuus, joka 

on syntynyt maankohoamisen tuloksena. Maisemassa ja kasvillisuudessa näkyvät epäsäännölli-

sen meriveden korkeusvaihtelun ja maankohoamisilmiön vaikutukset. Saarella on laajoja dyyni-

kenttiä ja maankohoamisilmiön seurauk-

sena syntyneitä kasvillisuusvyöhykkeitä. 

Maisemaa ovat aikojen kuluessa muo-

kanneet saarella harjoitetut elinkeinot: 

maatalous ja karjatalous, kalastus ja hyl-

keenpyynti sekä merenkulku. 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-
alueet 

Hailuoto on määritelty valtakunnallisesti 

arvokkaaksi maisema-alueeksi Valtioneu-

voston periaatepäätöksellä vuonna 1995. 

Sitä on myös vuosina 2013-2015 toteute-

tun päivitysinventoinnin perusteella ehdo-

tettu valtakunnallisesti arvokkaaksi mai-

sema-alueeksi. 

Päivitysinventoinnin yhteydessä laaditun 

aluekuvauksen mukaan Perämerellä si-

jaitseva Hailuoto on luonnon- ja kulttuuri-

piirteiltään ainutlaatuinen saari, jossa yh-

distyvät maankohoamisrannikon luonto-

tyypit sekä omaleimainen kalastuksen, 
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karjatalouden ja maanviljelyn leimaama kulttuurihistoria. Saaren nauhamainen asutusrakenne on 

säilynyt perinteisessä muodossaan ja alueella on runsaasti vanhaa talonpoikaista rakennuspe-

rintöä pihapiireineen. Alueen maaseutumaisemaan kuuluvat myös lajistollisesti huomattavat lai-

dun- ja niittyalueet. Hailuodon kulttuurimaisemaa täydentävät vanhan kalastajakulttuurin jäljet 

sekä merenkulun perintö. Hailuoto on yksi Suomen 27 kansallismaisemasta.1 

Topografia 

Marjaniemessä maisemarakenteen runkona on saaren halki Hyypänmäeltä Marjaniemeen kul-

keva itä-länsisuuntainen harjuselänne. Majakka ja luotsiaseman alue sijaitsevat maaston kor-

keimmalla kohdalla Marjaniementien päässä. Vanha kalastajakylä sijaitsee majakan länsipuolella 

Marjaniemen kärkeen ulottuvalla pitkänomaisella harjanteella, joka jatkuu satamaa etelässä ra-

jaavana aallonmurtajana. Maasto laskee pohjoiseen ja länteen kohti merta.  

 

Rinnevarjostus Marjaniemestä. Maisemassa erottuvat itä-länsisuuntainen harjanne ja rannikon muo-
toja myötäilevät rantavallit. (MML Paikkatietoikkuna.)  

  
 

 
1 Ympäristöministeriö, MAPIO-työryhmä, esitys valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi, 
maisema-alueiden aluekuvaukset, 2016. http://www.ym.fi/fi-
FI/Ajankohtaista/Ymparistoministerio_kuulee_ehdotuksista_(37446) (6.8.2018). 
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Marjaniemi vuosina 1956, 1980 ja 2018. Rantaviiva on aikojen kuluessa siirtynyt maankohoamisen 
seurauksena, mikä näkyy eri-ikäisillä kartoilla. Rantaviiva on muuttunut myös satama-alueen raken-
nus- ja laajennustöiden seurauksena. 

Maisemakuva  

Maisemakuvaa hallitsevat merenkulun ja kalastuksen myötä syntynyt rakennettu ympäristö 

sekä merelle avautuvat pitkät ja laajat, esteettömät näkymät. Valkoiseksi kalkittu majakka 

erottuu Marjaniementien päässä alueen keskuksena. Sen ympärillä sijaitsevat luotsiase-

man, kalastajakylän ja kalamökkikylän rakennukset.  

 

Näkymä Marjaniementieltä. Tutkatorni, majakka, luotsiasema Luotsila ja Luototalo näkyvät hienosti 
tien päätteenä. Rakennusten edustalla sijaitsevat keskitetysti Marjaniemeen johtavan maantien 
päässä pysäköintialueet, mikä heikentää ympäristön ilmettä.    
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Luotsiaseman rakennukset muodostavat majakan kupeeseen Marjaniementien eteläpuolelle yhte-
näisenä hahmottuvan, väljästi rakennetun kokonaisuuden.   

 

Vanha kalastajakylä sijaitsee majakan länsipuolella satama-aluetta rajaavalla harjanteella. 

 

Riutan kalamökkikylässä kalamökit ja lomamökit sijaitsevat vapaasti rakentuneena rykelmänä meren 
rannalla Marjaniementien pohjoispuolella. 
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Satama-alueeseen kuuluvat kalasatama ja vierasvenesatama. Alueelle leimaa-antavia piirteitä ovat 
pitkät aallonmurtajat sekä pitkä ja leveä satamalaituri. 

 

Marjaniemen eteläpuolella avautuu laaja dyyni- ja hiekkaranta-alue. 

3.2.6 Rakennettu ympäristö 

Marjaniemi on vanha kalastustukikohta ja luotsauspaikka. Hailuodossa merenkulku ja kalastus 

ovat olleet kautta aikojen maatalouden rinnalla merkittäviä elinkeinoja ja tärkeä osa hailuoto-

laisten elämää. Marjaniemen kalasatama toimii edelleenkin kalastajien tukikohtana. Majakka ja 

luotsiasema kertovat Marjaniemen keskeisestä merkityksestä meriliikenteessä. 

Luotsien ja majakanvartijoiden sekä kalastajien käyttöön rakennetut rakennukset on aikojen 

mittaan muutettu loma-asunnoiksi sekä ravintola-, majoitus- ja palvelurakennuksiksi. Useimmat 

alueen vanhoista rakennuksista ovat muutoksista huolimatta hyvin säilyneitä. Majakka sekä 

vanhat luotsi- ja majakka-aseman rakennukset ovat sekä yksittäin että yhdessä rakennushis-

toriallisesti ja rakennustaiteellisesti, historiallisesti sekä maisemallisesti arvokkaita. Kalastaja-

kylän mökit muodostavat ulkoasultaan muuttuneina ja uudelleen rakennettuinakin kulttuurihis-

toriallisesti ja maisemallisesti arvokkaan miljöökokonaisuuden. 

Alueelle on rakennettu 1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa myös uusia matkailua pal-

velevia rakennuksia. Uudet rakennukset on sovitettu kooltaan, mittasuhteiltaan, materiaa-

leiltaan ja väritykseltään osaksi kokonaisuutta. 
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Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009) 

Hailuodon saari on rakennettuna kulttuuriympäristönä valtakunnallisesti merkittävä koko-

naisuus. Aluekuvauksen mukaan Hailuodon maisemissa ilmentyvät ainutlaatuisella tavalla 

luonnon ja kulttuurin keskinäiset suhteet. Rakennettu ympäristö koostuu Ojakylän ja Kirkonky-

län maanviljelyskylistä, kalastukseen liittyvistä Pajuperän, Iso Sunikarin ja Fiskin Sunikarin alu-

eista sekä merenkulkuun liittyneestä Marjaniemen asutuksesta. 

Saaren länsirannalla sijaitsevassa Marjaniemessä on majakka- ja luotsiyhdyskunta, jonka kes-

kipisteenä on arkkitehti A.H. Dalströmin suunnittelema, vuonna 1872 rakennettu majakka. Mar-

janiemen majakka on yksi neljästätoista 1800-luvulla rakennetusta tiilimajakasta. Majakan vie-

ressä on entisiä majakan vartijoiden ja luotsien rakennuksia. Vanhimmat puiset rakennukset, 

entinen Isopirtti, majoitusrakennus ja sauna, ovat peräisin 1850-luvulta. Majakkamestarin 

asunto, sauna, varasto ja halkosuoja ovat vuodelta 1872. Majakan ympäristössä on säilynyt 

ryhmä vanhoja kalastajamökkejä, jotka nyt ovat enimmäkseen loma-asuntoja. Alue on täyden-

tynyt uusilla mökeillä, mutta kokonaisuus on yhä vaikuttava. Luotsiaseman yhteyteen on 2007 

avattu Luototalo, jossa on saarta esittelevä Metsähallituksen näyttely.  

Marjaniemen majakan ja luotsiaseman kanssa samaan historialliseen kokonaisuuteen kuuluu 

Hailuodon luoteisrannan dyynialueella sijaitseva Keskiniemen tunnusmajakka. Keskiniemen 

tunnusmajakka on valmistunut vuonna 1857, loisto 1900-luvun alkuvuosikymmenillä.2   

     

Hailuoto, Marjaniemen luotsi- ja majakkayhdyskunta. Rakennussuojelulailla suojeltu alue ja kohteet. 
(https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/rapea/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=202270 (16.8.2018). 
Kulttuuriympäristöselvityksessä on rajattu myös vanhan kalastajakylän ja Riutan kalastajakylän alueet 
osina valtakunnallisesti arvokasta ympäristöä.  

 

Maakunnalliset arvot 

Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015 päivitys- ja täydennysinventoin-

nissa arvokkaiksi kohteiksi ja aluekokonaisuuksiksi on todettu Marjaniemen majakka, Mar-

janiemen luotsi- ja majakka-asema, Marjaniemen kalastajamökit ja Marjaniemen aallon-

murtaja, jotka ovat osa valtakunnallisesti arvokasta kokonaisuutta.  

 
2 http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1394 (10.7.2018) 
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Suojellut rakennukset 

Marjaniemen luotsi- ja majakkayhdyskunta on määrätty suojeltaviksi lailla rakennusperin-

nön suojelemisesta vuonna 2010. Suojelupäätöksen mukaan suojeltava alue käsittää ma-

jakan ja majakanvartijoiden ja luotsien asuinalueen lähiympäristöineen.  

Suojeltavaan aluekokonaisuuteen kuuluvat seuraavat rakennukset: Marjaniemen majakka, 

luotsiasema, asuinrakennus (ns, Isopirtti), entinen majakkamestarin asuinrakennus, halko-

vaja (nykyinen varasto), luotsitupa, makasiini, sauna ja sauna-kokoustila.  

3.2.7 Muut rakennetun ympäristön muutokset  

 

 

 

  

Marjaniemen sataman ja kalastajakylien 
muutoksia kuvaavat hyvin peruskartat 
vuosilta 1956, 1980 ja 1988. Satama ja 
aallonmurtajat ovat olleet melko vaati-
mattomat 1950-luvulla, ja tiestö on synty-
nyt sille paikalle, josta on kuljettu.  
 
Satama on ensin laajentunut Riutan alu-
een suuntaan ja yhtenäisessä aallonmur-
tajassa on yksi väylä satamaan, jonne 
johtaa maantie (ilmakuva 1980). Riutan 
kohdalle on rakennettu näennäisen sat-
tumanvaraiseen järjestykseen kalamök-
kejä ja vapaa-ajan mökkejä. Merivillan 
alueella on retkeilymaja ja useita talous-
rakennuksia. 
 
Vuoteen 1988 mennessä sataman koko 
on yli kaksinkertaistunut lännen suun-
taan, aallonmurtajien väliin on jäänyt 
enemmän tilaa, ja luotsiasemaa on laa-
jennettu Luoto-talolla. Retkeilymaja on 
purettu ja Luotsipihan alueelle on raken-
nettu uudisrakennuksia. Hiekkaranta on 
tässä vaiheessa jo luonnonsuojelualu-
etta.  
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3.2.8 Muinaismuistot 

Suunnittelualueella ei ole tunnettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä löytöpaikkoja. Tiedot 

on tarkistettu Museoviraston muinaisjäännösrekisteristä 17.12.2018.  

Muinaisjäännösrekisterissä mainitaan Marjaniemen luotsiasema poistettuna kiinteänä mui-

naisjäännöksenä (ei rauhoitettu). Kuvauksen mukaan: ”Vanhoissa kirjallisissa lähteissä 

(SMYA II, s. 156 ja Suomen maa IX:1, s. 278) mainitaan 1800-luvun lopulta olevien tietojen 

perusteella lähellä Marjaniemen majakkaa sijainnut jatulintarha. Todennäköisesti se on sijain-

nut Marjaniemen luotsiaseman alueen korkeimmalla kohdalla, joka on myöhemmässä maan-

käytössä tuhoutunut. Jatulintarhaa ei ole kyetty paikantamaan ja on todennäköisesti tuhoutu-

nut. Vielä vuoden 2016 inventoinnissa Marjaniemen majakan ja luotsiaseman ympäristöä in-

ventoitiin tarkasti. Tuloksena todetaan: "Tavallisesti jatulintarhat on rakennettu alueen kor-

keimmalle paikalle, Marjaniemessä korkein kohta sijaitsee majakan ja hotellin kohdalla. Mis-

sään muualla ympäristössä ei havaittu esim. kiviä, jotka voisivat olla peräisin tuhoutuneesta 

jatulintarhan rakenteesta." 

3.2.9 Tekninen huolto ja muut rakenteet 

Vesihuolto ja viemäröinti 

   

Vasemmalla Hailuodon vesihuollon toiminta-alue (sininen) 2009 Marjaniemen ja Kirkonkylän alueilla (© Maapoliitti-

nen ohjelma). Kuvassa oikealla punainen viiva kuvaa siirtoviemäriä ja sininen rajausviiva vesihuollon toiminta-aluetta 

talousveden osalta. Vihreät viivat ulkoilureittejä. © https://www.infogis.fi/hailuoto/ 

Hotelli ja isoimmat keskeiset rakennukset on viemäröity. Vanhan kalastajakylän rakennukset ja 

ns. Riutan alueen rakennukset ovat pääosin viemäröinnin ulkopuolella. Siirtoviemärin kapasi-

teetista ja pumppaamojen tarpeesta viemäröintiä laajennettaessa ei ole tarkempaa tietoa.  

Nykyisin Hailuodon vedenottamon ja Marjaniemen sekä kirkonkylän välillä kulkee PE90 vesi-

johto, joka ei riitä kovin suurten kulutushuippujen välittämiseen kumpaankaan suuntaan. Etäi-

syys ottamolta Marjaniemeen on noin 6 km ja välityskyky noin 2,5 - 3 l/s. Marjaniemen Nokalla 

on vanha Hailuodon Vesi Oy:n pohjavesikaivo, josta 25.4.2019 otetussa näytteessä oli lievästi 

kohonnut mangaanipitoisuus ja bakteerihavainto. Muilta osin kaivo täyttää talousveden laatu-

vaatimukset. Kaivon vieressä on pumppaamo. Vanha kaivo ei tyydytä kasvavaa talousveden 

tarvetta. Katso myös kohta 3.2.3 Pohjavesi ja sen hyödyntäminen.  

https://www.infogis.fi/hailuoto/
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Sähkö 

Suunnittelualueella on Marjaniementien pohjoisreunassa Elenian 20 kV ilmajohto, joka päättyy 

pylväsmuuntamoon Merivillan kiinteistön länsirajalla. Tästä koilliseen on viety 0,4 kV johto koillis-

rannan loma-asutukselle ja 20 kV:n johdotus jatkuu maantien eteläpuolelle maakaapelina, joka 

kiertää Eteläsatamantien ja dyynialueen kautta sataman viranomaislaiturin kohdalle. Sataman 

eteläisenaallonmurtajan eteläreunalla on myös 20 kV kaapeli, joka jatkuu suojelualueen kautta 

Sumpun suuntaan. Aallonmurtajalla olleet tuulivoimalat on purettu. Lisäksi rakennetuilla alueilla 

on runsaasti rakennuksiin johtavia maakaapeleita. Elenialla ei ole suunnitteilla kaapelointeja, 

mutta maankäytön muutokset voivat tehdä kaapeloinnin mielekkääksi jollakin osa-alueella.  

 
Elenian sähkönjakeluverkko 

Tietoliikenne 

Marjaniemessä on Hailuodon laajakaistaosuuskunnan valokaapeliverkko, johon pystytään liit-

tämään uusia tilaajia.  

 
Kuvassa Hailuodon laajakaistaosuuskunnan valokaapeliverkko oranssilla. Siniset pallot ovat jakopisteitä, 

vihreät käytössä olevia tilaajia, vaaleanpunaiset ovat mahdollisia kohteita, joihin voi saada liittymän 

(ei vielä sopimuksia) ja oranssit ovat varauksia tilaajille.  
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3.2.10 Liikenne 

Alueelle pääsee Huikusta Marjaniemen satamaan johtavaa Marjaniementietä (seututie 816). Se 

on koko saaren halki kulkeva päätie ja ainoa tie Marjaniemeen saavuttaessa. Saaren erikoisuus 

on jäätie, joka on vaihtelevasti auki eri vuosina. Hailuotoon on päätetty rakentaa kiinteä tieyhteys.  

Marjaniementien länsipäässä vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL ajon/vrk) on ollut 

vain 229, mutta vaihtelee osallisilta saadun tiedon mukaan erittäin paljon eri vuodenaikoina ja 

tapahtumien aikaan. Keskeisille kyläalueille on toteutettu kävely- ja pyörätie, mutta Marjaniemen 

suunnassa reitistä puuttuu 6,2 km ja mantereen suunnasta 13,2 km. Päällystetty Marjaniementie 

on kapea jopa ajoneuvoliikenteelle, eikä tarjoa turvallista pyörätieyhteyttä. Tulevaisuudessa kiin-

teän tieyhteyden toteuduttua liikennemäärät kasvanevat merkittävästi, mikä huonontaa kevyen 

liikenteen turvallisuutta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ylhäällä Hailuodon maantieverkko, keskellä tarken-

nus Marjaniemeen johtavasta maantiestä (©julki-

nen.vayla.fi) ja alhaalla keskimääräiset vuorokausi-

liikennemäärät Marjaniementiellä ja kirkonkylällä. 

(© ELY) 

Eteläsatamantietä lukuun ottamatta Marjanie-

men katuverkko lienee syntynyt pääasiassa 

satama- ja kalastajakylien käytön seurauksena 

ja samaan tapaan näennäisen sattumanvaraisesti kuin kalastajakylät, mikä sinänsä sopii 

kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön.    
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Sataman, kalastuksen ja merenkulun rakenteet 

Vuonna 1872 käyttöön otettu majakka toimii loistona. Sen viereen on rakennettu tutkatorni. 

Satamaan johtaa väylä Kemin ja Oulun suunnan 10 m laivaväyliltä. Satama-altaan syvyys 

on 4 m ja väylän kulkusyvyys 2,6 m. Satamassa on kalankäsittelyhalli ja vierasvenesata-

man palvelut.  

 

           

    

Marjaniemen sataman laiturit ja palvelut. (© Hailuodon kunta) 

 

   

Kuva vasemmalla. Laivaväylät ja loistot (tähti) Marjaniemen edustalla (© MML paikkatietoikkuna 

25.9.2019). Kuva oikealla Marjaniemen sataman väyläalue, QGIS (haettu 6.5.2021).  
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3.2.11 Palvelut 

Alueella on matkailua tukevia palveluja, kuten majoitukseen Luotsihotelli ja vanhan luotsiaseman 

rakennukset, ravintola-kahvilapalveluja (Cafe Kaija ja ravintola Frans), Luovon puikkari (lahjata-

varaa, kahvila ym. (huom, rakennus vaihtanut omistajaa)), Hailuodon halstari (kalatuotteiden 

myynti ja pieni keittoravintola). Marjaniemessä on tärkeä vierasvene- ja kalasatama kalahallei-

neen. Satama-alueella järjestetään Siikamarkkinat ja muita tapahtumia. Luotsihotelliin liittyvässä 

Luototalossa ollut luontokeskus on nyttemmin suljettu ja tilaa käytetään kokous- ja näyttelytilana.  

Hygieniapalvelut on mielipiteissä ja Elävä Saari valiokunnan keskusteluissa todettu puutteelli-

siksi. Alueella on liian vähän wc-, suihku- ja saunatiloja kalastajakylien, vierasvenesataman ja 

muiden kävijöiden käyttöön, ja roskittuminen on ongelma. Nykyiset jätteiden syväkeräyssäiliöt 

tulevat poistumaan pohjaveden oton ja ottamoalueen laajenemisen vuoksi. 

Kaupalliset palvelut sijaitsevat Kirkonkylällä noin 7 km päässä. Suunnittelualueelta noin 1-1,5 

km etelään on ns. Rantasumpun alue, jossa on majoituspalveluita, järjestetään kesätapahtu-

mia, ja jonne on kaavailtu leirintäaluetta.  

Marjaniemestä lähtee reittejä rantaa pitkin etelään Hannuksenrantalammen/Sumpun mat-

kailupalvelualueen suuntaan ja Virpiniementietä koilliseen Mäntyniemen-Keskiniemen-

Ojakylän suuntaan ja edelleen Kirkonkylälle. Hailuotoon on tehty ulkoilureittisuunnitelma, 

jonka mukaan erityisesti Marjaniemen pohjoispuolen reitit täydentyvät. Kirkonkylälle on 

maantieyhteys, mutta pyörätietä tai suoraan kirkonkylälle johtavaa ulkoilureittiä ei ole.  

 

InfoGIS-kartta © https://www.infogis.fi/hailuoto/ Vihreät viivat 

ulkoilureittejä. (Punainen viiva kuvaa siirtoviemäriä, sininen 

rajaus talousveden nykyistä toiminta-aluetta.)   

https://www.infogis.fi/hailuoto/
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3.2.12 Maanomistus 

Alue on pääosin kunnan omistuksessa. Voimassa oleva asemakaava on laadittu lähes ko-

konaisuudessaan kunnan omistamalle maalle. Nykyisen Nokan asemakaavan kaava-alu-

eeseen kuuluu maa-alueita seuraavilta tiloilta:  

- 72-401-3-35 Satama, 72-401-128-1 Luotsiasema, 72-401-3-56, Tutkimusasema ja 

72-401-3-58 Luotsila om. Hailuodon kunta 

- 72-401-128-2 Luotsihotelli om. yksityinen  

- 72-895-0-816 Hailuodon-Oulunsalon mt om. Suomen valtio (Marjaniementie ja sii-

hen liittyvä kääntöpaikka) 

- 72-401-3-42 Mahlasuo om. yksityinen  

- 72-401-3-59 Airamaria om. yksityinen  

- 72-401-3-66 AiraMaria om. yksityinen  

Suunnitellun kaavalaajennuksen 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Maanomistusrajat ja rekisterinumerot (MML paikkatietoikkuna 25.9.2019). Kunnan omistamat maat on korostettu 
vihreällä. Ranta-alueet, pääosa kalastajakylien alueista ja satama ovat Hailuodon jakokunnan maata. Marjanie-
mentien maantien liikennealueen päästä tien pohjoispuolelta on sovittu luovutettavaksi valtion maata vedenotta-
moalueeksi. 
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4 SUUNNITTELUTILANNE 

4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet eli VAT:t ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain 

(132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtion ja kuntien viran-

omaisten on otettava tavoitteet huomioon toiminnassaan ja edistettävä niiden toteutta-

mista.  Viranomaisten tulee myös arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden suhteen. Valtioneuvosto teki päätöksen uusista valtakunnalli-

sista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätös korvasi valtioneuvoston vuonna 2000 

tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen. Valtioneuvoston päätös tuli voimaan 1.4.2018. 

Keskeiset teemat uusissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa ovat toimivat yh-

dyskunnat ja kestävä liikkuminen, tehokas liikennejärjestelmä, terveellinen ja turvallinen 

elinympäristö, elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja uusiutumis-

kykyinen energiahuolto. 

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

-        luodaan edellytykset alueiden ja yhdyskuntien kehittymiselle elinvoimaisina, vah-

vuuksia ja voimavaroja tehokkaasti ja kestävästi hyödyntäen 

- edistetään monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa alueraken-

netta 

- vastataan väestö- ja työpaikkakehityksen edellyttämiin tarpeisiin, luodaan edellytyk-

set elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle ja mahdollistetaan eri väestöryhmien 

tarpeita vastaava asuntotarjonta 

- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, 

joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen 

- edistetään saavutettavuutta, kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen sekä viestintään 

ja liikkumiseen liittyvien palveluiden kehittämistä 

2. Tehokas liikennejärjestelmä 

- edistetään liikennejärjestelmän toimivuutta, toimintavarmuutta ja turvallisuutta 

- edistetään vähähiilisyyttä 

3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

- varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, uusi 

rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta 

varmistetaan muutoin 

-  ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja 

terveyshaittoja, jätetään riittävät suojaetäisyydet, tai riskit hallitaan muulla tavoin 

- suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, alueet tai toiminnot sijoitetaan riittä-

vän etäälle häiriintyvistä kohteista 

- otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet 
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4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

- huolehditaan luonnon- ja kulttuuriympäristöistä kestävällä tavalla, mikä on elinkeino-

jen, väestön hyvinvoinnin ja alueiden identiteetin kannalta tärkeää 

- otetaan huomioon valtakunnalliset inventoinnit 

- huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperin-

nön arvojen turvaamisesta 

- edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologis-

ten yhteyksien säilymistä 

- huolehditaan virkistysalueiden riittävyydestä ja viheralueverkoston jatkuvuudesta 

- luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle ja edistetään luonnonvarojen kestävää 

hyödyntämistä 

- huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten pelto- ja met-

säalueiden säilymisestä 

- huolehditaan saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kehittämisedellytysten ja niille tär-

keiden alueiden säilymisestä (ei koske tätä aluetta) 

5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

- varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon tarpeisiin, huolehditaan kuljetusten ja 

varastoinnin toimivuudesta 

- sovitetaan tuulivoimarakentaminen ympäröivään maankäyttöön, minimoidaan tuuli-

voimaloista aiheutuvia haitallisia vaikutuksia sijoittamalla voimalat suuriin yksiköihin 

- turvataan merkittävien voimajohtojen ja kaasuputkien linjaukset ja niiden toteutta-

mismahdollisuudet, voimajohtojen linjauksissa hyödynnetään olemassa olevia joh-

tokäytäviä 

4.2 Maakuntakaava 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaa on nyt uudistettu viimeisen kolmannen vaihemaakun-

takaavan hyväksymisen myötä. 3. vaihemaakuntakaava hyväksyttiin kesäkuussa 2018 ja mää-

rättiin voimaan ilman lainvoimaa marraskuussa 2018 (MRL 201 §). Pääosin tuulivoima-alueita 

koskevat valitukset ovat edelleen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden käsittelyssä. Välipäätös 

täytäntöönpanon keskeyttämishakemusten hylkäämisestä saatiin maaliskuussa 2019, joten 

maakuntahallituksen marraskuun 2018 päätös voimaantulosta ilman lainvoimaa (MRL 201 §) 

on voimassa.  

Hyväksytyt vaihemaakuntakaavat käsittelevät seuraavia aihepiirejä: 

- 1. vaihemaakuntakaava (lainvoima 3.3.2017) käsittelee energiantuotantoa ja -siirtoa, 

kaupan palvelurakennetta, luonnonympäristöä, liikennejärjestelmää ja logistiikkaa.  

- 2. vaihemaakuntakaava (lainvoima 2.2.2017) käsittelee kulttuuriympäristöjä ja mai-

sema-alueita, maaseudun asutusrakennetta, virkistys- ja matkailualueita, seudullisia 

ampumaratoja ja materiaalikeskuksia sekä puolustusvoimien alueita.  

- 3. vaihemaakuntakaava (voimaantulo ilman lainvoimaa, marraskuu 2018) käsittelee 

pohjavesi- ja kiviainesalueita, mineraalipotentiaali- ja kaivosalueita, tuulivoima-, suo-
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alueiden ja verkostojen tarkistuksia, Vaalan ja Himangan kaavamerkintöjen tarkistuk-

sia sekä Oulun seudun liikennettä ja maankäyttöä. Valituksenalaiset alueet (ovat tuu-

livoima-alueiden rajauksia) on korostettu maakuntakaavojen yhdistelmäkartalla keltai-

sella värillä. Kaksi näistä alueista sijaitsee Marjaniemen lounaispuolella merellä ja vai-

kuttaa mm. Nokan alueen merimaisemaan. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää 

päätöksen täytäntöönpanon, mikäli tulkitsee, etteivät valitukset kohdistu rajattavissa 

olevaan sisältöön. Valituksen alaiset alueet on kuitenkin sittemmin rajattu maakunta-

kaavojen yhdistelmäkartalle ja maakuntakaava on muilta osin täytäntöön pantavissa. 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee matkailun vetovoima-

alueella / matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueella mv-4 Liminganlahti–Hai-

luoto–Oulu. Merkinnällä (mv) osoitetaan ympäristöarvojen, matkailun ja virkistyksen kan-

nalta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä aluekokonaisuuksia. Suunnittelu-

määräyksen mukaan alueen maankäyttöä suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huo-

miota virkistysalueiden ja -reittien verkoston muodostamiseen sekä maisema- ja ympäris-

töarvojen säilymiseen ja matkailukeskusten rakentamisen sopeuttamiseen ympäristöön. Alue-

kohtaisten kehittämisperiaatteiden mukaan alueen kehittäminen perustuu maankohoamisran-

nikon luonnon ja kulttuuriympäristöjen erityisiin arvoihin sekä maaseudun ja kaupunkikulttuurin 

vuorovaikutukseen. 

Alue on valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (Hailuoto) sekä valtakunnallisesti arvo-

kasta rakennettua kulttuuriympäristöä. 

Marjaniemi on matkailupalvelujen aluetta (RM-1). Merkinnällä (RM) osoitetaan valtakunnalli-

sesti merkittävien matkailukeskusten ydinalueita, joihin sisältyy hotelli- ym. palveluja. Suunnit-

telumääräyksen mukaan lisämerkintä -1 osoittaa, että alueen yksityiskohtaisemmassa suunnit-

telussa ja käytössä tulee ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet. 

Maakuntakaavassa on suunnittelualueen tuntumassa Natura 2000-verkostoon kuuluvia luon-

nonsuojelualueita sekä luonnon- ja maisemansuojelun kannalta valtakunnallisesti arvokkaisiin 

geologisiin muodostumiin kuuluvia tuuli- ja rantakerrostumia (ge-3). Merkinnällä SL osoitetaan 

luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltaviksi tarkoitettuja alueita. Alueiden ja niiden ym-

päristön maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei vaaranneta alueiden suojelun tar-

koitusta, vaan pyritään edistämään alueiden luonnon monimuotoisuuden sekä alueiden välis-

ten ekologisten yhteyksien säilymistä. Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää MRL 133 § 

mukainen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto. Geologisten muodostumien alu-

eilla maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei maisemakuvaa turmella, luonnon mer-

kittäviä kauneusarvoja, erikoisia luonnonesiintymiä tuhota eikä luonnonoloissa aiheuteta huo-

mattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia. Marjaniemen ympärillä on myös arvo-

kasta harjualuetta (MY-hs). Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston hyväksymän valtakunnalli-

sen harjujensuojeluohjelman mukaiset harjualueet ja muut vähintään seudullisesti arvokkaat 

harjualueet. Alueiden 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. 
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Ote maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta (Pohjois-Pohjanmaan liitto, 1, 2. ja 3. vaihemaakuntakaavan 
yhdistelmäkartta (päivätty 5.11.2018) haettu 20.1.2020). Valituksen alaisen tuulivoima-alueen raja näkyy 
keltaisella korostettuna Hailuodon lounaispuolella.  

 

Suunnittelualue ja sen itäpuoli on pohjavesialuetta. Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien ve-

denhankintaa varten tärkeät (I luokka / 1-luokka) ja vedenhankintaan soveltuvat (II luokka) / 

muut vedenhankintakäyttöön soveltuvat (2-luokka) pohjavesialueet. Suunnittelumääräysten 

mukaan pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoi-

tettava riittävän etäälle tärkeistä ja vedenhankintaan soveltuvista pohjavesialueista tai riskien 

syntyminen on estettävä riittävin vesiensuojelutoimenpitein. Alueella tulee huolehtia pohjave-

sien suojelun ja maa-ainesten ottotarpeiden yhteensovittamisesta. 

Marjaniemessä on seudullisesti merkittävä venesatama. Satamaan johtaa ylikunnallinen venei-

lyväylä. 

Marjaniemeen johtaa saaren halki kulkeva viheryhteystarve. Merkinnällä osoitetaan kaupunki-

seutujen ja jokilaaksovyöhykkeiden sisäisiä ja niitä yhdistäviä tavoitteellisia ulkoilun runkoreit-

tejä ja niihin liittyviä pienialaisia virkistysalueita. Merkintään sisältyy sekä olemassa olevia että 

kehitettäviä ulkoilu-, pyöräily-, melonta- ym. reittejä. Yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla tulee 

turvata virkistysalueiden ja -reittien seudullinen jatkuvuus ja kehittäminen sekä liittyminen vir-

kistyskeskuksiin, suojelualueisiin ja kulttuuriympäristöihin. 
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Hailuoto kuuluu Perämerenkaaren kansainväliseen kehittämisvyöhykkeeseen. Kehittämis-

vyöhykkeen toimintojen verkostoitumista tulee edistää alueidenkäyttöratkaisuilla. Yksityiskoh-

taisemmassa suunnittelussa on varauduttava palvelutasoltaan korkeatasoisiin kansainvälisiin 

liikenneyhteyksiin, erityisesti pääteiden liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseen, 

raideliikenteen kehittämiseen sekä tietoliikenneverkostoihin. Perämeren rannikon matkailu- ja 

virkistyspalvelujen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon seudullisesti 

merkittävien virkistysalueiden, veneilyreittien ja -satamien kehittämistarpeet sekä yhtenäisen 

kevyen liikenteen reitin kehittämismahdollisuus. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee 

ottaa huomioon maankohoamisen taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset sekä turvattava 

maiseman ja luonnontalouden erityispiirteet ja luonnon kehityskulkujen alueellinen edustavuus. 

Maankohoamisrannikon luonnon- ja kulttuuriperinnön kansainvälisten arvojen säilymistä ja 

matkailullista hyödyntämistä on pyrittävä edistämään. 

4.3 Strategiset suunnitelmat 

Hailuodon kuntastrategia 2025 /luokseen kutsuva loistokunta, on hyväksytty kh:ssa 

4.5.2015. Strategian maankäytön painopisteitä ovat mm. saaristolainen asuminen ja ai-

nutlaatuinen ympäristö, luova positiivinen yrittäjyysilmasto, monipuolinen elinkeinora-

kenne ja yritysten toimintaedellytysten turvaaminen, vetovoimainen luonto- ja kulttuuri-

matkailukohde, asukasmäärän hallittu kasvu, keskustaajaman kehittäminen, riittävä tontti-

tarjonta, ympäristön säilyttäminen ainutlaatuisena ja vetovoimaisena, sekä vetovoimai-

suuden lisääminen/säilyttäminen yleensäkin.  

Hailuodon maankäytön kehityskuvassa 2012 (FMC, kh 19.92012) on mm. seuraavia 

alue- ja yhteysvarauksia: 

- matkailupalveluiden alueet: Huikku, Marjaniemi ja Pöllä 

- virkistys- ja vapaa-ajan alueet: Marjaniemessä ja Marjaniementien ympäristössä 

- virkistysreittiyhteydet: mm. Huikusta Marjaniemeen ja Marjaniemestä Patelanse-

lälle  

Oulun seudun yleiskaavan on korvannut valtuuston 13.11.2019 hyväksymä Hailuodon 

strategisen yleiskaava, jonka tavoitteena lähtökohtana on Hailuodon elinvoimaisuuden 

sekä omaleimaisuuden ja ainutlaatuisen saaristo-, kulttuuri- ja luonnonympäristön säilyt-

täminen ja vahvistaminen.  

Marjaniemen, Huikun ja Pöllän satamien ympäristö lähialueineen on osoitettu matkailun 

kehittämisen kohdealueeksi rajausmerkinnällä. Alueita on tarkoitus kehittää matkailun, 

luontoarvojen sekä satamatoimintojen ehdoilla. 

Kaavatyötä ohjaavan valiokunnan keskusteluissa nousi esille toive Marjaniemen matkai-

lun kehittämisen kohdealueen rajauksen laajentamisesta, mutta kaavoitus- ja maanomis-

tusolot sekä suojelu- ja luontotyyppialueet eivät puolla kohdealueen laajentamista: Poh-

joispuoleltaan Marjaniemen kehittämisen kohdealue rajoittuu yksityiseen rantakaava-alu-

eeseen. Eteläpuolella vastassa ovat suojelu- ja luontotyyppialueet. Samat rajoittavat kaa-

vamerkinnät löytyvät myös maakuntakaavasta, jonka ohjausvaikutusta ei voi kunnan 

yleiskaavalla ohittaa. 
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Oulun kaupunkiseudun rakennemalli 2040 (Sweco Ympäristö 2015) havainnollistaa 

Oulunseudun kuntien ja valtion välistä MALPE-sopimusta maankäytön M, asumisen A, 

liikenteen L, palveluiden P ja elinkeinojen E kehittämisestä. Lisäksi rakennemallissa on 

käsitelty virkistystä ja matkailua omana teemanaan. Marjaniemeen on viimemainitussa 

osoitettu yksi seudun kannalta merkittävimmistä matkailualueista, joka olisi myös osa laa-

jempaa kansainvälistä meripuistoa. Marjaniemen kokemusmaailmasta kartalla onkin tuotu 

esiin meri ja maankohoamisrannikko. Marjaniemeen on osoitettu merkittävä kehitettävä 

pienvenesatama palveluineen ja rannan tuntumaan vesistömatkailun kehittämisvyöhyke 

(kalastus, linnut, vesireitit). Marjaniemestä kirkonkylälle ja läpi koko saaren aina mante-

reelle asti Oulun suuntaan on osoitettu virkistystä ja matkailua palveleva pyöräilyn kehittä-

misvyöhyke.  

 

4.4 Yleiskaavat 

Suunnittelualueella on voimassa Marjaniemen osayleiskaava, joka on hyväksytty 

21.6.2004 ja koko kunnan käsittävä Hailuodon Strateginen yleiskaava 2030, joka on tul-

lut voimaan 14.1.2020. Yleispiirteinen ja oikeusvaikutteinen Strateginen yleiskaava 2030 

määrittelee kunnan maankäytön tulevat kehittämisen painopisteet ja ohjaa kyläkaavojen 

laatimista. Marjaniemen yleiskaava ja Hailuodon rantayleiskaava jäävät voimaan Strategi-

sen yleiskaavan alueella. Kuitenkin Strateginen yleiskaava antaa yleispiirteisempää osviit-

taa siitä, mihin suuntaan koko Hailuotoa ja Marjaniemeä sen osana halutaan kehittää.  

Strategisessa yleiskaavassa Marjaniemen sataman (LS) ympäristö lähialueineen on 

osoitettu matkailun kehittämisen kohdealueena, jota on tarkoitus kehittää matkailun, luon-

toarojen ja satamatoimintojen ehdoilla (punainen pistekatkoviiva) ja rantavyöhykkeen mo-

nitoimialueena, joka käsittää tarkemmalla kaavalla osoitettuja alueita. Hailuoto on kokonai-

suutena valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Luotsiasema ja ma-

jakka (vk) ja Marjaniemen kalastajakylät on strategisessa yleiskaavassa mainittu erikseen 

valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaina kohteina.  

Ote rakennemallin Matkailu ja virkistys -teema-
kartasta (Sweco Ympäristö Oy 2015) 
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Pohjavesialue (pv) ulottuu koko asemakaavan suunnittelualueelle ja sisämaahan, Isomäen alu-

eelle, joka on Marjaniemen eteläpuolisten ranta-alueiden tapaan maa- ja metsätalousvaltaista 

aluetta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Kyseiset alueet täydentävät seudullista 

virkistys- ja vapaa-ajan verkostoa, mikä tulee ottaa huomioon metsänhoidossa (metsälaki 5b§). 

Marjaniemessä strateginen yleiskaava huomioi lisäksi myös valtakunnallisesti arvokkaat kult-

tuuriympäristöt, arvokkaan harjualueen ja geologisen muodostuman sekä luonnon monimuo-

toisuuden kannalta erityisen tärkeän luonnontilaisen hiekkarannan. Marjaniemestä on osoi-

tettu ohjeelliset kevyen liikenteen pääreitit (palloviivat), ulkoilun ja moottorikelkkailun yh-

teystarpeet ja viheryhteystarve. 

Marjaniemen pohjoispuolella merellä on tuulivoimala-alue, ja eteläpuolella MU-alueella luon-

nonsuojelulain 29§:n mukaista luo-aluetta (luonnontilainen hiekkaranta/dyynialue). Suunnitte-

lualueen eteläpuolelle Sumpun alueelle on osoitettu uimapaikka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategisessa yleiskaavassa suunnittelualue on matkailun kehittämisen kohdealuetta, rantavyöhyk-

keen monitoimialuetta ja satama-aluetta. Moottorikelkkailun yhteystarve ja viheryhteystarve on osoi-

tettu merelle.   
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Strategisen yleiskaavan ohjeelliset reitit 

Strategisen yleiskaavan reittejä ollaan viemässä toteutuksen suuntaan tarkemman reitti-

suunnittelun pohjalta. Koska moottorikelkkailua varten tarvittava luminen aika on viime vuo-

sina ollut lyhyehkö, reittejä voitaneen käyttää lumettomaan/vähälumiseen aikaan palvele-

maan monipuolisesti eri liikuntalajeja, esimerkiksi vaellukseen, maastopyöräilyyn ja -rat-

sastukseen.  

Suunnittelualueella on voimassa Marjaniemen osayleiskaava, joka on hyväksytty 21.6.2004. 

Yleiskaavaa voi pitää osittain vanhentuneena, koska siinä ei ole varauduttu riittävästi pohjave-

den suojeluun ja mahdolliseen pohjaveden ottoon, eikä myöskään Marjaniemen matkailupo-

tentiaalin merkittävään kasvuun, joka johtuu sekä luonto- ja kulttuurimatkailukohteiden suosion 

kasvusta että erityisesti Hailuodon kiinteän siltayhteyden toteuttamisesta tulevaisuudessa. Li-

säksi kunnan maankäytön suunnittelun tavoitteet ovat muuttuneet uudempien strategisten 

suunnitelmien, kuten strategisen yleiskaavan (lainvoima 2020) ja Hailuodon kiinteän yhtey-

den rakentamispäätöksen myötä. 

Osayleiskaavassa luotsiaseman ja majakan alue on julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta, 

jolla ympäristö säilytetään (PY/s). Alueella olevien suojelukohteiden osalta on noudatettava 

suojelupäätöksellä annettuja suojelumääräyksiä ja lisärakentamisessa pyydettävä museovi-

ranomaisen lausunto. Luotsiaseman alueen ympärillä on palvelujen ja hallinnon aluetta (P).  

Vanha kalastajakylä on kaavassa kalamajojen aluetta, jolla ympäristö säilytetään (RK/s). 

Kaavamääräysten mukaan alueen rakennukset ovat kulttuuriympäristön osana arvokkaita 

eikä niitä saa ilman pakottavaa syytä purkaa. Alueelle saa rakentaa 3 uutta kerrosalaltaan 

enintään 40 m2 kokoista kalamajaa. Rakennuksissa suoritettavien korjaus- ja muutostöi-

den, käyttötarkoituksen muutosten sekä täydennysrakentamisen ja alueella tehtävien toi-

menpiteiden tulee olla sellaisia, että alueen kulttuurihistoriallisesti ja maisemakuvallisesti 
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arvokas luonne säilyy. Alueella ei saa tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka vähentävät sen 

suojeluarvoa. Toimenpiteistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.  

Uusi kalastajakylä (ns. Riutan alue) on kalamajojen aluetta, jolla ympäristö säilytetään 

(RK/s-1). Alueelle saa rakentaa 2 uutta kerrosalaltaan enintään 40 m2 kokoista kalamajaa. 

Rakennuksissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden, käyttötarkoituksen muutosten sekä 

täydennysrakentamisen ja alueella tehtävien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että alueen 

maisemakuvallisesti arvokas luonne säilyy.  

Keskeisiä alueita ympäröivät loma-asuntoalueet (RA-2). Marjaniementien molemmin puolin on 

maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Satama aallonmurtajineen on satama-aluetta (LS). 

 

Ote voimassa olevasta osayleiskaavasta (www.hailuoto.fi). Kun-
nan hankkima Merivillan kiinteistö on korostettu punaisella katko-
viivalla. 

Vasemmalla kunnan maat asemakaavan suunnittelualueella. 

 

Yleiskaavassa on asemakaavan laajennusalueelle Merivil-

lan kiinteistön alueella osoitettu kerrosalaa Palvelujen ja hallinnon alueena (P) 600 m2 ja 

kuusi RA-2 -rakennuspaikkaa, joiden yhteenlaskettu rakennusoikeus yleiskaavassa on 960 

k-m2 (160 k-m2/rakennuspaikka). Kunnan omistamalle P-alueelle kalahallin ja Riutan alu-

een eteläpuolella on yleiskaavassa (ja myös asemakaavassa) osoitettu rakennusoikeutta 

1800 m2. Yhteensä yleiskaavassa on kunnan maalla toteutumatonta kerrosalaa 3360 k-

m2. Yleiskaava on vanhentunut, eikä ota huomioon esimerkiksi Hailuodon matkailun kehit-

tämisen nykyisiä tarpeita. 

 

 

http://www.hailuoto.fi/
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Tieyhteys kalastajasatamaan on osoitettu hotellin pohjoispuolitse ja toinen yhteys kalankä-

sittelyhallille kunnan ostaman Merivillan kiinteistön lounaisrajalle. Merivillan itäosasta läh-

tee koilliseen Kengänperäntie, joka johtaa rannan loma-asutukselle ja sisämaahan osoite-

tuille pientalojen rakennuspaikoille. Asemakaavan suunnittelualueella on Riutan alueen 

kaakkoispuolella pieni lähivirkistysalue (VL) ja Merivillan kiinteistön kaakkoisosassa laa-

jahko maa- ja metsätalousvaltainen alue (M).  

Marjaniemen osayleiskaava-alueen pohjoispuolen osayleiskaavassa ja strategisessa 

yleiskaavassa on sataman pohjoispuolelle varattu merialuetta tuulivoimaa varten. 

4.5 Asemakaava 

Suunnittelualueen keskeisellä osalla on voimassa Nokan asemakaava. Kaava on hyväk-

sytty 23.6.2010 ja se on tullut lainvoimaiseksi 4.6.2013.  

Majakan ja vanhan luotsiaseman alue on kaavassa määritelty rakennussuojelualueeksi 

(SR). Kaavamääräyksen mukaan aluetta tulee käyttää, hoitaa ja kehittää niin että alueen 

kulttuurihistoriallinen arvo säilyy, eikä sen luonne osana Marjaniemen kalastus- ja meren-

kulkuyhdyskuntaa vaarannu. Majakkaa koskee kaavamerkintä sr-2, rakennussuojelulain 

nojalla suojeltavaksi esitetty rakennus. Luotsiaseman vanhat rakennukset on kaavassa 

määrätty suojeltaviksi merkinnällä sr-1, suojeltava rakennus. Määräysten mukaan raken-

nuksiin saa sijoittaa majoitustiloja tai näyttelytiloja. Rakennuksia tulee käyttää ja hoitaa niin, 

että niiden kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Rakennusten ulkoasussa saa tehdä vain en-

tistäviä tai rakennusten säilymisen kannalta välttämättömiä muutoksia. Korjaus- ja muutos-

suunnitelmista on pyydettävä Museoviraston lausunto. Luotsiaseman ja majakan ympäris-

töä koskee kaavamerkintä s-1, avoimena säilytettävä alueen osa. Alueella saa suorittaa 

toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen alueen maisemallisten arvojen kuten puuttoman dyynimai-

seman säilyttämiseksi. 

Marjaniementien päässä luotsiaseman kohdalla on yleinen pysäköintialue (LP-1). Marja-

niementien ympärillä on lähivirkistysaluetta (VL) sekä lähivirkistysaluetta, jolle voidaan si-

joittaa pysäköintipaikkoja (VL-1). 

Nokan asemakaava-alueen pohjoisosassa Majakan ja luotsiaseman sekä Marjaniementien 

pohjoispuolella olevat alueet ovat matkailua palvelevien rakennusten korttelialueita (RM-1 

ja RM-2). Majakan ja uuden luotsiaseman ympäristössä alueen täydennysrakentamisen on 

muodostettava yhtenäinen kokonaisuus nykyisen rakennuskannan kanssa. Alueelle saa 

rakentaa kalastajamökkityyppisiä rakennuksia (r-5), yksikerroksisia ja kooltaan 40 k-m2.  

Vanhan kalastajakylän ja Luotsihotellin/Luototalon väliselle RM-1 -alueelle on matkailua 

palveleville rakennuksille osoitettu 680 k-m2, joka on toteuttamatta ja käytettävissä hotellin 

laajennukseen.  

Nk. uuden kalastajakylän alueelle on mahdollista rakentaa matkailua palvelevia rakennuk-

sia, majoitus-, näyttely- ja ravintolatiloja 1 750 k-m2 joko yhteen tai kahteen kerrokseen. 

Lisäksi alueelle on mahdollista rakentaa enintään 50 k-m2 suuruinen lomarakennus tai 

kioskityyppinen myyntitila. Alueella on myös tilavaraus korttelin sisäiseen pysäköintiin. 

Vanhan kalastajakylän puoleinen alue on määrätty avoimena säilytettäväksi (s-1).  
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Luotsiaseman alueen eteläpuolella kaava-alueen laidalla on loma-alue, jolle saa rakentaa 

loman- ja vapaa-ajan viettoa palvelevia rakennuksia yleiseen tai yhteisöjen käyttöön (R-1). 

 

Nokan asemakaava. (www.hailuoto.fi). Tässä Voimassa olevassa asemakaavassa ei ole varauduttu 
riittävästi pohjaveden suojeluun ja mahdolliseen pohjaveden ottoon. Marjaniemen matkailupotenti-
aalin merkittävään kasvuun Hailuodon kiinteän siltayhteyden toteuttamisen jälkeen on mahdollista 
varautua asemakaavan laajennusalueella.   

4.6 Rakennusjärjestys ja pohjakartta 

Hailuodon kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 8.5.2003.  

Asemakaavan pohjakartta uudistettiin kesällä 2021 korkeusjärjestelmään N2000. Pohjois-

rannan rantapuusto ja välikäyrät 0,5 m kartoitettiin erillisenä elementtinä suunnittelun tu-

eksi. 

  

http://www.hailuoto.fi/
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4.7 Reitistö- ja tekniset suunnitelmat 

Hailuodossa on laadittu retkeilyreitistöjen kehittämissuunnitelma (18.12.2020, kh 

6.4.2021). Marjaniemen koillispuolella reitti yhdistyy Isomäen alueen kautta rannan ja 

muinaisdyynialueet kiertäviin rengasreitteihin. Yhteys reitille saataneen suunnittelualu-

eelta Isomäen ja Harjun alueille suuntautuvien metsäteiden kautta, sekä tulevaisuudessa 

Marjaniementien varteen rakennettavalta pyörätieltä. Reitistön varteen on kaavailtu useita 

laavuja, taukopaikkoja ja luontopolku. Marjaniemen eteläpuolella reitistö suuntautuu hy-

väkuntoisia pitkospuita myöden Sumpun ja leirintäalueen suuntaan, johon on varattu 

myös pysäköintialuetta. Marjaniemen kautta kulkevaksi on strategisessa yleiskaavassa 

esitetty myös moottorikelkkareittiä merelle.  

   

Otteet Hailuodon retkeilyreitistöjen kehittämissuunnitelmasta 

Hailuodon Vesihuolto Oy on sijoittamassa ja suunnittelemassa Marjaniemeen pohjave-

denottamoa ja varavedenottamoa.  
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4.8 Asemakaavan perusselvitykset   

4.8.1 Luontoselvitys 

Luontoselvityksessä on kuvattu alueiden luonnon ominaispiirteet yleisesti sekä esitetty 

luontoarvojensa puolesta huomionarvoiset alueet ja kohteet. Selvityksessä on kiinnitetty 

huomiota luonnonsuojelulain mukais-

ten suojeltujen luontotyyppien, metsä-

lain mukaisten erityisen tärkeiden 

elinympäristöjen ja vesilain mukaisten 

luontotyyppien, uhanalaisen ja muun 

huomionarvoisen lajiston, luontodirek-

tiivin liitteiden II ja IV lajien, uhanalais-

ten luontotyyppien sekä muiden luon-

non monimuotoisuuden kannalta huo-

mioitavien kohteiden esiintymiseen 

alueella. Pesimälinnustoselvityksessä 

keskityttiin huomionarvoisiin lajeihin 

(uhanalaiset lajit, Lintudirektiivin liit-

teen I lajit, erityisesti suojeltavat lajit ja 

Suomen kansainväliset vastuulajit). Aallonmurtajien kärkiä lukuun ottamatta suunnittelu-

alue kuuluu FINIBA-alueeseen ja pohjoispuolen merialueen osalta myös IBA-alueeseen. 

Selvityksessä suunnittelualueelta löytyi neljä linnustollisesti arvokasta kohdetta, jotka kes-

kittyivät satamarakenteisiin ja kalastajaveneiden säilytysalueiden tuntumaan.  

Selvityksen tuloksena on, että laajat osat suunnittelualueesta ovat huomionarvoisia luon-

toarvojensa puolesta. Myös jo rakennetuilla alueilla esiintyy kuivaa ketoa ja niittyä, joka 

vaatii avointa maisemaa ja saattaa hyötyä alueella liikkumisesta ja muusta ihmistoimin-

nasta, joka estää esimerkiksi metsittymistä.  

 

Pienennös kasvillisuustyyppikartasta ilmakuvapohjalla, alkuperäinen mittakaava 1:10 000. 
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Luontoselvityksen on tehnyt FM biologi Aija Degerman ja linnustoselvitykset FM biologi 

Pinja Mäkinen Sweco Ympäristö Oy:sta. Maastokartoitus kasvillisuuden osalta on tehty 

14.6.2018 ja pesimälinnustoselvityksen osalta 2.6.2018. Luontoselvitys kokonaisuudes-

saan on erillinen liite.  

4.8.2 Kulttuuriympäristöselvitys 

Kulttuuriympäristöselvitykseen kuuluu Nokan nykyiselle asemakaava-alueelle vuonna 

2008 laaditun rakennushistoriallisen selvityksen päivitys sekä asemakaavan laajennuksen 

alueelle tehtävä rakennetun kulttuuriympäristön inventointi. Selvityksessä painopiste oli yk-

sittäisten rakennusten ja niiden muodostamien aluekokonaisuuksien kartoittamisessa. Ra-

kennusten lisäksi on huomioitu myös muu kulttuuriympäristö, kuten satama-alueen raken-

teet ja aallonmurtajat. Selvitys tukeutuu olemassa oleviin selvityksiin, sen pohjaksi on 

koottu tiedot aiemmin alueelle laadituista inventoinneista.  

Päivitys- ja täydennysinventoinnit on tehty paikan päällä maastossa 11.7.2018. Inventoin-

nissa on tarkastettu aiemmin inventoitujen aluekokonaisuuksien ja kohteiden nykytilanne. 

Aikaisempia inventointeja on täydennetty asemakaavan laajennuksen alueella sijaitsevien 

kohteiden päivitysinventoinnilla sekä uusien kohteiden täydennysinventoinnilla. Kohteet on 

valokuvattu maastossa. Useimmat inventoiduista kohteista ovat pieniä kalamökkejä ja va-

jarakennuksia.  

Inventointiraportissa on esitetty rakennetulle kulttuuriympäristölle tyypilliset ominaispiirteet 

ja arvot. Alueen, rakennusryhmien ja rakennusten tunnettu historia on kirjattu ylös lähteiden 

pohjalta. Miljöökokonaisuudet ja rakennukset on esitelty karttojen, valokuvien ja kirjallisten 

kuvausten avulla. Kaikista rakennuksista on esitetty valokuvat. Alueiden ja kohteiden alus-

tava arvottaminen on tehty lähdeaineistojen ja kuvausten pohjalta. Arvottaminen on poh-

jana asemakaavasuunnittelussa ja asemakaavamääräysten määrittelyssä. Inventoinnissa 

rajattiin rakennussuojelulailla suojeltu alue kohteineen (vanhan luotsiaseman alue), vanha 

kalastajakylä ja Riutan kalastajakylä. 

       

Vasemmalla vanha kalastajakylä, keskellä vanha luotsiasema ja oikealla Riutan kalastajakylä. 

Inventoinnin on tehnyt arkkitehti, TkT Kaisa Mäkiniemi ja kohteiden alustavan arvottamisen 

arkkitehti, TkT Kaisa Mäkiniemi ja arkkitehti Kristiina Strömmer Sweco Ympäristö Oy:stä. 

Kulttuuriympäristöselvitys on erillinen liite.   
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5 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

5.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Nokan asemakaavan laajennus ja muutos on tullut vireille 21.3.2017. Vuonna 2018 ase-

makaavan laatijaksi valittiin Sweco Finland Oy.  

Asemakaavan suunnittelu keskeytyi talvikaudeksi 2020-2021, jolloin Hailuodon Vesihuolto 

Oy:n toimesta täydennettiin puutteellisiksi koettuja perustietoja pohjavedestä, ja tehtiin 

pohjaveden koepumppauksia suunnittelualueella. Tänä aikana päätettiin myös laatia kaa-

varunko, jolla havainnollistetaan ideointivaihetta ja sovitetaan yhteen pohjaveden ottoa ja 

maankäyttöä. Kunnanhallituksen päätös kaavarunkosuunnitelman laatimisesta 30.6.2020 

(§ 158.) 

5.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

5.2.1 Osalliset  

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § mukaan kaavoitukseen osallisia ovat alueen maanomis-

tajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti 

vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa 

käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vai-

kutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.  

Tässä hankkeessa keskeisiä osallisia ovat: 

• Kaava-alueen maanomistajat, yritykset ja toimijat 

• Lähialueen maanomistajat, asukkaat ja yritykset 

• Kunnan toimielimet ja viranhaltijat, joiden toimialaa asia koskee 

• Pohjois-Pohjanmaan liitto 

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

• Pohjois-Pohjanmaan museo 

• Museovirasto 

• Ilmatieteen laitos (lausunto rakentamiskorkeuksista)  

• Hailuodon Vesihuolto Oy 

• BirdLife Finland 

• Oulu – Koillismaan pelastuslaitos 

• Väylävirasto (merenkulku) 

5.2.2 Vuorovaikutusmenettelyt, niiden tulokset ja vaikutus suunnitteluun  

Työssä sovelletaan tavanomaisen Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kuulemismenettelyn 

lisäksi vuorovaikutusmenetelmiä, jotka innostavat ideointiin, yritystoiminnan vahvistumiseen ja 

mielipiteiden vaihtoon. Ohjausryhmän edustajia ja suunnittelijat tutustuivat työn alkuvai-

heessa alueeseen ja vaihtoivat ajatuksia alueen kehittämisestä. Todettiin, että vuorovaiku-

tus ja kuntalaisten ideointi tulee vaikuttamaan suunnitelman tavoitteisiin ja sisältöön.  
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Työssä on käytetty kaksivaiheista työpajatyöskentelyä. Ensimmäisessä työpajassa 

(11.10.2018) esiteltiin perusselvitysaineistoa ja työskenneltiin karttojen ja muun aineiston 

ääressä. Työpaja sisälsi vapaata ideointia, keskustelua, ja yhteisten päämäärien selkiyttä-

mistä. Työpajatyöskentelyn tuloksia vietiin maankäyttöluonnoksiin. Toinen työpaja oli laa-

dittujen kahden maankäyttövaihtoehdon palaute- ja kehittämistyöpaja (25.2.2019). Työpa-

jojen lisäksi järjestetään kaavakokous luonnos- ja ehdotusvaiheissa. Asemakaavan ehdo-

tusvaiheessa laaditaan 3D-havainnekuva, jota voidaan käyttää alueen ja sen mahdolli-

suuksien markkinoinnissa.  

Työpaja 1 Hailuodossa 11.10.2018  

Suunnittelutyön aluksi syksyllä 2018 järjestettiin 1. työpaja, jossa käsiteltiin tavoitteita ja 

työstettiin ideoita alueen kehittämiseksi. Työpaja oli suunnattu Hailuodon yrittäjille, toimi-

joille, maanomistajille ja kaavatyön ohjausryhmän jäsenille. Heiltä kerättiin lähtötietoa alu-

een kehittämiseen liittyvistä yleisistä toiveista, mahdollisuuksista ja vetovoimatekijöistä. 

Työpajaa alustettiin lyhyellä lähtökohtien, selvitysten ja kehittämisvisioiden esittelyllä uu-

sien ajatuspolkujen avaamiseksi. Lisäksi kerättiin toiveita kaavoitustyölle mm. matkailun, 

virkistyksen, palveluiden, liikenteen, loma-asumisen, kyläkuvan ja maiseman kehittämisen 

sekä tavoiteltavan ympäristön laadun osalta. Ideat ja toiveet vietiin ryhmätöinä karttapoh-

jille. Työpajasta ja ideoista laadittiin muistio ja ideat dokumentoitiin.  

Työpajassa käsiteltiin seuraavia teemoja: 

- matkailun kehittäminen  

- hailuotolaisten näkemyksiä alueen kehittämisestä 

- muut elinkeinot, tekninen huolto, liikenne ja ympäristönsuojelu 

Työpajan tulokset on esitelty raportissa Ideoiden ja tavoitteiden koostaminen, Hailuoto – 

Marjaniemen Nokan alue.  
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Työpajatyöskentelyä Hailuodossa 11.10.2018. 

Työpaja 2 Hailuodossa 25.2.2019  

Ideoinnin pohjalta laadittiin kaksi vaihtoehtoista käyttösuunnitelmaa, joissa tavoitevaiheen 

tuloksia konkretisoitiin maankäytön suunnitteluun erilaisina ratkaisumalleina ja painotuk-

sina toimintojen, sijaintien, rakentamistavan, kulttuuri- ja luonnonympäristön säilyttämisen 

ja rantarakentamisen suhteen.  

Vaihtoehdoista keskusteltiin 2. työpajamuotoisessa yleisötilaisuudessa. Alueen asukkaat 

ja sidosryhmät, esim. yritykset, yhdistykset, kylätoimikunnat, ohjausryhmän jäsenet ja muut 

toimijat kutsuttiin yleisellä kutsulla tapaamiseen, jossa heidän toimintaedellytyksiään ja ke-

hittämispyrkimyksiään tarkasteltiin alustavien vaihtoehtojen pohjalta. Konkreettisista ratkai-

suista osallisten on helppo antaa palautetta ja tarvittaessa kaavan tavoitteita voidaan vielä 

tarkentaa.  
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Työpajassa käytiin mm. sanapilvien avulla läpi teemoja, joita oli saatu aiemmassa ideoinnissa ja mie-

tittiin kehittämistä kahden maankäyttökaavion pohjalta. 
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Työpajasuunnittelussa nousi esiin tarpeita ja sijaintivaihtoehtoja, ideoita puolesta ja vastaan, sekä konkre-

tiaa – kaikki ei vaan ole mahdollista toteuttaa alueen koosta ja ympäristön asettamista rajoituksista johtuen. 

Esitetyistä periaatteista pidettiin hyvänä mm.  

- hyödynnetään mahdollisimman paljon kunnan hankkimaa maata 

- maauimala ja/tai kylpyläpalvelut 

- alueen käytön pitäisi kehittyä enemmän ympärivuotiseen suuntaan 

- palveluiden kehittämisen vuoksi pitäisi saada lisää majoitusta, ainakin 80 hotelli-

huonetta ja 300 loma-asuntoa (vertaa nykyiseen määrään, osa ak-alueen ulkopuolella) 

- majakan tulee olla mereltä katsottuna hallitseva rakennus 

- toivottiin huoneistohotellia ja lisää majoja, joista osa voisi olla meri- ja osa metsä-

maisemalla 

- nokalle (sataman aallonmurtajille) vain huoltoajoa 

- tarpeeksi autopaikkoja (osoitettu tien varteen Merivillan kiinteistön kohdalle) 

- aallonmurtajille jotakin toimintaa, esim. siirrettävä lava tansseja varten 

- luontopolku (pohjoisrannalle) ja kalastuspolku (vanhalle möljälle sataman pohjois-

laidalle), hevosvaellus ja ratsastus kylän suuntaan 

- näköalaravintola/kahvila aallonmurtajan tyviosaan 

- kylpylä, sijainti Merivillan alueelle (vaihtoehto B, kylpylän sijainti-VE2) 

- monen tyyppisiä saunoja: suomalainen sauna, rantasauna, iso savusauna (sauna-

maailma kaavarungossa) 

- kunnan omistamaan rakennukseen vanhan kalastajakylän wc- ja suihkutila, myös 

polttopuuvarastoa kaivattiin 

- tiloja oheispalveluille, kävelyreittejä, satamabulevardi on hyvä ajatus 

- kalaravintola möljälle 

- aurinkopaneelien hyödyntämismahdollisuus 
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- lasten ja liikuntaesteisten huomioiminen tärkeää, molokit pois ja niiden tilalle leik-

kipaikka tai leikkipuisto 

- kalahallin viereisen liiketilan laajentamismahdollisuus 

- palvelut pitäisi saada paremmiksi (myös jätehuolto ja wc-/suihkutilat ja niiden au-

kiolo mukaan lukien) ja autopaikkoja pitäisi saada runsaasti 

- rannan tuntumaan/satamaan grillikota, jossa lasiseinää 

- maauimala pohjoisrannalle 

- vessat uimarannalle 

- veneiden nosto – ja laskupalvelu 

- asuntolaivoja satamaan 

Huonona ajatuksena tai ongelmina pidettiin mm: 

- leirintäaluetta ei tule sijoittaa asemakaavan suunnittelualueelle, se ei kerta kaikki-

aan mahdu (Rantasumpun aluetta pidettiin parempana leirintäalueelle) 

- ei näköalatornia, kylpylärakennusta tai mitään muutakaan isoa ympärivuotista ra-

kennelmaa aallonmurtajalle (jäät rikkovat pysyvät rakennelmat) 

- liikaa valaistusta. Aluevalaistus niin, ettei muodostu liikaa hajavaloa tai pyloneita. 

- ei asuntovaunuja nokalle eikä Merivillan alueelle 

- kuivana kesänä alueella on palovaara 

Kursivoituja ideoita vietiin myöhemmin eteenpäin alustavassa asemakaavaluonnoksessa 

ja/tai kaavarungossa. Osa ajatuksista ei ole asemakaavalla esitettäviä asioita.  

Asemakaavan alustava luonnos 2019-2020 

Työpajatyöskentelyn tuloksia vietiin alustavaan asemakaavaluonnokseen.  

Vuoden 2019 keväällä kävi ilmi, että pohjavettä koskevat lähtötiedot olivat puutteellisia ja 

tehtiin esityksiä lähtötietojen täydentämisestä myös asemakaava-alueen ulkopuolella. Asi-

asta pidettiin neuvotteluja Hailuodon Vesihuolto Oy:n, POPELYn pohjavesiasiantuntijoi-

den, sekä kunnan ja konsultin edustajien välillä 7.6.2019 (pohjavesiasiat ja Hailuodon Ve-

sihuolto Oy:n laadituttama pohjavesiselvitys), 3.7.2019 (katselmus ja työpalaveri Marjanie-

messä), 27.9.2019 (Työpalaveri ja maastokäynti pohjaveden otosta Marjaniemessä), 

23.10.2019 (Ohjausryhmän/Elävä Saari -valiokunnan kokous: Marjaniementien eteläpuo-

len selvittäminen pohjaveden oton kannalta, aidattavat alueet, veden riittävyys eri toimin-

toihin, pysäköintialueiden ja mahdollisen kylpylän allasrakenteiden minimietäisyys otta-

mosta).  

Ajatukset ottamon sijainnista, tiedot pohjaveden virtauksista pumppaustilanteessa, vaati-

mukset alueiden aitaamisesta sekä etäisyyksistä pohjavedenottamoon ja harjun hyvin vettä 

johtavaan ydinalueeseen, kasvoivat vähitellen tietojen lisääntyessä.  

Viranomaisten (ELY, PPL) kanssa pidettiin kulttuuriympäristöarvojen ja pohjavesialueen 

huomioon ottamista käsitellyt työpalaveri 6.2.2020, jossa todettiin aiempaa laajempien ja 

laadukkaampien koepumppausten tarve. Todettiin, että asemakaavan eteenpäin viemi-

seen ei ole edellytyksiä ennen kuin on selvitetty mahdollisuudet hyvälaatuisen pohjaveden 
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ottoon, pohjavesialueen antoisuuteen ja pohjaveden suojelun ja maankäytön yhteen sovit-

taminen eri toiminnoille. Erityisen vaikeana pidettiin pysäköintialueiden sijoittamista ase-

makaava-alueelle.  

Selvisi, että pohjaveden riittävyys Marjaniemessä ja mahdollisesti muuallakin Hailuodossa 

on esteenä matkailutoimintojen laajalle kehittämiselle. Mantereelta Oulunsalon puolelta ei 

myöskään ole saatavissa pohjavettä Hailuotoon. 

Antoisuutta ja pohjaveden virtauksia selvittävät koepumppaukset vaativat, että maaperä 

on jäässä. Päätöstä koepumppauksista ei ehditty tehdä kevättalvella 2020, vaan Marjanie-

men alueen pohjavettä koskevat lisäselvitykset ja koepumppaukset siirtyivät seuraavaan 

talveen. Koepumppaukset ja lisäselvitykset valmistuivat kevättalvella 2021, ja pohjave-

siolosuhteista saatiin Hailuodon Vesihuolto Oy:n lausunto 21.5.2021 ja ELYn lausunto 

31.5.2021. 

Kh infotilaisuus, 30.3.2020  

Tilannekatsaus ja infotilaisuus käsitteli erityisesti pohjavedenoton aluevaatimuksia ja poh-

javeden oton ja suojelun muita vaikutuksia maankäyttöön, sekä Hailuodon Vesihuolto Oy:n 

esitystä Marjaniementien satamaan johtavan ajoyhteyden siirtämisestä. Esityksestä oli 

pyydetty ELY-keskuksen kannanotto, joka oli kielteinen. 

Marjaniemen kehittämistä koskeva keskustelutilaisuus 18.8.2020 

Työpajojen jälkeen kaavatyö oli keskeytyksissä Hailuodon Vesihuollon ilmoittamien 

aluetarpeiden vuoksi. Pohjavedenoton ja pohjavesialueen vaikutuksesta rakentamismah-

dollisuuksiin, sekä alueelle alustavasti ajatelluista maankäyttömuodoista pidettiin keskus-

telutilaisuus 18.8.2020 Luotsihotellilla. Tilaisuuteen kutsuttiin erityisesti yrittäjiä, joiden osal-

listuminen on ollut melko vähäistä, sekä kalastajia, kaikkia asukkaita, mökkiläisiä ja Elävä 

Saari -valiokunnan jäsenet. Tavoitteena oli saada palautetta erityisesti yrittäjiltä. 

Alustuksessa korostui, että pohjavesitilanteen selvittäminen ja pohjaveden turvaaminen on 

Marjaniemessä ehdottoman tärkeää. Kaavarunko laaditaan koska se pohjustaa ja havain-

nollistaa varsinaista asemakaavaa, ja tuo esille arvojen ja maankäyttötoiveiden välisiä ki-

pupisteitä, sekä pohjaveden suojelutarpeita, jotka kustannuksineen vaikuttavat toteutta-

mismahdollisuuksiin.  

Keskustelussa olivat esillä erityisesti pohjavedenoton ja -suojelun mahdolliset vaikutukset 

maankäyttöön ja pysäköintiin ja asiaa koskevat lisäselvitykset.  

Muita keskustelua herättäviä aiheita olivat mm.: 

- wc-tilojen suuri puute,  

joka aiheuttaa sen, että sekä rannan dyynialueilla että metsissä käydään molemmilla 

asioilla. WC-paperia on tästä todisteena. Huoltorakennuksen wc:t on sijoitettu niin, että 

ovat samassa tilassa suihkun kanssa ja ne sijaitsevat niin että rannalla kulkija ei löydä 

vessaan. Kun wc-tilaan on pitkä matka, asiakkaat eivät jaksa akuutissa hädässä 

mennä sinne pitkään jonoon jonottamaan. Missä vessat, kun ravintolat ovat kiinni? 
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Keskustelussa hotellin pitäjä kertoi, että wc-tilojen maksullisuus on heillä toiminut 

hyvin ja asiakkaat ovat sen hyväksyneet.  

- jätehuolto, 

jätehuolto on puutteellinen mikä näkyy roskittumisena 

- pysäköinti,  
pysäköintialueet eivät riitä. Lisäksi kun molemmin puolin Marjaniementietä pysäköidään, 
on ollut tilanteita, joissa esimerkiksi hälytysajoneuvot (ja bussit) eivät ole päässeet perille. 
Jälkikeskusteluissa oli puheena, että jos Marjaniementien länsiosa muutetaan liikennealueesta kunnan kaduksi, niin kunta voi itse laittaa toiselle puolelle tietä pysäköintikiellon. Kristiina 

totesi, että tällöin kunta vastaa myös tien kaikesta kunnossapidosta.   

- leirintäalueen puute, 

Tulijat kysyvät saako Marjanimessä leiriytyä, ja se on mahdollista jokamiehenoikeuteen 

perustuen. Palveluita ei kuitenkaan ole ja metsää käytetään vessana. Leirintäalueen 

kysyntä on taas uudestaan vilkastunut. Tämä vaikuttaa kalastajakylän rauhaan, kun 

ohjeita leiriytymiseen ei ole ja esimerkiksi kuljetaan aivan kalastajakylän mökkien ikku-

nan alta, mikä ei ole mukavaa mökin omistajien/käyttäjien kannalta.  

Pidettiin todennäköisenä, että ekomatkailu lisääntyy, jolloin tullaan bussilla tai pyö-

rällä. Telttailulle selvää kysyntää.  

- huoltorakennukset/saniteettipalvelut, 

Kahvilayrittäjä totesi, että sataman huoltorakennus on auttamattoman pieni ja aikansa 

elänyt (ei hyvää suunnittelua, kun suihku ja wc samassa tilassa – vessaan ei pääse, jos 

joku suihkussa). Konsultti kertoi, että aiemmissa tilaisuuksissa toivottiin yleisesti myös 

kalastajakyliin lisää suihku-, sauna- ja wc-tiloja, ja että tähän tarpeeseen on tarkoitus 

vastata muuttamalla kunnan omistama varasto kalastajakylien käyttöön. 

- Konsultti totesi, että leirintäalue ei mahdu Marjaniemeen, ja että kaikkia ongelmia ei 

ole tarkoituksenmukaista tai tarpeen ratkaista kaavalla. Kaikkiin asioihin ei ole ole-

massa tai ei tarvita kaavamerkintöjä. Sääntöjä voi laatia sekä kunnostusta ja huoltoa 

toteuttaa ilman asemakaavaakin.  

- Koska tilaisuudessa ei tullut esiin uusia yritysideoita, sovittiin, että erityisesti yrittäjiä var-

ten annetaan vielä mahdollisuus yritystoiminnan ja maankäytön ideoimiseen. Tässä yh-

teydessä voi tuoda esiin asioita, joita ei nyt ehtinyt esittää tai ei vielä tullut mieleen. Ideat 

ja kommentit pyydettiin lähettämän kunnansihteerille viimeistään 18.9.2020.  

 

Myöhempänä kommenttina saatiin yksi palaute alueen mökkiläiseltä siitä, että wc-

tilojen ja suihkutilojen kapasiteetti ei todellakaan riitä, ja ohjeistus missä saa kulkea 

tai missä mikäkin asia sijaitsee, ovat puutteellisia. Kannatettiin vierasvenesataman 

tilojen uusimista tai remontoimista ja opastuksen uusimista. Toivottiin parkkipaik-

kaa jonnekin kauemmas Marjaniemestä ja sieltä pitkospuita kohti Marjaniemen 

nokkaa. Toivottiin, että otetaan suunnittelussa huomioon alueen historia, ainutlaa-

tuisuus ja luonnollisuus, eikä lisätä aktiviteetteja, sekä esitettiin kiinnostus muuttaa 

kunnan omistama varasto omaan vapaa-ajan käyttöön, nykyisen mökin lisäksi.  
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Kaavarunkovaihe 

Pohjavesitutkimusten johdosta virallisen asemakaavan laatimiseen tuli tauko, josta tiedo-

tettiin keskustelutilaisuudessa 18.8.2020.  

Asemakaava-alueella jo on (ja sinne oli ideoitu lisää) lukuisia toimintoja ja rakentamista, 

joita oli syytä tarkastella vesihuollon lopullisia linjauksia odotettaessa asemakaavaa epävi-

rallisemmalla suunnittelulla, eli kaavarungolla. Pohjavesitutkimusten aikana suunnittelua 

voisi näin edistää ja nopeutettua asemakaavan laatimista sitten kun tutkimustulokset ovat 

valmiit. Alustavia pohjavesitutkimusten tuloksia on syytä hyödyntää myös kaavarunkosuun-

nitelmassa, jotta siitä saadaan mahdollisimman realistinen. Kaavarunko toimii asemakaa-

valuonnosta havainnollistavana suunnitelmana, johon voidaan lisätä selittävää tekstiä. 

Kunnanhallituksen päätös kaavarunkosuunnitelman laatimisesta saatiin 30.6.2020 (§ 158.) 

Alustava kaavarunkoluonnos valmistui vuodenvaihteessa 2020-21 ja sen pohjalta pyydet-

tiin täydentäviä pohjavesitietoja. Pohjavesiselvityksen uudistettu kartta valmistui 5.5.2021. 

Kaavarunkoon tehtiin vähäisiä muutoksia. Kaavarunkoluonnoksesta pidettiin ylimääräinen 

lausuntokierros Hailuodon Vesihuolto Oy:n ja POPELYn pohjavesiasiantuntijoille. Touko-

kuun 2021 loppuun mennessä saatujen lausuntojen johdosta kaavarunkoluonnoksesta 

tehtiin uusi vaihtoehto (11.6.2021), jossa muutettiin merkittävästi ekohotellin/matkailupal-

veluiden ja pysäköintialueiden sijainteja, sekä ajoyhteyksiä uusiin palveluihin.  

Elävä Saari -valiokuntaa kuultiin kaavarungosta 5.10.2021, ja kaavarunko päätettiin asettaa 

epävirallisena havainnollistavana suunnitelmana nähtäville samaan aikaan asemakaavaluon-

noksen kanssa. Kaavarunkoluonnosta täydennettiin valiokunnan kommenttien johdosta 

20.10.2021.  

Asemakaavan luonnosvaihe 

Asemakaavaluonnosta työstettiin alustavan kaavarungon pohjalta talvella 2020-21, ja uu-

delleen Elävä Saari -valiokunnalta kaavarungosta saatujen kommenttien pohjalta. 

Asemakaavaluonnos, havainnollistava kaavarunkosuunnitelma ja muu valmisteluaineisto 

oli nähtävillä xx.xx. – xx.xx.xxxx. 

Asemakaavan ehdotusvaihe 

Nähtävillä olleen luonnoksen pohjalta laadittiin asemakaavaehdotus, joka oli nähtävillä vi-

rallisesti 30 päivän ajan xx.xx. – xx.xx.xxxx. 

5.3 Viranomaisyhteistyö 

Ensimmäinen viranomaisneuvottelu järjestettiin 12.4.2019, kun perusselvitykset oli tehty ja 

oli pidetty asukas-/osallistyöpajat ideoinnista ja maankäytön luonnosvaihtoehdoista.  

ELYn pohjavesiasiantuntijoiden kanssa on pidetty työneuvottelut 7.6.2019 ja maastokäyn-

nit 3.7.2019 ja 27.9.2019. Viranomaisten (ELY, PPL) kanssa on pidetty kulttuuriympäristö-

arvojen ja pohjavesialueen huomioon ottamista käsitellyt työpalaveri 6.2.2020. 

Viranomaisilta pyydetään lausunnot asemakaavan luonnos- ja ehdotusvaiheessa. 
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6 KAAVARUNGON KUVAUS 

6.1 Rakenne ja aluevaraukset 

Pohjavesialueesta johtuen asemakaavan ja kaavarungon luonnosvaiheessa selvitettiin 

myös vaihtoehtoista maantieyhteyttä satamaan joko pohjoisen Riutan kalastajakylän läpi, 

tai Luotsiaseman eteläpuolelta. Molemmat vaihtoehdot todettiin keskustelussa ELY-

keskuksen kanssa tuhoisiksi kulttuuriympäristölle, nykyisten kalastajakylien rauhalle ja 

eteläisempi myös luonnonsuojelualueelle. Satamatoiminta vaatii joka tapauksessa kun-

non tieyhteyden ja kokonaishaitat eivät vähene sillä, että tietä kierrätetään nylyistä pidem-

pää reittiä monin tavoin herkkien alueiden kautta. Tunnistettava tärkeä sisääntulonäkymä 

– majakka tien päätteenä – katoaisi samalla. Ei ole loogista, että kun majakka jo näkyy, 

satamaan tulevat ohjattaisiinkin aivan eri suuntaan. Vaikutus kyläkuvaan ja kulttuuriympä-

ristöön olisi ollut erittäin haitallinen. 

Kaavarungon perusrakenteen muodostavat olemassa Marjaniemen olevat rakenteet, sa-

tama-majakka-luotsiasema ja sinne johtava maantie, ja kulttuuriympäristön suojeltavat 

osat: Luotsipihan alue, Vanha kalastajakylä sekä uudempi Riutan kalastajakylä vanhoine 

rakennuksineen. Tärkeimpiä täydentäviä toimintoja ovat eko-/huoneistohotelli, hotellita-

soiset (mahdollisesti siirrettävät) majat, pohjoisrannan läheiset elämysmajat (osa tavan-
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omaista korkeammalla olevia pieniä niukemmin varusteltuja ”paalumajoja”), saunamaa-

ilma, Riutan kalastajakylän täydennysrakentamismahdollisuus ja osittain vaihtoehtoiset 

pysäköintialueet.  

Kaavarungosta tehtiin alustava luonnos, jota muokattiin pohjaveden koepumppauksista 
saadun alustavien tietojen pohjalta. Koepumppausten valmistuttua pyydettiin lausunnot 
erityisesti pysäköinnistä ja maankäytöstä Hailuodon Vesihuolto Oy:ltä ja POPELY:n poh-
javesiasiantuntijoilta. Tässä vaihtoehdoissa oli noin 375 autopaikkaa ja 58 reserviauto-
paikkaa, ja Etelähaminantien liittymässä uusi kääntöpaikka saattoliikenteelle.   

Luonnosvaihtoehto (5.5.2021) sisältää pysäköintialueet P1-
P5, joiden sijainnista erityisesti pyydettiin lausuntoa pohjave-
siasiantuntijoilta.  
 

Lausunnoissa korostui erityisesti kriittisyys pysäköinti-

alueita kohtaan ja esitettiin kokonaan poistettavaksi 

Marjaniementien varteen esitettyä vinopysäköintiä 

(P4), joka oli tullut esille kaavaluonnoksen ideointitilai-

suuksissa, ja myös sen pohjoispuolella sijaitsevaa py-

säköintialuetta P3. Hailuodon Vesihuolto Oy:n lausun-

nossa esitettiin liikennöintiä uusille palveluille Kengän-

peräntien kautta, suhtauduttiin kriittisesti kaikkeen py-

säköintiin suunnittelualueella ja esitettiin pohjavesisuo-

jauksia pysäköintialueille. 

POPELYn lausunnossa toivottiin lisäksi, että hulevedet 

johdettaisiin alueelta etelään, hiekkarannan suuntaan, 

jossa ne imeytyessään maaperään ilmeisesti aiheuttai-

sivat vähiten uhkaa pohjavedelle.  
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Lausuntojen perusteella tehtiin eteenpäin vietäväksi kaavarunkovaihtoehto (11.6.2021), 

jossa oli siirretty erityisesti pohjavedelle haitallisia pysäköintialueita kauemmas harjun 

ydinalueesta ja pohjavedenottamosta.  

Alla ote kaavarungosta. Riutan laajennuksen rakeisuus vastaa olevaa kalastajakylän rakennetta.   

Lisäksi tässä vaihtoehdossa käännettiin kulku uudelle 

ekohotellille ja ns. siirrettäville majoille kulkemaan Ken-

gänperäntien kautta. Ajoyhteys tukeutuu Kengänperän-

tiehen, ei suoraan Marjaniementiehen. Vaihtoehdossa 

saunamaailma on hieman suppeampi ja sen rakennuk-

sen on kaikki siirretty toteutettaviksi virkistysalueelle.  

Pysäköintiä tässä vaihtoehdossa on esitetty 250 au-

tolle, 122 reserviautopaikkaa (käytössä tapahtumissa 

ja ruuhkapäivinä) ja 2 

linja-autopaikkaa. Jakau-

tumista pysäköinnin re-

servialueisiin säädellään 

aallonmurtajalla liikenne-

merkein ja kevyin siirret-

tävin estein, joten ei ole 

tarpeen määrittää ase-

makaavassa, kuinka 

monta paikkaa missäkin 

tilanteessa on käytössä.  
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Marjaniemen nykyistä rakennetta tukisivat molemmissa kaavarunkovaihtoehdoissa uu-

dempaa Riutan kalastajakylää täydentävä kalastajakylämäinen ja pienipiirteinen mökki-

alue, ja kunnan hankkimalle tilalle osoitetut ekohotelli (huoneistohotelli-matkailupalvelura-

kennus) ja saunamaailma. Rannan tuntumassa, rantapuuston välissä ovat luonnon ja me-

rimaiseman tarkkailuun sopivat ns. elämysmajat, sekä yksi isompi esteetön sauna-ko-

koontumistilarakennus, jota voisivat käyttää niin kalastajakylien loma-asukkaat kuin mat-

kailijatkin.  

6.2 Reitit ja liikenneyhteydet 

Kaavarungossa on esitetty pyörätieyhteys Marjaniementien pohjoispuolelle, missä on 

kunnan maata pitkälle itään pysäköintialueille ja edelleen Kirkonkylän suuntaan. Yhteys 

Kirkonkylälle on erittäin tärkeä kunnan asukkaille ja Marjaniemessä vieraileville. Myös yh-

teyttä Luotsipihan suunnasta hotellin/Luototalon ohi venesatamaan ja kalahallin suuntaan 

parannetaan.  

Kaavarungon yhteydessä on alustavasti etsitty kävely- ja pyöräily-yhteyksiä myös etelään 

Sumpun alueen suuntaan, vaikka kaavarunko tällä suunnalla käsittää vain alkuperäisen 

asemakaava-alueen. Noin kilometrin päässä olevaa Sumpun aluetta on tarkoitus kehittää 

lomakylänä ja leirintäalueena, ja siellä olevia pysäköimispaikkoja voidaan hyödyntää No-

kan alueen tapahtumien aikaan lisäpysäköintialueena.  

 

     
 
Esimerkkejä luontopolkumaisista kävelyreiteistä suunnittelualueelta Sumpun alueelle. Kulutukselle 
herkistä suojelualueista johtuen rantareitti vaatisi valtaosalla leveää ’pitkospuurakennetta’ ja nykyis-
ten rakenteiden paikoittaista levittämistä. Karttapohja © Hailuodon karttapalvelu 
(https://www.infogis.fi/hailuoto/ ). Reitit sisämaassa ovat pidempiä, eikä niitä tarvitse toteuttaa 
maasta irti olevina rakenteina. Tämä mahdollistaa tarvittaessa talvikunnossapidon.  
 

Suunnittelualueen itäpäästä kaavarungossa on otettu huomioon mahdolliset kehitettävät 

yhteydet retkeilyreitistöjen kehittämissuunnitelmassa esitetyille reiteille Kengänperäntieltä 

ja itään maanomistusrajoja myötäileviä metsäteitä ja polkuja hyödyntäen, kohti Isomäen 

aluetta ja edelleen laajemmalle verkostolle.  

  

https://www.infogis.fi/hailuoto/
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7 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

7.1 Kokonaisrakenne 

Asemakaavan kokonaisrakenne perustuu pitkälti olevaan maankäyttöön ja kulttuuri- ja luon-

nonympäristöjen säilyttämiseen ja suojeluun. Asemakaavamerkinnät ja määräykset päivite-

tään mm. luonnon- ja pohjaveden suojelun, sekä rakennussuojelun osalta. 

Marjaniemen Nokka on kala- ja vierasvenesatama-aluetta. Nokalle johtaa maantie (Marjanie-

mentie), jonka visuaalisena päätteenä satamaan saavuttaessa näkyy vanha majakka ja luotsi-

tupa, sekä uudempi luotsiasema/Luotsihotelli.  

Luotsipihan alue vanhoine rakennuksineen on rakennussuojelulailla suojeltu. Alue (SRS) ja sii-

hen liittyvät Y ja R-alueet säilytetään pääosin samanlaisena kuin voimassa olleessa asemakaa-

vassa. Luotsipihan keskeiseltä alueelta jätetään kuitenkin pois muutama uudisrakennus ja luo-

vutaan uudisrakennusalojen käyttötarkoitusten turhankin tarkasta määräämisestä.  

Asemakaavassa korostetaan majakan keskeistä maisemallista merkitystä. Hotellin pohjoispuo-

lella asemakaavassa ollut matkailupalveluvaraus isoine rakennuksineen korvautuu pohjaveden 

ottamoalueella ja suojellun Riutan kalastajakylän alueella.  

Rakennussuojelulailla suojellut ja muut merellisen kulttuuriympäristön arvokkaat alueet ja koh-

teet huomioidaan asemakaavassa. Asemakaavan laajennusalueella sataman kanssa kiinte-

ässä yhteydessä olevat Vanha kalastajakylä ja uudempi Riutan kalastajakylä on osoitettu suo-

jeltaviksi, matkailu- ja loma-asuntokäyttöön. Riutan alueen kalastajakylälle osoitetaan täyden-

nysrakentamisalue, joka toteutetaan kunnioittaen kalastajakylien luonteikasta vaihtelevuutta, 

sekä materiaali- ja muotovalintoja. Sataman palveluvarustuksen kohentamiselle varataan alue 

Vanhan kalastajakylän länsipuolen aallonmurtajan tyveen nykyisen huoltorakennuksen viereen.  

 

Asemakaavaluonnos   

Sataman toimintaan välittömästi liittyvät rakenteet ja rakennukset - kuten kalahalli ja aal-

lonmurtajilla sijaitsevat huoltorakennukset sekä veneiden talvisäilytysalue – on esitetty 
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osana satama-aluetta. Riutan kalastajakylän alueella olevan pohjavesikaivon ympäristö va-

rataan vedenottamolle.  

Asemakaava-alueella on olemassa paljon toimintoja, joita ei nykyään mielellään sijoitettaisi 

pohjaveden ottamon viereen, jos alue muotoutuisi vasta nyt. Satama, merenkulun kannalta tär-

keät majakka- ja luotsitoiminnan alueet, näiden rinnalla kehittyneet kalastajakyläalueet ja hai-

luotolaisille tärkeät perinteiset paikat tarjoavat matkailun työpaikkoja ja muodostavat yhdessä 

valtakunnallisesti erittäin merkittävän kulttuuriympäristö- ja -maisemakokonaisuuden, johon ih-

miset haluavat tutustua ja viettää siellä myös vapaa-aikaa. Enää ei ole mahdollista eriyttää näitä 

toimintoja pohjavesialueesta, joten asemakaavassa pyritään sovittamaan yhteen mm. matkai-

lun pitäminen elinvoimaisena yritystoimintana ja pohjaveden suojelu.  

Merivillan kiinteistön alueelle osoitetaan varavedenottamoalue ja monipuolisesti ekosysteemi- 

ja luontopalveluihin nojaavaa matkailupalvelurakentamista korvaamaan Riutan alueen matkai-

luvaraukset sekä vastaamaan Marjaniemen matkailullisesta kiinnostavuudesta ja tulevasta sil-

tayhteydestä johtuvaan matkailijapaineeseen ja hailuotolaisten vapaa-ajan palvelutarpeisiin. 

Alueelle on osoitettu eko-huoneistohotelli-matkailupalvelurakennus, luonnon tarkkailu -tee-

malla rakennettavia majoitus- ja luonnon tarkkailutiloja, saunamaailma ja siihen liittyvä kokoon-

tumistila. Alueen palveluita on mahdollista järjestää huoneistohotellille tarkoitetulla alueella.  

Tieyhteyksinä käytetään pääosin olemassa olevia yhteyksiä. Kevyelle liikenteelle kirkonkylän 

ja Sumpun alueen suuntaan, kävelylle, luontopoluille ja muulle luonnon tarkkailulle varataan 

alueita ja rakentamismahdollisuuksia.  

7.2 Aluemerkinnät  

Kaikki aluemerkinnät on esitetty asemakaavakartalla. Tässä selostuksessa on käsitelty 

merkittävimmät aluevaraukset ja niiden merkinnät. 

7.2.1 Satama ja liikenne 

Asemakaavassa on osoitettu erikseen sataman vesialueet ja maa-alueet, joilla saa olla sata-

man toiminnan kannalta välttämättömiä rakennuksia ja toimintoja, kuten kalankäsittelyhalli, 

vierassataman tiloja, veneiden polttonesteen jakelu ja veneiden talvisäilytystä. Satama-alueen 

aallonmurtajilla on lisäksi linnuston kannalta arvokkaita alueen osia. Vierasvenesataman huol-

torakennus ja useat varastot on sisällytetty vanhan kalastajakylän alueeseen, koska ne muo-

dostavan kokonaisuuden sen kanssa. Satamaan on varattu aluetta, jolle maanomistajan lu-

valla voi sijoittaa siirrettäviä rakennuksia – esim. saunoja - tai rakenteita.

 



 

  

 

 
 

 

66 (91) 
 
ASEMAKAAVAN JA KAAVARUNGON SELOSTUS 

 

 

 

 

 

Satama-alueella on rajoitettu läpiajoa kalahallin kohdalla. Liikenne kalahallin pohjois-koillispuo-

leisille alueille ja Riutan alueelle ohjataan olemassa olevan Riutantien kautta. Kerrosalaltaan 

suurempien uusien matkailupalvelualueiden liikenne hoidetaan levennettävän Kengänperäntien 

kautta. 

Marjaniementie säilyy pääyhteytenä satamaan, kalastajakyliin ja matkailualueille. Marjaniemen-

tien ja Eteläsatamantien liittymään järjestetään kääntöpaikka saattoliikenteelle ja maantieliitty-

mien paikat on osoitettu. Muilla teillä, kuten Eteläsatamantiellä, Riutantiellä, Kengänperäntiellä ja 

sen jatkeella Viklopolulla toteuttamisvastuulle on siirretty maanomistajille, joista yksi on kunta.  

Hotellin edessä oleva bussipysäkki ja pieni pysäköintialue säilyvät (LP-1). Alueelle tulee jär-

jestää esimerkiksi liikuntaesteisten pysäköinti.  

 
Uudet pysäköintialueet varataan pohjaveden suojelullisista syistä asemakaava-alueelle mah-

dollisimman kauas uudesta ottamosta, aallonmurtajalle, Kengänperäntien yhteyden varaan ja 

Marjaniementien pohjoispuolelle alueen osa (p-1) tai aluemerkinnällä (LP-2). Pysäköintipaik-

kojen maksimi on esitetty kaavarungossa. 

 

 

Pysäköintialueratkaisuista on saatu ennakkolausunnot ELY-keskuksen pohjavesiasiantuntijoilta. 

Pysäköintipaikat eivät todennäköisesti riitä huippukävijämäärille, mutta suunnittelualueen ulko-

puolelta lienee mahdollista löytää pysäköinnin reservialuetta esimerkiksi tapahtumien aikaan. 

Kengänperäntien rantaan suuntautuvalle jatkeelle varataan tienvarsipysäköintimahdollisuus 

linja-autoille.  
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Asfaltoidut aallonmurtajakentät ovat pohjeveden valuma-alueen ulkopuolella, ja niitä voidaan 

pohjavettä vaarantamatta käyttää pysäköintiin ja pysäköinnin reservialueena, ja säätää paikalli-

sesti sovitulla tavalla alueen laajuutta esimerkiksi siirrettävien esteiden ja ohjaavien liikenne-

merkkien avulla, ilman yksityiskohtaista ohjausta asemakaavalla.  

  
Pysäköintiä aallonmurtajalla viikonloppuna jäätien ollessa käytössä. 

7.2.2 Arvokas kulttuuriympäristö: Luotsipihan, Vanhan kalastajakylän ja Riutan kalas-

tajakylän alueet  

Kulttuuriympäristön suojelun perusteita ja tasoa avataan useammassa kohdassa; rakennus- ja 

aluekohtaisesti, yleismääräyksillä, sekä ehdotusvaiheessa erillisissä velvoittavissa rakennusta-

paohjeissa,  joita tulee noudattaa. Luotsipihan ja majakan alue vanhoine rakennuksineen ja ma-

jakoineen on suojeltu Rakennussuojelulailla.  

Kalastajakylien rakennuksille on otettu käyttöön omat indeksit sr-3 ja sr-4, riippuen suojelun ta-

sosta. Merkintöjä sr-1 ja sr-2 on jo käytetty Hailuodon muissa asemakaavoissa. Rakennukset 

säilytetään, joten kerrosala pysyy entisellään.  

Kalastajakylät sijaitsevat jakokunnan ja osa myös kunnan maalla, ja vain rakennuksen alla 

oleva alue on vuokrattu rakentajalle. Rakennuksen laajuus on vanhojen kalamajojen tai vajojen 

mukainen. Tämä menettelytapa on saanut aikaan ainutlaatuisen rakennetun ympäristön, joka 

houkuttaa ja viehättää sekä saaressa asuvia että sinne mantereelta tulevia. Koko suunnittelu-

alueella on kielletty aitaaminen, teknisiä suoja-aitoja lukuun ottamatta. 

Rakentamisesta - koko kaava-alueella ja erityisesti täydennysrakentamisesta arvokkaiden kult-

tuuriympäristökokonaisuuksien läheisyydessä - annetaan ohjeita tähän kaavaselostukseen liitty-

vissä rakennustapaohjeissa, joihin kootaan myös suoraan asemakaavassa esitetyt ohjeet ja 

määräykset.  

Luotsipihan alue  

Luotsipihan alue on suojeltu Rakennussuojelulain nojalla (10.6.2010) ja aluemerkintänä käyte-

tään SRS. Päätöksen aluerajaus on sama kuin voimassa olevassa asemakaavassa. Rajaus on 

kohdennettu rajapyykkeihin. Alueelle asemakaavan perusteella toteutetut uudemmat rakennuk-

set säilytettään mittakaavaltaan ja rakennusoikeudeltaan entisen kaltaisena. Luotsi-hotellille on 

varattu laajenemismahdollisuus voimassa olevan asemakaavan tapaan. Aiemmat sr-merkinnät 

on korvattu Rakennussuojelulailla suojelluille rakennuksille merkintäpäätöksessä varatulla srs-

merkinnällä ja aluemerkinnällä SRS.  
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Suojeltava alue käsittää majakan ja majakanvartijoiden ja luotsien asuinalueen lähialuei-

neen. Alueen sisällä olevat Rakennussuojelulain nojalla suojellut rakennukset on osoi-

tettu rakennusalalla olevalla kirjainyhdistelmällä srs-1 (majakka) ja srs-2 (muut suojellut 

rakennukset). Alueen ja kohteiden suojelusta on annettu suojelupäätöksen mukaiset 

määräykset. Rakennuksia ei saa millään lailla muuttaa ilman Museoviraston lupaa. 

 

Suojeltujen rakennusten ulkoasussa saa tehdä vain entistäviä tai rakennuksen säilymisen 

kannalta välttämättömiä muutoksia, kerrosala pysyy entisellään.  

Luotsiaseman alueella on myös muutamia aiemmassa asemakaavassa varattuja uudisra-

kennusten rakennusaloja, jotka on yleensä jätetty entiselleen. Osa näistä on toteutettu, ja 
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niille ei luonnosvaiheessa ole laitettu suojelumerkintää. Rakentamisen määrä on raken-

nusalakohtainen. Ehdotusvaiheessa voidaan harkita, tarvitsisiko jokin srs-statuksen ulko-

puolelle jäänyt uudehko rakennus kevyemmän suojelumerkinnän esimerkiksi historiallisen 

kerroksellisuuden vuoksi tai miljöösyistä.  

Muutama toteuttamaton rakennusvaraus sijaitsi hyvin näkyvällä paikalla tai aluetta ei 

muuten voinut suositella rakentamiseen. Rakennusoikeutta on lisätty muualla maanomis-

tajan maalla (kunnan hankkima Merivillan kiinteistö), joten varaukset on poistettu asema-

kaavasta. Varaukset sijaitsivat myös keskellä keto-/niittyaluetta, jälkimmäinen lisäksi 

uhanalaisen kasviesiintymän vieressä.  

Luotsipihan itäosassa on aiemman asemakaavan Yleisten rakennusten korttelialuetta, ja 

eteläosassa muutamia loman ja vapaa-ajan viettoa palvelevia rakennuksia.  

 

 

Vanha kalastajakylä 

Kulttuuriympäristöselvityksen mukaan vanha kalastajakylä sisältyy kokonaisuuteen, joka 

on valtakunnallisesti arvokas. Arvotuksen mukaan se on ”osa aluekokonaisuutta, johon 

kuuluvat myös Marjaniemen majakka sekä luotsi- ja majakka-aseman rakennukset.”  

”Kalastajakylän mökit muodostavat ulkoasultaan muuttuneina ja uudelleen rakennettuina-

kin kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaan miljöökokonaisuuden. Mökkien 

muodostama raittimainen kokonaisuus kertoo kylälle aikanaan ominaisesta rakenteesta. 

Vanhasta kalastajakylästä on 1900-luvun lopulla muodostunut lomamökkiyhdyskunta, 

jolla on vahva yhdysside paikan menneisyyteen.” 

Kalastajakylään kuuluivat asuinmökkien lisäksi verkkovajat ja kala-aitat sekä verkko-

vaklat, muut pyydysten käsittelyyn tarvittavat rakenteet ja 1900-luvun jälkipuoliskolla ra-

kennetut lomamökit ja isohkot sataman toimintaan liittyvät varastot. Lisäksi alueen etelä-

osassa on pieniä varastoja ja huusseja, joista viimemainittujen käyttäminen käymälänä 

kielletään pohjaveden suojelullisista syistä.  

Vanhan kalastajakylän alue on osoitettu merkinnällä RM/s1. Pääosa alueen rakennuk-

sista on osoitettu suojeltaviksi merkinnällä sr-3. RM/s1-alue on rajattu voimassa olevan 

asemakaava-alueen rajaan. Alueen itäpuolella olevat hydrokopterihalli, kalamaja/kunnan 

varasto, yksi uudehko kalamaja/loma-asunto ja Luotsi-hotelli sijaitsevat vanhan asema-

kaavan RM-alueella. 
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Olemassa oleva vierasvenesataman huolto- / saunarakennus on jätetty ilman suojeltujen 

rakennusten merkintää. Se on selvästi mittakaavaltaan ja muodoltaan kalastajakylän 

muista rakennuksista poikkeavaa kerrostumaa, suunnattu eri tavalla kuin lähimmät kalas-

tajakylän/sataman rakennukset ja sijoitettu erilleen kalastajakylästä. Lisäksi rakennuk-

sessa on laajenemistarpeita mm. wc- ym. hygieniatilojen puutteesta johtuen, jota varten 

on osoitettu lisärakennusoikeutta.  

Huolto-saunarakennuksen rannan puolelle aallonmurtajan tyviosaan on entisen telttakah-

vilan paikalle osoitettu varaus ja rakennusoikeus uudelle kahvilalle, josta aukenee näky-

mät avomerelle, satamaan ja suunnittelualueen ulkopuoliselle hiekkadyynialueelle. Huol-

totilojen laajennuksen toteuttaminen kestää aikansa, joten satamaan on tarpeen pikai-

sesti sijoittaa väliaikainen, alle 5 vuotta käytössä oleva siirrettävä rakennus paikkaamaan 

wc-tilojen puutetta. Tältä ei voine edellyttää samanlaista yhteensopivuutta kalastajakylän 

rakennuksien kanssa. 

Pienten varastokoppien ja vanhojen huussien aluetta (st) saa käyttää hyvin pienimuotoi-

sesti varastointiin, esimerkiksi muuttamalla huussit polttopuuvarastoksi.  

st: Alueen osa, jolla saa säilyttää pienimuotoisen talousrakennuksen, joka sopeu-

tuu alueen perinteiseen rakennustapaan, tai vanhan ulkokäymälän, joka tulee 

muuttaa varastokäyttöön. Viemäröimättömät käymälät ovat kiellettyjä koko asema-

kaava-alueella. 

 

Luotsi-hotellin alue Vanhan kalastajakylän ja Luotsipihan välissä   

 
Alueella on muutamia suojeltavia rakennuksia, joille on osoitettu kerrosala, joka vastaa 
olevaa rakennusta tai vanhojen kalamajojen kokoa (40 k-m2). Luotsi-hotellin laajentami-
seen on varattu hieman enemmän (780 k-m2) kerrosalaa kuin voimassa olleessa asema-
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kaavassa (680 k-m2). Luotsiasema on esitetty suojelumerkinnällä sr-3, koska sen meren-
puoleinen julkisivu on kulttuuriympäristön kannalta niin huomionarvoinen ja tuttu kaikille 
hailuotolaisille.  
 

Kunnan varasto-kalamajarakennukseen on tarkoitus sijoittaa eko-merkinnän mukaisesti 

kalastajakylää täydentäviä toimintoja, kuten wc-, varasto-, kierrätys- ym. toimintoja, jotka 

pienistä kalamökeistä saattavat puuttua.  

 

Riutan kalastajakylä    

Kala- ja lomamökeistä koostuvan Riutan alueen rakennukset ovat mittasuhteiltaan, värityksel-

tään ja muilta ominaispiirteiltään keskenään samankaltaisia ja ne säilytetään. Laajennukset ja 

uudistukset näkyvät eri-ikäisinä kerroksina, jotka luovat ilmeikkyyttä. Alueella on jäljellä myös 

ominaispiirteiltään hyvin säilyneitä rakennuksia. Luovon Puikkarin kahvilarakennukseen on 

osoitettu vähäinen laajennus 30 k-m2, keittiö- ym. aputilojen parantamiseksi. 

Arvotuksen mukaan ”Alue on kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas osana Marja-

niemen luotsi- ja majakka-aseman, kalastajakylän ja satama-alueen muodostamaa kokonai-

suutta. Alueen kerroksellinen rakennuskanta kertoo osaltaan alueen historiasta ja aikojen mit-

taan tapahtuneista muutoksista. Alueella näkyy kalastajien asumusten muuttuminen loma-

asunnoiksi, samaan tapaan kuin vanhassa kalastajakylässä. Pienet mökit muodostavat sata-

man tuntumaan mielenkiintoisen aluekokonaisuuden.”  

Alue on asemakaavassa osoitettu merkinnällä RM/s2 ja rakennukset sr-4.  
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Muutama oleva kalamajarakennus ja talousrakennus jää kaavaillun pohjavedenottamoalueen 

tai sen aidan kohdalle niin, että ne luultavasti täytyy siirtää kauemmas ottamon aidasta (oh-

jeellinen rakennusala) tai kokonaan uuteen paikkaan Riutan kalastajakylän laajennusalueelle. 

Tavoitteena on, että kalamökkejä ei laajenneta, joten laajennusalueelle on osoitettu myös ra-

kennuksista mahdollisesti puuttuvia saniteettitiloja. 

Riutan kalastajakylän laajennusalue     

Pienimuotoinen lomarakentaminen on haluttua ja kiinnostavaa ja sopii riittävästi ohjattuna 

myös Marjaniemeen. Riutan kalastajakylän taustametsään on varattu aluetta uudelle kalasta-

jakylätyyppiselle rakentamiselle ja Riutan vanhemman osan saniteettitiloille.  

 

Rakennusoikeus on osoitettu rakennusaloille niin, että kahdeksan metrin etäisyys naapuri-

mökkiin on mahdollista säilyttää. Alueen keskellä kulkeva kävelytie on suunnattu kohti majak-

kaa, mikä tuo merellistä henkeä myös niihin mökkeihin, joista ei ole avaraa merinäköala.  

Tarkoitus on, että Riutan uuden alueen rakennukset vastaavat kooltaan, mittasuhteiltaan ja 

materiaaleiltaan vanhaa rakennuskantaa, ja että mökkien sijoittuminen on samalla tavalla nä-

ennäisen sattumanvarainen, kuin muualla Riutan alueella. Tämä antaa eräänlaista pehmeyttä 

alueen toteuttamisen ja sitoo alueen Riutan kalastajakylään. Sattumanvaraisuuden tavoitta-

miseksi rakennusalojen vierekkäiset sivut eivät ole suorassa kulmassa kävelytiehen. Kerros-

alaa on yhdellä rakennusalalla sen koosta riippuen 40-45 m2 mökille ja 5-8 m2 varastoraken-

nukselle. Kerrosala tulee toteuttaa kahteen rakennukseen ja rakennustapa tulee sovittaa yh-

teen viereisen Riutan kalastajakylän toteutuksen kanssa. Jotta kalastajakylän henki ja yhte-

näisyys Riutan alueen kanssa säilyy, on suositeltavaa, että rakennusten alat luovutetaan 

loma-asukkaille ja alueen toimijoille samaan tapaan kuin jakokunnan maalla on tehty. 

Muut uudet matkailupalvelualueet 

Matkailupalvelualuevarauksilla on tavoitteena parantaa elinkeinon kannattavuutta ja ympäri-

vuotisuutta.  

    



  

  

 

 

 
 

73 (91) 
 

ASEMAKAAVAN JA KAAVARUNGON SELOSTUS 

 

 

 

Riutan alueelta ja 

Luosipihalta poistu-

van rakennusoikeu-

den korvaamiseksi 

ja kiinteään yhtey-

teen varautumisen 

johdosta Merivillan 

kiinteistöä käytetään 

monipuolisesti mat-

kailupalveluihin.  

 

 

 

RM-3 -alue on ensisijaisesti eko-huoneistohotellille ja muille tilaa vaativille matkailupalveluille.  

RM-4 -alueelle on mahdollista rakentaa tai sijoittaa siirrettäviä mökkejä, joiden rakennustapa 

ei ole sidottu yhteensovittamiseen Riutan alueen kanssa. Alueelle on varattu myös kierrätys-

/huoltorakennus, joka voi toimia lähtöpaikkana ulkoilureiteille (eko). 

RM-5 -alue pitää sisällään pieniä tilapäiseen oleskeluun tarkoitettuja tarkkailumajoja, ”tyrs-

kymökkejä” ja isomman seurueen yöpymisen mahdollistavia näköalamökkejä, sekä sauna-

yhteistilarakennuksen. Saunamaailma - saunat ja yhteistilat – sijoittuvat VR/rm-alueelle. Sata-

man puolella matkailupalveluita parannetaan varaamalla uusi rantakahvila ja huoltorakennuk-

sen laajennusvara.  

Teemoina näillä alueilla ovat luontomatkailu ja luonnonilmiöiden tarkkailu, sekä uusiutuvan 

energian käyttö, jotka tulee ottaa huomioon tarkemmassa suunnittelussa. 

Uudisrakennusten kerrosalat ovat:  

▪ Nykyisen hotellin laajennusvaraus 780 m2, nostettu entisestä 100 m2  

▪ RM-2 ja sen pohjoispuoli, 11 kpl kalastaja-mökkityyppisiä matkailu-/loma-asunto-

käyttöön, eko-palvelut 30 m2 ja 50 m2 kioski tai vastaava palvelu, yht. 1703 k-m2 

▪ RM-3, eko-huoneistohotelli, tilaa vievät matkailupalvelut 2700 k- m2. 

▪ RM-4, 400 k-m2 + kierrätys-/huoltorakennus 110 k-m2 

▪ RM-5 yht. 380 k-m2. 

▪ Saunat ja yhteistilat VR/rm-alueella 300 k-m2 

▪ Rantakahvila 200 k-m2 ja huoltorakennuksen laajennusvaraus 60 k-m2. 

Toteuttamatonta rakennusoikeutta yht. 6633 k-m2, joilla pääosin korvataan voimassa ole-

vasta asemakaavasta poistuvaa kerrosalaa. Luotsipihan itäreunalle jääneitä osittain tai koko-

naan toteuttamattomia rakennusoikeuksia ei ole laskettu tähän mukaan.  



 

  

 

 
 

 

74 (91) 
 
ASEMAKAAVAN JA KAAVARUNGON SELOSTUS 

 

 

 

7.2.3 Luonnonympäristön huomioon ottaminen  

Tärkeät linnustoalueet ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeät luontotyypit, 

sekä uhanalaisten lajien sijainti on osoitettu asemakaavaluonnoskartalla.  

 

Yleismääräyksiin on otettu kalastajakylien ja Luotsiaseman alueilla avoimen maiseman ja 

keto-niitty -luontotyypin säilyttäminen. Kedot on luonnosvaiheessa yleispiirteisesti rajattu ase-

makaavaluonnokseen, ja ne kuuluvat kalastajakylien kulttuuriympäristöön samoin kuin avoi-

muus merelle ja dyynialueelle päin.   

Muutamia merkittävimpiä vanhoja mäntyjä on osoitettu säilytettäväksi. Rannan läheisiä lintu-

jen tarkkailumajoja ja muuta rakentamista on Merivillan kiinteistöllä sovitettu rantapuuston vä-

leihin. Voimassa olevan asemakaavan istutettava puu -merkinnästä on tarpeettomana luo-

vuttu. Merkintä voisi johtaa siihen, että istutettaisiin puita, jotka eivät ole alueen luontotyypin 

mukaisia.  

7.2.4 Pohjaveden hyödyntäminen ja turvaaminen   

Koko suunnittelualue on aallonmurtajia lukuun ottamatta vedenhankinnan kannalta tärkeää 

pohjavesialuetta. Pohjaveden ottoon valmistaudutaan ja ottamolle on varattu Hailuodon Vesi-

huolto Oy:n esittämä uuden ottamon alue (ET-1), vanhan pohjavesikaivon ympärille, sekä lii-

tetty aluevaraukseen osa Marjaniementien maantien aluetta. Varavedenottamolle ja mahdolli-

selle pumppaamolle on varattu oma alue (ET-2).  
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Marjaniemen Nokan alueella ottamon vieressä on runsaasti olevia toimintoja, joissa tulee ot-

taa huomioon pohjaveden suojelu kaikessa toiminnassa. Rakennukset, joissa on vesipiste, 

tulee liittää yleiseen viemäriverkostoon. Viemäröimättömät käymälät eivät ole sallittuja ja van-

hat ”huussit” tulee poistaa käytöstä. Jätteiden lajittelu tulee järjestää katettuun ja vesitiiviillä 

lattialla varustettuun tilaan, joille on osoitettu asemakaava-alueelle rakennusalaa eko-merkin-

nällä. Marjaniemen pysäköintialuevaraukset on osoitettu mahdollisimman kauas uudesta otta-

mosta. 

 

Myös erillisissä asemakaavamääräyksissä on käsitelty pohjaveden suojelua. 

7.2.5 Tekninen huolto, verkostot ja kierrätys 

Kaavakartalla osoitetaan ottamo- ja varavedenottamoalueiden lisäksi tiedossa olevat vesi- ja 

viemärilinjat. Sähköverkosta kaavakartalla on esitetty 20 kV:n keskijänniteverkko, muuntamot 

ja koilliseen suuntautuva 0,4 kV linja. Ehdotusvaiheessa otetaan huomioon alueella lisääntyvä 

rakennusoikeus, ja pohditaan onko tarpeen varautua muutoksiin erityisesti Merivillan kiinteis-

töllä.  

Alueella on myös valokuituverkko, jota ei ole esitetty asemakaavasuunnittelun vaatimalla tark-

kuudella. Verkko tulee kuitenkin ottaa huomioon kaikissa kaivu- ja rakennustöissä. 

Merkinnällä eko osoitetuille rakennusaloille saa sijoittaa kierrätyspisteen ja huoltotiloja kalasta-

jakylien ja matkailijoiden tarpeisiin. viemäröityjä wc-suihkutiloja 

7.2.6 Muut merkinnät 

Virkistysalueet 

Pohjoisrannalle on osoitettu virkistysaluetta merkinnöillä V-s ja VR/rm, jolle saa sijoittaa sau-

namaailman.  
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Vasemmalla VR/rm-aluetta lähellä suunnittelualueen rajaa, oikealla rannan V-s vyöhykettä, jonka takana 

RM-5 alueella on luonnon tarkkailuun tarkoitettuja majoja. 

Marjaniementien pohjoispuolella varavedenottamon ympärillä on retkeilyaluetta VR/s ja Ken-

gänperäntien itäpuolella on VR-alue, josta osa käytetään pysäköintiin (p-1). 

 

 

Marjaniementien eteläpuolella on lähivirkistysaluetta, jota saa käyttää leikki- ja oleskelualu-

eena. 

 

Rakennussuojelualueeseen sisältyy laajoja keto ja variksenmarjanummialuetta, jolla on pit-

kospuutyyppisiä luonto- ja kävelyreittejä. 
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7.3 Asemakaavaan liittyvät ohjeet ja määräykset 

Asemakaavaan liittyy asemakaavamääräykset ja ehdotusvaiheessa myös erilliset raken-

tamistapaohjeet.  
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7.4 Kaavan vaikutukset 

Vaikutusten arvioinnin tarkoituksena on jo suunnittelun aikana saada tietoa suunnittelurat-

kaisujen merkityksestä ja siten parantaa lopullisen suunnitelman laatua. Asemakaavan to-

teuttamisen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia arvioidaan suunnittelun yhteydessä (MRL 9 

§, MRA 1 §). 

Suunnittelun yhteydessä arvioidaan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vaikutuksia 

ensisijaisesti suunnittelualueen välittömään lähiympäristöön asteikolla: merkittävän haital-

lisia / haitallisia vaikutuksia tunnistettu (- - / -), ei tunnistettuja huomattavia vaikutuksia (0), 

merkittävän positiivisia / positiivisia vaikutuksia tunnistettu (+ / ++), vaikutuksen laatu tai 

määrä on epävarma (?). Vaikutuksia verrataan nykytilan kehittymiseen siinä tapauksessa, 
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että asemakaavaa ei laadittaisi. Vaikutusten arviointi tehdään sanallisesti kuvaillen maan-

käytön asiantuntijatyönä, ja arviota täydennetään kuulemisissa tai muuta kautta saadun 

palautteen pohjalta.  

Vaikutusten arviointi kohdistuu tässä tapauksessa vaikutuksiin yhdyskuntarakenteeseen, 

rakennettuun kulttuuriympäristöön, kulttuurimaisemaan, luonnonmaisemaan ja luonnon-

ympäristöön, pohjaveden ottoon, sekä virkistykseen, matkailupalveluihin ja muihin palve-

luihin, liikenteen toimivuuteen, sekä kunnan talouteen. 

7.4.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen  

Asemakaava-alueen käyttö ja liikenneyhteydet eivät muutu merkittävästi, joten vaikutukset 

ovat vähäiset verrattuna voimassa olevan asemakaavan ja yleiskaavan toteuttamiseen (0). 

Marjaniemeen tulee kuitenkin asemakaavan toteuttamisen myötä lisää matkailupalveluita, 

jotka lisännevät liikennettä, millä saattaa olla vaikutusta Kirkonkylän maankäyttöön (?). 

Yhteenveto: vaikutukset ovat vähäisiä. 

7.4.2 Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kulttuurimaisemaan  

Luotsipihan alue on jo Rakennussuojelulailla suojeltu. Sen osalta merkintöjen selityksiä on hie-

man tarkennettu vastaamaan suojelupäätöstä (0+).  

Kalastajakyliä ei ole aiemmin suojeltu asemakaavalla. Esimerkiksi Riutan kalastajakylä on 

aiemmin osoitettu uudisrakentamiselle, joka olisi tuhonnut kalastajakylämäisen paikan hengen. 

Valtakunnallisesti arvokas aluekokonaisuus suojellaan nyt kokonaisuutena (++). Lähialueen 

uudisrakentaminen sovitetaan mittakaavaltaan ja muulta olemukseltaan yhteen arvokkaan alu-

een kanssa (++) ja tätä tukemaan laaditaan rakentamistapaohjeet (++).  

Kulttuuriperinnön kerroksellisuus säilytetään asemakaavalla. Kokonaisuus säilytetään myös 

”vähemmän arvokkailta” osiltaan, jolloin niitä ei korvata turhan moderneilla rakennuksilla (++). 

Kalastajakylien alueella kaikista aluetta ja rakennuksia koskevista toimenpiteistä tulee pyytää 

museoviranomaisen lausunto (++). 

Metsän suojaan on mahdollista toteuttaa kooltaan isompiakin matkailupalvelurakennuksia il-

man, että ristiriitaa muun ympäristön kanssa syntyy, kun muu yhteen sovittaminen ja rakenta-

misohjeet otetaan huomioon (0). Nämä muistaen voidaan käyttää myös moderneja ratkaisuja, 

kunhan ne eivät vie liikaa huomiota aidoilta kalastajakylä-satamaympäristöltä. Tämä kaikki vaa-

tii kuitenkin osaavaa suunnittelua (?).  

Satama kuuluu oleellisena osana Marjaniemen kulttuurimaisemaan, ja sietää uudempia osia ja 

sataman toiminnan kannalta tarpeellisia teknisiä laitteita, huoltotiloja ja varastoja, joten niiden 

rakentamista ei ole asemakaavalla tarkemmin määritelty (0). Vaikutusten voi ennakoida olevan 

tältä osin vähäisiä (0?). Aidattava pohjavedenottamo sijoittuu tiiviisti Riutan kalastajakylään 

kiinni, ja häiritsee jossakin määrin visuaalisesti kulttuurimaisemaa (-?). 

Yhteenveto: vaikutukset ovat merkittävän positiivisia. 
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7.4.3 Vaikutukset luonnonmaisemaan ja luonnonympäristöön 

Luonnonympäristön tärkeimmät arvot on kartoitettu asemakaavatyön yhteydessä ja osoitettu 

asemakaava-alueella luo-merkinnöillä ja kohdemerkinnöillä uhanalaisista lajeista. Näin niiden 

huomioon ottamista ja säilymismahdollisuuksia on parannettu merkitsevästi. (++)  

Keto-niitty -merkinnän alueella on kuitenkin kalastajakylän ja luotsiaseman rakennuksia, 

kulkuväyliä ja piha-alueita, joita ei ole eroteltu pois ketoalueesta, joten sen tunnistamista 

muulla tavalla kuin aluerajauksena voidaan harkita ehdotusvaiheessa (?). Ristiriitoja luo-

alueen kanssa on uuden pohjaveden ottamon alueella, jossa sekä rakennetaan uudisra-

kennus että kaivetaan maahan suuri vesisäiliö ja putkijohtoja, ja joudutaan siirtämään ole-

massa olevia rakennuksia pohjaveden ottamoalueen tieltä (-?).  

Asemakaavan toteuttamisen myötä kävijämäärä tulee kasvamaan, ja aiheuttaa maaston 

kulumista - mutta kävijämäärä kasvaisi joka tapauksessa kiinteän yhteyden valmistuttua 

eikä vaikutusta voi pitää kuin vähäiseltä osin kaavan vaikutuksena. (-?) 

Asemakaavaa toteuttamalla voidaan kulkua ohjata rakennettaville ja parannettaville reiteille (+-?). 

Asemakaavassa annetaan ohjeita luonnonmaiseman hoidosta avoimena, mikä parantanee 

uhanalaisen tai muuten huomionarvoisen paikalle tyypillisen kasvillisuuden säilymistä (+?). 

Yhteenveto: vaikutukset ovat pääosin positiivisia. 

7.4.4 Vaikutukset virkistykseen ja palveluihin 

Vapaa-ajan majoitus- ja palvelutarjontaa pystytään lisäämään asemakaavan muutoksen ja 

laajennuksen johdosta merkittävästi, vastaamaan paikalliseen ja matkailun tarpeisiin (++). 

Aluevaraukset mahdollistavat myös muiden pienimuotoisten palveluiden lisäämisen alu-

eelle matkailupalveluiden lisäksi. Esimerkiksi nykyisen hotellin, eko-huoneistohotellin, uu-

den rantakahvilan, ja jo aiemmassa asemakaavassa olleen kioskivarauksen yhteyteen voi-

daan lisätä tarvittavia palveluita. (+) 

Luonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut on otettu asemakaavassa huomioon suojelemalla 

luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita ja pohjavettä, sekä tarjoamalla tiloja 

ja rakenteita luonnon tarkkailuun ja osoittamalla sekä suunnittelualueelle että sen ulkopuo-

lelle suuntautuvia kävely- ja reittiyhteyksiä (+). 

Yhteenveto: vaikutukset ovat merkittävän positiivisia. 

7.4.5 Vaikutukset pohjaveteen ja sen ottoon 

Satama, merenkulun kannalta tärkeät majakka- ja luotsitoiminnan alueet, näiden rinnalla 

kehittyneet kalastajakyläalueet ja hailuotolaisille tärkeät perinteiset paikat, jotka tarjoavat 

matkailun työpaikkoja, muodostavat kuitenkin yhdessä valtakunnallisesti erittäin merkittä-

vän kulttuuriympäristö- ja -maisemakokonaisuuden, johon ihmiset haluavat tutustua ja viet-

tää siellä myös vapaa-aikaa. Rakennettu ympäristö on jo nykytilanteessa ristiriidassa poh-

javeden oton kanssa. (-) Tätä kokonaisuutta sovitetaan asemakaavassa yhteen pohjave-

den suojelun kanssa. Muusta kuin tästä asemakaavasta johtuvasta matkailijapaineen li-

sääntymisestä johtuen on suunnittelussa pidetty tarpeellisena ohjata pysäköintiä niin, että 
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”villi” pysäköinti maantien vieressä ja maastossa ei lisääntyisi (?). Asemakaavassa on an-

nettu ohjeita ja määräyksiä mm. viemäröinnistä, pysäköinnistä, liikenteestä, jätteiden käsit-

telystä ja pohjavesialueella kielletyistä toiminnoista ja hulevesien johtamisesta (+).  

Kaavarunkovaiheessa annettujen pohjavesilausuntojen johdosta alustavaa asemakaava-

luonnosta muutettiin niin, että pysäköintialueet siirrettiin ELY-keskuksen mahdollisina pitä-

mille paikoille, eko-huoneistohotellivarausta siirrettiin kauemmas pohjavedenottamosta ja 

tuotiin toteuttamista koskien esille, että hulevesien johtaminen tulee suunnitella ennen to-

teuttamista. Lisäksi liikenne uusille pysäköintialueille ja eko-huoneistohotellille siirrettiin kul-

kemaan Kengänperäntien kautta. (+?) 

Yhteenveto: Haitallisten vaikutusten estämiseksi ja lieventämiseksi on asemakaavassa annettu oh-

jeita ja määräyksiä, sekä sovitettu yhteen toimintoja kaavan laatimisen tarkoitus huomioon ottaen. 

7.4.6 Vaikutukset liikenteen toimivuuteen 

Marjaniemessä on ollut ongelmia liikenteen ruuhkautumisesta ja pysäköintipaikkojen vä-

hyydestä johtuen erityisesti viikonloppujen aikana ja säältään kauniina päivinä ympäri vuo-

den. Hailuodon kiinteän yhteyden toteuttaminen lisää huomattavasti liikennettä Marjanie-

meen. Asemakaavassa on Marjaniementien suuntainen kävely ja pyöräily eriytetty ajora-

dasta niin, että sitä ei enää tarvitsisi käyttää kävelyyn. (++) Pysäköintialuetta on varattu 

Marjaniemeen tulosuunnassa Kengänperäntiehen tukeutuen niin, että keskeiset kulttuu-

riympäristöalueet eivät ruuhkautuisi (++).  

Aallonmurtajaa on kaavan mukaan mahdollista käyttää pysäköintiin paikallisen harkinnan 

mukaisessa laajuudessa ja säilytetään mahdollisuus ajaa perinteiseen tapaan alueelle ihai-

lemaan merta, mikä aiheuttaa läpiajoa alueelle. Satamaan ajoa on kuitenkin hieman väl-

jennetty ja varattu lisää tilaa jalankululle. (+ -) Saattoliikenteelle on varattu kääntöpaikka 

Eteläsatamantien liittymään (++).  

Yhteenveto: vaikutukset ovat pääosin positiivisia. 

7.4.7 Vaikutukset kunnan talouteen  

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kunnalle ja Hailuodon Vesihuolto OY:lle kustannuksia 

esimerkiksi vesihuoltoverkoston ja pysäköintialueiden toteuttamisesta (-?). Toisaalta vesihuol-

toinvestoinnit olisi ollut pakko ratkaista jollakin tapaa ratkaista (0). Pysäköintialueiden päällys-

täminen ja hulevesijärjestelyt ovat iso kustannus kunnalle, ellei kustannuksia jaeta muiden toi-

mijoiden kanssa (-?). Katualueet on siirretty maanomistajan toteuttamis- ja kunnossapitovas-

tuulle, mutta osa niistä on kunnan maalla (+). 

Asemakaavan toteuttaminen voi aiheuttaa Hailuodon kokoisessa kunnassa erittäin merkittävän 

positiivisen taloudellisen toimeliaisuuden ja työllisyyden lisääntymisen (++). Reitistöjen ja vapaa-

ajan palveluiden parantaminen on merkittävä asia myös kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin 

kannalta. Ne lisäävät liikkumista ja voivat vähentää sairastamisesta aiheutuvia kuluja, jotka tosin 

eivät tulevaisuudessa ole enää kunnan kustannettavia (+?). 

Yhteenveto: vaikutukset ovat positiivisia. Kustannusten jako toimijoiden kesken on tärkeää.   
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8 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS  

8.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Asemakaavan toteutusta ohjaa alueesta laadittu asemakaavakartta merkintöineen ja kaa-

vamääräyksineen, sekä ehdotusvaiheeseen laadittavat rakentamistapaohjeet, joista osa 

on velvoittavia.  

Alueella tarvitaan ennen toteuttamista tarkentavia suunnitelmia esimerkiksi hulevesien joh-

tamisesta, pysäköintialueiden päällystämisestä ja vesihuollosta. Myös mahdolliset viite-

suunnitelmat tai benchmarkit matkailua palvelevista uusista rakennuksista ja rakenteista 

olisivat hyödyllisiä hyvään lopputulokseen pääsemiseksi.  

Asemakaava-alueella teiden toteuttamis- ja kunnossapitovastuu on siirretty maanomista-

jille, joista kunta on yksi merkittävimmistä. Maantien ja siihen liittyvien rakenteiden toteut-

tamisvastuu on valtiolla. Toteuttajat laativat tarvittavat suunnitelmat. 

Hailuodon Vesihuolto Oy toteuttaa ja suunnitteluttaa vesihuollon rakenteet ja yksityiset toi-

mijat vastaavasti suunnitteluttavat alueen rakennukset. Kunta on koordinaattorina ja toteut-

taa yhteistyössä Hailuodon Vesihuolto Oy:n kanssa ainakin toteutuksen alkuvaiheessa 

pohjaveden suojelun kannalta tärkeitä väliaikaisia tai pysyvämpiä saniteettitiloja. 

 

 

Oulussa  1.12.2021 

 

Kristiina Strömmer, arkkitehti, YKS-260 

 

 

 

Liitteet: 

- Ilmatieteenlaitoksen lausunto meriveden korkeudesta, aallokosta ja jään työntymisestä Hai-

luodon Nokassa 14.7.2021 

- POP-ELY. Lausunto [alustavan] kaavarungon pysäköintialueista ja muusta maankäytöstä 

pohjavesialueella 31.5.2021. 

- Hailuodon Vesihuolto Oy. Lausunto [alustavan] kaavarungon pysäköintialueista ja maankäy-

töstä 21.5.2021. 

- Rakennustapaohjeet asemakaavan ehdotusvaiheessa 

- Seurantalomake asemakaavan ehdotusvaiheessa  
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