
Hailuodon kunta  

 
Kunnanhallitus § 95 04.05.2015 
 

 

 
 
Lausunto Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 
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Khall § 95  

Pohjois-Pohjanmaan alueella voimassa olevia maakuntakaavoja 
täydennetään ja päivitetään kolmessa vaiheessa. Pohjois-Pohjan- 
maan 2. vaihemaakuntakaavalla luodaan edellytyksiä kulttuuri- 
ympäristöä (maisema ja rakennettu kulttuuriympäristö), maaseudun 
asutusrakennetta, virkistystä ja matkailua, seudullisia materiaali- 
keskuksia ja jätteenkäsittelyalueita sekä seudullisia ampumaratoja 
koskevien tavoitteiden toteuttamiselle.  
 
Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää Hailuodon kunnan lausuntoa 2. vaihe- 
maakuntakaavaluonnoksesta 30.4.2015 mennessä. Luonnos on liitteineen 
nähtävänä internetosoitteessa http://www.pohjois-pohjanmaa.fi. 
 
Viranhaltijoiden valmistelema Hailuodon kunnan lausuntoluonnos on toimi- 
tettu Pohjois-Pohjanmaan liitolle 30.4.2015 mennessä. Lausuntoa voi liiton 
mukaan täydentää luottamuskäsittelyn edetessä.  
 
 
Vaihemaakuntakaavaan on merkitty kulttuurimaisema (valtakunnallisesti 
arvokas maisema-alue ja maakunnallisesti arvokas maisema-alue), raken- 
nettu kulttuuriympäristö (valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuri- 
ympäristö ja maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö) ja 
muinaisjäännökset (muinaismuistokohde). Kaavassa nostetaan esiin kult- 
tuuriympäristön arvoja. Tavoitteena on, että maakunnan kulttuuriympäristö 
uudistuisi ja sopeutuisi ajan tuomiin muutoksiin säilyttäen samalla keskei- 
set ja eri-ikäiset piirteensä. Luonnoksessa on esitetty valtakunnallisesti 
arvokkaat maisema-alueet valtioneuvoston päätöksen 1995 mukaisilla 
rajauksilla kuten voimassa olevassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaa- 
vassa. Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on kaavaluonnoksessa 
osoitettu päivitysinventointien mukaisesti. Valtakunnallisesti arvokkaat 
rakennetut kulttuuriympäristöt ovat valtioneuvoston vuonna 2009 vahvis- 
tamia valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. 
Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt ovat 15.1.2015 
mennessä päivitysinventoinnissa todettuja kohteita. Hailuodon osalta 
inventointia ei ole vielä tehty. 
 
Kaavaluonnoksessa on esitetty matkailun vetovoima-alue/matkailun ja vir- 
kistyksen kehittämisen kohdealue (mv). Merkinnällä osoitetaan maakun- 
nan kehittämisen kannalta merkittävimmät aluekokonaisuudet. Oulun kau- 
punkiseudun alueelle ulottuvat Rokua-Oulujärvi (mv-3) ja Liminganlahti- 
Hailuoto-Oulu (mv-4). Matkailupalvelujen alueena (RM) on osoitettu valta- 
kunnallisten matkailukeskusten ydinalueita mm. Hailuodon Marjaniemes- 
sä, joka on seudullisesti merkittävä matkailupalvelujen kehittämiskohde. 
Viheryhteystarve-merkinnällä tavoitellaan palvelutasoltaan kehittynyttä ja 
jatkuvaa verkostoa, joka tukeutuu virkistyskeskuksiin, kulttuuriympäristöi- 
hin ja luontokohteisiin. Oulun kaupunkiseudun virkistysyhteystarpeet pe- 
rustuvat seudun VIVA -suunnitelmaan ja Oulun VILMO -suunnitelmaan. 
Tämän lisäksi kaavaluonnoksessa on esitetty olemassa olevia tai kehitet- 
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täviä ylimaakunnallisia virkistysreittikokonaisuuksia. Venesatamaverkos- 
tossa on hyvin varustettuja palvelu- ja matkasatamia. 
 
Vaihekaavaluonnoksessa on osoitettu seudulliset ampumaradat (ea). 
Kaavassa olevista 18 siviiliampumaradasta 4 on uusia, joista kolme 
sijoittuu Oulun kaupunkiseudulle: OuluZone, Ruutikangas (Liminka-Lumi- 
joki) ja Teerikangas (Muhos-Utajärvi). OuluZone on osoitettu kaavaluon- 
noksessa seudulliseksi moottoriurheilu- ja monitoimikeskukseksi (em). 
Hailuodon ampumarata on ns. paikallinen kylärata, joka ei sellaisenaan 
täytä seudullisen ampumaradan toiminnalle asetettuja vaatimuksia. 
 
Valmistelu: tekninen johtaja Markku Maikkola, p. 044 4973 510 
 
 

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: 
 
 Kaavaselostus kuvaa suhteellisen hyvin kaavan lähtökohtia, tavoitteita, 

sisältöä ja vaikutuksia. Puutteena voidaan todeta keskustatoimintoja 
koskevien merkintöjen, määräysten perusteiden ja kuvauksen puuttuminen 
selostuksesta. 

  
 Toisen vaihemaakuntakaavan sekä valtakunnallisten että maakunnallisten 

alueidenkäytön tavoitteiden erityisinä painopisteinä mainitaan mm. maa- 
seudun ja kaupunkien vuorovaikutuksen edistäminen liikenneyhteyksiä ja 
liikenneturvallisuutta kehittämällä ja olemassa olevaa kylärakennetta vah- 
vistamalla, maaseudun tasapainoisen aluerakenteen kehittäminen sekä 
kulttuuriympäristöjen säilymisen turvaaminen. Hailuodon kunta ja Oulun 
kaupunki ovat valtuustoissaan joulukuussa 2014 hyväksyneet Merialueen 
osayleiskaavan, joka mahdollistaa kiinteän yhteyden rakentamisen Oulun 
ja Hailuodon väliselle merialueelle. Ympäristöministeriö puolsi hanketta 
lausunnossaan. Vaikka kaava ei ole vielä lainvoimainen, tulee edellä mai- 
nittujen painopistetavoitteiden toteuttamiseksi Oulun ja Hailuodon välistä 
liikenneyhteyttä kehittää kiinteän yhteyden kautta molempien kuntien hy- 
väksymän osayleiskaavan mukaisesti. Merkintä tulee nykyisen kaavamer- 
kinnän tapaan ulottaa viheryhteystarpeena Marjaniemeen saakka, jolloin 
merkinnällä tuetaan mm. Oulun seudun ja Hailuodon yhdistävän maakun- 
nallisesti ja seudullisesti tärkeän pyöräilyreitin kehittämistä. 

  
 Koko Hailuoto merialueineen on merkitty vaihemaakuntakaavassa valta- 

kunnallisesti sekä maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi ja ra- 
kennetuksi kulttuuriympäristöksi. Tilannetta paikan päällä tarkasteltaessa 
näin ei kuitenkaan ole, sillä merkinnät sisältävät laajoja alueita joilla kysei- 
siä arvoja on vaikea tunnistaa, ja kaavamääräykset sekä rajaukset ovat 
niiltä osin kunnan kannalta perusteettomia sekä osin kunnan kehittämistä 
liikaa rajoittavia. Kyseisten vähemmän arvokkaitten alueiden poisrajaami- 
nen inventoinnista maakuntakaavan mittakaavassa voi olla haasteellista. 
Tämän vuoksi kaavamääräystä tulisi päivitysinventointien yhteydessä 
Hailuodon osalta esittää muutettavaksi siten, että kyseiset rajaukset sisäl- 
tävät valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita 
sekä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Nämä alueet tulee tutkia yksityis- 
kohtaisemmalla kaavoituksella. On huomattava, että arvokkaat maisema- 
alueet ovat syntyneet lähes poikkeuksetta ihmisen toiminnan seurauksena 
mm. maa- ja metsätalouden, rantalaiduntamisen, kalastuksen ja rakenta- 
misen sekä muiden erilaisten asumiseen, elinkeinoihin ja maankäyttöön 
liittyvien toimenpiteiden vaikutuksesta. Kaavamääräyksissä ja -selostuk- 
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sessa tulee edellä mainitun kaavamääräysmuutoksen ohella selkeillä mää- 
räyksillä ja ohjeilla varmistaa, etteivät maakuntakaavaan merkityt arvok- 
kaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt käytännössä estä tai 
rajoita alueiden kehittämistä tai maanomistajien oikeutta kunnostaa ja 
ylläpitää rakennuksiaan sekä maa-alueitaan. Myös kiinteiden muinais- 
muistokohteiden luetteloita olisi syytä päivittää. 

 
 Muutoin kunnanhallitus pitää 2. vaihemaakuntakaavan luonnosta sisällön, 

tavoitteiden ja niiden toteutumisen sekä kokonaisvaikutusten osalta laa- 
dukkaana.  

 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


