OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (O AS)
TYÖNUMERO: 20601899

HAILUODON KUNTA
MARJANIEMEN NOKAN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS
JA MUUTOS

Asemakaavan tarkoitus on tukea Marjaniemen monipuolisten, ainutlaatuisten ympäristö- ja
käyttöarvojen säilymistä, virkistyskäyttöä, kalastusta, satamatoimintoja ja matkailua, sekä
luoda mahdollisuuksia matkailun kehittämiseksi ympärivuotiseksi yritystoiminnaksi. Alueelle
ideoidaan uusia vetovoimatekijöitä, vahvistetaan palveluita ja tarkastellaan virkistysreittien ja
liikenteen järjestämistä. Asemakaava-aluetta laajennetaan kunnan hankkimalle Merivillan alueelle ja jakokunnan alueelle.
Asemakaavalla on tarkoitus sovittaa yhteen alueella olemassa olevaa rakentamista uusien toimintojen kanssa. Asemakaavan laajennuksella ja muutoksella turvataan kulttuurihistoriallisesti
merkittävän miljöön sekä herkän ja monimuotoisen luonnonympäristön säilyminen, mikä on perusta ja lähtökohta matkailu- ja virkistyspalveluiden kehittämisessä.
Alustava aikataulu
luonto- ja kulttuuriympäristöselvitysten laatiminen, ideointi, kaaviot
kesä-syksy 2018
o tavoitekeskustelut ja työpaja osallisten kanssa, valtuustoseminaari
asemakaavaluonnosten laatiminen ja nähtävilläolo
talvi 2018-2019
o työpaja / luonnosvaiheen kuulemistilaisuus, valtuustoseminaari
asemakaavaehdotus ja sen hyväksyminen
kevät-kesä 2019
o ehdotusvaiheen kuulemistilaisuus
Vaiheiden tarkempi sisältö on esitetty OASin kohdissa 5-6. Tilaisuuksista tiedotetaan kuntatiedotteella ja kunnan nettisivuilla.
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1

JOHDANTO

1.1

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Maankäyttö- ja rakennuslain 63§ mukaan kaavan laadinnan yhteydessä tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään kaavoitusprosessin kuluessa.

1.2

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Marjaniemen kärjessä Hailuodon saaren länsirannalla, Marjaniemeen johtavan Marjaniementien molemmin puolin. Alueeseen kuuluvat Marjaniemen majakka ja luotsiaseman alue, sataman alue aallonmurtajineen, vanha ja uusi kalastajakylä,
sekä uuden kalastajakylän taustametsää. Alueella on uutta ja vanhaa rakentamista. Osa
rakennuksista on valtakunnallisesti arvokkaita. Suunnittelualueen läheisyydessä on Natura
2000 -ohjelmaan kuuluvia alueita. Kaavoitettavan alueen läheisyydessä saaren rannoilla
sijaitsee loma-asutusta sekä elinkeino- ja yritystoimintaan liittyvää vanhempaa rakennuskantaa.
Suunnittelualueen laajuus on noin 27 ha. Siihen kuuluu Nokan asemakaava-alue, joka kattaa mm. majakan ja luotsiaseman alueen. Hailuodon kunta on vuonna 2016 hankkinut Nokan asemakaava-alueen itäpuolelta omistukseensa 5,306 ha laajuisen rakentamattoman
maa-alueen (Merivilla).

Suunnittelualue vääräväri-ilmakuvapohjalle valkoisella rajattuna. Kaavoitettavan alueen rajaus saattaa
tarkentua kaavaluonnoksen laadinnan yhteydessä. (© Paikkatietoikkuna 20.3.2018)
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

2.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet eli VAT:t ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtion ja kuntien viranomaisten on otettava tavoitteet huomioon toiminnassaan ja edistettävä niiden toteuttamista. Viranomaisten tulee myös arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden suhteen.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on uudistettu valtioneuvoston päätöksellä
14.12.2017, ja ne tulivat voimaan 1.4.2018. Tavoitteet kohdistuvat nyt merkittävyydeltään
nimenomaan valtakunnalliselle tasolle.
Keskeiset teemat uusissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa ovat toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen, tehokas liikennejärjestelmä, terveellinen ja turvallinen
elinympäristö, elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja uusiutumiskykyinen energiahuolto.

2.2

Maakuntakaava
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaa ollaan parhaillaan uudistamassa kolmessa vaiheessa. Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 2.12.2013 ja vahvistettu 23.11.2015, kaava on saanut lainvoiman 3.3.2017. Kaavassa käsiteltäviä teemoja
ovat energiantuotanto ja -siirto, kaupan palvelurakenne, luonnonympäristö, liikenne-järjestelmä ja logistiikka. Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 7.12.2016 ja saanut lainvoiman 2.2.2017. Siinä käsiteltäviä teemoja ovat
kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet, maaseudun asutusrakenne, virkistys- ja matkailualueet, seudulliset ampumaradat ja materiaalikeskukset sekä puolustusvoimien alueet.
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava on hyväksymisvaiheessa, ehdotus on ollut
nähtävillä maalis-huhtikuussa 2018. Kaavassa käsiteltäviä teemoja ovat pohjavesi- ja kiviainesalueet, mineraalipotentiaali- ja kaivosalueet, tuulivoima-, suoalueiden ja verkostojen
tarkistukset, Vaalan ja Himangan kaavamerkintöjen tarkistukset sekä Oulun seudun liikenne ja maankäyttö.
Vahvistetussa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee matkailun vetovoima-alueella / matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueella mv-4 Liminganlahti–Hailuoto–Oulu. Merkinnällä (mv) osoitetaan ympäristöarvojen, matkailun ja virkistyksen kannalta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä aluekokonaisuuksia.
Suunnittelumääräyksen mukaan alueen maankäyttöä suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota virkistysalueiden ja -reittien verkoston muodostamiseen sekä maisema- ja
ympäristöarvojen säilymiseen ja matkailukeskusten rakentamisen sopeuttamiseen ympäristöön. Aluekohtaisten kehittämisperiaatteiden mukaan alueen kehittäminen perustuu
maankohoamisrannikon luonnon ja kulttuuriympäristöjen erityisiin arvoihin sekä maaseudun ja kaupunkikulttuurin vuorovaikutukseen.
Alue on valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (Hailuoto) sekä valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä.
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Marjaniemi on matkailupalvelujen aluetta (RM-1). Merkinnällä (RM) osoitetaan valtakunnallisesti merkittävien matkailukeskusten ydinalueita, joihin sisältyy hotelli- ym. palveluja.
Suunnittelumääräyksen mukaan lisämerkintä -1 osoittaa, että alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet.
Suunnittelualueen tuntumassa on Natura 2000-verkostoon kuuluvia luonnonsuojelualueita
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 ympäristön maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei vaaranneta alueiden suojelun
tarkoitusta, vaan pyritään edistämään alueiden luonnon monimuotoisuuden sekä alueiden
välisten ekologisten yhteyksien säilymistä. Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää MRL
133 § mukainen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto. Geologisten muodostumien alueilla maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei maisemakuvaa turmella,
luonnon merkittäviä kauneusarvoja, erikoisia luonnonesiintymiä tuhota eikä luonnonoloissa
aiheuteta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia. Marjaniemen ympärillä
on myös arvokasta harjualuetta (MY-hs). Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston hyväksymän valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman mukaiset harjualueet ja muut vähintään
seudullisesti arvokkaat harjualueet. Alueiden maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa niin,
ettei maisemakuvaa turmella, luonnon merkittäviä kauneusarvoja, erikoisia luonnonesiintymiä tai muinaisjäännöksiä tuhota eikä luonnonoloissa aiheuteta huomattavia tai laajalle
ulottuvia vahingollisia muutoksia.
Suunnittelualue on pohjavesialuetta. Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankintaa
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 sijoitettava riittävän etäälle tärkeistä ja vedenhankintaan soveltuvista pohjavesialueista tai riskien
syntyminen on estettävä riittävin vesiensuojelutoimenpitein. Alueella tulee huolehtia pohjavesien suojelun ja maa-ainesten ottotarpeiden yhteensovittamisesta.
Marjaniemessä on seudullisesti merkittävä venesatama. Satamaan johtaa ylikunnallinen
veneilyväylä.
Marjaniemeen johtaa saaren halki kulkeva viheryhteystarve. Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutujen ja jokilaaksovyöhykkeiden sisäisiä ja niitä yhdistäviä tavoitteellisia ulkoilun
runkoreittejä 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 virkistyskeskuksiin, suojelualueisiin ja kulttuuriympäristöihin.
Hailuoto kuuluu Perämerenkaaren kansainväliseen kehittämisvyöhykkeeseen. Kehittämisvyöhykkeen toimintojen verkostoitumista tulee edistää alueidenkäyttöratkaisuilla. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varauduttava palvelutasoltaan korkeatasoisiin kansainvälisiin liikenneyhteyksiin, erityisesti pääteiden liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden pa3 (13)
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rantamiseen, 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.

Ote maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta (Pohjois-Pohjanmaan liitto, epävirallinen yhdistelmäkartta, 1. ja 2. vaihemaakuntakaava, 3. vaihemaakuntakaavaehdotus).
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2.3

Yleiskaava
Suunnittelualueella on voimassa Marjaniemen osayleiskaava, joka on hyväksytty
21.6.2004.
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
museoviranomaisen 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 muutostöiden, käyttötarkoituksen muutosten sekä täydennysrakentamisen ja alueella tehtävien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että alueen kulttuurihistoriallisesti ja maisemakuvallisesti
arvokas luonne säilyy. Alueella ei saa tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka vähentävät sen
suojeluarvoa. Toimenpiteistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.
Uusi kalastajakylä 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).
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2.4

Asemakaava
Suunnittelualueen keskeisellä osalla on voimassa Nokan asemakaava. Kaava on hyväksytty 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 merenkulkuyhdyskuntaa 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 rakennuksiin saa sijoittaa majoitustiloja tai näyttelytiloja. Rakennuksia tulee käyttää ja hoitaa niin,
että niiden kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Rakennusten ulkoasussa saa tehdä vain entistäviä tai rakennusten säilymisen kannalta välttämättömiä muutoksia. Korjaus- ja muutossuunnitelmista on pyydettävä Museoviraston lausunto. Luotsiaseman ja majakan ympäristöä koskee kaavamerkintä s-1, avoimena säilytettävä alueen osa. Alueella saa suorittaa
toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen alueen maisemallisten arvojen kuten puuttoman dyynimaiseman säilyttämiseksi.
Marjaniementien päässä luotsiaseman kohdalla on yleinen pysäköintialue (LP-1). Marjaniementien ympärillä on lähivirkistysaluetta (VL) sekä lähivirkistysaluetta, jolle voidaan sijoittaa 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 alueen nykyisen rakennuskannan kanssa. Alueelle saa rakentaa kalastajamökkityyppisiä rakennuksia (r-5), yksikerroksisia ja kooltaan
40 k-m2. Nk. uuden kalastajakylän alueelle on mahdollista rakentaa matkailua palvelevia
rakennuksia, majoitus-, näyttely- ja ravintolatiloja 1 750 k-m2 joko yhteen tai kahteen kerokseen. 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).
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).

6 (13)
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Nokan asemakaava. (www.hailuoto.fi)

Erityisesti asemakaavan pohjoisosalla (RM-2) on jäänyt toteuttamatta rakennusoikeutta,
joka on nyt tarpeen järjestellä uudelleen vetovoimaisten ympärivuotisten matkailupalveluiden järjestämiseksi ympäristöön sopivalla tavalla.
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3

SUUNNITTELUN TAVOITTEET
Marjaniemen alue on monimuotoinen ja monipuolinen, Hailuodon kunnalle tärkeä kuntalaisten virkistymisen, retkeilyn, luonto-ominaisuuksiensa, kalastuksen, matkailun ja lomaasumisen kannalta merkittävä alue ja kohde. Alueella on mahdollisuuksia monipuoliseen
maankäyttöön, kuitenkin varsin rajatussa ympäristössä. Ennakkoluulottomalla ja laadukkaalla maankäytön suunnittelulla on mahdollista ideoida alueelle uusia vetovoimatekijöitä
ja vahvistaa jo käytössä olevia palveluita. Kaavoituksen kautta, hyvinvointiteemaa korostamalla, on mahdollista saada alueella aikaan paljon positiivisia vaikutuksia, jotka ulottuvat
laajemmin koko kunnan alueelle sekä matkailun kautta koko seudulle.
Tavoitteena on Nokan asemakaava-alueen laajentaminen kunnan hankkimalle Merivillan
alueelle. Samalla nykyisen asemakaavan pohjoisosan mukaista rakennusoikeutta voidaan
siirtää Merivillan alueelle, jolloin nykyinen uuden kalastajakylän alue on mahdollista säilyttää avarampana ja rakentamistehokkuudeltaan väljempänä. Nokan asemakaava-alueen
nykyistä rajausta on tarpeen tarkastella uudelleen tilarajojen mukaisesti. Kaava-alueen rajaus ja kaavatyön tavoitteet tarkentuvat työn kuluessa.
Kaavamuutoksen ja laajennuksen tulee ohjata ja sovittaa yhteen kokonaisvaltaisesti alueella olemassa olevaa ja tulevaa uutta rakentamista sekä alueen toteuttamista ja käyttöä.
Tavoitteena on, että alueella yhdistyvät erilaiset palvelut, elinkeinot, liikennöinti ja asuminen sovittuvat yhteen laadukkaaksi ja vetovoimaiseksi kokonaisuudeksi. Kaavatyössä on
tarpeen tarkastella uudelleen tonttikokoja ja rakennusoikeuksia asemakaavan laajennusalueilla, kuitenkin siten, ettei alueen vetovoimaisuus kärsi.
Suunnittelutyössä tarkastellaan Marjaniemen alueen toiminnallista, maisemallista ja kyläkuvallista ilmettä. Suunnittelun aikana huomioidaan alueen kehittämistarpeet matkailun ja
virkistyksen, palvelujen, elinkeinojen, liikenteen ja satamatoimintojen osalta sekä suojelutarpeet kulttuurihistoriallisen ympäristön, luontoarvojen ja pohjavesien suhteen. Suunnittelulla on tarkoitus luoda alueelle uusia vetovoimatekijöistä 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 kulttuurihistoriallisesti merkittävän miljöön sekä herkän ja monimuotoisen luonnonympäristön säilyminen,
mikä on perusta ja lähtökohta matkailu- ja virkistyspalveluiden kehittämisessä.

Kuva www.hailuoto.fi
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KAAVAMUUTOKSEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA KAAVOITUSTYÖN
ORGANISOINTI
Vaikutusten arvioinnin tarkoituksena on jo suunnittelun aikana saada tietoa suunnitteluratkaisujen merkityksestä ja siten parantaa lopullisen suunnitelman laatua. Asemakaavan
muutoksen toteuttamisen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia arvioidaan suunnittelun yhteydessä (MRL 9 §, MRA 1 §).
Suunnittelun yhteydessä arvioidaan kaavamuutoksen vaikutuksia ensisijaisesti suunnittelualueen välittömään lähiympäristöön. Merkittävimpiä ovat vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön, kulttuurimaisemaan, luonnonmaisemaan ja luonnonympäristöön sekä
virkistykseen, palveluihin ja liikenteen toimivuuteen.
Asemakaavatyötä ja ideointia ohjaa Elävä Saari -valiokunta. Asemakaavan laajennuksen
ja muutoksen suunnittelutyöstä vastaa Sweco Ympäristö Oy, Oulu.

5

OSALLISET JA VUOROVAIKUTUS
Kaavan osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa
suunnittelussa käsitellään. Osallisille ja kunnan jäsenille varataan mahdollisuus osallistua
kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutusta sekä lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.
Tässä hankkeessa keskeisiä osallisia ovat:

5.1

•

Alueen ja lähiympäristön maanomistajat, yritykset, toimijat ja jakokunta

•

Lähialueen maanomistajat, asukkaat ja yritykset

•

Kunnan toimielimet ja viranhaltijat, joiden toimialaa asia koskee

•

Pohjois-Pohjanmaan liitto

•

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

•

Pohjois-Pohjanmaan museo

•

Museovirasto

Vuorovaikutuksen periaatteet
Asemakaavan laatiminen ja hyvään lopputulokseen pääseminen ei ole mahdollista ilman
onnistunutta vuorovaikutusta. Työssä tärkeää on riittävä vuorovaikutus ja osallistaminen,
jotta eri tahot ovat sitoutuneita lopputulokseen. Tavoitteena on soveltaa työssä tavanomaisen Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kuulemismenettelyn lisäksi vuorovaikutusmenetelmiä, jotka innostavat ideointiin, yritystoiminnan vahvistumiseen ja mielipiteiden vaihtoon.
Hankkeelle perustetaan projektipankki, johon ladataan aineistot kokouksia ja ohjausryhmän kommentointia varten. Projektipankissa on myös kaikille avoin osuus, johon suunnitteluaineistoa viedään ohjausryhmän kanssa sovitussa laajuudessa ja aikataulussa.
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Työssä käytetään kaksivaiheista työpajatyöskentelyä. Ensimmäinen työpaja järjestetään
syyskuussa 2018. Mahdollinen ideointikävely ja siihen liittyvä työpajatyöskentely karttojen
ja muun aineiston ääressä ovat erinomainen tilaisuus keskusteluille, ideoinnille ja yhteisten
päämäärien selkiyttämiselle. Työpajatyöskentelyn tuloksia viedään asemakaavaluonnoksiin ja asemakaavaehdotukseen. Työpajojen lisäksi järjestetään kaksi kaavakokousta luonnos- ja ehdotusvaiheissa.
Ehdotusvaihetta voidaan havainnollistaa 3D-havainnekuvalla, johon osallisten on helppo
ottaa kantaa, ja jota voidaan käyttää alueen ja sen mahdollisuuksien markkinoinnissa.

6

AIKATAULU JA OSALLISTUMINEN

6.1

Työvaiheet ja aikataulu
Aloitusvaihe – suunnittelutyön aloittaminen ja OAS, perusselvitykset ja inventoinnit
6 – 10 / 2018
Kaavoitustyö kuulutetaan vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan julkisesti nähtäville. Nähtävilläoloaikana osallisilla on mahdollisuus esittää
mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä sekä kaavaluonnoksesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan tehdä muutoksia ja täydennyksiä kaavaprosessin kuluessa.
Aloitusvaiheessa järjestetään ensimmäinen viranomaisneuvottelu.
Kaavan taustaselvityksinä laaditaan kesällä 2018 kasvillisuusinventoinnin päivitys ja
linnustoselvitykset (pesimälinnusto ja vesilinnusto) sekä rakennetun kulttuuriympäristön päivitys- ja täydennysinventoinnit. Lisäksi havainnoidaan kulttuuriympäristöä
ja maisemaa.
OAS:sta ja kaavan vireilletulosta tiedotetaan kuntatiedotteessa, kunnan nettisivuilla
ja mahdollisesti kaavoituskatsauksen yhteydessä. Ensimmäinen tiedottaminen pyritään järjestämään osana kansainvälistä majakkaviikonloppua 18.8.2018. OAS:sta
tiedotettaessa kerrotaan tulevista vuorovaikutustilanteista.
Tavoitevaihe – suunnittelun tavoitteiden tarkentaminen ja vaihtoehtojen ideointi
8 – 11 / 2018
Maankäyttökaavioiden hahmottelu ja ideointi voidaan aloittaa jo selvitystyön aikana
loppukesän-syksyn 2018 aikana. Työn alkuvaiheessa esiin tulleita ideoita esitellään
ohjausryhmälle ja osallisille.
Suunnittelutyön aluksi syksyllä 2018 järjestetään 1. työpaja, jossa käsitellään tavoitteita ja työstetään ideoita. Työpaja suunnataan yrittäjille, toimijoille ja maanomistajille. Heiltä kerätään lähtötietoa alueen kehittämistoiveista, mahdollisuuksista ja vetovoimatekijöistä. Työpajaa alustetaan lyhyellä lähtökohtien ja alustavien kehittämisvisioiden esittelyllä, jotka avaavat uusia ajatuspolkuja. Lisäksi kerätään toiveita kaa-
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voitustyölle mm. matkailun, virkistyksen, palveluiden, liikenteen, loma-asumisen, kyläkuvan ja maiseman kehittämisen sekä tavoiteltavan ympäristön laadun osalta.
Ideat ja toiveet viedään ryhmätöinä karttapohjille. Työpajasta ja ideoista laaditaan
muistio ja ideat dokumentoidaan.
Mikäli keskeisiä toimijatahoja ei työpajatyöskentelyssä tavoiteta, voidaan erikseen
sopia täydentävän nettikyselyn järjestämisestä.
Työpajasta tiedotetaan kuntatiedotteessa ja kunnan nettisivuilla. Projektipankkiin
kootaan tietoa työpajassa käsiteltävistä aihepiireistä ja lähtötietoja.
Valmisteluvaihe – vaihtoehdot ja asemakaavaluonnos
10 / 2018 – 3 / 2019
Ideoinnin pohjalta laaditaan 2-3 vaihtoehtoista maankäyttösuunnitelmaa, jossa tavoitevaiheen tuloksia konkretisoidaan maankäytön suunnitteluun erilaisina ratkaisumalleina ja painotuksina toimintojen, sijaintien, rakentamistavan ja -tehokkuuksien,
kulttuuri- ja luonnonympäristön säilyttämisen sekä rantarakentamisen suhteen.
Vaihtoehdoista keskustellaan ohjausryhmässä ja valtuustoseminaarissa. Lisäksi järjestetään 2. työpajamuotoinen asukastilaisuus. Alueen asukkaat ja sidosryhmät,
esim. yritykset, yhdistykset ja kylätoimikunnat pyydetään tapaamiseen, jossa heidän
toimintaedellytyksiään ja kehittämispyrkimyksiään voidaan tarkastella eri vaihtoehtojen pohjalta. Konkreettisista ratkaisuista osallisten on helppo antaa palautetta ja
tarvittaessa kaavaluonnoksen tavoitteita voidaan vielä tarkentaa.
Asemakaavaluonnos laaditaan maankäyttökaavioista saadun palautteen pohjalta.
Asemakaavasta laaditaan kaavaselostus, johon liitetään lähtötietojen, selvitysten,
osallispalautteen ja vaihtoehtojen vertailun ohessa kaavaratkaisun mukainen alustava vaikutusten arviointi.
Asemakaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot valtuustoseminaarin ja luottamusmieskäsittelyn jälkeen.
Lisäksi järjestetään kaavakokous osallisille. Kaavaluonnoksesta saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet.
Työpajasta sekä asemakaavaluonnoksen nähtävilläolosta ja kaavakokouksesta tiedotetaan kuntatiedotteessa ja kunnan nettisivuilla.
Nähtävilläolon jälkeen järjestään toinen viranomaisneuvottelu.
Ehdotusvaihe – asemakaavaehdotus ja hyväksyminen
4 – 6 / 2019
Asemakaavaehdotus suunnitellaan suunnittelun aikana esille tulleiden ideoiden, vaikutusten arvioinnin, saadun osallispalautteen ja ohjausryhmän jatkosuunnitteluohjeiden pohjalta.
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Kaavaehdotuksen kanssa yhtä aikaa laaditaan rakentamistapaohjeet. Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavan rakentamista koskevia määräyksiä ja merkintöjä. Rakentamistapaohjeiden tarkoituksena on ohjata alueen rakentamista siten,
että alueesta muodostuu yhtenäinen, omaleimainen ja viihtyisä kokonaisuus. Ehdotuksen mukaisesta kaavaratkaisusta laaditaan ilmakuvasovitteena 3D-mallinnus,
jota voi tarkastella eri suunnista.
Ohjausryhmä- ja luottamusmieskäsittelyn jälkeen kaavaehdotus asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot. Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolosta ja kaavakokouksesta tiedotetaan kuntatiedotteessa ja kunnan nettisivuilla.
Maanomistajat voivat seurata kaavahankkeen etenemistä kuntatiedotteista. Ulkopaikkakuntalaisille asemakaava-alueen maanomistajille lähetetään tiedotuskirjeet
kaavaehdotuksesta. Nähtävilläolon aikana järjestetään toinen kaavakokous, jossa
kaavaratkaisua ja havainnollistamista esitellään osallisille ja kaikille kuntalaisille.
Kaavaehdotuksesta saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet. Tarvittaessa tehdään mahdolliset tarkennukset kaavaehdotukseen hyväksymiskäsittelyä varten. Jos muutokset kaavaan ovat teknisiä tai muuten vähäisiä, kaavaa ei tarvitse laittaa uudelleen julkisesti nähtäville. Nähtävillä olon jälkeen voidaan tarvittaessa erikseen sopien järjestää kolmas viranomaisneuvottelu.
Tarkistettu kaavaehdotus käsitellään luottamusmieskäsittelyssä ja hyväksytään kunnanvaltuustossa. Mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta, kunta kuuluttaa asemakaavan voimaan kuukauden kuluttua päätöksen julkaisemisesta.

6.2

Tiedottaminen
Hailuodon kunta tiedottaa kaavatyön vireilletulosta, tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtäville asettamisista kuulutuksella,
joka julkaistaan kuntatiedotteessa ja kunnan nettisivuilla.
Kaava-aineistot ovat nähtävillä Hailuodon kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internetsivuilla www.hailuoto.fi
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7

YHTEYSTIEDOT
Kirjalliset mielipiteet tai muistutukset osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana kuulutuksissa ilmoitettuun osoitteeseen.
Asemakaavan muutoksen valmistelusta saa lisätietoja kunnan tekniseltä johtajalta ja kaavakonsultilta.

Kunnan yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Markku Maikkola, Hailuodon kunta, puh. 0444973510, markku.maikkola@hailuoto.fi
Elävä Saari valiokunnan yhteyshenkilö: Minna Maikkola, minna.maikkola@hailuoto.fi
Konsultin yhteyshenkilöt: arkkitehti Kristiina Strömmer, Sweco Ympäristö Oy, kristiina.strommer@sweco.fi
ja DI Tapio Tuuttila, Sweco Ympäristö Oy, tapio.tuuttila@sweco.fi
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