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Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavoituksen päätavoitteet,
suunnittelun eteneminen, osallistumismahdollisuudet ja alustava aikataulu. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan kaavan yhteydessä
laadittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnitteluprosessin edetessä.

2

Suunnittelualue

Suunnittelualueen sijainti

Lahdenperän suunnittelualue sijoittuu Luovontien varteen, n. 5 km etäisyydelle kirkonkylän keskustan palveluista. Suunnittelualueelta on n. 15 km matka
Huikun lauttasatamaan. Osayleiskaava-alueen pinta-ala on n. 270 ha.
3

Suunnittelutehtävän tausta
Hailuodon kunta on käynnistänyt alkuvuodesta 2012 koko kunnan kattavan
kehityskuvatarkastelun lisäksi osayleis- ja asemakaavoituksen usealla eri osaalueella, joihin myös Lahdenperä kuuluu.
Kunnan käynnistämien kaavahankkeiden yleisiä tavoitteita ovat taajaman hallittu kasvu, saarta kattavan kehityksen tukeminen sekä luonnonarvot huomioiva suunnitelmallinen maankäyttö.
Lahdenperän alueella maankäyttöä ja rakentamista ohjaavat Oulun seudun
yhteinen yleiskaava 2020, Hailuodon rantayleiskaava sekä KirkonkyläOjakylä-Ulkokarvo osayleiskaava 1991 – 2010.
Lahdenperän alueella nykyistä kylärakennetta on tavoitteena tiivistää tarkistamalla voimassa olevia kaavoja ja osoittamalla yleiskaavassa pysyvälle asumiselle soveltuvia rakennuspaikkoja.
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Suunnittelun lähtökohdat
Yleiskuvaus
Hailuodon saari on kansallismaisemaa ja muodostaa valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön. Kulttuuriperinnön kannalta leimaavinta on alueen
kalastuskulttuuri, siihen liittyvä perinteisen ilmeensä säilyttänyt rakennuskanta ja rakennusten suhde merimaisemaan, avoimet ja karut rannat.
Hailuodon väkiluku on 1006 asukasta (30.11.2011). Nykyinen vakituinen asutus on keskittynyt pääosin saaren keskivaiheille Luovontien varteen tai sen
lähialueille. Laajimmillaan ja edustavimmillaan Hailuodon perinteinen kulttuuriympäristö on Ojakylän - Keskikylän sekä Kirkonkylän alueella. Maisemaa
leimaa tasainen, metsänreunan rajaama peltoaukea, jota elävöittävät talouskeskusten rakennusryhmät, ladot sekä puita ja pensaita kasvavat saarekkeet.

Pihapiirit peltoaukealla. Kuva: Jari Kokkonen. Lähde: Hailuodon kunta.

Suunnittelualueen nykytila, Lahdenperä
Lahdenperän suunnittelualue sijoittuu Ojakylänlahden perukalle, jossa Luovontie kulkee suhteellisen lähellä rantaa ja sen myötä myös asutus sijoittuu
Lahdenperän ympäristössä tien ja rannan läheisyyteen. Rannat ovat hyvin
matalia ja soisia. Lahdenperän suunnittelualueella Luovontien ja rannan välinen alue on valtaosin metsän peitossa ja puusto peittää näkymät Luovontieltä
merenlahdelle suunnittelualueen kohdalla. Suunnittelualueen ympäristössä
peltoja sijoittuu rannan lähelle koko lahden alueella.
Ojankylänlahden perukka sisältyy valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Alue on myös kasvitieteellisesti merkittää paikka. Lahdenperän merenlahti kuuluu Natura 2000-verkostoon.
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Kaavoituksen tavoitteet
Lahdenperän alue kuuluu Ojakylään, jonka asutus sijoittuu nauhamaisesti
Luovontien varteen ulottuen Kirkonkylän keskustaajamaan saakka. Hailuodossa perinteinen kylärakenne on väljä ja pihapiirit ovat rakentuneet lukuisista
piharakennuksista. Luovontien ympäristön lisäksi perinteinen asutus on pieninä saarekkeina peltojen keskellä tai nauhamaisena metsien reunoilla.
Varsinaisella suunnittelualueella sijaitsee n. 80 loma- tai asuinrakennusta sekä niihin liittyviä talousrakennuksia. Alueeseen ei ole kohdistunut viime aikoina merkittäviä rakentamispaineita.
Kaavoituksen tavoitteena on osoittaa täydennysrakentamiseen soveltuvat
alueet Lahdenperän suunnittelualueelta. Osayleiskaavassa osoitetaan myös
alueet, jotka tullaan asemakaavoittamaan.
Kaavan laadinnan pääkohtia ovat pysyvän asutuksen sijoittaminen nykyinen
rakennuskanta, maisemalliset tekijät ja luonnonolosuhteet huomioiden. Huomioitavia tekijöitä ovat alueen maisemallisesti merkittävät peltoaukeat, kyläraitti sekä vesistöihin liittyvät erityiset luontoalueet (Natura-alue).
Kaavoitettava alue käsittää n. 400 – 500 metrin levyisen alueen Luovontien
molemmin puolin. Rakentamiseen varattavat alueet osoitetaan kaavassa nykyisen tiestön ja kunnallistekniikan kannalta edullisille alueille täydentämään
Luovontien varteen sijoittuvaa kylärakennetta.

Suunnittelualue on rajattu punaisella viivalla.
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Kirkonkylä–Ojakylä-Ulkokarvo osayleiskaavassa ja Hailuodon rantayleiskaavassa on osoitettu ulkoiluun, virkistykseen ja moottorikelkkailuun tarkoitettuja
reittejä ja alueita. Suunnittelun tavoitteena on Lahdenperän alueella huomioida olemassa olevat reitistöt ja sekä osoittaa rakentamisen ulkopuolelle jäävät
virkistysalueet, pellot sekä maa- ja metsätalousalueet.
6

Aluetta koskevat suunnitelmat

6.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Alueen maankäytön suunnittelua koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT). Ne koskevat mm. toimivaa aluerakennetta, eheytyvää yhdyskuntarakennetta, elinympäristön laatua, kulttuuri- ja luonnonperintöä sekä
toimivia yhteysverkostoja. Suunnittelualuetta koskevat seuraavat alueidenkäyttötavoitteet:
Toimiva aluerakenne:
Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä
kyläverkoston kehittämistä. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla kiinnitetään alueidenkäytössä huomiota jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan
monipuolistamiseen. Alueidenkäytössä otetaan huomioon haja-asutukseen ja
yksittäistoimintoihin perustuvat elinkeinot sekä maaseudun tarve saada uusia
pysyviä asukkaita.
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailuja muita
vapaa-ajan toimintoja suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria.
Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia.
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään.
Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston
ja arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä
on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.
Alueidenkäytön suunnittelussa matkailualueita tulee eheyttää ja osoittaa matkailun kehittämiselle riittävät alueet. Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan
tukeutuva loma-asutus on suunniteltava siten, että turvataan luontoarvoiltaan
arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys.
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat tavoitteista kohdistuvat laadittavaan osayleiskaavaan:
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Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luontoja kulttuurimatkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja
arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta.
Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa otetaan huomioon luonnonvarojen sijainti ja
hyödyntämismahdollisuudet.
Alueidenkäytön suunnittelussa matkailualueita tulee eheyttää ja osoittaa matkailun kehittämiselle riittävät alueet.
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja verkostoja.
6.2

Maakuntakaava
Hailuodon kunta kuuluu Pohjois-Pohjanmaan liiton alueeseen ja PohjoisPohjanmaan maakuntakaavaan, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut
17.02.2005.
Maakuntakaavassa on Hailuodon kohdalla merkintä:
"Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeä alue. Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
ja rakennetut kulttuuriympäristöt."
Lahdenperän suunnittelualue rajautuu luonnonsuojelualueeseen (SL), joka
kuuluu Natura 2000 -verkostoon.
Luovontien suuntaisesti, saaren poikki on osoitettu viheryhteystarve, johon sisältyy sekä olemassa olevia että kehitettäviä ulkoilu-, pyöräily-, melonta- ym.
reittejä.

FCG Finnish Consulting Group Oy

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

6

13.7.2012

Ote maakuntakaavasta, suunnittelualue on rajattu punaisella

6.3

Oulun seudun yleiskaava 2020
Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Muhoksen ja Oulunsalon kunta sekä Oulun kaupunki ovat laatineet yhteisen Oulun seudun yleiskaavan
2020. Ympäristöministeriö on vahvistanut yleiskaavan 18.2.2005 ja se on tullut lainvoimaiseksi 25.8.2006. Yleiskaava toimii ohjeena laadittaessa ja muutettaessa kunnan omaa yleis- ja asemakaavaa. Yleiskaavassa esitetään tavoitteellinen yhdyskuntarakenne, keskus- ja liikenneverkko, suojelu- ja virkistysalueet sekä merkittävät seudulliset hankkeet. Tämän lisäksi esitetään luonnon- ja kulttuuriympäristön sekä maiseman kannalta arvokkaat alueet ja kohteet.
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Ote Oulun seudun yleiskaavasta, suunnittelualue on rajattu punaisella viivalla

Suunnittelualueille on seudun yleiskaavassa merkitty maaseutumaisen asumisen alueita (A-1).
Alue on tarkoitettu kylärakennetta tukevaa maaseutumaista asumista,
palveluja ja työpaikkatoimintoja varten.
Suunnittelusuositus A-1 -alueella:
Alueen rakennukset on sijoitettava olevaa rakennetta täydentäen siten,
että ympäröivä rakennuskanta, kyläkuva ja yhteydet oleviin palveluihin otetaan huomioon. Alueen vesihuolto on järjestettävä siten, ettei jätevesien käsittelystä aiheudu ympäristöhaittaa. Maiseman kannalta tärkeät pellot tulee
säilyttää rakentamattomana.
Suunnittelualueisiin kuuluu myös maa- ja metsätalousvaltaista aluetta
(M).
Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueelle voidaan
sijoittaa maa- ja metsätalouteen tai muuhun alueelle soveltuvaan elinkeinotoimintaan liittyviä asuinrakennuksia. Erityisistä syistä alueelle voidaan sijoittaa myös muita asuinrakennuksia. Rakennukset on sijoitettava siten, ettei
niistä aiheudu maisema- eikä ympäristöhaittaa.
Suunnittelusuositus M-alueella:
Asuinrakennukset on pyrittävä sijoittamaan olevien yhdyskuntateknisten verkostojen piiriin. Asuinrakentamisesta ei saa aiheutua kunnalle kohtuuttomia
kustannuksia pitkälläkään aikavälillä.
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Lahdenperän pohjukka on merkitty seudun yleiskaavassa Natura-alueeksi
(nat). Rantavyöhykkeelle, Natura-alueen ulkopuolelle on merkitty loma- ja
matkailualueita (R).
6.4

Hailuodon rantayleiskaava

Ote rantayleiskaavasta. Lahdenperän suunnittelualue on rajattu sinisellä viivalla.

Koko kuntaa koskevan oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan on PohjoisPohjanmaan Ympäristökeskus vahvistanut 18.6.2001 lukuun ottamatta kolmea osa-aluetta. (Sunikari, Matikanniemi - Pajuperä, Virpiniemi – Keskiniemi). Yhden Kyrönperässä olevan tilan osalta KHO palautti kaavan valtuuston
uudelleen käsiteltäväksi. Asia on tämän tilan osalta käsitelty kaavan täydennyksenä. Kahden vahvistamatta jätetyn osa-alueen (Matikanniemi - Pajuperä,
Virpiniemi - Keskiniemi) osalta on tehty Natura-selvitys. Kaavoitusta ei ole
näiden osalta kuitenkaan jatkettu.
Lahdenperän suunnittelualuetta koskevat kaavamerkinnät:
Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M)
Alueella on muu kuin maa- ja metsätalouden kannalta välttämätön rakentaminen kielletty (RL 31 pykälä).
Loma-asuntoalue (RA-4)
Rakennetun lomarakennuksen rakennuspaikka, jonne merivesi voi nousta.
Rakennuspaikalla olevia rakennuksia voidaan korjata ja ylläpitää nykyisessä
laajuudessaan. Jos oleva rakennus tuhoutuu, rakennuspaikalle saa rakentaa
uudet rakennukset entisten tilalle.
Tuhoutuneiden rakennusten tilalle voidaan rakentaa loma-asunto ja kolme
muuta rakennusta. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään
100 k-m2, josta loma-asunto enintään 60 k-m2.
Uudisrakennus on sijoitettava rakennuspaikalle siten, että rakennuksen vesivahingolle alttiit osat tulevat vähintään osa-aluetta koskevan rantayleiskaavamääräyksen mukaiselle korkeustasolle. Mahdollisen pengerryksen suurin
sallittu korkeus on 1 metri.
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Loma-asuntoalue (RA-2)
Rakennuspaikalle voidaan rakentaa loma-asunto ja kolme muuta rakennusta.
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100 k-m2, josta loma-asunto enintään 60 k-m2.
Erillispientalojen alue (AO)
Luonnonsuojelualue (SL-1)
Valtioneuvoston päätöksen 20.8.1998 mukainen Natura-2000 verkoston
Suomen ehdotukseen kuuluva alue, joka sisältyy myös Valtioneuvoston päätöksen 3.6.1982 mukaiseen valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan.
Maisemallisesti merkittävä alue (em-1)
Lahdenperän alueen poikki on merkitty myös ohjeellinen ulkoilu- ja retkeilyreitti.
6.5

Kirkonkylä–Ojakylä-Ulkokarvo osayleiskaava 1991-2010
Koko kunnan kattava yleiskaava (vuodelta 1977) sekä Kirkonkylän - Ojakylä Ulkokarvon osayleiskaava 2010 (vuodelta 1992) ovat korvautuneet seudullisella yleiskaavalla.
Kirkonkylän - Ojakylä - Ulkokarvon osayleiskaava 2010 on kunnanvaltuuston
vahvistama ja kunnan päätöksellä toimii suunnittelutarveratkaisujen pohjana.
Osayleiskaava jakaantuu kahteen osaan
1. maankäyttösuunnittelma 1991 -2010
2. alueittaiset rakentamisohjeet ja –suositukset
Osayleiskaavaan liittyvissä rakentamisohjeissa on annettu ohjeita mm. rakentamisen sijoittumisesta, pihan muodostamisesta, rakennusmassan mittasuhteista ja julkisivumateriaaleista.

Kirkonkylä-Ojakylä-Ulkokarvo osayleiskaava. Lahdenperän suunnittelualue on rajattu
punaisella viivalla.
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6.6

Rakennusjärjestys
Hailuodon kunnanvaltuusto on hyväksynyt alueella voimassaolevan rakennusjärjestyksen 8.5.2003.

6.7

Maanomistus

Kiinteistöjaotus. Suunnittelualue on rajattu punaisella viivalla.

7

Aluetta koskevat selvitykset
Aluetta koskevat aikaisemmat selvitykset
Kokonaisuudessaan Hailuodon kulttuuri- ja luonnonympäristöä koskisen on
laadittu lukuisia suojeluohjelmia, suunnitelmia ja selvityksiä.
Lahdenperän aluetta koskevia selvityksiä ovat Kirkonkylä –Ojakylä -Ulkokarvo
osayleiskaavan liittyvien selvitysten lisäksi keskeisiä Hailuodon rantayleiskaavan yhteydessä laaditut selvitykset:
-

Kasvillisuusselvitys, Ympäristötaito Oy, 1997
Luonnonolosuhteiden yleistä luonnehdintaa, Ympäristötaito Oy, 1997
Maisema- ja kulttuuriympäristö, Ympäristötaito Oy, 1997
Kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuskannan inventointi, osa 1 ja 2

Kaavoituksen yhteydessä tehtävät perusselvitykset perustuvat olemassa olevan lähtöaineiston ja aiempien selvitysten analysointiin sekä maastokäyntien
tietoihin.
Maisema
Alueesta laaditaan maisema-analyysi olemassa olevan aineiston, kartta- ja
maastotyöskentelyn pohjalta. Maastoinventoinnin yhteydessä alueelta valoku-
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vataan maisemallisesti merkittäviä kohteita. Lähtötietona käytetään alueelle
aiemmin laadittuja selvityksiä.
Työvaiheessa tuotetaan maisemaselvityskarttoja suunnittelun pohjaksi. Selvityksessä kuvataan alueen maiseman nykytila, todetaan maisemallisesti merkittävät alueet ja määritellään reunaehdot niiden ominaispiirteiden säilymiselle.
Selvitysten pohjalta määritellään alueet, joille rakentamista ei suositella/ säilytettäväksi suositeltavat alueet ja ne esitetään erillisellä kartalla. Säilytettäväksi suositeltaville alueille annetaan suositukset ja esitetään toimenpiteitä
haitallisten maisemavaikutusten lieventämiseksi.
Rakennettu kulttuuriympäristö
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden selvityksessä selvitetään suunnittelualueen rakennuskanta ja rakennetun ympäristön ominaispiirteet yleispiirteisesti, määritellään ja arvotetaan suunnittelualueen kulttuurihistoriallisesti
arvokkaat ja omaleimaiset aluekokonaisuudet sekä määritellään mahdolliset
suojelutavoitteet ja suunnittelusuositukset. Selvityksessä huomioidaan suunnittelualueelta myös mahdolliset jälleenrakennuskauden muodostamat ja tyylipuhtaina säilyneet aluekokonaisuudet.
Selvitystyö perustuu olemassa olevaan aineistoon, maastokäynteihin, inventointeihin, kartoituksiin, karttoihin sekä valo- ja ilmakuviin. Suunnittelualueella haastatellaan myös alueen asukkaita ja toimijoita.
Muinaismuistot
Kesän ja syksyn 2012 aikana suunnittelualueella tehdään muinaismuistoselvitys, joka jakaantuu seuraaviin osatehtäviin:
Esiselvitys
Esiselvitysvaiheessa tutustutaan alueen aiempaan tutkimushistoriaan sekä selvitetään muun aineiston perusteella alueen arkeologisesti potentiaalit alueet. Muinaisjäännösinventoinnin lähtötiedot perustuvat muinaisjäännösrekisterin tietoihin.
Inventoinneissa huomioidaan erityisesti muuttuvan maankäytön alueet, kuten
rakennuspaikat, sekä yleisluontoisesti muu kaavoitettava-alue. Arkistotyöskentelyvaiheessa etsitään erityisesti aluetta kuvaavia historiallisia kartta-aineistoja,
joiden perusteella voidaan määrittää luotettavasti historiallisen asutuksen ja
muiden mahdollisesti muinaisjäännöksinä pidettävien historiallisten rakenteiden
sijainti. Mahdollisia esiselvitysaineistoja ovat mm. historialliset kartat ja paikallishistoriat.
Maastotyöt
Maastotyöskentelyvaiheessa keskitytään erityisesti historiallisen ajan kohteisiin.
Maastotyöskentelyn yhteydessä pyritään etsimään muinaisjäännöskohteita esitöissä määritellyiltä potentiaalisilta alueilta. Kohteiden paikantaminen ja alustava
rajaus tehdään inventointiin riittävällä tarkkuudella. Kohteiden paikantamisen
perusteena on maaston topografia ja maastossa tehdyt havainnot. Kohteet dokumentoidaan valokuvaamalla, kirjallisin muistiinpanoin ja karttamerkinnöin. Sijaintimittaukset tehdään tarpeen mukaan joko GPS-laitteella tai kelamitan avulla. Kohteiden sijainnista laaditaan kartta.
Raportointi
Maastotöiden jälkeen tehdyt havainnot analysoidaan ja niiden merkitys arvioidaan.
Laadittavassa raportissa kuvaillaan kohteet ja niiden sijainti. Sijainnin kuvaaminen tehdään koordinaattien ja karttapiirroksen avulla. Raportissa esitetään arvio
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muinaisjäännöksen laajuudesta, säilyneisyydestä ja mahdollisesta suojaalueesta.
Luonto
Maankäytön suunnittelun pohjaksi laaditaan luontoselvitys maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavalle asettamien sisältövaatimusten mukaisella tarkkuudella. Selvitys perustuu olemassa oleviin kirjallisiin taustatietoihin alueen luontoarvoista sekä kaavoitettavan alueen yleispiirteiseen maastoinventointiin. Inventointien perusteella kuvataan alueen luonnonolosuhteita yleisesti ja esitetään alueen mahdolliset kansallisten lakien mukaiset (LsL 29§, MetsäL 10§,
VesiL 15a ja 17a§) tai paikallisesti arvokkaat (mm. perinnebiotoopit) luontotyypit.
Luontoselvityksen tavoitteena on, että maankäytön suunnittelussa voidaan
huomioida luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden elinympäristöjen
säilyminen sekä virkistyskäyttöä palvelevien luontokohteiden turvaaminen.
Selvityksen työvaiheet sisältävät lähtötietojen koonnin ja analysoinnin, maastotyöt ja raportoinnin
8

Vaikutusten arviointi
Kaavan ympäristövaikutukset arvioidaan osana kaavaprosessia. Vaikutukset
tarkastellaan arvioidulla vaikutusalueella maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.
Suunnittelun yhteydessä selvitetään maankäyttöratkaisujen sosiaaliset, kulttuuriset, liikenteelliset, yhdyskuntataloudelliset ja ympäristövaikutukset. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa huomioidaan muun muassa viihtyisyyteen, sosiaaliseen kanssakäymiseen, yhteenkuuluvuuteen, turvallisuuteen ja
virkistykseen liittyviä näkökohtia. Kulttuuristen vaikutusten arvioinnin lähtökohtana ovat muun muassa alueen paikallishistoria sekä alueen perinteiset
elinkeinot. Ekologisten vaikutusten arvioinnissa keskeisenä pidetään muun
muassa luonnon paikalliseen monimuotoisuuteen liittyviä kysymyksiä.
Muita vaikutusten arvioinnissa käsiteltäviä asiakokonaisuuksia ovat tie- ja katuverkon ratkaisuihin sekä liikenne-ennusteisiin perustuvat liikenteelliset
vaikutukset (mm. melu, liikenneturvallisuus, vaikutukset raskaan liikenteen
ja joukkoliikenteen hoitoon ja kevyen liikenteen toimivuuteen) sekä yhdyskunta-rakenteeseen, tekniseen huoltoon ja palvelurakenteeseen liittyvät taloudelliset vaikutukset. Vaikutusten arviointi tehdään asiantuntija-arviona.
Arvioinnin pohjana käytetään laadittuja selvityksiä ja kirjallisuutta, maastokäyntejä sekä vuorovaikutusta tilaajan ja alueen asukkaiden kanssa.
Ympäristövaikutusten arviointityö etenee rinnan varsinaisen suunnittelun ja
vaihtoehtojen vertailun kanssa niin, että suunnittelussa huomioidaan mahdolliset kielteiset vaikutukset ja niiden ehkäisy. Arviointi laaditaan osaksi kaavaselostusta.

9

Osallistuminen ja vuorovaikutus

9.1

Osalliset
Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia
ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §). Osallisilla on myös mahdollisuus
esittää neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ennen kaavaehdotuksen
nähtäville asettamista (MRL 64 §).
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Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin valmisteilla oleva kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa:
-

kaavan vaikutusalueen asukkaat, yritykset ja elinkeinonharjoittajat, virkistysalueiden käyttäjät, kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat

Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:
 asukkaita edustavat yhteisöt kuten asukasyhdistykset sekä kylätoimikunnat
 tiettyä intressiä tai väestöryhmää edustavat yhteisöt kuten luonnonsuojeluja rakennusperinneyhdistykset;
 elinkeinonharjoittajia ja yrityksiä edustavat yhteisöt
 erityistehtäviä hoitavat yhteisöt tai yritykset kuten energia- ja vesilaitokset;
Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:
 kunnan hallintokunnat ja lautakunnat
 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, PohjoisPohjanmaan maakuntamuseo, Museovirasto
9.2

Suunnitteluvaiheet ja aikataulu
Kaavan valmistelusta saa tietoja kunnan ilmoituksista (kuulutus) ja tiedotteista, kaavan nähtävillä pitämisestä, lehdistöltä ja tiedotustilaisuuksista sekä internet-sivuilta www.hailuoto.fi sekä kaavan laatijalta.
Seuraavassa esitetty aikataulu on ohjeellinen ja saattaa muuttua kaavoitusprosessin edetessä.
Aloitusvaihe: Kaavoituksen vireilletulo (tammikuu 2012)
Kaavoituksen tullessa vireille siitä tiedotetaan julkisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville, jolloin osallisilla ja kunnan asukkailla on mahdollisuus esittää mielipiteensä siinä esitetyistä osallistumis- ja
vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.
Kaavasta järjestetään ensimmäinen viranomaisneuvottelu.
Kaavan tavoitteet, täydentävät selvitykset ja luonnos (helmikuu 2012
- syyskuu 2012)
Kaavan tavoitteista järjestetään yleisötilaisuus kevättalven aikana. Tavoitteiden pohjalta alkaa kaavaluonnoksen valmistelu.
Kevään ja kesän aikana 2012 laaditaan täydentävät perusselvitykset
Kaavan luonnosaineiston valmistuttua se asetetaan nähtäville ja siitä tiedotetaan julkisesti. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta kirjallisesti tai suullisesti (MRA 30 §). Kaavaluonnos on tavoiteaikataulun mukaan nähtävillä syksyllä 2012. Luonnoksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Saatu palaute käsitellään koosteeksi.
Kaavan ehdotusvaihe (lokakuu 2012 - helmikuu 2013)
Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus,
joka valmistuu alustavan aikataulun mukaan alkuvuodesta 2013. Hailuodon
kunnanhallitus päättää sen nähtäville asettamisesta 30 päivän ajaksi (MRL 65
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§, MRA 27 §). Kaavaehdotus on nähtävillä tavoiteaikataulun mukaan kevättalvella 2013.
Kaavan nähtävillä olosta ilmoitetaan julkisesti. Kunnan jäsenillä ja osallisilla
on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta (MRL 65 §, MRA 27 §). Ehdotusvaiheessa ulkopaikkakuntalaisille kaava-alueen maanomistajille tiedotetaan
postitse kunnassa tiedossa olevien osoitteiden mukaisesti. Muistutus on toimitettava kirjallisena Hailuodon kaupunginhallitukselle ennen nähtävillä olon
päättymistä.
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen järjestetään tarvittaessa ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu.
Hyväksymisvaihe (kevät 2013)
Kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan perustellut vastineet. Hailuodon kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan. Kaavan
hyväksymispäätöksestä kuulutetaan virallisesti.
10
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