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1 LAUSUNNOT

1.1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
alueidenkäyttöryhmän päällikkö Taina Törmikoski,
alueidenkäytönasiantuntija Touko Linjama, 29.3.2019

Hailuodon kunta on laatinut kunnan strategisen yleiskaavaehdotuksen sekä pyytänyt siitä mm. ELY-keskukselta lausun-
toa. Strateginen yleiskaava on tarkoitus laatia yleispiirteisenä, mutta oikeusvaikutteisena tarkempaa kaavoitusta ohjaa-
vana kaavana. ELY-keskus on lausunut kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 30.6.2016 ja kaavaluonnoksesta
4.4.2018. Kaavasta on järjestetty viranomaisneuvottelut 19.2.2016 ja 5.12.3018. Lisäksi kaavahankkeen aikana on järjes-
tetty työneuvotteluita.
Kaavaehdotusvaiheen aineistosta käy selkeästi esille kaavatyölle asetetut tavoitteet ja kaava-aineisto on huolellisesti laa-
dittu. ELY-keskuksella on ollut mahdollisuus lausua näkemyksensä kaavoituksen eri vaiheissa ja nämä näkemykset on
huomioitu. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan laadittu kaava antaa hyvät edellytykset niin Hailuodon kunnan kokonais-
valtaiseen kehittämiseen kuin sen osa-alueidenkin tarkempaan suunnitteluun. ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa
Hailuodon strategisen yleiskaavan ehdotuksesta.

Kaavan laatijan vastine: Asia merkitään tiedoksi.

1.2 Oulun seudun ympäristötoimi
ympäristöjohtaja Leena Tuuri, ympäristönsuojelupäällikkö Jonna Hakala,
3.4.2019

Oulun seudun ympäristötoimi on antanut lausunnon Hailuodon strategisen yleiskaavan 2030 kaavaluonnoksesta ja val-
misteluvaiheen aineistosta 4.4.2018 (OUKA/3091/2018). Kaavaluonnosta koskevassa lausunnossa esille tuodut näkemyk-
set tulisi ympäristönsuojeluviranomaisen mielestä huomioida strategisessa yleiskaavassa.
Strategisessa yleiskaavassa tulee huomioida, että maakuntakaavassa Hailuotoon ei ole merkitty tuulivoima-alueita. Maa-
kuntakaavassa koko Hailuoto on merkitty valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi sekä valtakunnallisesti arvok-
kaaksi kulttuuriympäristöksi. Lisäksi Hailuodossa on valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuuluva harjualue. Maa-
kuntakaavan yleismääräyksissä todetaan, että tuulivoimarakentamista suunniteltaessa voimalat tulee sijoittaa kyseisten
alueiden ulkopuolelle. Strategisessa yleiskaavaehdotuksessa Harjun tuulivoima-alue sijoittuu edellä mainituille alueille.
Alueidenkäytön suunta määritellään strategisella yleiskaavalla ja ympäristötoimen näkemyksen mukaan strategisessa
yleiskaavassa tulisi huomioida maakuntakaavan selostuksella esille tulevat tuulivoimaloita koskevat yleiset suunnittelu-
määräykset. Ympäristötoimi pitää edelleen tärkeänä, että ennen Harjun tuulivoima-alueen käytön ratkaisemista selvite-
tään asianmukaisesti, millaisia edellytyksiä alueen käyttämiseen esimerkiksi tuulivoima-alueena on. Selvitykset tulee
tehdä ennen kuin kyseiselle alueelle ryhdytään laatimaan tuulivoima-alueen osayleiskaavaa. Selvitysten tulee kattaa
myös vaikutusten arviointi ihmisen terveydelle ja viihtyvyydelle.

Kaavan laatijan vastine:
Maakuntakaava ohjaa tuulivoimarakentamista vain seudullisen tuulivoimarakentamisen (vähintään 10 tuulivoi-
malaa tai kokonaisteho 45 megavattia) osalta.  Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoima-alueiden ulkopuolelle
voidaan toteuttaa tuulipuistoja, jotka eivät ole merkitykseltään seudullisia (alle 10 voimalaa tai kokonaisteho alle
45 megavattia).  Maakuntakaavan merkintöjen selityksiin kirjatut tuulivoimaloiden yleiset suunnittelumääräykset
koskevat myös ei seudullista tuulivoimarakentamista. Ko. suunnittelumäääryksissä on seuraava lause, joka on Hai-
luodon kunnan osalta kohtuuton:

”Tuulivoimarakentamista suunniteltaessa voimalat tulee sijoittaa mm.  valtakunnallisesti ja maakunnal-
lisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen sekä harjujensuojeluohjel-
man alueiden ulkopuolelle.”

Kohtuuttomaksi edellä esitetyn vaatimuksen tekee se, että Hailuodon koko laaja saari on määritelty valtakunnal-
lisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.   On kohtuutonta, jos valtakunnallisen maisema-alueen status estäisi vähäi-
senkin tuulivoimarakentamisen (1-2 voimalaa) alueella, jossa muutaman tuulivoimalan rakentaminen riittävän
matalana ei oleellisesti muuta saaren valtakunnallista maisema-arvoa.  On muistettava, että maakuntakaavan
tulisi olla joustava ja tältä osin voidaan tarkempien selvitysten myötä pohtia onko vähäiselle tuulivoimarakenta-
miselle Harjun alueella mahdollisuuksia: Oleelleista  maakuntavaavan ohjausvaikutuksessa on,  etteivät maakun-
takaavan keskeiset tavoitteet tarkemmissa kaavoissa  vaarannu.
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Harjun alue on osoitettu Hailuodon strategisessa kaavassa selvitysalueeksi (se), sillä mm. yllä mainitut asiat sekä
myös mahdollisen tuulivoimarakentamisen luontovaikutukset on pohdittava ja selvitettävä tarkoin asian jatko-
suunnittelussa yksityiskohtaisemman  osayleiskaavoituksen  ja siihen liittyvien selvitysten myötä. Tässä vaiheessa
strategisen tason selvitysalue merkintä Harjun alueella on riittävä mahdollisen tuulivoimarakentemisen selvittä-
miseen.

Yleiskaavaehdotuksessa on esitetty uutta asutusta pääosin olemassa olevien asuinalueiden yhteyteen. Lisäksi on osoi-
tettu keskustan ulkopuolelle Viinikantien varteen uusi teollisuus- ja työpaikka-alue reservialueena. Ympäristönsuojeluvi-
ranomainen pitää tärkeänä, että nämä alueet ovat viemäröitävissä niiden toteutuessa.

Kaavan laatijan vastine:
Myös kunnan tavoitteena on, että kaikki uudisalueet liitetään siirtoviemäriin.

Ympäristötoimi pitää ampumarataa koskevia kaavamääräyksiä asianmukaisina.
Ympäristötoimi pitää hyvänä, että nykyisille eläinsuojille on osoitetut suojavyöhykkeet.
Kaavamääräyksien osalta kaavamerkinnällä AM2 (maatilojen talokeskusten alue) olevaa minimipinta-alavaatimusta 8000
m2 ympäristötoimi pitää liian pienenä. Enintään viiden hevosen tallin rakennuspaikan tulisi olla vähintään hehtaarin ko-
koinen.
Ympäristötoimen näkemyksen mukaan täsmentämättömällä kaavamerkinnällä TY rajataan alueelle sijoittuva teollisuus
sellaiseen, josta ei aiheudu melua, ilman, veden, maaperän saastumista, raskasta liikennettä tai muita ympäristövaiku-
tuksia. Mikäli alueelle sallitaan sijoittuvan toimintaa, josta voi aiheuta ympäristövaikutuksia tulee sallittavat ympäristö-
vaikutukset täsmentää kaavamerkinnässä.

Kaavan laatijan vastine:
AM2 merkintä ei ota kantaa eläinten määrään rakennuspaikalla, jolloin voidaan käyttää 8000 m2 vähimmäis-
vaatimusta rakennuspaikalle. Kaavamääräyksessä todetaan, että ”rakennuspaikan koko tulee suhteuttaa tilan
toimintaan ja eläinmääriin”.  Kaavamääräystä täsmennetään lausunnossa esitetyn mukaisesti kuitenkin vielä
seuraavalla lauseella:  ”Enintään viiden hevosen tai ponin harrastustallin rakennennuspaikan tulisi olla vähintään
hehtaarin kokoinen”.

1.3 Suomen metsäkeskus, Pohjois-Pohjanmaa
elinkeinopäällikkö Eeva-Liisa Repo, 5.4.2019

Suomen metsäkeskus kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Hailuodon strategisen yleiskaavan 2030 kaavaehdotuk-
sesta. Metsäkeskus on aikaisemmin antanut lausunnon kaavaluonnoksesta ja valmisteluvaiheen aineistosta. Lausunnossa
esiinnostetut asiat on käsitelty kaavan laatijan antamissa vastineissa.
Kaavaehdotuksessa metsäalueiden pääasialliset kaavamerkinnät ovat M ja MU, joilla metsälaki on voimassa ja alueille
voidaan myöntää kestävän metsätalouden rahoituslain (kemera)mukaisia tukia.  MU-merkinnän kaavamääräyksessä on
viittaus virkistys- ja vapaa-ajan verkostoon ja siihen, että metsää on hoidettava sen erityilsluonteen edellyttämällä tavalla,
jonka mahdollistaa myös metsälain 5b§. Koska metsänkäsittelystä ei ole käytössä tarkempaa määrittelyä, metsäkeskus
esittää, että toimenpiteissä sovelletaan kulloinkin ajantasalla olevia Tapion Metsänhoidon suosituksia.
Metsien Natura-alueet on merkitty SL-merkinnällä ja muutamia metsäisiä ranta-alueita on merkitty Rantavyöhkkeen mo-
nitoimialueiksi, joilla ei sovelleta metsälakia eikä kemera-lakia. Osalla näistä on voimassa jo aiemmin laaditut ranta- tai
osayleiskaavat.

Kaavan laatijan vastine: Asia merkitään tiedoksi, eikä lausunto aiheuta muutostarpeita kaavaan.

1.4  Haluodon seurakunnan Kirkkoneuvosto
kirkkoneuvoston puheenjohtaja Timo Juntunen, Kirkkoherra, 28.3.2019

Hailuodon seurakunnan kirkkoneuvosto on tutustunut kokouksessaan 27.3.2019 nähtävillä olevaan strategisen yleiskaa-
van kaavaehdotukseen, jonka johdosta kaavaan esitetään seuraavia muutoksia, jotta seurakunnalle tärkeät seikat voi-
daan huomioida myöhemmin tarkemmassa kaavoituksessa. Muutoksia perustellaan seurakunnan tulevaisuuden suunni-
telmilla ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksella. Maankäyttö ja rakennuslain 39 S:n mukaisesti yleiskaava
ei saa aiheuttaa maanomistajalle kohtuutonta haittaa.
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1. Hautausmaa-alue (EH) merkintää tulee laajentaa koskemaan laajempaa aluetta mitä nykyinen hautausmaa, jo-
hon merkintä on tarkasti rajattu. Hailuodon seurakunta on hankkinut maa-alueita hautausmaan laajentamiseksi,
koska nykyinen alue on käymässä riittämättömäksi. Nykyinen hautausmaa sisältää muinaisjäännöksiä, jotka
asettavat rajoituksia alueen käytölle. Merkintää vaaditaan laajennettavaksi etelän ja lännen suuntaan.
Kaavan laatijan vastine:
Strategisen yleiskaavan aluevarausten rajat ovat ohjeellisia, eivätkä sido alueidenkäyttövarausten rajoja tiukasti
paikoilleen, vaan niitä voidaan tulkita tarkemman suunnittelun myötä.  Strategista kaavaa voidaan kuitenkin
muuttaa teknisenä muutoksena niin, että haustausmaa-alueen (EH) rajausta siirretään lausunnossa esitetyn
suuntaisesti.

2. Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten alue (YK) merkintää tulee supistaa koskemaan ainoastaan
kirkkoa ja sen lähialueet. Yleisenä suuntauksena on, että seurakunnat luopuvat muusta omistamastaan raken-
nusmassasta.

3. Asuntoalue (A) merkintä tulee ulottaa Kirkonmäen alueelle saakka, ja pappilana tunnettu vuokratalo, jossa si-
jaitsee kirkkoherranvirasto, tulee sisällyttää merkinnän sisälle. Merkinnän laajentaminen tukee kyläalueen tiivis-
tämistä, ja on perusteltua sijoittaa asutusta lähelle asukkaille tärkeitä palveluita. Mikäli kaavassa tulee osoittaa
virkistysalue (V) merkintä eri pääkäyttötarkoituksia sisältävien merkintöjen välille, voidaan Kirkonmäen laki
osoittaa virkistysalueeksi.

Kaavan laatijan vastine: Kaavaa  muutetaan lausunnossa esitettyyn suuntaan, niin että  viheralue sijoittuu kir-
kon ja Pappilan  vuokratalon väliin, jolloin vuokratalon alue muuttuu osaksi eteläpuoleista A -aluetta.

1.5  Lumijoen kunta
 kunnanhallitus § 74, 25.3.2019

Hailuodon kunnan tekninen toimi pyytää lausuntoa strategisen yleiskaavan 2030 kaavaehdotuksesta. Strateginen yleis-
kaava laaditaan yleispiirteiseksi, mutta oikeusvaikutteiseksi kaavaksi, joka ohjaa jatkossa yksityiskohtaisempien kyläkaa-
vojen laatimista. Laadittavan kaavan alue käsittää Hailuodon pääsaaren rantavesialueineen ja lähisaarineen. Yleiskaavan
alue käsittää Hailuodon pääsaaren rantavesialueineen ja lähisaarineen. Suunnittelualueen laajuus on noin 336 km2.
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Vaikka ranta-alueet kuuluvat mukaan strategisen kaavan kokonaisuuteen, ei tällä kaavalla puututa ranta-alueiden raken-
tamisen mitoitukseen.
Lumijoen kunnan ja Hailuodon yhteinen vesiraja sijaitsee Luodonselällä noin viiden kilometrin päässä Hailuodon kaak-
koispuolen ranta-alueista. Lumijoen lähin ranta-alue on Varjakan kylää. Hailuodon puoleisella kaakkoiskärjen rannikko-
alueella sijaitsee Isomatala-Maasyvälahden suojelualue, joka on Natura-alue, lintujensuojeluohjelma-alue sekä yksityisen
mailla olevaa suojelualuetta.

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomauttamista Hailuodon strategisen yleiskaavan kaavaehdotuk-
seen. Lumijoen kuntaa lähinnä oleva ranta-alue on pääosin suojelualuetta, joten kaavalla ei tulevaisuudessakaan olla oh-
jaamassa rakentamista alueelle.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kaavan laatijan vastine: Asia merkitään tiedoksi.

1.6  MTK-Pohjois-Suomi ry.
 matti.tyhila@mtk.fi, 5.4.2019

MTK-Pohjois-Suomi ry pyytää huomioimaan Hailuodon strategisen yleiskaavan 2030 laadinnassa seuraavat kohdat:
Maanomistajille on tärkeää, ettei yleiskaava aiheuta kiinteistön käytölle kohtuutonta haittaa.
Kaavan tulee ottaa riittävästi huomioon tulevaisuuden tarpeet maatilojen investoinneissa ja rakentamisessa. Suomessa
maatalouden kilpailukyvyn parantaminen edellyttää toiminnan laajentamista, jolloin tilakoko kasvaa ja tilan vaikutusalue
siinä mukana. Tilojen tulevaisuudelle on tärkeää, että maatalousrakentaminen, pellonraivaus ja maatilamatkailu otetaan
erityisesti huomioon eikä liiallisia rajoitteita kaavan synny.
Maanomistajia tulee kohdella kaavoituksessa tasapuolisesti kuten perustuslaki edellyttää.

Kaavan laatijan vastine:
Maatalous on pyritty huomioimaan Hailuodon strategisessa yleiskaavassa niin hyvin kuin maanomistajien tasa-
puolisen kohtelun nimissä on mahdollista. Tasapuolisessa kohtelussa on pyrittävä huomioimaan kaikki maan-
omistajat, myös ne, jotka asuvat /omistavat maata tuotantotilojen läheisyydessä.  Esimerkiksi kaavassa käytet-
tyä informatiivista merkintää eläintilojen suojaetäisyyssuositusalueesta ei ole osoitettu ”varalta” nykytilannetta
/voimassa olevia lupia tai tiedossa olevia hakemuksia laajempana, jottei muille maanomistajille aiheudu sellaisia
rajoitteita, joiden toteutumisesta ei ole varmuutta.

1.7 Hailuodon Nuorisoseura ry.
puheenjohtaja Maarit Parrila, varapuheenjohtaja Marjut Toppi,
hailuodon.nuorisoseura@luukku.com, 4.4.2019

Hailuodon Nuorisoseura ry:n johtokunta on tutustunut nähtävillä olevaan strategisen yleiskaavan kaavaehdotukseen,
jonka johdosta kaavaan esitetään seuraavia huomioita ja muutosehdotuksia.

NUORISOSEURANTALON KIINTEISTÖ JA KAAVAMERKINNÄT
Hailuodon Nuorisoseura ry:n omistama ja talkoovoimin ylläpitämä Nuorisoseurantalo on osoitettu kaavaehdotuksessa
merkinnällä arvokas rakennettu kulttuuriympäristö tai kohde ja talon kiinteistö on osoitettu keskustatoimintojen alue-
merkinnällä.
Keskustatoimintojen aluemerkintää kuvaavampi merkintä olisi Kirkonkylä — Ojakylä — Ulkokarvo osayleiskaavan huvi-
ja viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten alue (YV) —merkintä tms. Tällöin merkinnän rajaus on mahdollista olla
suurpiirteisempi kuten osayleiskaavalla, ja tarjoaisi mahdollisuuksia yleishyödyllisen toiminnan kehittämiseen kiinteis-
töllä myös tulevaisuudessa ilman kiinteistön maapohjaan kohdistuvaa verotusarvon korottumisen painetta. Muutok-
sella myös vähennettäisiin keskusta toimintojen merkinnän pirstaleisuutta.
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Strateginen yleiskaava, ehdotus 28.1.2019 Kirkonkylä — Ojakylä - Ulkokarvo osayleiskaava

Kaavan laatijan vastine:
Lausunnossa toivottu YV -merkintä ei vastaa ympäristöministeriön kaavamerkinnät -oppaan perusmerkintöjä, ja
se on strategisen kaavan tasoon nähden turhan rajaava ja yksityiskohtainen. Keskustatoimintojen alueen mer-
kinnän (C) on katsottu olevan strategisen kaavan (yleispiirteinen kaavataso) kyseessä ollessa paras ja joustavin
merkintä nuorisoseurantalon kiinteistölle tulevaisuuden mahdollisesti vielä tiedostamattomienkin tarpeiden
vuoksi:  C -merkintä antaa eniten mahdollisuuksia tarkempaan kaavoitukseen,  eikä merkintää ole tämän vuoksi
syytä muuttaa.

MAASEUTUELINKEINOJEN HUOMIOIMINEN STRATEGISENA LINJAUKSENA
Maankäyttö ja rakennuslain 39 §:n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon mm. kunnan elinkeinoelämän
toimintaedellytykset. Hailuodon kunnan kuntastrategian yksi neljästä strategisesta päämäärästä on luova ja positiivinen
yrittäjyysilmasto, jolla tarkoitetaan ennakkoluulotonta suhtautumista elinkeinoihin ja niiden mahdollisuuksiin takaamaan
työpaikkojen määrän sekä väestönkasvuun saaressa. Hailuodon kaikista työpaikosta yli viidesosa on alkutuotannossa
(maa- ja metsätalous sekä kalastus).

Yrittäjyys ja elinkeinot ovat ratkaisevassa asemassa osana kunnan menestystä. Strategisella kaavalla tulee osaltaan luoda
edellytyksiä kuntastrategian mukaisesti positiiviselle yrittäjyysilmastolle. Tämä toteutuu tasapuolisella suhtautumisella
erilaiseen yritystoimintaan. Kaavaehdotuksessa on huomioitu kaikki edellytykset matkailuelinkeinolle ja osoitettu laajoja
alueita teollisuuden ja työpaikkojen alueeksi. Kaavaehdotuksessa maaseutuelinkeinot on huomioitu ainoastaan sellaisten
karjatilojen osalta, joilla on ympäristölupa. Kuitenkin maaseutuelinkeinoja, jotka vaativat ympäristöluvan edellyttämän
karjatalouden kaltaista kaavallistahuomiota, on merkittävästi laajemmin mm. kasvinviljelytilat, lampaiden, hevosten ja
muiden tuotantoeläinten kasvatus ja pito, puutarha, kalastus ja pienteollisuus. Maaseutuelinkeinojen merkitys on mer-
kittävä paitsi Hailuodon elinkeinoina myös kulttuurimaiseman ylläpitäjänä. Huomionarvoista on myös se, että suurin osa
Hailuodon matkailupalveluista toteutuu tällä hetkellä maatalousyrittäjien sivuelinkeinonaja maaseutuyrittäjien toimesta.

Hailuodon Nuorisoseura ry esittää määrätietoisena toimintanaan kotiseudun hyväksi, että maaseutuelinkeinojen toimin-
taedellytykset ja uusien maaseutuyritysten mahdollistaminen on huomioitava kaavassa strategisena linjauksena. Vanhat
maatilat ja niiden lähialueet tarjoavat mahdollisuuden paitsi asumiselle myös maaseutuelinkeinoille, joten niiden kaava-
merkintä tulisi muuttaa vastaamaan kaavaehdotuksen AM — merkintöjä. Kalastus on ollut suuressa roolissa Hailuodon
asutuksen ja sen kulttuurimaiseman muodostumisessa, siksi kalastuselinkeinon tarpeiden ensisijaisuuden korostaminen
strategisena linjauksena on perusteltua erityisesti satama-alueilla ja suhteessa matkailuun.

Kaavan laatijan vastine:
Hailuodon strateginen yleiskaava on yleispiirteisen tason kaava, jossa  yksittäisiä tiloja ei välttämättä voida osoit-
taa kaavan yleispiirteisyyden vuoksi omalla kaavamerkinnällään, vaan alueiden käyttötarkoitukset on esitettävä
”laveammalla pensselillä”.  Strategisen kaavan alueiden käyttötarkoitukset tarkoittavat alueiden pääkäyttötar-
koituksia, jonka sisällä voi olla muitakin käyttötarkoituksia.  Tarkempi ja yksityiskohtainen alueidenkäyttötarkoi-
tusten määrittely tehdään tarkemman osayleiskaavoituksen myötä.
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Marjaniemen, Huikun ja Pöllän alueilla osoitetussa kehittämismerkinnässä (matkailun kehittämisen kohdealue)
on mainittu alueen kehittäminen myös satamatoimintojen ehdoilla. Merkintätekstiä on täsmennetty vielä mai-
ninnalla kalastuksesta.

MAISEMALLISESTI ARVOKKAAT ALUEET
Maankäyttö ja rakennuslain 39 §:n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon mm. rakennetun ympäristön,
maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen. Hailuodon kunnan kuntastrategian yksi neljästä strategisesta päämäärästä on
saaristolainen asuminen ja ainutlaatuinen ympäristö, jolla tarkoitetaan Hailuodon kunnan tarjoamaa asumista merelli-
sessä ympäristössä, jossa maaseudun kulttuuriympäristön ja luonnon ainutlaatuisuus ovat olennaiset tekijät nostalgista
miljöötä.
Kuntastrategian mukaisena kaavoituksen tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle ja toimivalle elinympäristölle ja taata
perinteisen maatalousmaiseman säilyminen. Kaavaehdotuksella on osoitettu laajoja alueita maisemallisesti arvokkaina
peltoalueina (MA). Kaavaselostuksen mukaan ne nykyiset peltoalueet, jotka eivät ole maisemallisesti arvokkaita on osoi-
tettu strategisessa yleiskaavassa maatalousalueiksi merkinnällä MT. Missään ei ole kuitenkaan kerrottu mihin peltoaluei-
den jako perustuu. Yhtäällä vuosisatoja sitten kuokitut peltoalueet vanhojen talojen läheisyydessä on merkitty A tai M —
alueiksi ja toisaalla muutama vuosi sitten raivattu pelto on MA —aluetta. Samoin vanhoja niittyalueita, joiden rippeet
ovat peltoina viljelykäytössä, on merkitty M tai MT alueiksi. Hailuoto on nimetty kokonaisena saarena yhdeksi Suomen
kansallismaisemista, ei ainoastaan maisemia sen päätien varrella.
Hailuodon kunnan maapoliittisessa ohjelmassa (luonnos) kansallismaisemaa luonnehditaan tärkeinä kulttuurihistorialli-
sena ympäristönä tai luonnonmaisemana, on siis kulunut hyvän aikaa niiden valmistumiseen. Aineistoa, mm. peltoaluei-
den määrittämiseen tämän linjauksen perusteella, on olemassa esimerkiksi Hailuodon kunnanviraston eteistilan seinällä
olevassa Isojaon aikaisessa karttakopiossa (kuva alla) tai kansallisarkiston digitaaliarkiston pitäjäkartastoissa.

Hailuodon Nuorisoseura ry esittää määrätietoisena toimintanaan kotiseudun hyväksi, että strategisella yleiskaavalla
määritetään MA — merkinnällä ne peltoalueet, jotka täyttävät maapoliittisen ohjelman linjauksen ja omaavat histori-
ansa viljelysalueena tai niittynä. Lisäksi halutaan kiinnittää huomioita avointen rantojen ja perinnebiotooppien merki-
tykseen maisema-arvoina.

Kaavan laatijan vastine:
Myös tähän lausunnon kohtaan on todettava, että Hailuodon strateginen yleiskaava on yleispiirteisen tason
kaava, jossa  alueiden käyttötarkoitukset on esitettävä ”laveammalla pensselillä”.  Strategisen kaavan alueiden
käyttötarkoitukset tarkoittavat alueiden pääkäyttötarkoituksia, jonka sisällä voi olla muitakin käyttötarkoituk-
sia.  Tarkempi ja yksityiskohtainen alueidenkäyttötarkoitusten määrittely tehdään tarkemman osayleiskaavoi-
tuksen myötä.
Maisemallisesti arvokkaina peltoalueina osoitetaan kaavoituksessa yleensä alueet, joiden säilyminen avoimina
ja viljelykäytössä on maisemakuvan kannalta tärkeää.  Merkintä ei edellytä, että alue olisi perinteinen ja hyvin
vanha pelto, vaan maisemakuvallista (visuaalista) arviointia tehdään myös kaavasuunnittelun yhteydessä.
Maiseman kulttuurivaikutteisuus on jatkuvaa ja ihmiset muokkaavat kulttuurimaisemaa koko ajan.  Tarkem-
man osayleiskaavoituksen myötä merkintöjä on siis mahdollista yksilöidä yksityiskohtaisemmiksi, jolloin
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lausunnossa esitetty  historia-aspekti on mahdollista ottaa käyttötarkoitusjaottelun perustaksi niin haluttaessa.
Kaavaselostuksen sivulla 45 on pyritty sanallisesti tuomaan esille eri maa- ja metsätalousmerkintöjen erot.

1.8 Hailuodon Metsästysseura ry.
puheenjohtaja Hannu Viitaluoma, 5.4.2019

Hailuodon metsästysseura ry pitää strategisessa yleiskaava 2030 ehdotuksessa hienona asiana sitä että ampumarata on
merkitty kaavaan. Ampumarata mahdollistaa Hailuodossa laajan ampumatoiminnan niin metsästysammunnoissa kuin
kilpailuammunnoissakin.

Hailuodon metsästysseura ry ei näe tärkeänä kunnan kaavoittaa lisää luonnonsuojelualueita saaressamme. Ympäristö-
keskus antoi julkilausuman 16.4.2002 jossa se ilmoitti että laajempiin metsästysrajoituksiin Hailuodossa ei enää tule ole-
maan tarvetta. Jos Hailuodon kunta yleiskaavan hakijana osoittaa tahtotilan luonnonsuojelualueille se tarkoittaa 775 Hai-
luodon metsästysseuran jäsenen kaventuneita metsästysmahdollisuuksia samoin kuin metsästysmatkailun pienenty-
mistä. Toivomme omalla riistanhoitotyöllä ja ympäristön arvostavalla toimillamme olevan niin suuri merkitys harrastuk-
semme jatkumiselle saaressamme etei sinne tarvitse kaavassa osoittaa luonnonsuojelualueita.

Kaavan laatijan vastine:
Luonnonsuojelualueiden (SL) laajuus on suurempi viimeisimmässä keväällä 2019 nähtävillä olleessa kaavaehdo-
tuksessa kuin aiemmin keväällä 2018 nähtävillä olleessa kaavaluonnoksessa.  Syy tähän on seuraava: Elinkeino-
, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) saatiin joulukuussa 2018 tuore paikkatietoaineisto, joka sisälsi
suojelutarkoituksiin valtiolle hankitut maa-alueet Hailuodossa. Ehdotusvaiheen kaavakartan SL alueiden laajuus
vastaa tätä ELY:ltä saatua uutta paikkatietoaineistoa. ELY:n ohjeistuksen mukaan kaikki valtiolle suojelutarkoi-
tuksiin hankitut maat tulee merkitä strategisessa kaavassa SL -merkinnällä ja näin on menetelty. ELY:ltä  saadun
tiedon mukaan kyseiset alueet on hankittu /hankitaan valtion omistukseen, jolloin kyseisten alueiden metsästys-
mahdollisuuksista muutoinkin tulee päättämään alueen maanomistaja eli valtio.
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2 MUISTUTUKSET

2.1 Muistutus 1

HAILUODON STRATEGINEN YLEISKAAVA 2030 / Palautetta kahdesta asiasta

Asia 1:
Kaavaan on merkitty Marjaniemen-Kengänperän merialueen edustalle tuulivoimala-alue. Miksi tällaista suunnitellaan?
Strategisessa yleiskaavassa tuodaan monessa yhteydessä esille Hailuodon merkitys valtakunnallisestikin arvokkaana
luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristönä. Hailuoto ja erityisesti Marjaniemi on tärkeä yleinen matkailu- ja virkistysalue
ja Kengänperän rantakaava-alueella on myös lisääntyvää vapaa-ajan asutusta. Tuulimyllyjen sijoittamisesta tähän mat-
kailun ja virkistymisen kannalta tärkeään ympäristöön on varmasti enemmän haittaa kuin hyötyä. Tuulimyllyt aiheuttavat
melua ja välkkymistä, pilaavat ainutlaatuista maisemaa, häiritsevät lintuja ja miten vaikuttanevatkaan meren eläviin. Stra-
tegisen yleiskaavan kaavaselostuksesta ei käy ilmi päteviä perusteluja Marjaniemi-Kengänperä –merialueen tuulivoimala-
alueen tarpeellisuudesta. Kantamme on, että tuulivoimala-aluetta ei pidä suunnitella eikä toteuttaa Marjaniemi-Kengän-
perä -merialueelle lainkaan.

Kaavan laatijan vastine:
Marjaniemen pohjoispuolella Kengänperällä on voimassa vuonna 1999 hyväksytty Hailuodon rantayleiskaava,
joka jää voimaan nyt laadittavan strategisen yleiskaavan hyväksymisen jälkeenkin.  Muistutuksessa kritisoitu
tuulivoima-alue on tuon vuonna hyväksytyn rantayleiskaavan aluevaraus, eikä sitä voida nyt laadittavalla yleis-
kaavalla poistaa. Ko. tuulivoima-alue on osoitettu nyt laadittavassa kaavassa informatiivisena ja sen kaavamer-
kintätekstissä todetaan, että aluevaraus perustuu tarkempaan kaavaan.  Asiaa oli selostettu kaavaehdotusvai-
heen kaavaselostuksen (28.1.2019) kohdissa 2. Tiivistelmä, 3.3.3  Yleiskaavat, 4.2.5  Rantayleiskaavan ja vireillä
olevien tarkempien osayleiskaavojen evästeet, 7. Yleiskaavan kuvaus /Tuulivoima-alueet ja selvitysalue  sekä
8.17 Kaavan oikeusvaikutukset.

Harjun alueelle kaavaillusta tuulivoima-alueesta ja siihen liittyvästä suunnittelusta ja ympäristövaikutusten arvioinnista
kaavassa on selkeä selostus. Tähänkin alueeseen liittyy kaavaselostuksen perusteella niin monia luonnon kannalta arve-
luttavia haittavaikutuksia, että kannattaneko 2-3 tuulimyllyn tuottaman energian takia tuotakaan kaunista ja monimuo-
toista harjualuetta uhrata.

Kaavan laatijan vastine:
Harjun alueen tuulivoimarakentamisen mahdollisuuksia ei vielä tiedetä, jonka vuoksi alue on osoitettu nyt laa-
dittavassa kaavassa nimenomaan selvitysalueeksi se -aluerajauksella.  Mikäli Harjun alueelle aiotaan rakentaa
tuulivoimaa, edellyttää se lisäselvityksiä ja tarkempaa kaavoitusta. Mahdollisessa tarkemmassa kaavaproses-
sissa / hankesuunnittelussa harkitaan, onko tuulivoimarakentamiselle perusteita.

Asia 2:
Kaavassa on esitetty ulkoilun yhteystarvelinjaus Kengänperän ranta-alueelle. Kaavassa linjaus on piirretty kulkemaan yk-
sityisten kaavatonttien poikki. Kantamme on, että kaavatonttien läpi Kengänperän ranta-alueen ulkoilureittiä ei saa
tehdä. Tämä virkistykseen tarkoitettu reitti tulee merkitä kaavatonttien ulkopuolelle.

Kaavan laatijan vastine:
Kengänperän alueelle strategisessa kaavassa osoitettu ohjeellinen ulkoilun yhteystarve perustuu nyt laadittavan
strategisen kaavan hyväksymisen jälkeenkin voimaan jäävään Hailuodon rantayleiskaavaan  (hyväksytty  1999).
Kyseinen polku on osoitettu Hailuodon rantayleiskaavassa ohjeellisena ulkoilu-  ja retkeilyreittinä, minkä vuoksi
merkintää ei voida poistaa nyt laadittavasta kaavasta.    Merkintä on kuitenkin molemmissa kaavoissa ohjeelli-
nen, eikä se sido reittiä tiukasti paikoilleen, vaan tarkemman suunnittelun  myötä  ja reittiä rakennettaessa sille
löytynee kokonaisuuden kannalta paras mahdollinen sijainti, joka haittaa vähiten alueen loma-asutusta.

2.2 Muistutus 2

Sähköpostiviesti nro 1 (18.2.2019):
Selailin kaava-ehdoksen läpi ja ihmettelin miksi maatilani talouskeskus on muutettu asuinalueeksi?  Maatilani ympäristö
on aikaisemmin ollut AM eli Maatilojen Talouskeskusten Alue.
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Sähköpostiviesti nro 2 (18.2.2019):
Luin läpi esityksen ja siellähän on pieni väärinkäsitys.  Ympäristölupa ja rakennuslupa piti hakea, jotta saa rahoituspää-
töksen.  Rahoituspäätös jotta saa investointitukipäätöksen ja kun investointitukipäätös on saatu pääse kilpailuttamaan
uutta navettaa. Yksikään navettakalusteita toimittava tai rakentava yritys ei tee tarjousta, jos ei ole investointitukipää-
töstä.
Toiminta jatkuu nykyisellä paikalla, mikäli hanketta ei ole taloudellisesti mahdollista toteuttaa. Tällä hetkellä haasteena
on infran ja rakentamisen korkea hinta. Esim. teiden rakentamiseen ja kunnostukseen sekä sillan rakentamiseen menee
30 000€ (ALV0%), sähköliittymään 50 000€(ALV0%) ja tämä on henkilökohtaista omaisuutta eli siihen ei saa investointi-
tukea eikä sitä voi vähentää verotuksessa. Vesiliittymä on noin 15 000€(ALV0%). Tämän lisäksi navetan logistinen piha-
alue, joka on käytännössä asfalttia ja kivituhkapintaista kantavaa tietä 40 000€ (ALV0%)
Mikäli hanke ei toteudu, niin kunnostan vanhoja tiloja tai teen nykyiseen navettaan laajennuksen. Tämän vuoksi katsoisin,
jotta nykyinen tilakeskus pidetään kaavassa AM-merkinnällä.
Nykyisellä toiminnalla yrityksen liikevaihto on 200k€ (ALV0%). Tästä summasta noin 100k€ jää saareen eri tahoille.
Alla sähkäpostin liitteenä ollut   ote kaavaselostuksesta:

Sähköpostiviesti nro 3 (2.4.2019):
Haluaisin muistuttaa, jotta tilakeskuksessani harjoitetaan aktiivisesti karjataloutta, eikä sitä voida muuttaa asuinalueeksi.
Olen suunnitellut uutta navettaa toiseen paikkaan, mutta osa toiminnoista jää hankkeen toteutuessakin vanhaan tilakes-
kukseen. Esim. nuorkarjatilat ovat vanhoissa rakennuksissa ja vanhaa kuivalantalaa käytetään myös mahdollisen uuden
navetan kestokuivikekarsinoiden lannanvarastointiin. Toiminta jatkuu nykyisessä tilakeskuksessa normaalisti, mikäli
uutta navettaa ei saada kannattavasti rakennettua. Tällöin myös nykyistä navettaa laajennetaan.
Ympäristölupa ja rakennuslupa piti hakea, jotta saa rahoituspäätöksen.  Rahoituspäätös, jotta saa investointitukipäätök-
sen ja kun investointitukipäätös on saatu pääse kilpailuttamaan uutta navettaa. Yksikään navettakalusteita toimittava tai
rakentava yritys ei tee tarjousta, jos ei ole investointitukipäätöstä.
 Liitteessä esitykseni tilakeskukseni kaavasta.
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Kaavan laatijan vastine:
Kaavaluonnoksen sekä kaavaehdotuksen A -merkintä muistuttajan tilakeskuksen alueella perustuu suunnittelun
aikaiseen suulliseen tietoon eläintilan siirrosta toisaalle.  Muistutus sekä muistuttajan puhelu kaavoittajalle sel-
vensivät asiaa oleellisesti ja kaavaa muutetaan niin, että myös nykyisen tilakeskuksen alue osoitetaan AM -mer-
kinnällä sekä karjatilan suojaetäisyyssuositusalueen ympyrällä.   Mahdolliselle uudelle karjatilalle on määritetty
olevan karjatilan merkinnästä hieman eroava merkintäkuvaus.

2.3 Muistutus 3

Huomautus Hailuodon kunnan strategiseen yleiskaavaan.
Hailuodon kunnan strategiseen yleiskaavan luonnokseen on merkitty Äyräänkuja jatkumaan pihamme sekä lammasai-
tuuksemme ja peltomaamme poikki. Tämä alue on merkitty tunnuksella A. Kyseinen alue on meidän omistuksessamme,
emmekä halua siihen rakennettavan. Edellytämme sen pidettävän edelleen osana arvokasta kansallismaisemaa. Olemme
vuosikymmenien ajan johdonmukaisesti vähentäneet alueen pensoittumista, jotta avoin peltomaisema säilyy.
Emme myöskään hyväksy pihamaamme poikki kulkevaa tietä, emmekä viljellyn peltoalueemme pirstomista tarpeetto-
malla tiellä. Tieyhteyden on ilmeisesti ajateltu palvelevan mahdollisia rakennuspaikkoja. Näin ei tule tapahtumaan, sillä
emme missään tapauksessa salli rakentamista edellä mainitulle alueelle, joka on kokonaan omistuksessamme. Lammasai-
tuumme ja viljellyn peltomme takana olevilla taloilla on jo tieyhteys.
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Kaavan laatijan vastine:
Kaavassa esitettyä A -alueen laajuutta ei supisteta, sillä Äyräänkujan – Hentuntien  lähiympäristössä on muitakin
jo rakennettuja kiinteistöjä, eikä  strategisessa kaavassa rakennuspaikkoja esitetä yksittäisinä vaan laajempina
kokonaisuuksina.  Koska kyseessä on strategisen tason kaava, alueiden käyttötarkoitukset tarkoittavat alueiden
pääkäyttötarkoitusta, jonka sisälle voidaan tarkemmalla kaavalla määrittää muitakin käyttötarkoituksia, kuten
pelto/metsäalueita, virkistysalueita yms.  A -alueen kaavamääräystekstissä todetaankin, että alue sisältää ra-
kentamisalueiden ohella myös muita alueita.
Yleispiirteisyyden vuoksi strategisen yleiskaavan tonttikadut /yksityistielinjaukset sekä ulkoilun yhteystarve -mer-
kinnät ovat ohjeellisia, eivätkä linjaukset lukkiudu tiukasti kaavakartassa esitetyille paikoilleen, vaan ko. yhteyk-
sien määrittely on tarkemman osayleiskaavoituksen /asemakaavoituksen asia.  Nyt laadittavaan strategiseen
kaavaan tielinjaukset osoitetaan muistuttajan esiintuomalla alueella pääosin olemassa olevan tilanteen mukai-
sina,  sikäli kun tie palvelee muutakin kuin vain yhtä asuintilaa.    Eli kaavaa on tarkistettu tielinjausten osalta
muistutuksessa esitettyyn suuntaan.
Sinisellä palloviivalla, jossa on nuoli toisella laidallaan, on osoitettu symbolisella tasolla jalankulun ja pyöräilyn
ohjeellista yhteystarvetta, jonka järjestämistä tulee harkita tarkemmalla suunnittelulla (tarkempi osayleiskaa-
voitus /asemakaavoitus).  Tarkoituksena on, että Luovontien varressa olevan jalankulun ja pyöräilyn väylän
ohella olemassa olevan rakenteen sisällä kulkisi toinen, mahdollisimman paljon olemassa olevia tieyhteyksiä hyö-
dyntävä rinnakkainen väylä. Nyt laadittavan kaavan merkintä ei sido yhteyttä tarkasti paikalleen, vaan sen lo-
pullinen sijainti tutkitaan jatkossa tarkemman suunnittelun myötä.  Yhteystarve on tullut esille kunnan ja ELYn
välisissä neuvotteluissa, joissa on keskusteltu Luovontien jalankulun ja pyöräilyn väylän jatkorakentamisen re-
sursseista ja realismista.  Merkintää ei poisteta kaavakartalta, sillä se on strategisen kaavoituksen mukainen
jalankulun ja pyöräilyn kokonaisvaltaista kehittämistä tukeva symbolinen merkintä.
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2.4 Muistutus 4

Valitus strategisesta yleiskaavaehdotuksesta 2030 / Muutostehdotus:
Tulevassa kaavaehdotuksessa tilamme tulee merkitä AM2, koska pellot ovat viljelyksessä ja nautimme EU-tukeja. Tilojen
rekisterinumerot ovat: 25:14; 13:52; 13:28, 25:21 ja 13:55, lisäksi vuokralla 13:114 yhteensä n. 8,5 ha. Olemme hevostila
ja viljelemme heinää ja kauraa hevosillemme. Pellot tulee olla merkinnällä M.
Vaadimme, että merkinnät kaavaehdotuksessa 7.4.2017 olevat merkinnät muutetaan tulevaan kaavaan tilallemme. Li-
säksi muistutamme, että vanha Kalajan talopiiri on suojelukohde, joka rakennettu 1860 luvulla.

Kaavan laatijan vastine:

Maisemallisesti

Kaavan laatijan vastine:

Kaavan laatijan vastine:
Hailuodon strateginen yleiskaava on yleispiirteisen tason kaava, jossa  yksittäisiä tiloja ei välttämättä voida osoit-
taa kaavan yleispiirteisyyden vuoksi omalla kaavamerkinnällään, vaan alueiden käyttötarkoitukset on esitettävä
”laveammalla pensselillä”.  Strategisen kaavan alueiden käyttötarkoitukset tarkoittavat alueiden pääkäyttötar-
koituksia, jonka sisällä voi olla muitakin käyttötarkoituksia, kuten pelto/metsäalueita, virkistysalueita yms.
Usean käyttötarkoitusmerkinnän kaavamääräystekstissä todetaankin, että alue sisältää rakentamisalueiden
ohella myös muita alueita.
Muistuttajan aluevaraustoiveet muodostavat sen verran laajan kokonaisuuden, että osa muistuttajan omistuk-
sessa olevista alueista voidaan muuttaa muistutuksessa esitetyn mukaisesti AM2 alueeksi.  Osa muistuttajan
pelloista on osoitettu M -merkinnällä, mutta osan on katsottu olevan osa laajempaa maisemallista kokonai-
suutta, jolloin kaavamerkintänä on käytetty MA -merkintää.
Toisaalta on myös muistettava, että yleiskaavan aluerajausten väliset rajaviivat ovat yleispiirteisiä, eivätkä sido
aluerajoja tiukasti paikoilleen, vaan tarkemmalla kaavoituksella voidaan rajauksia puntaroida uusiksi. Tarkempi
ja yksityiskohtainen alueidenkäyttötarkoitusten määrittely tehdään siis tarkemman osayleiskaavoituksen myötä.

2.5 Muistutus 5

Olemme katsoneet yleiskaavaehdotusta ja näyttäisi, että kiinteistön 72-402-23-78 palaselle, joka sijaitsee rantamänni-
kössä / sintantien läheisyydessä, olisi merkitty asuntoaluetta sekä virkistysaluetta. Palaselle on merkitty myös viheryh-
teystarve.  Huomattava osa ko. palasesta on suojelualuetta sekä kirkkosalmea. Ehdottaisin siis, että ko. kiinteistön osalta
virkistysalue-rajaus tehtäisiin mahdollisimman lähelle suojelualueen rajaa ja muu osa merkittäisiin asuntoalueeksi. Tällä
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hetkellä kaavaehdotuksessa asuntoalueen ja virkistysalueen raja kulkee sähkölinjan pohjoispuolella ja toivoisin tämän
siirrettävän suojelualueen kanssa kulkemaan samaa linjaa.
Saimme Markku Maikkolalta tiedon, että yleiskaavassa määritellään yleispiirteisesti alueen maankäytöstä ja asemakaa-
valla määritellään sitten yksityiskohtaisemmin alueen käytöstä. Vaikka yleiskaavassa ei vielä olekaan määritelty tarkasti
esimerkiksi rakentamiseen liittyen, niin epäilen kuitenkin, saisiko virkistysalueeksi yleiskaavassa merkitylle alueelle raken-
taa vaikka asemakaava tulisikin. Eikö asemakaava ole alisteinen yleiskaavalle?

Kaavan laatijan vastine:
Sintantien eteläpuolelle sijoittuvasta tilasta  23:78 vain pieni osa on osoitettu strategisessa kaavassa VL alueeksi,
muutoin tilalla  on A -aluetta ja SL -aluetta.  VL ja A -alueen osuuksien perusta tulee alueella strategisen yleiskaavan
hyväksymisen jälkeenkin voimaan jäävästä Peltokuusikon osayleiskaavasta (hyväksytty 2016), joten muistutus ei
anna aihetta muuttaa nyt laadittavaa strategista yleiskaavaa.
Peltokuusikon osayleiskaavassa AP alueiden osalta todetaan seuraavaa: ”Alueen rakentaminen ratkaistaan yksi-
tyiskohtaisemman kaavoituksen kautta.” Yksityiskohtaisempi kaava voi olla myös rakennuspaikkakohtainen
osayleiskaava, joka korvaa valmistuessaan Peltokuusikon osayleiskaavan.  MRL:n mukaisesti alueella voi olla kul-
loinkin voimassa vain yksi yleiskaava /osayleiskaava.  Mikäli alueelle laaditaan kuitenkin asemakaava Peltokuusi-
kon osayleiskaava ohjaa asemakaavan laadintaa.

Ote alueella voimassa olevasta ja voimaan jäävästä Peltokuusikon osayleiskaavasta.
Tilan 23:78 rajat on esitetty kaavan päällä sinisellä katkoviivalla.

2.6 Muistutus 6

Hailuodon strategisessa yleiskaavassa on Kengänperän rannoille esitetty ohjeellinen ulkoilun yhteystarve (ks. liite). Tätä
ei voi missään tapauksessa sallia, koska kyseisellä alueella on koko matkalla vapaa-ajan asuntoja ja lisää koko ajan raken-
tuu. Yleinen ulkoilureitti ei voi kulkea yksityisen kaavatontin läpi. Tuolla kohtaa tontin rajat ulottuvat toisinaan lähes ve-
sirajaan saakka. Jakokunnan aluetta on muutama metri ja se on käytännössä (esim. nousuveden aikaan) soveltuma-
tonta maastoa ulkoilureittitarkoitukseen. Vaikka kyseessä onkin strateginen ja ohjeellinen kaava, tulee reitti jo siinä mer-
kitä tarkemmin mökkialueen ulkopuolelle Virpiniementien ja mökkialuen välimaastoon.
Rannalla ei nykyisin mene merkittyä reittiä, mutta siitä huolimatta jonkun verran ihmisiä kulkee mökkialueen läpi.. jopa
muutaman metrin päästä mökkien edestä. Tämän olen huomannut olevan nolo tilanne ulkoilojoillekin, kun he äimisty-
neenä huomaavat olevan mökkialueella ja alkavat tarkastella opaskarttaa. Viime kesänä lautalla jaettavassa opaskartassa
Virpiniementiellä kulkeva reittimerkintä oli tosin kartan tekijällä lipsahtanut pari senttiä väärän kohtaan, juuri mökkialu-
een kohdalle. Tästä olen jo kertaalleen antanut palautetta kuntaan, että reitit ja kartat tulisi merkitä selkeämmin tämän
estämiseksi. Kengänperän alue on todella kaunista, mutta erittäin herkkää jäkäläkangasta, jota tulee suojella kaikin mah-
dollisin keinoin mm. näiden reittien oikeanlaisella sijoittelulla ja merkitsemisellä. Olen ulkoilureittien lämmin kannattaja
ja on hienoa, että niitä on mökkimme lähettyvillä - pitäkäämme ne kuitenkin erillään vapaa-ajan tonteista!
Toinen ihmetyksen aihe on Kengänperän edustan merialueelle kaavailtu tuulivoima-alue. Mitkä ovat perusteet sen sijain-
nille ja miten esim. mökkiläisten/asukkaiden nökökulma on huomioitu? Toivisin teiltä vastausta näiden suhteen.
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               muistutuksen liitekartta

Kaavan laatijan vastine:
Marjaniemen pohjoispuolella Kengänperällä on voimassa vuonna 1999 hyväksytty Hailuodon rantayleiskaava,
joka jää voimaan nyt laadittavan strategisen yleiskaavan hyväksymisen jälkeenkin.  Muistutuksessa kritisoitu
tuulivoima-alue on tuon vuonna hyväksytyn rantayleiskaavan aluevaraus, eikä sitä voida nyt laadittavalla yleis-
kaavalla poistaa. Ko. tuulivoima-alue on osoitettu nyt laadittavassa kaavassa informatiivisena ja sen kaavamer-
kintätekstissä todetaan, että aluevaraus perustuu tarkempaan kaavaan.  Asiaa oli selostettu kaavaehdotusvai-
heen kaavaselostuksen (28.1.2019) kohdissa 2. Tiivistelmä, 3.3.3  Yleiskaavat, 4.2.5  Rantayleiskaavan ja vireillä
olevien tarkempien osayleiskaavojen evästeet, 7. Yleiskaavan kuvaus  /Tuulivoima-alueet ja selvitysalue  sekä
8.17 Kaavan oikeusvaikutukset.
Kengänperän alueelle strategisessa kaavassa osoitettu ohjeellinen ulkoilun yhteystarve perustuu myös strategi-
sen kaavan hyväksymisen jälkeenkin voimaan jäävään Hailuodon rantayleiskaavaan;  polku on osoitettu Hailuo-
don rantayleiskaavassa ohjeellisena ulkoilu- retkeilyreittinä, minkä vuoksi merkintää ei voida poistaa nyt laadit-
tavasta kaavasta. Merkintä on kuitenkin molemmissa kaavoissa ohjeellinen, eikä se sido reittiä tiukasti paikoil-
leen, vaan tarkemman suunnittelun  myötä  reittiä rakennettaessa sille löytynee kokonaisuuden kannalta paras
mahdollinen sijainti, joka haittaa vähiten alueen loma-asutusta.

2.7  Muistutus 7

Asiani koskee kiinteistöä 72-401-14-74 Salmenranntie 10.
Tonttini rajoittuu pohjoislaidalla maantiehen ja idässä Salmenrannantiehen. Kaavaluonnoksessa suurin osa tontista on
merkitty viheralueeksi. Tontti on keskeisellä paikalla kirkon ja koulun vieressä. Sijainnin puolesta tontilla on paljon mah-
dollisuuksia. Toiveeni olisikin, että kaavamerkintä muutettaisiin sellaiseksi, joka mahdollistaa rakentamisen tulevaisuu-
dessa.

Kaavan laatijan vastine:
Muistuttajan muistutus on sama kuin luonnosvaiheen mielipide. Myös vastine muistutukseen on sama kuin luon-
nosvaiheen mielipiteeseen:
Tilan nykyinen pihapiiri kuuluu strategisen yleiskaavan A-aluerajauksen piiriin, joskin aluerajausten reunaviivat
ovat yleiskaavatasolla yleispiirteisiä, eivätkä sido rajausta tarkasti paikoilleen.  Tilan 14:74 ja Luovontien väliin on
strategisessa kaavassa osoitettu viheralue, joka turvaa perinteisen kylätien tunnustetut miljööarvot suhteessa
alueen luonnetta muuttavaan uuteen rakentamiseen. Tarkemmalla osayleiskaavalla voidaan tutkia, onko tilan
14:74 rakentamisaluetta mahdollista laajentaa Luovontielle päin niin, ettei Luovontien perinteinen tiemiljöö mer-
kittävästi muutu. Myös kirkon läheisyys on otettava tarkemmassa tarkastelussa huomioon.
Muistutus ei anna aihetta muuttaa strategista yleiskaavaa.
Alla kuva ehdotusvaiheen kaavakartasta, johon muistuttajan tilan alue on osoitettu punaisella rajauksella.
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2.8 Muistutus 8

Väntelänkarille laitettu suojelu aluetta maalleni vaikka ei ole tietääkseni suojelussa.
Tilani on merkitty kavaan asuinalueeksi.  Se pitää muuttaa maatalous rakentamiseen soveltuvaksi
Käsittääkseni asuinalueella ei saa varastoida polttoaineita.

Lisäys kommenttiin; Kaavaan oli tilani alueelle laitettu kaava merkintä A . Mielestäni alue tulisi merkitä AM merkinnällä,
käsittääkseni asuinalueella ei saa säilyttää vaarallisia aineita kuten polttoaineita, happoja, ym.
Liitteenä kartat joita asia koskee.
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Kaavan laatijan vastine:
Väntelänkarin alueella luonnonsuojelualueen (SL) laajuus on suurempi viimeisimmässä keväällä 2019 nähtävillä
olleessa kaavaehdotuksessa kuin aiemmin keväällä 2018 nähtävillä olleessa kaavaluonnoksessa.  Syy tähän on
seuraava: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) saatiin joulukuussa 2018 tuore paikkatietoai-
neisto, joka sisälsi suojelutarkoituksiin valtiolle hankitut maa-alueet Hailuodossa. Ehdotusvaiheen kaavakartan
Väntelänkarin SL -rajaus vastaa tätä ELY:n uutta rajausta. ELY:n ohjeistuksen mukaan kaikki valtiolle suojelutar-
koituksiin hankitut maat tulee merkitä strategisessa kaavassa SL -merkinnällä ja näin on menetelty.
Strategisessa yleiskaavassa rakennuspaikkoja ei esitetä yksittäisinä vaan laajempina kokonaisuuksina. Muistutta-
jan tila sijoittuu A -alueen väliin /sisään, eikä sen käyttötarkoitusmerkintää ole perusteltua muuttaa kaavan sel-
keyden ja yleispiirteisyysvaatimuksen vuoksi.   Koska kyseessä on strategisen tason kaava, alueiden käyttötarkoi-
tukset tarkoittavat alueiden pääkäyttötarkoitusta, jonka sisälle voidaan tarkemmalla kaavalla määrittää muitakin
käyttötarkoituksia, kuten muita rakentamiseen osoitettuja alueita, pelto/metsäalueita, virkistysalueita yms.  A -
alueen kaavamääräystekstissä todetaankin, että alue sisältää rakentamisalueiden ohella myös muita alueita.
Polttoaineen varastointi on mahdollista mm.  maatalouskiinteistön alueella.  Kiinteistöllä tarkoitetaan itsenäistä
maanomistusyksikköä, ei kaavallista alueidenkäyttöjärjestelmää, joten strategisen kaavan A -merkintä ei ole este
polttoaineen varastoinnille A -alueen sisällä olevalle maatalouskiinteistölle.
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2.9 Muistutus 9

Palautetta koskien strategista yleiskaavaehdotusta. Seuraavat huomautukset koskevat pääsääntöisesti tonttia/maata
osoitteessa Viinikantie 32, Tulvala. Olemme omistaneet tontin ja tontilla olevan kiinteistön elokuusta 2018 lähtien, joten
kaavaluonnosvaiheessa ei asiaan ole kommentoitu. Kyseisellä tontilla oleva asuinrakennus ja piharakennukset ovat vaki-
tuisessa asuinkäytössä, joten kaavaehdotuksessa oleva maininta majoituksesta ko. paikassa ei ole ajantasainen.
Aiemmissa kaavoissa Tulvala ja sen niittyalueet ovat merkinnöillä AM ja MT-1. Ottaen huomioon paikan käyttötarkoituk-
sen maaseutumaiseen asumiseen ja mahdolliseen pienviljelyyn sekä sen, että Lepistö-Tulvala on merkitty kaavaehdotuk-
sessa listaan arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt, tulisi tila ehdottomasti olla kaavaehdotuksessa AM2 tai
AM3 alueena.
Huolta aiheuttaa myös kaavaehdotuksessa olevat mahdolliset uudet tiejärjestelyt. Osoitteessa Viinikantie 32 uusi läpikul-
kutie on kaavailtu kulkemaan läpi piha-alueen. Tällaisia järjestelyjä oli kaavailtu muuallekin, esim. Ketokujan pää. Tällai-
nen liikennejärjestely ennen kaikkea heikentäisi radikaalisti asumisturvallisuutta ja Tulvalan tapauksessa turmelisi vanhan
pihapiirin.

Kaavan laatijan vastine:
Strategisessa yleiskaavassa rakennuspaikkoja ei esitetä yksittäisinä vaan laajempina kokonaisuuksina. Muistut-
tajien tila on kapeahko ja sijoittuu laajemman  A -alueen sisään, eikä sen käyttötarkoitusmerkintää ole perustel-
tua muuttaa kaavan selkeyden ja yleispiirteisyysvaatimuksen vuoksi.   Koska kyseessä on strategisen tason kaava,
alueiden käyttötarkoitukset tarkoittavat alueiden pääkäyttötarkoitusta, jonka sisälle voidaan tarkemmalla kaa-
valla määrittää muitakin käyttötarkoituksia, kuten muita rakentamiseen osoitettuja alueita, pelto/metsäalueita,
virkistysalueita yms. A -alueen kaavamääräystekstissä todetaankin, että alue sisältää rakentamisalueiden ohella
myös muita alueita.
Kaavakartalla esitetyt tonttikadut /yksityistiet ovat ohjeellisia ja kunkin alueen kulkujärjestelyt tarkentuvat tar-
kemman kaavoituksen myötä.   Kaavaa voidaan kuitenkin muuttaa niin, että muistuttajien tilalle menevä ohjeel-
linen katu / yksityistie siirretään kaavakartassa nykyiselle paikalleen.

2.10  Muistutus 10

Muutosesitykset strategiseen yleiskaavaan:
Huikun rannan matkailun kehittämisen kohdealuetta tulee laajentaa riittävien palvelujen turvaamiseksi. Palvelut tukevat
samalla Santosen asumisen kehittämistä.  Huikun satamapalvelujen kehittämisen ja laajentamisen edellytykset tulee tur-
vata riittävillä maavarauksilla.
Keskustan palvelujen kehittymisen kannalta tarvitaan strategisessa yleiskaavassa strategisen ajattelun mukaista laajem-
paa keskustatoimintojen alueen käyttövarausta. Keskusta-alueelle tulee lisätä myös matkailun kehittämisen kohdealue -
merkintä. Matkailupalveluja lisäämällä vahvistettaisiin keskustaa ja lisättäisiin kuntalaisten palveluja.
Pöllän matkailun kehittämisen kohdealuetta tulee laajentaa. Ulkokarvoon tulee lisätä matkailun kehittämisen kohdealue
–merkintä.  Molemmat alueet palvelevat myös kuntalaisia.
Hyypän alueelle tulee lisätä virkistysaluemerkintä. Alue palvelee ennen kaikkea kuntalaisia. Alue on myös historiallisesti
ja maantieteellisesti merkittävä (pakopirtin rotko sekä Struven kolmiomittauspiste).

Kaavan laatijan vastine:
Huikun alueen matkailun potentiaali liittyy keskeisesti rantavyöhykkeelle, jossa säilyy voimassa strategisen yleis-
kaavan hyväksymisen jälkeenkin alueen tarkemman yleiskaavat: Merialueen osayleiskaavan sekä sen ulkopuoli-
silta osin Hailuodon rantayleiskaava. Rantayleiskaavan alue käsittää ranta-alueen hyvin laajasti (noin 0,5 km:n
leveydellä ja Merialueen osayleiskaavassa on toteutumattomia RM ja rm -varauksia (matkailupalvelujen alue) tu-
levaisuuden tarpeita varten.  Strategisen yleiskaavan Huikkuun osoitettua matkailun kehittämisen kohdealueen
rajausta laajennetaan teknisenä tarkistuksena niin, että se käsittää myös Luovontien eteläpuolelle Merialueen
osayleiskaavassa osoitetun RM-alueen.   Lisäksi Huikun alueelle on strategisessa yleiskaavan ehdotuksessa osoi-
tettu laaja A2 reservialuemerkintä, jolla rakentamisen tulee perustua tarkempaan osayleiskaavaan. A2 alueelle
voidaan myös tarvittaessa tutkia matkailua palvelevaa rakentamista.
Keskustatoimintojen alueen (C) käyttötarkoitus pitää sisällään myös mahdollisuuden matkailupalvelujen kehittä-
miseen, eikä erilliselle kehittämismerkinnälle ole tältä osin tarvetta. Keskustatoimintojen aluetta on myös laajen-
nettu Hailuodon panimon ympäristössä ehdotusvaiheen versiosta.
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Pöllän matkailupotentiaali keskittynee selkeästi sataman tuntumaan, joka on jo osoitettu strategisessa yleiskaa-
vassa matkailun kehittämisen kohdealueena. Muilta osin matkailupotentiaalia on lähinnä Pöllän ranta-alueilla, ja
niiden kohdalla kaavaa on tarkennettu muistutuksen perusteella seuraavasti: Lähelle sijoittuvan Kirkkosalmen
luontomatkailun kehittämisen kohdealueen rajausta on tarkennettu koskemaan myös Pöllänlahden rantoja.
Ulkokarvon alueelle ei lisätä matkailun kehittämisen kohdealueen merkintää. Ulkokarvon alueelle on strategisessa
yleiskaavassa osoitettu laaja LV -alue (yleinen pienvenesatama /kalasatama), jonka katsotaan riittävän alueen
kehittämiseen jatkossa, etenkin kun ko. alueella voimaan jäävässä Hailuodon rantayleiskaavassa lähialueelle si-
joittuu runsaasti luontoarvoja (s-1) sekä asutusta (AO, RA).

Hyypän alueelle ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa virkistysaluetta (VL) erillisellä käyttötarkoitusmerkinnällä,
sillä alueet ovat yksityisessä omistuksessa ja alue on laajasti myös läheisen ampumaradan toiminnasta johtuen
melualuetta.   Valtioneuvoston suositusten mukaan (Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992)
virkistykseen käytettävillä alueilla on sama melutason ohjearvo kuin asutuksellakin.  Struven kolmiomittauspiste
on huomioitu kaavassa Pohjois-Pohjanmaan museon ohjeistuksen mukaisesti (sm-5).

2.11 Muistutus 11

Muistutukseen liittyy liite, joka ilmoitettu salassapidettäväksi.
Olemme tutustuneet nähtävillä olevaan strategisen yleiskaavan kaavaehdotukseen, jonka johdosta kaavaan esitetään
edelleen seuraavia muutoksia, jotta tilallamme harjoitetulle maaseutuelinkeinolle tärkeät seikat voidaan huomioida myö-
hemmin tarkemmassa kaavoituksessa. Muutoksia perustellaan tilan tulevaisuuden suunnitelmilla ja maanomistajien ta-
sapuolisen kohtelun vaatimuksella. Maankäyttö ja rakennuslain 39 §:n mukaisesti yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomis-
tajalle kohtuutonta haittaa.

1. MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE (AM) —merkintää vaaditaan laajennettavan siten, että se kattaa vähin-
tään tilan talouskeskuksen kaikki toiminnot (katkoviiva merkintä). Merkintä on näin ollen vastaavalla laajuudella,
mitä Peltokuusikon AM2 —merkintä, joka mahdollistaa osayleiskaavalla hevostilan rakentamisen nyt rakenta-
mattomalle alueelle. Tilan talouskeskuksen tämänhetkiset toiminnot on esitetty erillisellä liitteellä. Tilan toimin-
taa on kehitetty ja laajennettu systemaattisesti, joka voidaan todentaa mm. myönnettyjen rakennuslupien pe-
rusteella. Tilalla on laajenemissuunnitelmia, jotta se säilyy elinvoimaisena myös tulevaisuudessa.

Kaavan laatijan vastine:
Tilan talouskeskuksen aluetta (AM) laajennetaan muistutuksessa esitetyn perusteella, niin että rakentamispai-
netta omaavat alueet tulevat AM-merkinnän piiriin.   Laidunalueet voivat sen sijaan sijoittua maa- ja
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metsätalousvaltaiselle alueelle.  On myös muistettava, että strategisen yleiskaavan aluerajaukset ovat ohjeelli-
sia, eivätkä ne sido eri merkintöjen välisiä rajoja tiukasti paikoilleen vaan rajauksia voidaan tarkentaa yksityis-
kohtaisemmalla suunnittelulla ja tulkinnalla.  Muistutuksessa on viitattu Peltokuusikon osayleiskaavaan, joka on
kaavatekniseltä  tarkkuustasoltaan aivan erilainen kuin nyt laadittava strategisen tason yleiskaava.

2. MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE (AM2) -merkintä tilan omistamilta mailta tilakeskuksen länsipuolelta vaa-
ditaan poistettavan. Oikea merkintä alueelle on maa- ja metsätalousvaltainen alue (M). Myös AM2 —merkintä
tilan itäpuolelta vaaditaan poistettavan, koska yhdenkään muun karjatilan välittömään läheisyyteen ei ole esi-
tetty kaavaehdotuksella vastaavaa täysin uutta rakennusaluetta. Oikea merkintä alueelle on maa- ja metsäta-
lousvaltainen alue (M).

Kaavan laatijan vastine:
AM2 merkintä Leppäharjunkujan eteläpuolelta muistuttajan omistamilta mailta poistetaan muistuttajan toivo-
muksen mukaisesti. Sen sijaan muistuttajan tilakeskuksen itäpuolella olevaa AM2 -aluetta ei ole syytä poistaa,
sillä kaavan mahdollistaman  AM2 -tyyppisen ”hevostilan” toteuttaminen ko. alueelle ei rajoita muistuttajan
maatilan toimintaedellytyksiä.

3. KARJATILAN SUOJAETÄISYYSSUOSITUSALUE (punainen katkoviivalla kuvattu ympyrä) merkinnän selitystä vaadi-
taan muutettavan kuvaamaan kaavan laadintahetken tilanteen mukaista tilannetta ja suojaetäisyyden tilanne
on tarkistettava ennen tarkemman kaavan laatimista, muuttamista tai päivittämistä. Karjatilat kehittävät toimin-
taansa jatkuvasti. Valtakunnallinen kehityssuunta toteutuu myös Hailuodossa, jossa osa karjatiloista lopettaa ja
jäljelle jäävät kehittävät toimintaansa mm. laajentamalla.

Kaavan laatijan vastine:
Muistutuksen ehdotus karjatilan suojaetäisyyssuositusmerkintätekstin muuttamisesta on erittäin hyvä.  Suoja-
etäisyyssuositusmerkintätekstiä muokataan muistutuksessa esitettyyn suuntaan.

4. MAATALOUSALUE (MT) —merkintöjä puuttuu ehdotuksessa laajoilta peltoalueilta erityisesti Hanhisen alueella,
jotka on merkitty ainoastaan M —merkinnällä. Peltoalueet on luettavissa mm. kartta.paikkatietoikkuna.fi —pal-
velussa.  Myös MA —merkinnällä olevien alueiden määräytymisperusteet jäävät kaavassa ja kaavaselostuksessa
epäselviksi, koska osa aivan viimevuosina raivatuista pelloista on merkitty merkinnällä MA ja toisaalta osa van-
hoista jäljellä olevista avoimista entisistä niittymaisemista muodostuvista pelloista, kuten Ryöppään alueella, on
merkitty M tai MT —merkinnöillä.

Kaavan laatijan vastine:
Strategisen yleiskaavan laadinnassa on kaavan selkeyden ja yleispiirteisyystavoitteen vuoksi vältettävä liian yk-
sityiskohtaisia merkintöjä, mikäli ne eivät ole välttämättömiä.  Maa- ja metsätalousaluemerkintään (M) voi si-
sältyä myös peltoalueita, joten yksittäisiä pieniä peltoalueita ei ole strategisen kaavan tasolla järkevää osoittaa
erikseen MT -merkinnällä (maatalousalue).

2.12 Muistutus 12

Kiitän siitä, että pienen maatilani tilakeskus on uudessa kaavaehdotuksessa huomioitu pyyntöni mukaisesti, kuten myös
sitä, että Järventakustan peltoalue ulottuu nyt lännestä tilakeskukselleni asti.  Näiltä osin olen uuteen luonnokseen/eh-
dotukseen omalta osaltani tyytyväinen.
Valitettavasti tilakeskuksen pohjoispuolelle jäävä peltoalue, joka on tilani jatkon ja aktiiviviljelyn kannalta yhtä olennainen
- jollei jopa olennaisempi - kuin tuo MA-alueeksi nyt laajennettu osa on edelleen jäänyt A-alueen sisälle.  Tämä pelto ei
luonnollisestikaan ole enää selkeä osa peltoaukeaa, mutta toimintamahdollisuuksieni kannalta niin merkittävä, että mi-
käli sitä ei voida merkitä MA- tai MT -merkinnällä, tarvitsen jonkinlaisen varmuuden siitä, ettei alueelle tulla asemakaa-
voittamaan tonttimaata ainakaan vastoin maanomistajan tahtoa (eli ainoastaan, mikäli maatilan toiminta pysyvästi päät-
tyy).
Kyseisellä pohjoispuoleisella pellolla on sijainnut myös Marcken tilan alkuperäinen päärakennus, joten mikäli alue mah-
dollisesti joskus palaa jälleen rakennuskäyttöön, arkeologisia selvityksiäkin saatetaan tarvita, vaikkakin kahden vuosisa-
dan viljelyskäyttö lienee nuo kerrostumat pitkälti hävittänyt.  Tuon vuosisatoja kestäneen viljelyskäytön vuoksi kyseinen
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peltoalue on kuitenkin tilani parasta kasvumaata, minkä vuoksi sen muuttuminen rakennusmaaksi olisi menetetyn pelto-
alan kokoa suurempi.
Muutoin, toistan edelleen aiemman luonnoksen pohjalta esittämäni pyynnön, että Vääräpään metsäalue tulisi uudessa-
kin yleiskaavassa merkityksi edellisen osayleiskaavan tavoin virkistysalueeksi, jotta kyseinen metsikkö tulisi jatkossakin
säilymään alueen ainoana vähän suurempana metsäsaarekkeena.

Kaavan laatijan vastine:
Hailuodon kunnalla ei ole tarkoitusta eikä tarvetta kaavoittaa asumista Marcken tilan peltoalueille, mutta kuten
luonnosvaiheen vastineessa todettiin, strategisen kaavan tarkkuustasosta johtuen ko. alueen ympäristö on osoi-
tettu yleispiirteisesti A -alueena.  Alueelle myöhemmin laadittavilla tarkemmilla kaavoilla määritellään yksityiskoh-
taisemmin asuinrakennuspaikat ja peltoalueet jne.  Yksityiskohtaisempi kaavoitus tehdään tiiviissä yhteistyössä
maanomistajien kanssa ja pääsääntöisesti maanomistajien tahtotilan mukaan.
Marcken tilaan aluerajauksia A – AM3 alueiden osalta on kuitenkin edelleen hieman yleispiirteistetty niin, että
AM3 alue on ehdotusvaiheen karttaa hieman laajempi ja A alue hieman suppeampi. Myös tilan alueella oleva
Vääränpään metsä on sisällytetty osaksi laajempaa Luovontien varren VL-aluetta.

2.13  Muistutus 13

Muistutuksen kohde tila 072-402-0019-0045-5-M0601.
Tila on vajaa 2 ha suuruinen ja on rajanaapuri aikasemmin omistamaani tilaan, johon minulla on nyt elinikäinen asumis-
oikeus. Tilalla on Kaavaluonnoksessa merkintä M. Tila sijaitsee alueella, jossa on asuintaloja sekä ympärivuotiseen lomai-
luun tarkoitettuja rakennuksia (entisiä maatiloja). Perinnönjaossa jätin tämän pienen alueen itselleni tai tyttärelleni ra-
kennusmaaksi. Rakentaminen tontille ei riko maisemaa vaan sopii jo rakennettuun hyvin.
Ymmärrän, että luvan pohjana täytyy olla erillinen suunnitelma varsinkin kun rakennetaan kansallismaisemassa. Tämä
tila on ainut maakappale, johon voin rakentaa. Esitän että M muutettaisiin A:ksi.

Ps. olin muistavinani, että siellä luki pyrimme tekemään kaavan tasapuolisesti. Sana tasapuolisesti antaa jo valmiiksi tun-
tuman, ettei mene tasapuolisesti. Sana kannattaa jättää pois ja sanoa, että teette työnne ammattitaidolla ja olette alanne
asiantuntijoita. Ei ole olekaan huono asia, jos kehuu itseään. Haukkuja tulee kuitenkin.

Kaavan laatijan vastine:
Puhelinkeskustelussa 4.9.2019 (kaavan laatija-muistuttaja) todettiin, että muistuttaja omistaa muistutuksessa
esietystä poiketen tilan 19:65,  josta suurin osa on osoitettu strategisessa yleiskaavassa rakentamisalueeksi mer-
kinnällä A.  Pienempi osa tilasta on osoitettu M -alueeksi.  Muistuttajan tilan on siis pääosin osoitettu muistuttajan
toiveen mukaisesti rakentamiseen, jonka lopullinen laajuus ratkaistaan myöhemmin tarkemmalla kaavoituksella.
Muistutus ei aiheuta toimenpiteitä kaavaan.

2.14 Muistutus 14

Olemme tutustuneet nähtävillä olevaan strategisen yleiskaavan kaavaehdotukseen, jonka johdosta kaavaan esitetään
seuraavia muutoksia, jotta kiinteistöillämme koskevat erityispiirteet voidaan huomioida myöhemmin tarkemmassa kaa-
voituksessa. Muutoksia perustellaan kiinteistöjen nykyisellä käytöllä ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuk-
sella. Maankäyttö ja rakennuslain 39 §:n mukaisesti yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle kohtuutonta haittaa.
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1. Kiinteistömme Pirkolantien varressa on merkitty kaavaehdotuksessa asuntoalue (A) –merkinnällä. Kiinteistön
nykyinen käyttö vastaa kuitenkin maatilojen talouskeskusten alue (AM2) –merkintää, koska kiinteistöllä on he-
vosia. Kaavamääräyksen rajausta vaaditaan näin ollen muutettavaksi AM2 –merkinnäksi, ja rajauksen osoitta-
mista Peltokuusikon merkintää vastaavassa laajuudessa, jossa myös laidunalueet  on osoitettu merkinnällä.

     Nähtävillä oleva kaavaehdotus Muistutuksen muutosvaatimus

Kaavan laatijan vastine:
Strategisessa yleiskaavassa rakennuspaikkoja ei esitetä yksittäisinä vaan laajempina kokonaisuuksina, jotta  kaava
olisi kaavatason tarkoitus huomioiden riittävän yleispiirteinen.  Koska kyseessä on strategisen tason kaava, aluei-
den käyttötarkoitukset tarkoittavat alueiden pääkäyttötarkoitusta, jonka sisälle voidaan tarkemmalla kaavalla
määrittää muitakin käyttötarkoituksia, kuten muita rakentamiseen osoitettuja alueita, pelto/metsäalueita, virkis-
tysalueita yms. A -alueen kaavamääräystekstissä todetaankin, että alue sisältää rakentamisalueiden ohella myös
muita alueita.
Muistuttajien tila sijoittuu A -alueelle, joka muodostuu kahden eri maanomistajan alueesta (2 asumisen pihapiiriä).
Kyseisen  A -alueen käyttötarkoitusmerkintää ei ole perusteltua muuttaa, sillä muutoin kaavan  yleispiirteisyys
kärsisi selvästi.  Tilan laidunalueet sijoittuvat tilan alueella olevalle MA -alueelle, mikä  vastaa MA merkintätekstin
”maatalouskäyttöä”.  On myös muistettava, että strategisen yleiskaavan aluerajaukset ovat ohjeellisia, eivätkä ne
sido eri merkintöjen välisiä rajoja tiukasti paikoilleen vaan rajauksia voidaan tarkentaa yksityiskohtaisemmalla
suunnittelulla ja tulkinnalla.

2.   Kottaintien tiemerkintä on kaavaehdotuksessa harhaanjohtava. Vaikka tiestöä kuvaavat merkinnät ovatkin oh-
jeellisia, pyydetään tiemerkintä korjaamaan Kottaintien osalta olemassa olevalle metsäautotielinjaukselle. Nyt
merkityllä linjauksella ei ole voimassaolevaa tierasitetta.

Nähtävillä oleva kaavaehdotus Muistutuksen muutosvaatimus

AM2
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Kaavan laatijan vastine:
Strategisen yleiskaavan laadinnassa on kaavan selkeyden ja yleispiirteisyystavoitteen vuoksi vältettävä liian yk-
sityiskohtaisia merkintöjä, mikäli ne eivät ole välttämättömiä.  Strategisessa kaavassa esitetyt tonttikadut /yksi-
tyistiet ovat ohjeellisia ja kunkin alueen kulkujärjestelyt tarkentuvat yksityikohtaisemman suunnittelun sekä tar-
kemman kaavoituksen myötä. Tonttikatuja /yksityisteitä tai metsäautoteitä ei välttämättä tarvitse esittää stra-
tegisen tason kaavakartalla, jonka vuoksi muistutuksessa esiin nostetut tielinjaukset poistetaan osittain kaava-
kartalta;  alueen kulkuyhteydet jäävät tarkempien kaavojen ratkaistavaksi.

3. Haluamme kiinnittää huomiota kaavaehdotuksen AM-merkintöjen vähäisyyteen. Vanhat maatilojen pihapiirit
soveltuvat hyvin AM2 –merkinnän mukaiseen toimintaan tai ne ovat parhaillaan ko. toiminnan mukaisessa käy-
tössä. Maaseutuelinkeinot, kuten kalastus, aiheuttavat ympäristölleen usein enemmän haittaa mitä pelkkä asu-
tus. Kaavassa on perusteltua osoittaa alueita erilaisin AM –merkinnöin maaseutuelinkeinojen tarpeisiin. Esimer-
kiksi koko Ojakylän vanha rakennuskanta sopii merkinnän piiriin.
MA-alueiden määrätyminen ei myöskään ole selkeä kaavan osalta. Ikivanhoja viljelysalueita, jotka on aikanaan
raivattu käsin, on jätetty merkinnän ulkopuolelle tai osoitettu asuin käyttöön, ja toisaalta aivan viimevuosina
raivattuja uusia peltoalueita on merkitty maisemallisesti arvokkaiksi.

Kaavan laatijan vastine:
Strategisen yleiskaavan laadinnassa on kaavan selkeyden ja yleispiirteisyystavoitteen vuoksi vältettävä liian yk-
sityiskohtaisia merkintöjä, mikäli ne eivät ole välttämättömiä.  Strategisessa yleiskaavassa rakennuspaikkoja ei
myöskään esitetä yksittäisinä vaan laajempina kokonaisuuksina.   Koska kyseessä on strategisen tason kaava,
alueiden käyttötarkoitukset tarkoittavat alueiden pääkäyttötarkoitusta, jonka sisälle voidaan tarkemmalla kaa-
valla määrittää muitakin käyttötarkoituksia, kuten muita rakentamiseen osoitettuja alueita (esim. AM2),
pelto/metsäalueita, virkistysalueita yms.  A -alueen kaavamääräystekstissä todetaankin, että alue sisältää ra-
kentamisalueiden ohella myös muita alueita.  Lisäksi AM2 merkintä rajoittaisi (mm. pinta-alavaateensa vuoksi)
mahdollista täydennysrakentamista enemmän kuin strategisessa kaavassa laajasti käytetty  yleispiirteisempi A-
merkintä.  A -merkintöjen muuttaminen AM2 -merkinnöiksi ei ole perusteltua tällä kaavatasolla.
Maisemallisesti arvokkaina peltoalueina osoitetaan kaavoituksessa yleensä alueet, joiden säilyminen avoimina
ja viljelykäytössä on maisemakuvan kannalta tärkeää.  Merkintä ei edellytä, että alue olisi perinteinen ja hyvin
vanha pelto, vaan maisemakuvallista arviointia tehdään myös kaavasuunnittelun yhteydessä.  Maiseman kult-
tuurivaikutteisuus on jatkuvaa ja ihmiset muokkaavat kulttuurimaisemaa koko ajan.  Kaavoituksessa kohtaavat
usein ristiriitaiset maankäyttöpaineet, kuten esimerkiksi ekologinen yhdyskuntarakenteen täydentäminen,
luontoarvot tai maiseman /rakennuskulttuurin historiakerrokset, jolloin kaavaratkaisulla pyritään löytämään
kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten soveltuva ratkaisu.

2.15 Muistutus 15

Strategisen yleiskaavaehdotuksen on laatinut ulkopaikkakuntalainen konsultti, jolta puuttuu kunnollinen paikallisymmär-
rys Hailuodon olosuhteista ja hailuotolaisten tarpeista. Tämä näkyy kaavaehdotuksessa monella tavalla huolimattomasti
ja vastuuttomasti ehdotettuina ratkaisuina, joista alla on esitetty yksilöidyt huomautukset. Kaavoituksessa käytettävän
konsultin tulee tehdä työnsä kunnan virkamiesten ja poliittisten päättäjien ohjauksessa hailuotolaisten tarpeiden mukai-
sesti, eikä omavaltaisesti omia näkemyksiään toteuttaen.
Strategisen yleiskaavan tulee toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita. Tämä tarkoittaa suunnittelun ja rakentamisen
osalta sitä, että kaikkea tarpeetonta rakentamista tulee välttää ja olemassa olevaa infrastruktuuria, kuten teitä, tulee
hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Varsinkin Hailuodon arvokkaaseen koskemattomaan luontoon perusteetonta ja
harkitsematonta rakentamista tulee välttää. Kestävän kehityksen mukainen yhdyskuntasuunnittelu pohjautuu mahdolli-
simman pitkälle olemassa olevien liikenneyhteyksien ja infrastruktuurin varaan, ja toisaalta välttää tarpeettomien uusien
liikenneväylien rakentamista. Uusien tarpeettomien teiden rakentaminen ei ole myöskään taloudellisesti järkevää.
Liitekarttaan merkityt uudet tiejärjestelyt luontotyypiltään herkälle ja rakentamattomalle harjulle ja jäkäläkankaalle ovat
kestävän kehityksen vastaisia. Kaikille asunnoille johtaa jo olemassa oleva ja historiallisesti vakiintunut tieyhteys eikä tie-
yhteyksien muuttamiselle ole mitään tarvetta tai perusteita. Liitekarttaan merkityt uudet tieyhteydet tulee ehdottomasti
poistaa ja olemassa oleva Hentuntie tulee merkitä strategiseen yleiskaavaan.
Liitekarttaan merkitty kävelyn ja pyöräilyn yhteystarve luontotyypiltään herkälle jäkäläkankaalle on kestävän kehityksen
vastainen eikä sille ole mitään perusteltua tarvetta. Suunnitellut kevyenliikenteen väylät maantien varressa riittävät
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Hailuodon tarpeisiin. Esitetty yhteystarve kulkee myös pihamme läpi, eikä tällaiselle ratkaisulle ole mitään perusteita
maaseudulla. Liitekarttaan merkitty kävelyn ja pyöräilyn yhteystarve tulee ehdottomasti poistaa strategisesta yleiskaa-
vasta.
Viheryhteystarpeet, jotka johtavat maantieltä yksityisille pelloille, ovat erikoisia, koska niitä ei ole kaavamerkinnöissä mi-
tenkään selitetty. Kaavamerkinnöissä tulee selkeästi kertoa, että kyseessä ei ole minkäänlaiseen kevyeen liikenteeseen
tai retkeilyyn tarkoitetut yhteystarpeet.
Kaikki huomautuksen antajat ovat maanomistajia tai asukkaita kaavaehdotuksen vaikutusalueella.

Kaavan laatijan vastine:
Kaavatyö on tehty Hailuodon kunnan johtamana konsulttityönä, jolloin kaavan laatijalla on selkeä rooli valmis-
tella kaavaratkaisu kunnan käsittelyjä varten.  Kaavatyötä viranomaistahona valvova ELY-keskus toteaa ehdo-
tusvaiheen lausunnossaan (ks. kohta 1.1), että kaava-aineisto on huolellisesti laadittu.  On ymmärrettävää, että
hailuotolaisilla voi olla tutusta lähiympäristöstään ja etenkin ympäristön detaljikohdista eri käsitys kuin kaavan
laatijalla.  On totta, ettei kaavan laatija tunne Hailuotoa kuten saaressa ikänsä tai pitkään asuneet kuntalaiset,
mutta usein myös katsotaan hyväksi se, ettei kaavan laatijalla ole liikaa sidoksia kohdealueeseen.  Asukkailla ja
maanomistajilla on myös keskeinen rooli kaavaprosessissa;  heillä on lakisääteinen mahdollisuus nähtävilläolojen
(kaavan valmisteluvaihe ja kaavaehdotus)  yhteydessä kommentoida kaavaratkaisua ja esittää muutosehdotuk-
sia. Menettely on avoin ja tähtää kokonaisuuden kannalta mahdollisimman hyvään lopputulokseen.

Strateginen yleiskaava luo mahdollisuuden tiivistää kylärakennetta A -alueilla selvästi nykyisestä tarkempien
osayleiskaavojen myötä. Kaavoituksesta johtuva lähiympäristön mahdollinen muuttuminen mahdollisesti tiivis-
tyvän asutuksen myötä voi aiheuttaa muutospaineita myös tielinjauksiin.  Kestävä kehitys liikenteessä on ehdot-
tomasti tärkeä asia, kuten muistutuksessakin korostetaan. Kestävän liikenteen osalta tulee jatkossa (tarkem-
massa kaavoituksessa) pohtia myös yksityisteiden kunnossapidon aiheuttamaa kuormitusta suhteessa kokonai-
suuteen ja harkita, onko järkevä yhdistää kulkuteitä niin, ettei jokaiselle talolle (joita alueelle mahdollisesti ra-
kentuu tulevaisuudessa lisää) ole omaa tietänsä.
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Yleispiirteisyyden vuoksi strategisen yleiskaavan tonttikadut /yksityistielinjaukset sekä ulkoilun yhteystarve -mer-
kinnät ovat ohjeellisia, eivätkä linjaukset lukkiudu tiukasti kaavakartassa esitetyille paikoilleen, vaan ko. yhteyk-
sien määrittely on tarkemman osayleiskaavoituksen /asemakaavoituksen asia.  Nyt laadittavaan strategiseen
kaavaan tielinjaukset osoitetaan hyväksyttäväksi esitettävässä kaavakartassa muistuttajan esiintuomalla alu-
eella pääosin olemassa olevan tilanteen mukaisina,  sikäli kun tie palvelee muutakin kuin vain yhtä asuintilaa.
Kaavan tielinjauksia on siis tarkistettu muistutuksen perusteella.

Sinisellä palloviivalla, jossa on nuoli toisella laidallaan, on osoitettu symbolisella tasolla jalankulun ja pyöräilyn
ohjeellista yhteystarvetta, jonka järjestämistä tulee harkita tarkemmalla suunnittelulla (tarkempi osayleiskaa-
voitus /asemakaavoitus).  Tarkoituksena on, että Luovontien varressa olevan jalankulun ja pyöräilyn väylän
ohella olemassa olevan rakenteen sisällä kulkisi toinen, mahdollisimman paljon olemassa olevia tieyhteyksiä hyö-
dyntävä rinnakkainen väylä. Nyt laaditun kaavan merkintä ei sido yhteyttä tarkasti paikalleen, vaan sen lopulli-
nen sijainti tutkitaan jatkossa tarkemman suunnittelun myötä.  Yhteystarve on tullut esille kunnan ja ELY:n väli-
sissä neuvotteluissa, joissa on keskusteltu Luovontien jalankulun ja pyöräilyn väylän jatkorakentamisen resurs-
seista ja realismista.  Merkintää ei poisteta kaavakartalta, sillä se on strategisen kaavoituksen mukainen   jalan-
kulun ja pyöräilyn kokonaisvaltaista kehittämistä tukeva symbolinen merkintä.
Viheryhteystarve -merkintä on Ympäristöministeriön  Kaavamerkinnät -oppaan mukainen perusmerkintä. Koska
merkintöjen selitysosiossa ei ole lisämääreitä, merkinnällä tarkoitetaan todellakin vain viheryhteyttä, ei esimer-
kiksi ulkoilureittiä tai polkua.

2.16  Muistutus 16

Strategisen yleiskaavaehdotuksen on laatinut ulkopaikkakuntalainen konsultti, jolta puuttuu kunnollinen paikallisymmär-
rys Hailuodon olosuhteista ja hailuotolaisten tarpeista. Tämä näkyy kaavaehdotuksessa monella tavalla huolimattomasti
ja vastuuttomasti ehdotettuina ratkaisuina, joista alla on esitetty yksilöidyt huomautukset. Kaavoituksessa käytettävän
konsultin tulee tehdä työnsä kunnan virkamiesten ja poliittisten päättäjien ohjauksessa hailuotolaisten tarpeiden mukai-
sesti, eikä omavaltaisesti omia näkemyksiään toteuttaen.
Strategisen yleiskaavan tulee toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita. Tämä tarkoittaa suunnittelun ja rakentamisen
osalta sitä, että kaikkea tarpeetonta rakentamista tulee välttää ja olemassa olevaa infrastruktuuria, kuten teitä, tulee
hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Varsinkin Hailuodon arvokkaaseen koskemattomaan luontoon perusteetonta ja
harkitsematonta rakentamista tulee välttää. Kestävän kehityksen mukainen yhdyskuntasuunnittelu pohjautuu mahdolli-
simman pitkälle olemassa olevien liikenneyhteyksien ja infrastruktuurin varaan, ja toisaalta välttää tarpeettomien uusien
liikenneväylien rakentamista. Uusien tarpeettomien teiden rakentaminen ei ole myöskään taloudellisesti järkevää.
Liitekarttaan merkityt uudet tiejärjestelyt luontotyypiltään herkälle ja rakentamattomalle harjulle ja jäkäläkankaalle ovat
kestävän kehityksen vastaisia. Kaikille asunnoille johtaa jo olemassa oleva ja historiallisesti vakiintunut tieyhteys eikä tie-
yhteyksien muuttamiselle ole mitään tarvetta tai perusteita. Liitekarttaan merkityt uudet tieyhteydet tulee ehdottomasti
poistaa ja vaadin kiinteistölleni Hentuntie 18 johtavaa tietä säilytettäväksi ja lisäämistä strategiseen kaavaan.
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Liitekarttaan merkitty kävelyn ja pyöräilyn yhteystarve luontotyypiltään herkälle jäkäläkankaalle on kestävän kehityksen
vastainen eikä sille ole mitään perusteltua tarvetta. Suunnitellut kevyenliikenteen väylät maantien varressa riittävät Hai-
luodon tarpeisiin. Liitekarttaan merkitty kävelyn ja pyöräilyn yhteystarve tulee ehdottomasti poistaa strategisesta yleis-
kaavasta.
Viheryhteystarpeet, jotka johtavat maantieltä yksityisille pelloille, ovat erikoisia, koska niitä ei ole kaavamerkinnöissä mi-
tenkään selitetty. Kaavamerkinnöissä tulee selkeästi kertoa, että kyseessä ei ole minkäänlaiseen kevyeen liikenteeseen
tai retkeilyyn tarkoitetut yhteystarpeet.
Kaikki huomautuksen antajat ovat maanomistajia tai asukkaita kaavaehdotuksen vaikutusalueella.

Kaavan laatijan vastine:
Ks. kohdan 2.15 vastine.

2.17 Muistutus 17

Strategisen yleiskaavaehdotuksen on laatinut ulkopaikkakuntalainen konsultti, jolta puuttuu kunnollinen paikallisymmär-
rys Hailuodon olosuhteista ja hailuotolaisten tarpeista. Tämä näkyy kaavaehdotuksessa monella tavalla huolimattomasti
ja vastuuttomasti ehdotettuina ratkaisuina, joista alla on esitetty yksilöidyt huomautukset. Kaavoituksessa käytettävän
konsultin tulee tehdä työnsä kunnan virkamiesten ja poliittisten päättäjien ohjauksessa hailuotolaisten tarpeiden mukai-
sesti, eikä omavaltaisesti omia näkemyksiään toteuttaen.
Strategisen yleiskaavan tulee toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita. Tämä tarkoittaa suunnittelun ja rakentamisen
osalta sitä, että kaikkea tarpeetonta rakentamista tulee välttää ja olemassa olevaa infrastruktuuria, kuten teitä, tulee
hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Varsinkin Hailuodon arvokkaaseen koskemattomaan luontoon perusteetonta ja
harkitsematonta rakentamista tulee välttää. Kestävän kehityksen mukainen yhdyskuntasuunnittelu pohjautuu mahdolli-
simman pitkälle olemassa olevien liikenneyhteyksien ja infrastruktuurin varaan, ja toisaalta välttää tarpeettomien uusien
liikenneväylien rakentamista. Uusien tarpeettomien teiden rakentaminen ei ole myöskään taloudellisesti järkevää.
Liitekarttaan merkityt uudet tiejärjestelyt luontotyypiltään herkälle ja rakentamattomalle harjulle ja jäkäläkankaalle ovat
kestävän kehityksen vastaisia. Kaikille asunnoille johtaa jo olemassa oleva ja historiallisesti vakiintunut tieyhteys eikä
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tieyhteyksien muuttamiselle ole mitään tarvetta tai perusteita. Liitekarttaan merkityt uudet tieyhteydet tulee ehdotto-
masti poistaa ja vaadin kiinteistölleni johtavan nykyisen tien Luovontie 34 säilyttämistä ja lisäämistä strategiseen kaavaan.
Liitekarttaan merkitty kävelyn ja pyöräilyn yhteystarve luontotyypiltään herkälle jäkäläkankaalle on kestävän kehityksen
vastainen eikä sille ole mitään perusteltua tarvetta. Suunnitellut kevyenliikenteen väylät maantien varressa riittävät Hai-
luodon tarpeisiin. Liitekarttaan merkitty kävelynja pyöräilyn yhteystarve tulee ehdottomasti poistaa strategisesta yleis-
kaavasta.
Viheryhteystarpeet, jotka johtavat maantieltä yksityisille pelloille, ovat erikoisia, koska niitä ei ole kaavamerkinnöissä mi-
tenkään selitetty. Kaavamerkinnöissä tulee selkeästi kertoa, että kyseessä ei ole minkäänlaiseen kevyeen liikenteeseen
tai retkeilyyn tarkoitetut yhteystarpeet.
Kaikki huomautuksen antajat ovat maanomistajia tai asukkaita kaavaehdotuksen vaikutusalueella.

Kaavan laatijan vastine:
Ks. kohdan 2.15 vastine.

2.18  Muistutus 18

Kaavassa merkityt luonnonsuojelualueet Pohjoisrannalla ja Pajuperä-Matikanniemi alueella, SL, M/SL, w/SL .
Alueilla on ELY-keskuksen lunastamia alueita ja yksityisiä luonnonsuojelu-alueita, mutta väliin jää lunastamattomia pals-
toja ja yksityisilläkin suojelupalstoilla jää väliin metsätalousmaata. Alueet on tarkkaan sovittu joka palstalla ja joka kos-
teikon molemmilla reunoilla eri metrimäärä.
Kunta ei voi suuntaa antavalla strategisella kaavalla merkata niitä luonnonsuojelu-alueiksi, sillä rajauksen sisälle jäävät
metsätalousmaat jäävät tukikelvottomiksi Metsäkeskuksen tulkinnan mukaan ja ilmeisesti voi tulla muitakin rajoituksia
metsän käytölle.   Metsäkeskus, MTK ja paikallinen Metsänhoitoyhdistys on antanut 2018 lausuntoja asiasta
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kaavoittajalle, mutta onko niitä huomiotu?  Edellytämme, että kyseisten tahojen ohjeet tulee tarkoin ottaa huomioon ja
virheelliset kaavamerkinnät poistaa.
Toinen asia, onko kukaan ottanut selvää mitä kaavamerkinnät vaikuttavat metsästykseen ?

Kaavan laatijan vastine:
Kaavaluonnosvaiheessa (päivätty 19.2.2018 valmisteluvaiheen kaavakartta) oli muistutuksessa mainituilla alueilla
käytetty M/SL tai w/SL -merkintöjä, joita Metsäkeskus ohjeisti luonnosvaiheen lausunnossaan muuttamaan.
28.1.2019 päivätystä kaavaehdotuksesta M/SL ja w/SL  merkinnät oli poistettu ELY:n joulukuussa 2018 antamien
uusien ohjeiden vuoksi:    Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) saatiin joulukuussa 2018 tuore
paikkatietoaineisto, joka sisälsi suojelutarkoituksiin valtiolle hankitut maa-alueet Hailuodossa. ELY:n ohjeistuksen
mukaan kaikki valtiolle suojelutarkoituksiin hankitut maat tulee merkitä strategisessa kaavassa SL -merkinnällä ja
näin on menetelty. Kaavaehdotus (28.1.2019) ja hyväksymiskäsittelyyn esitettävä kaavakartta sisältävät siis  vain
ELY:n ilmoituksen mukaisia omistukseensa hankkimia /hankittavia  SL -alueita (ei enää yhdistettyjä M/SL tai w/SL
-alueita).
Metsästystä määrittää Metsästyslaki, jonka 6 § mukaan oikeus harjoittaa metsästystä ja määrätä siitä, kuuluu
alueen omistajalle.

2.19   Muistutus 19

Keskustelin Markku Maikkolan kanssa yleiskaava 2030 palautteen antamisesta, ja ymmärsin hänen puheestaan, ettei
yleiskaava koske omistamiamme kiinteistöjä Lahdenperän alueella. Kerroin meidän kuitenkin antavan palautetta suunni-
telmaan, koska myös meidän maillemme on yleiskaavaehdotuksessa karttaan tullut uusia merkintöjä.
Omistamme Lahdenperän rantayleiskaava-alueella kiinteistöt 72-402-13-65 ja 72-402-15-29. Näiden kiinteistöjen alu-
eelle on yleiskaavasuunnitelmaan merkattu  alueita Rantavyöhykkeen monitoimialueen merkinnällä  ja virkistysalue-mer-
kinnällä.Palautteena yleiskaava 2030-suunnitelmaan haluamme esittää kaavaan seuraavat muutokset perusteluineen.

1. Virkistysaluereitti on suunniteltu kulkemaan Isolanojan viertä Luovontieltä Ojakylänlahden rantaan. Tämä linjaus
kulkee pihamme läpi, aivan savusaunamme vierestä,  ja tätä emme hyväksy. Esitämme virkistysaluereitin siirtä-
mistä kiinteistömme 72-402-15-29 kylän puoleisessa reunassa kulkevalle jo olemassa olevalle metsätielle.

Kaavan laatijan vastine:
Strategisessa yleiskaavassa ei ole osoitettu ”virkistysaluereittiä” Isolanojan varteen, vaan kyseessä on viheryh-
teystarve -merkintä, joka sijoittuu strategisen kaavan  maa- ja metsätalousalueelle (M). Isolanoja on alueellinen
valtaoja, jonka kerää vesiä laajalta alueelta aina Kurajärveltä ja Niittysuolta saakka, jonka vuoksi Isolanojan
merkitys lähialueelle on hyvä selvittää tarkemmin Lahdenperän osayleiskaavan jatkosuunnittelua tehtäessä. Nyt
laadittavassa strategisessa yleiskaavassa on katsottu tarpeelliseksi varata ojan mahdollinen laajempi merkitys
huomioon ottaen Isolanojan varteen maa- ja metsätalousaluetta sekä osoittaa ojan varteen viheryhteystarve-
merkintä.  Vastaavaa periaatetta on käytetty Peltokuusikon osayleiskaavassa vastaavanlaisen valtaojan suh-
teen.
Isolanojan varteen tarkemmassa kaavassa (Lahdenperän osayleiskaavan jatkosuunnittelu) mahdollisesti tutkit-
tavan valtaojanvarren viheralueen ei välttämättä tarvitse olla leveä, kunhan ojan toiminta turvataan. Isolanojan
varsi toimii luonnostaan strategisessa kaavassa esitettynä ”viheryhteystarpeena”, eikä sitä ole syytä siirtää toi-
saalle.  Kohdealueen tarkemmat käyttötarkoitukset sekä aluerajaukset tutkitaan siis yksityiskohtaisemmin Lah-
denperän osayleiskaavan jatkosuunnittelussa.
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Ote nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta, johon muistuttajan tilat on rajattu yleispiirteisesti punaisella katko-
viivalla.

2. Rantavyöhykkeen monitoimialueen merkintä on tilojemme alueilla sijoitettu siten, että niiden väliin jää leveä
maa-ja metsätalouteen merkattu alue. Haluamme, että monitoimialuetta  laajennetaan molemmilla tiloillamme
ulottumaan Isolanojan reunaan saakka, ja tilan  72-402-15-29 alueella  lähelle Ojakylän lahden rantaa.

Kaavan laatijan vastine:
Strategisessa yleiskaavassa esitetty rantavyöhykkeen monitoimialueen laajuus perustuu yleispiirteisesti esitet-
tynä vuonna 1999 hyväksytyn ja muistuttajan tilojen alueella voimassa olevaan Hailuodon rantayleiskaavan ra-
kentamisalueisiin sekä vireillä olevan Lahdenperän osayleiskaavan aluevarauksiin sikäli kun Lahdenperän kes-
keneräinen kaava huomioi laajemmat strategiset lähtökohdat.  Rantayleiskaavassa Isolanojan varsi on laajasti
rakentamatonta  M -aluetta.  Rantayleiskaavan aluevarauksia voidaan tarkistaa strategista yleiskaavaa yksityis-
kohtaisemmilla osayleiskaavoilla ja Lahdenperän alueelle tarkempi osayleiskaavoitus on siis jo aloitettu vuonna
2014  (Lahdenperän osayleiskaava, kaavaehdotus vuodelta 2016).   Muistuttajien tilojen rakentamisalueiden
suhde Isolanojaan määrittyy tarkemmin Lahdenperän osayleiskaavaprosessissa.

3. Yleiskaavaan merkattua nykyisen Ojarannantien jatkamisen linjausta haluamme myös muuttaa.

Kaavan laatijan vastine:
Strategista yleiskaavaa tarkennetaan niin, että Ojanrannantie piirtyy kaavakartalle vain toteutuneelle sijainnil-
leen.

2.20 Muistutus 20

Sorron aluetta koskevat muistutukset ja korjausehdotukset:
Viittaamme Hailuodon strategista yleiskaava 2030 luonnosta koskevaan muistutukseemme 28.3.2018. Muistutuksessa
painotimme erityisesti niitä merkittäviä haittoja, joita vanhaa Sorrontietä pitkin kaavaluonnoksessa suunniteltu tielinjaus
uudelle asuinalueelle (A1) aiheuttaisi maakunnallisesti merkittävälle Sorron rakennetun kulttuuriympäristön alueelle.
Suunnittelijan antamassa vastineessa on kuitenkin keskitytty pääasiassa mahdollisen täydennysrakentamisen perustei-
siin. Alueelle luonnoksessa kaavaillun tielinjauksen osalta esittämämme muistutukset ja vakavat ympäristöhaitat ovat
vastineessa puutteellisesti perusteltu tai jääneet kokonaan huomiotta eikä muistutuksia ole huomioitu myöskään kaava-
ehdotuksessa.
Mielestämme selvitykset suunnitellun kaavan vaikutuksista koko Sorron alueeseen ovat puutteelliset ja asuinalueen tar-
peet täyttävän tien osalta vallitsevia reunaehtoja ei ole huomioitu lainkaan. Myöskään muistutuksessamme esittä-
määmme vaatimusta A-1 merkinnän rajaamisesta Pirtti-Sorto 3 alueen ulkopuolelle ei ole huomioitu. Tästä johtuen esi-
tämme seuraavassa osin jo aiemmin esitetyt muistutukset täydennettynä mielestämme oleellisilla kaavaehdotuksen kä-
sittelyyn vaikuttavilla perusteilla ja lisätiedoilla.
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Sorron alue:
Sorron kiinteistöalueen nykytilanteen osalta viittaamme kaavaluonnoksesta tekemäämme muistutustekstiin (28.3.2018)
jonka mukaan Sorto muodostuu neljästä kiinteistöstä Pirtti-Sorto (37:28), Pirtti-Sorto 2 (37:38), Pirtti-Sorto 3 (37:45) ja
Hillamaan alue (37:26).  Näiden lisäksi ko. alueisiin liittyy kiinteästi 1900-luvun alussa Kivipään kantatilasta erotettu Van-
halan kiinteistö (25:3), jonka toinen omistaja omistaa osan myös edellä luetelluista Pirtti-Sorto (1,2,3) ja Hillamaa -tiloista.
Kiinteistöjen alueet muodostavat käytännössä yhteisenä käytetyn asuin ja pihapiirialueen, mikä ilmenee myös kesken-
eräisessä Lahdenperän osayleiskaavassa. Lahdenperän osayleiskaavaehdotuksessa Vanhala on kartan, kaavaselostuk-
sessa esitettyjen kuvien ja kuvatekstien perusteella ilmeisesti jo katsottu kuuluvaksi Sorron alueeseen (ks. s. 19, kuva 20,
kuvateksti: ”Sorron alueella on kuivia niittyjä ja katajikkoja”, ja s. 23, kuva 22, kuvateksti : ”Sorron alueella on kuivia ketoja
ja niittyä, maisemallisesti merkittävää puustoa sekä vanhoja rakennuksia.”  Sen sijaan strategisen yleiskaavaluonnoksen/
kaavaesityksen laatija ei ilmeisestikään ole huomioinut lainkaan Vanhalan (25:3) kiinteistöä: tilalla olevat kolme 100-vuo-
tiasta rakennustakin peittyvät piirrettyjen A1 rajalinjojen alle.
Sorron alueen suunnitelmallisesti hoidettu katajapensaiden laikuttama keto/kenttä sisältyy yleiskaavaehdotuksen mu-
kaan Sorron alueen maakunnallisesti merkittävään RKY-alueeseen.  Eino Merilä (2005) mainitsee kyseiset kentät saaren
parhaimmistona. Alue on hoidettu. Sorrontien vieressä oleva kapea mänty-kataja metsä metsävyöhyke suojelee ketoa
pohjoistuulilta ja osaltaan turvaa ja vahvistaa ketoalueen lajien monimuotoisuutta. Vasta julkaistussa (Suomen ympäris-
tökeskus 2019) luontotyyppien uhanalaiskartoituksessa uhanalaisimpia (erittäin uhanalaisia tai äärimmäisen uhanalaisia)
ovat erityisesti tämän tyyppiset maatalouden aikanaan muovaamat perinnebiotoopit.

Inventoinnit:
Arkeologinen inventointi: Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelun toteuttaman arkeologisen inventoinnin (2016) luette-
lossa Vanhala löytyy vain Kivipää 2 –nimellä (Kivipää no 94, Kivipää 2 no 95). Arkeologinen inventointi on saamamme
tiedon mukaan ollut melko pintapuolinen (paikalla käynti ja valokuvaus). Rakennuskulttuurihistoriallinen arviointi ei ole
sisältynyt arkeologisen inventoinnin tehtäviin.
Kaavaluonnoksen osalta tekemässämme muistutuksessa mainitsemamme,  A-1 merkityllä alueella sijaitsevat Sorron van-
hojen pajojen jäännökset puuttuvat arkeologisesta inventoinnista. Keski-Suomen ArkeologiaPalvelun edustajan mukaan
pajajäännökset ovat erittäin harvinaisia Hailuodossa  ja niiden  arkeologinen inventointi tulisi toteuttaa.
Rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) inventointi: Pohjois-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavan inventointiaineiston
(7.12.2016) mukaan Sorto on merkitty aineistokarttaan numerolla 64. maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi (kaavase-
lostus 5.4.3. sivu 25).  Vanhala (25:3) on itsenäinen tila, jonka RKY-arviointia ei kuitenkaan ole tehty.
Mielestämme Sorron - Vanhalan alue kokonaisuudessaan muodostaa poikkeuksellisen hyvin säilyneen ja säilytetyn, kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristö- ja rakennuskokonaisuuden, jonka RKY-inventoinnin esitämme toteutettavaksi
museoviranomaisen asiantuntijatyönä, sekä Vanhalaa koskevana erillisenä inventointina että kokonaisuutena. Inventoin-
tikokonaisuuteen tulee mielestämme sisällyttää myös alueeseen suoraan liittyvän ja sitä halkovan Sorrontien inventointi.

Sorrontie: Kaavaluonnoksen tielinjaus:
Kaavaluonnoksen mukaan kulku suunnittelualueelle tapahtuisi sekä nykyisen Sorrontien kautta, että Sunilahdentieltä
vanhaa kulkutietä pitkin metsän läpi. Sekä puhelinkeskustelun (kevät 2018, Aira Sorto/Merja Isteri) että kaavaluonnoksen
mukaan luonnoksessa oleva A-1 merkitty reserviasuinalue edellyttäisi ns. viranomaistason tietä, joka mahdollistaa esim.
paloautojen liikkumisen. Isolanojasta lähtien Sorrontie  ei ole koskaan rakennettu tieksi, vaan se on muodostunut käytön
mukaan alun perin karjan kulkuväylänä.  Autotienä tätä tien osaa käyttävät pääasiassa Sorron, Vanhalan ja Katajanokan
(7-402-37-27)  kiinteistöt, joiden kaikkien piha-alueet rajoittuvat suoraan Sorrontiehen.
Tie on täysin hiekkapohjainen ja luonnontilainen, eikä kestä suunnitellun asuinaluekokonaisuuden aiheuttamaa ympäris-
törasitusta.  Kulkuväylän leveys on nykyisin (Isokankaantien risteyksestä lähtien) noin 4 - 5 m. Ojitusta ei ole tarvittu,
koska hiekkapohja imee nopeasti esim. sadeveden. Jo uusjakoon liittyvän tierakentamisen yhteydessä kulttuuriympäris-
töalueeseen liittyvä Sorrontien osa jätettiin luonnontilaiseksi mm. paikalle alun perin suunnitellun metsäautotien aiheut-
tamien ympäristöhaittojen vuoksi ja yhteys Koljatinkankaalla olevaan asuinkiinteistöön toteutettiin Isokankaantien
kautta.
Tällaisen tien tilavaraus ojituksineen ja mahdollisine kunnallistekniikoineen on 12 m, (vrt. Sorrontien alkupää) ja tienra-
kennusvaiheen ympäristöä turmeleva vaikutus vielä merkittävästi suurempi. Hiekkapohja ei kestä isojen työkoneiden kul-
kua ja puiden juuret vaurioituvat vääjäämättä. Tällaisen tien rakentaminen sekä turmelisi peruuttamattomasti ja pahoin
perinnemaiseman että olisi myös erittäin vaikea toteuttaa useastakin syystä:
1. Nykyinen Isolanojan ylittävä silta on kapea ja kevytrakenteinen. Tierakennuksen vuoksi myös silta jouduttaisiin

suunnittelemaan, suuntaamaan, leventämään ja vahvistamaan, ts. käytännössä rakentamaan uudelleen. Jo tämä
osa rakentamista turmelisi merkittävästi sillan lähiympäristöä.

2. Nykyistä tiealuetta ei voi leventää tien etelä- eikä pohjoispuolelle.
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§ Heti Isolanojan sillan jälkeen leventämisen eteläsuunnassa estää suoraan tiealueeseen rajoittuva, tien
suunnassa hyvin kapea Katajanokan asuinkiinteistö, jonka leveämpi tie ojituksineen kokonaan turme-
lisi.

§ Leventäminen eteläsuuntaan hävittäisi myös tien varren kapean mänty-kataja kasvustosta muodostu-
van metsäkaistaleen, joka suojelee pohjoistuulilta Sorron aluetta ja erityisesti merkittäväksi kohteeksi
luokiteltua ja hoidettua, saaren parhaimmistoksi mainittua Sorron kenttää (ks. edellä), samalla se kun
osaltaan ylläpitää kentän alueella luonnon monimuotoisuutta.

§ Tien pohjoispuolella siihen suoraan rajoittuvan Vanhalan kiinteistön tontti on myös kapea ja tien le-
vennys siltä osin käytännössä turmelisi kiinteistön pihapiirin ja aiheuttaisi kaavaluonnoksen esittämi-
sen jälkeen juuristoineen luonnon muistomerkkinä suojeltujen Vanhalan mäntyjen (6 kpl) varman tu-
hon.  Osa männyistä on kuvattuna sekä Lahdenperän osayleiskaavaehdotusselostuksen kannessa että
tekstissä.

Sorrontien virkistyskäyttö:
Strategiayleiskaavaehdotuksen selostuksessa 2030 todetaan kohdassa Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä
luonnonvarat (s.4) todetaan mm. seuraavaa: ”Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luon-
nonperinnön arvojen turvaamisesta. -Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologis-
ten yhteyksien säilymistä ja -Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston
jatkuvuudesta”
Tien virkistyskäyttö erityisesti Ojakylän asukkaiden kävelyreittinä ja ratsastuskäytössä on merkittävä. Talvella Kivipään
kentän poikki kulkee Hailuodon perinteinen hiihtolatu Hyypän harjualueelle. Edellisessä kaavaluonnosta koskevassa
muistutuksessamme (28.3.2018) jo totesimme, että nykyistä luonnontilaista ja hiekkapintaista Sorrontietä sivuteineen
käytetään paljon turvallisena ulkoilu- ja ratsastusreittinä, josta on hyvä metsätieyhteys myös Hailuodon retkeilyreitistöön.
Paikallinen Ojakyläläinen ratsastusyrittäjä, jonka asiakkaina on runsaasti lähinnä mantereelta tulevia maastoratsastus-
ryhmiä, käyttää tietä osana ratsastusreittiä. Tien muuttaminen sepelipintaiseksi ajotieksi vaikeuttaisi yrittäjän kertoman
mukaan merkittävästi hänen elinkeinoaan, koska Sorrontie muodostaa ainoan toisen tien kanssa yrittäjän käyttämän rat-
sastusreitin. Muut tiet ovat joko pinnoitettu hevosten kavioita vahingoittavalla sepelillä tai ko. tiealueen omistajien toi-
mesta suljettu. Ihmisten hyvinvoinnin kannalta mahdollisuus käyttää luonnontilaisia kulkureittejä virkistykseen ja liikun-
taan on kohonnut yhä tärkeämpään asemaan.  Mielestämme Sorrontien säilyttäminen nykyisen kaltaisena, myös virkis-
tyskäyttöä palvelevana, puistomaisena tienä vastaa alussa siteerattuja suunnitteluperiaatteita, eikä tietä tule tässäkään
suhteessa pilata.

Pirtti-Sorto 3:n alue:
Kaavaluonnoksen ja –esityksen A-1 merkitty asuinalue ulottuu Pirtti-Sorto 3-n alueelle.   Kulku asuinalueelle on merkitty
kulkemaan Sorrontietä pitkin siten, että loppuosa tiestä kulkisi pitkin nykyistä, yksityiseen loma-asuntoon johtavaa tie-
oikeustietä pitkin.  Tämäkin suunniteltu tieosuus rikkoo selvästi alueen kulttuuriympäristöarvoja. Pohjoissivultaan tie-
osuus rajoittuu suoraan Pirtti-Sorto 1:n piha-alueeseen ja tien sivustalla olevaan, vanhaa hailuotolaista perinnetyyppiä
edustavaan ja kunnostettuun, yli 100-vuotiaaseen saunarakennukseen. Tien vieressä vastakkaisella puolella sijaitsevat
Sorron vanhojen pajojen (2kpl) jäännökset, jotka Keski-Suomen ArkeologiaPalvelun edustajan mukaan ovat erittäin har-
vinaisia Hailuodossa, ja jotka tulisi inventoida. Pirtti-Sorto 3 -metsäkiinteistö kokonaisuudessaan liittyy suoraan omista-
maamme Hillamaan tilan luonnontilaiseen metsäalueeseen.  Jo kaavaluonnosta koskevassa muistutuksessamme olemme
edellyttäneet että Pirtti-Sorto 3: n alue, mukaaan lukien Sorrontien/ Pirtti-Sorto 3:n kautta reserviasuinalueelle kohden-
nettu tie poistetaan kaavasta.  Edellytämme nyt, että nämä muutokset kaavaan toteutetaan.

Yhteenveto:
Edellä esitetyistä lisätiedoista ja perusteista johtuen lienee selvää, että kaavaehdotuksen esittämää tielinjausta Sorron-
tien kautta suunnitellulle reserviasuinalueelle on käytännössä mahdoton toteuttaa ilman rakennetun kulttuuriympäris-
tön ja luontoarvojen merkittävää tuhoutumista ja teiden terveys- ja virkistyskäyttöarvojen huonontumista. Vaikka, kuten
kaavaehdotuksessa ja kaavan laatijan vastineissa todetaan, yksityiskohtaisemmat suunnitelmat toteutetaan tekeillä ole-
vassa osayleiskaavassa (Lahdenperä), yleiskaavassa esitetyt linjaukset ohjaavat myös yksityiskohtaisempaa kaavoitusta.
Niinpä näkemyksemme mukaan jo kaavaehdotukseen tulee kuitenkin tehdä seuraavat korjaukset ja lisäykset, jotka on
esitetty sivulla 4, kohdassa Muutosehdotukset kaavaehdotukseen

Muutosehdotukset kaavaehdotukseen:
1. Sorrontie säilytetään nykyisen kaltaisena, kevyttä ajoneuvoliikennemäärää ja virkistyskäyttöä palvelevana, ns.

vähäisen hoitotason ”puistomaisena” tienä ilman sorastusta ja ojituksia (karttaliite, merkintä 1).
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2. A-1 alueen viranomaisvaatimukset täyttävä tie ja tiehen liittyvää muu rakentaminen linjataan  jo yleiskaavassa
toteutettavaksi Sunilahden tien kautta. Tämä tielinjaus kaikkine lisärakentamisineen olisi eittämättä luontevin,
taloudellisin ja mahdollista asuinaluettakin hyvin palveleva vaihtoehto, eikä juurikaan rasittaisi  ko. metsäalu-
etta (karttaliite, merkintä 2). Jo nyt Sunilahden metsäautotieltä kulkee alueelle ainakin kaksi vanhaa, suoraa,
hiekkapohjaista kulkutietä.

3.  Esittämämme tielinjauksen yhteys Sorrontiehen on luontevasti ja pienin kustannuksin toteutettavissa nykyisen
kaltaisella kapealla, virkistys-, jalankulku- ja pyöräilykäyttöön suunnatulla kulkutiellä (karttaliite, merkintä 3).

4. Pirtti-Sorto 3, mukaan lukien reservialueelle A-1 kohdennettu tie, tulee kokonaan rajata pois A1-alueelta,
(karttaliite, merkintä 4).

5. Toteutetaan Vanhalan RKY-inventointi museoviranomaisen tekemänä. Esitämme että inventointi toteutetaan
kokonaisuutena huomioiden sekä Sorto-Vanhala -alueellinen kokonaisuus että alueen halki kulkeva luonnonti-
lainen Sorrontie.

6. Alueiden tiestön ja siihen liittyvä muun kunnallistekniikan suunnitteluperiaatteiden ja rakentamisen tulee olla
linjassa ympäristön asettamien erityisvaatimusten kanssa, vaikka suunnittelu toteutettaisiinkin erillisenä toimin-
tana.
Mielestämme jo Hailuodon Strategiayleiskaavaehdotukseen tulee kirjata liikennesuunnittelun osalta erikseen
esim. kohtaan Yleiskaavan kuvaus/Liikenne (s. 7, että mahdollisten uusille asuinalueille rakennettava tielinjauk-
set, tiestö ja siihen liittyvä muu rakentamine eivät saa turmella rakennettua kulttuuriympäristöä, luontoarvoja
tai virkistyskäyttömahdollisuuksia. Museoviranomaisen kannan kuulemisvelvoite tulee aluesuunnittelun lisäksi
kirjata myös tielinjausten suunnitteluun silloin, kun kysymys on merkittävistä RKY-kohteista.

Muistutuksessa ollut karttakopio yleiskaavaehdotuksesta. Karttaan on merkitty nuolilla yllä   olevat muistutuskohdat 1.
2. 3 ja 4.

Kaavan laatijan vastine:
Ks. muistutuksen 2.22 vastine.
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2.21  Muistutus 21

Muistutuksen liitteenä on Oulun seudun ympäristötoimen liikenlaitoksen johtokunnan pöytäkirjaote 19.12.2018 § 172
kartta- ja valokuvaliitteineen.

I Johdanto:
Hailuodon strateginen yleiskaavaehdotus on asetettu maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 65 §:n mukaisesti nähtä-
ville ja sitä on mahdollista kommentoida 5.4.2019 asti. Esitämme alla omat huomiomme ja huomautuksemme kaavaeh-
dotuksesta. Tämä muistutus on toimitettu sähköpostitse liitteineen (liite: mäntyjen suojelupäätös) osoitteeseen yleis-
kaava2030.palaute@hailuoto.fi. Kirje on toimittu liitteineen tämän jälkeen myös paperiversiona postitse.

II Muistutuksen kohde:
Huomiomme ja muistutuksemme kohdistuvat erityisesti kaavaehdotuksen vaikutuksiin ja sen merkityksiin omistamal-
lemme kiinteistölle Vanhala 72-402-25-3 Hailuodon Ojakylässä, Sorrontie 62 (jäljempänä Vanhalan tila).  Koska kiinteistö
muodostaa maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti sekä luonnonarvoiltaan yhtenäisen perinnemaisemakokonaisuuden
sen välittömässä läheisyydessä sijaitseville kiinteistöille: Pirtti-Sorto (37:28), Pirtti-Sorto 2 (37:38), Pirtti-Sorto 3 (37:45) ja
Hillamaa (37:26), esitämme lisäksi eräitä huomioita myös näiden kiinteistöjen osalta. Muilta osin viittaamme näiden kiin-
teistöjen osalta tehtyyn erilliseen muistutukseen (Asko, Aira, Anna ja Tuomas Sorto).   Olemme antaneet asiasta aikai-
semmin keväällä 2018 huomautuksen [Vanhalan tilan (25:3) ympäristön asuinaluesuunnitelma- ja yleiskaavaluonnok-
sesta (Hailuodon strateginen yleiskaava 2030]. Olemme tutustuneet huomautukseemme annettuun vastineeseen. Emme
pidä sitä asianmukaisena ja riittävänä.

III Sovellettavat oikeusohjeet:
Perustamme muistutuksemme erityisesti maankäyttö ja rakennuslain (254/2017) 9 §:n puutteelliseen ja virheelliseen
soveltamiseen. Kyseisen lainkohdan noudattamatta jättäminen on katsottu korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäy-
tännössä valitusperusteeksi.  Lain 9 §:n 1 momentin mukaan (vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa) kaavan tulee
perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan
vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. Samaisen §:n 2 momentin mukaan kaavaa laa-
dittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristö-
vaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä
koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa annetaan tarkempia määräyksiä asiasta. Asetuksen 1 §:n mukaan maankäyttö- ja
rakennuslain 9 §:ssä tarkoitettuja kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon aikaisemmin tehdyt selvitykset
sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida
suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen;
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön;
6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.

Lisäksi kiinnitämme huomioitanne maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:än, joka määrittelee yleiskaavan sisältövaatimukset.
Nyt käsiteltävän asian osalta erityisen merkityksellisiä ovat 39 §:n 2 momentin 4-5 sekä 7-9 kohdat, joiden mukaan yleis-
kaavaa laadittaessa on otettava huomioon:

4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tar-
koituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla
5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön; …
7) ympäristöhaittojen vähentäminen;
8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä
9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.

Merkityksellinen on myös § 3 momentti, jonka mukaan yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden
haltijalle kohtuutonta haittaa.

VI Vanhala-tilan ympäristöä koskevien selvitysten puutteellisuus ja riittämättömyys:
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Edellä esitettyihin maankäyttö- ja rakennuslain määräyksiin viitaten katsomme, ettei kaavaehdotuksen valmisteluvai-
heessa ole riittävästi selvitetty, määritelty ja otettu huomioon suunnittelualueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaita koh-
teita tai aluekokonaisuuden erityispiirteitä, eikä myöskään alueen merkittäviä luonto ja perinnemaisema-arvoja.
Ero keskeneräiseen Ojakylän Lahdenperän osayleiskaavaehdotukseen on huomattava.  Tässä kaavaehdotuksessa niin kut-
suttua Sorron aluetta, johon on sisällytetty omistamamme Vanhalan tilan lisäksi sitä ympäröivä Kivipään kenttä ja Pirtti-
Sorto/ Hillamaa –kokonaisuus ehdotuksessa merkityin osin, pidettiin luonnon monimuotoisuuskohteena ja samalla mai-
semallisesti merkittävänä alueena ottaen huomioon myös Vanhalan tilan harvinainen mäntypuusto, joka on tässä kaava-
ehdotuksessa merkitty tähdellä. Nämä männyt on rauhoitettu 9.12.2018 tehdyllä päätöksellä luonnonmuistomerkeiksi
(ks. jäljempänä tarkemmin otsikko epäkohta 3). Ojakylän Lahdenperän osayleiskaavaehdotuksen mukaan alueen käytön
suunnittelussa tulisi erityisesti huomioidaan se, että se on kokonaisuudessaan katsottava arvokkaaksi perinnemaise-
maksi.
Nyt huomautuksen kohteena olevassa kaavaehdotuksessa ei käsitellä alueen erityispiirteitä vastaavasti. Alueen jatko-
suunnittelussa alueen merkitys jää käytännössä vain asumisen reservialuetta kuvaavan kaavamerkinnän A 1 varaan (alu-
eelle rakennettaessa on erityisen tärkeätä huomioida lähiympäristön taajamakuva sekä rakentamisen sopeutuminen val-
takunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen). Tätä ei voida pitää riittävänä varmistamaan alueen erityispiirteiden
huomioimista asianmukaisesti kaavasuunnittelun jatkotyössä.
Selvitysten puutteellinen huomioiminen ja niiden riittämättömyys ilmenevät erityisesti seuraavista kaavaehdotusta rasit-
tavista virheistä ja epäkohdista:

Epäkohta 1: Vanhalan tilan pirstominen esitetyssä rajalinjauksessa
Uusi kaavaehdotus ei huomioi tarpeellisessa määrin Vanhala-tilan erityispiirteitä ja sitä, että se muodostaa kulttuurihis-
toriallisesti ja maisemallisesti kiinteän kokonaisuuden alueeseen kuuluvine katajaketoineen edellä mainittujen Kivipään
kentän ja Pirtti-Sorto –tilojen sekä Hillamaa-tilan kanssa. Perinnemaisemana kokonaisuus on Hailuodonkin mittakaavassa
ainutlaatuinen.
Vanhalan tila on jätetty kaavaehdotuksessa käytännössä täysin huomioimatta. Kaavaehdotuksessa reservialueen rajat
leikaavat kiinteistön kahtia niin, että rajalinjan alle peittyvät kokonaan maisemoitu ja hoidettu pihapiiri sekä vapaa-ajan
käytössä olevat historiallisesti merkittävät hyväkuntoiset rakennukset. Rajalinja leikkaisi kahtia lähes alkuperäisasussaan
olevan hyväkuntoisen hirsitorpan ja navetta-sauna-lato –kokonaisuutena toimineen ulkorakennuksen, jota on entisöity
pieteetillä ELY-keskuksen entisöintiavustuksen tuella sauna- ja oleskelutiloiksi.
Katsomme, että esitetty tilan pirstominen kaavalinjauksella aiheuttaa meille kohtuutonta haittaa, eikä se myöskään täytä
maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksia. Muiden maanomistajien osalta vastaavia kiinteistön arvoa merkittä-
västi alentavia linjauksia ei ole tehty. Arviomme mukaan vain tämän kiinteistön osalta rakennukset jäisivät rajalinjausten
alle. Mitään perusteluita tällaiselle toiminnalle ei ole esitetty.

Johtopäätös 1: Esitetty kaavalinjaus ei ole esitetyn kaltaisena hyväksyttävä. Katsomme lisäksi, että kaavan valmistelun
jatkamisen edellytyksenä on, että Vanhalan tila inventoidaan (rakennuskulttuurihistoriallinen ympäristöarviointi, RKY)
museoviranomaisten toimesta rakennetun kulttuuriympäristön kokonaisuutena muun Sorron alueen tilojen tapaan. Mie-
lestämme Vanhalan tila tulisi osoittaa maakunnallisesti rakennuskulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Esitämme
että inventointi toteutetaan kokonaisuutena huomioiden sekä Sorto-Vanhala -alueellinen kokonaisuus että alueen halki
kulkeva luonnontilainen Sorrontie.

Epäkohta 2: Alueen luonnon monimuotoisuuden ja maisemallisesti merkittävän puuston huomioimatta jättäminen
Kiinnitämme huomiota siihen, että Vanhalan tilalla kasvaa sekä maisemallisesti että luonnon monimuotoisuuden kannata
merkittävää puustoa. Alueella kasvaa myös luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävää katajaketoa. Toteamme,
että Oulun seudun ympäristötoimen liikelaitoksen johtokunta on määrännyt luonnonsuojelulain 26 §:n nojalla Vanhalan
tilan kuuden männyn ryhmän (nk. kilpikaarna-männyt) juuristoineen kaikelta vahingoittamiselta rauhoitetuksi luonnon-
muistomerkeiksi 9.12.2018. Päätöksen perusteena on puuryhmän arvo sekä maisemallisesti että luonnon monimuotoi-
suuden kannalta. Lisäksi todetaan, että puuryhmä on alueen vanhinta mäntypuustoa ja osa omistajien ylläpitämää perin-
nemaisemaa.
Mäntyryhmän arvo ja katajakedon merkitys on tunnustettu keskeneräisessä Lahdenperän osayleiskaavassa, joka tulisi
ottaa huomioon alueen suunnittelussa huomioon kuten myös alueen muut arvokkaat luontokohteet. Tässä asiakirjassa
männyt on merkitty erikseen tähdellä maisemallisesti merkittävänä puustona.
Nyt käsittelyssä ja muistutuksen kohteena olevassa kaavaluonnoksessa ei näistä harvinaisista ja suojelluista männyistä
ole mitään merkintää. Ne jäisivät rakennusten tapaan rajalinjan alle, eikä niitä ole huomioitu myöskään alueen tiestön
suunnittelussa. Vastaava johtopäätös koskee alueen harvinaista katajistoa.
Toteamme myös, että alueen luontoarvoja ja niiden puutteellista huomioimista nyt esillä olevassa ehdotuksessa on käsi-
telty edellä mainitussa Asko, Aira, Anna ja Tuomas Sorton tiloja Pirtti-Sorto (37:28), Pirtti-Sorto 2 (37:38), Pirtti-Sorto 3
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(37:45) ja Hillamaa (37:26), koskevassa muistutuksessa. Yhdymme täysin näihin näkemyksiin, eikä niitä ole tarpeen tässä
muistutuksessa toistaa.

Johtopäätös 2: Esitetty kaavalinjaus ei esitetyn kaltaisena ole hyväksyttävä. Alueen luontoarvoja ei ole selvitetty asian-
mukaisesti. Alueen käytön suunnitteluperiaatteissa, ml. sitä koskeva tiestö, on huomioitava kaavaehdotuksessa esitettyä
kattavammin alueen ympäristön asettamat erityisvaatimukset.

Epäkohta 3: Esitetyn kulkuyhteyden ristiriidat alueen perinnemaisema- ja luontoarvoille alueen suojeltu puusto mukaan
lukien
Edellä esitettyihin huomioihin viitaten kaavaehdotuksessa esitetty suunnitelma järjestää kulku asuinalueelle Sorrontien
kautta on ristiriidassa arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamista koskevien periaattei-
den kanssa. Katsomme, että tie on kiinteä osa Sorron alueen kulttuuriympäristöä ja se tulee säilyttää nykyisen kaltaisena
luonnontilassa. Muistutamme, että nykyinen Sorrontie on historiallinen karjankulkutie. Jo uusjakoon liittyvän tierakenta-
misen yhteydessä kulttuuriympäristöalueeseen liittyvä Sorrontien osa jätettiin luonnontilaiseksi ja yhteys Koljatinkan-
kaalla olevaan kiinteistöön toteutettiin Isokankaantien kautta. Tälläkin hetkellä Sorrontie on hiekkapohjainen luonnonti-
lainen noin 4 m leveä kulkuväylä, joka palvelee hailuotolaisia turvallisena ja suosittuna ulkoilureittinä ja sillä on luonnon-
tilaisena iso merkitys myös matkailupalvelujen kannalta ainoana tämän tyyppisenä kulkutienä alueella. Tien leventämi-
nen ja tason nostaminen suunniteltua asuinaluetta palvelevaksi ajotieksi turmelisi peruuttamattomasti nykyisen mai-
sema- ja kulttuuriympäristön ja sen luontoarvot jakaessaan perinnemaisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan
Sorto/Vanhala -kokonaisuuden kahteen erilliseen osaan.

Johtopäätös 3: Edellä esitetyn perusteella katsomme, että Sorrontien kautta alueelle kohdennettu tie tulee poistaa suun-
nitelmasta ja kaavaluonnoksesta. Sorrontie on säilytettävä nykytasoisena, kevyttä ajoneuvoliikennemäärää ja virkistys-
käyttöä palvelevana ”puistomaisena” tienä ilman sorastusta ja ojituksia.
Asko,  Aira,  Anna ja  Tuomas  Sorton  laatimassa  erillisessä  tiloja  Pirtti-Sorto  (37:28),  Pirtti-Sorto  2  (37:38),  Pirtti-Sorto  3
(37:45) ja Hillamaa (37:26), koskevassa muistutuksessa on esitetty ratkaisuna (muistutuksen karttaliite, merkintä 2) edellä
kuvattuihin ongelmiin vaihtoehtoinen ja kustannuksiltaan halvempi ja helpommin toteutettavissa oleva kulkuyhteys, joka
ei ole ristiriidassa alueen maisemallisten ja luontoarvojen kanssa. Yhdymme tähän esitykseen.

Kaavan laatijan vastine:
Ks. muistutuksen 2.22 vastine.

2.22   Muistutus 22

Kiinteistökokonaisuus Sorto muodostuu neljästä kiinteistöstä Pirtti-Sorto (37:28), Pirtti-Sorto 2 (37:38), Pirtti-Sorto 3
(37:45) ja Hillamaa (37:26). Näiden lisäksi ko. alueisiin liittyy kiinteästi Vanhalan kiinteistö (25:3), jonka toinen omistaja
omistaa osan myös edellä luetelluista Pirtti-Sorto ja Hillamaa -tiloista. Kokonaisuuteen kuuluvat rakennukset ovat pää-
sääntöisesti 1800-luvulta, osin 1700-luvulta. Esim. Hillamaan päärakennuksen vanha osa on salvettu vuonna 1703 ja on
alkuperäiskunnossa. Rakennuksia on hoidettu hyvin. Korjaukset on tehty osin museoviraston osin ELYkeskuksen avusta-
mana, vanhoja työmenetelmiä noudattaen. Uusrakentaminen on sovitettu huolellisesti vanhaan rakennuskantaan. Esi-
merkkinä mainittakoon, että kun Hillamaan asuinrakennukseen rakennettiin hirsinen jatko-osa korvaamaan 1800-luvulla
pois vietyä osaa, jatko-osan suunnitteli vanhojen rakennusten korjauksissa valtakunnallisesti eritäin ansioitunut, nykyinen
Suomen evankelisluterilaisen kirkon yliarkkitehti Antti Pihkala. Viisikanta-palkinnon (Oulun läänin rakennussuojelupal-
kinto) Sorto on saanut jo vuonna 2003 (ks. Viisikanta, Hyvää rakennussuojelua. Oulun läänin rakennussuojelupalkinnot
1990 — 2005). Tiedossamme ei ole muita Viisikanta-palkintoja Hailuodossa.

Sorto on määritelty valtakunnallisesti (koko Hailuoto) ja maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristökohteeksi ja sel-
laiseksi merkitty myös uudessa osayleiskaavaluonnoksessa. Sen sijaan kaavaluonnoksen laatija ei ilmeisestikään ole ollut
tietoinen alun perin Kivipää kantatilasta erotetun Vanhalan kiinteistön nykyisestä vaiheesta. Vanhalan päärakennus on
erittäin hyvässä, alkuperäiskunnossa ja sauna-navetta ulkorakennus hirsikehineen on korjattu/korjaus katon osalta käyn-
nissä ELY-keskuksen avustuksella. Vanhalan kiinteistön ympäristö on vanhaa Kivipään kantatilan aluetta, joka on tärkeä
ja mielenkiintoinen alue sekä Hailuodon Ojakylän kulttuuriperinnön että mahdollisesti myös arkeologian kannalta. Alu-
eella sijoittuu sekä päärakennuksen vanha perustus että aikoinaan Ojakylän "urheilukenttänä" käytetty Kivipään kenttä.
Aluekokonaisuuden ympäristöstä ja kasvillisuudesta on selvitys Eino Merilän laajassa Hailuodon luonnon monimuotoi-
suuden yleissuunnitelmassa Koirantakkua ja karupäitä (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen moniste 29). Eino
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Merilän mukaan Sorron kentät ovat Luodon kenttien parhaimmistoa ja jo pitkään hoidettu suunnitelmassa esitettyjen
periaatteiden mukaan.

Maakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla ja rakennetun kulttuuriympäristön alueilla on suunnittelumääräysten mu-
kaan noudatettava seuraavia periaatteita: "alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää kohteen kulttuuriperintö- ja
maisema-arvojen säilymistä." Periaate on Huomautus koskien Vanhalan tilan (25:3) ympäristön asuinaluesuunnitelma-
luonnosta ja yleiskaavaluonnosta (Hailuodon strateginen yleiskaava 2030)
Katsomme, että asuinalue- ja yleiskaavasuunnitelmaluonnosta rasittaa merkittävä virhe ja myös sen valmistelu on perus-
tunut puutteelliseen ja virheelliseen käsitykseen.

Toteamme, että asuinalue- ja yleiskaavasuunnitelmaluonnos ovat selvässä ristiriidassa niiden periaatteiden kanssa, joi-
den tulee ohjata valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperintöjen arvojen turvaamista.
Muistutamme, että tällaisten alueiden suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäris-
töjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta. Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää alueiden maisema-,
kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymistä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon maisema-
alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet ja ominaislaatu. Alueiden erityispiirteitä, kuten avoimien
peltoalueiden säilymistä arvokkailla maisema-alueilla, tulee vaalia.
Suunnitelmassa Ojakylässä sijaitsevan kiinteistö- ja maisemakokonaisuuden [Pirtti-Sorto (37:28), Pirtti-Sorto 2 (37:38),
Pirtti-Sorto 3 (37:45) ja Hillamaa (37:26) ja Vanhalan tila (25:3)] luokittelu joko asuntoalueeksi A tai asuntoalueeksi A 1
on ristiriidassa edellä kuvattujen periaatteiden kanssa. Näin ollen katsomme, että luokittelut tulee poistaa suunnitel-
masta.

Nykyisellään edellä kuvattu valtakunnallisesti arvostettu ja arvostusta saanut historiallinen kiinteistö- ja maisemakoko-
naisuus on ainoa Hailuodossa autenttisena säilynyt kulttuurimaisemallinen aluekokonaisuus. Toteutuessaan tämän vali-
tuksen kohteena olevat suunnitelmat turmelisivat tämän aluekokonaisuuden kokonaisvaltaisesti tilanteessa, jossa kor-
vaavia alueita suunnitelmalle on Hailuodon kunnan alueella varsin helposti löydettävissä alueilta, joilla ei ole vastaavia
kulttuuriperintö- ja maisema-arvoja.
Asuinaluesuunnitelmassa ja yleiskaavaluonnoksessa esitetty suunnitelma uuden asuntoalueen sijoittamisesta tarvitta-
vine tiestöineen aivan alueen viereen ja kokonaisuuden läpi on erittäin raskas ja vaarantaa vakavalla tavalla alueen kult-
tuuriperintö- ja maisemaarvojen säilymistä ja niiden suojelua. Katsomme, että toteutuessaan suunnitelmilla on näille
arvoille erittäin kielteisiä vaikutuksia, eikä suunnitelmia voida näin ollen pitää perusteltuina ja tarkoituksenmukaisina.

Kaavan laatijan vastine:

Muistuttajien (kohdat 2.20, 2,21 ja 2.22) antamia mielipiteitä (kaavaluonnosvaihe) ja muistutuksia (kaavaehdo-
tusvaihe) on harkittu tarkoin kussakin vastinevaiheessa.   Jo muistuttajien luonnosvaiheen mielipiteen vasti-
neessa on selitetty, että nyt laadittava Hailuodon strategien yleiskaava on strategisen tason kaava, ja sen tark-
kuustason on oltava yleispiirteinen.  Eri kaavatasot (maakuntakaava – strateginen yleiskaava – osayleiskaava -
asemakaava)  tarkentuvat hyvin yleispiirteisestä maakuntakaavasta alkaen tarkkaan ja yksityiskohtaiseen ase-
makaavatasoon mentäessä. Asemakaava on tarkka rakennuspaikkakohtainen kaava ja rakennuspaikkoja voi-
daan määritellä myös osayleiskaavassa (MRL 44 §).  Sen sijaan strategisessa yleiskaavassa rakennuspaikkoja ei
osoiteta yksittäisinä, vaan osana laajempaa kokonaisuutta.  Strategisessa yleiskaavassa ei myöskään välttä-
mättä tarvitse esittää tonttikatuja  /yksityisteitä kaiken kattavasti, sillä katujen yksityiskohtainen suunnittelu ei
ole strategisen kaavoituksen asia, vaan tarkemman osayleiskaavoituksen tehtävä.

Tielinjaukset:
Yleispiirteisyyden vuoksi strategisen yleiskaavan tonttikadut /yksityistielinjaukset sekä ulkoilun yhteystarve -mer-
kinnät ovat ohjeellisia, eivätkä linjaukset lukkiudu tiukasti kaavakartassa esitetyille paikoilleen, vaan ko. yhteyk-
sien määrittely on tarkemman osayleiskaavoituksen /asemakaavoituksen asia.  Sorron alueen ja sen lähiympä-
ristön tiestö määritellään yksityiskohtaisemmin Lahdenperän osayleiskaavan jatkotyössä.  Nyt laadittavaan stra-
tegiseen kaavaan tielinjaukset osoitetaan pääosin olemassa olevan tilanteen mukaisina,  sikäli kun tie palvelee
muutakin kuin vain yhtä asuintilaa.    Sorron alueella tämä tarkoittaa sitä, että tielinjauksiin tulee pieni tarkennus
niin, että ehdotusvaiheen kaavakartalla ollut Sorrontien länsipuolinen jatke jää pois.
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Aluevaraukset:
Vanhalan tila 25:3 sijoittuu Sorron tilaan nähden Sorrontien vastakkaiselle, vähemmän rakentuneelle puolelle,
alueelle,  joka on strategisessa kaavassa osoitettu A1 -alueena (asumisen reservialueena ja pääosin uutena alu-
eena). Vanhalan tila 25:3 on huomioitu nyt laadittavassa strategisen tason kaavassa kaavan tarkkuustaso näh-
den riittävästi.   Lahdenperän tarkemmalla ja yksityiskohtaisella osayleiskaavalla näitä merkintöjä voidaan tar-
kentaa.

Selvitykset ja tausta-aineisto kaavatyön takana:
Kaavatyötä valvoneiden /ohjanneiden viranomaisten näkökanta on, että Hailuodon strategisen kaavan yhtey-
dessä laaditut selvitykset, kaavan tausta-aineisto sekä vaikutusten arviointi on riittävää tätä kaavatasoa varten,
mikä käy ilmi elinkeino-, liikenne- ja  ympäristökeskuksen  antamasta ehdotusvaiheen lausunnosta.  Arkeologian
ja rakennetun kulttuuriperinnön osalta Pohjois-Pohjanmaan museo on todennut kaavaprosessin viimeisimmässä
(5.12.2018) viranomaisneuvottelussa seuraavaa:  Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa kaava-
ehdotuksesta rakennetun kulttuuriympäristön eikä arkeologian osalta.
On tiedossa, että strategista yleiskaavaa tarkemmassa kaavoituksessa mm. paikallisesti arvokkaiden rakennus-
ten suojelutarpeet tulee selvittää nyt laadittua kaavaa yksityiskohtaisemmin. Tämä tehtäneen Sorron alueen
osalta Lahdenperän osayleiskaavatyön jatkon yhteydessä.  Inventointien tarkentaminen on siis nyt laadittavaa
kaavatasoa tarkemman kaavatyön asia. Samoin myös detaljitasoisten luontoarvojen  huomiointi on tarkemman
osayleiskaavoituksen asia. Kaikkea detaljitason tietoa ei voida kaavakartan luettavuuden eikä esitystavan ta-
voitteellisen yleispiirteisyyden vuoksi sisällyttää strategisen tason yleiskaavaan.

Yleiskaavan sisältövaatimukset:
Yleiskaavan sisältövaatimukset on huomioitu Hailuodon strategisen yleiskaavan laadinnassa  kaavan strateginen
taso huomioiden riittävästi. Usein maankäytössä ja kaavoituksessa on ristiriitaisia tavoitteita ja velvoitteita,
mikä johtunee jo MRL asettamista kaavoituksen sisältövaatimusten sisällöistä. Hailuodon strategisessa yleiskaa-
vassa on mm. yleiskaavamääräyksinä taajamakuvan sekä maisema-arvojen säilymistä huomioivia määräyksiä
ja toisaalta tosiasia on, että uudisrakentaminen muuttaa aina maisemaa. Tosiasia on myös, että kulttuurivaikut-
teinen maisema elää koko ajan, eikä sitä voi museoida, joskin muutokset voidaan yrittää sopeuttaa ympäris-
töönsä mahdollisimman hyvin.
Eri kaavatasojen kaavaprosessissa tavoitteet, tarpeet ja MRL:n vaateet yms.  pyritään sovittamaan yhteen niin,
että kulloiseenkin tilanteeseen löytyy kokonaisuuden (ei välttämättä yksittäisen maanomistajan) kannalta paras
ratkaisu.  Muistuttajien antama palaute kohdat (2.20, 2,21 ja 2.22) on kaavan tehtävään ja tarkoitukseen pei-
lattuna sellaista, ettei sen perusteella ole syytä muuttaa strategisen tason kaavaa kuin pieneltä osin Sorrontien
länsipuolisen ehdotusvaiheen tielinjauksen osalta. Hailuodon strategista yleiskaavaa on vaikea nähdä kohtuut-
tomaksi muistuttajien maaomaisuutta kohtaan.

2.23  Muistutus 23

Huikun rannan matkailun kehittämisen kohdealuetta tulee laajentaa riittävien palvelujen turvaamiseksi. Palvelut tukevat
samalla Santosen asumisen kehittämistä.  Huikun satamapalvelujen kehittämisen ja laajentamisen edellytykset tulee tur-
vata riittävillä maavarauksilla.
Keskustan palvelujen kehittymisen kannalta tarvitaan strategisessa yleiskaavassa strategisen ajattelun mukaista laajem-
paa keskustatoimintojen alueen käyttövarausta. Keskusta-alueelle tulee lisätä myös matkailun kehittämisen kohdealue -
merkintä. Matkailupalveluja lisäämällä vahvistettaisiin keskustaa ja lisättäisiin kuntalaisten palveluja.
Pöllän matkailun kehittämisen kohdealuetta tulee laajentaa. Ulkokarvoon tulee lisätä matkailun kehittämisen kohdealue
–merkintä.  Molemmat alueet palvelevat myös kuntalaisia.
Hyypän alueelle tulee lisätä virkistysaluemerkintä. Alue palvelee ennen kaikkea kuntalaisia. Alue on myös historiallisesti
ja maantieteellisesti merkittävä (pakopirtin rotko sekä Struven kolmiomittauspiste).

Kaavan laatijan vastine:
Muistutus on vastaava kuin kohdan 2.10 muistutus, joten myös vastine on sama kuin kohdassa 2. 10.
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2.24  Muistutus 24

Kirkonkylällä os. Isonkyläntie 124, on Pelto-Sipilän tila 16:7 ja sen asuinrakennus.  Tilan maata on Isonkyläntien varressa
(viemäröity alue) Sauvolaan asti, jonka esittän laitettavaksi A-merkinnällä. Viherkäytävävaraus, joka suunitelmaan mer-
kitty, voi olla kapeampi.

Kaavan laatijan vastine:
Strategisen yleiskaavan käyttötarkoitusalueiden rajaukset ovat ohjeellisia, ja niiden lopulliset sijainnit määrittyvät
tarkempien osayleiskaavojen myötä. Strategista kaavaa on kuitenkin tarkistettu muistuttajan toivomaan suuntaa,
sillä muutos ei vaikuta kaavakartan luettavuuteen eikä esitystavan tavoitteelliseen yleispiirteisyyteen.

2.25  Muistutus 25

Ohessa esitys ainoasta mahdollisesta tilan 24:1 ylittävästä tielinjauksesta, joka kulkisi perinteiseen tapaan tilusten rajoja
pitkin vähiten haitaten asumista ja kotitarveviljelyä asutuilla tiloilla. Vihreällä piirretty tie tilan 24:1 etelärajaa pitkin on
lisäksi edullisin rakentaa ja ylläpitää.  Kaavaehdotuksen tielinjaus ei käy sillä se pilkkoo tilan käyttökelvottomaksi. Emme
halua A1 aluetta tilan pohjoispäähän.
Oletan että pohjoisen suunnalla olevalle viljelyaukealle järjestyy viljelytie vaikkapa kunnan omistaman tulevan hevostilan
kautta. Järkevin kulkuyhteys pelloille 402-58-0 ja 402-24-48 on ikivanhan karjakujan/Vilkintien kautta jostain syystä pois-
tettu, mutta siitä ei pitäisi joutua tilan 24:1 asukkaiden kärsimään. Mikäli moottorikelkkareitti on mahdollista yhä niitä
jälkiä järjestää, ei luulisi olevan mahdotonta päästää jotain metsän hakkuu-uraa pitkin viljelykoneita pelloille. Maanvilje-
lijöiden työn varassa maisemallisesti arvokas kulttuurimaisema elää ja säilyy vain niin kauan kuin he jaksavat peltoja vil-
jellä, joten odotan kunnan tekevän mahdolliseksi heidän päästä pelloilleen vaikkapa kunnan maita pitkin eikä ensisijaisesti
asuttujen pikkutilojen poikki.

Kaavan laatijan vastine:
Mikäli asutus Virventien tuntumassa tulevaisuudessa täydentyy ja tiivistyy, tulee myös asutusta palvelevan tiever-
kon osalta huolehtia maankäyttö- ja rakennuslaissa määriteltyjen yleiskaavan sisältövaatimusten toteutumisesta:
Kulkuyhteyksien suunnitteluun oleellisesti vaikuttavia yleiskaavan sisältövaatimuksia ovat olemassa olevan yhdys-
kuntarakenteen hyväksikäyttö ja mahdollisuudet liikenteen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talou-
den kannalta kestävällä tavalla.   Käytännössä tämä tarkoittaa usein tavoitetta järjestää rakennuspaikkojen kul-
kuyhteydet mahdollisimman vähällä tiestöllä, niin että mahdollisimman usea rakennuspaikka käyttää samaa kul-
kutietä ja että tiepituudet ovat huoltoresurssien  vuoksi mahdollisimman lyhyitä.
Nyt laadittava kaava on strategisen tason yleiskaava, ja siinä esitetyt tonttikadut /yksityistiet ovat sijainniltaan
ohjeellisia, eivätkä lukkiudu tiukasti kaavakartassa esitetyille paikoilleen.  Kunkin alueen kulkujärjestelyt ratkais-
taan yksityiskohtaimmin tarkemman osayleiskaavan laadinnan myötä.  Koska muistutuksessa esitetty täysin uusi
tielinjausehdotus koskee myös alueen muita maanomistajia, eikä heidän suhtautumistaan uuteen tielinjausehdo-
tukseen tiedetä, jätetään Virventien länsipuolen tulevat kulkutieratkaisut kokonaan esittämättä nyt laadittavasta
kaavasta.
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2.26  Muistutus 26

Hailuodon strateginen yleiskaava 2030:n kaavaehdotuksen muutospyyntö Sorosen vainion, Korkia Sunikarin ja Ontonpe-
rän alueilla.
Haluamme antaa palautetta kaavaehdotukseen Hailuodon strategisesta yleiskaava 2030:sta, joka on nähtävillä 5.4.2019
saakka. Mielestämme kaavaehdotuksessa pitäisi muuttaa kolmea pientä kohdetta valituilla alueilla, jotka on esitetty jäl-
jempänä karttaotteiden kera. Muutosalueet on piirretty kartalle ja rajattu sinisellä katkoviivalla.

Tiedämme, että työn alla oleva kaava osoittaa vain suuntaviivoja mahdolliselle rakentamiselle ja tarkemmilla kaavoilla
osoitetaan rakennuspaikat ja -määrät halutuille alueille. Huolenamme on silti se, että strategisen yleiskaavan ohjaava
vaikutus tarkempiin kaavoihin voi myöhemmin rajoittaa rakentamista sille suotuisilla alueilla, mikäli muutosehdotuksia
ei nyt huomioida.

Muutosehdotus 1: Sorosen vainio:
Esitämme, että Salmenrannantien varteen merkitty A-alue tarkistetaan päättymään alueella olevaan metsäniityn eli So-
rosen vainion reunaan. Alueella on valmiina tarvittava kunnallistekniikka, joka käsittää viemäröinti-, vesi- ja sähköliittymät
mahdollista asuinrakennusta varten. Niityn reunassa on jo olemassa vanhan puretun rakennuksen noin satavuotias ta-
lousrakennus, kala-aitta eli alue ei ole rakentamaton. Seuraavaa A-aluetta rajaava Matikanoja on noin 100 metrin päässä
niityltä, joten alueiden väliin jää riittävän laaja metsä-/niittykaista viherkäytäväksi.
Alla on ote kaavaehdotuskartasta sekä Keskikylän osayleiskaavasta alueelta. Esimerkkinä nostamme esiin Keskikylän
osayleiskaavan, jonka mukaan alueelle on kaavoitettu asuinpientalojen alue merkinnällä AP-1. Merkintä mahdollistaa
rakennuspaikkoja 2000m2 vähimmäiskoolla, koska alueella on viemäröinti.
Verrattaessa esittämäämme muutostoivetta Keskikylän osayleiskaavan tilanteeseen, muutos on maltillinen.

Strategisen yleiskaavan muutosehdotus (muistutuksen esitys laajennukseksi)
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Ote Keskikylän osayleiskaavasta

Kaavan laatijan vastine:
Kaavaa on tarkennettu muistutuksessa esitetyn toiveen suuntaisesti, kuitenkin niin, että Salmenrannantien ja Va-
tungintien risteysalueen tuntumaan jää selkeä ja laaja rakentamaton alue.

Muutosehdotus 2: Korkia Sunikarin kalastajakylä:
Esitämme, että Korkia Sunikarissa rantavyöhykkeen monitoimialueen rajauksia muutetaan Korkian kalastajakylän ympä-
ristössä. Perinteinen hailuotolainen rantarakentamistyyli on rypäsrakentaminen. Kaavaehdotuksessa rantavyöhykkeen
monitoimialue rajautuu hyvin tiiviisti nykyisen kyläalueen reunaan. Ehdotamme, että aluetta kasvatetaan, jolloin tulevai-
suudessa voitaisiin miettiä kyläalueen täydentämistä tiiviisti rypäsrakentamisperinnettä noudattaen luonnon monimuo-
toisuusalueen ja sähkölinjan välisellä alueella. Alueella on valmiina kalastajakylän tarvitsema kunnallistekniikka.
Korkia Sunikarin kyläalueen ympärillä olevan rantavyöhykkeen monitoimialueen laajentamisesta huolimatta sen ja kala-
sataman alueen rantavyöhykkeen monitoimialueen väliin jää leveä viherkäytävä luonnon monimuotoisuusalueelle, luo-1
-alue.

Strategisen yleiskaavan muutosehdotus (muistutuksen esitys laajennukseksi)
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Kaavan laatijan vastine:
Kohdealue kuuluu Hailuodon rantayleiskaavan alueeseen, jota ei nyt laadittavalla kaavalla muuteta. Nyt laaditta-
van strategisen yleiskaavan rantavyöhykkeen monitoimialueen rajaukset perustuvat rantayleiskaavan rakennus-
alueisiin, kuitenkin rantayleiskaavan aluevarauksia yleispiirteistäen.  Tätä yleispiirteistettyä rantavyöhykkeen mo-
nitoimialuetta ei ole syytä ko. kohdalla  laajentaa, sillä alue rajautuu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityi-
sen tärkeään Sunikarin hiekkadyynialueeseen (luo-1) ja esitetyllä laajennuksella voi olla vaikutuksia läheiselle luo
-alueelle. Lähialueiden maankäyttö ei saa heikentää hiekkadyynin ominaispiirteiden säilymistä.  Mikäli muistutuk-
sessa ehdotetulle alueelle halutaan rakentaa, on rakentamisen mahdollisuudet ja rakentamisen vaikutukset tut-
kittava tulevaisuudessa siinä yhteydessä, kun Rantayleiskaavaa päivitetään.

Muutosehdotus 3: Ontonperä:
Esitämme, että Ontonperässä rantavyöhykkeen monitoimialuetta laajennettavaksi Hailuodon rantayleiskaavan rajalle
saakka. Hailuodon maankäytön kehityskuvassa on ajateltu koko Petsamon tien varsi maaseutumaisen asumisen alueeksi.
Hailuodon rantayleiskaavassa alueelle ei ole kuitenkaan osoitettu tällä hetkellä rakennuspaikkaa, mutta katsomme, että
strategisessa yleiskaavassa pitäisi tukea jo rakennettujen alueiden tiivistämistä. Viereisen rantavyöhykkeen monitoimi-
alueen väliin jää muutoksen jälkeenkin riittävä viheralue Ontonperän kurkun ympärille.
Alueen läpi kulkee ohjeellinen ulkoilun yhteystarve, joka on sijoitettu kaavaehdotuksessa aiemman kaavan osoittamalle
paikalle. Ehdotettu yhteys tulee Sannan pääntietä Petsamon tielle ja jatkuu siitä kohti Ojakylänlahden rantaa. Käytän-
nössä ehdotettu paikka ei tule toteutumaan, koska se vaatisi uuden sillan rakentamisen maantiesillan läheisyyteen. Kat-
somme, että yhteyden järkevämpi sijoitus hyödyntäisi olemassa olevaa siltaa.

           Strategisen yleiskaavan muutosehdotus

          Hailuodon rantayleiskaava
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          Hailuodon maankâytön kehityskuva 2012

Kaavan laatijan vastine:
Kohdealue kuuluu Hailuodon rantayleiskaavan alueeseen, jota ei nyt laadittavalla kaavalla muuteta. Nyt laaditta-
van strategisen yleiskaavan rantavyöhykkeen monitoimialueen rajaukset perustuvat rantayleiskaavan rakennus-
alueisiin, kuitenkin rantayleiskaavan aluevarauksia yleispiirteistäen.  Tätä yleispiirteistettyä rantavyöhykkeen mo-
nitoimialueen laajuutta on tarkennettu ko. kohdalla pienenä teknisenä muutoksena muistuttajan esittämään suun-
taan.


