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1

SUUNNITTELUALUE
Osayleiskaavoitettava alue käsittää noin 1 027 hehtaaria. Kaavoitettava alue pitää
sisällään Raippaluodon kirkonkylän ja sen lähialueita. Pohjoisessa kaava-alue rajautuu
Storön metsäalueisiin, idässä Raippaluodon selän merialueisiin ja Raippaluodon siltaan.
Lännessä kaava-alueeseen sisältyy Raippaluodontienvarren läheinen asutus ja
Vallgrundintien teollisuusalue. Raippaluodon kylä on yksi voimakkaimmin kasvavista
alueista Mustasaaressa. Mustasaaren keskustaajamaan Sepänkylään on matkaa noin 23
km ja Vaasan keskustaan 20 km.

Kuva 1. Osayleiskaava-alueen alustava rajaus on osoitettu punasella katkoviivalla.
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Raippaluoto sijaitsee Merenkurkun saariston alueella, joka on luokiteltu
kansallismaisemaksi. Merenkurkun saaristo, johon Raippaluodon kylä ja Raippaluodon
silta sisältyvät, on lisäksi Suomen ainoa luontokohde Unescon maailmanperintöluettelossa.
Raippaluodon
kirkonkylä
on
pienimittakaavainen
Pohjanmaan
rannikon
saaristoyhdyskunta alueelle tyypillisine talonpoikaisrakennuksineen, kirkkoineen,
pappiloineen, kouluineen, kyläteineen ja kalasatamineen. Suunnittelualueelle sijoittuu
valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, Raippaluodon kylä ja
kalasatama. Raippaluodon kirkonkylä sisältyy Merenkurkun saariston alueeseen, joka on
hyväksytty Unescon maailman luonnonperintöluetteloon heinäkuussa 2006.

Kuva 2 Suunnittelualueelle sijoittuu valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö,
Raippaluodon kylä ja kalasatama (RKY 2009), jotka on osoitettu sinisellä rasterilla.

2

TAVOITTEET

2.1

Osayleiskaavan laadinnalle linjatut tavoitteet
Osayleiskaavan tarkistaminen oli mukana jo kaavoituskatsauksessa 2016.
Kaavoitusohjelman 2018–2022 käsittelyn yhteydessä ehdotettiin, että alueen
osayleiskaavan laatiminen käynnistetään vuonna 2019. Toimikunta asetettiin kesäkuussa
2019. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta käsitteli 20.11.2019 toimikunnan ehdotuksen,
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jonka mukaan Raippaluodon osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Lautakunta
hyväksyi kaavan tavoitteet, mitoitusperusteet ja tavoitevuoden 2040.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan linjaamat tavoitteet osayleiskaavan laadinnalle ovat
seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lisätä tulomuuttoa ja alueen vetovoimaa
säilyttää maaseudun elinvoima ja kehittää sitä
antaa suuntaviivat uudisrakentamisen määrälle ja sijainnille, ohjata haja-asutusta
ja osoittaa alueet, joilla asutusta voidaan tiivistää
mahdollistaa monipuoliset asumismuodot
kehittää palveluasumista
kehittää yrityksille ja teollisuudelle monipuolisia mahdollisuuksia
säilyttää peruselinkeinojen ja aktiivisen metsätalouden edellytykset
tukea matkailua ja sen kehittämistä
turvata virkistysalueet ja luonto- ja kulttuuriarvojen säilyminen
turvata yhdistystoiminnan edellytykset.

3

SUUNNITTELUTILANNE

3.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä
valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman
päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.
Valtioneuvoston alueiden käyttötavoitteiden mukaisesti kaavoituksen tarkoituksena on
vaalia elinvoimaista luonto- ja kulttuuriympäristöä sekä luonnonvaroja. Tämän lisäksi
tavoitteena on edesauttaa toimivia yhdyskuntia ja kestävää liikkumista sekä taata tehokas
liikennejärjestelmä. Toimivien liikenneyhteyksien esittäminen ja niihin liittyvien hankkeiden
osoittaminen yleiskaavallisesti ovat edelleen kuntakaavoituksen keinoja toteuttaa osaltaan
tätä valtioneuvoston päätöstä.

3.2

Maakuntakaavoitus

3.2.1 Pohjanmaan maakuntakaava 2030
Pohjanmaan maakuntakaava 2030 vahvistettiin ympäristöministeriössä 21.12.2010.
Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 työstäminen on loppusuoralla. Uusi maakuntakaava
korvaa Pohjanmaan maakuntakaavan 2030 ja sen vaihemaakuntakaavat.
Pohjanmaan maakuntakaavassa 2030 Raippaluodon kylän osayleiskaava-alueelle on
esitetty seuraavia merkintöjä:
• Suunnittelualue sijaitsee matkailun vetovoima-alueella / matkailun virkistyksen
kehittämisen kohdealueella (mv). Merkinnällä osoitetaan matkailun kannalta
vetovoimaista aluetta, jolla matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja
kehitettäessä tulee ottaa huomioon alueen erityisominaisuudet ja hyödyntää niiden
vetovoimaisuutta. mv-7 merkinnällä osoitetaan saaristoyhdyskuntaa, jolla on
virkistysmahdollisuuksia
maalla
ja
merellä,
sekä
satamapaikkojen
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

mahdollisuuksia.
Virkistysalueista
ja
-reitistöistä
tulee
muodostaa
yhteistoimintaverkostoja. Alueella matkailua ja virkistystä palveleva rakentaminen
tulee sopeuttaa ympäristöön.
Raippaluodon kylä ja satama lähiympäristöineen on osoitettu kulttuuriympäristön tai
maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti arvokkaaksi alueeksi.
Raippaluoto on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, jolla
valtakunnallisesti merkittäviä linnustoalueita.
Raippaluotoon on merkitty keskustatoimintojen alakeskusmerkintä (ca), jolla
osoitetaan kaupunkien ja kuntien alakeskukset. Alueidenkäytön suunnittelussa ja
kaavoituksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota alakeskuksen ja muun taajaman
vaihettumisvyöhykkeeseen, alueelle sijoittuvien palveluiden ja toimintojen
määrittelyyn, liikennejärjestelyihin sekä taajamakuvaan. Alueelle ei saa sijoittaa
vähittäiskaupan suuryksikköä.
Keskustatoimintojen alakeskuksen alue sekä maaseutualueet molemmin puolin
Raippaluodontietä sijaitsee kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta
valtakunnallisesti merkittävällä alueella.
Suunnittelualueen halkaisee lounas – kaakko suunnassa punainen palloviiva, jolla
on osoitettu seudullinen pyöräilyreitti.
Suunnittelualueen läpi pohjois-etelä suunnassa kulkee vihreä palloviiva, jolla on
osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti.
Vallgrundintien pohjoispuolella on seudullisesti merkittävä teollisuus- ja
varastoalueen merkintä (t).
Raippaluodon satama on merkitty kalastussataman ja vierasvenesataman
symbolein. Sataman edustalla kulkee matkailun kannalta tärkeä veneväylä.
Raippaluodon silta on merkitty seudullisesti merkittäväksi virkistys- ja
matkailukohteeksi.

Kuva 3.Otteet Pohjanmaan maakuntakaava 2030:sta.
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3.2.2 Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava
Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntahallituksessa 14.5.2012 ja
vahvistettu ympäristöministeriössä 4.10.2013. Kaavassa on käsitelty kaupallisten
palveluiden sijoittumista Pohjanmaalla. Kaavassa Raippaluotoon on merkitty
keskustatoimintojen alakeskus, ca. Keskustatoimintojen alakeskukseen on mahdollista
sijoittaa enintään 3 000 k-m² suuruinen vähittäiskaupan suuryksikkö tai
myymäläkeskittymä. Korkeintaan 2 000 k-m2 saa olla päivittäistavarakauppaa.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alakeskuksen ja muun
taajaman yhteensovittamiseen, taajamakuvaan ja liikennejärjestelyihin. Kaupallisten
palvelujen enimmäismitoitus alakeskuksessa on 8 000 k-m2.

Kuva 4. Ote Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta.

3.2.3 Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava
Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 12.5.2014 ja
ympäristöministeriö vahvisti sen 14.12.2015. Vaihemaakuntakaavassa on keskitytty
seudullisesti merkittävien tuulivoimapuistojen rakentamiseen soveltuvien maa-alueiden
tunnistamiseen. Kaavassa Raippaluotoon on merkitty energiahuollon merkintä en ja
voimansiirtojohto. Energiahuollon alueilla on voimassa MRL:n 33 §:n mukainen
rakentamisrajoitus.
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Kuva 5. Ote Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavasta.

3.2.4 Pohjanmaan maakuntakaava 2040
Parhaillaan valmistelussa on Pohjanmaan maakuntakaava 2040, joka on käynnistynyt
vuonna 2014. Pohjanmaan maakuntakaava 2040 on nyt viimeistelty ja valmis saatettavaksi
maakuntavaltuuston päätettäväksi. Kaava käsitellään maakuntavaltuuston seuraavassa
kokouksessa 15.6.2020. Uusi maakuntakaava korvaa Pohjanmaan maakuntakaavan 2030
ja sen vaihemaakuntakaavat. Kaava toimii ohjeena osayleiskaavaa laadittaessa.
Maakuntakaavaehdotuksessa Raippaluodon kylän osayleiskaava-alueelle on esitetty
seuraavia merkintöjä:
• Suunnittelualue sijaitsee matkailun ja virkistyksen kehittämisen alueella mv. Aluetta
tulee kehittää valtakunnallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavana käyntikohteena.
Suunniteltaessa ja kehittäessä matkailuun ja virkistykseen liittyviä toimintoja tulee
kiinnittää huomiota alueen erityispiirteisiin ja hyödyntää sen elämyspotentiaalia.
Saavutettavuutta tulee kehittää. Suunnittelussa, rakentamisessa ja muissa
toimenpiteissä on huomioitava kulttuuriympäristö-, maisema- ja luontoarvot.
• Raippaluodon kirkonkylä on osoitettu keskustatoimintojen ja taajamatoimintojen
alueeksi, jolla osoitetaan asemakaavoitettuja ja asemakaavoitettaviksi tarkoitettuja
alueiden taajamatoiminta-aluetta.
• Taajaman yhteyteen on esitetty myös lähipalvelukeskus-merkintä (ca).
• Suurin osa taajamasta sekä Raippaluodon sataman lähiympäristö sijoittuvat
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti
arvokkaalle alueelle.
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• Suunnittelualue sijaitsee luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeällä
alueella.
• Raippaluodon satama on merkitty sinisellä pallolla venesatamaksi, josta
veneväyläyhteys, joka on merkitty sinivalkoisella palloviivalla.
• Oranssilla palloviivalla on osoitettu ohjeelliset pyöräilyreitit.
• Suunnittelualueen halkaisee vihreä palloviiva, jolla on osoitettu ohjeellinen
ulkoilureitti.
• Vallgrundintien pohjoispuolella on seudullisesti merkittävä teollisuus- ja
varastoalueen merkintä (t).
• Raippaluodon silta kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Rk)
ja sillan kupeessa oleva alue Mustasaaressa on merkitty vapaa-ajan ja
matkailupalvelujenalueeksi (Rm), jota tulee kehittää valtakunnallisesti ja
kansainvälisesti kiinnostavana käyntikohteena.
• Vaaleanpunaisella viivalla (tl) osoitetaan erittäin suuren kapasiteetin
tietoliikenneverkko.
• Tummansinisellä viivalla (V) on osoitettu päävesijohto.
• Punaisella katkoviivalla (Z) osoitetaan vähintään 110 kV:n voimasiirtojohdon
yhteystarve.

Kuva 6. Ote Pohjanmaan maakuntakaava 2040 ehdotuksesta. Osayleiskaavan rajaus punaisella.
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3.3

Yleiskaavoitus

3.3.1 Mustasaaren kunnan strateginen yleiskaava
Mustasaaren kunnan strateginen yleiskaava on hyväksytty 10.6.2013. Kaava on
oikeusvaikutukseton (MRL 45 §) strateginen yleiskaava, joka ohjaa yleispiirteisesti kunnan
yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä.
Strategisessa yleiskaavassa Raippaluodon taajama osoitetaan asuntoalueeksi merkinnällä
A eli asuntoalue, joka on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Kaava tiivistää Raippaluodon
kylää ja tukee sen palvelujen säilymistä ja kehittämistä. Raippaluodon taajama on lisäksi
merkitty palvelujen ja hallinnon alueeksi merkinnällä p. Lisäksi alueelle on osoitettu
yritystoiminnan alue (T) Vallgrundintien molemmin puolin, matkailupalveluiden alue (RM)
Raippaluodon satamaan, jossa vieras- ja pienvenesatamat, maa- ja metsätalousvaltaisia
alueita (M), energiahuollon alue (en), Raippaluodon silta on osoitettu matkailukohteena,
jossa vierasvenesatama. Uusi ulkoilureitti on osoitettu Raippaluodontien varrelle,
Kirkkotien ja Kyläsatamantien kautta takaisin Raippaluodontielle. Uusi Raippaluodon
taajaman ohittava tieliikenteen yhteystarve on osoitettu Raippaluodontieltä
Vallugrundintielle.
Strategisen yleiskaavan ennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä Raippaluodon
alueen väestönkasvun arvioidaan olevan 1 000 uutta asukasta.

Kuva 7. Otteet Mustasaaren kunnan strategisesta yleiskaavasta.

3.3.2 Björkö–Raippaluoto rantaosayleiskaava
Laadittavan
osayleiskaavan
ranta-alueilla
on
voimassa
Björkö-Raippaluoto
rantaosayleiskaava, joka on hyväksytty Mustasaaren kunnanvaltuustossa 9.11.2000 § 131
ja 7.6.2001 § 85, Vaasan hallinto-oikeudessa 20.12.2001 ja saanut lopulta lainvoiman
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 7.11.2003. Kaavassa suunnittelualueelle on
pääasiassa osoitettu loma-asuntojen rakennuspaikkoja RA ja maa- ja metsätalousaluetta
M-1.
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Kuva 8 Ote Björkö-Raippaluoto rantaosayleiskaavasta.

3.3.3 Raippaluodon osayleiskaava
Nyt kaavoitettava alue sisältyy suurimmaksi osaksi Raippaluodon osayleiskaavaan, jonka
kunnanvaltuusto hyväksyi 10.12.1998. Osayleiskaava on laadittu aiemman lainsäädännön
nojalla, eikä sillä ole välittömiä oikeusvaikutuksia.
Raippaluodon osayleiskaavassa asumiseen tarkoitetut alueet on osoitettu AP-1, AP-2, AP3, AM- ja asumisen reservialueina A-res. Pientalovaltaiset alueet pitävät sisällään myös
maatilojen talouskeskuksia. Julkisten palvelujen ja hallinnon alue on osoitettu PYmerkinnällä ja yksityisten palveluijen ja hallinnon alueet PK-merkinnällä. Vallgrundintien
varrelle sijoittuvat teollisuus- ja työpaikka-alueet on osoitettu teollisuusalueina T. Rannan
yhteydessä on muutama loma-asunto RA-alueena ja matkailupalvelujen aluetta RM. Muilta
osin kaava-alue on pitkälti maa- ja metsätalousaluetta MU-1, MU-2, MT tai virkistysalueita
V, VL tai VU. Raippaluodon sataman yhteydessä on venesatamien aluetta LV.

repo001.docx 2015-10-05

10(18)
MUSTASAAREN KUNTA, RAIPPALUODON KYLÄN
OSAYLEISKAAVA

Kuva 9 Ote Raippaluodon osayleiskaavasta vuodelta 1998.

3.4

Asemakaavoitus
Osayleiskaava-alueella on voimassa 15 asemakaavaa tai asemakaavan muutosta, suurin
osa Raippaluodon kirkonkylässä. Tuorein asemakaava on asemakaavamuutos osassa
korttelia 12 Raippaluodon keskustassa, joka on ollut nähtävillä 2.4-4.5.2020.
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Kuva 10 Asemakaavoitetut alueet suunnittelualueella on esitetty sinisellä rajauksella.

Kuva 11 Ote asemakaavan muutoksesta osassa korttelia 12 Raippaluodon keskustassa vuodelta
2020.
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3.5

Rakennusjärjestys
Mustasaaren kunnan rakennusjärjestys tuli voimaan 2013.

3.6

Ympäristönsuojelumääräykset
Länsirannikon
ympäristöyksikön
ympäristönsuojelumääräykset
on
hyväksytty
Mustasaaren kunnanvaltuustossa, ja ne ovat tulleet voimaan 3.11.2014.
Ympäristönsuojelumääräykset perustuvat ympäristönsuojelulakiin, ja niiden on tarkoitettu
täydentävän lakia paikallisten olosuhteiden mukaisesti ympäristön pilaantumisen
estämiseksi ja terveellisen, turvallisen ja viihtyisän ympäristön luomiseksi. Määräyksiä ei
sovelleta toimintaan, joka ympäristönsuojelulain mukaan vaatii lupaa tai ilmoitusta.

3.7

Kuntastrategia
Mustasaaren kuntastrategiassa 2030 painotetaan, että Mustasaaressa asukkaat ovat
keskiössä. Hyvinvointimme ja voimavaramme perustana ovat osallistuvat ja omistautuneet
mustasaarelaiset, hyvät palvelut, runsas sosiaalinen pääoma, monipuoliset ja
ainutlaatuiset asuinympäristöt, hyvinvoivat yritykset ja terve talous. Mustasaaressa kaikki
on lähellä: luonto, palvelut, työpaikat, koko maailma.

3.8

Muut maankäyttöä koskevat suunnitelmat

3.8.1 Mustasaaren maankäytön kehityskuva
Oulun yliopiston opiskelijoiden vuonna 2019 laatimaan raporttiin ”Luonnollisesti laadukas
saaristo, Mustasaaren maankäytön kehityskuva” sisältyi asukkaille suunnattu kysely, joka
toteutettiin vuonna 2018. Kyselyyn saatiin yhteensä 375 vastausta. Raporttiin koottiin
erilaisia skenaarioita kuvaamaan muun muassa Raippaluodon tulevaisuutta. Raportin
mukaan Raippaluoto on asumisen kannalta keskeinen kehittämisvyöhyke, ja alueella on
potentiaalia matkailun suurelle kasvulle ja sitä tukevalle kehitykselle.

3.9

Pohjakartta
Osayleiskaavan pohjakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa ja
aineistoa täydennetään numeerisella kiinteistörajakartalla, joka sisältää kiinteistörajat ja tunnukset.

3.10 Maanomistus
Alueella on pääosin yksityistä maanomistusta. Kunnan omistamat maa-alueet sijoittuvat
Raippaluodontien, Vallgrundintien, Kirkkotien ja Brännkullvägenin äärelle.
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Kuva 12 Kunnan maanomistus on osoitettu vaaleanpunaisella rasterilla.

4

SELVITYSTILANNE
Osayleiskaavatyön yhteydessä laaditaan seuraavat selvitykset:
• Luontoselvitys, johon kuuluu erillisselvityksinä laadittavat luontotyyppi- ja
kasvillisuusselvitys, pesimälinnustoselvitys ja luontodirektiivin liitteen Iva lajien
selvitykset; viitasammakko-, liito-orava- ja lepakkoselvitys.
• Maisemaselvitys, jossa raportoidaan ja esitetään karttaesityksin alueen
maisemarakenne, maisemakuva ja maiseman arvot.
• Muinaismuistoselvitys, jossa paikannetaan kiinteät muinaisjäännökset
• Maisema- ja kulttuuri-inventointi, jossa selvitetään historian, rakennushistorian,
kylämiljöön tai maiseman kannalta arvokkaat talot, taloryhmät, miljööt ja
kulttuuriympäristöt.
• Kantatilaselvitys
ja
ehdotus
mitoitusperusteiksi.
Kantatilaselvityksessä
kiinteistörekisterissä olevat osayleiskaava-alueen kiinteistöt tarkistetaan
kantatiloittain lähtökohtana tilanne 1.1.2000.
• Hulevesiselvitys, jossa esitetään hulevesien valuma-alueet ja johtamisreitit
nykytilanteessa, arvioidaan kaavoituksen vaikutus muodostuvan huleveden
määrään ja laatuun sekä esitetään tarvittavat toimenpiteet hulevesien
hallitsemiseksi.
• Liikenneselvitys, jossa kartoitetaan liikenteellinen nykytila ja selvitetään
osayleiskaava-alueen sisäisen liikenteen yhteydet sekä kaava-alueen
kytkeytyminen ympäröiviin alueisiin ja keskeisimpiin alueellisiin liikenneyhteyksiin.
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5

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET
Kaavan vaikutusten arvioinnin lähtökohtana ovat maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n
velvoite kaavan vaikutusten selvittämiseen ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n
mukainen vaikutusten jäsentely. Arvioinnissa tarkastellaan yleiskaavan toteuttamisen
vaikutuksia
− alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
− liikenteeseen
− yhdyskunta- ja energiatalouteen
− luontoon ja luonnonvaroihin
− maisemaan, taajamakuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön
− ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
Vaikutuksia alueiden käyttöön arvioidaan tarkastelemalla nykyistä ja suunniteltua
alueidenkäyttöä. Vaikutusten arviointi kootaan osaksi kaavaselostusta. Vaikutuksia
arvioidaan koko kaavan laatimisen ajan. Luonnosvaiheessa asiantuntijan laatimaa
vaikutusten arviointia tukevat laaditut selvitykset ja muut kootut lähtötiedot sekä
viranomaiskannanotot. Vaikutusten arviointia täydennetään ehdotusvaiheessa, jolloin
hyödynnetään mm. luonnosvaiheesta saatu palaute.

6

OSALLISET
Osallisia ovat ne, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia
ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat:
Maanomistajat, asukkaat, yhdistykset, yritykset:
− alueen ja naapurikiinteistöjen asukkaat ja maanomistajat
− muut lähialueiden asukkaat ja maanomistajat
− alueella toimivat yhdistykset ja yritykset
− Österbottens svenska producentförbund (ÖSP)
− Visit Vaasa – Vaasan seudun Matkailu Oy
− jakokunnat
− Osuuskunta Aurinkoreitti
Mustasaaren kunnan hallintoyksiköt
Muut viranomaiset:
− Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
− Pohjanmaan liitto
− Pohjanmaan museo
− Museovirasto
− Väylä
− Pohjanmaan pelastuslaitos
− Metsäkeskus
− Länsirannikon ympäristöyksikkö
Yhdyskuntatekniikka:
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−
−
−

Vesihuolto ja viemäröinti (kunta, paikalliset vesiosuuskunnat)
puhelin-, sähkö- ja energiayhtiöt
jätehuoltolaitos

Listaa voidaan täydentää prosessin aikana

7

TIEDOTTAMINEN
Mustasaaren kunta kuuluttaa ilmoituksistaan Ilkka-Pohjalaisessa ja Vasabladetissa,
kunnan verkkosivuilla ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kaavoitukseen liittyvä julkinen
aineisto kootaan tutustuttavaksi kaavoituksen eri vaiheissa nähtävilläolojen ajaksi. Aineisto
on nähtävillä virastotalossa sekä kunnan verkkosivuilla www.mustasaari.fi.

8

KAAVOITUKSEN VAIHEET JA OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET
Työn alustavana tavoiteaikatauluna on, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma
hyväksytään nähtäville asetettavaksi toukokuussa 2020, kaavaluonnos asetetaan
nähtäville keväällä 2021, kaavaehdotus syksyllä 2021 ja kaava hyväksytään vuoden 2022
loppuun mennessä.

8.1

8.2

Vaihe 1 & 2. Aloitus ja selvitykset
-

Kaavan vireille tulosta kuulutetaan Ilkka-Pohjalaisessa ja Vasabladetissa, kunnan
verkkosivuilla ja kunnan virallisella ilmoitustaululla.

-

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Mustasaaren virastotalossa
sekä kunnan verkkosivuilla.

-

Suunnittelun aloitusvaiheessa järjestetään viranomaisneuvottelu 14.5.2020.

-

Kaavatyön yhteydessä laadittavat selvitykset on kuvattu tarkemmin luvussa 4.

-

Kulttuuriympäristöselvityksen maastotöitä suoritetaan viikolla 19 2020. Myös
muinaismuistoja ja luontoa koskevat selvitysten maastotyöt käynnistyvät
toukokuussa 2020.

Vaihe 3. Luonnosvaihe
Kaavaluonnos laaditaan ja asetetaan nähtäville.
-

Yhdyskuntarakentamisen lautakunta § 79 päättää osayleiskaavaluonnoksen ja
siihen liittyvien perusselvitysten asettamisesta julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.
Kunta:
o

asettaa laavaluonnoksen nähtäville virastotaloon osoitteeseen Keskustie
4, 65610 Mustasaari;

o

kuuluttaa osayleiskaavaluonnoksen nähtävillä olosta Ilkka-Pohjalaisessa
ja Vasabladetissa;
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o

8.3

8.4

9

pyytää osayleiskaavaluonnoksesta lausunnot valituilta tahoilta.

-

Nähtävillä olon yhteydessä järjestetään yleisötilaisuus ja sen yhteydessä kaavan
laatijan tapaamispäivä.

-

Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja lautakunnilta.

-

Laaditaan vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin kunnan käsittelyä varten.

Vaihe 4. Ehdotusvaihe
-

Osayleiskaavaa tarkistetaan luonnosvaiheessa saatujen mielipiteiden, lausuntojen
sekä viranomaisneuvottelun perusteella. Saadun palautteen pohjalta laaditaan
virallinen kaavaehdotus.

-

Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi, jonka aikana kunnan
jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus ehdotuksesta (MRL 65
§; MRA 19 §).

-

Nähtävillä olon yhteydessä järjestetään yleisötilaisuus ja sen yhteydessä kaavan
laatijan tapaamispäivä.

-

Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja lautakunnilta.

-

Laaditaan vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin kunnan käsittelyä varten.

-

Tehdään mahdolliset vähäiset tarkistukset kaavaan.

Vaihe 5. Hyväksyminen
-

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle osayleiskaavan hyväksymistä.

-

Kunnanvaltuusto hyväksyy osayleiskaavan.

-

Hyväksymispäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

LISÄTIEDOT
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täsmennetään ja täydennetään suunnittelun
kuluessa kaavaehdotuksen nähtävillepanoon asti.
Lisätiedot sekä kirjalliset mielipiteet, muistutukset, lausunnot:
Mustasaaren kunta
Kaavoittaja
Martina Bäckman
osoite: Keskustie 4, 65610 Mustasaari
puhelin: 050 554 4405, sähköposti: etunimi.sukunimi@mustasaari.fi
Kaavoittaja
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Catarina Simons
osoite: Keskustie 4, 65610 Mustasaari
puhelin: 06-327 7173, sähköposti: etunimi.sukunimi@mustasaari.fi
Kaavaa laativa konsultti:
SWECO Ympäristö Oy
Osastopäällikkö
Maritta Heinilä
osoite: PL 453, 33101 Tampere
sähköposti: etunimi.sukunimi@sweco.fi
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