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MARJONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN korttelia 1 sekä siihen liittyviä virkistysalueita 
koskevan kaavanmuutoksen valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 7.12.2017-5.1.2018. 
Muistutuksia ei ole jätetty. Lausuntojen sisältö ja vastineeni niihin on: 
 

- Peruspalvelukuntayhtymä Selänne / ympäristötarkastaja Heikki Estola 19.12.2017 
toteaa, että tulee huomioida lomakylän leirintäalueen ja suunniteltujen 
asuinpientalojen / loma-asuntojen kortteleiden riittävä erottaminen esim. 
kasvillisuudella tai aidoilla melu- ja järjestyshäiriöiden välttämiseksi. 
 

o häiriöiden estäminen on lähinnä niiden aiheuttajan eli lomakylän asia. Nyt 
tekeillä olevaan kaavanmuutokseen ei ole syytä ottaa aitaamis- tms. 
velvoitteita. Rakennuspaikkojen tulevat toteuttajat ovat tietoisia vieressä 
olevasta matkailutoiminnasta ja ottavat sen omassa rakentamisessa 
huomioon. Lausunnolla ei ole vaikutusta ehdotuksen laadintaan 
 

- Pohjois-Pohjanmaan ely -keskus 22.12.2017 lausuu, ettei kaavasta ole käyty ely -
keskuksen kanssa selostuksessa mainittuja ennakkokeskusteluja. Alueen ollessa 
maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, yhteydessä olisi ollut syytä olla. 
Kaavaluonnoksessa on Koivikon tilalle 20:29 osoitettu yhdeksän rakennuspaikkaa, 
joista neljä pysyvään asumiseen ja viisi lomarakentamiseen. Ne ovat omarantaisia ja 
varaavat koko tilan rantaviivan ja vapaata rantaviivaa ei jää. 
  
Suunnittelussa tulisi tunnistaa keskelle tiheää loma-asutusta ja leirintäalueen 
läheisyyteen esitetylle pysyvälle asumiselle aiheutuvat häiriöt ja sosiaalisen 
vaikutukset. Suunnitelmassa ei ole esitetty emätilaperiaatteen mukaista laskennallista 
mitoitusta. Koivikon tilan mitoitus tarkoittaisi 20 rakennuspaikkaa muunnetulle 
rantaviivakilometrille. Ratkaisu vaarantaa maanomistajien tasapuolisen kohtelun. 
 

o kaavaselostus korjataan neuvottelujen ja yhteydenottojen osalta. Vapaan 
rantaviivan tarkastelu tulee tehdä koko Marjoniemen kaavan osalta. Nyt 
tilanne ei ole huonontunut voimassa olevaan kaavaan nähden vaan hieman 
paranee. Valtuuston 29.1.1993 hyväksymässä Marjoniemen ranta-
asemakaavassa koko Koivikon tila on rakennusmaata (RA-1). Siinä on 
rakennusoikeutta 1000/200 m2, josta viimeksi mainittu luku on 
yhteiskäyttötiloille varattu. Kaavan laatimisaikaan on ”normaaleille” 
lomarakennuspaikoille osoitettu 120 m2 rakennusoikeutta. RA-1 -varaus 
tarkoittaa siis käytännössä 9-10 ”normaalia” rakennuspaikkaa.  

o Ely -keskuksen kannanotto Koivikon tilan rakennuspaikkamäärän esittämiseen 
ja laskemiseen on täysin emätilaperiaatteen vastainen ja asiaan kuulumaton. 
Laskelma tulee tehdä ja esittää vain koko emätilalle eikä sen yksittäisille 
tiloille. Muutoksen kohteena oleva Koivikon tila 626-401-20-29 on 
muodostunut 22.4.1964.  



o Tietoja ja laskelmia tarkennetaan selostukseen. Aikanaan alkuperäistä kaavaa 
laadittaessa on päädytty Koivikon tilalle esitettyyn ratkaisuun, jossa koko tila 
on rakennuskorttelia. Kukaan naapureista ei ole silloin eikä nyt laaditun 
luonnoksen nähtävillä ollessa esittänyt mitään huomautuksia mitoituksesta tai 
kaavaratkaisusta, joten tasapuolisuutta ei koeta vaarannettavan. Kaavan 
toimintojen vaikutuksia selvitellään tarkemmin ja kirjataan selostukseen. 
Pysyvän asumisen alueen ja lomarakentamisen väliin jätetään 
virkistysaluekaistale. Tämä ja Museoviraston jäljempänä kuvattu lausunto 
huomioiden yksi lomarakennuspaikka vähenee, mikä pienentää mitoitusta. 
 

- Pohjois-Pohjanmaan museo 2.1.2018 lausuu, ettei ole huomauttamista. 
o ei vaikutusta ehdotuksen laadintaan 

 
- Museovirasto 8.1.2018 toteaa, että aiemman kaavanmuutoksen arkeologisessa 

tarkastelussa alueelta paikannettiin historiallisen ajan jäännöksenä kellari ja sen 
pohjoispuolella kaksi n. aarin kokoista peltoalaa. Niitä ei ole luokiteltu 
muinaisjäännöksiksi, mutta arkeologisiksi kulttuuriperintökohteiksi. Kaavassa ne tulisi 
huomioida suojelumerkinnällä s ja siihen kuuluvalla määräyksellä. Aiemmat 
sijainniltaan epävarmat kivikautisten esineiden löytöpaikat eivät ilmeisesti ole 
kaavamuutosalueella. 

o kellari ja peltoalueet merkitään esitetyllä tavalla. Peltoalueet jätetään 
kortteleiden ulkopuolelle. Korttelista 8 vähenee yksi rakennuspaikka ja 
korttelijako muuttuu 

o  
- Pohjois-Pohjanmaan liitto 8.1.2018 lausuu, että maakuntakaava ei ole voimassa 

vahvistetun yleis- tai asemakaavan alueella, mutta on ohjeena niitä muutettaessa. 
Vuoden 2006 maakuntakaavassa on annettu rantojen käytön yleisiä 
suunnittelumääräyksiä. Muutosalue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-
alueeseen Pyhäjärven kulttuurimaisemat. Kaavanmuutoksessa on yhdeksän 
omarantaista rakennuspaikkaa (neljä pysyvään asumiseen ja viisi 
lomarakentamiseen) ja tilalle ei jää vapaata rantaviivaa. Suunniteltu rakentaminen ei 
ole maakuntakaavan määräysten ja kehittämisperiaatteiden mukaista. 
Maakunnallisen maisema-alueen vuoksi rakentamisen määrään, laatuun ja 
sijoitteluun tulisi kiinnittää erityistä huomiota. 
 

o suunnittelun lähtökohtana tulee olla myös voimassa oleva lainvoimainen 
ranta-asemakaava. Siinä koko tila on rakennusaluetta eikä em. muutokset 
huomioiden rakentamisen määrä merkittävästi tule lisääntymään. Samaa 
kaavaa on vuonna 2012 muutettu ja rakennusoikeutta merkittävästi 
kasvatettu. Sama oikeus tulee olla myös nyt käsiteltävän tilan 
maanomistajalla. Marjoniemestä on tulossa merkittävä matkailukeskus, joka 
tarvitsee myös työntekijöille asumismahdollisuuksia. Maakuntakaavan ja 
maisema-alueen suunnitteluperiaatteet on riittävällä tavalla otettu 
muutoksessa ja sen määräyksissä huomioon.  

o Lausunto ei anna muuta aihetta muutoksiin 
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