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1. Kaavoittaminen 

 

Kaavoittamisella eli maankäytön suunnittelulla ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavoitusta 
ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL), maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) sekä eräät muut lait. 
Suunnittelun tavoitteena on edistää mm.  

 turvallisen, terveellisen ja viihtyisän elin- ja toimintaympäristön luomista 
 yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta ja toimivuutta 
 rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista 
 ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä 
 elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä 
 palvelujen saatavuutta 
 liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä  

 

Vuosittainen kaavoituskatsaus on yksi MRL 7 §:n vuorovaikutusmenetelmä. Kaavoituskatsauksessa 
esitellään lyhyesti perustietoja kaavoituksesta sekä kerrotaan kunnan kaavoitusasioista.  

 

 

 

 

Millainen on kaavoitusjärjestelmä? 

 

 

 

 

VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖ TAVOITTEET 

MAAKUNTAKAAVA 

(KUNTIEN YHTEINEN YLEISKAAVA) 

YLEISKAAVA 

ASEMAKAAVA 

(RANTA-ASEMAKAAVAT) 

”Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja 
lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä 
selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on 
välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. 
Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla.” (MRL 7§) 
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet laatii ympäristöministeriö, ja ne ohjaavat Suomen kaavoitusta. 

Valtioneuvosto päätti vuonna 2000 valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka tulee huomioida 
alueidenkäytön suunnittelussa. Tämä koskee kaikkea kaavoitusta. Tavoitteiden tarkistaminen on tehty ja 
tarkistetut tavoitteet tulleet voimaan 1.3.2009. Tarkistuksen pääteemana oli ilmastonmuutoksen 
haasteisiin vastaaminen.  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 

1. toimiva aluerakenne 
2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
5. Helsingin seudun erityiskysymykset 
6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. 
 

Maakuntakaava 

Maakuntakaavan laatii maakunnan liitto ja sen hyväksyy maakuntavaltuusto. Maakuntakaava ohjaa 
kuntien kaavoitusta sekä alueiden käytön suunnittelua.  

Maakuntakaava on koko maakunnan tai sen osan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jossa 
esitetään alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen 
kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaava ohjaa alempia kaavatasoja. 

Haapavedellä on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava (vahvistettu 17.2.2005), sekä 
maakuntakaavan vaiheittaiseen uudistamiseen liittyvät 1. vaihemaakuntakaava (vahvistettu 
23.11.2015) ja 2. vaihemaakuntakaava (hyväksytty 7.12.2016).  Lisäksi 3.vaihemaakuntaava on tullut 
vireille 18.1.2016, ja siitä on valmistunut luonnos keväällä 2017. 

1. vaihemaakuntakaavan aihepiirit ovat energiatuotanto ja -siirto, kaupan palvelurakenne ja 
aluerakenne, taajamat, luonnonympäristö ja liikennejärjestelmät. 2. vaihemaakuntakaavan aihepiirit 
ovat kulttuuriympäristö, maaseudun asutusrakenne, virkistys ja matkailu sekä jätteen käsittely. 3. 
vaihemaakuntakaavan teemoja ovat kiviaines- ja pohjavesialueet, uudet kaivokset, Oulun seudun 
liikenne ja maankäyttö, tuulivoima-alueiden tarkistukset sekä muut maakuntamerkintöjen päivitykset. 

Lisätietoja maakuntakaavoituksen etenemisestä saa osoitteesta www.pohjois-pohjanmaa.fi. 

 

 

 

  

Otteet Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta, 1.vaihemaakuntakaavasta ja 2.vaihemaakuntakaavasta. 

http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/
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Yleiskaava 

Yleiskaavan voi laatia kunnat itse, tai käyttää apuna asiantuntijoita 
(esim. konsultteja). Kunnalla on oikeus ja velvollisuus huolehtia 
oman alueensa maankäytön suunnittelusta. Yleiskaava voidaan 
laatia myös usean kunnan yhteisenä kaavana, tällöin se edellyttää 
ympäristöministeriön vahvistamista. Muutoin yleiskaavan hyväksyy 
kunnanvaltuusto.  

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan 
yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen 
sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitetään 
tavoitellun kehityksen periaatteet. Yleiskaavalla osoitetaan 
periaatteet tarkemmalle suunnittelulle. Joissain tapauksissa 
yleiskaava on rakentamista suoraan ohjaava kaavamuoto. 
Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain, jolloin 
kaavan nimi on osayleiskaava.  

Ranta-alueille laaditaan rantayleiskaavoja tai rantaosayleiskaavoja. 

Asemakaava 

Asemakaavan tai ranta-asemakaavan laatimisesta huolehtii kunta 
tai maanomistaja. Ranta-asemakaavalla voidaan ohjata ranta-
alueiden rakentamista. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. 

Asemakaavoitus on yksityiskohtaisin maankäytön suunnittelun 
taso. Asemakaavan tarkoitus on osoittaa yksityiskohtaisesti eri 
alueiden käyttötarkoitukset, esimerkiksi viheralueet, asumisen 
alueet, teollisuuden ja palvelujen alueet sekä ohjata rakentamista 
ja muuta maankäyttöä. Ranta-asemakaavalla ohjataan pääasiassa 
loma-asutuksen järjestämistä ranta-alueille.  

Kunnan tulee arvioida kaavojen ajanmukaisuutta ja pitää kaavat 
ajan tasalla. Maankäyttö- ja rakennuslakiin sisältyy erityissäännös 
asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista. Jos asemakaava, joka 
on ollut voimassa 13 vuotta, on merkittävältä osaltaan 
toteuttamatta, ei uudelle rakennukselle saa myöntää 
rakennuslupaa ennen asemakaavan ajanmukaisuuden arviointia.  

Oikeusvaikutteisuus 

Yleiskaavat voidaan laatia oikeusvaikutteisena (jolloin niillä on maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetut 
oikeusvaikutukset) tai oikeusvaikutuksettomina. Oikeusvaikutteisella yleiskaavalla voidaan mm. 
mahdollistaa suorat rakennusluvat yleiskaavan perusteella. Oikeusvaikutuksetonta yleiskaavaa on 
käytännössä pidettävä valtuuston tahdonilmauksena halutusta kehityksestä. Asemakaavat laaditaan 
aina oikeusvaikutteisina. 

Vaikutusten arviointi 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa on selvitettävä suunnitelman toteuttamisen 
vaikutukset. Kaavoituksessa tulee arvioida ennakkoon kaavan ja sitä koskevien vaihtoehtojen 
toteuttamisen merkittävät ympäristövaikutukset. Lisäksi tulee arvioida yhdyskuntataloudelliset, 
sosiaaliset, kulttuuriset ja muut mahdolliset vaikutukset. Vaikutusten arvioinnin apuna käytetään 
kaavaprosessin alussa laadittuja selvityksiä. 
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Miten kaavoitukseen voi osallistua? 

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa. Osallisia ovat maanomistajien lisäksi kaikki, 
joiden oloihin tai etuihin kaavoitus vaikuttaa. Myös viranomaiset sekä yhteisöt, joiden toimialaa 
suunnittelussa käsitellään, ovat osallisia. Jokainen voi siis vaikuttaa omaa elinympäristöään koskevaan 
suunnitteluun ja päätöksentekoon. Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään kaavoituksesta 
tiedottamisesta, osallistumisesta sekä viranomaisten yhteistyöstä. Tavoitteena on turvata kansalaisten 
tiedonsaanti ja mahdollisuus osallistua suunnitelmien valmisteluun.  

Kaavaprosesseissa kaavoituksen alkamisesta eli vireilletulosta kuulutetaan esim. paikallisissa lehdissä. 
Prosessin aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa vuorovaikutus on käyty läpi. 
Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle 
ELY-keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. 

Kaavaprosessin valmisteluvaiheessa laaditaan kaavaluonnos, joka asetetaan nähtäville laatimisvaiheen 
kuulemista varten (MRL 62 § ja MRA 30 §). Luonnoksen nähtävilläolon aikana voi jättää sitä koskevan 
mielipiteen. Tämän jälkeen kaavasta valmistellaan ehdotus, joka asetetaan nähtäville vähintään 30 
vuorokauden ajaksi. Ehdotuksesta voi jättää muistutuksen nähtävilläolon aikana. Haapavedellä kaavat 
hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaavan hyväksymispäätöksestä voi hakea muutosta. Yleiskaavaa ja 
asemakaavaa koskevasta kunnan päätöksestä valitetaan hallinto-oikeuteen. Jatkovalitukset tehdään 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Vireilletulo-
kuulutus 

Osallistumis- ja 
arviointisuunni-
telma (OAS) 

Valmisteluvaiheen 
eli luonnosvaiheen 
kuuleminen 

Hyväksyminen 
Ehdotusvaihe ja 
nähtävilläolo 

kaavaprosessi 
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2. Kaavatilanne Haapavedellä 

Voimassa olevat yleiskaavat 

Haapavedellä on voimassa seuraavat osayleiskaavat (suluissa hyväksymispäivämäärä): 

1. Hankilannevan tuulivoimapuiston osayleiskaava (28.9.2015) 
Kaava tuli voimaan 10.12.2015. Kaava on oikeusvaikutteinen. 

2. Vatjusjärven osayleiskaava (31.3.2014) 
Kaava tuli voimaan 26.5.2014. Kaava on oikeusvaikutteinen. 

3. Haapaveden keskustan osayleiskaava 2030 (21.3.2011) 
Kaava tuli voimaan 9.5.2011. Kaava on oikeusvaikutteinen. 

4. Mieluskylän osayleiskaava (14.12.2009) 
Kaava tuli voimaan 9.5.2011. Kaava on oikeusvaikutteinen. 

5. Humalojan osalyleiskaava (21.3.2007) 
Kaava tuli voimaan 16.5.2007. Kaava on oikeusvaikutteinen. 

6. Kytökylän osayleiskaava (30.6.1999) 
Kaava on voimassa oleva ohjeellinen kaava, mutta oikeusvaikutukseton. 

7. Vattukylän osayleiskaava (13.6.1996)  
Kaava on voimassa oleva ohjeellinen kaava, mutta oikeusvaikutukseton. 

 
Kaikki voimassa olevat yleiskaavat on koottu kaavayhdistelmäksi, joka löytyy osoitteesta:  

http://www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/haapavesi/ 

 

 

 

 

Voimassa olevat asemakaavat 

 

 
1. 

5. 

4. 

3. 

2. 

7. 

6. 

http://www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/haapavesi/
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Voimassa olevat asemakaavat 

Haapavedellä on voimassa useita eri aikoina laadittuja asemakaavoja, ja asemakaava-alueille on tehty 
myös asemakaavan muutos- ja laajennustöitä. Uusia omakoti- ja rivitalotontteja on kaavoitettu viime 
vuosina etenkin Erkkisenniemen alueelle. 

Haapavedelle on lähivuosina valmistunut mm. seuraavat asemakaavat (suluissa hyväksymispäivämäärä): 

1. Erkkisenniemen asemakaavan muutos (15.5.2017) 

 kaavoitettiin uusia omakoti- ja rivitalotontteja asuinalueen keskellä olevalle vanhalle 
peltoalueelle, jonka kaupunki on hankkinut omistukseensa 

2. Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavamuutos (30.1.2017) 

 Kaavamuutos, joka mahdollistaa Pulkkilantien ja Kytökyläntien maanteiden risteysalueen 
uudet liikennejärjestelyt ja kiertoliittymän 

3. Korttelin 210a asemakaavan muutos (31.10.2016) 

 Kaavamuutos mahdollistaa vanhan meijerirakennuksen saneerauksen kulttuuritilaksi ja 
vanhan päiväkotirakennuksen purkamisen. 

 
Kaikki voimassa olevat asemakaavat on koottu kaavayhdistelmäksi, joka löytyy osoitteesta: 
http://www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/haapavesi/ 
 
 

 

1. 

2. 

3. 

http://www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/haapavesi/
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Ranta-asemakaavat 

Haapavedellä ranta-asemakaavoja on laadittu Vatjusjärvien 
rannoille. Haapavedellä on voimassa seuraavat ranta-
asemakaavat (suluissa hyväksymispäivämäärät): 

 

1. Takkulahden rantakaava ja Takkulahden  
ranta-asemakaavan muutos (14.7.1983 ja 14.6.2010) 

2. Hammasniemen rantakaava ja Hammasniemen  
ranta-asemakaavan muutos (1.6.1983 ja 20.6.2001) 

3. Pirttiniemen rantakaava (19.4.1984) 
4. Ritolanniemen rantakaava (28.3.1984) 
5. Konttiniemen rantakaava (4.2.1981) 

Vireillä olevat kaavat ja maankäytön suunnitelmat 

Vireillä olevat yleiskaavat 

Vattukylän osayleiskaavan päivitys 

Vattukylään laaditaan uusi oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka mahdollistaa alueelle uutta täydentävää 
rakentamista olevan kunnallistekniikan ja viemäriverkon läheisyyteen. Alueen nykyinen osayleiskaava on 
hyväksytty vuonna 1996, ja alueen viemäriverkko on toteutettu myöhemmin. Vattukylään on tullut 
viime vuosina uusia omakotitaloja, mutta niiden sijoittumiseen on vaikuttanut enemmän yksittäiset 
maakaupat kuin maankäytön suunnittelu. Rantojen osalta huomioidaan vain olevat rakennuspaikat, eikä 
uusia rakennuspaikkoja osoiteta ranta-alueille. Rakennuspaikat osoitetaan kaavassa 
kiinteistökohtaisesti. 

Kaavoitus on tullut vireille keväällä 2016. Alueen maanomistajille järjestettiin tavoitekysely syksyllä 2017 
mm. rakentamistoiveisiin liittyen. Kaavaluonnos on yleisesti nähtävillä kesällä 2017. Tavoitteena on, että 
kaava valmistuu loppuvuodesta 2017. 

4. 

3. 

2. 

5. 
1. 
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Vattukylän osayleiskaavan kaavarajaus mustalla ja alueen rajautuminen muihin osayleiskaavoihin. 

Vireillä olevat asemakaavat 

 

1. Keskustan asemakaavan muutos korttelissa 506 sekä 
viereisillä virkistys- ja liikennealueilla 
Asemakaavan muutos koskee Vapo Oy:n voimalaitosaluetta Kynttilän yrityspuiston alueella. 
Teollisuusaluetta on tarkoitus laajentaa Pulkkilantien varressa pohjoiseen uusia hankkeita ajatellen. 
Paikka on mahdollinen sijoituspaikka uudelle teknistä hiiltä tuottavalle hiililaitokselle. Uusi toiminta 
edellyttää ympäristölupaa, ja ympäristölupahakemus on vireillä samanaikaisesti kaavamuutoksen 
kanssa. 
 
Kaavamuutos on tullut vireille marraskuussa 2016, ja kaavaluonnos on ollut nähtävillä kesä-
heinäkuussa 2017. Kaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville mahdollisimman pian ja 
kaavamuutos hyväksyä vuonna 2017.  

 
2. Korttelin 69 asemakaavan muutos 

Asemakaavamuutoksen taustalla on yksityisen maanomistajan aloite. Muutos koskee 
asuinrakentamiselle varattua korttelialuetta Vanhatien ja Mäkeläntien risteysalueella, jolla 
tonttijakoa muutetaan, ja mahdollistetaan omakotitalojen ohella myös pari- ja rivitalojen 
toteuttaminen. 
 
Kaavamuutos on tullut vireille marraskuussa 2017. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä touko-
kesäkuussa 2017, ja kaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville mahdollisimman pian sen jälkeen. 
Tavoitteena on, että kaavamuutos on hyväksyttävissä syksyllä 2017. 

 
3. Keskustan asemakaavan muutos kortteleissa 49a ja 49 

Kaavamuutosalueena on Kylpyläsaari, jota on edelleen tarkoitus kehittää matkailu- ja 
virkistysalueena. Alueelle suunnitellaan mm. uutta päärakennusta ja tanssilavaa. 
 
Kaavamuutos on tullut vireille maaliskuussa 2017. 

 
4. Itä-Huiskan asemakaava 

VATTUKYLÄN 
OSAYLEISKAAVA 

1.

. 

2. 

3. 

4. 
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Alueesta on laadittu kaavaluonnos 14.11.2011, joka on ollut yleisesti nähtävillä. Kaavatyö oli tämän 
jälkeen pitempään keskeytyksissä, koska kaupunki selvitti kaavoitussopimuksen mahdollisuutta 
alueen yksityisten maanomistajien kanssa. Alueen maankäyttö on tarpeen joka tapauksessa 
ratkaista asemakaavalla, joten alueen asemakaavoitusta on päätetty jatkaa ilman 
kaavoitussopimusten tekemistä. Kaavasta laadittiin tämän jälkeen uusi luonnos osallisten 
kuulemista varten vuonna 2016, ja kaavaehdotus on ollut nähtävillä keväällä 2017. 
Kaavaehdotukseen on tehty edelleen muutosesityksiä. 
 

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 

Kunnilla on velvoite arvioida asemakaavojensa ajanmukaisuutta ja pitää kaavat ajan tasalla. 
Maankäyttö- ja rakennuslakiin sisältyy erityissäännös asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista. Jos 
asemakaava, joka on ollut voimassa 13 vuotta, on merkittävältä osaltaan toteuttamatta, ei uudelle 
rakennukselle saa myöntää rakennuslupaa ennen asemakaavan ajanmukaisuuden arviointia. 

Haapaveden asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointityö on aloitettu joulukuussa 2014, jolloin 
kartoitettiin toteutumattomat asemakaava-alueet. Arviointityön jatkaminen ja toteutustapa käsitellään 
maankäytön kehittämisohjelman yhteydessä. Kaupunginvaltuusto voi lopulta tehdä päätöksen 
vanhentuneista ja ajanmukaisista asemakaava-alueista. 

 

Lisää tietoa vireillä olevista kaavahankkeista löytyy kaupungin internet-sivuilta http://www.haapavesi.fi 

Muut maankäytön suunnitelmat ja asiakirjat 

Maankäytön kehittämisohjelma 
Maankäyttötoimikunta valmistelee maankäytön kehittämisohjelman Haapaveden kaupunkiin. 
Maankäytön kehittämisohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja 
periaatteet maapoliittisten ratkaisujen valmisteluun ja on tukena maapoliittisten keinojen käyttämiselle. 
Samalla se antaa tietoa kaupungin maankäyttöön liittyvästä toimintapolitiikasta kuntalaisille, 
maanomistajille, tontin hakijoille, rakennusliikkeille ja uusille päättäjille. 

Maankäytön kehittämisohjelman laatiminen on käynnistynyt keväällä 2016 ja on viimeistelyvaiheessa. 

 
Iso Rytkynjärven emätila- ja mitoitusselvitys  
Iso Rytkynjärvi on harvoja rakentamiseen hyvin soveltuvia järvialueita Haapavedellä. Iso Rytkynjärvelle 
on tullut viime aikoina useita rakentamiskyselyitä, joita varten ei ole voitu myöntää poikkeamislupia, 
eikä poikkeamispäätösten perusteena olevaa mitoitusta voida ylittää ilman suoraan rakentamista ja 
muuta maankäyttöä ohjaavaa rantayleiskaavaa tai ranta-asemakaavaa. 

Alueelle on laadittu keväällä 2017 tila- ja emätilakohtainen mitoitusselvitys, joka käsittää koko järven 
ranta-alueet. Kaupungin on tarkoitus käyttää selvitystä tulevien poikkeamislupapäätösten ja 
mahdollisen kaavoituspäätöksen perusteena. 

 
Rakennusjärjestys 

Haapaveden kaupungissa on voimassa 18.7.2003 voimaan tullut rakennusjärjestys. Rakennusjärjestys 
löytyy osoitteesta: 

http://www.haapavesi.fi/asuminen-ja-elaminen/tekniset-palvelut/rakennusvalvonta.html 

Rakennusjärjestystä olisi tarve päivittää mm. uuden Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseksi, joten 
rakennusjärjestyksen uusiminen voi tulla pian ajankohtaiseksi. 

Lisätietoa Haapaveden kaavoitusasioista:  

Haapaveden kaupunki Tekninen toimisto Tähtelänkuja 1, PL 40 86601 Haapavesi 

Maanrakennuspäällikkö Paulos Teka, puhelin 044 759 1205, paulos.teka@haapavesi.fi 
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