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1. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT 

LÄHTÖKOHDAT 

Osayleiskaavamuutos laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisesti, MRL 62 §, 63 § 

ja 64 §. 

 

 

A) Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa 

 

Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista 

vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden 

asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viran-

omaisilla ja yhteisöillä, joiden toimi-alaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus 

osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suulli-

sesti mielipiteensä asiasta. 
 

B) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 

Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkityk-

seen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan 

vaikutusten arvioinnista. 
 

Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tie-

toja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjes-

tettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapah-

tua myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä 

 

C) Neuvottelu osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

 

Kunta voi neuvotella alueellisen ELY-keskuksen (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) kanssa 

osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ja toteuttamisesta. 

 

Osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alu-

eelliselle ELY-keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyy-

destä. Jos suunnitelma on ilmeisesti puutteellinen, alueellisen ELY-keskuksen on viivytyksettä 

järjestettävä kunnan kanssa neuvottelu suunnitelman täydentämistarpeiden selvittämiseksi. 

 

Neuvotteluun on kutsuttava esityksen tehnyt osallinen ja tarpeen mukaan ne viranomaiset ja yh-

teisöt, joiden toimialaan asia liittyy. 
 

D) Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

 

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on saatavilla Kristiinankaupungin kaupungintalolla, 

Tekninen osasto, Lapväärtintie 10, 64100 Kristiinankaupunki tai kunnan internetsivuilla 

www.kristinestad.fi. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta seuraavasti: 

 Ari-Johan Myllyniemi, tekninen johtaja Puh. 040 5599229 

 sähköposti: ari-johan.myllyniemi@kristinestad.fi 

 
 

Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään koko suunnitteluprosessin ajan tarpeen 

mukaan. 

http://www.kristinestad.fi/
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2. SUUNNITTELUKOHDE JA VAIKUTUSALUE 

Kaavoitusalue muodostuu kiinteistöstä SUNDBLOM RN:r 287-416-8-199 Kristiinankaupungissa. 

Aluetta koskee Kristiinankaupungin rantayleiskaava, jota nyt tullaan tarkistamaan kyseessä ole-

van alueen kohdalla. Alue on laajuudeltaan yhteensä 2,6 ha.  

Alue sijaitsee Skaftungin kylän länsiosassa. Etäisyys Kristiinankaupungin keskustaan on noin 29 

km. 

 

Kaavoitusalueen seudullinen sijainti kuvassa 1.  

 

Kuva 1. Suunnittelualueen seudullinen sijainti. © Maanmittauslaitos. 

3. YHTEYSHENKILÖT 

Suunnittelu toteutetaan yhteistyöhankkeena Kristiinankaupungin kaupungin ja Ramboll Finland 

Oy:n kesken. 

 

Tietoa tästä suunnitelmasta ja kaavoitushankkeesta saa kunnan kaavoittajalta (alla yhteystie-

dot). 

 

KAAVOITTAJA:  

 

Kristiinankaupungin kaupunki 

Lapväärtintie 10 

64100 Kristiinankaupunki 

Puh. (06) 2216200 

www.kristinestad.fi 

 

 

 

Yhteyshenkilö: 

 

Ari-Johan Myllyniemi 

Tekninen johtaja 

Puh +358 40 5599229 

s-posti: ari-johan.myllyniemi@kristinestad.fi 

KAAVOITUSKONSULTTI: 

 

Ramboll Finland Oy 

Hovioikeudenpuistikko 19 E  

65100 VAASA  

Puh. 020 755 7600 

Faksi 020 755 7602 

www.ramboll.fi 

 

 

Yhteyshenkilö: 

 

Christoffer Rönnlund 

Kaavan laatija 

Puh +358 44 3122301 

s-posti: christoffer.ronnlund@ramboll.fi 

http://www.kristinestad.fi/
http://www.ramboll.fi/
mailto:christoffer.ronnlund@ramboll.fi
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4. ALOITE JA KAAVOITUSPÄÄTÖS 

4.1 Aloite 

 

Aloitteen tarkistukselle ja laajennukselle on tehnyt alueen maanomistaja. Kristiinankaupunki nä-

kee muutoksen positiivisena koska on tärkeää, että mahdollistetaan Skaftungin alueen kehitys 

uudella kiinteällä asutuksella.  

5. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 

5.1 Suunnittelutehtävä ja tavoite 

 

Hankkeen tavoite on laajentaa AT-aluetta (kyläkeskuksen alue) jotta se mahdollistaa uuden omako-

titalon rakentamisen kiinteistölle RN:r 287-416-8-199. Voimassa olevan kaavan mukaan kyläalueen 

raja kulkee suoraan ennen mainitun kiinteistön läpi, alkuperäisessä kaavassa ei ole tarpeeksi huomi-

oitu, että alue muodostuu hyvästä rakennusmaasta. Varaamalla alue joka sijaitsee lähimpänä vettä 

myös tulevaisuudessa maa- ja metsätalousalueena, taataan, että alueelle ei sijoiteta rakennuskan-

taa. Tavoite ei näin ollen ole laatia uusia rantatontteja, vaan tontteja jotka liittyvät olemassa olevaan 

kylärakennuskantaan. Rannan- ja naapurikiinteistön suuntaan etelään jätetään tarpeeksi iso maa- ja 

metsätaloudelle varattu alue.  

 

Laajentamalla AT-aluetta (kyläkeskustaa) annetaan mahdollisuus kylän tulevalle kehitykselle. AT-

alueella ei ole voimassa olevan rantayleiskaavan mukaan osoitettu rakennuspaikkoja vaan kaikki ra-

kentaminen tulee perustua suunnittelutarveratkaisuun. Näin ollen kaavamuutoksen myötä ei aiheu-

du riskejä, että maanomistajien tasa-arvoinen käsittelyä olisi uhattu. 

 

 

Kuva 3. Ote Kristiinankaupungin rantaosayleiskaavasta. Kaavoitusalueen rajaus osoitettu punaisella vii-
valla. 
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Kuva 4. Alustava luonnos alueen uudesta kaavasta.  AT-aluetta on laajennettu verrattuna voimassa ole-
vaan kaavaan. 

 

Kaavoitustyön toteutus: 

 

Yleiset tavoitteet, jotka asetetaan aluesuunnittelulle maankäyttö- ja rakennuslaissa 5 § muodos-

tavat perustan kaavoitustyölle.  

 

5.2 Rakennettu ympäristö 

 

Lähialue muodostuu tiiviisti rakennetusta kylärakennuskannasta. Rakennuskanta muodostuu sekä 

vanhemmista että uudemmista rakennuksista. Voimassa olevassa kaavassa lähialue on osoitettu 

Rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti merkittävä osa-alue. Rakennuskanta sijoittuu Länsirannan-

tien varrelle. Kalasatama kala-aittoineen sijaitsee alueelta noin 500 m pohjoiseen. 
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Kuva 5. Lähialueen rakennettu ympäristö muodostuu sekä uudemmista että vanhemmista taloista. 

 

5.3 Ympäristön nykytila 

 

Alue on tänä päivänä avohakkuuta. Kohti naapurikiinteistöä etelässä ja kohti rantaa on jätetty 

hieman suojaavaa kasvillisuutta. 

 

 

Kuva 6. Alue, jonka maankäyttö muuttuu on tänä päivänä avohakkuuta. 

 

 

5.4 Maakuntakaava 

 
Pohjanmaan liitto laatii Pohjanmaan maakuntakaavan, liitto kuvaa maakuntakaavan tarkoitusta 

seuraavalla tavalla; 

 

Maakuntakaavalla on tärkeä tehtävä maakunnan kehittämisessä ja suunnittelussa. Maakuntakaa-

valla siirretään kansallisella ja seudullisella tasolla laaditut kehittämisperiaatteet ja strategiat 

aluevarauksiksi, jotka sitten ohjaavat alueidenkäyttöä toivottuun suuntaan. Kaavaa laadittaessa 

tulee tavoitteena olla maakunnan alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen kestävällä tavalla. 

Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja myös viranomaisten maankäytön suunnittelua. 

Maakuntakaavan sisältö tarkentuu kuntien laatimissa yleis- ja asemakaavoissa. 

Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi 29.9.2008 Pohjanmaan maakuntakaa-

van. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 21.12.2010. 
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Kuva 7. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta (vahvistettu 21.12.2010). Alueen suuntaa-antava sijainti 
osoitettu sinisellä ympyrällä. 

 

Kaavoitusalueella, tai sen läheisyydessä on seuraavat varaukset maakuntakaavassa:  

 

Kaavamerkintä Merkinnän kuvaus, määräykset 

 

Kylä 

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan toimintapohjaltaan ja aluera-

kenteeltaan toimivat kylät, 

joiden merkitystä lisäävät kylän sijainti, etäisyys muista keskuksista tai ve-

tovoimainen ympäristö. 

 

 

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnal-

lisesti tai seudullisesti arvokas alue 

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti tai seudulli-

sesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt. 

Suunnittelumääräys: Alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytös-

sä tulee edistää alueidenkulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymistä. Yk-

sityiskohtaisessa suunnittelussa on otettavahuomioon maisema-alueiden ja 

rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet, erityispiirteet ja ajalli-

nen kerroksellisuus. 

 

Veneväylä 

 

Matkailun kannalta tärkeä veneväylä 

 
Rantavyöhyke 

 

Rakennettu alue 
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Kalastussatama 

 

 

5.4.1 Maakuntakaavan vaihekaavat 

 

Vaihekaavoissa ei ole varauksia, jotka koskisivat ajankohtaista aluetta. 

 

5.5 Yleiskaava 

 

Yleiskaava, joka kattaa kyseistä aluetta on Kristiinankaupungin rantayleiskaava. Rantayleiskaa-

vassa alueella on sekä AT-merkintä (kyläkeskuksen alue) sekä M-1-merkintä (maa- ja metsäta-

lousvaltainen alue). 

 

 

Kuva 8. Ote Kristiinankaupungin rantayleiskaavastaa. 

 

 

5.6 Asemakaava 

 

Alueella ei ole asemakaavaa.  

6. SELVITYKSET 

Oletetaan, että hanketta varten ei tarvita selvityksiä. Alue, jolla maankäyttö tulee muuttumaan, 

on avohakkuuta, näin ollen ei ole tarvetta laatia luontoinventointia. 
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7. LUONNOS JA VAIHTOEHDOT 

Alueelle tullaan kaavatyön aikana laatimaan yksi luonnos, joka luo perustan tulevalle kaavoitus-

työlle ja josta lopullinen vaihtoehto laaditaan. 

8. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

MRL 9 § 

 

Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa 

 

Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa 

määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskun-

tataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä 

alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. 

Vaikutusten arvioinnin osakohteet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lain 9 §:n ja – ase-

tuksen 1 §:n mukaan kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutuksia: 

 

 

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. 

 

Em. listassa on kaavan laadinnan yhteydessä todennäköisesti merkittäviksi muodostuvat vaiku-

tukset lihavoitu. 

9. OSALLISET JA ASIANTUNTIJATAHOT 

Osalliset ovat maanomistajat ja ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saat-

taa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa kä-

sitellään. 

 

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia sekä lausua kaa-

vasta mielipiteitä ja antaa lausuntoja (MRL:n 62 §:n mukaan). Kaavahankkeen osallisia ovat 

(MRA:n 28 §:n mukaan): 

 

 

Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 

 

 KRISTIINANKAUPUNGIN HALLINTOTOIMET – (Merikatu 47, 64100 Kristiinankaupunki) 

 ELY–KESKUS (Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus) – (PL 262, 65101 VAASA)  

 POHJANMAAN LIITTO – (PL 174, 65101 VAASA)  

 

Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavas-

ti vaikuttaa: 

 

 käyttäjät, hallitsijat, maanomistajat ja asukkaat kaavoitusalueella ja sen vaikutusalueella. 

 yhdistykset ja yhteisöt, joiden toiminta-alueeseen tai intressiryhmiin kaavamuutoksella 

voi olla vaikutuksia. 
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10. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS 

 

MRL 1 § 

Lain yleinen tavoite 

 

Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden 

käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luo-

daan edellytykset hyvälle elinympäristölle 

sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, 

sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehi-

tystä. 

 
Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallis-
tumismahdollisuus asioiden valmisteluun, 
suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus sekä 
avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa 
asioissa. 
 

 MRL 6 § 
Vuorovaikutus ja kaavoituksesta tiedottami-
nen  

 
Kaavaa valmisteltaessa tulee olla vuorovaiku-
tuksessa niiden henkilöiden kanssa, joiden oloihin 
tai etuihin kaava saattaa huomattavas-ti vaikut-
taa, siten kuin jäljempänä tässä laissa säädetään. 

  

Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tie-

dotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että niil-lä, 

joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoi-

tusta ja vaikuttaa siihen.  

 

 

Kaavoituksen vireilletulosta ilmoittaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 

luonnoksen laadinta 

 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin-

talolla ja kaupungin internetsivuilla (www.kristinestad.fi) vähintään 14 päivän aikana. On 

mahdollista antaa kirjallisia ja suullisia mielipiteitä kuulutuksen mukaisesti. Julkisesti näh-

tävilläolosta ilmoitetaan lehtikuulutuksilla paikallislehdissä, kaupungin ilmoitustaululla ja 

kaupungin internet- sivuilla.  

 Viranomaisneuvotteluja pidetään tarpeen mukaan. 

 Lausuntoja pyydetään hallintokunnilta ja viranomaisilta…  

 

 

Ehdotuksen laadinta 

 
 Ehdotuksen asettaminen MRL 65 §:n, MRA 27 §:n ja MRA 28 §:n mukaan teknisen lauta-

kunnan päätöksellä julkisesti nähtäville 30 vuorokaudeksi kunnan ilmoitustaululle. Tämän 
aikana on mahdollista jättää huomautuksia kaavaehdotuksesta. Julkisesti nähtävilläolosta 
ilmoitetaan lehtikuulutuksilla paikallislehdissä, kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin in-
ternet- sivuilla. Lausuntopyynnöt viranomaisilta ja yhteisöiltä. 

 MRL 66 §:n ja MRA 18 §:n mukainen viranomaisneuvottelu pidetään kun kaavaehdotus on 

ollut julkisesti nähtävillä ja huomautukset ja lausunnot on saatu. Neuvottelujen tarpeelli-

suus sovitaan ELY-keskuksen kanssa   

 Hallituskäsittely, ehdotuksen hyväksyminen ja lähettäminen valtuustokäsittelyyn. 

 Valtuustokäsittely, ehdotuksen hyväksyminen.  

 Ilmoittaminen kaavan hyväksymisestä MRL 67§:n ja MRA 94 §:n mukaan. 

11. AIKATAULU 

Tavoitteena on, että osayleiskaava valmistuu kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2017 
aikana.  

http://www.kristinestad.fi/

