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(valm. rakennustarkastaja)
Haapaveden kaupungin nykyinen yli 10 vuotta vanha
rakennusjärjestys on vanhentunut osiltaan eikä vastaa nykypäivän
rakentamisen ja kaavoituksen edellyttämiä täydentäviä tarpeita.
Myös maankäyttöä ja rakentamista ohjaavien viimeaikaisten
lakimuutoksien huomioiminen edellyttää rakennusjärjestyksen
uudistamista.
Rakennusjärjestyksen uudistaminen käynnistyi syksyllä 2017.
Hankkeen suunnittelijana on toiminut kaavoittaja-arkkitehti Riitta
Yrjänheikki Swecon Oy:stä Oulusta. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (OAS) asetettiin esille 5.9.2017 kaupungin
www-sivuille, viralliselle ilmoitustaululle ja asiasta tiedotettiin myös
paikallislehdissä. Avoimen vuoropuhelun mahdollistaen
OAS-suunnitelma ja rakennusjärjestyksen luonnos- sekä
ehdotusvaihe on liitteineen pidetty esillä kaupungin www-sivuilla
ajankohtaisosiossa koko prosessin ajan ja hankkeesta on voinut
ilmaista myös näin mielipiteensä tarvittaessa (vuorovaikutus
MRL62§).
Rakennusjärjestyksen luonnos esiteltiin maankäyttötoimikunnassa
11.10.2017 (11§) ja hyväksyttiin pienin korjauksin ehdotukseksi.
Ehdotus esiteltiin tiedoksi asiana rakennus- ja
ympäristölautakunnassa 12.12.2017 (68§).
Ehdotus asetettiin esille MRA 6§ mukaisesti 30 päiväksi tiedottaen
siitä virallisella ilmoituskanavalla. Esillä oloajan 25.10 – 23.11.2017
välisenä aikana ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.
Samaisen asetuksen mukaisesti ehdotuksesta pyydettiin lausunnot
Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino- Liikenne- ja Ympäristökeskukselta,
Pohjois-Pohjanmaan Liitolta, kuntaan rajoittuvilta naapurikunnilta,
Ympäristöpalvelut Helmeltä ja Jokilaaksojen Pelastuslaitokselta.
Ehdotuksesta saatiin muutama lausuma ja niiltä osin ehdotusta on
vähäisessä määrin tarkennettu.
Muutettu ehdotus asetettiin uudelleen esille MRA 6§ mukaisesti 30
päiväksi tiedottaen siitä virallisella ilmoituskanavalla. Esillä oloajan
1.2 – 2.3.2018 välisenä aikana ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tiedottanut 19.3.2018 voimaan
asetetusta uudesta pohjavesiluokituksesta ja niiden rajauksista

alueellamme. Tämän johdosta rakennusjärjestyksen liitekarttaa on
vielä täydennetty 3.5.2018, Haapaveden kaupungin alueella
esiintyvillä 1 vyöhykkeen pohjavesialueilla.
Seuraava vaihe on tuoda ehdotus kaupungin hallituksen käsittelyyn.
Uuden rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnassa kaupungin
valtuusto kaupungin hallituksen esityksestä maankäyttö- ja
rakennuslain MRL 15§ mukaisesti.
Uusi rakennusjärjestysehdotus liitekarttoineen liitteenä.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus tutustuu uudistettuun rakennusjärjestykseen ja
esittää sitä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Käsittely:
Hannu Riuttanen esitti Jari Koukan kannattamana lisäystä " Lisäksi
em. yleiskaavojen kyläalueille AT ja maatalousalueille MT voidaan
myöntää yksittäisiä rakennuslupia suunnittelutarve ratkaisun pohjala,
mikäli ne ovat kaavassa käytetyn emätilalaskelman ja yleiskaavan
muiden suunnitteluperusteiden mukaisia." kohtaan 4.1.
Kaupunginhallitus oli asiasta yksimielinen.
Päätös:
Kaupunginhallitus tutustui uudistettuun rakennusjärjestykseen ja
hyväksyi rakennusjärjesteyksen seuraavalla lisäyksellä kohtaan 4.1
Suunnittelutarvealueet:
"Lisäksi em. yleiskaavojen kyläalueille AT ja maatalousalueille MT
voidaan myöntää yksittäisiä rakennuslupia suunnittelutarveratkaisun
pohjalta, mikäli ne ovat kaavassa käytetyn emätilalaskelman ja
yleiskaavan muiden suunnitteluperusteiden mukaisia."
Kaupunginhallitus esittää rakennusjärjestystä tällä muutoksella
kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
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