Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaava
Kauppa, ampumaradat, aluerakenne ja kaivostoiminta
5. vaihemaakuntakaavan ehdotus
Ehdotus nähtävillä 17.8.-15.9.2021

Maakuntahallitus 18.10.2021 § 107
Maakuntavaltuusto 29.11.2021 § 30

Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tfn +358 40 160 5700
www.keski-pohjanmaa.fi

Sisällysluettelo
MUISTUTUKSIA ...................................................................................................................................................................... 3
Yhteisöjen, yhdistysten ja muiden osallisten mielipiteet (1 kpl) ........................................................................................... 3
Kuntalaiset ja muut osalliset (1 kpl) .................................................................................................................................... 4

5.vaihemaakuntakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 17.8. – 15.9.2021 välisen ajan. Muistutuksia
tuli yhteensä 2 kpl.
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MUISTUTUKSIA
Yhteisöjen, yhdistysten ja muiden osallisten mielipiteet (1 kpl)
Muistutukset
1. Oy Alholmens Kraft Ab: Muistutus kaavaehdotuksesta
”Keski-Pohjanmaan 5. vaiheen maakuntakaavaehdotukseen on merkitty useita kaivosalueeksi soveltuvia alueita. Muu muassa Rapasaaren litiumesiintymä on esitetty kaavamerkinnällä ek. Suunnittelumääräyksen mukaan alueella sallitaan kaivostoiminta ja sen kannalta
tarpeelliset rakenteet, läjityslaueet sekä liikenneväylät ja
-alueet.
Rapasaaren lähellä olevalla Päivänevan suolla on tällä
hetkellä Oy Alholmens Kraft Ab:n turvetuotantoa. Turvetuotantoalue on tärkeä yhtiön toiminnan kannalta, ja
tuotantoa on tarkoitus jatkaa vielä useita vuosia. Turvetuotannon lisäksi alue soveltuu myös tuuli- ja aurinkovoiman tuotantoon, ja yhtiö on jo tehnyt selvityksiä tuulivoimalaitosten rakentamiseksi alueelle. Yhtiö on selvittänyt myös useiden muiden sen käytössä olevien suoalueiden mahdollista jatkokäyttöä (Valkianeva, Pirttineva,
Ahmaneva, Höyläsalonneva, Lumppionneva, Lähdeneva,
Kannistonneva, Vähävehkaneva, Kötyskä-Isovehkaneva
ja Kivinieva ja Ketosenneva).
Korostamme, että maakuntakaavan ei tule estää kaivosalueen lähellä tapahtuvaa muuta toimintaa. Kaava ei saa
myöskään estää kaivostoiminnalle suunnitellun alueen
ottamista muuhun käyttöön kaivostoiminnan jälkeen
eikä myöskään siinä tapauksessa, että kaivostoimintahanke ei toteudu. Jatkossakin maakuntakaavoituksessa
tulee ottaa huomioon turvetuotantoalueiden mahdollinen muu käyttö.”
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Ehdotus vastineeksi
Keski-Pohjanmaan maakuntakaava on mahdollistava. Maakuntakaavan kaivosaluemerkinnällä ek
osoitetaan alueita, joilla jo on kaivostoimintaa tai
joilla on todettu, arvioitu tai inventoitu sellaisia
malmi- ja mineraaliesiintymiä, että kaivostoiminta
on todennäköistä. Alueet voivat sisältää myös kaivostoiminnan kannalta tarpeelliset rakenteet, läjitysalueet sekä liikennevälineet ja -alueet. Merkintä
ja määräys ohjaavat kuntakaavoitusta. Alueet toteutetaan yksityiskohtaisemman kaavoituksen ja
erillisen lainsäädännön (ympäristönsuojelulaki, kaivoslaki, vesilaki) edellyttämien lupien mukaisesti.
Rapasaaren alueelle on valmisteilla osayleiskaava ja
asemakaava, joissa huomioidaan lähialueiden toiminta.
Muilta osin merkitään tiedoksi.

Kuntalaiset ja muut osalliset (1 kpl)
Muistutukset
2. Yksityishenkilö, Kokkola: Muistutus Keski-Pohjanmaan
5. vaiheen maakuntakaavaehdotuksesta koskien
Houraatin ampumarataa
-

”Melulle altistuvien kohteiden tulisi olla riittävän etäällä
ampumaradasta, ettei meluhaitta syntyisi. 3,5 kilometriä
pidetään riittävänä etäisyytenä (Ampumaradat EteläPohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Vilen A. & Kohtala R. 2015. Sivu 18)
Asutus on ollut alueella ennen ampumarataa ja ammunnassa on kyse harrastustoiminnasta. Lähimpään taloon
on matkaa 650 m, meidän taloihin 1,5 km.
Houraatin ampumarata sijaitsee pohjavesiharjulla, mikä
ei ole järkevin paikka ampumaradalle ja sijaitsee lisäksi
korkealla mäen päällä, joka maksimoi meluhaitan. Haulija kiekkojäte on levinnyt myös naapurikiinteistöjen puolelle. Voimakkaasti lyijyllä saastuneet maa-alueet eivät
kuitenkaan enää sijaitse yksityisten mailla. Asia on hoidettu kuntoon tilusvaihdoilla.
Jos ampumaratatoimintaa on tarkoitus alueella lisätä ja
aluetta laajentaa, on meluhaittaan kiinnitettävä erityistä
huomiota, ja jos lyijyjätteelle tarvitaan jatkossa lisää yksityisten maita on silloin hankittava maanomistajille
puhdasta maata tilalle.”
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Ehdotus vastineeksi
Keski-Pohjanmaan ampumaratojen kehittämissuunnitelma laadittiin syksyllä 2019 yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Työhön mukaan pyydettyjä sidosryhmiä ovat keskeiset valtakunnalliset ja alueelliset
metsästyksen, ampumaurheilun ja vapaaehtoisen
maanpuolustuksen organisaatiot sekä Keski-Pohjanmaan paikalliset metsästys- ja ampumaseurat, riistanhoitoyhdistykset, vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestöt, kunnat ja ELY-keskus. Sidosryhmille, sekä ampumaratojen ylläpitäjille ja käyttäjille
että alan kattojärjestöille, lähetettiin kyselyt kehittämistarpeista ja -tavoitteista. Kyselytuloksia hyödynnettiin raportin laadinnassa. Sidosryhmille varattiin lisäksi mahdollisuus kommentoida suunnitelman luonnosversiota. Työtä on ohjannut Keski-Pohjanmaan alueidenkäytön työryhmä, joka koostuu
kuntien maankäytön suunnittelusta vastaavista viranhaltijoista ja liiton edustajista.
Selvityksessä tehtiin 13 ampumaradoille ratakortit.
Houraatin ampumaradan ratakortin mukaan ampumaradalla on voimassa oleva ympäristölupa, joka
asettaa ehdot toiminnalle.
Muilta osin merkitään tiedoksi.

