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KAAVOITUSKATSAUS 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa, joka astui voimaan 1.1.2000, todetaan, että kunnan tulee 

vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa vireillä olevista tai lähiaikoina vireille 

tulevista kaavoitusasioista. Kaavoituskatsauksessa esitetään kaavoitushankkeet lyhyesti ja 

tehdään selkoa niiden käsittelyvaiheista. 

Tarkoituksena on informoida kaavoituksesta siten, että niillä, joita kaavat koskevat, on 

mahdollisuus saada informaatiota ja voivat vaikuttaa kaavoitukseen aikaisessa vaiheessa. 

Viranomaisten, kuntalaisten ja maanomistajien välisellä yhteistyöllä saavutetaan parhaat 

tulokset ja vältetään tarpeettomat konfliktit. 

 

KAAVOITUSPROSESSI 

Korsnäsin kunnanhallitus päättää kaavoituksen mahdollisesta aloittamisesa. Päätöksen 

jälkeen kaavaa käsitellään (OAS, luonnos, ehdotus) teknisessä lautakunnassa ja 

kunnanhallituksessa. Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavat. 

Kaavoitusprosessin aikana pyydetään lausuntoja eri viranomaisilta ja sidosryhmille annetaan 

mahdollisuus huomauttaa kaavasta. 

Maakuntakaava on havainnollinen kaava alueiden käytöstä maakunassa tai maakunnan osa-

alueesta. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta. Maakuntakaavan sisältö viedään 

tarkemmalle tasolle niissä yleis- ja asemakaavoissa, joita kunnat laativat. 

Korsnäsia koskevan maakuntakaavan laatimisesta vastaa Pohjanmaan liitto. 

 

KAAVOITUSTASOT 

MAAKUNTAKAAVOITUS 

Maakuntakaava on kokonaisvaltainen kaava alueiden tai maakunnan osa-alueen käytöstä 

makunnassa. Siinä esitetään perustavat ratkaisut maakunnan yhteiskuntarakenteesta ja 

alueiden käytöstä pitkällä tähtäimellä. Maakuntakaava on osa järjestelmää alueiden käytön 

kaavoituksessa maankäyttö- ja rakennuslaissa ja se ohjaa kunnallista kaavoitusta. 

Ympäristöministeriö vahvisti Pohjanmaan maakuntakaavan 2030 21.12.2010. 

Maakuntakaavaa on päivitetty vaihemaakuntakaavojen kautta. Vaihemakuntakaava 1 



 3 

käsittelee kaupallisen palvelun sijoittumista ja ympäristöministeriö vahvisti sen 4.10.2013. 

Vaihemaakuntakaava 2 käsittelee uusiutuvien energiamuitojen sijoittumista ja 

ympäristöministeriö vahvisti sen 14.12.2015. 

Maakuntahallitus päätti vuoden 2014 alussa aloittaa Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 

laatimisen. Osallistumis- ja arviointiohjelma oli nähtävänä vuoden 2016 alussa ja 

kaavaluonnos oli nähtävänä vuoden 2018 alussa. Kaavaehdotus on nähtävänä 9.12.2019–

31.1.2020 välisenä aikana ja tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan keväällä 

2020.  

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rannikon maakuntaliittojen tulee laatia kolme 

maakaavaa. Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntaliitot 

laativat yhteisen merikaavan pohjoista Selkämerta, Merenkurkkua ja Perämerta varten. 

Kaavaehdotus asetetaan nähtäväksi kesällä 2020 ja kaavan tulee olla valmis 2021. Merikaavat 

ovat vailla oikeusvaikutusta. 

 

Pohjanmaan maakuntaliitto, www.obotnia.fi 

kaavoitusjohtaja Ann Holm puh 044 3206540 

 

YLEISKAAVAT 

Yleiskaavat osoittavat alueita yksityiskohtaista kaavoitusta sekä rakentamista ja maankäyttöä 

varten. Kunnanvaltuusto hyväksyy yleiskaavat. 

RANTAYLEISKAAVA 

Rantyleiskaavalle pätee samat tavoitteet kuin yleiskaavalle. 

Rantavyöhykkeellä, joka kuuluu meren tai muun veden ranta-alueelle, rakennuksia ei saa 

rakentaa ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa erikseen on 

määrätty, että yleiskaavaa tai sen osaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen 

perusteena. 

ASEMAKAAVAT 

Asemakaavat laaditaan kunnan kehityksen ja tarpeiden perusteella. Niitä voidaan laatia myös 

yksityisten aloitteiden perusteella mutta kunta laatii maankäyttösopimukset maanomistajan 

kanssa, koska kunta aina päättää maan kaavoituksesta ja kaava hyväksytään 

kunnanvaltuustossa. 

http://www.obotnia.fi/
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KORSNÄSIN KUNNAN KAAVAT 2019 

1. MOIKIPÄÄN JA HARRSTRÖMIN OSAYLEISKAAVOJEN TARKISTAMINEN 

 Moikipään ja Harrströmin osayleiskaavojen tarkistamisen tavoitteena on  

- tarkistaa kaavoja siten, että ne vastaavat maankäyttö- ja rakennuslain 

muutoksia §:ssä 44 

- osoittaa maanomistajakohtaisia rakennusoikeuksia 

- että se on perustana suorien rakennusoikeuksien myöntämisessä 

- päivittää maanomistajatietoja, karttoja ja raaka-aineita 

- tarkastaa ja tarkistaa aluevarauksia asumista, liikennettä, 

vapaa-ajan käyttöä, viheralueita ja muita toimintoja varten. 

 

Moikipään osayleiskaava, voimassa oleva kaava, on hyväksytty kunnanvaltuustossa 

24.3.2004. OAS-ohjelma on ollut nähtävänäh ja viranomaiskokous on pidetty 

16.9.2011. Suunnittelutoimikunta on asetettu. Kaavoitusluonnos on ollut nähtävänä 

ja saapuneet huomautukset ovat valmistelun alla. Ympäristöinventointi ja 

rakennusinventointi on laadittu. Kaavoitustyö ei ole edennyt viimeisen vuoden 

aikana. 

Harrströminn osayleiskaava, voimassa oleva kaava, on hyväksytty 

kunnanvaltuustossa 26.1.2005.  Suunnittelutoimikunta on asetettu 6.5.2013 och 

OAS-ohjelma on ollut nähtävänä syksyllä 2013. Kaavaluonnos on ollut nähtävänä ja 

aapuneita huomautuksia on käsitelty. Kaavaehdotus on ollut nähtävänä 22.10–

23.11.2015 välisenä aikana. Kaavoitusprosessin seuraava vaihe on vastata 

saapuneisiin lausuntoihin ja huomautuksiin ja sen jälkeen viedä kaava 

kunnanvaltuustolle hyväksymistä varten. Työkokous on pidetty 7.3.2016 Etelä-

Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Sen jälkeen kaavoitustyö ei ole edennyt. 
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2. MOIKIPÄÄN-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 

Kaava on aikaisemmin ollut Korsnäsin ja Maalahden kuntien yhteishanke, koska 

ajateltu tuulivoimapuisto oli suunniteltu molemmissa kunnissa.  

Kaavaluonnos, joka oli nähtävänä, käsitti silloin 1780 ha 15:sta voimalalla. Koska 

edellytykset ovat muuttuneet, milloin alue poistettiin vaihekaavasta 2, on 

voimaloiden enimmäismäärä vähennetty yhdeksään (9). 

Lisäksi on arvioitu, että on järkevämpää jatkaa pelkästään Korsnäsissa, jossa yhtiöllä 

on pinta-alaltaan suurempi alue käytössään. Yhtiön hallussa on lisäksi Granskogin 

tuulivoimapuisto, joka rajautuu Moikipään-Petolahden tullivoimapuiston alueeseen. 

Urakoitsijana toimii vuodesta 2017 Fortum Power and Heath Oy. 
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3. GRANSKOGIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 

Fortum Power and Heath Oy hallitsee tuulivoimapuistoa ja se rajautuu suoraan 
Moikipään-Petolahden tuulivoimapuistoon. Aikaisemmissa kaaavoissa oli 5 
tuulivoimalaa alueella. Koska edellytykset ovat muuttuneet, milloin alue poistettiin 
vaihekaavasta 2, mahdollistetaan yhteensä 9 tuulivoimalan rakentamisen Granskogin 
sekä Moikipää-Petolahti alueelle. 
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4. KORSNÄSIN POIKELIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 

Kesästä 2017 lähtien Fortum Power and Heath Oy toimii urakoitsijana. Kaavoissa on  8 

tuulivoimalaa. Hankealue on noin 800 ha ja se sijaitsee noin 1 km keskustasta itään ja 

lähimpään tuulivoimalaan on noin 2 km Korsnäsin kirkonkylässä ja se rajautuu Edsvikin, 

Taklaxin, Bjurbäckin ja Korsbäckin kyliin.  

Pohjoisen alueen OAS-ohjelma on ollut nähtävänä keväällä 2013 ja eteläisen osan 

osalta syksyllä 2014.   

Kunnanhallitus päätti 20.10.2014, että Poikelin pohjoisen ja eteläisen osayleiskaavat 

yhdistetään yhdeksi osayleiskaavaksi.  

Kaavaehdotus on ollut nähtävänä 30.6–30.7.2015 välisenä aikana. Huomautukset ja 

lausunnot kaavasta on käsitelty kunnanhallituksessa. Teknisiä tarkistuksia on tehty 

kaavaan ja niitä maanomistajia, joita tarkistukset koskevat, on kuultu 

henkilökohtaisesti.  

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 21.3.2016, mutta päätöksestä on jätetty 

valitus hallinto-oikeudelle ratkaisua varten, mikä tarkoittaa, ettei päätös ole tullut 

lainvoimaiseksi. 

Vaasan hallinto-oikeus on 

kumonnut kunnanvaltuuston 

päätöksen. Korsnäsin kunta ei 

ole  valittanut hallinto-

oikeuden päätöksestä.  

Kunnanhallitus ei ole ryhtynyt 

toimeenpanotoimenpiteisiin 

koskien ajankohtaista kaavaa, 

koska valitus on ollut vireillä.  

Koska valtuuston päätös on 

kumottu ja esteellisyyttä on 

todettu valmisteluprosessissa 

kaava raukeaa ja 

kaavoitusprosessi on otettava 

alusta.            
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5. STARÖRENIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 

Kunnanhallitus on hyväksynyt anomuksen Starörenin asemakaavan muuttamisesta 

17.9.2018. Muutoksen tavoitteena on tarkistaa maankäyttöä ja tehdä alue 

vetovoimaisemmaksi asumista varten. Kaavoituksessa selvitetään mahdollisuuksia 

rakentaa kerrosasuntoja alueelle. 

OAS ja luonnos utkastet on ollut nähtävänä 3.5–3.6.2019 välisenä aikana. 

Kaavaluonnos oli nähtävänä 26.9–29.10.2019 välisenä aikana. Kunnanvaltuusto 

hyväksyy kaavan talvella 2020. 

6. RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS 

7.1 Kunnanhallitus päätti 10.6.2019, että rantayleiskaavan muutos voidaan tehdä 

hakijan anomuksen mukaisesti. Kiinteistö sijaitsee saarella, jossa on kolme 

käyttämätöntä rakennusoikeutta ja hakija haluaa siirtää näitä rakennusoikeuksia 

kiinteistöön, joka sijaitsee mantereella Harrströmissa. 

Kiinteistö sisältyy Korsnäsin vahvistettuun rantayleiskaavaan. Koska 

rakennusoikeuksia siirretään on rantayleiskaavaa muutettava molempien 

kiinteistöjen osalta.  

OAS ja kaavaluonnos asetetaan nähtäväksi talvella 2020. 

 

7.2 Anomus rakennusoikeuden siirtämisestä Harrströmissa on saapunut kuntaan. 

Kiinteistö sijaitsee saarella, jossa on käyttämätön rakennusoikeus ja hakija haluaa 

siirtää kyseistä rakennusoikeutta kiinteistöön Harrströmissa, joka sijaitsee 

mantereella. 

Kiinteistöt sisältyvät Korsnäsin vahvistettuun rantayleiskaavaan.  

Kunnanhallitus päätti 15.10.2018, että rantayleiskaavan muutos tehdään 

molemmille kiinteistöille. 

OAS luonnos on ollut nähtävänä 26.9–26.10.2019 välisenä aikana.  

Kaavaehdotus asetetaan nähtäväksi talvella 2020. 


