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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE 

 
VIRPIRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS  

KALAJOEN KAUPUNKI  
  
PAPPILA 208-431-5-14, om. Kalajoen seurakunta 
LASTAUSPAIKAT 208-433-878-6, om. Kannuskylän yhteisalueiden jakokunta 
KALARANNAT 208-433-878-2, om. Kannuskylän yhteisalueiden jakokunta 
YHTEINEN VESIALUE POHJANLAHDESSA 208-431-876-2, om. Lahdensuun jakokunta 

 

SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET 

Kaavoitustyön tarkoituksena on muuttaa kaavaa siten, että jo suurelta osaltaan toteu-
tuneiden rakennuspaikkojen kaava vastaa maastossa olevaa tilannetta. Muutokset 
ovat vähäisiä voimassa olevaan kaavan nähden. Kaavaa laajennetaan pääasiassa jo 
rakennetuille alueille. Kaava-alue on entisen Himangan kuntakeskuksen välittömässä 
läheisyydessä. Alueen yleissijainti on oheisella kartalla. Lopullinen rajaus määräytyy 
työn kuluessa. 
 

 
 Alueen osien yleissijainti 
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITEL-
MAT 

 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 
17.2.2005. Entisen Himangan kunnan alue on tuolloin kuulunut Keski-Pohjanmaan 
maakuntaan, joten tämä alue ei kuulunut kaavaan. 
Pohjois-Pohjanmaan 1.vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 
2.12.2013 ja vahvistettu Ympäristöministeriössä 23.11.2015. Siinä alue on maa- ja 
metsätalousvaltaista aluetta. Lähellä on luonnonsuojelualuetta (SL), taajamatoiminto-
jen aluetta (A-1) ja teollisuus- ja varastoaluetta (t). Ohessa on ote kaavasta. 2. vai-
hemaakuntakaavan ehdotus on nähtävillä 5.9.-4.10.2016. Ohessa on ote ehdotuk-
sesta, jossa myöskään ei alueelle varsinaisia varauksia ole. Kaava-alue on maaseu-
dun kehittämisen Lestijokilaakson kohdealueen (mk-8) sisällä. Alueen pohjoispuolella 
on venesatama ja merellä on veneväylä. Maakuntakaavoituksen seuraavan vaiheen 
eli 3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 26.1.-
26.2.2016. 

 

   
Vasemmalla ote 1. vaihemaakuntakaavasta ja oikealla 2. vaihemaakuntakaavan ehdotus 

 
Himangan kunnanvaltuusto on 11.5.1977 hyväksynyt Virpirannan ranta-
asemakaavan, jonka lääninhallitus on vahvistanut 26.7.1977. Ohessa on pienennös 
kaavasta ja sille rajattuna muutos- ja laajennusalueet. 
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Voimassa olevat asemakaavat punaisella rajauksella ja aluerajaus ranta-asemakaavan  
muutoksista ja laajennuksista vihreällä täytöllä. Vasemmalla Himangan Kirkonseudun ase-
makaava 
 

Suunnittelualuetta ei koske mitään yleiskaava. Alueen eteläpuolella on Meri-
Himangan ranta-asemakaava (RA11). Länsi- ja eteläpuolella on Himangan Kirkon-
seudun asemakaavaa (A6). Ympäristön kaavatilanne on oheisella kartalla. Muutetta-
va ja laajennettava kaava on tunnuksella RA-10. 
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VAIKUTUSALUE 

Kaavan välitön vaikutusalue on varsinainen kaava-alue. Välillisiä vaikutuksia on lähi-
alueen maanomistajille, asukkaille, lomanviettäjille, retkeilijöille jne.  
 

OSALLISET 

- maanomistajat ja asukkaat 
kaava-alueen ja lähialueiden maanomistajat  
lähialueiden loma-asukkaat 
matkailijat, kalastajat, veneilijät, hiihtäjät, moottorikelkkailijat jne 

- kaupungin hallintokunnat 
tekninen lautakunta 
ympäristölautakunta 

- yhdyskuntatekniikka 
Korpelan Voima Oy  
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Osuuskunta Valkeavesi 
Elisa Oyj 

- viranomaiset 
Museovirasto 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Pohjois-Pohjanmaan museo 
Jokilaaksojen pelastuslaitos 

- kalajokiset ja alueelliset seurat ja yhdistykset 
 

TIEDOTTAMINEN 

Muutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan kir-
jeillä kaava- ja lähialueen maanomistajille ja vuokralaisille, kuulutuksella ja informaa-
tiolla muille osallisille. Kaavan valmisteluaineisto pidetään erikseen nähtävillä Kalajo-
en kaupungintalolla ja kaupungin internet-sivuilla. Pyydetään tarvittavat lausunnot. 
Kaava-aineisto pidetään koko ajan nähtävillä myös kaavan laatijan kotisivuilla 
www.kimmokaava.fi.  
 
Kaavaehdotuksesta tiedotetaan samalla tavalla. 
 

OSALLISTUMINEN 

Osallistuminen hoidetaan lähinnä neuvotteluilla, keskusteluilla ja lausuntopyynnöillä 
kaavoittajan ja osallisten kanssa. Kaavoittajan yhteystiedot toimitetaan kaikille osalli-
sille eri vaiheissa ja kehotetaan olemaan yhteydessä.  
 

VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Osallistuminen hoidetaan lähinnä neuvotteluilla, keskusteluilla ja lausuntopyynnöillä 
kaavoittajan ja viranomaisten kanssa.  
 

SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET 

- vaikutukset rakennettuun ympäristöön  
- palveluihin 
- virkistykseen ja matkailuun 
- liikenteeseen 
- tekniseen huoltoon 

 - vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön. Luonto-olot tarkistetaan aiemmista 
kaavoista ja laitetaan ajan tasalle 

- maisemaan 
- luonnonoloihin (kasvillisuus, eläimistö, luontotyypit) 
- luonnon monimuotoisuuteen 
- pinta- ja pohjavesiin 
- maa- ja metsätalouteen 

- vaikutukset talouteen 
- valtion ja kaupungin talouteen 
- yksityistaloudellisiin kustannuksiin 

- vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen 
- liikenneturvallisuuteen 
- ihmisten elinoloihin 
- ympäristön puhtauteen 

- vaikutukset eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä 
- vaikutukset sosiaalisiin oloihin 
- vaikutukset kulttuuriympäristöön (rakennettu ympäristö, maisema ja muinaisjään-

nökset) 
- muut merkittävät vaikutukset 
 

http://www.kimmokaava.fi/
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VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN MENETELMÄT 

Kaavan laatija suorittaa vaikutusten arvioinnin. Niitä tarkastellaan työn kuluessa kaa-
voittajan, kaupungin ja viranomaisten välisissä palavereissa. Työssä käytetään tarvit-
taessa asiantuntija-apua luonnonoloihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa ja tar-
vittaessa muilla osasektoreilla. 
 

VAIHTOEHDOT 

Muutoksen ja laajennuksen alustava sisältö on esitelty edellä ja on varsin selvä. Var-
sinaisia vaihtoehtoja ei laadita. Työn kuluessa käydyissä neuvotteluissa ja keskuste-
luissa edetään kohti lopullista kaavavaihtoehtoa. 
 

KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO 

 
 Luontoselvitys, maastokäynnit, neuvottelut vuokralaisten, maanomistajien ja kaupun-

gin kanssa 
  06-09 / 2016 
 Viranomaisneuvottelu 
  29.9.2016 

Muutoksen ja laajennuksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
tiedotetaan kirjeillä kaava- ja lähialueen maanomistajille ja vuokralaisille, lehtikuulu-
tuksella ja informaatiolla osallisille.  
 10 / 2016 
Luonnokset pidetään nähtävillä. Pyydetään tarvittavat lausunnot. Suunnitelmia tar-
kennetaan saadun palautteen perusteella 
 1.-30.12.2016 

 Kaavaehdotus, asiakirjojen viimeistely ja mahdolliset erillisselvitykset 
  01-03 / 2017 

Kaavaehdotus nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 65 § mukaisesti. Kunnan jäse-
nillä ja osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä (muistutus). Pyydetään tarvit-
tavat lausunnot   

04-05 / 2017 
 Viranomaisneuvottelu (tarvittaessa) 
  05 / 2017 

Kaavanmuutoksen hyväksyminen   
  06-09 / 2017 

Suunnitelmia ja asiakirjoja tarkennetaan jatkuvasti työn kuluessa. Neuvotteluista ja 
osallistumisesta pidetään pöytäkirjaa. Tärkeimmät asiat dokumentoidaan kaavaselos-
tuksessa. 
 

YHTEYSTIEDOT 

 
KAAVOITTAJA:  Kimmo Mustonen  KimmoKaava   

DI (maanmittaus, YKS 124)  Kitkantie 34 F 40 
0400 703 521  93600 KUUSAMO 
kimmo.mustonen@kimmokaava.fi   www.kimmokaava.fi  

 
KAUPUNKI:  Mikko Alin   Kalajoen kaupunki 

kaavoituspäällikkö  Kalajoentie 5 
  044 469 1225  85100 KALAJOKI 
  mikko.alin@kalajoki.fi   www.kalajoki.fi  
  kirjaamo@kalajoki.fi  
 

PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA 

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää kunnan virkamiehille tai 
kaavoittajalle. Maankäyttö- ja rakennuslain 64 §:n mukaan ”osallisella on ennen kaa-

mailto:kimmo.mustonen@kimmokaava.fi
http://www.kimmokaava.fi/
mailto:mikko.alin@kalajoki.fi
http://www.kalajoki.fi/
mailto:kirjaamo@kalajoki.fi
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vaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man riittävyydestä. Jos suunnitelma on ilmeisesti puutteellinen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen on viivytyksettä järjestettävä kunnan kanssa neuvottelu suunni-
telman täydennystarpeiden selvittämiseksi. Neuvotteluun on kutsuttava esityksen 
tehnyt osallinen ja tarpeen mukaan ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan asia 
liittyy.” 

 
 
 
Kuusamossa, 19.9.2016, päivitetty viimeksi 21.11.2016 
 

DI (maanmittaus, YKS 124)  
   Kimmo Mustonen 
 
 

 


