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2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavan muuttaminen on lähtenyt liikkeelle alueen Kalajoen seurakunnan aloitteesta 
v. 2016 maaliskuussa tarjouspyynnöillä kaavoittajille. Seurakunnan kirkkoneuvosto 
valitsi 21.4.2016 § 42 kaavoittajaksi KimmoKaavan. Kannuskylän yhteisalueiden ja-
kokunnan osakaskunta päätti 22.5.2016 lähteä mukaan kaavoitukseen. 
 
Kaavan luonnostelu alkoi vuoden 2016 kesällä kartta-aineiston tultua käyttöön, maas-
tokäyntien, luontoselvityksen sekä kaupungin ja maanomistajien kanssa käytyjen en-
simmäisten neuvottelujen jälkeen.  
 
Viranomaisneuvottelu pidettiin 29.9.2016. Kalajoen elinkeino- ja maankäyttötoimikun-
ta 4.10.2016 § 88 ja kaupunginhallitus 24.10.2016 § 225 päättivät hyväksyä osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavan vireilletulon sekä kaavaluonnoksen asetta-
misen nähtäville. Kaavan vireilletuloilmoitus on julkaistu 1.12.2016. Kaavan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä em. päivästä alkaen. Kaavan valmisteluai-
neisto oli nähtävillä 1.-30.12.2016 välisen ajan.  Kalajoen kaupungin …..  päätti kaa-
vaehdotuksen laadinnassa noudatettavista periaatteista … 201… 

 

2.2. Asemakaava 

Ranta-asemakaavan nykyisen osan rakennusoikeus kasvaa, koska rakennuspaikko-
jen rakennusoikeus muutetaan nykyisen käytännön mukaiseksi. Rakennuspaikkojen 
määrä pysyy samana. Seurakunnan ja jakokunnan mailla on jo tehdyillä vuokrasopi-
muksilla toteutettuja rakennuspaikkoja, jotka otetaan kaavaan mukaan. Hieman uusia 
rakennuspaikkoja lisätään. 
 
Alueelle on vesijohtoverkosto toteutettu. Samoin viemäriverkosto menee alueen läpi 
paineviemärinä. 20 kV sähkölinjat kulkevat alueen läpi tai ovat lähellä. Ulkoinen ja si-
säinen tieverkko on rakennettu. 
 

2.3. Asemakaavan toteuttaminen 

Maanomistajat vastaavat kaavan toteuttamisesta rakentamisen osalta. Korpelan 
Voima Oy vastaa sähköhuollosta ja Osuuskunta Valkeavesi vesihuollosta. Alueella 
on pitkään ollut vuokratonteilla olevia kalamajoja, jotka ovat osittain muuttuneet nor-
maaleiksi kesämökeiksi. Myös uudempia lomarakennuksia on jatkuvasti rakennettu. 
Alue on Himangan taajaman välittömässä läheisyydessä olevaa suosittua aluetta, 
jonka toteutuminen jatkuu todennäköisesti välittömästi, kun myös vuokrasopimukset 
saadaan kaavan myötä pitkäaikaisemmiksi ja pysyvimmiksi. 
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3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Alue on hyvin lomarakentamiseen soveltuvaa merenrantaa. Ranta on paikoin varsin 
alavaa ja tasaista. Voimakkaan maankohoamisen ja matalan rannan johdosta meri-
vesi on ajoittain kaukana rakennuspaikoista ja lahdet ovat. Vastaavasti veden ollessa 
korkeammalla ranta on huomattavasti lähempänä rakennuspaikkoja. 

 

 

Kuva 3 Tuppikarin ja Pikku-Mansikan (oikealla) välinen salmi 

 
3.1.2 Luonnonympäristö 

 
 Metsäalueet ovat pääosiltaan mäntyvaltaista, tuoretta tai kuivahkoa kangasta. Myös 

lehtipuustoa on etenkin rannoilla alueilla, jotka ovat vasta nousseet merenpinnan alta.  
 
 Korkeuserot ovat vähäisiä. Kaava-alueen korkeimmat alueet ovat n. 9 m merenpin-

nan yläpuolella. Korkeustasot on esitetty oheisella kartalla varsinaisen Virpirannan 
alueelta. Hahtikarin alueen osalta tilanne selviää hyvin kaavakartalta alueen ollessa 
tasaisesti ja vain hieman merenpinnasta nousevaa. 
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Kuva 4 Korkeusvyöhykkeet kaava-alueella ja sen ympäristössä 

    
 Meren rannoilla alueella ja sen ympäristössä on varsin paljon pysyvää asutusta, mat-

kailukohteita ja loma-asutusta. Maatalouden määrä on vähentynyt. Alue on Himangan 
entisen kuntakeskuksen välittömässä läheisyydessä muutaman kilometrin päässä. 

   
 Luonnonympäristöä on kuvattu selostuksen valokuvilla ja kartoilla. Alueen luon-

nonolot on tarkasteltu lisäksi erikseen ja selvitys on liitteenä. 
   
 Muutosalue ei kuulu arvokkaisiin kallioalueisiin (”Luonnon- ja maisemansuojelun 

kannalta arvokkaat kallioalueet Pohjois-Pohjanmaalla”, alueellinen ympäristöjulkaisu 
203). Alueella ei ole kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita (Pohjois-
Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Pohjois-Pohjanmaan seutu-
kaavaliitto 1993) tai perinnemaisema-alueita (”Pohjois-Pohjanmaan perinnemaise-
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mat”, alueellinen ympäristöjulkaisu 44) eikä arvokkaita maisema-alueita (”Pohjois-
Pohjanmaan arvokkaat maisema-alueet”, P-P liitto). 

  
 Alueelta ei ole aiemmin löydetty kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alue on vasta viime 

vuosisatoina noussut merestä, joten muinaisjäännösten löytyminen olisi erittäin epä-
todennäköistä, joten tarkempia selvityksiä ei ole tehty. Meren ja jään jatkuvan muu-
toksen ja kuluttavan vaikutuksen johdosta myös vedenalaisten muinaisjäännösten 
löytyminen varsin matalasta rantavedestä on epätodennäköistä. Tarkempia selvityk-
siä ei tämän vuoksi tehdä. 

   
3.1.3 Rakennettu ympäristö 

 
Alueella on kymmeniä jakokunnan osakkaiden tai seurakunnan vuokralaisten loma-, 
sauna- ja talousrakennuksia. Myös hieman pysyvää asutusta on alueella vaikka py-
syvien asuntojen lupia ei ole myönnetty. Rakennuksilla ei ole rakennus- tai kulttuuri-
historian kannalta suurta merkitystä, joten niiden inventointia ei suoriteta. Rakennus-
ten säilymisen kannalta paras toimenpide on saada kaava hyväksytyksi ja sen jäl-
keen pitempiaikaiset vuokrasopimukset aikaiseksi, jolloin rakennusten omistajilla on 
intressiä pitää ne kunnossa. Pohjakartta ja oheinen kartta osoittavat tilanteen. Alueel-
le ja sen läpi on rakennettu vesijohdot. 20 kV sähkölinjat ovat alueen sisällä.  

 

   
 

   

Kuva 5 Sisämaan rakennuskantaa ja tiestöä kortteleissa 9-10 
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Kuva 6 Jakokunnan alueen rakennuskantaa Lehtikarissa kortteleissa 18-21 
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Kuva 7 Jakokunnan Tuppikarin aluetta kortteleissa 16-17 
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Kuva 8 Rakennustilanne ja kiinteistöjaotus Virpirannasta ja sen lähellä. Kaikki raken-
nukset on esitetty 

  

 Kuva 9 Hahtikarin alueen ja lähistön rakentamistilanne 

     
3.1.4 Maanomistus 
 
Muutos- ja laajennusalueen maanomistus on seuraava: 
 
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 
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Kuva 10 Maanomistus kartalla esitettynä Virpirannalla 
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Kuva 11 Hahtikarin alue on jakokuntien omistuksessa 

3.2. Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
  
 Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihemaakuntakaava on vahvistettu ympäris-

töministeriössä 24.10.2003. Siinä kaava-alueelle ei ole varauksia. Ote kaavasta on 
ohessa. 

  

  

 Kuva 12 Ote Keski-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta 

 Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihemaakuntakaava on vahvistettu valtio-
neuvostossa 29.11.2007. Se koski soiden monikäytön, tuulivoimatuotannon ja kau-
pan palveluverkon aihekokonaisuuksia. Siinä kaava-alueelle ei ole varauksia. Ote 
kaavasta on ohessa. 
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 Kuva 13 Ote Keski-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavasta 

 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 
17.2.2005. Entisen Himangan kunnan alue on tuolloin kuulunut em. 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 
 

Suunnittelualuetta ei koske mitään yleiskaava. Ympäristön kaavatilanne on oheisella 
kartalla. Muutettava ja laajennettava kaava on tunnuksella RA-10. Lähellä on useita 
ranta-asemakaavoja ja myös asemakaavaa alueen länsi- ja eteläpuolella. 
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Välittömästi alueen eteläpuolella on Meri-Himangan ranta-asemakaava (RA11). Ote 
kaavasta on ohessa.  
 
 
 
 



17 
 

 

 

Kuva 14 Meri-Himangan ranta-asemakaava 

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 muu-
toksesta ja laajennuksesta vihreällä täytöllä. Vasemmalla Himangan Kirkonseudun asema-
kaava 
 

 
 Kalajoen valtuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 30.1.2003 § 9.  
 
 Alue ei ole rakennuskiellossa. 
 
 Pohjakartta on laadittu mittakaavassa 1:2000. Kartta on hyväksytty alkuperäisen 

Virpirannan kaava-alueen osalta  … 19….. Se on täydennetty uusien kiinteistörajojen, 
rakennusten, teiden jne osalta Kalajoen kaupungin tilaamana ja toimesta. Kartta vas-
taa kaavan päiväyksen mukaista tilannetta. 
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Kuva 15 Korttelin 13 rakennuksia ja rantaa 

 

 

4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve 

Rantakaava on ollut vahvistettuna lähes neljäkymmentä vuotta. Se on toteutunut jo-
kaisen rakennuspaikan osalta, mutta rakennusoikeus ja kaavamääräykset eivät vas-
taa tämän hetken tarpeita. Muutama rakennuspaikka on toteutunut kaavasta poiketen 
ja joitakin talousrakennuksia on rakennettu rakennuspaikkojen ulkopuolelle, koska 
kaavaa ei ole pysyvästi merkitty maastoon. Seurakunnalla ja jakokunnalla on alueen 
lähellä toteutettua lomarakennusalueita, joiden osalta kaava laatimalla saadaan ra-
kennuspaikkojen väliset rajat määritettyä. Kaikkien rakennuspaikkojen vuokrasopi-
musten uusiminen helpottuu ajan tasalla olevan kaavan johdosta. Samalla tutkitaan 
mahdollisuutta hieman lisätä rakennuspaikkoja ja –alueita. 
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Kuva 16 Vanha laituri seurakunnan maalla kaava-alueen eteläosassa 

   
 

 

Kuva 17 Em. laiturin takana olevaa metsää. Alue on muutama vuosikymmen sitten ollut avonaista 
satamakenttää. Rehevöityminen on johtunut veden patoutumisesta laiturin taakse 



21 
 

 

   
 

   
 

 

Kuva 18 Rakennuskantaa seurakunnan maan laajennusalueella korttelissa 14 
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4.2. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kaavan muuttaminen on lähtenyt liikkeelle maanomistajien aloitteesta v. 2016 kevääl-
lä. Kalajoen seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt KimmoKaavan hyväksymises-
tä kaavoittajaksi 21.4.2016 § 42 ja Kannuskylän yhteisalueiden jakokunnan osakas-
kunta 22.5.2016. Muutoksen ja laajennuksen vireilletulosta tiedotettiin 1.12.2016, 
mistä lähtien osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä.  

 

4.3. Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1. Osalliset 
 

Osallisia ovat ainakin seuraavat tahot: 
 
- 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  
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 
 

4.3.2. Vireilletulo 
 

Uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
päivätty alun perin 19.9.2016 ja se on nähtävillä 1.12.2016 alkaen. 
 
4.3.3. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 
Kaavan laatimisen yhteydessä on käyty mm. seuraavia neuvotteluja: 
- 17.6.2016 kaavaneuvottelu Kalajoen kaupungin, Kalajoen seurakunnan, Kannus-

kylän jakokunnan ja kaavoittajan välillä 
- 17.7.2016 kaavatyön esittely seurakunnan vuokralaisille Ruonan leirikeskuksessa 
- 6.9.2016 kaavoituksen esittely seurakunnan kirkkoneuvostolle ja jakokunnan 

vuokralaisille 
- 19.9.2016 kaavaneuvottelu Kalajoen kaupungin, Kalajoen seurakunnan, Kannus-

kylän jakokunnan ja kaavoittajan välillä 
- useita puhelinkeskusteluja ja sähköpostivaihtoa maanomistajien, vuokralaisten, 

kaupungin ja kaavoittajan välillä 
 

4.3.4. Viranomaisyhteistyö 
 
 Eri viranomaisten kanssa on käyty seuraavia neuvotteluja: 
 

29.9.2016 pidettiin viranomaisneuvottelu, jonka muistio on ohessa: 
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KALAJOEN VIRPIRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA LAAJENNUK-
SEN VIRANOMAISNEUVOTTELU 

29.9.2016 KLO 13.00-15.45 
POHJOIS-POHJANMAAN ELY -KESKUS 

 
1 § LÄSNÄOLIJAT JA JÄRJESTÄYTYMINEN 

- Touko Linjama P-P ely –keskus  puheenjohtaja 

- Markku Siira -  ”  - 

- Mikko Alin Kalajoen kaupunki 

- Riitta A. Tilus Kannuskylän jakokunta 

- Arto Hekkala -  ”  - 

- Jorma Tikkanen Kalajoen seurakunta 

- Kimmo Mustonen KimmoKaava  sihteeri 

 
Muistio toimitetaan osanottajille tarkistusta varten ja sitten lopullinen versio ely –keskukselle. Muistio liitetään myös kaa-
vaselostukseen 
 
2 § KAAVATILANNE 
Kimmo Mustonen esitteli kaavan laatimistilanteen ja kaavaluonnoksen sisällön 

- Kalajoen seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt KimmoKaavan hyväksymisestä kaavoittajaksi 21.4.2016 § 

42 ja Kannuskylän yhteisalueiden jakokunnan osakaskunta 22.5.2016. Virpirannan ranta-asemakaava on Hi-

mangan kunnanvaltuuston hyväksymä 11.5.1977 ja lääninhallituksen vahvistama 26.7.1977. Se koskee vain 

seurakunnan maita 

- kaavan vireilletulosta ei ole ilmoitettu. Hanke on menossa kaupungin elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan käsit-

telyyn 4.10.2016 ja sen jälkeen kaupunginhallitukseen  

- hanketta ja luonnoksia on esitelty seurakunnan alueen vuokralaisille 17.7.2016, seurakunnan kirkkoneuvostolle 

ja jakokunnan vuokralaisille 6.9.2016 sekä pidetty neuvottelu kaupungin, maanomistajien ja kaavoittajan kesken 

19.9.2016 

- kaavaluonnos ja -selostus 19.9.2016 sekä luontoselvitys on toimitettu osallistujille sähköpostilla. Uutta rakenta-

mista tai muutoin merkittävää on 

o jakokunnan alueella yksi uusi lomarakennuspaikka Lehtikarissa 

o uusi AP –alue seurakunnan maan eteläosassa 

o Satamatien pohjoispuolelle on varattu alue kevyen liikenteen väylälle (4 m lunastetusta tiealueesta LT -

aluetta laajennettu tasaisesti) 

o muutoin on todettu olemassa olevat rakennuspaikat 

- jakokunnan tavoitteena on saada yksi uusi rakennuspaikka ja rakennuspaikkojen rajat halutaan saada määritel-

lyiksi uusia vuokrasopimuksia varten 

- seurakunnan tavoitteena on saada aikaiseksi siirtokelpoiset vuokrasopimukset. Eteläosan uuden AP –alueen 

kaavoittaminen on tärkeää koko Himangan taajaman kannalta. Varsin lähelle tulee jo kevyen liikenteen väylä ja 

lähellä on asemakaavoitettua aluetta ja muutenkin pysyvää asutusta. Koko kaava-alueelle on mahdollisesti tu-

lossa ympärivuotista loma- ja pysyvää asutusta, mitä ei saa kohtuuttomasti vaikeuttaa 

 
3 § VIRANOMAISTEN KANNANOTOT 

- Museovirasto on osallinen. Kaavan kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten arviointi on puutteellista 

oas:in mukaan ja tulee tehdä 

- Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole kommentoitavaa 

- Pohjois-Pohjanmaan liitto on todennut, että Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan sisältö tulee lisätä kaavaselos-

tukseen 

- Kalajoen kaupunki katsoo kaavan olevan pitkälle toteavan luonteinen. Mitoituksen pohjaksi ei ole viimeaikaisia 

yleis- tai ranta-asemakaavoja 

- Pohjois-Pohjanmaan ely –keskuksen taholta tuotiin esille, että 

o osallisiin syytä lisätä alueella tai sen lähellä toimivia luonnonsuojelu-, kotiseutu-, kalastus-, metsästys- 

yms. seuroja. Kaupunki toimittaa näistä tiedot kaavoittajalle 

o jakokunnan vuokralaisille on kaavasta tiedotettava ja he ovat myös osallisia. Jakokunta toimittaa tiedot 

kaupungille ja kaavoittajalle 
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o Meri-Himangan ranta-asemakaavan sisältö on syytä tuoda esille ja mahdollisesti muut lähiseudun kaa-

vat 

o kosteudelle alttiiden rakennusosien alimman korkeustason tulisi olla saarten suojassa +2.50 m (N2000) 

ja avomerta vasten hieman korkeampi. Miikka Annunen on yhteyshenkilö ely -keskuksessa 

o pysyvän asumisen osoittaminen ranta-asemakaavoilla ei ole suotavaa 

o MRL:n lausunnolla oleva muutos saattaa aiheuttaa muutoksia neuvottelumenettelyyn.  Tulevaisuudessa 

kunta voi mahdollisesti rakennusjärjestyksessä päättää alueista, joilla loma-asunnot voidaan muuttaa 

pysyviksi asunnoiksi rakennuslupamenettelyllä 

o alueen rakennuskanta selviää selostuksen kuvista hyvin. Kulttuuriarvoja ei tarvitse erikseen selvittää 

o kaavassa ei ole laskettu rantaviivan määriä ja mitoitusta. Mitoituksen määrittely on tärkeää ja nyt se tun-

tuu varsin korkealta. Kaava on pitkälle nykytilanteen toteava kaava, mutta uusien paikkojen osoittami-

selle pitää olla perustelut. Puolet rantaviivasta tulisi jättää rakentamattomaksi laskettaessa vain yli 250 

pitkät osuudet. Kaikkia rakennuksia ei näy rakennuslupatilastoissa. Kaupunki tarkistaa tilanteen. Osa 

rakennuksista voi olla ajalta, jolloin rakennuslupia ei tarvittu. Rakennusten iät olisi hyvä olla esitettynä. 

Esim. Siikajoella on ollut paljon rantasaunoja, joiden osalta on sallittu vain niiden säilyttäminen, mutta 

ei korvaamista uudella tai loma-asunnon rakentamista. 

o luontoselvitys on asianmukaisesti laadittu, joten seurakunnan alueen eteläosan uusi AP –alue ei ole sen 

suositusten mukainen. Paikallisten seurakunnan ja jakokunnan edustajien taholta todettiin, että alue on 

muutamia vuosikymmeniä sitten ollut avonaista puutavaran veteen siirtoaluetta, jolle on ajettu ja kerty-

nyt parkkia, kuorta jne. Rehevyys on keinotekoisesti syntynyttä veden kulun estyttyä. Luontoselvittäjän 

kommentti tästä hankitaan 

o LT –aluetta ei voida kaavassa osoittaa vaan sen tilalla tulee käyttää katualuetta, kuten myös asemakaa-

vassa länsipuolella on. Eteläniementie voi olla myös katuna, koska silläkin on paljon ulkopuolista käyt-

töä 

o rakennusoikeus 200 k-m2 lomarakennuspaikoilla on korkea 

o leirikeskuksen merkintää ja määräystä tulee vielä selvittää ja tutkia  

 
4 § KESKUSTELU 

- kantaa otettiin em. lisäksi mm. seuraaviin asioihin 

o kerrosluvut ovat sopivia 

o rakentamisetäisyydet voidaan laittaa kaavaluonnoksen mukaisesti 

o Hahtikarin ladot eivät ole pysyvillä vuokrasopimuksilla. Uimapaikkaa ei ole tarpeen merkitä, koska lähelle 

on suunnitteilla uimaranta 

o kevyen liikenteen väylän suunnittelu ja tilavaraus on tärkeää liikenneturvallisuuden kannalta 

o viemäriverkostoon liittyminen pakollisena määräyksenä ei ole tarpeellista. Selostusta täydennetään so-

pivilla jätevesien käsittelymääräyksillä 

o Lahdensuun jakokunnan vesijättömaiden käsittely selvitetään vielä jakokunnan taholta. Kaavoittaja laatii 

kirjelmän liittymisestä mukaan 

o selostukseen liitetään maanomistusta kuvaava kartta 

o osalliseksi lisätään Museovirasto ja Korpelan Voima Oy tulee Elenian tilalle 

o kaupunki lisää suojelualueen rajan pohjakartalle 

 
5 § JATKOTOIMET 

- pohjakartan, osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavakartan ja selostuksen täydentäminen em. tavalla 

- kaupungin käsittely ja vireilletulosta ilmoittaminen lokakuussa 

- kaavaluonnoksen nähtävillä pito joko vireilletulon yhteydessä tai erikseen myöhemmin 

 
MUISTION VAKUUDEKSI 
 
Touko Linjama   Kimmo Mustonen 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
JAKELU: 
- osanottajat sähköpostilla 

 
*********** 

 

4.4. Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1. Lähtökohtatavoitteet 
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Valtioneuvosto on 30.11.2000 antanut päätöksensä maankäyttö- ja rakennuslain 22 § 
mukaisista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Ne tulivat voimaan 
1.6.2001. Tavoitteet on vähäisillä tarkistuksilla uudistettu 13.11.2008 tullen voimaan 
1.3.2009. Tavoitteiden tehtävänä on varmistaa: 

 valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja 
kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa 

 auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnit-
telun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys 

 toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittä-
vissä alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen suunnitel-
mallisuutta ja yhtenäisyyttä 

 edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä 
 luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttami-

selle 
 

Valtakunnallisen alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 
 toimiva aluerakenne 
 eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
 kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
 toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
 Helsingin seudun erityiskysymykset 
 luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

 
Kaavan vaikutusta tavoitteisiin tai erityistavoitteisiin sekä niiden edistämistä on kuvat-
tu seuraavassa taulukossa.  

 

Tavoite  Kaavan vaikutus ja tavoitteen edistäminen 

  

Toimiva aluerakenne Kaava-alue on Himangan taajaman ja toteutuneen pysy-
vän sekä loma-asutuksen tuntumassa, joten vähäinen lisä-
rakentaminen tukee aluerakennetta ja tavoitetta ediste-
tään.  

  

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja 
elinympäristön laatu 

Yhdyskuntarakenteeseen ei ole merkittävää vaikutusta. 
Rakentaminen tulee pieneltä osalta Himangan ja Kalajoen 
palveluja. Meriveden nousun vaikutus on kaavamääräyk-
sissä huomioitu. Lähistöllä ei ole melua tai muuta häiriötä 
aiheuttavaa toimintaa n. 10 km päässä olevaa Lohtajan 
ampuma-aluetta lukuunottamatta. Tavoitetta edistetään 
täten vähäisessä määrin. 

  

Kulttuuri- ja luonnonperintö, 
virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole merkit-
tävää kulttuuriympäristöä tai rakennusperintökohteita, jo-
ten niihin ei ole vaikutusta eikä niitä edistetä. Muinaismuis-
toja ei alueella todennäköisesti ole. Himangan taajaman, 
merialueen ja lähimaaston virkistyskäyttömahdollisuuksia 
voidaan hyödyntää, mutta suurta lisäpainetta niihin ei 
suuntaudu. Jätevesien käsittely hoidetaan nykyisten mää-
räysten mukaisesti, joten pinta- tai pohjaveden tila ei hei-
kenny. Luontoarvoiltaan merkittävimmät alueet on jätetty 
rakentamisen ulkopuolelle. Tavoitetta edistetään. 

  

Toimivat yhteysverkostot ja 
energiahuolto 

Nykyiset verkostot riittävät alueen liikennöintiin ja tekni-
seen huoltoon eikä suurta lisäkuormitusta aiheudu. Kaa-
vassa varaudutaan kevyen liikenteen väylän rakentami-
seen Pohjoisen Satamatien varteen. Alueella on vesijohto-
verkosto ja sähköistys kunnossa. Tavoitteeseen ei ole 
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suurta vaikutusta. 

  

Helsingin seudun erityiskysy-
mykset 

Kaavalla ei ole näihin minkäänlaista vaikutusta eikä tavoi-
tetta edistetä 

  

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä 
erityiset aluekokonaisuudet 

Rannikkoalueen, Lapin tunturialueen tai Vuoksen vesistö-
alueen erityispiirteiden säilymiseen ei kaavalla ole vaiku-
tusta, joten tavoitetta ei edistetä 

 
  
Maakuntakaavassa alueelle ei ole erityisiä varauksia. Vaihemaakuntakaavoitus ei 
alueelle merkittävästi vaikuta. 
 
Aluetta ei koske mikään yleiskaava.   
 
Kaupungilla ei ole erikseen alueelle annettuja tavoitteita neuvotteluissa esille tulleita 
asioita lukuun ottamatta. 
 
Ranta-asemakaava pyritään muuttamaan ja laajentamaan siten, että kaava olisi en-
tistä toteuttamiskelpoisempi ja nykytilannetta vastaava. Rakennusoikeudet muutetaan 
tämän hetken tarpeita vastaaviksi.  
 
4.4.2. Työn aikana syntyneet tavoitteet 

 
Työn aikana on tavoitteita tullut esille käydyissä neuvotteluissa ja keskusteluissa. Ne 
on selostettu muualla ja on pystytty varsin hyvin ottamaan huomioon. 

 

4.5. Asemakaavaratkaisujen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.5.1. Alustavat vaihtoehdot ja niiden arviointi 
 

Tässä yhteydessä ei vaihtoehtoja ole laadittu, koska kaava on suurelta osin jo toteu-
tunut. Uusien rakennusalueiden osalta on tutkittu eri käyttömahdollisuuksia. 
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Kuva 19 Jakokunnan Hahtikarin alueen mökkejä ja rantakalliota 

4.5.2. Ratkaisun valinta ja perusteet 
 

Kaupungin, ely –keskuksen ja muiden viranomaisten kanssa käytyjen neuvottelujen, 
maanomistajien toiveiden ja yleiskaavoituksen perusteella päädyttiin esillä olleeseen 
ratkaisuun.  
 

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 
Kaava-alueella rakentamisyksiköiden määrä pysyy ennallaan vahvistettuun kaavaan 
nähden. Jakokunnan ja seurakunnan uusien alueiden osalta alueet ovat jo käytän-
nössä rakentuneet. Rannan rakennuspaikkoihin liitetään vesijättömaata, mikäli se on 
kohtuudella rakennuspaikan yhteydessä käytettävissä olevaa. Osa rakennuspaikoista 
on yhteisrantaisia. Niille on varattu venevalkama-alueet jo toteutuneen tilanteen mu-
kaisesti. Niiden yhteyteen voidaan rakentaa pieniä kota-, kesäkeittiö-, verkkovaja- 
yms. rakennuksia. Yleisiä venevalkama-, uimaranta- yms. alueita ei merkittävästi tar-
vitse osoittaa, koska alueen lähellä on jo toteutuneita alueita.  
 
Rakentaminen liittyy olevaan kylä- ja loma-asutukseen ja Kalajoen, Himangan ym. 
matkailupalveluihin ja tukee osaltaan pysyvän asutuksen säilymistä ja lisääntymistä 
alueella.  
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Kuva 20 Alueen venevalkamia. Ensin korttelien 4 ja 5 kohdalla ja sitten korttelien 7 ja 8 kohdalla oleva 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 
Rakentaminen muuttaa hieman alueensa maa- ja kallioperän pintakerroksia, mutta 
hyvin rajoitetuissa kohdissa. Vesistöön ei ole vaikutuksia, koska vesihuolto hoidetaan 
viranomaisten vaatimuksia vastaavasti. 
 
Alueen metsät ovat käsiteltyjä talousmetsiä. Alueella on hieman muusta ympäristöstä 
poikkeavia luontokohteita, jotka on otettu huomioon. Luontoselvityksessä mainittu 
lehtomainen alue eteläosassa on entistä satama-aluetta. Muutamia vuosikymmeniä 
sitten alue oli avonaista satamakenttää. Sille on ajettu ja kasaantunut parkkia, kuorijä-
tettä jne. Rannan laituri ja maanpinnan muodot ovat aiheuttaneet rannan lähellä ve-
denjuoksun vaikeutumista, joten alue on pysynyt kosteana ja muodostunut lehtomai-
seksi. Luonnontilaista se ei siis ole, joten se on osittain otettu rakentamiskäyttöön, 
jonka vaikutus on vähäinen.  
 
Kaava-alue ei ole pohjavesialuetta.  
 
Rakentamisalueiden pintakasvillisuus poistuu ja saattaa lähialueilla muuttua. Raken-
tamisalueilla ei ole merkittävää kasvillisuutta. Samantyyppistä aluetta jää myös raken-
tamisen ulkopuolelle.  

 
Kaava-alueen lähivesistö on suuri meri. Kaava-alueen osat ovat pääasiassa suojaisi-
en lahtien rannoilla. Maaston kasvillisuus on peittävää, joten rakentaminen vaikuttaa 
varsin vähän kaukomaisemiin. Lähempää tarkastellen maisemakuva muuttuu, mutta 
muutos ei ole kovin merkittävä, koska rakentamisen määrä on vähäinen ja alue on jo 
rakentamiskäytössä lähes koko alueella ja laajasti sen ulkopuolella etenkin etelään 
mentäessä. Rakentamisen sopeutumiseen maisemaan on kiinnitettävä rakennus-
suunnittelussa erityistä huomiota, koska nykyinen rakennuskanta on suurelta osal-
taan pientä ja perinteistä kalamajatyyppistä rakentamista. Nykyaikaisten suurempien 
mökkien poikkeaminen vanhasta voi aiheuttaa ristiriitoja maisemaan. Kuitenkin ra-
kennuskannan uudistuminen on väistämätöntä. Osa rakentamisesta sijoittuu välittö-
män rantavyöhykkeen ulkopuolelle sisämaahan. 
 
Maisematekijöitä on luontoselvityksen yhteydessä inventoitu ja ne on kaavatyössä 
otettu huomioon. Rantojen umpeenkasvaminen ja pusikoituminen on suuri uhka pe-
rinteiselle avonaiselle merimaisemalle. Sitä pyritään estämään sallimalla niittyjen ja 
hakamaiden raivaus ja kunnostus. 
 

   



29 
 

 

Vaikutukset talouteen 
 
Ulkoinen tiestö on toteutettu alueelle vaatien kuitenkin paikoin parantamista. Sähkö-
huolto on helposti toteutettavissa koko alueelle. Vesihuolto toteutetaan ainakin osit-
tain liittymällä vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoon erikseen laadittavien tarkempien 
suunnitelmien mukaisesti. Rakentaminen ei aiheuta maanomistajille, rakentajille tai 
yhteiskunnalle suuria kustannuksia. 
 

Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen 
 
Jätevesien ja muiden jätteiden käsittely hoidetaan määräysten mukaisesti.  Terveys-
riskejä ei aiheudu. Ulkoinen tiestö on rakennettu siten, että hälytysajoneuvoilla on 
kohtuullinen pääsy alueelle. Alueelta on hyvät yhteydet Himangan keskustaan ja Ka-
lajoelle. Ulkoista ja sisäistä tiestöä on parannettava jonkin verran rakentamisen edis-
tymisen mukaan. Tiestö toteutetaan vaatimukset täyttävällä tavalla. Kevyen liikenteen 
väylän jatkamiselle Pohjoisen Satamatien varteen varaudutaan kaavassa. Alueen vii-
toitus suoritetaan toteutumisen yhteydessä. Alueella tai sen lähellä ei ole melua aihe-
uttavaa toimintaa vähäistä tieliikennettä, veneilyä ja moottorikelkkailua lukuun otta-
matta. Lohtajan ampuma-alue on n. 10 km päässä ja aiheuttaa ajoittain melua. 
 

Vaikutukset eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä 
 
Vapaa liikkumismahdollisuus ei vähene muutoksen ja laajennuksen johdosta, koska 
alue on käytännössä kokonaan rakentunut. Kulkeminen on syytä ohjata oleville poluil-
le ja reiteille.  
 
Vesillä liikkuvien maihinnousumahdollisuudet eivät heikkene, koska rantarakentami-
nen on jo käytännössä toteutunut. Veneily väylien ulkopuolella on muutenkin hanka-
laa, koska ranta on erittäin matalaa. 
 

 

Kuva 21 Lehtikarin itäpuoleista matalaa lahtea meriveden ollessa n. -0.30 m tasolla 

 
Vaikutukset sosiaalisiin oloihin 

 
Rakentaminen, rakennusten ja alueiden kunnossapito tarjoavat alueelle hieman työ-
mahdollisuuksia, joten sosiaaliset vaikutukset ovat myönteisiä. Alue on Kalajoen mat-
kailukeskuksen ja Himangan taajaman läheisyydessä ja suuren vesistön rantaa.  
 

Vaikutukset kulttuuriin 
 
Alue on jo osittain kaavoitettu ja rakentamisen sekä tiestön osalta pääosin rakentu-
nut. Metsät ovat käsiteltyjä talousmetsiä. Muutos ei aiheuta merkittäviä muutoksia 
rantamaisemaan, joskin rakennuskoko tulee varmaan kasvamaan. Rakentaminen tu-
kee ja täydentää ympäristön asutusta ja loma-asutusta. Alueella ei ole tiedossa mui-
naismuistoja tai kulttuurihistoriallisia kohteita. Alue on varsin matalaa ja ”nuorta” alu-
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etta, joten muinaismuistojen löytyminen on varsin epätodennäköistä. Tarkempia selvi-
tyksiä ei tehdä. Kaavamääräyksiin on otettu kohta, jonka mukaan työt on keskeytettä-
vä, mikäli muinaismuistoja löytyy maa- tai vesialueilta. Rakennuskanta on myös ver-
raten uutta, joten sen osalta ei myöskään selvityksiä tehdä. 
 

Muut kaavan merkittävät vaikutukset 
 
Kaavalla eikä kaavanmuutoksella ei ole merkittäviä muita vaikutuksia. 
 
 
4.5.3. Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 

 
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 1.12.2016 alkaen. Kaava-
luonnos oli nähtävillä 1.-30.12.2016. Huomautusten ja lausuntojen sisältö ja niistä 
annettu kaavoittajan vastine oli seuraava:   
 

 

5.1. Kaavan rakenne 

 
5.1.1. Mitoitus 

 
Muutos- ja laajennusalueeseen kuuluu rantaviivaa maanomistajittain oheisen kartan 
mukaisesti: 
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Kuva 22 Rantaviivan pituus ja sen muuntaminen Virpirannassa 
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Kuva 23 Hahtikarin alueen rantaviivan muuntaminen 

Kalajoen seurakunnalla on eri kohdissa rantaviivaa muuntamattomana ja muunnettu-
na sekä rakennuspaikkoja oheisen laskelman mukaan. Leirikeskus sekä korttelin 15 
AP –alue on molemmat laskettuna kahtena paikkana niiden rantaviivaa varaavan pi-
tuuden mukaan. Sisämaan rakennuspaikkoja ei ole laskettu mukaan ollenkaan. 
 
Alue  Muuntamaton  Muunnettu Rakennus- Rp/mrv-km 
  rantaviiva rantaviiva paikkoja 
Ruonan leirikeskuksen alue 750 m 435 m 8 18.4 
Virpiranta  1760 m 1505 m 13 8.6 
Yhteensä  2510 m 1940 m 21 10.8 

 
Kannuskylän jakokunnan vastaavat tiedot ovat seuraavat: 
 
Alue  Muuntamaton  Muunnettu Rakennus- Rp/mrv-km 
  rantaviiva rantaviiva paikkoja 
Lehtikari  900 m 350 m 9 25.7 
Tuppikari  320 m 100 m 4 40.0 
Hahtikari  120 m 120 m 3 25.0 
Yhteensä  1340 m 570 m 16 28.0 

 
Yhteensä kaavan määrät ovat  
 
Alue  Muuntamaton  Muunnettu Rakennus- Rp/mrv-km 
  rantaviiva rantaviiva paikkoja 
Seurakunta  2510 m 1940 m 21 10.8 
Jakokunta  1340 m 570 m 16 28.0 
Yhteensä  3850 m 2510 m 37 14.7 

 
Jakokunnan alueen osalta luvut eivät anna täysin oikeaa kuvaa todellisesta tilantees-
ta, koska jakokunnan kalastusmaja- ja lomarakentaminen on keskitetty näille alueille. 
Muualle jää huomattavasti rakentamatonta rantaviivaa. Kokonaisuuden laskeminen ei 
kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista ja välttämätöntä. Samoin rantaviivan muuntami-
nen hieman ”vääristää” tilannetta. Muuntamattomalle rantaviivakilometrille on seura-
kunnalla rakennuspaikkoja 8.4 kpl ja jakokunnalla 11.9 kpl. 
 
Voimassa olevassa kaavassa seurakunnan mailla on rantarakennuspaikkoja kortte-
leissa 11-13 yhteensä 7 kpl. Sisämaan rakennuspaikkoja kortteleissa 1-10 on yh-
teensä 30 kpl. Seurakunnan maille on kortteleihin 14, 22 ja 23 tulossa yhteensä 10 jo 
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rakentunutta rantarakennuspaikkaa sekä AP –alue kortteliin 15 sekä jo rakentunut 
Ruonan leirikeskus korttelissa 24. 
 
Jakokunnan mailla ei ole aiempaa kaavaa. Jo rakennettuja rantarakennuspaikkoja on 
tulossa Lehtikarin-Tuppikarin alueelle kortteleissa 16-21 yhteensä 12 kpl sekä Hahti-
karin alueelle korttelissa 25 yhteensä 3 kpl. Lehtikarin kortteliin 18 on tulossa 1 uusi 
rakennuspaikka.  

 
Virpirannan kaavan eteläpuolella olevan Meri-Himangan ranta-asemakaavan pienen-
nös on edellä kappaleessa 3.2.1. Kaavan muuntamaton rantaviivan pituus on 1855 
m, joka muunnettuna on 1580 m. Kaavassa on pohjoisosassa kortteleissa 501-505 
yhteensä 16 rantarakennuspaikkaa. Lisäksi rantaan rajoittuvalle kahdelle VV –
alueelle 506-507 molemmille on merkitty rakennusoikeutta 200 k-m2.  VR –alueelle 
on rakennusoikeutta merkitty 1000 k-m2. LV-1/k –alueen 508 rakennusoikeus on 700 
k-m2 ja lisäksi venevarastovajoja sallitaan tehtäväksi 250 k-m2. Yhteensä varsinais-
ten kortteleiden ulkopuolelle saa rakentaa 2350 k-m2. Osa rakentamisesta tulee ai-
van rantaviivan ulkopuolelle, mutta suurin osa kuitenkin aivan rantaan. Tämän raken-
nusoikeuden vertailu ”normaaleihin” rakennuspaikkoihin on hieman hankalaa, mutta 
laskettaessa 200 k-m2 vastaavan yhtä lomarakennuspaikkaa, saadaan niiden lisä-
määräksi 11,75 kpl eli kaavan koko määrä olisi 27.75 kpl. Muunnettua rantaviivaki-
lometriä kohti tulee Meri-Himangan kaavan mitoitukseksi 17.6 kpl/mrv-km. Tä-
mä on enemmän kuin mitä laadittavassa Virpirannan ranta-asemakaavan muutok-
sessa ja laajennuksessa on. 

  
 Voimassa olevan kaavan kortteli- ja aluekohtaiset tiedot ovat seuraavat: 
 

KORTTELI KÄYTTÖ P-A RAK.PAIKK. K-M2 
 1 RH 6038 3 225 
 2 RH 4755 3 225 
 3 RH 5887 3 225 
 4 RH 4810 3 225 
 5 RH 4952 3 225 
 6 RH 4806 3 225 
 7 RH 5932 3 225 
 8 RH 4706 3 225 
 9 RH 5949 3 225 
 10 RH 4792 3 225 
 11 RH 4122 1 75 
 12 RH 5547 3 225 
 13 RH 3939 3 225 
 

 
 

    

 

YKPL 17650 
   

 
YKPL 633 

   

 
YKPL 1791 

   

 
MR 64982 

   

 

PM 3752 
   

 

PM 5067 
   

 

PM 7514 
   

 

PM 3668 
   

 

PM 4308 
   

 
TIE 23133 
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 YHTEENSÄ   198733 37 2775   

      

  
YHTEENSÄ P-A K-M2 RAK.P. 

  
RH 66235 2775 37 

  
MR 64982 0 0 

  
PM 24309 0 0 

  
YKPL 20074 0 0 

  
TIE 23133 0 0 

  
KOKO KAA-

VA   198733 2775 37 

 
 
 Kaavaluonnoksen 21.11.2016 vastaavat tiedot ovat: 
 

KORTTELI KÄYTTÖ P-A RAK.PAIKK. K-M2   

1 RA 6038 3 600   

2 RA 4755 3 450   

3 RA 5887 3 500   

4 RA 5211 3 450   

5 RA 4952 3 450   

6 RA 4806 3 450   

7 RA 5932 3 600   

8 RA 4706 3 450   

9 RA 5949 3 600   

10 RA 5192 3 450   

11 RA 6940 1 200   

12 RA 7431 3 550   

13 RA 6825 3 550   

14 RA 7785 4 650   

15 AP 10724 1 1500   

16 RA 10535 3 600   

17 RA 2484 1 200   

18 RA 5391 2 400   

19 RA 1358 1 136   

20 RA 4637 4 465   

21 RA 3998 2 400   

22 RA 9856 4 800   

23 RA 5645 2 400   

24 RM 10512 1 1000   

25 RA 4123 3 370   

     
  

 
LV 356 

  
  

 
VR/yk 53548 

  
  

 
VR/yk 34449 

  
  

 
VR/yk 28358 

  
  

 
VR/yk 8147 

  
  

 
VR/yk 7537 

  
  

 
VR/yk 11025 

  
  

 
VR/yk 7199 
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VR/yk 6563 

  
  

 
VR/yk 35030 

  
  

 
MU 25451 

  
  

 
MU 45616 

  
  

 
MU 6148 

  
  

 
SL 398 

  
  

 
W 129192 

  
  

 
W 125787 

  
  

 
TIE 50103 

  
  

     
  

YHTEENSÄ   726579 65     

     
  

  
YHTEENSÄ P-A K-M2 RAK.P. 

  
RA 130436 10721 63 

  
AP 10724 1500 1 

  
RM 10512 1000 1 

  
LV 356 

 
  

  
VR/YK 191856 

 
  

  
MU 77215 

 
  

  
SL 398 

 
  

  
W 254979 

 
  

  
TIE 50103 

 
  

     
  

  
KOKO KAA-

VA   726579 13221 65 

 
 

Toteutusvaiheessa saattaa kokonaisrakennusoikeus muuttua hieman. koska raken-
nuspaikkakohtainen rakennusoikeus on sidottu pinta-alaan. Rakennuspaikkajako on 
ohjeellinen ja rantapuolen rajaa ei voida tarkoin määritellä ennen vesijättöjen lunas-
tusta. Koon ollessa esim. lähellä 2000 m2, määrä vaihtelee pienelläkin erolla ollen 
150 tai 200 k-m2. 
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Kuva 24 Korttelin 12 rakennuskantaa. Rakennusten koko vaihtelee, mutta väritys ja yleisluonne on 
yhtenäinen  

 
5.1.2 Palvelut 

 
Alue ei tarvitse palveluja. Palvelut ovat pääasiassa Himangan keskustassa, jossa on 
monipuoliset pysyvää asumista, loma-asumista ja muuta tarvetta palvelevat mahdol-
lisuudet. Kalajoen Hiekkasärkkien matkailukeskukseen tulee matkaa n. 20 km ja Ka-
lajoen keskustaan hieman enemmän. Niissä on palveluvarustus vielä parempi kuin 
Himangassa. 
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Kuva 25 Ruonan leirikeskuksen aluetta 

5.2. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

 
Muutoksen johdosta ympäristön laatu ei juuri muutu, koska alue on käytännössä jo 
rakentunut kaavan mukaisesti. Uudisrakentaminen aiheuttaa ehkä rakennuspaikkojen 
ja niiden lähistön puuston ja muun kasvillisuuden poistoa, rannan pienimuotoista 
ruoppausta tms. Luonnonmukaisuus hieman vähenee, mutta maisemat parantuvat. 
Kaavatyön yhteydessä on luontokohteet inventoitu ja otettu kaavassa huomioon. 

 

5.3. Aluevaraukset 

 
5.3.1. Korttelialueet 

 
Rannan puolella on kortteleita laajennettu syntyneelle vesijättömaalle. Kortteleita on 
hieman laajennettu rannan suunnassa, jos alue on selkeästi ollut tonttikäyttöön otet-
tua. Korttelissa 13 on aiemmasta kaavasta hieman poikennut rakentaminen otettu 
huomioon. Sisämaan korttelit 1-10 pysyvät pääosin ennallaan, vain pieniä tarkistuksia 
on tehty tapahtuneen tai toivotun rakentamisen vuoksi. 
 
Tilastotiedot selviävät tilastolomakkeelta ja edeltä.  
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Kuva 26 Ruonan leirikeskuksen eteläpuolella olevan alueen rakennuksia 

    
5.3.2. Muut alueet 

 
Kortteleiden ulkopuolelle jääneet alueet on merkitty yhteiskäyttöön tarkoitetuiksi ret-
keilyalueiksi (VR/yk) kortteleiden lähellä tai välissä olevilta osiltaan. Niille voidaan si-
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joittaa rakennuspaikoille johtavia teitä, retkeilyreittejä, polkuja ja niitä palvelevia pie-
nehköjä rakennelmia ja laitteita. 
 
Hieman kauempana kortteleista olevat alueet on merkitty maa- ja metsätalousalueik-
si, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU).   
 
Lehtikariin on merkitty venevalkama (LV). 
 
Pohjoinen Satamatie on maantien aluetta (LT). Sen itä-/pohjoispuolelle on aluetta 
laajennettu lunastetusta alueesta 4 m kevyen liikenteen väylän mahdollistamiseksi. 
Aluetarve tarkentuu suunnittelun edetessä. Tien välittömässä läheisyydessä ei ole 
kortteleita, joten suurempikin laajentaminen on mahdollista. Tien lähialue on syytä pi-
tää seurakunnan omistuksessa eikä sitä ole syytä myydä tai vuokrata, ettei toteutta-
minen vaarannu. 
 
Hyvin pieni osa seurakunnan maasta on luonnonsuojelutarkoituksiin osoitettua ja on 
esitetty merkinnällä SL. 
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Kuva 27 Lehtikarin venevalkaman aluetta 

 

5.4. Kaavan vaikutukset 

Kaavan vaikutukset on selostettu kappaleessa 4.5.2 ratkaisun valinnan yhteydessä. 
 

5.5. Ympäristön häiriötekijät 

Alue on mm. Pikku-Mansikkaan ja Eteläniemeen vievien teiden varrella, joten ulko-
puolista autoliikennettä on jonkin verran. Veneily on vähäistä väylien ulkopuolella, 
koska rannat ovat matalia. Moottorikelkkailu on myös vähäistä eikä alueen kautta kul-
je reittejä tai uria. Lohtajan ampuma-alue aiheuttaa ajoittain melua.  
 

5.6. Kaavamerkinnät ja –määräykset 

Kaavamerkinnät ja –määräykset ovat kaavakartalla. Kaavassa on käytetty ympäris-
töministeriön 1.5.2000 voimaan astuneen asetuksen mukaisia merkintöjä.  
 

5.7. Nimistö 

Kaavatiet nimetään tarvittaessa rakentamisen yhteydessä.  
 

 

6.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Erityisiä suunnitelmia ei ole tehty. Kaavan sisältö on osoitettu oheisilla ortokuvilla.  
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Kuva 28 Kaavaluonnos ortokuvilla. Laajemman alueen kuvan vasemmassa reunassa olevan Pikku-
Mansikan alue ei kuulu ranta-asemakaavaan 

 

6.2. Toteuttaminen ja ajoitus 

Maanomistajat ja vuokralaiset vastaavat rakentamisen toteuttamisesta. Elenia Verkko 
Oy toteuttaa sähköhuollon maanomistajan tilausten mukaisesti ja Osuuskunta Val-
keavesi vastaa vesihuollosta samojen periaatteiden mukaisesti.  
 
Osittain epäselvä ja lyhytaikaiset vuokrasopimukset ovat osittain estäneet alueen ra-
kentamisen. Kaavan myötä tilanne toivottavasti selkiintyy ja vuokralaiset luottavat so-
pimusten jatkumiseen. Alue on ominaisuuksiltaan hyvin lomarakentamiseen soveltu-
vaa, luonnoltaan ja maisemiltaan kaunista aluetta, joten toteutus on varsin nopeaa. 
Alueen sijainti suuren vesistön rannalla ja Himangan taajaman läheisyydessä on erit-
täin hyvä mahdollistaen pitkäaikaisen lomakäytön. Kaikilta rakennuspaikoilta pääs-
tään koskemattomille ja rauhallisille metsäalueille välittömästi. Rannan mataluudesta 
ja maanpinnan noususta johtuen on veneväylät ruopattava ajoittain uudelleen. Vene-
valkamat ovat osittain yhteisiä tien takana olevien rakennuspaikkojen tekeminä. 
 

6.3. Toteutuksen seuranta 

Kaupungin ja valtion viranomaiset seuraavat lupakäsittelyn yhteydessä ja muutoin 
alueen rakennuskannan yhtenäisyyttä, luonnon ja vesistöjen laatumuutoksia, liiken-
nettä jne ja tekevät niiden perusteella johtopäätöksiä kaavan toteuttamisesta. 

 
 
 
 Kuusamossa, 21.11.2016  
 

 DI (maanmittaus, YKS 124)  
    Kimmo Mustonen 
 


