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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 elinkeino- ja 
maankäyttötoimikunta 16.5.2017 § 68 ja kaupunginhallitus 22.5.2017 § 160 päättivät 
kaavaehdotuksen laadinnassa noudatettavista periaatteista. Tässä vaiheessa Ako-
lankarin erillinen alue päätettiin jättää pois kaavasta. Selvityksissä, liitekartoissa, se-
lostuksessa ym. aluetta koskevat tiedot pidetään osittain mukana. Kaavaehdotus oli 
nähtävillä 28.9.-27.10.2017. Kalajoen kaupunginhallitus päätti 16.4.2018 § 119 esit-
tää kaavan hyväksymistä vähäisillä tarkistuksilla. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaa-
van 2.5.2018 § 30. 

 

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 kuivillaan. Vastaavasti ve-
den ollessa korkeammalla ranta on huomattavasti lähempänä rakennuspaikkoja. 

 

 

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

 
3.1.2 Luonnonympäristö ja maisema 

 
 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 Virpirannan alueelta. 
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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 luonnon-

olot on tarkasteltu lisäksi erikseen ja selvitys on liitteenä. Selvityksessä on todettu 
mm. alueella olevan luonnonsuojelulain 29 § mukaisia merenrantaniittyjä ja metsälain 
10 § mukainen rantalehto. 

   
 Muutosalue ei kuulu arvokkaisiin kallioalueisiin (”Luonnon- ja maisemansuojelun 

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

   
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 kattavaa inventointia ei suoriteta. 
Akolankarin venevajojen tutkimus tehtiin ennen ehdotusvaiheen viimeistelyä. Akolan-
kari jäi kuitenkin pois lopullisesta ehdotuksesta, joten inventointitietoja ei esitetä. 
Yleensäkin alueen rakennusten säilymisen kannalta paras toimenpide on saada kaa-
va hyväksytyksi ja sen jälkeen pitempiaikaiset vuokrasopimukset aikaiseksi, jolloin 
rakennusten omistajilla on intressiä pitää ne kunnossa. Pohjakartta ja kartta sivulla 12 
osoittavat tilanteen.  
 
Osalle alueesta on rakennettu kunnallinen vesi- ja viemäriverkosto oheisen kartan 
mukaan. 20 kV sähkölinjat ovat alueen sisällä.  

 

 

Kuva 5 Vesi- ja viemärihuollon yleiskartta 
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Kuva 6 Sisämaan rakennuskantaa ja tiestöä kortteleissa 9-10 
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Kuva 7 Jakokunnan alueen rakennuskantaa Lehtikarissa kortteleissa 18-21 
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Kuva 8 Jakokunnan Tuppikarin aluetta kortteleissa 16-17 

 

Kuva 9 Rakennustilanne ja kiinteistöjaotus Virpirannasta ja sen lähellä. Kaikki raken-
nukset on esitetty 

     
3.1.4 Maanomistus 
 
Muutos- ja laajennusalueen omistus on seuraava: 
PAPPILA 208-431-5-14, om. Kalajoen seurakunta 
LASTAUSPAIKAT 208-433-878-6, om. Kannuskylän yhteisalueiden jakokunta 
YHTEINEN VESIALUE POHJANLAHDESSA 208-431-876-2, om. Lahdensuun jakokunta 
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Kuva 10 Maanomistus kartalla esitettynä Virpirannalla 

 
3.1.5 Muinaisjäännökset 

 
Alueelta ei ole tiedossa kiinteitä muinaisjäännöksiä Museoviraston muinaisjään-
nösrekisterin mukaan. Luonnosvaiheessa Museovirasto 13.12.2016 totesi, että viras-
to toimii hankkeessa MRL mukaisena asiantuntijana ja arvioijana hankkeen vaikutuk-
sista arkeologiseen kulttuuriperintöön. Alueen korkeussuhteiden (0-9 m mpy) perus-
teella alueella voisi olla rautakautisia ja historiallisen ajan muinaisjäännöksiä. Himan-
gan Lestijoen suuseudulla on kiinteää asutusta oletettavasti ollut 1400 –luvulla ja 
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Raumankarin markkinapaikka syntyi 1600 –luvulla. Hylkyjen osalta ikäraja on 100 
vuotta ja hylkyjä, niiden osia ja niistä peräisin olevia esineitä löytyy maankohoamis-
rannikolta. Himangan kunnan arkeologinen inventointi on vuodelta 1984 ja siten pa-
hoin vanhentunut. Museovirasto ei kuitenkaan esitä alueella arkeologisen maastoin-
ventoinnin tekemistä, koska alue on jo rakennettu aiemman kaavan mukaisesti eikä 
lidar –kuvien perusteella ole merkkejä mahdollisista muinaisjäännösrakenteista. 
Myöskään vesialueiden inventointia ei esitetä. Kaavaselostuksessa mainittua vanhaa 
laituria voidaan pitää kulttuuriperintökohteena ja se kirjataan muinaisjäännösrekiste-
riin ”muu kulttuuriperintökohde” –statuksella. Muuta huomautettavaa ei ollut. 
 
Laituri jää rakennettavaksi tulevien alueiden ulkopuolelle nykytilaan eikä erillisiä mer-
kintöjä kaavakartalle tehdä. Kohteen kuvailulehti on ohessa. 
 

 

Kuva 11 Puojilahden kulttuuriperintökohde 

 

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. 
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 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. 

 

  

 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 maakuntavaltuusto hyväksyi 7.12.2016 eikä päätöksestä ole va-
litettu. Kaava-alue on maaseudun kehittämisen Lestijokilaakson kohdealueen (mk-8) 
sisällä. Alueen pohjoispuolella on venesatama ja merellä on veneväylä. Maakunta-
kaavoituksen seuraavan vaiheen eli 3. vaihemaakuntakaavan luonnos on ollut näh-
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tävillä 10.4.-12.5.2017. Ohessa on voimassa olevien maakuntakaavojen ja luonnok-
sen yhdistelmä. 
 

  

 Kuva 14 Maakuntakaavojen ja luonnoksen yhdistelmä 

 
Suunnittelualuetta ei koske mikään 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.  
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Kuva 15 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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Kuva 16 Voimassa olevat asemakaavat punaisella rajauksella ja aluerajaus ranta-asemakaavan muu-
toksesta ja laajennuksesta vihreällä täytöllä. Vasemmalla Himangan Kirkonseudun asemakaava. 
Edellä esitetty Meri-Himangan ranta-asemakaava rajautuu laajennusalueen eteläosaan. 
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Kuva 17 Voimassa oleva ranta-asemakaava uudella pohjakartalla esitettynä 

 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 sen kaavan laatimisen yhteydessä. Se on täyden-
netty uusien kiinteistörajojen, rakennusten, teiden jne osalta Kalajoen kaupungin ti-
laamana ja toimesta. Kartta vastaa kaavan päiväyksen mukaista tilannetta. 
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Kuva 18 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 alkupe-
räisen kaava-alueen lähellä jo rakennettuja ja vuokrattuja lomarakennusalueita, joi-
den osalta kaavoituksella saadaan rakennuspaikkojen väliset rajat määritettyä nautin-
tarajojen mukaisesti. Kaikkien rakennuspaikkojen vuokrasopimusten uusiminen hel-
pottuu ajan tasalla olevan kaavan johdosta. Samalla tutkitaan mahdollisuutta hieman 
lisätä rakennuspaikkoja ja –alueita. 
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Kuva 19 Vanha laituri seurakunnan maalla kaava-alueen eteläosassa 

   
 

 

Kuva 20 Em. laiturin takana olevaa metsää. Alue on muutama vuosikymmen sitten ollut avonaista 
satamakenttää. Rehevöityminen on johtunut veden patoutumisesta laiturin taakse 
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Kuva 21 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 
- 20.2.2017 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 LAAJENNUKSEN VI-
RANOMAISNEUVOTTELU 
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 

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

vat 
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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 
 

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 
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1.3.2009. Valtioneuvosto on 14.12.2017 hyväksynyt uudet tavoitteet, mutta niitä so-
velletaan 1.4.2018 jälkeen ehdotuksena nähtäville tulevissa kaavoissa. Voimassa 
olevien (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 
 

Valtakunnalliset 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 tukee 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 lukuun ottamatta. 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 
suurta vaikutusta. 
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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 ja päätöksis-
sä 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 22 Jakokunnan Akolankarin alueen mökkejä ja rantakalliota. Alue ei ole mukana ehdotuksessa 

 
 

   

Kuva 23 Akolankarin verkkovajoja (alue ei ole mukana ehdotuksessa) 

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. Myös luonnosvaiheen kuulemisen yhteydessä annetut mielipiteet vaikutti-
vat ennen kaikkea lopullisen kaava-alueen laajuuteen 
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Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 
Muutosalueella rakentamisyksiköiden määrä pysyy ennallaan vahvistettuun kaavaan 
nähden. Jakokunnan ja seurakunnan uusien alueiden osalta alueet ovat jo käytän-
nössä rakentuneet suurimmalta osiltaan. Rannan rakennuspaikkoihin liitetään vesijät-
tömaata, mikäli se on kohtuudella rakennuspaikan yhteydessä käytettävissä olevaa. 
Osa rakennuspaikoista on yhteisrantaisia. Niille on varattu venevalkama-alueet jo to-
teutuneen tilanteen mukaisesti. Niiden yhteyteen voidaan rakentaa pieniä kota-, ke-
säkeittiö-, verkkovaja- yms. rakennuksia. Yleisiä venevalkama-, uimaranta- yms. alu-
eita ei merkittävästi tarvitse 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.  

 

 
 

 

Kuva 24 Virpirannan uusia 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. 
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Alueen metsät ovat käsiteltyjä talousmetsiä. Alueella on hieman muusta ympäristöstä 
poikkeavia luontokohteita, jotka on otettu huomioon. Luontoselvityksessä mainittu 
metsälain mukainen lehtomainen alue eteläosassa on entistä satama-aluetta. Muu-
tamia vuosikymmeniä sitten alue oli avonaista satamakenttää. Sille on ajettu ja ka-
saantunut parkkia, kuorijätettä jne. Rannan laituri ja maanpinnan muodot ovat aiheut-
taneet rannan lähellä vedenjuoksun vaikeutumista, joten alue on pysynyt kosteana ja 
muodostunut lehtomaiseksi. 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 suojai-
sien 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 umpeen kasvaminen ja pusikoituminen on suuri uhka pe-
rinteiselle avonaiselle merimaisemalle. Sitä pyritään estämään sallimalla niittyjen ja 
hakamaiden raivaus ja kunnostus. 

   
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 ai-
heuttavaa toimintaa vähäistä tieliikennettä, veneilyä ja moottorikelkkailua lukuun ot-
tamatta. 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.  
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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 25 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-
etta, joten muinaismuistojen löytyminen on varsin epätodennäköistä. Tarkempia selvi-
tyksiä ei tehdä eikä Museovirasto niitä edellyttänyt. Kaavamääräyksiin on otettu koh-
ta, jonka mukaan työt on keskeytettävä, mikäli muinaismuistoja löytyy maa- tai vesi-
alueilta.  
 
Rakennuskanta on myös verraten uutta, joten sen osalta ei myöskään selvityksiä 
tehdä kattavasti. Pohjois-Pohjanmaan museon luonnosvaiheen lausunnon mukaan 
on Akolankarin venevajat inventoitu. Alue jäi kuitenkin pois lopullisesta kaavaehdo-
tuksesta. Raportti on kaavoittajan tiedossa. 
 

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:   

 
- Mielipide 1 8.12.2016 suullisesti esittää vähäistä muutosta korttelin 18 rakennuspaikkojen väliseen rajaan ra-

kennuspaikan 1 lisärakentamisen helpottamiseksi 
o muutos tutkitaan ehdotukseen. Joka tapauksessa rakennuspaikkojen rajat ovat ohjeellisia 

- Mielipide 2 13.12.2016 tiedustelee, onko pyörätievarausesitys huomioitu. Lisäksi venereittiä Virpirannan ohi vii-
toitetulle venereitille tulisi ruopata ja korottaa Satamatien siltaa. Karttojen pientä kokoa pahoitellaan 
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o Pohjoisen Satamatien itäreunalle on varattu 4 m lisäaluetta nykyisestä lunastetusta tiealueesta. Tämän 
lisäksi korttelit eivät ulotu tiealueeseen, joten pyörätien tekeminen on kaavan puolesta mahdollista. 
Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole laadittu tarkempia suunnitelmia toteuttamisesta. Virpirannan alueen 
ja Pikku-Mansikan välissä ei ole virallista veneväylää. Kaava ei kuitenkaan estä väylän ruoppaamista. 
Kaavalla ei oteta kantaa ko. sillan korkeuteen. Kaupunki on huolehtinut maanomistajien ja naapureiden 
kuulemisesta. Käytännön syistä kirjeiden mukana on toimitettu pienennökset kartoista. Ne ja muut 
asiakirjat ovat olleet katsottavissa eri verkkosivuilla ja kaupunginvirastolla 

- Mielipide 3 sähköpostilla 15.12.2016 pyytää huomioimaan Virpirannan osa-alueen eteläosassa olevalle laiturille 
menevän tien osalta liittymän kiinteistölle 208-431-195-16 

o kiinteistölle merkitään ohjeellinen tieyhteys toteutuneen tilanteen mukaisesti 
- Mielipide 4 16.12.2016 suullisesti esittää, että kortteliin 21 johtava ajoyhteys voitaisiin autotienä lopettaa ole-

massa olevan tilanteen mukaisesti korttelin 20 rakennuspaikan 3 kohdalle ja osoittaa siitä eteenpäin polkuna 
o tieyhteydet ovat pääsääntöisesti ohjeellisia. Kaavassa on syytä varautua teiden tekemiseen kaikille ra-

kennuspaikoille, koska omistus ja tarpeet voivat muuttua. Teiden toteuttaminen ei ole välttämätöntä, 
jos jollekin rakennuspaikalla halutaan kulkea vain jalkaisin 

- Mielipide 5 29.12.2016 esittää, että Akolankarin kaavoituksesta tulisi luopua kokonaan tai ainakin tontin 1 osal-
ta. Borén on tontin 2 käyttäjä 1960 –luvun puolivälistä lähtien. Akolankarin kalliolla ja rantamaisemalla on suuri 
merkitys himankalaisille virkistyskäytössä, kokoontumispaikkana, uimarantana ja lenkkeilykohteena. Alueella on 
ollut vaatimattomia loma-asuntoja 60 vuotta, mutta kallio on ollut yhteisessä käytössä. Nyt se ja ladot on liitetty 
yhteen tonttiin. Kallioilla on käyttäjien kaivertamia nimikirjaimia ja päiväyksiä yli 100 vuoden ajalta. Ranta on 
viimeisiä Himangan keskustan rantoja, joka ei ole yksityisiä tontteja. Kaavaselostuksessa on mainittu, ettei ui-
marantaa ole tarpeen Akolankariin osoittaa, koska se on suunniteltu muualle (ilmeisesti Sautinkariin).  

o Akolankarin osalta kuten muuallakin jakokunnan mailla on päätarkoitus ollut ottaa olemassa olevat mökit 
kaavaan mukaan. Näitä on Akolankarissa kolme kappaletta eikä uusia ole osoitettu. Ehdotusvaiheessa 
tutkitaan korttelin laajuutta ja käyttötarkoitusta myös latojen ja kallioalueen osalta. Uimarantaa koske-
vat maininnat kaavaselostuksessa tarkoittavat, että Kalajoen kaupungilla ei ole tarkoitusta toteuttaa 
yleistä uimarantaa esim. Akolankarin alueelle 

- Mielipide 6 29.12.2016 toteaa olevan hyvä, että kaavassa on varauduttu kevyen liikenteen väylälle Satamatien 
varteen. Hahtikarin nimitys tulisi korjata Akolankariksi. Kaavan tavoitteissa on mainittu olevan tarkoitus saada 
kaavan hyväksymisen jälkeen vuokrasopimukset kuntoon ja pitkäaikaisiksi, jolloin rakennusten kunnossapito 
varmistuisi. Akolankarin kolmen vene-/verkkoladon kohdalla näin ei ole menetelty. Ne on aikoinaan rakennettu 
nautintaoikeuden nojalla ilman vuokrasopimuksia jo ennen alueen mökkejä. Niemi omistaa yhden ladon sisarus-
tensa kanssa. Niistä ei selostuksessa ole kuvia. Akolankari on uimapaikkana parempi kuin jokirannassa oleva 
Sautinkari tai vaikeampi pääsyinen Meksin kallio. Kaavoittaminen tonteiksi vähentää vapaata liikkumismahdolli-
suutta ja rantautumista. Akolankarin osalta tulisi luopua kaavoituksesta ja säilyttää se yhteiskäyttöisenä. Mini-
missään tulisi mökeille varata vain niiden tarvitsema ala ja loppu jättää yhteiskäyttöiseksi ladoille, veneilyyn, ka-
lastukseen ja muuhun virkistyskäyttöön. 

o Akolankarin nimitys otetaan selostuksen kaikissa osissa käyttöön. Ehdotusvaiheessa tutkitaan korttelin 
laajuutta ja käyttötarkoitusta myös latojen, uimarannan yms. osalta. Kaavan sisällöstä vastaa pääasi-
assa maanomistaja eli jakokunta, jota edustaa hoitokunta 

- Mielipide 7 30.12.2016 Akolankarin alueen vieressä olevalta kiinteistöltä 208-433-3-90 toteaa kaavan toteutumi-
sen esitetyllä tavalla kolmena tonttina muuttavan alueen käyttöä, koska liikkuminen olisi mahdotonta. Alue on 
suosittua uimiseen, lenkkeilyyn, maisemien ihailuun ja veneilyyn. Alueella on kolme venelatoa ja niiden edessä 
on käytännössä ainoa paikka, mihin voi rantautua. Veden ollessa korkealla ladot ovat osaksi veden alla, joten 
siinä ei ole rakennusmaata. Ladot tulee säilyttää ja alue muutenkin säilyttää yhteisessä käytössä. Vähintään ra-
kennuspaikkojen aluetta tulee pienentää ja kallio sekä veneladot jättää omaksi alueeksi. Latojen omistajille ei 
ole järjestetty kuulemistilaisuutta. Hahtikarin nimitys tulee korjata. Muistuttajan tilalla oleva mökki on tarkoitus 
korvata uudella suunnilleen nykyisen tien kohdalle. Tien siirtoa tilan itärajalle koskeva hakemus on tarkoitus lait-
taa vireille maanmittausvirastolle. 

o Akolankarin nimitys otetaan selostuksessa käyttöön. Ehdotusvaiheessa tutkitaan korttelin laajuutta ja 
käyttötarkoitusta myös latojen, uimarannan, kallion yms. osalta. Tiet ovat ohjeellisia ja etenkin kaava-
alueen ulkopuolella merkinnät ovat lähinnä viitteellisiä. Esitetty tien siirto voidaan ehdotukseen tehdä, 
jos rasitteet siirretään, koska se helpottaa myös kaavassa esitettyjen rakennuspaikkojen liikennöintiä. 

- Mielipide 8 30.12.2016 kiinteistöiltä 208-433-3-91 ja 208-433-3-92 esittävät omistavansa ¼ -osan keskimmäi-
sestä ladosta Akolankarissa. Se on perua sisarusten vaarilta, Väinö Merennolta. Oikeus on aikoinaan muodos-
tunut venekunnittain yhteisille kalarannoille ja se on kulkenut perintönä suvussa. Ladot ovat 1940 –luvulta eli ol-
leet paikalla ennen mökkejä. Korttelin 25 tontti 1 on muita huomattavasti isompi. Tasapuolista olisi jakaa tontit 
samansuuruisiksi ja jättää osa kalliosta ja kärki yhteiseen käyttöön. Alue on tärkeää virkistys-, uima- ja lenkkei-
lyaluetta. Ladot ovat tärkeää kulttuuriperintöä, minkä lisäksi ne suojaavat mökkejä myrskyiltä.  

o Ehdotusvaiheessa tutkitaan korttelin laajuutta ja käyttötarkoitusta myös latojen, uimarannan, kallion yms. 
osalta. 

- Mielipide 9 sähköpostilla 31.12.2016 vastustaa, että Akolankarin uimapaikka ja pieni ranta-alue otetaan pois. 
Alueelle tehdään kävelyretkiä ja moni perhe tuntee menetyksen surullisena 

o Ehdotusvaiheessa tutkitaan korttelin laajuutta ja käyttötarkoitusta uimarannan, kallion yms. osalta. 
- Mielipide 10 sähköpostilla 9.1.2017 esittää, että korttelin 13 rakennuspaikan 3 rannassa oleva ”kolo” tulisi oi-

kaista, koska luonnossa sitä ei ole 
o rannan puoleinen korttelin raja on muodostunut kaupungin laatiman pohjakartan rantaviivan mukaiseksi. 

Vedenkorkeuden vaihtelun mukaan rantaviiva on eri aikoina eri kohdissa. Ellei pohjakarttaa korjata, 
korttelinraja pidetään ennallaan. 
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- Mielipide 11 on suullisesti 10.1.2017 esittänyt vähäisten muutosten tekemistä korttelin 22 rakennuspaikkojen 1 
ja 2 väliseen rajaan 

o muutos voidaan tehdä ehdotukseen 
- Mielipide 12 sähköpostilla 13.11.2016 on esittänyt, että Akolankarin kallio on tärkeä virkistysalue/uimaranta. 

Toivotaan, että tämä otettaisiin huomioon ja jätettäisiin yleinen virkistysalue, kuten Ruonan leirikeskuksen kal-
lioalueelle oli suunniteltu 

o Ehdotusvaiheessa tutkitaan korttelin laajuutta ja käyttötarkoitusta uimarannan, kallion yms. osalta. 
 

- Museovirasto 13.12.2016 lausuu, että selostuksessa on sen kummemmin lähdettä mainitsematta todettu, ettei 
alueella ole aiemmin löydetty kiinteitä muinaisjäännöksiä ja niiden löytyminen olisi epätodennäköistä alueen 
noustua merestä vasta viime vuosisatoina. Museovirasto toimii hankkeessa MRL mukaisena asiantuntijana ja 
arvioijana hankkeen vaikutuksista arkeologiseen kulttuuriperintöön. Alueen korkeussuhteiden (0-9 m mpy) pe-
rusteella siellä voisi olla rautakautisia ja historiallisen ajan muinaisjäännöksiä. Esim. Himangan Lestijoen suu-
seudulla on kiinteää asutusta oletettavasti ollut 1400 –luvulla ja Raumankarin markkinapaikka syntyi 1600 –
luvulla. Hylkyjen osalta ikäraja on 100 vuotta ja hylkyjä, niiden osia ja niistä peräisin olevia esineitä löytyy 
maankohoamisrannikolta. Himangan kunnan arkeologinen inventointi on vuodelta 1984 ja siten pahoin vanhen-
tunut. Museovirasto ei kuitenkaan esitä alueella arkeologisen maastoinventoinnin tekemistä, koska alue on jo 
rakennettua aiemman kaavan mukaisesti eikä lidar –kuvien perusteella ole merkkejä mahdollisista muinaisjään-
nösrakenteista. Myöskään vesialueiden inventointia ei esitetä. Kaavaselostuksessa (s. 20) mainittua vanhaa lai-
turia voidaan pitää kulttuuriperintökohteena ja se tullaan kirjaamaan muinaisjäännösrekisteriin ”muu kulttuuripe-
rintökohde” –statuksella. Muuta huomautettavaa ei ole. 

o kaavaselostusta korjataan em. tavalla ja laituri huomioidaan selostuksessa 
- Pohjois-Pohjanmaan museo 22.12.2016 toteaa, että museon saamien tietojen mukaan Hahtikarissa (po. Ako-

lankarissa) on kolme vanhaa verkkovajaa, joista yksi on hirsirunkoinen ja kaksi rankorakenteisia. Ne on luulta-
vasti rakennettu 1930-40 –luvuilla. Nämä tulisi inventoida ja arvioida niiden mahdolliset kulttuurihistorialliset ar-
vot. Muuta huomautettavaa ei ole 

o venevajojen inventointi tehdään ja sen mukaiset merkinnät 
- Jokilaaksojen pelastuslaitos sähköpostilla 29.12.2016 toteaa, ettei ole huomautettavaa 
- Pohjois-Pohjanmaan ely –keskus 30.12.2016 lausuu, ettei rantaviivan määrittäminen ja laskelma ole yhtenevä 

todelliseen maanomistukseen. Lahdensuun jakokunnan rantaviiva Tuppikarista etelään on laskettu seurakun-
nan rantaviivaksi. Lisäksi muuntokertoimissa ei ole otettu huomioon luontoselvityksessä todettuja maankäytön 
ulkopuolelle rajattuja merenrantaniittyjä, hakamaita ja rantalehtoja. Kannuskylän jakokunnan osalta voidaan to-
deta, että se on käyttänyt rantarakennusoikeutensa. Lehtikarin kortteliin 18 ei voida osoittaa uutta rantaraken-
tamista. Tuppikarin korttelin 16 tonttien 1 ja 2 sekä Akolankarin korttelin 25 tontin 3 perusteet tulee selvittää, 
koska niille ei ole luvallisia loma-asuntoja. Uusien rakennuspaikkojen osoittaminen jakokunnan alueelle vaaran-
taa maanomistajien tasapuolisen kohtelun toteutumisen. Viranomaisneuvottelussa on todettu, että ranta-
asemakaavoitusta käytetään rantaan rajoittuvan loma-asumisen järjestämiseen. Asuinpientalojen (AP) korttelis-
sa 15 on rakennusoikeutta 1500 k-m2 ja alueelle voidaan rakentaa rivitaloja, kytkettyjä pientaloja ja erillisiä 
pientaloja asumistarkoituksiin. Tämä johtaa vaikutuksiltaan merkittävään pysymisen asumiseen ja rakentaminen 
tulisi ratkaista asemakaavalla. luo –alueet on esitetty suppeampina kuin luontoselvityksen kartassa on esitetty. 
Leirikeskuksen kaavamerkintänä voidaan käyttää merkintää R-1 (Loma-alue, jolle saa rakentaa loman- ja va-
paa-ajan viettoa palvelevia rakennuksia yleiseen tai yhteisöjen käyttöön).  Lahdensuun jakokunnan vesijättö-
maiden käsittely tulee selvittää ja kirjata kaavaselostukseen, jotta rakennuslupakäsittely ei vaikeutuisi. Kunnan 
käsiteltyä lausunnot ja muistutukset voidaan tarvittaessa järjestää työneuvottelu tai viranomaisneuvottelu 

o Lahdensuun jakokunnan alueet ovat alavaa vesijättömaata, jonka leveys vaihtelee rannan korkeustason 
ja jyrkkyyden mukaan huomattavasti. Korkeusaseman vuoksi niille ei voida minkäänlaista rakentamista 
osoittaa, minkä vuoksi rantaviivaosuudet on laskettu takana olevan maanomistajan (Kannuskylän ja-
kokunta tai Kalajoen seurakunta) hyväksi. Teoriassa koko rantaosuus on Lahdensuun jakokunnan ve-
sijättömaata. Maanomistajat neuvottelevat keskenään kortteleihin ja muuksi alueeksi osoitettujen alu-
eiden vuokrauksesta, myynnistä, tilusvaihdoista tai muista järjestelyistä. Neuvottelujen tuloksena on 
Lahdensuun jakokunta hyväksynyt alueidensa liittämisen kaavaan ja rakennuspaikkoihin. Suurin osa 
luontoselvityksessä mainituista alueista on sellaisia, että niiden kohdalla sisämaassa on jo huomatta-
vasti yhteisrantaisia rakennuspaikkoja (esim. korttelien 11-14 väliset alueet). Täten niiden jättäminen 
pois mitoituksesta ei ole perusteltua. Maankohoamisen vuoksi tällä hetkellä todetut luontoarvot muu-
tamassa vuosikymmenessä ovat poistuneet ja ”siirtyneet” uudelle vesijättömaalle. Osa mainituista kort-
telien 16 ja 25 luvattomista rakennuksista on ajalta, jolloin niille ei edes edellytetty rakennuslupia (16/1 
–paikalle on ainakin myönnetty poikkeamislupa 1095L0049-214).  Luvat voi olla myös vääriin kohtiin 
kirjattuja. Rakennukset ovat vuosikymmeniä olleet paikoillaan, joten ne ovat tasavertaisessa asemassa 
muiden kanssa. Laadittava kaava on huomattavasti väljempi kuin eteläpuolella oleva Meri-Himangan 
kaava, joka sijaintinsa ja myös laatimisajankohdan (2005) suhteen on paras vertailukohta mitoitukselle. 
Ranta-asemakaava on tarkoitettu pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseen. Pysyvää asumista voi 
rajoitetussa määrin olla. Korttelin 15 AP –alue on vain n. 700 m päässä Himangan kirkonseudun ase-
makaavan rajasta. Rannan puolelle nyt tekeillä olevasta kaavasta etelään on voimassa oleva Meri-
Himangan ranta-asemakaava, joten asemakaavoitus ei olisi tarkoituksenmukaista tälle pienelle ranta-
osalle. Meri-Himangan ranta-asemakaavan alueella on jo käytännössä pysyvää asutusta. Myös Pikku-
Mansikan saaressa nyt tekeillä olevan alueen länsipuolella on asemakaava, jossa on pysyvän asumi-
sen rakennuspaikkoja. Kortteli 15 voidaan liittää vesi- ja viemäriverkostoon ja kevyen liikenteen verkos-
to on n. 600 m päässä, joten haitallisia vaikutuksia pysyvän asumisen osoittamisesta ei aiheudu. Kort-
telin 24 merkintä voidaan muuttaa esitetyn mukaiseksi. Esitetty neuvottelu voidaan pitää, ellei lainsää-
dännön muutokset sitä tee tarpeettomaksi. 
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Kaavaehdotus oli nähtävillä 28.9.-27.10.2017. Mielipiteiden ja lausuntojen johdosta 
kaavoittaja totesi seuraavaa: 

- Muistutus 1: Muistuttaja (5.10.2017) pyytää, että korttelin 12 rakennuspaikkaa 2 laajennettaisiin meren puolelta
hieman. Vuonna 1970 on naapureiden kesken rajat sovittu ja sen mukaan alueita hoidettu. Naapurit ovat muis-
tutuksen rajamuutoksineen allekirjoituksillaan hyväksyneet

o rakennuspaikkojen rajat ovat joka tapauksessa ohjeellisia. Koska korttelin vuokralaiset ovat muutoksen
hyväksyneet, tehdään ohjeellisen rakennuspaikan rajan muutos hyväksyttävään kaavaan

- Muistutus 2: Tekijät (22.10.2017) viittaavat kaavan laatijan kanssa käytyyn puhelinkeskusteluun ja esittävät, että
korttelin 12 rakennuspaikan 1 pohjoisrajaa siirrettäisiin tien puolelta n. 5 m ja raja oikaistaisiin. Täten rajan lähel-
lä oleva liiteri ja rakennettava uusi autokatos olisivat riittävän etäällä rajasta

o esitetty muutos on vähäinen eikä sille ole esteitä mm. luonnonolojen takia. Tehdään ohjeellisen raken-
nuspaikan rajan muutos

- Muistutus 3: Tekijä esittää, että korttelin 13 rakennuspaikan 2 pohjoisrajaa siirrettäisiin n. 6 m. Muutosta perus-
tellaan sillä, että 12.4.1969 laaditussa asemapiirroksessa rakennuspaikka on ollut 48 m leveä. Vuonna 2011 on
alueella tehty ruoppauksia ja silloin olisi sovittu, että muistuttajan tontti alkaa eteläpuolella olevan vuokratontin
saunan takaseinästä ja ulottuu pohjoispuolella olevan tontin puuliiterin takaseinään. Tällöin väli olisi n. 48 m.
Tämän rajan mukaan on istutettu koivuja, nurmikkoa ja muuta kasvillisuutta. Lisäksi pohjoispuolen rakennus-
paikkaa on laajennettu muutenkin pohjoiseen eikä siellä ole rajanaapureita

- Muistutus 4: Tekijä itsensä ja osallisten puolesta (27.10.2017) ovat saaneet tiedon em. muistutuksesta. Heidän
mielestään tonttien välirajaa ei ole esitetyllä tavalla sovittu. Naapurin puolelta on parkkipaikka, rannan käyttö ja
muu toiminta pikku hiljaa levittäytynyt heidän puolelleen. Maan ”luovutus” eteläpuolelta ei voi olla perusteena
heidän puolelleen levittäytymiselle. Näkemyksiä perustellaan monilla kartoilla ja kuvilla. Heidän mielestään rajaa
voitaisiin rannan puolelta siirtää muutama metri ja pitää tien puolella paikallaan

o voimassa olevassa rantakaavassa on keskimmäisen rakennuspaikan leveys n. 43.4 m. Nähtävillä ol-
leessa ehdotuksessa leveys on n. 42.4 m. Koko kortteli on jostakin syystä rakentunut kaavasta poike-
ten. Asemapiirrokset ovat maanomistajien itse piirtämiä/piirrättämiä ja usein aika yleispiirteisiä ja ra-
kennusten lopullinen sijoittuminen saattaa poiketa suunnitelmasta. Kaavassa rakennuspaikkojen rajat 
ovat ohjeellisia, mutta ne tulisi olla mahdollisimman tarkoin todellista nautintatilannetta vastaavia ja 
naapureiden kesken sopimia. Tehdään ohjeellisen rakennuspaikan rajan pieni muutos 

- Muistutus 5: Muistuttaja puhelimitse (3.10.2017) ilmoitti, että korttelin 16 eteläpuolella on joutsenen pesä ja toi-
nen pohjoisosissa kaavaa. Lisäksi mustakurkku-uikku pesii Pikku-Mansikan ja Virpirannan alueen välissä. Näitä
ei luontoselvityksessä ole huomioitu. Kevyen liikenteen väylälle on tarvetta

o rannan tuntumaan ei juuri tule uutta rakentamista, joten lintujen pesimäolot eivät heikenny. Ne eivät tä-
hänkään asti ole häiriintyneet lomamökeistä, pysyvästä asutuksesta, satamista jne. Kevyen liikenteen
väylään on varauduttu. Mielipide ei anna aihetta muutoksiin 

- Museovirasto 25.10.2017 lausuu, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja luonnoksesta annetuissa lau-
sunnoissa esitettyjä käsittely- ja asiavirheitä on korjattu. Alueella ei ole rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Alueen eteläreunassa sijaitseva kivilaiturirakenne on muinaisjäännösrekisterissä arkeologisena kulttuuriperintö-
kohteena, Puojilahti, id-tunnus 100031432. Akolankarin jääminen pois kaavasta on hyvä olevan kulttuuriperin-
nön ja mahdollisen muinaisjäännöksen (tarinapaikka ja kalliohakkaukset) takia. Muuta huomautettavaa ei ole.

o laituri on kaupungin esittämällä tavalla huomioitu kaavaselostuksessa. Se on VR-5 -alueella eikä siihen
kohdistu rakentamista, joten kohde säilyy. Sen kuvailulehti liitetään kaavaselostukseen. Lausunto ei
anna aihetta kaavan muuttamiseen 

- Pohjois-Pohjanmaan ely –keskus 26.10.2017 toteaa, että Kannuskylän yhteisalueiden jakokunta on käyttänyt
rantarakennusoikeutensa ja uusien paikkojen osoittaminen vaarantaa maanomistajien tasapuoleisen kohtelun
toteutumisen. MRL 73 § mukaan ranta-asemakaava laaditaan pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi.
Asuinpientalojen (AP) kortteli mahdollistaa rivitalojen, kytkettyjen pientalojen ja erillispientalojen tekemisen py-
syvää asumiseen. Asuntoja voisi olla jopa 25 kpl. Rakentaminen tulisi ratkaista asemakaavalla. Alueen etelä-
osassa oleva puna-ailakkilehto on metsälain 10 § mukainen rehevä lehtolaikku. Se on luonnontilaisen kaltainen
vaikkakin syntynyt ihmistoiminnan tuloksena. Suomen metsäkeskukselta tulisi pyytää lausunto, onko kohde em.
lain mukainen. Metsäkeskus voi myöntää poikkeusluvan käsittelylle. Kaavakartassa on käytetty kaavamerkintää
”luo”. Kaavamerkinnöissä on esitetty merkintä ”luo-8”, joka koskee vain merenrantaniittyjen ja hakamaiden kä-
sittelyä. Metsälain 10 § mukainen lehtoaluekohde tulisi huomioida.

o kaavan mitoitus on kaupungin päätösvaltaan kuuluva asia. Mitoituksessa on noudatettava maanomista-
jien tasapuolista kohtelua ja mitoitusta tarkastellaan laajemmalta alueelta. Rakentamatonta rantaa jää
kaavaan huomattavasti, koska ranta on matala ja maanpinta jatkuvasti nousee. Kaavaselostuksessa
on esitetty lähialueiden kaavojen mitoitusta. Jakokunnan omistuksessa on rakentamatonta ranta-
aluetta. Lisätään kaavakartalle tiedoksi ranta-alueen osa, josta rakennuspaikka voidaan siirtää Virpi-
rannan ranta-asemakaava-alueelle. Rakennuspaikkoja ei tähän perustuen ole tarpeen vähentää. Laa-
dittu kaava on MRL 73 § mukaan suurelta osin loma-asutusta ja vähäistä matkailutoimintaa varten laa-
dittu. Osa lehdosta on merkitty luo -alueeksi. Kaavakarttaan merkinnät korjataan luo-8 -merkinnöiksi ja
muutetaan merkinnän määräys huomioimaan suojeluarvot ja muutoinkin kaupungin käytännön mukai-
sesti. Lausunnon johdosta ei muuta muutosta ole syytä tehdä.
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Edellä esitetyt muutokset kaavaan ovat vähäisiä eivätkä vaadi ehdotuksen asettamista uudelleen nähtävil-
le. Lisäksi maanomistajien kanssa on neuvoteltu ehdotuksen jälkeen kaavakartalle tehdyistä muutoksista 
(MRA 32 §). Kaava voidaan viedä hyväksymiskäsittelyyn em. korjauksilla. 

 
Kaupunginhallitus 16.4.2018 § 119 esitti kaavan hyväksymistä vastineen mukaisesti. 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen 2.5.2018 § 30. 
 

5.1. Kaavan rakenne 

 
5.1.1. Mitoitus 

 
Muutos- ja laajennusalueeseen kuuluu rantaviivaa maanomistajittain oheisen kartan 
mukaisesti. Lahdensuun jakokunnan omistama vesijättömaa on laskettu sen takana 
olevien Kalajoen seurakunnan ja Kannuskylän jakokunnan maiden yhteyteen. Alaval-
le vesijättömaalle ei kymmeniin vuosiin voi rakentaa itsenäisiä rakennuksia. Lahden-
suun jakokunta on kirjallisesti hyväksynyt alueidensa liittämisen kortteleihin tai muiksi 
alueiksi. Suostumus on ohessa. 
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Kuva 26 Rantaviivan pituus ja sen muuntaminen Virpirannassa 

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, kos-
ka ne ovat kaukana rannasta yleisen tien takana. 
 
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 
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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 
Yhteensä  1220 m 450 m 13 28.9 

 
Yhteensä kaavan määrät ovat  
 
Alue  Muuntamaton  Muunnettu Rakennus- Rp/mrv-km 
  rantaviiva rantaviiva paikkoja 
Seurakunta  2510 m 1940 m 21 10.8 
Jakokunta  1220 m 450 m 13 28.9 
Yhteensä  3730 m 2390 m 34 14.2 

 
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 
kaikkien jakokunnan maiden osalta ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista ja välttä-
mätöntä. Samoin rantaviivan muuntaminen hieman ”vääristää” tilannetta. Muuntamat-
tomalle rantaviivakilometrille on seurakunnalla rakennuspaikkoja 8.4 kpl ja jakokun-
nalla 10.7 kpl huomioiden vain tämä kaavassa oleva alue. 
 
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 
rakentunutta rantarakennuspaikkaa sekä uusi AP –alue kortteliin 15 sekä jo rakentu-
nut Ruonan leirikeskus korttelissa 24. 
 
Jakokunnan mailla ei ole aiempaa kaavaa. Jo rakennettuja rantarakennuspaikkoja on 
Lehtikarin-Tuppikarin alueella kortteleissa 16-21 yhteensä 12 kpl. Lehtikarin kortteliin 
18 on tulossa 1 uusi rakennuspaikka. Se on laskennallisesti siirretty alun perin kaa-
vassa mukana olleen Akolankarin eteläpuolelta olevalta Akolanperän alueelta. Mah-
dollisissa tulevissa yleis- ja ranta-asemakaavoissa huomioidaan oheisella kartalla ra-
jatulta alueelta yksi rakennuspaikka käytettynä. 
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Kuva 27 Jakokunnan Akolanperän alue, jonka osalta yksi rakennuspaikka on siirretty 
Virpirannan kaavan kortteliin 18 

 
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 hankalaa, mutta esimer-
kiksi laskettaessa 200 k-m2 vastaavan yhtä lomarakennuspaikkaa, saadaan niiden li-
sämääräksi 11,75 kpl eli kaavan koko määrä olisi 27.75 kpl. Muunnettua rantaviiva-
kilometriä kohti tulee Meri-Himangan kaavan mitoitukseksi 17.6 kpl/mrv-km. Jä-
tettäessä virkistys-, venevalkama- yms. alueiden rakentaminen kokonaan pois, 
saadaan määräksi 10,1 kpl/mrv-km. Kokonaismäärän mukaan laskettu määrä on 
selvästi enemmän kuin mitä laadittavassa Virpirannan ranta-asemakaavan muutok-
sessa ja laajennuksessa on. 

  
 Voimassa olevan kaavan kortteli- ja aluekohtaiset tiedot ovat seuraavat: 
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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 

   
 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 KAAVA   198733 2775 37 

 
 
 Kaavaluonnoksen 21.11.2016 vastaavat tiedot olivat: 
 

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   
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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 

  
  

 
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 KAAVA   726579 13221 65 

 
 

Kaavaehdotuksen 13.9.2017 mukaan suurin osa alueista säilyi ennallaan. Akolanka-
rin alue eli kortteli 25 jäi lopullisesta kaavasta pois. Hieman muutoksia tehtiin muuta-
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missa kortteleissa. Rakennusoikeus määritettiin kiinteänä lukuna eikä sitä ole sidottu 
pinta-alaan. Kapealla niemellä korttelien 20 ja 21 rakennuspaikoilla määrä on muita 
alueita pienempi. Tiedot ovat seuraavat: 

 

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

1 RA 6038 3 540   

2 RA 4755 3 540   

3 RA 5887 3 540   

4 RA 5211 3 540   

5 RA 4952 3 540   

6 RA 4806 3 540   

7 RA 5932 3 540   

8 RA 4706 3 540   

9 RA 5949 3 540   

10 RA 5192 3 540   

11 RA 6940 1 180   

12 RA 7431 3 540   

13 RA 6825 3 540   

14 RA 7785 4 720   

15 AP 11778 1 1500   

16 RA 10535 3 540   

17 RA 2484 1 180   

18 RA 5391 2 360   

19 RA 1836 1 180   

20 RA 4637 4 520   

21 RA 3998 2 260   

22 RA 10078 4 720   

23 RA 5645 2 360   

24 R 10512 1 1000   

 
LV 356 

  

  

 
VR/yk 52851 

  

  

 
VR/yk 34449 

  

  

 
VR/yk 28358 

  

  

 
VR/yk 8147 

  

  

 
VR/yk 7537 

  

  

 
VR/yk 9972 

  

  

 
VR/yk 7199 

  

  

 
VR/yk 6563 

  

  

 
VR/yk 35030 

  

  

 
MU 25451 

  

  

 
MU 45616 

  

  

 
MU 6148 

  

  

 
SL 398 

  

  

 
W 129192 

  

  

 
W 125787 

  

  

 
TIE 50103 

  

  

YHT.   722460 62     

     

  

  

YHTEENSÄ P-A K-M2 RAK.P. 
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RA 127013 10500 60 

  

AP 11778 1500 1 

  

R 10512 1000 1 

  

LV 356 
 

  

  

VR/YK 190106 
 

  

  

MU 77215 
 

  

  

SL 398 
 

  

  

W 254979 
 

  

  

TIE 50103 
 

  

  KOKO KAAVA   722460 13000 62 

  

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 28 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 
lisäksi 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. 
 
Kortteli 15 on osoitettu pysyvään asumiskäyttöön AP-4 -alueena. Kortteli on eteläpuo-
lelta lähellä olemassa olevaa pysyvää asutusta ja asemakaavoja. Myös Pikku-
Mansikan alue tämän alueen ”takana” on pysyvään asumiseen tarkoitettua. Korttelin 
on rakennettava vähintään yksi autopaikka asuntoa kohti. Korttelin pinta-ala on 
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11778 m2 ja rakennusoikeus 1500 k-m2. Korttelitehokkuus on täten vain e=0,13 eli 
noin puolet normaalin kalajokisen tai himankalaisen rivitalokorttelin tehokkuudesta. 
Tämä mahdollistaa riittävän väljyyden, luonto-olojen huomioimisen ja puuston säily-
misen. Kaavamuodon ollessa ranta-asemakaava ei kaupungille aiheudu toteutukses-
ta velvoitteita vaan se kuuluu maanomistajalle. Kortteli on yleisen tien vierellä ja sen 
eteläpuolella on laiturille ja rakennetuille kiinteistöille johtava tie, joten toteuttaminen 
on muutenkin edullista. Vesi- ja viemäriverkko sekä 20 kV sähkölinja ovat korttelin 
vieressä. 
 
Tilastotiedot selviävät tilastolomakkeelta ja edeltä.  
 

 
 

 

Kuva 29 Korttelin 12 rakennuskantaa. Rakennusten koko vaihtelee, mutta väritys ja yleisluonne on 
yhtenäinen 



46 
 

 

   
 

 
 

 

Kuva 30 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 katualuetta kuten Pikku-Mansikan asemakaavassa. Myös 
Meri-Himangan ranta-asemakaavassa tie on osittain katualuetta. Himangan asema-
kaavassa tien alkupäässä se on osittain liikennealuetta (LYT). Eri aikojen kaavoissa 
on tämän tapaisten paikallisteiden merkintätapa vaihdellut. Tiin itä-/pohjoispuolelle on 
nyt tehtävässä kaavassa aluetta laajennettu lunastetusta alueesta 4 m kevyen liiken-
teen väylän mahdollistamiseksi. Aluetarve tarkentuu suunnittelun edetessä. Tien vä-
littömässä läheisyydessä ei ole kortteleita, joten suurempikin laajentaminen on mah-
dollista. Tien lähialue on syytä pitää seurakunnan omistuksessa eikä sitä ole syytä 
myydä tai vuokrata, ettei tien parantamisen toteuttaminen vaarannu. 
 
Hyvin pieni osa seurakunnan maasta on luonnonsuojelutarkoituksiin osoitettua ja on 
esitetty merkinnällä SL. 
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Kuva 31 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 

Katuina esitetyt Pohjoinen satamatie ja Eteläniementie on nimetty olevien nimien mu-
kaisesti. Ohjeellisia tieyhteyksiä ei nimetä ja osoitteistaminen tapahtuu päätien nimen 
ja tiepituuden mukaan tulevana numerona.  Tarvittaessa kaupunki nimeää teitä tar-
kemmin. 

 

 

6.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Erityisiä suunnitelmia ei ole tehty. Kaavan sisältö on osoitettu oheisella ortokuvalla.  
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Kuva 32 Kaavaehdotus ortokuvalla. 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.  
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Osittain epäselvät ja lyhytaikaiset vuokrasopimukset ovat estäneet alueen rakentami-
sen. Kaavan myötä tilanne selkiintyy ja vuokralaiset luottavat sopimusten jatkumi-
seen. Alue on ominaisuuksiltaan hyvin lomarakentamiseen soveltuvaa, luonnoltaan ja 
maisemiltaan kaunista aluetta, joten toteutus on varsin nopeaa. Alueen sijainti suuren 
vesistön rannalla ja Himangan taajaman läheisyydessä on erittäin hyvä mahdollistaen 
pitkäaikaisen lomakäytön. Kaikilta rakennuspaikoilta päästään koskemattomille ja 
rauhallisille metsäalueille välittömästi. Rannan mataluudesta ja maanpinnan noususta 
johtuen on veneväylät ruopattava ajoittain uudelleen. Virkistysalueiden venevalkamat 
ovat yhteisiä tien takana olevien rakennuspaikkojen vuokralaisten 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, 13.9.2017, 16.3.2018  
 

 DI (maanmittaus, YKS 124)  
    Kimmo Mustonen 
 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 208 Kalajoki Täyttämispvm 08.05.2018
Kaavan nimi VIRPIRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS
Hyväksymispvm 02.05.2018 Ehdotuspvm 13.09.2017
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 21.11.2016
Hyväksymispykälä 30 Kunnan kaavatunnus 20820180502V030
Generoitu kaavatunnus 208V020518A30
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 72,2460 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 52,3727
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]19,8733
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]  3,85
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 32  Ei-omarantaiset 30
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset 31 Ei-omarantaiset 30

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 72,2460 100,0 13000 0,02 52,3727 10225
A yhteensä 1,1778 1,6 1500 0,13 1,1778 1500
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 19,0106 26,3   14,5723  
R yhteensä 13,7525 19,0 11500 0,08 7,1290 8725
L yhteensä 5,0459 7,0   2,7326  
E yhteensä       
S yhteensä 0,0398 0,1   0,0398  
M yhteensä 7,7215 10,7   1,2233  
W yhteensä 25,4979 35,3   25,4979  

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 72,2460 100,0 13000 0,02 52,3727 10225
A yhteensä 1,1778 1,6 1500 0,13 1,1778 1500
AP 1,1778 100,0 1500 0,13 1,1778 1500
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 19,0106 26,3   14,5723  
VP     -4,4383  
VR 19,0106 100,0   19,0106  
R yhteensä 13,7525 19,0 11500 0,08 7,1290 8725
R 1,0512 7,6 1000 0,10 1,0512 1000
RA 12,7013 92,4 10500 0,08 6,0778 7725
L yhteensä 5,0459 7,0   2,7326  
Kadut 5,0103 99,3   2,6970  
LV 0,0356 0,7   0,0356  
E yhteensä       
S yhteensä 0,0398 0,1   0,0398  
SL 0,0398 100,0   0,0398  
M yhteensä 7,7215 10,7   1,2233  
M     -6,4982  
MU 7,7215 100,0   7,7215  
W yhteensä 25,4979 35,3   25,4979  
W 25,4979 100,0   25,4979  
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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 
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. Eteläinen Akolankari jäi pois lopullisesta kaavasta 

 
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT 
 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-
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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 muu-
toksesta ja laajennuksesta vihreällä täytöllä. Vasemmalla Himangan Kirkonseudun asema-
kaava 
 

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  
Osuuskunta Valkeavesi 
Elisa Oyj 

- viranomaiset 
Museovirasto 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
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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 
 

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. 

http://www.kimmokaava.fi/
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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 
  01-08 / 2017 

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

28.9.-27.10.2017 
 Kaavanmuutoksen hyväksyminen kaupunginvaltuustossa  
  2.5.2018 § 30 

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.  
 

 
Kuusamossa, 19.9.2016, päivitetty viimeksi 4.5.2018 
 

DI (maanmittaus, YKS 124)  
   Kimmo Mustonen 

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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1. TAUSTA JA TAVOITTEET 

 

Kalajoen seurakunnan, Kannuskylän yhteisalueiden jakokunnan ja Lahdensuun jakokunnan 

kaavoitettavat alueet sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaan Kalajoen kaupungin alueella kahdella 

erillisellä alueella. Alueille on tarkoitus laatia ranta-asemakaavan muutos ja kaavan laajennus. 

Kaavoitustyön tavoitteena on muuttaa nykyisen kaavan tonttijakoa vastaamaan rakennusten 

tosiasiallista sijaintia maastossa, ottaa rakennetut lomatontit mukaan sekä tutkia 

lisärakennuspaikkojen sijoittelumahdollisuus. Kaavatyön yhteydessä tarkastellaan myös muutoin 

ranta-asemakaavan ajantasaisuutta rakennusoikeuksien, kaavamääräysten yms. osalta. 

Ensimmäinen osa-alue (ks. karttakuva 1) sijaitsee noin seitsemän kilometrin etäisyydellä Himangan 

kylästä pohjoiseen paikallistien 18031 varrella pohjoissatamaan haarautuvan tien ja seurakunnan 

leirikeskuksen läheisyydessä. Toinen Kannuskylän jakokunnan kohde Akolankarin niemi sijaitsee 

Himangan keskustasta noin 800 m etäisyydellä. (ks. karttakuva 2).  

Luontoselvityksen tavoitteena oli kartoittaa mainittujen alueiden luontoarvoja ranta-asemakaavan 

tarkistusta ja kaavan laajennusta varten ja antaa niiden perusteella suosituksia alueiden käytön 

suunnittelulle. Selvityksessä kiinnitettiin huomiota merkittävien elinympäristöjen, lajien ja 

maisema-alueiden esiintymiseen alueella. Lajien osalla kiinnitettiin erityishuomio Suomen 

uhanalaisuusrekisterin lajeihin (Suomen lajien uhanalaisuus 2015), direktiivilajeihin sekä muuten 

huomioitaviin lajeihin. 

 

 2. TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Kasvillisuuskartoitus toteutettiin 18.6.2016 ja linnustoselvitys toteutettiin maastokäynnin osalta 

seuraavana päivänä 19.6.2016. Lintujen kartoituslaskennassa havaitut linnut merkittiin 

maastokartalle. Kasvillisuuskartoituksessa huomiota kiinnitettiin huomionarvoisten 

elinympäristöjen esiintymiseen sekä alueen lajistoon ja erityisesti kiinnitettiin huomiota 

luonnontilaisiin alueisiin, mutta myös rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön 

vaihettumavyöhykkeisiin. Inventoinneissa käytettiin apuna sanelukonetta, muistikirjaa, kasviopasta, 

kiikaria ja karttaa. Inventointien tulokset on kerätty sanalliseksi raportiksi. Kartoitusalueesta on 

laadittu joitain kasvilajikuvauksia, jotta saatiin yksityiskohtaisempi käsitys ko. alueen lajistosta ja 

sen vaihtelusta.  Kasvilajien yleisyyttä arvioitiin eräillä alueilla seuraavasti kuusiportaisella 

asteikolla, jossa: 

1 = yksittäinen havainto kasvilajista  

2 = kasvia kasvaa niukasti siellä täällä  

3 = kasvia niukasti jokseenkin koko näytealalla  

4 = kasvia on runsaasti koko alalla, mutta ei laajaa, yhtenäistä kasvustoa (peittävyys 10–50 %)  

5 = kasvilaji esiintyy massalajina (peittävyys 50–75 %)  

6 = kasvilaji esiintyy erittäin runsaana massalajina (peittävyys yli 75 %)  

 

Vesikasvien, heinien ja sarojen kohdalla saattaa esiintyä puutteita. Maastossa ei systemaattisesti 

havainnoitu nilviäis-, hyönteis-, sieni – tai jäkälälajistoa. Myöskään alueen eläimistöä ei inventoitu 

systemaattisesti. 
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Alueet olivat pienialaisia, joten ne kierrettiin helposti kokonaan läpi jalkaisin. Talojen tai 

kesämökkien lähipihoja ei kartoitettu. Rannat kierrettiin ja linnut havainnoitiin kiikaria apuna 

käyttäen, jotta vesi- ja rantalinnut saatiin kartoitettua. Maastotyöskentelystä kasvillisuuden ja 

linnuston osalta vastasi FT Arto Huhta. Maisema- ja geomorfologiasta ja sekä raportin 

viimeistelystä vastasi FL Jari Hietaranta. 

 

Kuva 1. Himangan pohjoissatamaan johtavan paikallistien (numero 18031) varrella olevat merenranta-alueet (osa-alue 

1). Leirikeskus sijaitsee kuvan vasemmassa yläkulmassa. Kartoitusalue on rajattu kartalle. Maankäytön ulkopuolelle 

rajatut alueet on merkitty kartalle keltaisella raidoituksella (merenrantaniitty), sinisellä raidoituksella (hakamaa) ja 

punaisella raidoituksella (rantalehto). Direktiivi-, UHEX- ja EVA-lajien symbolit: telkkä = □, isokoskelo = I, rantasipi = 

Δ, naurulokki = x, kalatiira = *, lapintiira = ᴼ. 
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Kuva 2. Himangan kyläkeskuksen läheisyydessä sijaitsevan Akolankarin lähellä mereen pistävä niemi. Kartoitusalue on 

rajattu kartalle. Alueelle ei esitetty maankäytön rajoitusalueita. 

 

3. OSA-ALUEIDEN LUONTO 

 

3.1 Virpirannan merenranta-alueet 

 

Kasvillisuus 

Alueeseen kuuluvat Himangan pohjoissatamaan menevän tien (numero 18031) itä- ja länsipuoliset 

alueet sekä kahtena erillisenä alueena ko. tien ja satamaan menevän tien risteyksen länsi- ja 

itäpuolella olevat kaavoitukseen tulevat alueet (ks. kuva 1). Eteläosan paikallistiehen alueet ovat 

intensiivisessä loma-asutuskäytössä ja luonnontilaisiksi miellettäviä alueita on vain paikoittain. 

Mereen pistävät leirikeskuksen läheisyydessä olevat pohjoisosan niemet ovat myös vapaa-ajan 

asutuksen käytössä (myös leirikeskus) ja niiden lähimetsät ovat metsätalouskäytössä. Vallitseva 

metsätyyppi on kuusivaltainen mustikkatyypin (HMT) sekametsä.  

Osa-alueen lounaisosassa maantien eteläpuolella on kasvistoltaan suojelullisesti arvokas rantalehto, 

jota luonnehtivat tervaleppä ja kenttäkerroksessa puna-ailakki ja käenkaali. Lehdossa on myös 

pökkelöitä. Sen pohjoispuolella on rehevää kuusivaltaista HMT-tyypin sekametsää.  

Paikallistien ja rannan välissä on pohjoisempana paikoin metsittyneitä hakamaita, joilla on myös 

suojelullista arvoa. Tien 18031 itäpuoli on suurimmaksi vapaa-asuntojen pihapiirejä ja tonttien 
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reunojen tai niiden välialueiden metsälaikut ovat reheviä käenkaali-mustikkatyypin tyypin (OMT) 

metsää. Maa- ja pökkelöpuita ei tien itäpuolella juuri ole.  

Paikallistien 18031 merenpuoleiset ranta-alueet ovat ihmisen muokkaamia venevalkamia ja ranta-

alueita, mutta väliin jää luhtakastikka - rantaluikkaniittyjä. Alueen keskiosassa on kaksi pienehköä 

ruovikkoaluetta. Selvitysalueen pohjoisosan teiden risteysalueen lähiympäristön metsäalueet ovat 

mustikka- ja käenkaali-mustikkatyypin (HMT, OMT) reheviä kuusivaltaisia metsiä. Maa- ja 

pökkelöpuita ei ole, ja metsät ovat hoidettuja metsätalousmetsiä. Itäosiltaan niitä on myös 

harvennettu.  

Pohjoissatamaan menevän tien eteläpuolelle jää muutama vapaa-ajan asunto ja niiden pihapiireihin 

rajoittuu merenrantaniitty, jossa on suojelullisesti arvokas ja monimuotoinen kasvillisuus. Sitä 

ilmentävät muun muassa merisara, niittykäenkukka, merivirmajuuri ja rantanätkelmä. 

Alueen lajistoa 

Gymnocarpium dryopteris metsäimarre 2 

Vaccinium myrtillus mustikka 3 

Vacciniun vitis-idaea puolukka 1 

Ribes spicatum pohjanpunaherukka 1 

Maianthemum bifolium oravanmarja 1 

Trientalis europaea metsätähti 1 

Silene dioica puna-ailakki 1 

Filipendula ulmaria mesiangervo 2 

Oxalis acetocella käenkaali 1 

Phragmites australis järviruoko 2 

Schoenoplectus tabernaemontani sinikaisla 1 

Lathyrus palustris rantanätkelmä 1 

Carex mackenziei merisara 1 

Valeriana sambucifolia /ssp. salina lehtovirmajuuri/merivirmajuuri 1 

Lychnis flos-cuculi niittykäenkukka 1 

 

 

Kuva 3. Kartoituskohteen itäosan (taustalla paikallistie) huomionarvoisia rantaniittyjä 

 



 7 

Linnusto 

Virpirannan osa-alueelta tavattiin 16 lintulajia, joista neljä on suojelullisesti huomioitavia lajeja (ks. 

taulukko1). Kyseiset lajit ovat isokoskelo, telkkä, naurulokki, kalatiira, lapintiira ja rantasipi. Lajit 

havaittiin selvitysalueen länsi- ja luoteispuolen merialueilla, joten niiden pesiminen alueella on 

epävarmaa. 

Taulukko 1. Maastossa havaitut lajit ja suojelullisesti merkittävät lajit. DIR = Euroopan Unionin lintudirektiivin 

liitteessä I mainittu laji, UHEX = Suomen uhanalaisuusluokituksessa mainittu laji (VU: vaarantunut, NT: 

silmälläpidettävä), EVA = Suomen kansainvälinen erityisvastuulaji.  

                  DIR          UHEX            EVA 

Isokoskelo               VU               

Telkkä                                             X 

Kalalokki                                          

Naurulokki                               VU                    

Kalatiira                  X               X 

Lapintiira                   X                           X 

Rantasipi                                     X       

Västäräkki     

Punarinta     

Punakylkirastas     
Hernekerttu 
Lehtokerttu     
Pajulintu 
Sinitiainen 
Peippo 
Vihervarpunen     

Yhteensä  2 VU=2 EVA=4 

 

Alueen länsi- luoteisosien ranta-alueet (ks. kuva 3 edellä) ovat linnustollisesti melko arvokkaita ja 

myös em. lajien mahdollisia elinympäristöjä. Muiden metsäalueiden linnusto on tyypillistä 

pohjoisen Suomen metsälintulajistoa eikä suojelullisesti arvokkaita lintulajeja havaittu 

maastokäynnin yhteydessä. 

 

Geologia ja geomorfologia 

Osa-alueen topografia on melko tasaista tasanko- tai kankaremaata, jossa relatiiviset korkeuserot 

yltävät suurimmillaan leirikeskuksen – Mansikansalmen alueella noin 6m. Maaperä on pääosin 

kivistä tai lohkareista moreenia. Alueen tarkempi geomorfologinen tutkimus paljastaisi varmasti de 

Geer –tyyppisiä vuosimoreeneita  eli pieniä muinaisen jäätikön kulkusuuntaan vastakkaisia 

vuosimoreeneja. Turve- tai liejukerroksia esiintyy rantaviivan läheisyydessä paikka paikoin 

erityisesti Virpirannan alueella, mutta ne ovat ohuita. Virpirannan alueella korkeuserot ovat samaa 

suuruusluokkaa.  
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Maisema 

Maisemakuva on paikka paikoin kaunis ja rantaniityltä esiin pistävät isot yksittäiset lohkareet ja 

lohkareryhmät toimivat maisemallisia kiintopisteinä erityisesti Lehtikarin kohdalla. Lehtikarin 

lahden pohjukassa on erityisen kaunista rantaniittyä huolimatta itä-länsisuuntaisesta voimalinjasta. 

Myös Virpirannan alueella avautuu kauniita rantaniittyä sekö vesialueelta käsin että paikallistieltä 

meren suuntaan.  

 

3.2 Akolankarin läheinen niemialue 

 

Kasvillisuus 

Osa-alue on pienialainen kohde ja ranta-alueet ovat vapaa-ajan asutusaluetta. Kesämökkien väliin ja 

alueen itäosiin jää mustikkatyypin (MT) tuoretta metsää, josta osa on hakattu hiljattain. Alueen 

luoteisosassa on merenrantalehtoa, jonka kenttäkerrosta luonnehtivat ruohokanukka, puna-ailakki, 

rantaluikka, sinikaisla ja vihnesara. Alueen kaakkoisosaa luonnehtivat luhtakastikan ja järviruo´on 

hallitsemat alueet (ks. kuva 4 seur.sivu).  

 

Linnusto 

Selvitysalueelta tavattiin kaikkiaan seitsemän lintulajia, joista yksikään ei ole suojelullisesti 

huomioitava. Alueen länsi- luoteisosien ranta-alueet voivat kuitenkin olla linnustolle arvokkaita, 

vaikka direktiivi- tai Suomen uhanalaislajeja ei näissä kartoituksessa havaittukaan. Alueen 

metsäalueiden linnusto on tyypillistä pohjoisen Suomen lintulajistoa eikä suojelullisesti arvokkaita 

lintulajeja maastokäynnillä havaittu. 

 

Akolankarin alueella havaitut lintulajit: 

Valkoviklo   

Kalalokki 

Punakylkirastas 

Harmaasieppo 

Punarinta 

Peippo 

Pajulintu 
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Kuva 4. Akolankarin osa-alueen merenrantaniittyä. Merenrantaniityt ovat metsälain 

mukaisia kohteita. 

 

Geologia ja geomorfologia 

Akolankarin alueen geologia ja geomorfologia on tasainen, loivasti nousevaa kivistä moreenia. 

Erityisiä geomorfologisia muodostumia ei alueella ole. 

 

Maisema 

Maisemakuva Akolankarin osa-alueella on peitteinen, erityisiä maisemallisia kiintopisteitä ole; 

Maisemakuvallisesti aluetta voidaan luonnehtia laajan olemassa olevan loma-asutuksen ja 

laajahkojen takia puolikulttuurimaisemaksi. Metsäisellä alueella näkymät ovat puoliavoimia tai 

peitteisiä. 

 

4. SUOJELUALUEET, SUOJELUOHJELMAT JA NATURA 2000-VERKOSTO 

 

Suunnittelualueella ei ole luonnonsuojelualueita, suojeluohjelmiin kuuluvia alueita tai Natura 2000  

– verkostoon kuuluvia alueita. Sen sijaan leirikeskuksen välittömässä läheisyydessä paikallistien 

18031 itäpuolella on laaja suojelualue ja hieman etäämpänä on toinen. Liitteissä 1 ja 2 on esitetty 

molempien alueiden suojelupäätökset. Molemmat alueet sisältyvät valtakunnalliseen 

rantojensuojeluohjelmaan yksityismaina ja ne on liitteiden 1 ja 2 mukaisilla päätöksillä perustettu 

luonnonsuojelualueiksi YSA205056 (noin 48 ha) ja 205041 (6.4 ha). Molemmat alueet ovat osa 

valtakunnallista Rahjan rantojensuojeluohjelmaa. 
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Kuva 5. Suunnittelualueen koillispuolella on kaksi yksityistä luonnonsuojelualuekokonaisuutta (lähde: Kalajoen 

kaupungin www sivut (viitattu 13.8.2016). Suojelupäätösten perusteet ja perustelut ilmenevät liitteistä 1 ja 2 sekä 

tekstin kohdasta ympäristövaikutusten arviointi. Alueet sisältyvät Rahjan valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. 

 

5. LUONNONSUOJELU-, VESI- JA METSÄLAIN MUKAISET KOHTEET, METSO-

KOHTEET 

 

Luonnonsuojelulain 29 §:ssä on lueteltu 9 luontotyyppiä, joiden luonnontilaisia tai luonnontilaiseen 

verrattavia kohteita ei saa muuttaa niin, että niiden ominaispiirteiden säilyminen kyseisellä alueella 

vaarantuu. Suojeltuja luontotyyppejä ovat: 

 luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt 

 pähkinäpensaslehdot 

 tervaleppäkorvet 

 luonnontilaiset hiekkarannat 

 merenrantaniityt 

 puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset dyynit 

 katajakedot 

 lehdesniityt 

 avointa maisemaa hallitsevat suuret puut ja puuryhmät 

 

Suunnittelualueella esiintyy LSL 29 § mukaisia luontotyyppejä (merenrantaniityt) 

Virpirannan alueella osa-alueella 1. 

Metsälain 10 § velvoittaa säilyttämään arvokkaita elinympäristöjä, jos ne ovat luonnontilaisia tai 

luonnontilaisen kaltaisia sekä ympäristöstään selvästi erottuvia. Niitä koskevat hoito- ja 

käyttötoimenpiteet tulee tehdä elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. Tällaiset 
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elinympäristöt ovat yleensä pienialaisia. Metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä 

ovat:  

 lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä pienten lampien 

välittömät lähiympäristöt 

 ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet ja Lapin läänin eteläpuolella sijaitsevat letot 

 metsäkortekorvet 

 rehevät lehtolaikut 

 pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla 

 rotkot ja kurut 

 jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät  

 karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, 

vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat 

 

Suunnittelualueella on rehevä rantalehto maantien 18031 eteläpuolella Virpirannan 

eteläosassa. Se ei ole luonnontilainen. 

Vesilain muutoksen mukaan (1105/1996, 15a ja 17a §)  

 alle hehtaarin suuruiset fladat,  

 kluuvijärvet ja lähteet  

 muualla kuin Lapin läänissä enintään 20 hehtaarin suuruiset lammet, järvet ja vesistöä pienemmät 

uomat tulee säilyttää luonnontilaisena.  

 

Suunnittelualueella ei ole vesilain mukaisia kohteita. 

METSO -ohjelmaan otetaan mukaan erityisesti seuraavia elinympäristöjä: 

 lehdot 

 runsaslahopuustoiset kangasmetsät 

 pienvesien lähimetsät 

 puustoiset suot 

 metsäluhdat ja tulvametsät 

 harjujen paahdeympäristöt 

 maankohoamisrannikon metsät 

 puustoiset perinneympäristöt 

 kalkkikallioiden metsät 

 metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot 

 

Suunnittelualueella ei ole METSO-kohteita. 

Muita arvokkaita ja huomioonotettavia metsäluonnon elinympäristöjä ovat esittäneet mm Meriluoto 

ja Soininen (1998):  

 vanhat havu- ja sekametsiköt 

 vanhat lehtimetsiköt 

 paisterinteet 

 supat 

 ruohoiset suot 

 metsäniityt 
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 hakamaat 

 

Suunnittelualueella esiintyy vanhoja hakamaita paikallistien ja merenrannan välisellä 

alueella paikallistien 18031 ja rannan välissä.  

 

 

5. MAANKÄYTTÖSUOSITUKSET 

 

Osa-alueen 1 kohdalla voidaan esittää seuraavat maankäytössä huomioitavat alueet, jotka tulisi 

jättää rakentamisen ulkopuolelle: 

 eteläosan lehtoalue (Itämeren rantalehdot) 

 entinen hakamaa (Metsälaki) 

 tienristeyksen lounaispuolen rantaniityt. (Itämeren luhta- ja niittyrannat) 

 linnustollisesti arvokkaat merenrantalahdet paikallistien 18031 luoteispuolella (linnusto).  

 

Osa-alueen 1 kohdalla täydennysrakentamiseen soveltuvia alueita on sen sijaan olemassa olevien 

rakennusryhmien yhteyteen tuleva rakentaminen sekä laajemmin paikallistien 18031 itäpuolen 

metsäalueet. Tulevaa maankäyttöä ei tulisi osoittaa keltaisen vinoviivoituksen alueille (ks. kuva 1 

edellä). Direktiivi- ja UHEX -lajien havaintopaikat on esitetty tähdellä. 

Osa-alueen 2 kohdalla erityisiä rajoituksia maankäytölle ei ole tarpeen osoittaa. Alue on jo 

nykyisin täyteen rakennettu ja täydentämisrakentaminen nykyistä korvaten on mahdollista. 

 

6. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

 

Ympäristöselvityksen perusteella lisärakentaminen ei aiheuta lisävaikutuksia luonnonympäristön 

kannalta huomionarvoisiin kohteisiin (ks. kartta 1 edellä) tai suunnittelualueen koillispuolelle 

yksityismaille perustettuihin luonnonsuojelualueisiin, mikäli täydennysrakentaminen osoitetaan 

Virpirannan alueella paikallistien itäpuolelle sekä Lehtikarin – leirikeskuksen alueella paikallistien 

pohjoispuolelle leirikeskuksen suuntaan kartalla osoitettujen alueiden ulkopuolelle ja 

rakentamisessa noudatetaan siitä annettuja ohjeita. Alueet ovat nykyisellään rakennettuja ja 

mahdollinen lisärakentaminen ei vaaranna alueiden luonnonsuojeluarvoja.  

Taulukko 2ab. Suojelupäätösten perustelut. Ylinnä suuremman (YSA 205056) alueen 

suojelupäätöksen perustelut ja alinna pienemmän (YSA 205041).  Alueet ovat osa Rahjan valtakunnallista 

rantojensuojeluohjelmaa. 
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Mahdollinen lisärakentaminen leirikeskuksen tai Virpirannan nykyisen asutuksen yhteyteen ei 

vaaranna suojelun perusteena olevia luontoarvoja. Lisäksi alueiden suojelupäätöksissä on kielletty 

monia toimintoja, jotka omalta osaltaan suojelevat alueiden keskeisimpiä luontoarvoja. 

Maastotyöskentelyssä havaittiin muutamia sellaisia elinympäristöjä, jotka tulisi huomioida 

kaavamerkinnällä; Virpirannan merenrantaniityt sekä rantalehdot ja hakamaat.  Akolankarin ranta-

alue on entuudestaan jo täyteen rakennettu ja lisärakentaminen tällä alueella täytyisi ohjata 

etäämmäksi rannasta tai korvaten olevia rakennuksia. 

 

7. TÄYDENNYS 

 

Edellä mainitun rehevän rantalehdon rakentaminen on tullut kaavoituksessa esille, joten tilannetta 

on tarkasteltu uudelleen. Ohessa on karttasarja vuodesta 1961 nykypäivään saakka. 

   
Vasemmalla peruskartta vuodelta 1961 ja oikealla vuodelta 1979 
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Vasemmalla peruskartta vuodelta 1987 ja oikealla maastokartta vuodelta 2017 

 

Vuoden 1961 kartalla tilanne on lähes luonnonmukainen. Pohjoista Satamatietä ei ole rakennettu 

eikä myöskään rakennuksia ole lähellä. Vuoden 1979 kartassa on Pohjoinen Satamatie jo tehty ja 

tarkastelun kohteena oleva alue on otettu satama- ja varastokäyttöön. Mereen pistävä ja rannan 

suuntainen laituri on tehty ja rantaa reunustaa lenkkitie. Myös loma- ja asuinrakennuksia on tehty 

alueen molemmin puolin. Vuoden 1987 kartan tilanne on pitkälle samanlainen edellisen kartan 

kanssa. Vuoden 2017 kartalla havaitaan, että rannan suuntainen tie on kasvanut umpeen eikä sitä 

enää kartalla ole merkitty. Satamakäyttö on loppunut jo vuosia aiemmin. 

Tarkastelun ja aiemman maastokäynnin perusteella on todettava, että em. selvityksessä mainittu 

rehevä rantalehto on pitkälle syntynyt tiiviiden tie- ja satamarakenteiden estettyä sulamisveden 

valumisen mereen ja vesi on patoutunut aivan rannan lähelle. Alueella varastoitu ja käsitelty 

puutavara on jättänyt alueelle omat jäännöksensä, mikä maatuneena on tarjonnut monille 

kasvilajeille otollisen kasvuympäristön. Vaikka alue ominaisuuksiltaan on muusta ympäristöstä 

poikkeava, ei se kuitenkaan ole luonnonmukainen vaan on syntynyt ihmistoiminnan tuloksena 

suhteellisen lyhyen ajan kuluessa muutamassa vuosikymmenessä. Alueen rakentamis- tai muulle 

käytölle ei täten ole esteitä luontoarvojen perusteella. 
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