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Tiivistelmä 

Diplomityöni aiheena on osayleiskaavaprosessi, johon liittyviä käytäntöjä ja kokemuksia käsittelen esimerkkinä Haapaveden Vatjusjärven osayleiskaa-

va. Työssä kuvailen suomalaista kaavoitusjärjestelmää ja etenkin yleiskaavoitusta. Lisäksi käsittelen työssäni esimerkkityönä olevaa Haapaveden Vat-

jusjärven osayleiskaava. Etenkin osayleiskaavatyön kuvauksen yhteydessä olen kuvaillut käytäntöjä sekä kokemuksia, joita on kertynyt 13 vuoden ajal-

ta noin kymmenestä yleiskaavaprosessista. 

Yleiskaava on suomalaisessa alueiden käytön suunnittelujärjestelmässä seutu-/maakuntatason maakuntakaavan ja detaljitason asemakaavoituksen 

välissä. Luoteeltaan yleiskaava voi olla strateginen suuria linjauksia tekevä tai suoraan rakennusluvitukseen mahdollistava. Yleiskaavoitus on prosessi-

na usein pitkä ja laaja-alainen. Keskimäärin kaavoitukseen kuluu lyhyimmilläänkin aikaa noin kaksi vuotta. Kaavoitus Suomessa perustuu maankäyttö- 

ja rakennuslakiin ja sitä ohjaavat myös useat ministeriöiden antamat ohjeet ja määräykset. Prosessiin vaikuttaa MRL:n lisäksi muutakin lainsäädäntöä 

koskien esim. ympäristönsuojelua, hallintomenettelyä jne. Suunnittelun pohjaksi laaditaan hankkeesta riippuen selvityksiä kuten esim. luontoselvitys, 

kulttuuriympäristöselvitys ja muinaismuistoselvitys. Rakennuslainsäädännön uudistusten myötä etenkin vuorovaikutus on korostunut kaavahankkessa 

ja kunnallisen päätöksenteon merkitys on lisääntynyt sen jälkeen, kun kaavojen vahvistaminen lääninhallituksissa tai ministeriöissä lopetettiin. 

Yleiskaavoituksen kuten muuhunkin maankäyttöön liittyy useita käytäntöjä, jotka ovat syntyneet usein laintulkinnan yhteydessä tai muun vakiintu-

neen käytännön mukaan. Tällainen käytäntö on mm. emätilaselvitys, joka on vuosien varrella muotoutunut selvityksestä yleiseksi käytännöksi ohjaa-

maan rakennuspaikkojen jakamista maanomistajia tasapuolisesti kohtelevasti.  

Esimerkkinä olevan Vatjusjärven osayleiskaavan (liite) laadin konsulttityönä Haapaveden kaupungille 2011 – 2014. Suunnittelualue sijaitsee Haapave-

den kaupungin keskustaajamasta noin 5  kilometriä etelään Nivalaan johtavan tien molemmilla puolilla. Kaava-alueella on neljä vesistöä: Pieni- ja Iso-

Vatjusjärvi, Kurranjärvi ja Valkeinen. Osayleiskaava laadittiin oikeusvaikutteisena mahdollistaen suoran rakennusluvituksen sekä ranta-alueille (MRL 

§72), että ns kuivalle maalle (MRL §44) 

Käytännön kaavatyössä on useita haasteita, joista osa liittyy suunnittelualueen ominaisuuksiin, mutta osa johtuu viranomaisten, suunnittelijoiden, 

päättäjien tai muiden osallisten henkilökohtaisista ominaisuuksista ja tavoitteista. Kaavoitukseen liittyy myös paljon käytäntöjä, jotka ovat eräänlaista 

lain tulkintaa ja saattavat poiketa yllättävän paljonkin esim. eri elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten välillä. Osayleiskaavoitus ei ole pelkkää tek-

nistä suorittamista, vaan myös monipuolista vuorovaikutuksen hallintaa. 
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1 Johdanto 

Yleiskaava on Suomalaisessa alueiden käytön suunnittelujärjestelmässä seutu-/maakuntatason maakuntakaavan ja detaljitason asemakaavoituksen 

välissä. Luoteeltaan yleiskaava voi olla strateginen suuria linjauksia tekevä tai suoraan rakennusluvitukseen mahdollistava. Yleiskaavoitus on prosessi-

na usein pitkä ja laaja-alainen. Keskimäärin kaavoitukseen kuluu lyhyimmilläänkin aikaa noin kaksi vuotta ja pisimmillään yleiskaavahanke on voinut 

kestää lähes 25 vuotta. Yleiskaavaprosessissa korostuu monialaisen lähtö- ja selvitysaineiston hallinta ja monitahoinen vuorovaikutus viranomaisten, 

päättäjien, asukkaiden ja asiantuntijoiden kesken. Rakennuslainsäädännön uudistusten myötä etenkin vuorovaikutus on korostunut kaavahankkeista 

ja kunnallisen päätöksenteon merkitys on lisääntynyt sen jälkeen, kun kaavojen vahvistaminen lääninhallituksissa tai ministeriöissä lopetettiin. 

Kaavoitusta Suomessa säätelee maankäyttö- ja rakennuslain ohella ministeriöiden antamat ohjeet ja määräykset. Prosessiin liittyy myös muu lainsää-

däntö koskien esim. ympäristönsuojelua, hallintomenettelyä jne. Yleiskaavoitukseen liittyy myös paljon käytäntöjä, jotka ovat eräänlaista lain tulkin-

taa ja saattavat poiketa yllättävän paljonkin esim. eri elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten välillä. Lisäksi kaavoitukseen vaikuttaa, halusimme tai 

ei, päättäjien, suunnittelijoiden ja valvovien viranomaisten henkilökohtaiset ominaisuudet.     

Tämä työ jakautuu karkeasti neljään osaan: johdanto, prosessi, Vatjusjärven osayleiskaava ja yhteenveto. Yleiset asiat ovat prosessin kuvausta (leipä-

teksti), joita tarkastelen lain ja ohjeiden pohjalta. Yleisen tason esimerkkinä käytän 2011 - 2014 laatimaani Vatjujsärven osayleiskaavaa Käytännöt, 

omat havainnot, kokemukset ovat pääosin yhteenveto-osiossa. Täydentäviä kommentteja ja kokemuksia (kursiivilla tekstilaatikoissa) on myös pro-

sessin kuvauksen ja yleiskaavan kuvauksen yhteydessä. Prosessi kuvaus perustuu lakiin ja ohjeisiin, käytännöt ovat havaintoja menettelytavoista vuo-

sien aikana eri projekteissa ja kokemukset ovat henkilökohtaisia näkemyksiä prosesseista ja käytäntöjen valinnoista.  

 

 

 

 

 

 



2 

 

2 Prosessi 

2.1 Suomalainen alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä 

Tässä luvussa olen käyttänyt lähteinä maankäyttö- ja rakennuslakia, valtakunnallisia alueidenkäytön tavoitteita, ympäristöhallinon tietopalveluita ja 

oppaita sekä lehtiartikkelia.  

2.1.1 Alueiden käytön suunnittelujärjestelmä 

Kaavoituksella eli maankäytön suunnittelulla ohjataan alueiden käyttöä, eri toimintojen yhteensovittamista ja rakentamista. Suunnittelun tavoitteena 

on edistää mm.  

- turvallisen, terveellisen ja viihtyisän elin- ja toimintaympäristön luomista 

- yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta ja toimivuutta 

- rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista 

- ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä 

- elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä 

- palvelujen saatavuutta 

- liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä. 

Kaavoitusta ohjaa pääasiassa maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA). 

 

 

 

 

Kaavoituksen tulee olla avointa, siitä tulee jakaa tietoa kunnan asukkaille ja maanomistajille. Heille tulee varata mahdollisuus seurata kaavoitusta sekä 

tuoda esille omat näkemyksensä.  

Alueiden käytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Ranta-

alueelle laadittavaa asemakaavaa, joka käsittelee pääasiassa loma-asutuksen järjestämistä, kutsutaan ranta-asemakaavaksi. 

 

Maankäytön historia itsenäisen Suomen  lainsäädännössä alkoi 1900 luvun alussa. (Erinäistä säädöstöä kaavoituksesta oli ollut kuitenkin jo 
1600-luvulta lähtien) Tämän jälkeen uudistuksia on tapahtunut mm. 1959 (rakennuslaki) , 1969 (rantarakentamissäädökset) ja viimeisim-
pänä iso kokonaisuudistus 2000, jossa syntyi nykyinen Maankäyttö- ja rakennuslaki. (Littow, 2006) 
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Maakunnan liitto laatii ja hyväksyy maakuntakaavan. Kunnalla/kaupungilla on oikeus ja velvollisuus huolehtia oman alueensa maankäytön suunnitte-

lusta. Kunnat ja kaupungit voivat laatia kaavoja itse tai käyttää apuna asiantuntijoita (esim. konsultteja).  Asemakaavan tai ranta-asemakaavan laati-

misesta voi huolehtia myös maanomistaja. Kunnat ja kaupungit kuitenkin käsittelevät ja hyväksyvät kaikki yleis- ja asemakaavat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ympäristöministeriö, Rantojen maankäytön suunnittelu - opas, 2005) 

2.1.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 

Valtioneuvosto päätös valtakunnallisista alueidenkäytön tavoitteista tuli voimaan 1.6.2001. Päätös tavoitteiden tarkentamisesta tehtiin 13.11.2008 ja 

ne tulivat voimaan 1.3.2009. Uudistetuissa tavoitteissa kiinnitettiin erityisesti huomiota ilmastonmuutoksen ehkäisyyn ja siihen varautumiseen. Lisäksi 

tavoitemuotoja on täsmennetty ja niiden velvoittavuutta on lisätty. (Valtioneuvosto, 2000,2009) 

Tavoitteet jakautuvat pääluokkien lisäksi yleistavoitteisiin ja erityistavoitteisiin. Yleistavoitteet veloittavat etenkin maakuntakaavoitusta ja yleiskaavoi-

tusta. Erityistavoitteiden huomioon ottaminen liittyy edellisten lisäksi myös asemakaavoitukseen. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää.  

Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on varmistaa: 

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

 auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä 
kehitys, 
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 toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen joh-
donmukaisuutta ja yhtenäisyyttä, 

 edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä  

 luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien 

kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. 

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. 

(Ympäristöministeriö, Opas valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden soveltamisesta kaavoituksessa., 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Maakuntakaava 

Maakuntakaava on koko maakunnan tai sen osan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jossa esitetään alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen 

periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaava ohjaa alempia kaavatasoja. Maakuntakaava ei ole oh-

jausvaikutusta lukuun ottamatta varsinaisesti voimassa yleiskaava-alueella. 

Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet tulivat osaksi suomalaista maankäytön järjestelmää ehkä lähinnä täydentämään MRL:n kaavojen 
sisältövaatimuksia ja luomaan lain ohelle tulkinnanvaraisemman suunnittelun ohjaamismekanismin.  

”Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan valtioneuvosto voi hyväksyä alueidenkäyttöä ja aluerakennetta koskevia valtakun-
nallisia tavoitteita. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on osaltaan tukea ja edistää maankäyttö- ja rakennuslain 
yleisten tavoitteiden ja laissa määriteltyjen alueidenkäytön suunnittelun tavoitteiden saavuttamista. Keskeisimpiä näistä tavoitteista 
ovat kestävä kehitys ja hyvä elinympäristö. Tarkoituksena on myös edistää kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten täytäntöönpanoa 
Suomessa sekä turvata alueidenkäytölliset edellytykset valtakunnallisille hankkeille.” (Valtioneuvosto, 2000,2009) 

Käytännössä VAT:eet ovat yleispiirteisyydessään usein hankalasti todellisuuteen hahmotettavia ja niiden noudattaminen lähinnä vain ”lain 
hengen” toteuttamista. Konkreettisimmillaan tavoitteet ovat silloin kun ne ovat yksilöity selvästi alueeseen tai tahoon esim. Helsingin seudun 
erityiskysymykset, saamelaiset, erikseen mainitut luontoalueet jne. 
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Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä (17.2.2005). Maakuntahallitus on päättänyt maakuntakaavan 

uudistamisen vireilletulosta 7.9.2010, eli maakuntakaavaa ollaan parhaillaan uudistamassa. 

Lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla ovat voimassa Pyhäjoen ydinvoimahanketta varten laadittu Hanhikiven maakuntakaava (vahvistettu 26.8.2010) ja Hi-

mangan ja Kalajoen kuntaliitoksen myötä Himangan kohdalla noudatettava Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan vaihekaavat 1 ja 2. (Pohjois-

Pohjanmaa, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Kuntien yhteinen yleiskaava 

Kuntien yhteinen yleiskaava sijoittuu maakuntakaan ja yleiskaavan välimaastoon ratkaisemaan seutukuntien maankäyttöä. Yhteisen yleiskaavan ta-

voitteena on mm. ratkaista yhteisen toiminta-alueen palveluverkkoon ja liikenteeseen liittyviä asioita. Ko. kaavoja on laadittu vähän. Ensimmäinen 

laadittiin Oulun seudulle 2000-luvun alkupuolella. Yhteinen yleiskaava ei ole voimassa alueella, jonne on laadittu kunnan/kaupungin oma yleiskaava. 

Maakuntakaava on laaja-alainen ja hyvin yleispiirteinen kaava, jonka ohjausvaikutuksen pääpaino on seudullisesti merkittävissä hankkeis-
sa ja alueissa. Maankuntakaavassa on kuitenkin ohjeita ja määräyksiä jotka tulee huomioida myös tarkemman tasonkin kaavoissa. Tällaisia 
ovat mm. vapaan rantaviivan määrä, kaupan suuryksiköiden sijoitus jne.  

Maakuntakaavat ovat herättäneet keskustelua etenkin vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumisen ohjaamisessa, tuulivoima-alueissa ja 
kaivosvarauksissa. 
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2.1.5 Strategiset yleiskaavat 

Kuntien ja kaupunkien maankäytön kehittämiseen ja maapoliittisten päätöksen tueksi laaditaan usein myös strategisen tason kaavoja. Näillä kaavoilla 

ei yleensä ole varsinaisia ohjausvaikutuksia eivätkä ne käy useinkaan perinteisen kaavoituksen mukaisia vuorovaikutuskäytäntöjä läpi. Strategiset kaa-

vat laaditaankin yleiskaavojen jne. taustamateriaaliksi ja päätöksenteon tueksi. 

2.1.6 Yleiskaava 

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittami-

nen. Yleiskaavassa esitetään tavoiteltavan kehityksen periaatteet sekä ohjataan tarkempaa suunnittelua. Joissain tapauksissa yleiskaava on rakenta-

mista suoraan ohjaava kaavamuoto (suorat rakennusluvat yleiskaavan osoittamien rakennuspaikkojen mukaan). Yleiskaava voidaan laatia myös vai-

heittain tai osa-alueittain, jolloin kaavan nimi on osayleiskaava. Ranta-alueille laaditaan rantayleiskaavoja tai rantaosayleiskaavoja, jotka on tarkoitet-

tu ohjaamaan pääasiassa loma-asumisen sijoittumista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haapaveden keskustaajaman 
osayleiskaava vuodelta 2011. 
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2.1.7 Asemakaava 

Asemakaavoitus on yksityiskohtaisin maankäytön suunnittelun taso. Asemakaavan tarkoitus on osoittaa yksityiskohtaisesti eri alueiden 

käyttötarkoitukset, esimerkiksi viheralueet, asumisen alueet, teollisuuden ja palvelujen alueet sekä ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä. 

Ranta-asemakaavalla ohjataan pääasiassa loma-asutuksen sijoittumista ranta-alueilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.8 Rakennusjärjestys 

Kuntien ja kaupunkien tulee laatia rakennusjärjestys jossa määritellään yleiset rakentamisen periaatteet. 

Rakennusjärjestystä sovelletaan etenkin aluiella jossa ei ole voimassaolevaa asemakaava tai yleiskaavaa tai jos ko. kaavoista ei löydy määräystä 

kyseessä olevaan tilanteeseen. 

2.1.9 Kaavojen oikeusvaikutteisuus 

Osayleiskaavat voidaan laatia oikeusvaikutteisena ja oikeusvaikutteettomina. Asemakaavat laaditaan aina oikeusvaikutteisina.  Nykyään yleiskaavat 

laaditaan lähes poikkeuksetta oikeusvaikutteisina. 

Yleiskaavojen osalta oikeusvaikutteisuus tarkoittaa mm. sitä, että sen perusteella voidaan myöntää rakennuslupia. 

Ote Haapaveden kaupungin 
ajantasakaavayhdistelmästä. 
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2.1.10 Rakennusluvat yleiskaava-alueilla 

Rakennusluvat alueilla joissa on voimassa vain yleiskaava voidaan rakennukset luvittaa joko suunnittelutarveratkaisuilla tai suorilla rakennusluvilla. 

Suorat rakennusluvat edellyttävät kuitenkin, että ko. paikka on: 

 Oleva rakennuspaikka ja rakentaminen on lähinnä korvaavaa tai täydentävää. 

 Rakennuspaikka on osoitettu joko MRL 44§ mukaisesti tai MRL 72 § mukaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ympäristöministeriö, Maankäyttö- ja rakennuslaki, 2000) 

44 § (30.12.2008/1129)  

Yleiskaavan käyttö rakennusluvan perus-

teena 

Yleiskaavan käytöstä rakennusluvan perus-

teena ranta-alueella säädetään 72 §:ssä. 

Rakennuslupa enintään kaksiasuntoisen asuin-

rakennuksen rakentamiseen voidaan 137 §:n 1 

momentin estämättä myöntää, jos oikeusvai-

kutteisessa yleiskaavassa on erityisesti mää-

rätty kaavan tai sen osan käyttämisestä raken-

nusluvan myöntämisen perusteena. Määräys 

voi koskea vain kyläaluetta, johon ei kohdistu 

merkittäviä rakentamispaineita. Edellytyksenä 

on lisäksi, että yleiskaava ohjaa riittävästi ra-

kentamista ja muuta maankäyttöä kyseisellä 

alueella. Yleiskaavan määräys sen käyttämi-

sestä rakennusluvan myöntämisen perusteena 

on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan. 

Yleiskaavan käytöstä tuulivoimaloiden raken-

nusluvan perusteena säädetään 77 a §:ssä. 

(11.2.2011/134)  

 

72 §  

Suunnittelutarve ranta-alueella 

Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaa-

vaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttä-

misestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös ranta-aluetta, jolla rakentamisen ja muun käytön suunnittelemi-

nen pääasiassa rantaan tukeutuvan loma-asutuksen järjestämiseksi on tarpeen alueella odotettavissa olevan 

rakentamisen vuoksi. 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske: 

1) maa- ja metsätalouden tai kalatalouden harjoittamista varten tarpeellista rakentamista; 

2) maanpuolustuksen tai rajavalvonnan tarpeisiin tapahtuvaa rakentamista; 

3) merenkulun tarpeisiin tapahtuvaa rakentamista; 

4) olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen rakentamista; 

eikä 

5) olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamista tai vähäistä laajentamista. 

Kunta voi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta kuultuaan osoittaa rakennusjärjestyksessä alueet, joilla 1 

momentissa säädetty rajoitus ei ole voimassa sen johdosta, ettei alueella ole sen sijainnin vuoksi odotettavissa 

suunnittelua edellyttävää rakentamista eikä alueella ole erityisiä luonnon- ja maisema-arvoja tai virkistyskäy-

tön tarpeita. Tällainen rakennusjärjestyksen määräys voi olla voimassa enintään kuusi vuotta kerrallaan, kui-

tenkin enintään niin kauan kuin määräyksen perusteena olleissa olosuhteissa ei ole tapahtunut sellaisia muu-

toksia, joiden vuoksi edellytyksiä määräykselle ei enää ole. (22.12.2009/1589)  

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a30.12.2008-1129
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a11.2.2011-134
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a132-1999
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a22.12.2009-1589
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2.2 Yleiskaavoituksen tarkoitus 

Yleiskaavoilla on tarkoitus ratkaista laajempia alueiden käytön haasteita tai ratkaista kysymyksiä, joilla on laajempaa merkitystä. Perinteisesti yleiskaa-

vassa määritellään:  

 Asutuksen alueet.  

 Teollisuuden ja kaupan alueet ja niiden laajentumisalueet.  

 Tärkeimmän virkistysalueet.  

 Suojelualueet. 

 Kulttuuriympäristön kohteet, alueet sekä muinaismuistot  

 Maa- ja metsätalousalueet 

 Yleisten teiden alueet 

 Erityisalueet (energiahuolto, kaatopaikat, hautausmaat jne.).  

Kaavassa joudutaan ottamaan kantaa myös erityisempiin kysymyksiin kuten: 

 Kaupan suuryksiköiden sijoittuminen. 

 Suuret teollisuushankkeet (esim. kaivokset). 

 Maatalouden suuryksiköt (esim. suursikalat). 

 Energiahuollon suuret hankkeet (merkittävät voimalat, voimalinjat). 

 Suojelualueet. 

 Valtakunnallisten hankkeiden aluevaraukset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siinä missä maakuntakaava on seudullisia, maakunnallisia ja valtakunnallisia tavoitteita toteuttava ja asemakaava selkeästi 
suoraan rakentamista ohjaava, on yleiskaavan rooli sekä strateginen että maankäytön yksityiskohtia ohjaava. Strateginen 
luonne yleiskaavalla on useimmiten kuntien tai kaupunkien taajamissa, koko kunnan yleiskaavatasolla tai kuntien yhteisissä 
yleiskaavoissa. Detaljimpaa suunnittelua edustavat rantaosayleiskaavat, joissa tavoitteena on yleensä suora kun-
nan/kaupungin rantarakennuspaikkojen luvitus (ilman kaavaa poikkeamiset käsitellään ELY-keskuksissa). Asemakaavan ver-
rattuna yleiskaava on kuitenkin yleispiirteinen jo pohjakartan tasollakin. Asemakaavoituksessa pohjakartan tarkkuustaso on 
vähintään 1:2000 (joitain ranta-asemakaavoja lukuun ottamatta), mutta yleiskaavoituksessa käytetään yleensä peruskartta 
tarkkuutta (1:20000)  

Taajamien yleiskaavoituksessa pyritään ratkaisemaan pidemmän tähtäimen tavoitteita ja suora rakentamisen ohjaus jäte-
tään asemakaavoitukselle. Rantaosayleiskaavoissa taas pyritään ohjamaan rantarakentamispainetta alueilla jossa ranta-
asemakaavoitus on liian tarkka työkalu tarpeisiin nähden eikä ns. kuivalla maalla ole merkittäviä rakentamispaineita. 
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2.3 Kaavaprosessi 

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa. Osallisia ovat maanomistajien lisäksi kaikki, joiden oloihin tai etuihin kaavoitus vaikuttaa. 

Myös viranomaiset sekä yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, ovat osallisia. Jokainen voi siis vaikuttaa omaa elinympäristöään koske-

vaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään kaavoituksesta tiedottamisesta, osallistumisesta sekä viranomais-

ten yhteistyöstä. Tavoitteena on turvata kansalaisten tiedonsaanti ja mahdollisuus osallistua suunnitelmien valmisteluun.  

Kaavaprosesseissa kaavoituksen alkamisesta eli vireilletulosta kuulutetaan esim. paikallisissa lehdissä. Prosessin aluksi laaditaan osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelma (OAS), jossa vuorovaikutus on käyty läpi. Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää 

alueelliselle ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä.  

Kaavaprosessin valmisteluvaiheessa laaditaan kaavaluonnos, joka asetetaan nähtäville laatimisvaiheen kuulemista varten (MRL 62 § ja MRA 30 §). 

Luonnoksen nähtävilläolon aikana voi jättää sitä koskevan mielipiteen. Tämän jälkeen kaavasta valmistellaan ehdotus, joka asetetaan nähtäville vähin-

tään 30 vuorokauden ajaksi. Ehdotuksesta voi jättää muistutuksen nähtävilläolon aikana. Kaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto/kunnanvaltuusto. Kaa-

van hyväksymispäätöksestä voi hakea muutosta. Yleiskaavaa ja asemakaavaa koskevasta kunnan päätöksestä voidaan valittaa hallinto-oikeuteen. Jat-

kovalitukset tehdään korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vireilletulokuulutus 

Osallistumis- ja 

arviointisuunni-

telma (OAS) 

Valmisteluvaiheen 

eli luonnosvaiheen 

kuuleminen 

Hyväksyminen Ehdotusvaihe 

Kaavaprosessi 
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2.4 Yleiskaavoituksen vaiheet 

Yleiskaavoitus käynnistyy, kuten kaikki julkiset kaavahankkeet, kyseisen kaupungin tai kunnan organisaation mukaisella päätöksellä kaavoitukseen 

ryhtymisestä. Harkinnanvaraisesti kunta/kaupunki tekee kaavan itse kokonaan tai palkkaa työhön kokonaan tai osittain konsultin. 

2.4.1 Tarve ja tavoitteet 

Ennen kaavoituksen käynnistymistä on yleensä käyty kunnassa/kaupungissa arviointi kaavoituksen tarpeellisuudesta ja todennäköisesti myös alusta-

vaa tavoitteiden asettelua. Hanketyyppisissä kaavoissa (jokin merkittävä asia tarvitsee yleiskaavoitusta) tavoitteet ovat yleensä varsin selkeät. Muuten 

tavoitteet ja mitoitus selkeytyvät prosessin edetessä. 

2.4.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty asiakirja joka tulee laatia kaikkia kaavahankkeita varten. 

OAS:ssa kuvataan kaavoitustehtävää, tavoitteita sekä määritellään kaavatyössä käytettävät osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet, laajuus ja 

tavat. OAS:ssa selvitetään, miten osalliset voivat esittää mielipiteensä kaavoituksen eri vaiheissa ja miten tästä tiedotetaan. Arviointiosassa selvitetään 

kaavan toteutukseen liittyvät vaikutukset ja niiden arviointimenetelmät.  OAS:ssa on esitetty myös hankkeen alustava aikataulu. 

2.4.3 Lähtötiedot 

Hanke käynnistyy yleisimmin lähtötietojen keräämisellä. Yleisimmin tarvitaan: 

 Pohjakartta (maastotietokanta eli peruskartta 1:25000) 

 Ylempiasteiset suunnitelmat (Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet, maakuntakaava) 

 Olevat kaavat (voimassaoleva yleiskaava, asemakaavat) 

  Muut suunnitelmat (tiesuunnitelmat, liikenneturvallisuussuunnitelmat, vesihuollon yleissuunnitelmat jne.) 

 Maanomistustiedot 

 Muut mahdolliset hankkeeseen vaikuttavat tiedot (olevat luettelot esim. kulttuurihistoriallisista kohteista, muinaismuistoista, maaperän 
mahdolliset erityispiirteet, pohjavesialueet jne.) 

 Väestötiedot 

 Tiedot elinkeinoista ja palveluista 

 Yhdyskuntatekniset verkostot (viemäröinti, runkovesijohdot, sähkölinjat) 

Nykytilanteesta laaditaan tässä vaiheessa yleensä ns. 0-kaava jossa oleva rakenne on kuvattu yleiskaavamerkinnöillä. 
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2.4.4 Viranomaisneuvottelut 

Lähtötietojen selvittelyn käynnistyttyä on yleensä tarpeen järjestää ensimmäinen viranomaisneuvottelu, jossa käydään läpi viranomaisten alustavat 

tavoitteet ja käsitellään tulevat selvitystarpeet.  

2.4.5 Selvitykset 

Lähtötietojen ohella tärkeitä ovat kaavaa varten laadittavat selvitykset. Yleisimmät selvitykset ovat: 

 Luontoselvitys (tehdään lähes aina) 

 Maisemaselvitykset (maisemarakenne, maisemakuva) 

 Kulttuuriympäristön inventointi (rakennukset ja kulttuurimaiseman erityiskohteet kohteet kuten perinnemaisemat) 

Lisäksi tilanteesta riippuen selvitetään tarvittaessa: 

 Muinaismuistot 

 Kyläkaavoissa ja rantayleiskaavoissa emätilaselvitys 

 Tarkemmat maaperäselvitykset 

 Muut mahdolliset selvitykset (liikenne, melu, tärinä jne.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatjusjärven osayleiskaavaa varten laadittiin luontoselvitys, maisemaselvitys, kulttuuriympäristön inventointi, muinaismuisto-
jen inventointi ja emätilaselvitys. 

Edellä mainitut selvitykset edustavat yleiskaavoituksessa vähimmäistasoa. Ennen vuotta 2009 muinaismuistojen osalta tehtiin 
harvoin erilliselvityksiä, mutta nykyään ne ovat lähes vakiintunut käytäntö.  

Muita mahdollisia selvityksiä saattavat olla esim. erilliset linnustoselvitykset (esim. tuulivoimakaavat), laajat asukaskyselyt 
(keskustojen kaavat), erilaiset ympäristön ongelma-alueet (pilaantuneet maa-alueet jne.) Tällaiset selvitykset ovat tapauskoh-
taisia ja liittyvät usein hankekaavatyyppisiin yleiskaavoihin.  

Merkittävissä hankkeissa (esim. ydinvoimaloissa, laajoissa tuulivoima-alueissa tai kaivoksissa) 

voidaan myös soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) (Ympäristöhallinen yleinen verkkopalvelu) 
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2.4.6 Maastotyöt 

Kaavoituksen maastotyöt tehtiin pääosin kesällä 2011 sekä täydentävät tarkistukset 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maastokäynnit yleiskaavoissa ovat usein haastavia. Alueet ovat laajoja ja maastotöillä pyritäänkin saamaan alueesta ensisi-
jaisesti yleiskuva, ”tunnelma”. Samalla keskitytään myös jo tiedossa oleviin erityiskohteisiin. Maastokäynnin aikana tehdään 
tarvittaessa myös selvitystyötä esim. kulttuurihistorian osalta. Maastotöissä tulee varautua kohtaamisiin maanomistajien ja 
muiden asukkaiden kanssa. Työn tilaajan/ohjaajan kanssa voi olla syytä sopia hankkeen tiedottamisen periaatteista, jottei 
prosessista liikkuisi väärää tai ristiriitaista informaatiota. 
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Autolle yleiskaavoituksessa kertyy runsaasti  kilometrejä …  

(Vatjusjärven OYK) 

…. mutta joskus maastokäynneillä  polkupyöräkin on käyttökelpoinen 

kulkuneuvo (Utajärvi, taajama - Vaalan kunnan raja ROYK) 
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2.4.7 Vuorovaikutus 

Nykyaikaisessa kaavoituksessa vuorovaikutus hankkeen eri vaiheissa on tärkeää. Läpinäkyvä ja avoin päätöksenteko edistävät riidattomaan lopputu-

lokseen pääsemistä. 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa vähimmäisvaatimuksena on riittävän laaja tiedottaminen  kaavoituksen eri vaiheista ja päätöksenteon oikeat menette-

lyt ja niihin vaikuttamisen mahdollisuudet. Pääpiirteittäin vuorovaikutuksen mahdollisuudet etenevät seuraavasti: 

 Päätös kaavoituksen ryhtymisestä (vireilletulo) 

 OAS:n nähtäville asettaminen 

 Mahdolliset yleisötilaisuudet 

 Kaavan eri vaiheiden nähtävilläolot (luonnos/luonnokset, ehdotus) 

 Kaavan hyväksyminen 

Kaikkia vaiheita edeltää riittävä tiedottaminen esim. paikallislehdissä, kunnan internet-sivuilla, kunnan ilmoitustaululla jne. Kaavan eri vaiheet mene-

vät tapauskohtaisen päätöksenteko prosessin läpi joiden pöytäkirjat ovat julkisia. Yleensä kaavoituksen aloituksesta tekee päätöksen kun-

nan/kaupuginhallitus. Nähtäville asettamisista päättää myös useimmiten kunnan/kaupunginhallitus. Joskus päätöksen tekoa on välivaiheissa delegoi-

tu esim. tekniselle lautakunnalle. Varsinaisen kaavan hyväksyy valtuusto. 

Kaavoituksen käytännön ohjausta varten voidaan perustaa luottamushenkilöistä ja keskeisimmistä viranhaltioista koostuvat toimikunta/ohjausryhmä, 

joka edustaa luottamuselinten toimivaltaa käytännön työskentelyssä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatjusjärven kaavahankkeessa järjestettiin kylällä kaksi asukas/maanomistajatilaisuutta (21.10.2011 ja 7.6.2012), jossa hankkeen 
eri vaiheita esiteltiin. Osanotto tilaisuuksiin oli varsin vilkas ja käydyt keskustelut pääosin rakentavia. Perinteisesti yleisötilaisuuk-
sissa saattaa tulla esille vanhoja ristiriistoja ja muita varsinaiseen kaavoituksen liittymättömiä asioita. Usein myös kaavoituksen 
tarpeellisuutta yleisellä tasolla epäillään ja kritisoidaan.  

Yleisötilaisuuksissa korostuu kaavoittajan persoona ja taidot ilmaista asiansa julkisesti. Suunnittelijalta vaaditaan myös psykolo-
gista silmää tilanteen tunnistamiseen ja oman esityksensä tyylin muokkaamista kulloistakin tilannetta varten. Esitystä ei suinkaan 
tarvitse uusia jokaista hetkeä varteen, vaan yleensä riittää asioiden painotusten muutokset. Tärkeintä on kuitenkin rehellisyys eikä 
kaikkia voi miellyttää. Kaavoittaja saa olla oma persoona eikä kritiikkiä pidä pelätä. 
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2.4.8 Tavoitteet ja mitoitus 

Prosessin edettyä pitemmälle selkeytyvät yleensä kaavan tavoitteet ja mitoitus. 

 

 

 

 

 

 

 

Osanotto yleisötilaisuuksissa saattaa joskus jäädä vähäi-

seksi. 

(Vatjusjärven osayleiskaava) 
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2.4.9 Valmisteluvaihe 

Lähtötietojen keräämisen ja selvitysten valmistumisen jälkeen laaditaan ensimmäiset luonnokset. Luonnosvaihetta voi edeltää erilaisten rakennemal-

linen laatiminen, jossa testataan eri tavoitteita ja mitoitusvaihtoehtoja. 

Yleiskaavoista laaditaan yleensä vain yksi luonnos nähtäville. Luonnos asetetaan nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Nähtävilläolon aikana osallisilla 

on mahdollisuus jättää kaavasta mielipiteensä. Viranomaisilta ja kunnan/kaupungin toimielimilta (lautakunnat) ja muilta tarpeellisilta tahoilta pyyde-

tään lausunnot. 

Luonnosvaiheen aikana voi olla tarpeen järjestää yleisötilaisuus kaavaratkaisun esittelemiseksi. 

2.4.10 Viranomaisneuvottelu 

Laissa määritellään viranomaisneuvottelu pidettäväksi vasta ehdotusvaiheessa, mutta kaavahankkeen joustavan eteenpäin menon varmistamiseksi 

toinen viranomaisneuvottelu on syytä pitää luonnosvaiheen jälkeen tai aikana.  

2.4.11 Ehdotusvaihe eli virallinen nähtävilläolo. 

Luonnosvaiheen palaute käsitellään. Kaikkiin kirjallisesti jätettyihin mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditaan perustellut vastineet. Palautteesta tehdään 

tarvittavat johtopäätökset ja kaavaan tehdään niiden vaatimat muutokset ja tarkistukset. Myös prosessin aikana tarkentuneet tavoitteet huomioi-

daan.  

Virallinen nähtävilläolo kestää vähintään 30 päivää. 

Nähtävilläolon aikana osallisilla on mahdollisuus jättää kaavasta muistutus. Viranomaisilta ja kunnan/kaupungin toimielimilta ja muilta tarpeellisilta 

tahoilta pyydetään lausunnot. 

 

 

 

 

 

 

Jos muutokset ovat merkittäviä tai jos esim. vuorovaikutus on ollut puutteellista, voidaan kaava joutua laittamaan uudestaan luonnoksena 
nähtäville. Vuorovaikutus voi olla puutteellista esim. siten, että ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille ei ole ilmoitettu ajoissa. 
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2.4.12 Hyväksymien 

Ehdotusvaiheen palaute käsitellään. Kaikkiin kirjallisesti jätettyihin muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan perustellut vastineet. Palautteesta tehdään 

tarvittavat johtopäätökset ja kaavaan tehdään niiden vaatimat muutokset ja tarkistukset. 

Jos kaavaratkaisuun ei ole tullut merkittäviä muutoksia eikä kaavahankkeessa ole muutenkaan ratkaisemattomissa olevia ristiriitoja voidaan kaava 

esittää valtuuston hyväksyttäväksi. 

Valtuuston päätöksestä voi kuntalainen halutessaan valittaa 30 päivän kuluessa päätöksen julkitulon jälkeen. Valitukset käsitellään hallinto-

oikeuksissa ja mahdollisesti korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

Laatimistani yleiskaavoista (n. 10 kaavaa) on valitettu vain kerran viimeisen 13 vuoden aikana n. Valitus koski saamatta jää-
nyttä rakennuspaikkaa ja hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Kylä- ja rantayleiskaavoissa valitukset kohdistuvatkin yleensä ra-
kennuspaikkoihin tai niiden muodostumisen periaatteisiin (esim. emätilaselvitys) Valitukset ovat siis leimallisesti maanomistuk-
seen ja sen hyödyntämiseen liittyviä. Aluevarauksista tai muista karttaan liittyvistä rajauksista on yleensä voitu sopia jo kaavan 
muissa vaiheissa. Koko kaavaa koskevat periaatteelliset valitukset kohdistuvat yleensä hanketyyppisiin kaavoihin, kuten tuuli-
voimayleiskaavoihin tai kaivoshankkeisiin. 
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3 Vatjusjärven osayleiskaava 

3.1 Taustaa 

Vatjusjärven sijaitsee Haapaveden keskustaajaman eteläpuolella noin 5 km keskustasta etelään. Kylän yleisilmettä luonnehtii kulttuurivaikutteinen 

ympäristö ja maisemaa hallitsevat peltoalueiden lisäksi Iso- ja Pieni-Vatjusjärvi. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu myös Kurranjärvi ja Valkeinen. 

Alueen halkaisee pohjois-eteläsuunnassa Nivalaan johtava tie 793. Asukkaita kylällä on väestörekisterikeskuksen mukaan 506 henkilöä (2012) 

Vatjusjärvelle oli laadittu osayleiskaavat vuosina 1985 ja 1987. Kaavat eivät olleet oikeusvaikutteisia ja olivat monin osin vanhentuneita. Koska kylältä 

puuttui ajantasainen maankäytön suunnitelma, oli tarpeen päivittää yleiskaavat. Esim. uusien rakennuspaikkojen osoittaminen suunnittelutarverat-

kaisuilla oli osoittautunut vaikeaksi ja rannoille rakentaminen poikkeusluvilla käytännössä mahdotonta. Lisäksi Vatjusjärvi oli viimeisinä merkittävim-

piä kyliä Haapaveden keskustaajaman lähellä joita ei oltu yleiskaavoitettu. 

Haapaveden kaupungilla ja AIRIX Ympäristö Oy:llä (nyk. Sweco ympäristö Oy) oli puitesopimus kaavahankkeista. Yleiskaavatyön pääsuunnittelijaksi va-

littiin jo useiden vuosien ajan Haapavedelle kaavatöitä tehnyt tekn. kand. Mikko Korhonen. Laadunvarmistajana toimi samasta yrityksestä  DI Tapio 

Tuuttila.  Haapaveden kaupungilta työtä ohjasi kaupungin viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä koostuva maankäyttötoimikunta sekä käytännön yh-

teydenpidossa maankäyttöinsinööri Jorma Kukonlehto ja rakennustarkasta Risto Pekkala. (Haapavesi & Sweco ympäristö , 2014) 

 

 

 

Haapaveden kaupungin kanssa pitkään jatkuneen yhteistyön johdosta valikoiduin pääsuunnittelijaksi tähän hankkeeseen. Muut 
työryhmän jäsenet olivat asukaskyselyn tulokset koonnut ja analysoinut Johanna Lehto (FM maantietiede). Johanna Lehto kerä-
si lisäksi tilastoaineistoa asukasmääristä jne. Karttojen piirtämisessä avusti suunnitteluavustaja Tuija Junttila. Laadunvarmis-
tajaksi merkitty Tapio Tuuttila (DI) toimi tarkastusten lisäksi ”keskustelukumppanina”. Luontoselvitykset ja muinaismuistoin-
ventointi teetettiin alikonsultilla. Kulttuurihistoriallisten rakennusten kartoitus tehtiin omana työnä. 
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Kaava-alueen sijainti ja rajaus. 
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Haapaveden kaupunki määritteli osayleiskaavalle tavoitteet: 

”Vatjusjärvien osaayleiskaavoituksen tarkoituksena on oikeusvaikutteisen yleiskaavan laatiminen kylän maankäyttöä ohjaamaan. Kaavatyötä ohjaa-

vat kaupungin ja kylän asukkaiden tavoitteet, suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet sekä valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet. 

Alustavia tavoitteita ovat olleet: 

 kylän elinvoimaisuuden säilyttäminen 

 alueen elinkeinojen toimintaedellytysten säilyttäminen ja kehittäminen 

 ympäristön laadun säilyttäminen ja parantaminen 

 luonnon- ja perinnemaiseman suojelu 

 maaseutumaisen asumisen edistäminen sekä tonttitarjonnan monipuolisuuden lisääminen 

 edistetään maiseman ja kulttuuriympäristöön liittyvien arvojen säilymistä 

 turvataan maatalouden ja muun yritystoiminnan toimintaedellytykset 

 tuetaan kyläkoulun säilymistä  

 tuetaan rantojen virkistyskäyttöä 

 selvitetään rantarakentamisen mahdollisuudet 

 kestävä kehitys 

Vatjusjärven osayleiskaavan tavoitteena on tukea kylän kasvua ja kehittymistä. Tavoitteena on, että Vatjusjärvi olisi jatkossakin vireä asuinpaikka, jos-

sa maatalouselinkeinon ja muun yritystoiminnan harjoittaminen on vahvaa.  

Maatalouselinkeinon harjoittaminen turvataan, ja sitä kautta arvokkaat viljelysalueet säilytetään avoimina.  

Kylän elinvoimaisuutta ja uusien asukkaiden määrää pyritään lisäämään etenkin koulun läheisyyteen sijoittuvilla uusilla rakennuspaikoilla. Näin kylän 

keskustaa tiivistetään ja uusille oppilaille mahdollistetaan turvallinen koulutie. ” (Haapavesi & Sweco ympäristö , 2014) 

Rakennuslupien myöntämisen pohjaksi päätettiin, että kaavalla voitaisiin myöntää luvat MRL 44§ ja MRL 72§ perusteella. (Ympäristöministeriö, 

Maankäyttö- ja rakennuslaki, 2000) 
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Kaavojen tavoitteet, varsinkin prosesseissa joissa ei ole konkreettisia hankkeita taustalla, ovat usein aika yleispiirteisiä ja 
”maailmaa syleileviä”. Vatjusjärven osaltakin yleiskaavoitustarve laukesi käytännössä siihen, että suunnittelutarveharkinta ja 
rantojen poikkeamiset eivät olleet enää mahdollisia ilman tarkempaa suunnittelua. Rakentamispaine oli noussut liian suureksi 
, jotta rakentaminen voitaisiin ratkaista ilman uutta kaavaa. Lisäksi mm. paikallinen ELY-keskus vastusti lupia. Samalla oli 
kuitenkin hyvä määritellä kaavalle laajempiakin tavoitteita prosessin tueksi. Hieman laaja-alaisetkin tavoitteet voivat herkis-
tää ihmiset ajattelemaan kylänsä asioita omaa rakennuspaikkaa laajemmin. 

Useat tavoitteet ovat kaavoituksen kannalta vaikeasti toteuttavissa ja ne ovatkin enemmän tavoitteita joiden toteutumista 
kaavoituksella ei tulisi estää. Tällaisia ovat mm. kylien elinvoimaisuus ja kestäväkehitys. Kaavalla luodaan mahdollisuuksia ja 
ehkä poistetaan esteitä, mutta kovin konkreettista ei välttämättä voida tehdä. Hyvä esimerkki siitä, että ei luoda esteitä ta-
voitteille on elinkeinoelämän toimintaedellytysten säilyttämien. Maaseudulla kylissä elinkeinona on yleisesti maatalous ja sen 
toimintaedellytyksiin kuuluu mm. hyvien peltojen säilyttäminen ja se ettei uutta asumista tuoda liian lähelle maataloutta. Uusi 
asutus liian lähellä maaseudun ”ominaistuoksua” saattaa synnyttää turhia ristiriitoja. 

Virkistyskäytön kehittämiseksi riittää usein pelkästään sen, että huolehditaan riittävästä vapaan rantaviivan määrästä. Maa-
seutukylissä ei ole yleensä tarpeen kehittää ylenpalttisesti virkistysreittejä, uimarantoja tai venevalkamia.  

Kylän elinvoimaisuuteen voidaan vaikuttaa pyrkimällä lisäämään tonttitarjontaa joko suoran rakennusluvan mahdollisuuksil-
la tai määrittelemällä alueita, joihin voi hakea suunnittelutarveratkaisuja. Koska maaseudulla maanomistus on yleensä yksi-
tyistä eivät uudet mahdollisuudet välttämättä käynnistä tonttikauppaa. 
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3.2 Mitoitus 

3.2.1 Rantarakentaminen 

Rantarakentamisen mitoituksessa käytetään yleisesti ns. Etelä-Savon mallia, jossa vesistöille määritellään luonnollinen rantaviiva (keskiveden mukai-

nen rantaviiva peruskartalla). Luonnollisesta rantaviivasta muokataan ns. muunnettu rantaviiva, jossa rantaviiva osat kerrotaan rannan muodot huo-

mioivilla kertoimilla. Kertoimet huomioidaan mm. kapeisiin lahdet ja niemet eli voimakkaasti polveileva rantaviiva muodostaan luonnollista rantaa ly-

hyemmän muunnetun rantaviivan (ks. Muunnetun rantaviivan laskentaperusteet) (Ympäristöministeriö, Rantojen maankäytön suunnittelu - opas, 

2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaikki rannat suunnittelualueen merkittävistä vesistöistä lasketaan. Myös, pellot, suot ja tulva-alueet ovat mukana laskennassa. Tilanomistajalle mer-

kitään mitoituksen mukaan tulevista rakennuspaikoista niin monta kuin on rakentamisen kannalta mahdollista huomioiden muut erityisedellytykset 
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(yhdyskuntarakenne jne…). Jos rakennuspaikkoja jää yli, jaetaan ne saman kantatilan muille rakennuspaikan toivojille. Jakamisessa huomioidaan aikai-

semmin saadut rakennuspaikat, rantaviivan pituus, ympäristötekijät sekä rakennettavuuteen liittyvät asiat.  

Rantarakentamisen erityispiirteet koskevat kaikkia rakennuspaikkoja jotka sijaitsevat rantavyöhykkeellä. Rantavyöhykkeeksi lasketaan n. 100 m etäi-

syydellä rantaviivasta oleva alue. Rantavyöhykkeen vähimmäisleveys on 50 m.  

3.2.2 Rantavyöhykkeen ulkopuolinen rakentaminen 

Kyläalueen ns. ”kuivan maanrakentaminen” on nykyisten ohjeiden mukaan myös määriteltävä tarkemmin soveltaen emätilaselvitystä. Jos rakentami-

sen ohjauksessa halutaan soveltaa maankäyttö- ja rakennuslain 44§:n perustuvaa suoraa rakennusluvitusta, on uuden rakennuspaikan sijainti pystyt-

tävä osoittamaan tilakohtaisesti ja rakentamisen tulee perustua tasapuolisuuteen. 

Yhdyskuntarakenteen ja lähinnä kevyen liikenteen turvallisuuden (pyörätie) mukaan Vatjusjärvien osayleiskaava-alue on jaettu neljään osaan.  

Uutta rakentamista ei osoiteta pelloille, melualueille eikä luonto- tms. arvoiltaan arvokkaille alueille. Rakennuspaikan harkitaan vaikuttavat myös lii-

kenteelliset seikat (mm. liittymien osoittaminen päätielle tai olevien hyödyntäminen). Jo saadut tai rakennetut rakennuspaikat vähentävät uusien ra-

kennuspaikkojen määrää. 

Emätilan kokonaispinta-alasta lasketaan mitoitukseen puolet. Tämä jaetaan mitoitusvyöhykkeestä riippuen joko 1 ha:lla tai 0.5 ha:lla. Saatu luku suh-

teutettuna jo oleviin rakennuksiin ratkaisee rakennusoikeuden mahdollisuuden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitoitus harkittiin kaavahankkeen alkuvaiheessa. Maankäyttö- ja rakennuslaki ei esimerkiksi anna juurikaan selkeitä ohjeita mi-
toitukselle, vaan ne perustuvatkin olevaan tilanteeseen, tavoitteisiin ja vakiintuneisiin käytäntöihin. Esim. ilan pinta-alan vähim-
mäismäärä perustui osin tonttikohtaisen jätevedenkäsittelyn tilavaatimuksiin. Myös yleiskaava yleispiirteisyys vaikutti asiaan. 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuspaikan vähimmäispinta-ala kaavojen ulkopuolella on 2000 m² 
(Ympäristöministeriö, Maankäyttö- ja rakennuslaki, 2000) .Yleiskaavoissa tätä lukua on yleisesti tulkittu ylöspäin, jotta saadaan 
suunnitteluvaraa rakentamiselle ja mahdollistettua järkevät tonttikohtaiset jätevesien käsittelyjärjestelmät. Yleensä yleiskaava-
alueilla pinta-ala vaatimuksena on käytetty 3000 -5000 m²:iä. 

 

Rannan mitoitus perustui yleisiin käytäntöihin (Ympäristöministeriö, Rantojen maankäytön suunnittelu - opas, 2005) 

ja viranomaisten (ELY-keskus, maakunnan liitto)  kanssa sovittuihin periaatteisin. 
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3.2.3 Mitoitusperiaatteita 

Kaava-alue (pinta-ala 16 km²) on jaettu suunnittelussa karkeasti kolmeen mitoitusvyöhykkeeseen. Nämä määrittävät myös kylän kokonaisrakenteen. 

Uusi pysyvä rakentaminen sijoittuu pääosin ”kuivalle maalle”, omarantaisia uusia omakotirakennuspaikkoja ei juurikaan ole. Uusia pysyvän asumisen 

rakennuspaikkoja luonnoksessa on 54 ja lomarakennuspaikkoja 22. (Haapavesi & Sweco ympäristö , 2014) 

Pysyvän rakentamisen määräksi alueilla, jossa voi käyttää MRL 44§ mukaista luvitusta, on  oppaissa arvioitu noin 2 rakennuspaikka/vuosi. Tämä luku 

on ehkä perustelu vetovoimaisten kaupunkiseutujen lähellä, jossa keskuskaupungin tonttimaan tarjonta ja hinta ovat sen suuruiset, että lähialueen 

maaseututaajamat ovat vetovoimaisia. Tällöin liian suuri mitoitus voi johtaa hallitsemattomaan kehitykseen. Haapavedelle rakentamisen paine on kui-

tenkin kokonaisuudessaan varsin maltillinen ja vaaraa kylä-alueiden kautta rakenteen hajoamiseen pieni. Lisäksi yksityisten tonttien liikkuminen 

markkinoilla on varsin verkkaista. Tällöin on perusteltua käyttää hieman korkeampaa mitoitusta  noin 4 – 5 rakennuspaikkaa/vuosi, jolloin ylimäärä 

toimii ”valinnanvarana”. Ei ole todennäköistä, että suurempi tarjonta aiheuttaisi voimakkaan rakentamispaineen kylän alueella.  

Maanomistajatoiveiden toteuttamisessa käytetään pyöristyssääntöä, jossa 0.5 tai sitä suurempi desimaali pyöristetään lähimpään ykköseen. Eli jos 

laskennallinen rakennuspaikkokkamäärä on esim. 0.6, pyöristetään se yhteen rakennuspaikkaan. (Haapavesi & Sweco ympäristö , 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uuden rantarakentamisen sijoittamisessa on käytetty mitoituslukuna 8,5 rakennuspaikkaa/muunnettu rantaviivakilometri. 
Nykytilanteen mukaan mitoitus ylittyy Isolla Vatjusjärvellä. Laskennassa on yhdistetty kaikkien järvien rantaviivan pituus, kos-
ka Kurranjärvellä ja Valkeiselle luku on pieni. Koska Vatjusjärvet isompina vesistöinä kestävät hieman suuremman mitoituksen 
,voivat vähemmän rakennetut järvet tasapainottavat kokonaismitoitusta.  

Rakennuspaikkojen osoittamisessa rannoille on huomioitu myös vapaan rantaviivan osuus, jonka tulisi olla noin puolet ranta-
viivasta ja tarpeeksi yhtenäinen. ”Vapaaksi” rannaksi voidaan mieltää vähintään 200-250 metrin rantaosuus. Tätä lyhyemmillä 
rannoilla sosiaalinen paine ja jokamiehenoikeuksien rajoitukset vaikuttavat rannan käytettävyyteen. K
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Vyöhykkeet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyöhykejaottelu on järkevä tapa hallita erityyppisistä 
alueista koostuvaa suunnittelualuetta. Alueilla voi ol-
la eroavaisuuksia esim. yhdyskuntarakenteen, mai-
seman tai rakentamistiheyden  kannalta. Vatjusjär-
ven kaava-alue esimerkiksi jakautui varsin luontevas-
ti kolmeen eri vyöhykkeeseen. (Ympäristöministeriö, 
Kyläkaavoitus- Yleiskaava maaseuturakentamisen 
ohjaamisessa -opas, 2009) (Ympäristöministeriö, 
Rantojen maankäytön suunnittelu - opas, 2005) 

Vyöhykejako (Haapavesi & Sweco ympäristö , 2014) 
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vyöhyke I 

Alue sijaitsee Vatjusjärven koulun lähistöllä Nivalantien länsipuolella. Alueeseen kuuluu  myös Kurranjärvi. Yhdyskuntarakenteen ja liikenneturvalli-

suuden kannalta alue on edullinen. Rakennuspaikan harkinnassa on otettu huomioon: 

 yksi rakennuspaikka, jos tilan pinta-ala vähintään 0.5 ha 

 kaksi rakennuspaikkaa, jos tilan pinta-ala vähintään 1.5 ha. 

Yhdelle tilalle ei kahta useampaa rakennuspaikkaa. 

vyöhyke II 

Alue sijaitsee Nivantien länsipuolella koulun lähistöltä kaava-alueen pohjoisrajalle. Yhdyskuntarakenteellisesti alue on kohtuullinen ja kevyen liiken-

teen liikenneturvallisuus on hyvä. 

Rakennuspaikan harkinnassa on otettu huomioon: 

 yksi rakennuspaikka, jos tilan pinta-ala vähintään 1 ha 

 kaksi rakennuspaikkaa, jos tilan pinta-ala vähintään 1.5 ha. 

Yhdelle tilalle ei kahta useampaa rakennuspaikkaa. 

vyöhyke III 

Alue sijaitsee pääosin Nivalantien pohjoispuolella, Etelärannantien varrella. Yhdyskuntarakenteellisesti alueen sijainti on kohtuullinen, mutta kevyen-

liikenteen turvallisuudessa koulun suuntaan on parantamisen varaa. 

Rakennuspaikan harkinnassa on otettu huomioon: 

 yksi rakennuspaikka,jos tilan pinta-ala on vähintään 1 ha. 

vyöhyke IV 

Alue sijaitsee pääosin Nivalantien ja Vatjusjärvien itäpuolella. Yhdyskuntarakenteellisesti alue ei ole paras mahdollinen. Alueelle on tavoitteena sijoit-

taa pääasiassa uutta loma-asumista. Rakennuspaikkojen sijoittamisessa käytetään tapauskohtaista harkintaa. 
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Emätilaperiaate (myös kantatilaperiaate) on pitkään käytetty laskennallinen menetelmä, jolla pyritään sovittamaan yhteen  
rantojen rakentamispaine ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Periaate on, että kantatila (tiettynä poikkileikkausajan-
kohtana) on saanut ajan kuluessa etua lohkoituista rakennuspaikoista ja se rasittaa myös siitä irrotettuja palstoja/tiloja. Me-
netelmällä halutaan välttää kohtuuton ”hyötyä hyödyn päälle”-tilanne. Ilman tarkastelua jokin emätila/maanomistaja saat-
taisi saada täytettyä omilla rakennuspaikoilla koko rannan laskennallisen mitoitusmäärän. Emätilaperiaate  on selkeä las-
kennallinen menetelmä, joka tuottaa varsin kiistatonta tietoa rakennuspaikkojen jakautumisesta.  

Emätilaperiaate on kuitenkin aika huono menetelmä tilanteissa, joissa rantojen ”ei mitattavissa olevat” ominaisuudet tulisi 
huomioida. Esim. maisemallisesti arvokkaiden peltojen rajoitukset voivat johtaa tulkintaerimielisyyksiin. Lisäksi useimmiten 
käytetyt poikkileikkausvuodet (hetki jonka mukaan kantatilan olemassa olo määritellään) ovat jo aika vanhoja (1959 , 1969) 
Historiallinen hyöty esim. suvun sisällä on jo ”hämärtynyt” eikä alkuperäistä hyötymistä voida ehkä enää jäljittää. Lisäksi ny-
kyiset tilat saattavat koostua osista, jotka kuuluvat eri emätiloihin, jolloin periaatteiden määrittely on vaikeaa. Aikaisemmin 
emätilaperiaate oli käytännössä välttämättömyys rantojen suunnittelun ohjauksessa, mutta nykyisin siihen ollaan etsimässä 
vaihtoehtoisia ratkaisuja. Erilaisia nykytilanteeseen liittyviä tarkasteluja on myös käytetty. Edelleenkin vaikeutena on tasa-
puolisuus ja tavoite menetelmien yksinkertaisuudesta ja yleispätevyydestä., 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin tuli uudistuksen myötä vuonna 2000 pykälä, joka mahdollisti suorat rakennusluvat yleiskaava-
alueilla myös ranta-alueiden ulkopuolella. Aikaisemmin kaavat, joissa rakennuslupa uusille paikoille suoran rakennusvalvon-
nan/lautakunnan luvalla, olivat periaatteessa tältä osin laittomia. 

Ko. pykälää varten laadittiin myös opas (Ympäristöministeriö, Kyläkaavoitus- Yleiskaava maaseuturakentamisen 
ohjaamisessa -opas, 2009), jossa suunnittelua ohjattiin. Eräs tärkeimmistä termeistä oli ”maltillinen rakentamispaine”, joka 
varsinaisen oppaan ulkopuolella määriteltiin 2 rp/vuosi. Määrä oli pitkälti pk-seudun kuntien tavoitteiden pohjalta määritel-
ty.  Tätä mitoituslukua ei pidetty hyvänä, koska se ei olisi  tasapuolinen maanomistajien kannalta eikä kaupungin tavoitteiden 
mukainen. Kasvukeskusten ulkopuolisilla alueilla kaikki rakennuspaikat eivät mene välittömästi kaupaksi (tarjonta ylittää ky-
synnän), jolloin hallitsematon yhdyskuntarakenteen muutos ei ole vaarana. Vatjusjärvellä hyväksyttiinkin ”harkittu ylimitoi-
tus”, jolloin katsottiin, että todellinen kasvu on ehkä 1-2 rakennuspaikkaa vuodessa ja todellisuuteen suhteutettu ylimitoitus 
on lähinnä  valinnan varaa tonttitarjonnassa. 
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Vapaa rantaviiva 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan riittävästä vapaan rantaviivan määrästä täytyy huolehtia, jos kaavalla ohjataan pääasiassa lomarakentamista. 

Voimassa olevan Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan mukaan vapaata rantaa tulee olla noin puolet rannasta. (Pohjois-Pohjanmaa, 2005) Yleisesti 

käytetyn periaatteen mukaan käyttökelpoinen vapaan rantaviivan pituus olisi vähintään noin 250 metriä. Pituus juontuu osaltaan jokamiehen oikeuk-

sista ja sen vaatimuksista pihapiirien rauhoittamiseksi. Tämä periaate soveltunee kuitenkin parhaiten lähinnä metsäalueille,  hyvin väljästi rakennetuil-

le haja-asutusalueille tai erämaa-alueille, joissa on totuttu väljempään ympäristöön ja etäisyys naapureihin on ollut suurempi. 

Tiiviimmillä tai vanhoilla kyläalueilla pihojen reviirit ovat kuitenkin suppeammat, naapurit ovat lähempänä ja ”läheisyyteen” on totuttu. Rannan sa-

tunnaista käyttöä voidaan hyväksyä lähempänäkin kuin 200 metriä. Vapaaksi rannaksi voidaan mieltää eri tavalla vanhoilla, vahvasti kulttuurivaikut-

teisilla tai taajama-alueilla kuin erämaisemmilla tai loma-asutusalueilla. Edellytyksenä on kuitenkin, että rantaan pääsy ja vesialueen käyttö on muuten 

kohtuullisesti järjestetty. Maaseutualueilla iso osa vapaasta rannasta on peltoalueita. Näiden rantojen merkitys on lähinnä maisemallinen eikä niillä 

ole varsinaisesti virkistys- tms. käyttöä. Nämä rantaviivan osat voi laskea vapaaksi rannaksi vaikka ne sijaitsisivatkin olevan esim. maatilan edessä, kos-

ka ne eivät estä esim. kalastusta rannan tuntumassa tai rantautumista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatjusjärvien alue on vanhaa, hyvin kulttuurivai-

kutteista aluetta, jossa pellot ja muut viljelykset hallitsevat maisemaa. Edes vähän rakennettu Valkeinen ei ole erämainen luonteeltaan. Rantojen ra-

kennuskannasta iso osa on pysyvää asumista. Suuri osa järvien rannoista on myös peltoa.  Vatjusjärvillä Iso-Vatjusjärven ja Pienen Vatjusjärven mitoi-

Kyläalueilla asutuksen ra-
kenne on usein väljän taaja-
man kaltainen ja pihapiirit 
ovat varsin selkeästi havait-
tavissa. Pihapiirin raja muo-
dostaa siis eräänlaisen ”tila-
rajan” ja siten lähelläkin pi-
han ulkopuolella liikkuva ei 
koe tunkeutuvansa toisen re-
viirille. Reviiriä voi kuitenkin 
laajentaa esim. pihaa ympä-
röivät viljelykset ja tai vaikka 
taloa vahtiva koira tai kuten 
Vatjusjärven tapauksessa 
suomenhevonen erään talon 
pihassa. 
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tus on suurin. Rakentamisen järkevä mahdollistaminen on toteutettu laskemalla yhteiseen rantaan myös Kurranjärvi ja Valkeinen, koska ne sijaitsevat 

samalla kylällä ja ovat koko kylän tavoitettavissa. 

Vapaan rannan osuus Vatjusjärvillä ei ole puolta koko rantaviivan osuudesta. Uusi rakentaminen ei vähennä merkittävästi nykyistä rantaviivaan mää-

rää ja vapaata rantaa jää sellaisille paikoille, joiden tavoittavuus muiden asukkaiden kannalta on kohtuullista eli niillä on todellista virkistysarvoa.  

3.3 Yleiskaavamerkinnät 

Yleiskaavamerkinnät laadittiin maankäyttö- ja rakennuslain  (Ympäristöministeriö, Maankäyttö- ja rakennuslaki, 2000) ja ympäristöministeriön mer-

kintäohjeen perusteella. (Ympäristöministeriö, Yleiskaavamerkinnät ja – määräykset – opas, 2000)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavamääräykset koostuvat kahdesta osasta: käyttötarkoituksen kuvaavasta tekstistä (esim. asuinpientalojen alue) ja siihen liit-
tyvästä määräyosasta (esim. Alueelle saa rakentaa yhden korkeintaa kaksiasuntoisen asuinrakennuksen….) 

Oppaitten ja ohjeiden mukaisia merkintöjä ja –määräyksiä (Ympäristöministeriö, Yleiskaavamerkinnät ja – määräykset – opas, 
2000) tulisi etenkin asemakaavoituksessa käyttää opaan mukaisessa perusversiossaan ja mahdolliset sovellukset erotellaan indek-
simerkinnällä. (esim. AO-1. Lisäksi käytäntönä on ollut, että uusia merkintöjä ei kehitetä, vaan pyritään käyttämään perusmerkin-
töjä indekseillä eroteltuina. 

Yleiskaavoituksessa oppaan mukaisen merkinnän soveltaminen on ollut hieman vapaampaa eli periaatteessa kuvaava teksti on 
perusmuotoinen, mutta määräysteksti kaavakohtainen. Edelleen samassa kaavassa eri määräystekstillä varustetut samat alueva-
rausmerkinnät on eroteltu indeksillä. 

Kaavamerkinnät ja –määräykset ovat eräänlaista lain tulkintaa, koska niillä määritellään miten määräykset ja ohjeet suhteutuvat 
lakiin. Määräyksissä ei voi esittää sellaista, joka on ristiriidassa lain kanssa.  

Yleiskaavan tarkkuus on yleispiirteinen, joten määräyksiin ja merkintöihin on yleensä hyvä jättää kohtuullinen määrä tulkinnan 
varaa. Kunnissa kylä- ja rantayleiskaavojen toteutumista valvoo yleensä rakennusvalvonta, joten on tärkeää tunnistaa mikä on 
kaavan tavoitteiden kannalta oleellista. Onko tarkoituksenmukaista määrätä esim. tarkat ehdottomasti noudatettavat rakenta-
mistapaohjeet kaavaan, jonka tavoitevuosi on 20 – 30 vuoden päässä?  
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3.4 Yleiskaavaselostus 

Osayleiskaavaan liittyy aina kaavaselostuksessa jossa esitetään tiedot, jotka ovat tarpeen kaavan perusteiden ymmärtämiseksi, hyväksymiseksi ja to-

teuttamiseksi. Selostuksessa on myös prosessin kuvaus ja vaikutusten arviointi. 

Kaavaselostus tarkoitus on auttaa myös kartalla esitettyjen ratkaisujen ja määräysten tulkinnassa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRA 17 §  

Kaavaselostus 

Yleiskaavan selostuksessa esitetään: 

1) selvitys alueen oloista, ympäristöominaisuuksista ja niissä tapahtuneista muutoksista sekä muut kaavan vaikutusten selvittämisen ja arvioimisen kannalta 

keskeiset tiedot kaavoitettavasta alueesta; 

2) suunnittelun lähtökohdat, tavoitteet ja esillä olleet vaihtoehdot; 

3) yhteenveto kaavan vaikutusten arvioimiseksi suoritetuista selvityksistä; 

4) kaavan vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, luontoon, maisemaan, liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen, ja teknisen huollon 

järjestämiseen, talouteen, terveyteen, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin sekä muut kaavan merkittävät vaikutukset; 

5) selvitys kaavan suhteesta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, maakuntakaavaan, voimassa olevaan yleiskaavaan ja kunnan muuhun suunnitteluun; 

6) suunnittelun vaiheet osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyineen sekä yhteenveto kaavoituksen eri vaiheissa esitetyistä mielipiteistä; 

7) valitun kaavaratkaisun keskeinen sisältö ja perusteet kaavaratkaisun valinnalle, selvitys siitä, miten vaikutusselvitysten tulokset ja eri mielipiteet on otettu 

huomioon sekä selvitys niistä toimenpiteistä, joilla aiotaan ehkäistä kaavan toteuttamisesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia; 

(19.5.2005/348)  

8) kaavan toteutuksen ajoitus ja seuranta; 

9) tarpeen mukaan kaavan toteutusta ohjaavia suunnitelmia. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut seikat on esitettävä kaavaselostuksessa sillä tavalla ja siinä laajuudessa kuin kaavan tarkoitus edellyttää ja niin, että luodaan 

edellytykset vuorovaikutukseen kaavan valmistelussa. Kaavaselostukseen on liitettävä yhteenveto kaavaselostuksen keskeisestä sisällöstä. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895#a895-1999
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895#a19.5.2005-348
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3.5 Vatjusjärven osayleiskaava - kaavaprosessi 

 Kaavatyön käynnistyksestä päätettiin varsinaisesti 30.8.2010 kun Haapaveden kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavoitusohjelman, jossa osayleiskaavoi-
tus oli mainittu. Varsinainen vireilletulo oli 15.9.2011. Tätä ennen hanketta oli käsitelty mm. kaupungin maankäyttötoimikunnassa ja alueelle oli laa-
dittu perusselvityksiä kesällä 2011 (luontoselvitys, maisema, kulttuuriympäristö) 

 Syksyllä 2011 (21.10) järjestettiin ensimmäinen viranomaisneuvottelu ja kyläilta. Yleisötilaisuudessa esiteltiin tehtyjä selvityksiä, lähtökohtia, mitoi-
tusta ja kaavoitusta yleensä. Kyläläisille jaettiin myös kyselylomake,  jossa kysyttiin mm. rakentamishalukkuutta. Palautetta tuli varsin runsaasti (130 
kpl) Rakennuspaikkatoiveita oli yhteensä lähes 200 kpl. Lisäksi kyläläiset ottivat kantaa mm. kylän kauniisiin paikkoihin ja kehittämistarpeisiin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Haapaveden kaupungin maankäyttötoimikunta ohjasi hanketta useissa kokouksissa talvella 2011 ja 2012. Alustava luonnos valmistui kevään aikana 
ja sitä esiteltiin kylällä toisessa kyläillassa 7.6.2012. 

 Kaavaan tehtiin vielä täydennyksiä ja korjauksia ja kaava asetettiin maankäyttötoimikunnan ja kunnanhallituksen päätöksen kautta nähtäville 
(13.8.2012)  

 

 

 

 

 

Kyselylomakkeet ovat hyvä keino vuorovaikutuksen edistämiseksi kaavahankkeissa. Kyselyssä saadaan ”hiljaista tietoa” alu-
een ominaisuuksista ja myös mahdollisista kehittämistarpeista. Yleiskaavassa monet toiveista (teiden parantaminen jne.) 
jäävät kuitenkin usein hartaan toiveen asteelle, mutta osallistuminen on tärkeää ja kyselyllä saadaan ihmiset miettimään 
oman alueensa asioita. Joskus prosessi saattaa olla varsinaista suunnitelmaa tärkeämpi. 

Rakentamistoiveiden kysyminen on tärkeää, jotta saadaan kuva millainen rakentamispaine kylällä, tai ainakin maanomista-
jille, on. Prosessin onnistumisen kannalta olisi tärkeä löytää  ajoissa realistinen maksimimäärä uusien rakennuspaikkojen 
suhteen, jonka maanomistajatkin voivat hyväksyä. Kaavan etenemisen kannalta on hyvä, jos hankkeen perustelut ja tavoit-
teet ovat maanomistajille kohtuullisia. Täydellistä yhteisymmärrystä ei voi saavuttaa, mutta järkevillä ratkaisuilla voidaan 
valitusherkkyyttä vähentää. kä
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Suomalaisessa kaavoituskäytännössä on kaksi varsinaista lain mukaista nähtäville asettamisajankohtaa. Ensimmäinen on ns. valmisteluvaiheen kuu-

leminen, jota kansan kielessä kutsutaan myös luonnosvaiheeksi. Valmisteluvaiheen muoto on varsin vapaa eikä lain mukaan luonnoksen tarvitse edes 

muistuttaa lopullista kaavaa, mutta käytännössä rakenne on kuitenkin sama.  

Kaavasta pyydetään lausunnot tärkeimmiltä viranomaisilta (tahoja ovat hankkeesta riippuen yleensä paikallinen ELY-keskus, maakunnan liitto, maa-

kunnan museo, museovirasto, ympäristötoi jne.) sekä esim. sähkö- ja vesiyhtiöiltä sekä kunnan/kaupungin hallintoelimiltä.  

Muut osalliset (kansalaiset, järjestöt jne.) voivat jäättä hankkeesta mielipiteensä. Mielipiteen voi periaatteessa jättää suullisestikin, mutta yleensä ko-

rostetaan sitä, että kirjallinen voidaan huomioida tarkemmin eikä tapahdu kirjaamisvirheitä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavan palaute maanomistajien osalta sisälsi suurimmalta osin rakennuspaikkojen merkitsemistä. Joko alustavassa kyselyssä 
vaadittuja/toivottoja  paikkoja ei oltu merkitty tai maanomistaja toivoi uusia rakennuspaikkoja 

Lausunnoissa esitettiin tarkennuksia määräyksiin ja merkintöihin, mutta prosessin kannalta vaikuttavin lausunto saatiin mu-
seovirastolta, jossa vaadittiin alueen muinaismuistojen tarkistamista. Koska oli jo syksy, ei uutta selvitystä voitu enää tehdä. 
Kaava jäi siis odottamaan kevään maastokäyntiaikaa. Sillä aikaa käsiteltiin maanomistajien toiveita. 

Museovirasto on vuoden 2009 jälkeen tiukentanut merkittävästi kantaansa muinaismuistojen selvittämiseen. Lähes poikkeuk-
setta virasto on vaatinut alueen selittämistä etenkin muuttuvan maankäytön osalta. Perusteluina on käytetty mm. sitä, että ai-
kaisemmin tehdyt selvitykset ovat riittämättömiä tai  vanhentuneita. Lisäksi epävirallisesti on tuotu esille myös se, että mui-
naismuistoinventoinnin pitäisi olla samanlainen itsestäänselvyys kuten luontoselvitys. Myös uusi opas (2009) on tuonut aivan 
uuden muinaismuistojen lajin tarkastelun piiriin eli historiallinen ajan muinaisjäännökset. Käytännössä kaikki yli 100 vuotta 
vanhat kohteet yms. ovat tarkastelun piirissä. Museovirasto on julkaissut oppaan historiallisen ajan muinaisjäännöksistä. 
(Niukkanen, 2009) Kyseisiä kohteita ovat mm. vanhat (n. 1500-luvulta) asuinpaikat, kyläpellot ja  valmistuspaikat. Etenkin 
Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ongelmia tuottavat lukuisat tervahaudat. Selvitykset Vatjusjärven osayleiskaava-alueen 
kaltaisissa kohteissa maksavat ajankohdasta (selvitykset ovat yleensä syksyllä kalliimpia) riippuen 2000 – 7000 €. 

Palaute käsiteltiin ja siihen laadittiin vastineet 
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 Keväällä 2013 muinaismuistot inventoitiin (Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen&Luoto) ja selvityksessä löytyi yksi uusi historiallisen ajan muinais-
muisto (vanha talonpaikka) 

 Toimikunta käsitteli uuden kaavaratkaisun ja kaupunginhallituksen kautta kaava asetettiin ehdotuksena nähtäville (30.9.2013) 

 Kaavaehdotuksesta saatiin palaute ja siihen laadittiin vastineet. Uusien rakennuspaikkojen merkintä oli jälleen kyläläisten mielenkiinnon kohteena. 
Ehdotusvaiheessa saatiin muutama uusi toive, jotka merkittiin kaavaan. Koska näistä kohteista ei ollut muinaismuistoselvitystä, jouduttiin kaavaan 
laittamaan merkintä jonka mukaan arkeologiset erityispiirteet tulee tutkia ennen rakennushankkeen aloitusta.  

 

 

 

 

 

 

 

 24.2.2014 kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavan 

 31.3.2014 kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan 

 

 

 

 

 

 

Vatjusjärven osayleiskaavahankkessa ehdotusvaiheen jälkeen toivotut uudet rakennuspaikat oli pakko merkitä kaavaan maan-
omistajien tasapuolisuuden toteutumisen kannalta. Toiveita oli varsin maltillisesti, joten tavoitteet ja mitoitus eivät olleet on-
gelma. Ehdotusvaiheessa lisättyjen rakennuspaikkojen osalta täytyi kuitenkin asianmukaisen vuorovaikutuksen varmistamiseksi 
kuulla naapurimaanomistajia. Vastausaikaa naapureille annettiin kaksi viikkoa. Kukaan ei valittanut ratkaisuista.  

Koska arkeologista selvitystä ei oltu ko. uusille paikoille tehty, sovittiin museoviraston kanssa, että merkintää, joka edellyttää 
alueen tutkimista ennen rakennushankeen aloitusta, voidaan käyttää. Alueita ei ole vielä tutkittu, mutta tavoitteena on että tar-
kistus voitaisiin tehdä loppukeväällä 2015 kä
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4 Yhteenveto 

4.1 Käytännön yleiskaavoituksen haasteita 

Luonnonsuojelu 

Suojelualueet tai luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet ovat perinteisesti osoittautuneet etenkin joillekin maanomistajille vaikeasti hy-

väksyttäviksi. Pienialaiset kohteet on hyväksytty herkemmin, mutta laajempien alueiden osalta voi syntyä ongelmia. Vaikeimpia ovat alueet, joiden ar-

vot eivät perustu suoraan lakiin (luonnonsuojelulaki, metsälaki) vaan niiden arvotus on tehty subjektiivisempien perustein pohjalta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatjusjärvellä ainoa luonnonympäristön ristiriitatilanne oli Pienen Vatjusjärven pohjoispäässä, jossa maanomistaja oli tehnyt 
metsäkeskuksen kanssa. Sopimuksen ja sen pohjalta kiisti luontoselvityksen rajauksen. (Ymäristöministeriö, 2006-2007) Koska 
kyseessä ei ollut merkittävä kohde ja muutokseen oli perustelut, muutettiin kaavaan merkittyä luo-alueen rajausta. 
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Kulttuuriympäristö 

Rakennussuojelu aiheuttaa yllättävän usein ongelmia kaavojen eteenpäin viemisessä. Aiotuista suojelukohteista syntyy kiistaa puolesta ja vastaan.  Li-

säksi ongelmia voi tulla esim. tärkeitten peltomaisemien suojelussa. Kaavoissa vaaditaan usein suojelumerkintöjen poistamista, mutta myös suojelu-

merkinnän lisäyksiä on vaadittu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatjusjärvellä kulttuuriympäristön osalta ei syntynyt suuria kiistoja. Yksi kohde haluttiin poistettavaksi, mutta koska kaa-
vamääräys ei ollut kohtuuton, ei merkintää kaavassa muutettu. 

Joskus tilanteet rakennuskannan osalta saattavat muuttua prosessin aikana varsin merkittävästikin… kuvat ennen ja jälkeen. (Kulttuurihistorialli-

sesti arvokas Kemin talo. 
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Virkistysalueet ja reitit 

Puistoalueiden tai virkistyksen kannalta tärkeitten alueiden merkitseminen kaavaan yksityisten maanomistajien maille aiheuttaa usein ongelmia. Vaik-

ka esim. virkistysyhteystarve ei tarkoita suoranaisen reitin hakkaamista metsää, nähdään reitin osoittaminen maanomistajan oikeuksia loukkaavana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatjusjärvellä reitistöistä ongelmaa aiheutti moottorikelkareitn linjaus, mutta siitä saatiin sovittua maanomistajan 
kanssa. Virkistysreittejä alueella ei ollut koulun hiihtolatua lukuun ottamatta eikä uusia merkitty.  

Venevalkamat aiheuttivat enemmän keskustelua eikä niitä voitu kaavaan osoittaa käytössä olevia lukuun ottamatta 
kuin kaksi lisää. Merkintää yritettiin lieventää käyttämällä termiä ”veneidenpitopaikka”, mutta se ei auttanut asiaa. 
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NIMBY 

”Not in my backyard!”- ”Ei minun takapihalle!”- ongelma  (Wikipedia) saattaa korostua sellaisten aluevarausten kohdalla, joita kukaan ei periaatteelli-

sesti vastusta, mutta kukaan ei halua niitä omalle reviirilleen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi uudet kerrostalovaltaiset alueet tai virkistysreitit. 

Yleiskaavan tarkkuuden yleispiirteisyyden takia uudet pientalovaltaiset alueet eivät herätä suurta vastustusta vaan niiden kohdalla ristiriitatilanteet 

syntyvät usein vasta asemakaavoitusvaiheessa. Yleensä ihmiset vastustavat moottorikelkkareittejä, venevalkamia, virkistysalueita ja muita yleiseen 

käyttöön tarkoitettuja alueita, jotka usein pyritään sijoittamaan etäälle asutuksesta (kelkkareitit ja yhteisalueille venevalkamat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perinteistä NIMBY –ilmiötä ei Vatjusjärvellä esiintynyt merkittävässä mittakaavassa. Yleensä maanomistajien tasapuoli-
nen kohtelu aiheuttaa päänvaivaa uudisrakentamisen suunnittelussa. Pari rakennuspaikkaa siirrettiin hieman kauemman 
naapurin toiveesta/vaatimuksesta. 

Vatjusjärvellä venevalkamat aiheuttivat ongelmia vaikka ne sijoitettiin kunnan tai jakokunnan yhteiselle alueelle. Osa uu-
sista varauksista jouduttiin poistamaan naapurimaanomistajien vastustuksen takia. 

Rantaan kaavailtiin osayleiskaavaluonnoksessa veneval-

kamaa, joka olisi palvellut taustan asukkaiden veneidenpi-

totarpeita. Rantaan johtavan tien varrella olevat mök-

kiasukkaat vastustivat merkintää vedoten mm. liikenne-

häiriöihin. Ko. mökkialue sinällään on maankäytön kannal-

ta mielenkiintoinen, koska osalla rakennuksista on ilmei-

sesti lupa-asiat vielä ”keskeneräisiä” 
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Mitoitus 

Rakentamisen määrän mitoitus etenkin ranta-yleiskaavoissa herättää varsin usein intohimoja. Maanomistajilla on usein liian suuret odotuksen raken-

nuspaikkojen määristä. Yleiskaavassa rakennuspaikkojen osoittaminen voi olla kuitenkin vain varsin maltillista ja suurempi tehokkuus vaatisi jo ase-

makaavoitusta tai ranta-asemakaavoitusta. 

Ranta-alueilla rakentamista voivat rajoittaa myös maisemalliset tekijät ja tulva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavan mitoitus perustui emätilaselvitykseen (Ympäristöministeriö, Rantojen maankäytön suunnittelu - opas, 2005), joten 
varsinaisiin mitoituslukuihin ei kansalaispalautteessa otettu juurikaan kantaa. Maallikolle käytetty mitoitusperuste on 
hieman vaikeasti hahmottuva, mikä osittain selittänee palautteen puuttumista. Sen sijaan uusien rakennuspaikkojen mää-
rä herätti voimakkaitakin vaatimuksia, mutta kokonaismäärä saatiin kuitenkin pidettyä maltillisena. 

Rakentamisen tiheys vaihtelee. Tiiviimpää  rakentamista 

on mm. Ison ja Pienen Vatjusjärven välisellä kannaksella. 
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Politiikka 

Kaavat laaditaan demokraattisen päätöksenteon kautta, joten poliittisen pelin sotkeutuminen kaavoituksen häiritsevällä tavalla on aina vaarana. 

Etenkin kaavat jotka vaikuttavat esim. elinkeinoelämän etuihin ja rantakaavoitus, saattavat vaikeutua poliittisen pelin takia.  

 

 

 

 

Vanhat ristiriidat 

Joskus kansalaisten, virkamiesten tai luottamushenkilöiden väliset vanhat kiistat ja kaunat saattavat vaikuttaa kaavaprosessiin. Joitain vuosia sitten 

yleinen valituksen aihe oli uusjakotoimet,  joilla ei yleensä ollut enää mitään tekemistä varsinaisen kaavan kanssa, mutta se oli katkeroittanut joiden-

kin maanomistajien mieliä. Vanhat kiistat saattavat näkyä esim. perusteettomina valituksina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haapavedellä oli koko prosessin ajan työtä ohjaamassa varsin kokenut maankäyttötoimikunta eikä kaavassa ollut 
syntymässä merkittäviä etuja esim. yksityisille maanomistajille. Kyläpolitiikka ei ollut merkittävässä roolissa kaavaa 
laadittaessa ja luottamushenkilöt päättivät asioista hyvinkin asiapohjalta. 

Vatjusjärven kaavahankkeessa ei ollut merkittävissä määrin vanhoja kiistoja yhtä viranhaltijan ja muutaman kylä-
läisen kiistaa lukuun ottamatta. Ko. kiista ei kuitenkaan vaikuttanut kaavahankkeen etenemiseen. 
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Maanomistajien tasapuolinen kohtelu 

Rantaosayleiskaavassa jaetaan usein niukkuutta, joten rantojen rakentamiseen liittyy kohtalaisia paineita. Valittuja periaatteita tulee noudattaa. Jo-

kainen poikkeus tulee tutkia: aiheuttaako se uusia samanlaisia poikkeamia ja siten muodostaa uuden säännön. Poikkeamat saattavat johtaa siihen, et-

tä kaavan tavoitteet eivät enää toteudu ja esim.  mitoitus karkaa käsistä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatjusjärven kaavahankkeessa maanomistajien tasapuolisuus toteutui varsin hyvin. Riskejä oli kuitenkin esim. oleviin 
rakennuspaikkoihin liittyvien rantasaunojen merkitsemisessä, koska etäällä päärakennuksesta sijaitsevat saunara-
kennukset saattavat muuttua omiksi rakennuspaikoikseen esim. maanmittaustoimitusten yhteydessä. Ajan kuluessa 
kaavan laadintavaiheen hyvätkin tavoitteet saattavat unohtua. 

Kurranjärven rannalla olevat rantasaunat sijait-

sevat varin etäällä asuinrakennuksista. 
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4.2 Johtopäätöksiä 

Käytännön kaavoitus on aina demokraattisesta päätöksenteosta johtuen kompromissien hakemista ja lopputulos on eri näkemysten ja rajoitusten yh-

distelmä. Lisäksi kaavan lopputulokseen vaikuttaa myös käytettävissä olevien resurssien määrä. Kaavojen laadintaan on äärimmäisen harvoin käytössä 

rajattomasti aikaa ja rahaa. Etenkin konsulttityössä kustannukset tulee pitää kurissa ja aikatauluja tulee noudattaa. 

Kaavoitusta ohjaavissa määräyksissä ja ohjeissa on usein tulkinnanvaraa, joten ”pelisäännöt” on syytä käydä aikaisessa vaiheessa läpi ja toivoa, että 

niitä noudatetaan. Viranomaisohjaus ei aina välttämättä ole johdonmukaista (mitoitusperiaatteet) tai asiat ovat heillekin uusia (tuulivoimakaavoitus), 

joten muutoksiin on hyvä varautua. 

Politiikan vaikutusta päätöksiin tai kaavan tavoitteisiin ei ole koskaan syytä unohtaa. Demokratiasta johtuen (kaavasuunnittelija ei päättämässä asiois-

ta, vaan on asiantuntija) kaavoittajalla tuskin on tähän mahdollisuuksia vaikuttaa. Asiallisen ja oikean informaation jakaminen on yleensä ainoa vaih-

toehto. 

Aikataulutus on tärkeää, vaikka yleiskaavoitus on hyvin usein aikaa vievää eikä tarkkoja suunnitelmia voi tehdä. Ajoituksessa tulee kuitenkin pyrkiä ha-

vaitsemaan tärkeät kohdat, jotka vaikuttavat kokonaisuuteen. Tällaisia ovat mm. selvitysten aikataulutus, loma-ajat, avainhenkilöiden poissaolot jne. 

Periaatteessa yleiskaava olisi teoriassa mahdollista viedä läpi selvityksineen jopa vuodessa, mutta päätöksenteko vie aikaa eikä yhteisiä palavereja 

esim. viranomaisten kanssa voida järjestää optimaalisen ajankäytön puitteissa.  

Valituista periaatteista on syytä pitää kiinni, koska tasapuolisuus on tärkeää. Jos jostain poiketaan, niin sama poikkeaminen on ehkä mahdollistettava 

muillekin. Periaatteita luotaessa onkin syytä tehdä riskianalyysia siitä, mihin ne voivat johtaa. Käyttökelpoinen lähtökohta on ottaa käyttöön aluksi 

varsin tiukat ja laskentaan perustuvat periaatteet jos mahdollista. Tapauskohtaisesti voidaan sitten tehdä hankkeen aikana tarkennuksia ja lievennyk-

siä sääntöihin. Uusien rakennuspaikkojen antaminen on helpompaa kuin jo annettujen pois ottaminen. 

Selvitystarpeet etenkin muinaismuistojen osalta yllättivät luonnosvaiheen jälkeen. Varhaisessa vaiheessa käydyt keskustelut ja alustavat lausunto-

pyynnöt ovatkin tärkeitä laaja-alaisissa hankkeissa. 

Suunnittelijalle yleiskaavatyö voi olla epäkiitollista, koska kättensä jälkiä ei yleensä pääse näkemään. ”Sankartöihin” kaavoittaja pääseekin hoitamalla 

prosessin johdonmukaisesti, tasa-arvoisesti ja laadukkaasti loppuun saakka. 
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Mitä olisi voinut tehdä toisin? 

Vatjusjärven kaava on yleiskaavana varsin onnistunut ja on ohjannut rakentamistakin luontevasti. Kaavan vaikutukset luontoon, maisemaan, raken-

nettuun ympäristöön ja yhdyskuntarakenteen eivät ole merkittäviä johtuen siitä, että uusia laajoja rakentamisen alueita ei muodosteta. 

Jos hankkeessa olisi ollut enemmän resursseja käytössä, olisi esim.  rakennetun kulttuuriympäristön inventointiin voinut käyttää enemmän aikaan. Nyt 

inventointi on lähinnä luettelo kohteista. Kattavaan selvitykseen (esim. Museoviraston inventointikorttien täyttämiseen) ei ollut mahdollisuutta. Toi-

saalta alueella ei ole montaa erityisen arvokasta kohdetta ja ne harvat saatiin poimittua esiin. Kohteita on arvotettu lisää mm. valmistelussa olevan 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaan 2.vaiheen aikana (Pohjois-Pohjanmaa, 2. vaihe maakuntakaava, 2014). 

Kaavan rakenne on kylärakenteen kannalta varsin luonteva ja perusteltu. Jos tarkempaan suunnitteluun olisi ollut mahdollisuuksia, olisi koulun lähi-

aluetta voinut tarkastella yksityiskohtaisemmin ja mahdollistaa paremmin alueen tiivistäminen. Asemakaavoitus ei kuitenkaan ole realistinen vaihto-

ehto, joten tarkemmalla suunnittelulla ei välttämättä saattaisi kunnolla lisäarvoa varsinkin, jos tarkesuunnittelu ei olisi oikeusvaikutteinen. Koulun 

alue on kuitenkin ensimmäinen vaihtoehto, jos perinteistä asemakaavaa ryhdytään kylälle laatimaan.  
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4.3 Mitä opin diplomityön tekemisessä. 

Vuonna 2000 alkaneella maankäytön suunnittelu-uralla Vatjusjärven osayleiskaava oli kuudes yleiskaavatyö, johon osallistuin vastuullisena suunnitte-

lijana.  Merkittävää uuden oppimista ei tässä työssä tullut, mutta senkin edestä uusia kokemuksia, jotka vahvistivat aikaisemmin opittua. 

Yli 13 vuoden maankäytön suunnittelukokemuksen pohjalta voi todeta, että kaavoitus on varsin paljon enemmän kuin pelkkää teknisten asioiden hal-

lintaa tai taiteellista näkemystä. Kaavoitus on pitkälti kompromissien hakemista, joten luova taiteellinen prosessi voi jäädä vähiin. Tämä korostuu 

etenkin yleiskaavoituksessa, joka on mittakaavaltaan yleispiirteinen ja jonka toteutuksen aikajänne on pitkä.  

Kaavoitus on myös vuorovaikutustaitoja. Hyvin perusteltu laadukas suunnitelmakin on vaikea ”myydä”, jos sitä ei pysty perustelemaan kunnolla päät-

täjille tai asukkaille. Etenkin yleiskaavoituksessa tavalliset yleisötilaisuudet ovat tärkeitä tilaisuuksia, jossa vuorovaikutustaidot punnitaan. Kaavoitus 

on maallikoille usein varsin vaikeasti avautuvaa ja siihen liittyy myös turhia ennakkoluuloja. 

Kaavasuunnittelija saa olla persoona, mutta kokemuksesta voi todeta, että esim. uskontoa ja politiikkaa ei kannatta tuoda esille asiakkaiden tai asuk-

kaiden kanssa käytävissä tilaisuuksissa tai keskusteluissa. Jättäytyminen objektiivisen asiantuntijan rooliin on järkevää ja se myös saattaa suojella 

suunnittelijaa kansalaisten palautteelta, joka voi olla varsin kärkästäkin.  

Yleiskaavoitus on pitkä prosessi ja hanke saattaa olla pitkiäkin aikoja keskeytyksissä, joten vaiheiden dokumentointi ja hyvä projektipäiväkirja ovat tär-

keitä. Haastavaa onkin pitää hanke ”hengissä”, vaikka taukoa saattaa olla vuosikin. 
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Haapavesi
Perustettu 1866, kaupungiksi 1996.

Koulutuksen uranuurtaja. Pohjois-Suomen ensimmäinen kansakoulu perustettiin pitä-
jään 1870.
Vireä kaupunki keskellä Suomen kauneinta luontoa.
Tunnetaan Haapavesi Folk -kansanmusiikkifestivaalista.

Lukuja
Kokonaispinta-ala 1049,55 km2
Vesistöä 37,41 km2
Asukastiheys 7,1 as/km2
Tuloveroprosentti (2013) 20,75

Väestö ja asuminen
Haapaveden kaupungissa oli Tilastokeskuksen mukaan 7 283 asukasta vuonna 2012. Väes-
töstä miehiä oli 51 % ja naisia 49 %. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestömäärä tu-
lee laskemaan hieman nykyisestä siten, että Haapaveden väestömäärä olisi 6 952 henkeä
vuonna 2040. Haapaveden väestöpohja mahdollistaisi väestönkasvun. Tämä näkyy omava-
raislaskelmassa, jonka mukaan kaupungissa asuisi 8 516 henkeä vuonna 2040.

Vatjusjärvi
Vatjusjärven sijaitsee Haapaveden keskustaajaman eteläpuolella noin 5 km keskustasta ete-
lään. Kylän yleisilmettä luonnehtii kulttuurivaikutteinen ympäristö ja maisemaa hallitsevat
peltoalueiden lisäksi Iso- ja Pieni-Vatjusjärvi. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu myös Kur-
ranjärvi ja Valkeinen. Alueen halkaisee pohjois-eteläsuunnassa Nivalaan johtava tie 793.
Asukkaita kylällä on väestörekisterikeskuksen mukaan 506 henkilöä (2012)

3
Maakuntakaava
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 11.6.2003 ja sen
vahvistettu ympäristöministeriön päätöksellä 17.2.2005. Maakuntakaavassa Vatjusjärveä
koskevat seuraavat maakuntakaavamerkinnät:

Maakuntakaavassa Vatjusjärveä koskevat seuraavat maakuntakaavamerkinnät:
OULUN ETELÄISEN ALUEEN KAUPUNKIVERKKO  Merkinnällä osoitetaan maa-
kunnan eteläosan maaseutukaupunkien verkko, joka muodostaa Oulun Eteläisen
aluekeskuksen ydinalueen.  Suunnittelumääräykset: Yksityiskohtaisemmassa suun-
nittelussa kaupan ja muiden palvelujen, elinkeinoelämän, asutuksen, liikenteen ja vir-
kistystoimintojen sijoittelussa on pyrittävä tehostamaan verkostokaupungin olemassa
olevien yhdyskuntien alueiden käyttöä kuntien välisellä yhteistyöllä ja työnjaolla.
Alueen kaupunkikeskuksiin voidaan sijoittaa seutua palvelevia vähittäiskaupan suur-
yksikköjä, jotka tulee sijoittaa siten, että ne ovat hyvin kevyt- ja joukkoliikenteen saa-
vutettavissa.
KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA TÄRKEÄ
ALUE Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja raken-
netun kulttuuriympäristön alueet.   Suunnittelumääräykset: Alueiden suunnittelussa ja
käytössä tulee edistää alueiden maisema-, kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säily-
mistä.  Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon maisema-
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alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet ja ominaislaatu. Aluei-
den  erityispiirteitä, kuten avoimien peltoalueiden säilymistä arvokkailla maisema-
alueilla, tulee vaalia.
KYLÄ Merkinnällä osoitetaan maaseutuasutuksen kannalta tärkeitä kyläkeskuksia,
jotka ovat  toimintapohjaltaan vahvoja, aluerakenteen tai ympäristötekijöiden kannalta
tärkeitä tai sijaitsevat taajaman läheisyydessä.  Suunnittelumääräykset: Yksityiskoh-
taisemmassa suunnittelussa kyläkeskuksen asemaa on pyrittävä vahvistamaan sovit-
tamalla yhteen asumisen, alkutuotannon ja muun elinkeinotoiminnan tarpeet sekä
kehittämällä kylän ydinaluetta toiminnallisesti, kyläkuvallisesti ja liikennejärjestelyil-
tään selkeästi hahmottuvaksi kohtaamispaikaksi.  Uudisrakentaminen on pyrittävä si-
joittamaan siten, että se sijoittuu palvelujen kannalta edullisesti olevan kyläasutuksen
sekä tie- ja tietoliikenneyhteyksien läheisyyteen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituk-
sessa ja rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakentamisen sopeuttami-
seen kyläkokonaisuuteen ja ympäristöön, vesihuollon järjestämiseen ja hyvien pel-
toalueiden säilyttämiseen maatalouskäytössä.

Lisäksi on huomioita seuraava yleismääräykset:
MAA- JA METSÄTALOUS
Yleisiä suunnittelumääräyksiä:Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava
hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden säilyminen tuotantokäytössä. Maaseutua kehitet-
täessä on pyrittävä sovittamaan yhteen asutuksen tavoitteet ja maatalouden, mukaan
lukien karjatalouden, toimintaedellytykset. Maankäyttöä suunniteltaessa on tuettava
metsätalousalueiden ja -yksiköiden yhtenäisyyttä ja toimivuutta. Metsätaloutta suun-
niteltaessa tulee edistää metsien monipuolista hyödyntämistä yhteen sovittamalla eri
käyttömuotojen ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteita.
RANTOJEN KÄYTTÖ
Kehittämisperiaatteet:Turvataan tasapuoliset mahdollisuudet ranta-alueiden käyttöön
varaamalla rantaa riittävästi yleiseen virkistykseen. Varaudutaan loma-asutuksen
kasvun jatkumiseen ja eri tyyppisten loma-asuntoalueiden kysyntään: perinteinen
omarantainen asutus järvialueilla, tiivis lomakylätyyppinen asutus merenrannikolla ja
matkailukeskusten läheisyydessä. Tavoitteena on hyvien vapaa-ajan ympäristöjen
muodostaminen tasapuolisesti eri käyttäjäryhmille. Rakentamista ohjataan sietokyvyl-
tään hyville rannoille. Rakentamattomien ja pienten vesistöjen rannoille rakentamista
ei suosita. Maisemallisesti keskeiset ja arat rannat jätetään rakentamisen ulkopuolel-
le.
Vakituisen asumisen ja loma-asutuksen sijoittumisessa suositaan kyläkeskusten, taa-
jamien ja matkailukeskusten läheisyyttä. Suunnitelmallisella asuntorakentamisella
tuetaan erityisesti maaseudun asutuksen ja palvelujen säilymistä.
Yleisiä suunnittelumääräyksiä: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa
huomioon ranta-alueen ympäristöolosuhteet,vesihuollon järjestäminen sekä raken-
nusoikeuden, yhteiskäyttöalueiden ja yleisten alueiden tasapuolinen jakautuminen eri
maanomistajille. Yksityiskohtaisemmissa kaavoissa voidaan enintään puolet rantavii-
vasta osoittaa rakennusmaaksi. Pienissä vesistöissä rantarakentamisen mitoitukses-
sa tulee lisäksi ottaa huomioon vesistön
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Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta.

Yleiskaava
Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet
Valtioneuvosto on päätöksellään 30.11.2000 asettanut MRL 24 §:n mukaiset valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet, jotka ovat tulleet voimaan 1.6.2001. Valtioneuvosto päätti marras-
kuussa 2008 valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistetut tavoit-
teet tulevat voimaan 1.3.2009.

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet on ryhmitelty asiasisällön perusteella mm. seuraa-
viin kokonaisuuksiin:

 Toimiva aluerakenne

 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu

 Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat

 Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

 Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet

Nämä alueidenkäyttötavoitteet otetaan huomioon kaavasuunnittelun yhteydessä niiltä osin
kuin ne koskevat kaavahanketta. Kaavahanketta koskevat tavoitteet on määritelty kaa-
vaselostuksen kohdassa 6.1.
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4
4.1 Selvitykset

4.1.1 Luonnonympäristö
Suunnittelualueen luonnonympäristö on inventoitu 2011 ja 2012. (liite 2)

4.1.2 Maisema ja kyläkuva
Maisema ja maisemakuva (liite 3)

Valtakunnallisessa maisemamaakuntajaossa alue kuuluu Suomenselän maisemamaakun-
taan. Suomenselkä on karu ja laakea vedenjakajaseutu Pohjanmaan ja Järvi-Suomen välillä.
Maasto on suhteellisen tasaista tai korkeussuhteiltaan vaihtelevaa ja kumpuilevaa. Korkeus-
erot jäävät kuitenkin alla 20 metrin. Koko alueella vallitsee mannerjäätikön kulutuskorkokuva.

Maisemarakenteeltaan suunnittelualue on pääosin korkeimpien lakialueiden väliin jäävää
laaksoa. Maasto kohoilee loivasti ja korkeammat alueet jäävät suunnittelualueen ulkopuolel-
le. Matalat veden jakajat alueella ohjaavat vedet vedet suunnittelualueen järviin.

Vatjusjärvien maisemakuvaa hallitsee avoimet peltoaukeat joille näkymä levittäytyy erityisesti
kantatieltä 793. Rantojen kunnostuksen myötä myös näkymiä järville on avautunut. Maise-
matila on pääosin avointa, mutta metsäisiä alueita on etenkin suunnittelualueen itäosassa.

4.1.3 Kylärakenne ja historia
Varhaisin asutus Pohjois-Pohjanmaalla on alkanut Oulujoen alueelta 6800 6000 eKr. Var-
haisimman kiinteän asutuksen taas oletetaan syntyneen 1200-luvun alussa Pohjois-
Pohjanmaan jokisuiden kalastuspaikoille. Aluksi asutus keskittyi meren rannikolle jokien suil-
le ja levisi sittemmin sisämaahan jokivarsia pitkin.

Pyhäjokivarsi ja nykyisen Haapaveden järvialueet olivat tärkeitä eränkäyntialueita, joilla eri
esihistoriallisina aikakausina oli niin lappalaisten, kainulaisten, hämäläisten kuin pirkkalais-
tenkin nautinta-alueita. Haapavedeltä on tehty runsaasti esihistoriallisia esine- ja asuinpaik-
kalöytöjä. Vatjusjärvien osayleiskaavan alueelta on tehty kaksi kivikautisia asuinpaikkalöytöä.

Haapaveden pysyvä asutushistoria alkaa 1500-luvun alkupuolelta ja puolivälistä, jolloin pää-
osin savolainen uudisasutus levisi Pohjois-Pohjanmaan jokivarsille siirtyen jokisuilta hitaasti
kohti latva-alueita. Uudistiloja perustettiin ns. vapaan maanvaltauksen periaatteella kruu-
nunmaille.

4.1.4 Rakennettu ympäristö ja kulttuuriympäristö
Rakennettu ympäristö ja kulttuuriympäristö (liite 4)

Vatjusjärvien alueella on varsin vähän säilynyttä vanhempaa rakennuskantaa. Pääosa ra-
kennuskannasta on 1930-luvun jälkeen rakennettua. Aktiivisena pysyneellä kyllällä raken-
nuskanta on uudistunut vuosien varrella ja vanhemmat rakennukset ovat poistuneet. Kuvaa-
vaa on, että jäljelle jääneet vanhemmat kohteet ovat pääosin asumattomia. Erityisiä esim.
jälleenrakennuskauden aluekokonaisuuksia alueelle ei ole.

4.1.5 Liikenne ja melualue
Vatjusjärven suunnittelualueen läpi kulkee seututie 793, jonka keskimääräinen ajoneuvolii-
kenne Vatjusjärven kohdalla vuonna 2012 oli lähes 1 600 ajoneuvoa/vuorokausi. Tästä noin
6 % oli raskasta liikennettä. Vatjusjärven kohdalla seututiestä haarautuu itään paikallistie
18389 ja länteen seututie 18349. Näistä itään menevän tien liikennemäärä suunnittelualueel-
la oli reilu 160 ajoneuvoa vuorokaudessa, länteen menevän alle 80. Näillä teillä raskasta
liikennettä kulkee keskimäärin alle 10 ajoneuvoa vuorokaudessa.
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Valta-, kanta-, seutu- ja yhdysteiden vuoden keskimääräinen ajoneuvoliikenne (ajon./vrk). Lähde: Elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus. Liikennemääräkartta 2012, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu.

4.1.6 Yhdyskuntatekniikka
Kylän alueella on vesijohto ja sähköverkko. Yleistä viemäriä ei ole. Jätevesihuolto toimii kiin-
teistökohtaisille puhdistuksella. Järvien ravinnekuormituksen vähentämistä ja jätevesien
puhdistuksen kehittämistä on tutkittu kahdessa opinnäytetyössä 2000-luvun alussa. Suurin
osa järvien kuormituksesta tulee maataloudesta.

4.1.7 Väestö ja elinkeinot
Asukkaita kylällä oli väestörekisterikeskuksen mukaan 506 henkilöä (2012).

Haapaveden kaupungin väestömäärä on kohonnut 1990-luvun alkupuolelle saakka, jolloin
määrä on ollut yli 8 300 henkeä. Tämän jälkeen kehityssuunta on ollut laskeva. Väestömää-
rän laskusuuntainen kehitys johtuu muuttoliikkeestä. Ilman poismuuttoa kunnan väkiluvun
ennuste olisi noususuuntainen.

Haapaveden väestörakenne on lapsipainotteinen, ja syntyneitä on enemmän kuin kuolleita.
Väestörakenne tulee kuitenkin muuttumaan vuoteen 2040 mennessä, mikäli Tilastokeskuk-
sen ennuste toteutuu.
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Haapavedellä työttömyysaste oli keskimäärin 12 % tammi-kesäkuussa 2013, kun vastaava
luku koko Pohjois-Pohjanmaalla oli 13 %.

Haapaveden kaupungissa oli 2 924 työpaikkaa vuonna 2010. Työpaikkojen jakauma toimi-
aloittain näkyy alla olevassa kuvassa. Suurin toimiala (julkinen hallinto jne.) pitää sisällään
mm. terveydenhuollon ja opetustoimen työpaikat. Haapavedellä on runsaasti teollisuutta,
alkutuotannon osuus on myös huomattava.

Alueella toimii neljä karjatilaa ja yksi hevostila ja lisäksi  aikakin kiinteistöhuoltoyritys ja puu-
seppätuotteiden valmistusta.

4.1.8 Asuminen ja palvelut
Kylän pääasiallinen asumismuoto on erillispientalo. Koulun lähellä on yksi rivitalo. Kylän ai-
noa varsinainen palvelu on koulu. Koulussa oli alkuvuonna 2011 oppilaita 49. Koulun oppi-
lasennuste on vuosille 2012-2013 61 (sis. esikouluryhmän) Alueella käy kirjastoauto.

4.1.9 Reitistöt ja virkistys
Kylän alueella on valaistu hiihtolatu koulun ympäristössä. Yleinen uimaranta on pienen Vat-
jusjärven rannalla. Ison Vatjusjärven itärannalla on seurakunnan leirikeskus. Alueella on
moottorikelkkareitti.

4.1.10 Muinaismuistot ja perinnemaisemat
Suunnittelualueella on kaksi tunnettua muinaismuistoa.

 Niskanpelto, Haapavesi, 71010063, asuinpaikka, kivikautinen
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 Muuttola, Haapavesi, 71010064, asuinpaikka, kivikautinen

Vatjusjärvien alue on maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Kesällä 2013 tehdyn tarkennusselvityksen perusteella alueelle osoitettiin yksi uusi muinais-
muisto:

 Kemi Haapavesi, 1000022953, asuinpaikka

4.1.11 Tulvatiedot ja pohjavesialueet
Alueella ei ole merkittäviä pohjavesialueita.

4.1.12 Maanomistus
Alue on pääosin yksityisessä omistuksessa.

5

5.1 Tavoitteet ja mitoitus
Vatjusjärvien osaayleiskaavoituksen tarkoituksena on oikeusvaikutteisen yleiskaavan laa-
timinen kylän maankäyttöä ohjaamaan. Kaavatyötä ohjaavat kaupungin ja kylän asukkaiden
tavoitteet, suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet sekä valtakunnalliset alueiden käytön ta-
voitteet.

Alustavia tavoitteita ovat olleet:

 kylän elinvoimaisuuden säilyttäminen

 alueen elinkeinojen toimintaedellytysten säilyttäminen ja kehittäminen

 ympäristön laadun säilyttäminen ja parantaminen

 luonnon- ja perinnemaiseman suojelu

 maaseutumaisen asumisen edistäminen sekä tonttitarjonnan monipuolisuu-
den lisääminen

 edistetään maiseman ja kulttuuriympäristöön liittyvien arvojen säilymistä

 turvataan maatalouden ja muun yritystoiminnan toimintaedellytykset

 tuetaan kyläkoulun säilymistä

 tuetaan rantojen virkistyskäyttöä

 selvitetään rantarakentamisen mahdollisuudet

 kestävä kehitys

Vatjusjärven osayleiskaavan tavoitteena on tukea kylän kasvua ja kehittymistä. Tavoitteena
on, että Vatjusjärvi olisi jatkossakin vireä asuinpaikka, jossa maatalouselinkeinon ja muun
yritystoiminnan harjoittaminen on vahvaa.

Maatalouselinkeinon harjoittaminen turvataan, ja sitä kautta arvokkaat viljelysalueet säilyte-
tään avoimina.

Kylän elinvoimaisuutta ja uusien asukkaiden määrää pyritään lisäämään etenkin koulun lä-
heisyyteen sijoittuvilla uusilla rakennuspaikoilla. Näin kylän keskustaa tiivistetään ja uusille
oppilaille mahdollistetaan turvallinen koulutie.
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5.1.13 Mitoitusperiaatteet
Rakennusoikeuksien määrittäminen rannoilla ja
Rantarakentaminen
Rantarakentamisen mitoituksessa käytetään yleisesti ns. Etelä-Savon mallia, jossa vesistöille
määritellään luonnollinen rantaviiva (keskiveden mukainen rantaviiva peruskartalla). Luonnol-
lisesta rantaviivasta muokataan ns. muunnettu rantaviiva, jossa rantaviiva osat kerrotaan
rannan muodot huomioivilla kertoimilla. Kertoimet huomioidaan mm. kapeisiin lahdet ja nie-
met eli voimakkaasti polveileva rantaviiva muodostaan luonnollista rantaa lyhyemmän muun-
netun rantaviivan (ks. Liite 1.Muunnetun rantaviivan laskentaperusteet)

Kaikki rannat suunnittelualueen merkittävistä vesistöistä lasketaan. Myös, pellot, suot ja tul-
va-alueet on mukana laskennassa. Tilanomistajalle merkitään mitoituksen mukaan tulevista
rakennuspaikoista niin monta kuin on rakentamisen kannalta mahdollista huomioiden muut

a-
man kantatilan muille rakennuspaikan toivojille. Jakamisessa huomioidaan aikaisemmin saa-
dut rakennuspaikat, rantaviivan pituus, ympäristötekijät sekä rakennettavuuteen liittyvät asi-
at.

Rantarakentamisen erityispiirteet koskevat kaikkia rakennuspaikkoja jotka sijaitsevat ranta-
vyöhykkeellä. Rantavyöhykkeeksi lasketaan n. 100 m etäisyydellä rantaviivasta oleva alue.
Rantavyöhykkeen vähimmäisleveys on 50 m.

Rantavyöhykkeen ulkopuolinen rakentaminen
ä-

vä tarkemmin soveltaen emätilaselvitystä. Jos rakentamisen ohjauksessa halutaan soveltaa
maankäyttö- ja rakennuslain 44§:n perustuvaa suoraa rakennusluvitusta, on uuden raken-
nuspaikan sijainti pystyttävä osoittamaan tilakohtaisesti ja rakentamisen tulee perustua tasa-
puolisuuteen.

Vyöhykkeet
Yhdyskuntarakenteen ja lähinnä kevyenliikenteenturvallisuuden (pyörätie) mukaan Vatjusjär-
vien osayleiskaava-alue on jaettu 4 osaan.

Uutta rakentamista ei osoiteta pelloille, melualueille eikä luonto- tms. arvoiltaan arvokkaille
alueille. Rakennuspaikan harkitaan vaikuttaa myös liikenteelliset seikat (mm. liittymien osoit-
taminen päätielle tai olevien hyödyntäminen). Jo saadut tai rakennetut rakennuspaikat vä-
hentävät uusien rakennuspaikkojen määrää.

Emätilan kokonaispinta-alasta lasketaan mitoitukseen puolet. Tämä jaetaan mitoitusvyöhyk-
keestä riippuen joko 1 ha:lla tai 0.5 ha:lla. Saatu luku suhteutettuna jo oleviin rakennuksiin
ratkaisee rakennusoikeuden mahdollisuuden.

vyöhyke I
Alue sijaitsee Vatjusjärven koulun lähistöllä Nivalantien länsipuolella. Alueeseen kuuluu
myös Kurranjärvi. Yhdyskuntarakenteen ja liikenneturvallisuuden kannalta alue on edullinen.
Rakennuspaikan harkinnassa otetaan huomioon:

 yksi rakennuspaikka, jos tilan pinta-ala vähintään 0.5 ha
 kaksi rakennuspaikkaa, jos tilan pinta-ala vähintään 1.5 ha.

Yhdelle tilalle ei kahta useampaa rakennuspaikkaa.

vyöhyke II
Alue sijaitsee Nivantien länsipuolella koulun lähistöltä kaava-alueen pohjoisrajalle. Yhdys-
kuntarakenteellisesti alue on kohtuullinen ja kevyen liikenteen liikenneturvallisuus on hyvä.

Rakennuspaikan harkinnassa otetaan huomioon:
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 yksi rakennuspaikka, jos tilan pinta-ala vähintään 1 ha
 kaksi rakennuspaikkaa, jos tilan pinta-ala vähintään 1.5 ha.

Yhdelle tilalle ei kahta useampaa rakennuspaikkaa.

vyöhyke III
Alue sijaitsee pääosin Nivalantien pohjoispuolella, Etelärannantien varrella. Yhdyskuntara-
kenteellisesti alueen sijainti on kohtuullinen, mutta kevyenliikenteen turvallisuudessa koulun
suuntaan on parantamisen varaa.

Rakennuspaikan harkinnassa otetaan huomioon:

 yksi rakennuspaikka, tilan pinta-ala on vähintään 1 ha.

vyöhyke IV
Alue sijaitsee pääosin Nivalantien ja Vatjusjärvien itäpuolella. Yhdyskuntarakenteellisesti
alue ei ole paras mahdollinen. Alueelle on tavoitteena sijoittaa pääasiassa uutta loma-
asumista. Rakennuspaikkojen sijoittamisessa käytetään tapauskohtaista harkintaa.
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Muunnetun rantaviivan laskentaperusteet

Rantarakentamisen mitoituksessa yleisesti käytettty n.s. Etelä-Savon malli, jossa vesistöille
määritellään luonnollisesta rantaviivasta ns. muunnettu rantaviiva.

5.1.14 Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet syventävät maankäyttö- ja rakennuslain yleisiä ta-
voitteita ja niistä johdettuja kaavojen sisältövaatimuksia valtakunnallisesta näkökulmasta.

Tätä kaavahanketta koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet :

Toimiva aluerakenne

 Suunnittelussa on huomioitava yhdyskuntarakenteen, elinympäristön laadun ja ympä-
ristöarvojen asettamat vaatimukset.

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu

 Yleiskaavan lähtökohtana on oltava perusteltu väestönkehitysarvio. Yleiskaavoituk-
sessa on tarkasteltava pitkällä aikavälillä sekä taajama- että maaseutualueiden väes-
tömääränkehityksen erilaisia vaihtoehtoja. Alueiden käytöllä edistetään yhdyskuntien
ja elinympäristön ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä.

 Yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. On varattava
riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen
jatkuvuutta.

 Alueiden käytön suunnittelussa on edistettävä olevan rakennuskannan hyödyntämistä
sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle.

 Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasatei-
siin ja taajamatulviin.



14

 On otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyt-
töön.

 Ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilma epäpuhtaisuuksista aiheutuvaa haittaa ja pyrit-
tävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja.

 Turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja se, että taajamien
alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi alueidenkäytön suunnittelus-
sa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy.

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat

 On otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäi-
set luonnonalueet. Alueiden käyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia
tarpeettomasti pirstota.

 On otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Pohjavesi-
en pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava
riittävän etäälle niistä pohjavesialueista, jotka ovat vedenhankinnan kannalta tärkeitä
ja soveltuvat vedenhankintaan.

 Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympä-
ristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät.

5.1.15 Maakuntakaava.
Maakuntakaavan tavoitteet ovat kohdassa 2.1

5.1.16 Asukaskysely
Asukaskysely toteutettiin kesällä 2011

Asukaskyselyn yhteenveto
Haapaveden kaupungilla uudistetaan Iso-Vatjusjärven, Pieni-Vatjusjärven, Kurranjärven ja
osittain Valkeisen käsittävät ohjeelliset yleiskaavat. Yhtenä kaavoituksen tärkeänä lähtöai-
neistona on kerätty asukkaiden ja maanomistajien tarpeita ja toiveita asukaskyselyn avulla.
Kyselyyn saatiin runsaasti vastauksia, peräti 130 kappaletta. Kyselyn vastauksista saatiin
runsaasti tietoa ja toiveita kaavatyön pohjaksi.

Vastaajista iso osa on iäkkäämpiä, yli 60-vuotiaita maanomistajia. Maanomistajat ovat esittä-
neet runsaasti rakennuspaikkatoiveita omistamilleen maa-alueille. Nämä huomioidaan kaa-
vatyössä mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan asuttamien-
sa/omistamiensa tai muiden suunnittelualueen rakennusten kulttuurihistoriallisia arvoja. Näitä
tietoja hyödynnettiin osana alueen rakennuskannan arviointia.

Alueen vahvuuksia ja parhaita ominaisuuksia asuinympäristönä ovat vesistöt ja maisemalli-
set tekijät sekä maaseutumaisuus, luonto ja toimiva koulu. Vatjusjärvi sijaitsee lähellä Haa-
paveden keskustaa ja sen palveluja, mikä on yksi alueen vahvuus. Alueen parannettavat tai
huonot puolet asuinympäristönä liittyvät vesistöjen ja niiden ympäristöjen sekä teiden kun-
toon, puuttuviin vesijohto- ja viemäriverkostoihin ja palvelutarpeisiin.

Alueen tiestön kuntoon ja ylläpitoon toivotaan parannusta, eritoten tieverkon tiettyjen osien
päällystämistä. Myös julkisia liikenneyhteyksiä toivotaan lisää, erityisesti kesäaikaisin. Alueen
palvelujen osalta vastaajat kaipaavat jonkinlaisia kaupallisia palveluja kylälle (esim. kauppaa,
kioskia, kauppa-autoa). Läheisen Haapaveden keskustan palvelut ovat kuitenkin pääosin
vastaajien mukaan riittävät ja sopivan matkan päässä. Alueen yritysten ja maatilojen toimin-
taedellytysten turvaaminen on vastaajien mukaan tärkeää.

Alueen vesistöt ovat alueen virkistyksen ja maisemien kannalta merkittävin tekijä. Myös muut
luonnonympäristöt ovat virkistyksen kannalta tärkeitä. Vesistöt tuovat tarpeita uima- ja vene-
paikoille sekä muulle ranta-alueiden kehittämiselle kaikkien asukkaiden tasapuolisia virkis-
tyskäyttömahdollisuuksia ajatellen. Myös erilaiset reitit ovat vastaajille tärkeitä. Vesistöjen
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kunnossapitotoimenpiteet olisivat tärkeitä sekä maisemien, asumisviihtyvyyden että virkistys-
käytön kannalta.

5.2 Tavoitteiden julkinen käsittely
Haapaveden kaupungin maankäyttötoimikunta on käsitellyt kaavan tavoitteita mm. osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

6
6.1 Laatimisvaiheen kuuleminen
Osayleiskaava oli luonnoksena nähtävillä 16.8  16.9.2013. Luonnoksesta annettiin 7 lau-
suntoa ja jätettiin 40 mielipidettä. Mielipiteistä pääosa keskittyi merkittyihin tai merkitsemättä
jätettyihin rakennuspaikkoihin. Kaavakarttaan tehtiin muutamia muutoksia mielipiteiden joh-
dosta.

Lausunnoissa esitettiin mm. tarkistuksia ja täsmennyksiä määräyksiin ja kaavakartan merkin-
töihin sekä lisäyksiä selostukseen. Asiakirjoihin tehtiin esitetyt muutokset mm. lisättiin kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden luettelo kaavakartalle, täsmennettiin rakentamisen
määräyksiä jne. Museovirasto edellytti arkeologisen selvityksen tekemistä muutoksen alaisil-
le alueille ja selvitys tehtiin 2013 kesällä. Selvityksen perusteella kaavaan merkittiin yksi uusi
muinaismuisto.

6.2 Ehdotusvaihe
Osayleiskaava oli ehdotuksena nähtävillä 17.10  15.11.2013. Ehdotuksesta annettiin 7 lau-
suntoa ja 21 muistutusta. Lausunnoissa esitettiin muutamia tarkennuksia määräyksiin ja kaa-
vakarttaan. Muistutukset keskittyivät pääosin rakennuspaikkojen merkintöihin. Osa muutok-
sista edellytti naapurimaanomistajien kuulemista, joka tehtiin vuodenvaihteessa 2013 - 2014.
Kaava-asiakirjoihin tehtiin lausunnoissa esitetyt tarkistuksen sekä muut tarpeelliset muutok-
set.

7
7.1 Yleiskaavan kuvaus
Kaava-alueen rakenne perustuu pääosin nykytilanteeseen. Kylällä on havaittavissa selkeät ja
luontevat asumisen tihentymät ja solmukohdat, joita voidaan edelleen kehittää. Uutta raken-
tamista on osoitettu sekä rannoille että ei omarantaisina. Pysyviä rakennuspaikkoja on loma-
asumista enemmän. Pysyvän rakentamisen pääpaino on pyritty kohdistamaan koulun ja Kur-
ranjärven ympäristöön sekä yleisemmin päätien länsipuolelle.

Nykyiset reitistöt, virkistyskohteet jne on huomioitu kaavassa. Myös ympäristön kannalta ar-
vokkaat alueet on kaavassa mukana asianmukaisin merkinnöin.

7.1.17 Kokonaisrakenne ja mitoitus
Kaava-alue (pinta-ala 16 km²) on jaettu suunnittelussa karkeasti kolmeen mitoitusvyöhyk-
keeseen (ks. kohta 5.1.13). Nämä määrittävät myös kylän kokonaisrakenteen. Uusi pysyvä

nnuspaikko-
ja ei juurikaan ole. Uusia pysyvän asumisen rakennuspaikkoja luonnoksessa on 54 ja loma-
rakennuspaikkoja 22.

Pysyvän rakentamisen määräksi alueilla jossa voi käyttää MRL 44§ mukaista luvitusta, on
oppaissa arvioitu noin 2 rakennuspaikka/vuosi. Tämä luku on ehkä perustelu vetovoimaisten
kaupunkiseutujen lähellä, jossa keskuskaupungin tonttimaan tarjonta ja hinta ovat sen suu-
ruiset, että lähialueen maaseututaajamat ovat vetovoimaisia. Tällöin liian suuri mitoitus voi
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johtaa hallitsemattomaan kehitykseen. Haapavedelle rakentamisen paine on kuitenkin koko-
naisuudessaan varsin maltillinen ja vaaraa kylä-alueiden kautta rakenteen hajoamiseen pie-
ni. Lisäksi yksityisten tonttien liikkuminen markkinoilla on varsin verkaista. Tällöin on perus-
teltua käyttää hieman korkeampaa mitoitusta, n.4  5 rak. paikkaa/vuosi, jolloin ylimäärä toi-

rakentamispaineen kylän alueella.

Uuden rantarakentamisen sijoittamisessa on käytetty mitoituslukuna 8.5 rakennuspaik-
kaa/muunnettu rantaviivakilometri (laskenta periaatteet kohdassa 5.1.13) Nykytilanteen mu-
kaan mitoitus ylittyy Isolla Vatjusjärvellä. Laskennassa on yhdistetty kaikkien järvien rantavii-
van pituus, koska Kurranjärvellä ja Valkeiselle luku on pieni. Koska Vatjusjärvet isompina

kokonaismitoituksessa.

Rakennuspaikkojen osoittamisessa rannoille on huomioitu myös vapaan rantaviivan osuus,
joka tu
mieltään vähintään 200-250 metrin rantaosuus. Tätä lyhyemmillä rannoilla sosiaalinen paine
ja jokamiehenoikeuksien rajoitukset vaikuttavat rannan käytettävyyteen.

Maanomistajatoiveiden toteuttamisessa käytetään pyöristyssääntöä, jossa 0.5 tai sitä suu-
rempi desimaali pyöristetään lähimpään ykköseen. Eli jos laskennallinen rakennuspaikka
määrä on esim. 0.6, pyöristetään se yhteen rakennuspaikkaan.

Rakennupaikat Vatjusjärvillä, Kurranjärvellä ja Valkeisella.

7.1.18 Asumiseen varatut alueet
Pysyvään asumiseen on osoitettu paikkoja pääasiassa maanomistajien toiveiden mukaisesti.
Sijoittelussa ja toiveiden mahdollistamisessa on käytetty kohdassa 5.1.13 kuvattuja periaat-
teita. Rakennuspaikat on pyritty sijoittamaan siten, että ne muodostavat luonnollisen koko-
naisuuden olevan rakenteen kanssa ja tukeutuvat mahdollisuuksien mukaan oleviin reitteihin.

Toiveiden mukaisten paikkojen lisäksi on kaavaan merkitty myös voimassaolevan yleiskaa-
van mukaisia rakennuspaikkoja niiden yhdyskuntarakenteellisen soveltuvuuden mukaan.
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7.1.19 Arvokkaat alueet ja kohteet
Koko suunnittelualue on maakunnallista aluetta jolloin etenkin avoimet peltoalueet on nostet-
tu esille maisemallisesti arvokkaina.

7.1.20 Matkailualueet ja loma-asuminen
Loma-asumista on osoitettu pääasiassa maanomistajien toiveiden mukaisesti kaikkien järvi-
en rannoille. Tasapuolisuuden vuoksi myös niille maanomistajille, jotka eivät ole paikkaa toi-
voneet, on merkitty loma-asunnon paikka. Edellytyksenä on ollut kantatilaselvityksen mukai-
nen oikeus siihen. Lisäksi maanomistajatoiveiden osalla käytettyä pyöristyssääntöä ei käyte-
tä. Tiukempi laskenta on perusteltua, koska kyse on edusta joka tulee toivomatta.

7.1.21 Palvelut
Uusia palveluita alueelle ei osoiteta.

7.1.22 Virkistysalueet ja reitit
Varsinaisia virkistysalueita eikä uusia reittejä ei kaavassa osoiteta. Uusia veneenlaskupaik-
koja on merkitty kaikille järville Valkeista lukuun ottamatta.

7.1.23 Maa- ja metsätalousalueet sekä vesialueet
Maa- ja metsätalousalueet ja vesialueet ovat nykytilanteen mukaisia. Merkittäviä uusia pelto-
alueiden raivaamisia ei ole tiedossa.

7.1.24 Liikenne ja liikennepalvelut
Nykyinen liikenneverkko säilyy.
Yleiskaavamerkinnät

Ranta-asemakaavoitettujen alueiden rajaukset

Ohjeellinen maatilakeskuksen suojaetäisyys.

Ympäristöministeriö on antanut suositukset kotieläinsuojien läheisyy-
teen sijoittuvien häiriintyvien kohteiden vähimmäisetäisyyksistä. Vanho-
jen eläinsuojien laajennuksissa vähimmäisetäisyys häiriintyvästä koh-
teesta tulisi suosituksen mukaan olla 100 metriä.

Suurtilojen suojaetäisyyden tulisi olla 150-200 metriä. Suurtiloina pide-
tään yli 30 eläimen lypsykarja-, emolehmä- tai lihanautatiloja sekä sika-
tiloja. Maatilojen toiminnan turvaamiseksi yksityiskohtaisessa suunnitte-
lussa uusien asuinrakennusten sijoittamisessa vähimmäisetäisyys-
suositukset tulee ottaa huomioon.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue.

Maatalouden harjoittamisen ja muun toiminnan välisten mahdollisten ristiriitatilanteiden
vähentämiseksi ja poistamiseksi on syytä välttää uuden maatilaan kuulumattoman asu-
misen tms. sijoittamista lähelle talouskeskuksia.
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Rantavyöhyke

Arvokas maisema-alue (maakunnallinen)

Oleva alue / uusi alue.

Alueen väri ja kirjaintunnus ilmaisevat käyttötarkoituksen.

Asuntoalue.

Alueella voi olla asumisen lisäksi yritystoimintaa, jonka toiminnalle
ympäristö asettaa erityisiä vaatimuksia.

Rakennuspaikan vähimmäispinta-ala on:

- 3000 m2 alueilla, joilla kiinteistö liitetään viemäriverkostoon.

- 5000 m2 muilla alueilla.

Asuinrakennuksen suurin sallittu kerrosala on 300 m2.

Rantavyöhykkeellä sijaitsevalle rakennuspaikalle saa rakentaa tä-
män lisäksi korkeintaan 30 m² suuruisen erillisen saunarakennuk-
sen.

Alue vesistön rannalla, jolla sovelletaan MRL 72§ mukaista menettelyä. Etäisyys vesira-
jasta on sijainnista riippuen 50-100m. Esimerkiksi peltoaukeat leventävät rantavyöhykettä
ja metsäiset alueet kaventavat.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa Vatjusjärvien alue on osoitettu maisemallisesti
arvokkaaksi alueeksi. Rajausta on tarkennettu yleiskaavassa.

Uudet rakentamisen alueet. Uusia alueita kaavassa on osoitettu asumiseen ja lomara-
kentamiseen.

Rakentamisen määrä uusilla ja vanhoilla asumiseen osoitetuilla alueilla.
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Maatilan talouskeskuksen alue.

Rakennuspaikalla voi yksi maatilarakennusten lisäksi korkeintaan
kaksiasuntoinen asuinrakennus.  Yhden asuinrakennuksen suurin
sallittu kerrosala on 300 m². Rantavyöhykkeellä sijaitsevalle raken-
nuspaikalle saa rakentaa tämän lisäksi korkeintaan 30 m² suuruisen
erillisen saunarakennuksen.

Julkisten palvelujen ja hallinnon alue.

Loma-asuntoalue.

Rakennusoikeus lomarakennusta varten on 170 m². Rakennuspaikal-
le saa rakentaa tämän lisäksi korkeintaan 30 m² suuruisen erillisen
saunarakennuksen.

Maisemallisesti arvokas peltoalue.

Alue on maisemallisesti merkittävä avoin peltoalue, joka varataan
viljely- ja laidunkäyttöön. Alueelle saa rakentaa pääkäyttötarkoituk-
seen liittyviä talous- ja tuotantorakennuksia sekä liitännäiselinkeinoja
tukevia rakennuksia ja laitteita. Erityisesti on huomioitava osayleis-
kaavamääräys nro 2. Maisemaa merkittävästi muuttavista toimenpi-
teistä tulee hakea MRL 128§ mukainen maisematyölupa.

Maisemanhoitosuositus:

Alue tulee säilyttää avoimena, perinteen mukaisena niitty- ja peltovil-
jelyksenä tai maisemaniittynä. Maisemaan liittyvät pienialaiset met-
säsaarekkeet, yksittäiset maisemapuut ja puurivit tulee säilyttää.

Rakentamisen määrä maatilojen talouskeskusten alueilla.

Vatjusjärven koulu.

Loma-asuntojen alueet. Määräykset rakentamisen määrästä koskevat myös uusia loma-
rakennuksia.

Maisemankannalta merkittävät peltoalueet, jotka ovat myös viljelytoiminnan kannalta
tärkeitä.
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Maa- ja metsätalousvaltainen alue

Maatalousalue.

Maatalousalue

Alueen käytössä ja maisemanhoitotoimenpiteissä tulee huomioida
näkymien säilyminen.

Uusi asuinrakennus.

Uusi loma-asunto.

Asumisen kehittämisalue.

Yhdyskuntarakenteellisesti edullinen alue asumisen kehittämiseen.
Mahdollisen asemakaavoituksen kannalta ensisijainen alue.

Maiseman kunnostustöiden aika raivatut niittymäiset alueet järvien rannalla. Alueiden
käytössä ja kunnostuksessa on syytä huomioida näkymien säilyttäminen.

Uuden rakennuspaikan likimääräinen sijainti.

Uuden lomarakennuspaikan likimääräinen sijainti.

Koulun ja Kurranjärven ympäristössä oleva yhdyskuntarakenteellisesti edullinen alue.
Rakentamisen  tarkemmassa sijoittamisessa tulee erityisesti huolehtia, että mahdollisuu-
det alueen tehokkaampaan maankäyttöön säilyvät. Alueen rakentumista ohjaamaan voi-
daan laatia mm. tarkempia ohjeita.
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Oleva rantasauna.

Kevyenliikenteen väylä.

Ulkoilureitti.

Moottorikelkkareitti.

Kulttuurihistoriallisesti ja/tai rakennushistoriallisesti arvokas kohde.

Kohteen arvokas rakennuskanta ja sen lähiympäristö tulee säilyttää.

Rakennuksissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden, käyttötarkoi-
tuksen muutosten sekä täydennysrakentamisen ja alueella tehtävien
toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että alueen rakennustaiteellises-
ti/kulttuurihistoriallisesti/maisemakuvallisesti arvokas luonne säilyy.
Alueella ei saa tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka vähentävät sen
arvoja. Mikäli rakennuksessa tai sen lähiympäristössä on tehty koh-
teen arvoa alentavia muutoksia, on ne korjaus- ja muutostöiden yh-
teydessä korjattava kohteen kulttuurihistorialliset arvot ja historialliset
ominaispiirteet säilyttävällä tavalla.

Rakennuksia ei saa purkaa ilman MRL 127 §:ssä tarkoitettua lupaa.

Olevaan rantavyöhykkeellä olevaan tai sen läheisyydessä sijaitsevaan  olevaan rakennuspaik-
kaan liittyvä rantasauna. Saunan enimmäisrakennusoikeus on 25 m².

Olevat reitit

Inventoinnissa kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi todettu kohde. Vatjusjärven
koulua lukuun ottamatta kaikki ovat paikallisia kohteita.

Muinaismuistokohde

Alueella / kohteessa sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoi-
tettu kiinteä muinaisjäännös. Muinaisjäännöskohteen kaivaminen,
peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on miunaismuis-
tolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitel-
mista on pyydettävä Museoviraston lausunto.
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Uimaranta.

Venevalkama/veneenlaskupaikka.

Puurivi.

Maisemallisesti arvokas puurivi, joka tulee säilyttää

Maisemallisesti arvokas puu/puuryhmä, joka tulisi säilyttää.

Ohjeellinen kosteikkoalue.

Valumavesien hallintaa varten mahdollisesti säilytettävä/kunnostettava

kosteikkoalue.

Veneenlaskupaikka tai vähintäänkin veneiden pitopaikka.

Maiseman kannalta arvokas puurivi, joka tulisi säilyttää. Jos puut joudutaan kaatamaan, tulisi
tilalle istuttaa uusia.

Maiseman kannalta arvokas puuryhmä/metsäpalanen.

Vatjusjärvien maisemanhoitosuunnitelman mukaan merkityt ohjeelliset kosteikkoalueet, joilla
voi olla merkitystä pintavesien hallinnassa.
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Yleiskaavamääräykset

7.2 Virallinen nähtävillepano, lausunnot, muistutukset, päätökset

8
8.1 Arviointimenetelmät
Kaavan vaikutuksia arvioidaan kaavan toteutumisesta aiheutuvien vaikutusten suhdetta ny-
kytilanteeseen.
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8.2 Tavoitteiden toteutuminen

8.2.25 Nykytilanne
Nykytilanteen osalta tavoitteena voidaan pitää vähintäänkin nykyisen arvokkaan maiseman
säilyminen ja kylän elinvoimaisuuden turvaaminen.

Kaavassa on huomioitu maisemallisesti arvokkaat alueet ja kulttuurihistorialliset kohteet. Uut-
ta asumista on osoitettu jotta kylän asukasmäärä säilyisi. Jos keskimääräinen perheen koko
olisi 3 henkilöä, niin 2 - 3 uutta pysyvää asuntoa tarkoittaisi 6  9 uutta asukasta vuodessa ja
tavoitevuoteen (2035) mennessä noin 140 - 200.

8.2.26 Maakuntakaava (ks. kohta 2.1)
Oulun eteläisen alueen kaupunkiverkko
Vatjusjärvelle ei ole tulossa seudullisessa mittakaavassa merkittäviä toimintoja.

Kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeä alue
Osayleiskaava huomioi arvokkaan maisema-alueen.

Kylä
Kaavassa huomioidaan oleva toimiva rakenne ja sitä pyritään vahvistamaan.

Rantojen käyttö
Uusien rakennuspaikkojen osoittamisessa ranta-alueille on huomioitu maanomistajien tasa-
puolinen kohtelu emätilaperiaatetta käyttämällä. Laskentaperusteiden lisäksi vapaan ranta-
viivan määrä on pyritty säilyttämään riittävänä jokamiehenoikeuksiin perustuvaan virkistyk-
seen.

8.2.27 Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet (ks kohta 4.1.1)
Osayleiskaava mahdollistaa valtakunnallisten alueiden käytön tavoitteiden toteutumisen.

Toimiva aluerakenne
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Maaseututaajamien asukasluku on perinteisesti ollut viime vuosikymmeninä laskeva. Kuiten-
kin vaikka koko kunnan mittakaavassa kehitys olisi negatiivinen, niin keskustaajamissa ja
niiden lähettyvillä asutus yleensä lisääntyy.

Uusien asuinpaikkojen osoittaminen maltillisesti kylä alueelle, joka sijaitsee lähellä kunnan
keskustaa, eheyttää yhdyskuntarakennetta. Kylällä on sen mittakaavaan nähden toimivat
yhteydet niin autoille kuin kevyelle liikenteellekin.

Uusi rakentaminen on osoitettu pääsääntöisesti nykyisen lähettyville hyödyntäen olevia tieyh-
teyksiä.

Tulvauhka on huomioitu kaavamääräyksissä. Koska alueelta puuttuvat laajat vettäläpäise-
mättömät alueet, ei suurimittaiset taajamatulvat ole vaarana.

Alue soveltuu pääosin hyvin tai vähintäänkin kohtalaisesti rakentamiseen.

Uutta rakentamista ei osoiteta maantien melualueelle.

Alueen vesihuolto on hieman ongelmallinen, mutta yleiskaava ei vaikeuta sen parantamista.
Jätehuoltomääräyksistä on mainita kaavamääräyksissä.

Uuden rakentamisen määrä on varsin maltillinen ja suuria muutoksia alueelle ei ole tulossa
joten elinympäristön laatuun ei tulossa merkittäviä muutoksia. Alue on kokonaisuudessaan
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viehättävää maaseutuympäristöä ja se säilyy. Uusia palveluita ei ole kuitenkaan odotettavis-
sa.

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Tärkeimmät kulttuuri- ja luonnonperintöarvot, virkistysalueet ja reitit on säilytetty. Luonnon-
varoista tärkeimmät ovat pellot ja vesistöt ja ne säilyvät osayleiskaavassa.

Alueella ei ole merkittäviä pohjavesiesiintymiä.

Toimivat yhteysverkot ja energiahuolto
Osayleiskaavalla ei ole vaikutusta toimiviin yhteysverkkoihin tai energiahuoltoon.

8.2.28 Kunnan asettamat tavoitteet
Ks. kohta 5.1

8.2.29 Muut suunnitelmat
Alueelle on laadittu 201 järvien maisemanhoitosuunnitelma (FCG 2010).

8.3  Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, luontoon ja maise-
maan

Rakennettuympäristö
Kaupunki ei ole asettanut selvää tavoitetta alueen rakentamisen määrästä, vaan se nojautuu
asukkaiden rakentamistoiveisiin.

Kulttuuriympäristö muuttuu asutuksen lisääntyessä. Uudet pihapiirit hallitsevat maisemaa
yhä useammin. Yleiskaavassa uudet rakennuspaikat on sijoitettu siten, että ne ovat mahdol-
lisuuksien mukaan joko olevan rakenteen tuntumassa, metsäisillä alueilla tai peltojen laidoil-
la.

Rakennettua kulttuuriympäristöä on huomioitu inventoimalla alueen vanhempi rakennuskanta
ja merkitsemällä suojelukohteiksi arvokkaimmat ja säilymisen kannalta todennäköisimmät
kohteet.

Luonto
Alueella on kohtalaisen vähän erityisen arvokkaita luontokohteita. Tärkeimpiä ovat pienvesi-
en lähiympäristöt. Nämä on huomioitu kaavassa luontokohteen merkinnällä.

Osayleiskaavalla ei ole merkittäviä välittömiä vaikutuksia luonnonympäristöön. Asumisen
lisääntyminen ilman keskitetyn viemäriverkoston rakentamista saattaa lisätä vesistöjen jäte-
vesikuormitusta. Tätä voidaan kuitenkin vähentää toimivilla ja hyvin hoidetuilla kiinteistökoh-
taisilla jätevesiratkaisuilla.

Kaava-alueelle ei ole yleiskaavassa varattu alueita uusille merkittävän kokoisille maatalou-
den talouskeskuksille tai teolliselle toiminnalle.

Nykyinen asutus ja maatalous kuormittavat alueen vesistöä ja luontoa eikä niihin ole yleis-
kaavassa odotettavissa muutoksia. Jätevesien käsittelystä on olemassa omat määräykset
joihin kaavalla ei voi vaikuttaa.

Aikaisemmista suunnitelmista on poimittu kaavaa hulevesien pidätysaltaat joiden avulla
esim. kiintoaineskuormitusta voidaan vähentää päävesistöissä.

Maisema
Suunnittelualueen maisemassa tärkeimpiä elementtejä ovat laajat yhtenäiset peltoalueet ja
näkymät järvelle. Pienempialaisia, mutta maisemassa tärkeitä ovat puurivit, pienet metsäsaa-
rekkeet peltojen keskellä ja isot puut.
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Tärkeät maisematekijät on huomioitu kaavakartalla arvokkaina ja säilyttämisen arvoisina
kohteina.

Osayleiskaavalla ei ole vaikutusta maisemarakenteeseen.

Järvivedet
Suunnittelualueen vesistön ravinnekuormittajista suurin on maatalous. Kaavaratkaisulla ei
suoranaisesti ole vaikutusta kuormituksen lisääntymiseen tai vähentymiseen; peltopinta-ala
ja maantalous säilyvät suurin piirtein nykyisellään.

Uudella pysyvällä asumisella ja lomarakentamisella on merkitystä vesien puhtauteen. Nykyi-
sen asutuksen kuormitus oli noin 5% kokonaiskuormituksesta vuonna 2000. Tiedot perustu-
vat tilanteeseen jolloin oli vielä käytössä runsaasti pelkkiä kiinteistökohtaisia saostuskaivo-
puhdistamoita. Nykyaikaisemmilla menetelmillä kiinteistöjen jätevesien puhdistaminen on
huomattavasti tehokkaampaa eikä asumisen lisääntyminen pitäisi lisätä asumisen osuutta
kuormituksesta. Haapavedellä on tehty vesihuollon yleissuunnittelua 2007 ja myös Vatjusjär-
ven tilanne tutkittiin. Myöhemmin päädyttiin viemäröinnin rakentamisessa Kytökylään ja Vat-
tukylään.

8.4 Vaikutukset asumiseen, elinkeinoihin, liikenteeseen ja virkis-
tykseen

Asuminen
Yleiskaava lisää toteutuessaan asustusta,  mutta sillä ei ole merkittävää vaikutusta nykytilan-
teeseen.

Elinkeinot ja palvelut
Alueen olevat elinkeinot säilyvät eikä niiden toimintaedellytyksiin ole tulossa muutoksia yleis-
kaavassa. Uusia palveluita ei ole osoitettu. Nykyiset palvelut säilynevät.

Liikenne
Pääliikenneväylät säilyvät eikä uusia merkittäviä tieyhteyksiä ole osoitettu. Asutuksen lisään-
tyessä liikenne maantiellä ja pääkokoojilla lisääntyy. Todennäköisesti erityisesti Haapaveden
keskustaan suuntautuva kulkeminen lisääntyy. Kevyenliikenteen väylä on jo olemassa Niva-
laan johtavan tien länsipuolella. Uusia liittymiä pääteille ei juurikaan osoitetta, mutta liikenne
liittymissä lisääntynee.

Virkistys
Alueella ei ole varsinaisia virkistykseen osoitettuja alueita. Olevat uimarannat ja ulkoilureitit
säilyvät. Lisääntyvä rakentaminen etenkin rannoilla saattaa vaikuttaa jokamiehenoikeuksiin
perustuvaa virkistyskäyttöön.

Vapaa rantaviiva
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan riittävästä vapaan rantaviivan määrästä täytyy huoleh-
tia jos kaavalla ohjataan pääasiassa lomarakentamista. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaa-
van mukaan vapaata rantaa tulee olla noin puolet rannasta. Yleisesti käytetyn periaatteen
mukaan käyttökelpoinen vapaan rantaviivan pituus olisi vähintään noin 250 metriä. Pituus
juontuu osaltaan jokamiehen oikeuksista ja sen vaatimuksista pihapiirien rauhoittamiseksi.
Tämä periaate soveltunee kuitenkin parhaiten lähinnä metsäalueille tai hyvin väljästi raken-
netuille haja-asutusalueille, joissa on totuttu väljempään ympäristöön ja etäisyys naapureihin
on ollut suurempi.

Tiiviimmillä tai vanhoilla kyläalueilla pihojen reviirit ovat kuitenkin suppeammat, naapurit ovat
Rannan satunnaista käyttöä voidaan hyväksyä lä-

hempänäkin kuin 200 metriä. Vapaaksi rannaksi voidaan mieltää eri tavalla vanhoilla, vah-
vasti kulttuurivaikutteisilla tai taajama-alueilla kuin erämaisemmilla tai loma-asutusalueilla.
Edellytyksenä on kuitenkin, että rantaan pääsy ja vesialueen käyttö on muuten kohtuullisesti
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järjestetty. Maaseutualueilla iso osa vapaasta rannasta on peltoalueita. Näiden rantojen mer-
kitys on lähinnä maisemallinen eikä niillä ole varsinaisesti virkistys- tms. käyttöä. Nämä ran-
taviivan osat voi laskea vapaaksi rannaksi vaikka ne sijaitsisivatkin olevan esim. maatilan
edessä, koska ne eivät estä esim. kalastusta rannan tuntumassa.

Vatjusjärvien alue on vanhaa, hyvin kulttuurivaikutteista aluetta, jossa pellot ja muut viljelyk-
set hallitsevat maisemaan. Edes vähän rakennettu Valkeinen ei ole erämainen luonteeltaan.
Rantojen rakennuskannasta iso osa on pysyvää asumista. Suuri osa järvien rannoista on
myös peltoa.  Vatjusjärvillä Iso-Vatjusjärven ja Pienen Vatjusjärven mitoitus on suurin. Ra-
kentamisen järkevä mahdollistaminen on toteutettu laskemalla yhteiseen rantaan myös Kur-
ranjärvi ja Valkeinen, koska ne sijaitsevat samalla kylällä ja ovat koko kylän tavoitettavissa.

Vapaan rannan osuus Vatjusjärvillä ei ole puolta koko rantaviivan osuudesta. Uusi rakenta-
minen ei vähennä merkittävästi nykyistä rantaviivaan määrää ja vapaata rantaa jää sellaisille
paikoille joiden tavoittavuus muiden asukkaiden kannalta on kohtuullista eli niillä on todellista
virkistysarvoa.

8.5 Sosiaaliset vaikutukset
Osayleiskaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen sosiaalisiin oloihin. Uutta asutusta
tulee, mutta se jakaantuu varsin tasaisesti kaava-alueelle. Uudet naapurit voivat muuttaa
ihmisten elämää, mutta siihen on vaikea varautua kaavoituksella ja vaikutus voi olla myös
positiivinen. Kylän elinvoimaisuuden lisääntyminen voi virkistää kylän yhteistoimintaa.

9
9.1 Detaljikaavoitus, muu suunnittelu ja toteuttamistoimenpiteet
Alueella on olevia rantakaavoja joilla ei ole akuutteja muutostarpeita. Jos rakentaminen py-
syy oletetulla maltillisella tasolla, ei uusille detaljikaavoille ole tarvetta.

9.2 Rakennustapaohjeet
Osayleiskaavaa varten laaditaan rakennustapaohjeet myöhemmin erityisesti asumisen kehit-
tämisalueen rakentumista ohjaamaan.
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10
 30.8.2010 kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavoitusohjelman, jossa osayleiskaavoitus

on mainittu.

 5.5.2011 maankäyttötoimikunta

 kesä 2011 perusselvityksiä

 1.9.2011 maankäyttötoimikunta

 21.10.2011 viranomaisneuvottelu ja kyläilta

 9.11.2011 maakäyttötoimikunta

 12.1.2012 maakäyttötoimikunta

 3.4.2012 maankäyttötoimikunta

 10.5.2012 maankäyttötoimikunta

 7.6.2012 kyläilta

 20.6.2012 maankäyttötoimikunta

 13.8.2012 kaupunginhallitus -> luonnos nähtäville

 7.11.2012 maankäyttötoimikunta

 23.1.2013 maankäyttötoimikunta

 21.3.2013 maankäyttötoimikunta

 30.4.2013 maankäyttötoimikunta

 20.8.2013 maankäyttötoimikunta

 30.9.2013 kaupunginhallitus

 27.11.2013 maankäyttötoimikunta

 17.2.2014 maankäyttötoimikunta

 24.2.2014 kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavan

 31.3.2014 kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan

Oulussa 24.9.2013 (täydennetty 17.2.2014 ja hyväksymispäivämäärät 8.4.2014 )

Mikko Korhonen

TkK

Johanna Lehto

FM
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Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa
laatia kaavan tarkoituksen ja merkityksen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaiku-
tusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.
Osallisilla on maankäyttö- ja rakennuslain 64 § 2 mom:n mukaisesti mahdollisuus ennen kaavaehdo-
tuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle neuvottelun
käymistä OAS:n riittävyydestä.(POP-ELY,Veteraanikatu 1, 90130 Oulu, vaihde 0295 038 000)

OSAYLEISKAAVA
Yleiskaava on tärkeä kunnan kehitystä ohjaava väline maankäytön suunnittelussa. Sen teh-
tävänä on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaami-
nen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Oikeusvaikutteinen yleiskaava ohjaa kunnan pää-
töksentekoa. Pääperiaatteena on, että lupaa rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vai-
keutetaan oikeusvaikutteisen yleiskaavan toteuttamista. Yleiskaavasta näkee muun muassa
mihin on tulossa rakentamista ja mitkä alueet säilyvät rakentamattomina. Osayleiskaavaksi
kutsutaan yleiskaavaa, joka ei koske koko kuntaa, vaan on laadittu jollekin kunnan osa-
alueelle (www.ymparisto.fi)



SUUNNITTELUALUE

Vatjusjärvi sijaitsee Haapaveden keskustaajaman eteläpuolella noin 5 km keskustasta etelään. Kaava-alue
on kulttuurivaikutteista ympäristöä ja maisemaa hallitsevat peltoalueiden lisäksi Iso- ja Pieni-Vatjusjärvi. Li-
säksi suunnittelualueeseen kuuluu myös Kurranjärvi ja Valkeinen. Alueen halkaisee pohjois-eteläsuunnassa
Nivalaan johtava tie 793.



SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavassa Vatjusjärveä koskevat seuraavat maakuntakaavamerkinnät:
OULUN ETELÄISEN ALUEEN KAUPUNKIVERKKO  Merkinnällä osoitetaan maakunnan eteläosan maa-
seutukaupunkien verkko, joka muodostaa Oulun Eteläisen aluekeskuksen ydinalueen.  Suunnittelumäärä-
ykset: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kaupan ja muiden palvelujen, elinkeinoelämän, asutuksen,
liikenteen ja virkistystoimintojen sijoittelussa on pyrittävä tehostamaan verkostokaupungin olemassa olevi-
en yhdyskuntien alueiden käyttöä kuntien välisellä yhteistyöllä ja työnjaolla.   Alueen kaupunkikeskuksiin
voidaan sijoittaa seutua palvelevia vähittäiskaupan suuryksikköjä, jotka tulee sijoittaa siten, että ne ovat
hyvin kevyt- ja joukkoliikenteen saavutettavissa.
KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA TÄRKEÄ ALUE Merkinnällä
osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetun kulttuuriympäristön alueet.   Suunnit-
telumääräykset: Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää alueiden maisema-, kulttuuri- ja luon-
nonperintöarvojen säilymistä.  Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon maisema-
alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet ja ominaislaatu. Alueiden  erityispiirteitä, ku-
ten avoimien peltoalueiden säilymistä arvokkailla maisema-alueilla, tulee vaalia.
KYLÄ Merkinnällä osoitetaan maaseutuasutuksen kannalta tärkeitä kyläkeskuksia, jotka ovat  toimintapoh-
jaltaan vahvoja, aluerakenteen tai ympäristötekijöiden kannalta tärkeitä tai sijaitsevat taajaman läheisyy-
dessä.  Suunnittelumääräykset: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kyläkeskuksen asemaa on pyrit-
tävä vahvistamaan sovittamalla yhteen asumisen, alkutuotannon ja muun elinkeinotoiminnan tarpeet sekä
kehittämällä kylän ydinaluetta toiminnallisesti, kyläkuvallisesti ja liikennejärjestelyiltään selkeästi hahmottu-
vaksi kohtaamispaikaksi.  Uudisrakentaminen on pyrittävä sijoittamaan siten, että se sijoittuu palvelujen
kannalta edullisesti olevan kyläasutuksen sekä tie- ja tietoliikenneyhteyksien läheisyyteen. Yksityiskohtai-
semmassa kaavoituksessa ja rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakentamisen sopeuttami-
seen kyläkokonaisuuteen ja ympäristöön, vesihuollon järjestämiseen ja hyvien peltoalueiden säilyttämi-
seen maatalouskäytössä.

Lisäksi on huomioita seuraava yleismääräykset:
MAA- JA METSÄTALOUS
Yleisiä suunnittelumääräyksiä:Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava hyvien ja yhtenäisten
peltoalueiden säilyminen tuotantokäytössä. Maaseutua kehitettäessä on pyrittävä sovittamaan yhteen asu-
tuksen tavoitteet ja maatalouden, mukaan lukien karjatalouden, toimintaedellytykset. Maankäyttöä suunni-
teltaessa on tuettava metsätalousalueiden ja -yksiköiden yhtenäisyyttä ja toimivuutta. Metsätaloutta suun-
niteltaessa tulee edistää metsien monipuolista hyödyntämistä yhteen sovittamalla eri käyttömuotojen ja
luonnon monimuotoisuuden tavoitteita.
RANTOJEN KÄYTTÖ
Kehittämisperiaatteet:Turvataan tasapuoliset mahdollisuudet ranta-alueiden käyttöön varaamalla rantaa
riittävästi yleiseen virkistykseen. Varaudutaan loma-asutuksen kasvun jatkumiseen ja eri tyyppisten loma-
asuntoalueiden kysyntään: perinteinen omarantainen asutus järvialueilla, tiivis lomakylätyyppinen asutus
merenrannikolla ja matkailukeskusten läheisyydessä. Tavoitteena on hyvien vapaa-ajan ympäristöjen
muodostaminen tasapuolisesti eri käyttäjäryhmille. Rakentamista ohjataan sietokyvyltään hyville rannoille.
Rakentamattomien ja pienten vesistöjen rannoille rakentamista ei suosita. Maisemallisesti keskeiset ja arat
rannat jätetään rakentamisen ulkopuolelle.

Maakuntakaava
Kaava-alueella on voimassa Pohjois-
Pohjanmaan maakuntakaava (vah-
vistettu 17.2.2005). Suunnittelualue
sijaitsee likimain karttaotteen keskel-
lä.



Vakituisen asumisen ja loma-asutuksen sijoittumisessa suositaan kyläkeskusten, taajamien ja matkailu-
keskusten läheisyyttä. Suunnitelmallisella asuntorakentamisella tuetaan erityisesti maaseudun asutuk-
sen ja palvelujen säilymistä.
Yleisiä suunnittelumääräyksiä: Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon ranta-
alueen ympäristöolosuhteet,vesihuollon järjestäminen sekä rakennusoikeuden, yhteiskäyttöalueiden ja
yleisten alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille. Yksityiskohtaisemmissa kaavoissa voi-
daan enintään puolet rantaviivasta osoittaa rakennusmaaksi. Pienissä vesistöissä rantarakentamisen mi-
toituksessa tulee lisäksi ottaa huomioon vesistön

Yleiskaava
Alueella on voimassa vuosina 1985 ja 1987 hyväksytyt osayleiskaavat.

Asemakaava
Alueella on voimassa olevia rantakaavoja.

Rakennusjärjestys
Haapaveden kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 18.7.2003.

OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS JA YLEISTAVOITTEET
Vatjusjärven yleiskaavoituksessa on tarkoituksena laatia uusi oikeusvaikutteinen yleiskaava ja joka
ohjaa rakentamista suoraan rakennusluvilla maankäyttö- ja rakennuslain 72§ ja 44§ mukaisesti. Oleva
kaava hyödynnetään soveltuvin osin. Kaavatyötä ohjaavat kaupungin ja kylän asukkaiden tavoitteet,
suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet sekä valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet. Tavoitteet
tarkentuvat kaavatyön edetessä.
Kaavahanke on tullut vireille 15.9.2011 (kaavoituskatsaus)

Alustavat tavoitteet:
 kylän elinvoimaisuuden säilyttäminen
 alueen elinkeinojen toimintaedellytysten säilyttäminen ja kehittäminen
 ympäristön laadun säilyttäminen ja parantaminen
 luonnon- ja perinnemaiseman suojelu
 kehitetään alueen suunnitelmallisuutta
 edistetään maaseutumaista asumista sekä tonttitarjonnan monipuolisuutta
 edistetään maiseman ja kulttuuriympäristöön liittyvien arvojen säilymistä
 turvataan maatalouden ja muun yritystoiminnan toimintaedellytykset
 tuetaan kyläkoulun säilymistä
 kehitetään järvien ja rantojen virkistyskäyttöä
 selvitetään rantarakentamisen mahdollisuudet sekä määritetään tulvan aiheuttamat rajoitukset
 edistetään kestävää kehitystä

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioidaan soveltuvin osin. Tässä kaavahankkeessa alus-
tavasti tarkasteltavia tavoitteita ovat:

Toimiva aluerakenne
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Kulttuuri- ja luonnonperintö. virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Toimivat alueverkostot ja energiahuolto

(Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet www.ymparisto.fi  > maankäyttö ja rakentaminen > maankäytön
suunnittelu > valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet)

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Kaavaa laadittaessa tutkitaan seuraavia kaavan vaikutuksia:

Ympäristövaikutukset
Luonnonympäristö

- maisema ja luonto
- perinnemaisema
- vesialueet
- pohjavesi

Rakennettu ympäristö
- kulttuuriympäristö
- muinaisjäännökset

Yhdyskuntarakenne
- toimivuus

- elinkeinot
- palvelujen saatavuus
- liikenne

Sosiaaliset vaikutukset
 Terveys ja turvallisuus
 Eri väestöryhmien toimintamahdollisuudet
 Sosiaaliset olot ja kulttuuri
 Virkistysmahdollisuudet

Vaikutukset talouteen
Alustava arvio kunnallisteknisistä kus-
tannuksista



SUUNNITTELUN SISÄLTÖ JA ALUSTAVA AI-
KATAULU

OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄR-
JESTÄMINEN

1. Kaavoituksen käynnistäminen     9-10/2011
 yleisötilaisuus
 tiedottaminen
 osallistumis   ja arviointisuunnitelma

 kaavoituksen käynnistymisestä tiedotetaan kuntatiedot-
teessa, kaupungin ilmoitustaululla sekä internetissä kau-
pungin kotisivuilla. Osallisille tiedotetaan kirjeitse.

 oas:n voi ottaa kantaa (ks.kohta Osalliset)
 kyselomakkeiden jakaminen
 yleisötilaisuus

2. Perusselvitysten laatiminen                 6-10/2011
 luontoselvitys
 maisemarakenneselvitys
 rakennettu ympäristö ja kyläkuva-analyysi
 tekniset verkot
 elinkeino ja palvelut

 maankäyttötoimikunta

3. Viranomaisneuvottelu                       10/2011

4. Tarkennetut tavoitteet ja mitoitus

                                                              12/2011-1/2012

 maankäyttötoimikunta

5. Yleiskaavaluonnoksen laatiminen
                                     11/2011 2/2012

 vaikutusten arviointi
 yleisötilaisuus
 valmisteluvaiheenkuuleminen luonnosten poh-

jalta (30 päivää)

 konsultti laatii kaavaluonnoksen kaupungin ohjauksessa
 yleisötilaisuus järjestetään ennen luonnoksen nähtäville

panoa
 nähtävillä olosta tiedotetaan, paikallislehdessä, kaupungin

ilmoitustaululla sekä internetissä kaupungin kotisivuilla.
Osallisille tiedotetaan kirjeitse.  Kaavaluonnoksesta pyyde-
tään  tarvittavat lausunnot.

 kunnan asukkaat ja osalliset voivat jättää mielipiteensä
nähtävillä olevasta luonnoksesta kaupunginhallitukselle.

6. Viranomaisneuvottelu                         1/2013

7. Yleiskaavaehdotuksen laatiminen   1-2/2013

 kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtä-
ville (väh. 30 päivää)

 konsultti laatii kaavaehdotuksen kaupungin ohjauksessa
 yleisötilaisuus pidetään ennen ehdotuksen nähtäville pa-

noa
 viranomaisneuvottelu järjestetään ennen ehdotuksen näh-

täville panoa.
 nähtävillä olosta tiedotetaan paikkallislehdessä, kaupungin

ilmoitustaululla sekä internetissä kaupungin kotisivuilla.
Osallisille tiedotetaan kirjeitse. Kaavaehdotuksesta pyyde-
tään tarvittavat lausunnot.

 kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Poh-
jois-Pohjanmaan museolta, sekä tässä osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmassa mainituilta lautakunnilta

 kunnan asukkaat ja osalliset voivat jättää muistutuksen
nähtävillä olevasta ehdotuksesta kaupunginhallitukselle.

8. Osayleiskaavan hyväksyminen               4/2013
 kaupunginhallitus
 kaupunginvaltuusto
 valitusaika 30 päivää
 kaava saa lainvoiman, mikäli kaavasta ei esitetä

valituksia.



OSALLISET
a saattaa huomattavasti vaikuttaa,

sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdolli-
suus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suulli-
sesti mielipi

Osallisia Vatjusjärven kylän osayleiskaavoituksessa ovat:
 asukkaat ja maanomistajat
 Vatjusjärven kylätoimikunta
 Haapavesi-seura, kotiseutuyhdistys
 Haapaveden kaupungin vesihuoltolaitos
 Vattenfall Verkko Oy
 Pohjanmaan PPO Oy
 Pohjois-Pohjanmaan liitto
 Pohjois-Pohjanmaan museo
 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 Perusturvalautakunta
 Rakennus- ja ympäristölautakunta
 Museovirasto
 Yksityisteiden tiekunnat

YHTEYSTIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT

Haapaveden kaupunki Jorma Kukonlehto
044-759 1205

AIRIX Ympäristö Oy Mikko Korhonen
010 2414 605



HAAPAVEDEN KAUPUNKI

ISO-VATJUSJÄRVEN, PIENI-
VATJUSJÄRVEN JA KURRANJÄRVEN
ALUEEN OSAYLEISKAAVOITUS

LUONTOSELVITYS

AIRIX Ympäristö Oy
Pl 453 Salhojankatu 42
33101 Tampere
Puh. 010-2414000
Fax 010-241 4001
etunimi.sukunimi@airix.fi
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1 JOHDANTO

Haapajärven kaupunki on käynnistämässä Ison Vatjusjärven, Pienen Vatjusjärven
ja  Kurranjärven käsittävän ranta- ja kyläalueen osayleiskaavoituksen ajantasais-
tamisen. Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä luonnonsuojelulaki edellyttävät maan-
käyttösuunnitelmien vaikutusten selvittämistä. Tavoitteena on tehdä yleiskaavoi-
tusta palveleva luontoselvitys, jossa selvitetään suunnittelualueen luonnon yleis- ja
erityispiirteet, kartoitetaan suojelualueet, suojeltavat kasvi- ja eläinesiintymät, pe-
rinnemaisemat, metsälain mukaiset arvokkaat elinympäristöt sekä vesilain suoje-
lemat pienvedet. Tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuuden ja tärkeiden
maisema-arvojen säilyminen alueella sekä edistää hyvän elinympäristön tavoitetta.

Selvityksen on laatinut FM biologi Anni Korteniemi AIRIX Ympäristö Oy:stä.

2 AINEISTO JA MENETELMÄT

2.1 Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee noin viisi kilometriä Haapaveden kaupungin keskustasta
etelään. Suunnittelualueeseen kuuluu neljä järveä.  Suunnittelualue on pääasiassa
rakennettua maaseutuympäristöä. Metsä ja suoalueissa näkyy ihmisen toiminnan
vaikutus. Alueen läpi kulkee seututie 800.

2.2 Aineisto ja menetelmät

Ennen maastokartoitusta tutustuttiin alueelta olevaan aiempaan luontotietoon ja
karttamateriaaliin (maastokartat, ilmakuvat). Ympäristötietojärjestelmä Hertasta
tarkistettiin alueen mahdolliset arvokkaat luontokohteet ja suojelualueet. Uhan-
alaisten lajien esiintymistiedot ja tiedot alueella mahdollisesti olevista perinnemai-
semista pyydettiin Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskukselta. Suunnittelualueen kar-
toitti biologi Anni Korteniemi 8.-9.6.2011 tapahtuneilla maastokäynneillä. Inventoin-
tikohteet valittiin etukäteen kartalta painottaen luonnontilaisia ja koskemattomia
alueita. Selvästi ihmisen toiminnan seurauksena muuttuneita alueita ei kartoitettu
maastossa. Maastoselvitys oli kasvillisuuspainotteinen. Eläimistöstä ei tehty erillis-
tä selvitystä vaan eläimistöä havainnoitiin maastokäynnin yhteydessä. Selvitystieto
koostettiin raportiksi.

2.3 Kohteiden luokitus, kuvaus ja karttaesitykset

Suunnittelualueen luontokohteita on kuvattu biotooppeina eli kasvillisuustyyppeinä.
Alueen luontoa kuvataan tässä selvityksessä hyvin yleispiirteisesti. Kasvillisuus-
tyyppeinä käytetään Cajanderin metsätyyppiteorian mukaisia metsäkasvillisuus-
tyyppejä kuten tuoreet kankaat ja suotyyppeinä kuten rämeet jne. Kasvillisuustyy-
peillä voi olla tarkempia lisämääreitä, kuten mustikkatyypin kangas tai erilaisia ku-
vaavia lisämääreitä, kuten suursarainen tai kuusivaltainen. Kasvillisuustyyppikuva-
uksissa kerrotaan kohteen edustama biotooppi, kohteen kuvaus, mahdollinen eri-
tyisarvo ja perustelut. Kartalla näkyvät kasvillisuustyyppirajaukset eivät välttämättä
seuraa tarkasti luonnossa esiintyviä kasvillisuuskuviorajoja.
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Luontokohteiden arvottaminen perustuu kohteiden luonnonsuojelullisen arvon
määrittämiseen. Arvoluokituksella on tarkoitus osoittaa kohteiden rakennettavuus
luontoarvojen näkökulmasta.

Luontokohteiden arvotusperusteet
Kohteen luonnonsuojelullista arvoa määrittävät selkeästi luonnonsuojelua ohjaavat
lait. Kohteella voi olla myös laissa erikseen määrittelemätöntä luonnonsuojelullista
tai luonnon monimuotoisuutta lisäävää arvoa.

Arvokkaita luontokohteita ovat:
 Suojelualueet (suojelualueet, luonnonmuistomerkit, valtakunnalliset suoje-

luohjelmat ja Natura 2000-verkoston alueet)
 Muut valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kohteet (seutukaavo-

jen suojeluvaraukset, arvokkaat kallioalueet, pienvedet, perinnemaisemat
ja kulttuurimaisemat)

 Luonnonsuojelulain suojeltavat luontotyypit (LsL 29 §)
 Metsälain (MeL 10 §) erityisen tärkeät elinympäristöt
 Vesilain (1:15a § ja 17a §) suojelemat pienvedet
 Muut  arvokkaat elinympäristöt

(geologisesti arvokkaat muodostumat, arvokkaat vesialueet, perin-
nemaisemien luontotyypit, erityisesti suojeltavien lajien esiintymät,
muiden uhanalaisten lajien esiintymät, luontodirektiivin liitteen IV (a)
lajien esiintymät sekä lintudirektiivin liitteen I lajit, muut luonnonsuoje-
lullisesti arvokkaat kohteet, kuten vanhat metsät)

Kohteiden arvotuskriteereinä käytetään kohteen edustavuutta, luonnontilaisuutta,
harvinaisuutta, uhanalaisuutta, luonnon monimuotoisuutta sekä alueen toiminnal-
lista merkitystä lajitasolle. Esimerkiksi edustavalla kasvillisuudella tarkoitetaan
elinympäristölle tyypillistä, lajistoltaan monipuolista ja hyvin säilynyttä kasvillisuut-
ta.

Uhanalaisuusluokituksena käytetään Ympäristöministeriön Suomen lajien uhan-
alaisuus- Punainen kirja 2010 -arviointia. Se on laadittu IUCN:n uhanalaisuusluok-
kien ja kriteerien mukaisesti.  Luontotyyppien uhanalaistiedot perustuvat Ympäris-
töministeriön teokseen Suomen luontotyyppien uhanalaisuus (2008). Luontotyyp-
pien uhanalaisuusluokitukseen on sovellettu IUCN: n uhanalaisuusluokitusta.
Uhanalaisuusluokat ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN)
ja vaarantuneet (VU). Luokkaan silmälläpidettävät (NT) kuuluvat lajit tai luontotyy-
pit eivät ole vielä varsinaisesti uhanalaisia. Alueellista lajien uhanalaisuutta käsitel-
täessä käytetään vain kahta luokkaa, alueellisesti uhanalaiset (RT) ja hävinneet
(RE).

3 MAISEMA

Haapavesi lasketaan kuuluvaksi Pohjois-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko mai-
semamaakuntaan. Pohjois-Pohjanmaalle tyypillisesti alueen maasto on hyvin ta-
saista ja korkeusvaihtelut ovat pienet. Maisemaa halkovat jokilaaksot ja näiden vä-
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liset vedenjakajaselänteet. Asutus sijoittuu alueella pääasiassa jokilaaksoihin. Soi-
den osuus metsäalasta on suurehko.
Suunnittelualue on alavaa ja maaston korkeusvaihtelut olemattomia. Suunnittelu-
alueen järviä ympäröivät alueet ovat lähinnä peltomaastoa, joilla on pienialaisia
metsäsaarekkeita. Paikoitellen suunnittelualueella on metsää. Avarat peltomaise-
mat, joista aukeaa näkymä järville, ovat suunnittelualueen tärkeimpiä maisemateki-
jöitä. Alueen läpi kulkevalta tieltä avautuu varsinkin Ison Vatjusjärven kohdalla
kaunis maisema niittyjen yli järvelle. Ison Vatjusjärven ympäri kulkeva tie halkoo
sekä avaria peltomaisemia että metsäisempiä osuuksia. Asutus keskittyy järvien
ympärille. Järvien rannoilla on paljon sekä vakituista että mökkiasutusta ja järven
virkistyskäytöllinen arvo on merkittävä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen mukaan alueella ei sijaitse huomioitavia pe-
rinnemaisemakohteita.

Kuva 1. Maisema 800-tieltä kohti Isoa Vatjusjärveä.

4 LUONTO

4.1 Maa- ja kallioperä

Alueen kallioperä on vähäravinteista. Haapaveden alueen kallioperä on kivilaji-
koostumukseltaan vaihteleva. Selvitysalueella hallitsevina ovat erilaiset graniitit ja
liuskeet. Irtaimista maalajeista yleisin on turve. Moreenia, joka muodostaa jok-
seenkin kaikkialla muiden maalajien alustan, on pintamaana Kurranjärven ja Vat-
jusjärvien alueella.

4.2 Vesistöt

Suunnittelualueella sijaitsevat Vatjusjärvet, Valkeisjärvi ja Kurranjärvi kuuluvat Py-
häjoen vesistöalueeseen ja Vatjusjärvien valuma-alueeseen. Pyhäjoen vesistön
valuma-alueen pinta-ala on 3711 km2. Suunnittelualueen järvet virtaavat Pienen
Vatjusjärven kautta Myllyojaa pitkin Pyhäjoessa olevaan Haapajärveen. Pyhäjoki
puolestaan laskee Perämereen.

Pienen Vatjusjärven pinta-ala on 101,7 ha. Rantaviivalla on pituutta 5,4 km. Ison
Vatjusjärven pinta-ala on 380,5 ha ja rantaviivan pituus on 12 km. Kurranjärven
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pinta-ala on puolestaan 39,1 ha ja rantaviivaa on 2,5 km.  Valkeinen järvi on suun-
nittelualueen järvistä pienen. Sen pinta-ala on 17,3 ha ja rantaviivalla on pituutta
1,7 km. Järvien keskisyvyys vaihtelee 1,5 metristä kolmeen metriin.

Veden biologista tilaa kuvaavan ekologisen luokituksen mukaan Pienen Vatjusjär-
ven tila on tyydyttävä ja Ison Vatjusjärven tila on välttävä.  Valkeinen järvelle ja
Kurranjärvelle ei ole tehty ekologisen tilan arviointia. Järviä kuormittavat maatalou-
den ja haja-asutuksen ravinnepäästöt sekä maa- ja metsätalouden kiintoainekset.
Ravinteet rehevöittävät ja aiheuttavat paikoittaista umpeenkasvua. Järvien rannoil-
la kasvaa paikka paikoin erittäin runsaasti rehevöitymisestä kertovaa lajistoa kuten
järviruokoa (Phragmites australis). Kiintoainekset aiheuttavat pohjan liettymistä.
Rehevöitymisen seurauksena talven aikaiset hapettomat tilat lisäävät sisäistä
kuormitusta.

Ison ja Pienen Vatjusjärven sekä Kurranjärven rehevöitymisen estämiseksi järville
on laadittu kunnostus- ja ennaltaehkäisyohjelma vuosille 2010-2015.

Selvitysalueen järvien yleisimmät saaliskalat ovat ahven ja hauki. Särkikalat ovat
runsastuneet rehevöitymisen seurauksena. Vatjusjärville on istutettu muikkua, sii-
kaa ja kuhaa. Valkeinen järveä on käytetty luonnonravintolammikkona kalankasva-
tuksessa vuosina 1979-1997.

Suunnittelualueella ei ole merkittäviä pohjavesialueita.

4.3 Kasvillisuus

Yleispiirteet
Haapavesi kuuluu keskiboreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen, joka on Etelä- ja
Keski-Suomen välistä kasvillisuuden vaihettumisaluetta. Suomen kasvimaantieelli-
sessä aluejaossa kunta sijoittuu Pohjanmaan-Kainuun vyöhykkeen länsiosaan.
Suunnittelualueen metsät ovat enimmäkseen kuusivaltaisia tuoreita kankaita, joi-
den valtalajina on mustikka (Vaccinium myrtillus). Alueen metsät eivät ole luonnon-
tilaisia. Alueella on runsaasti niittyjä ja peltoja, jotka keskittyvät järvien ympärille.
Niityt ovat tärkeitä maisematekijöitä.

Kunnan maa-alasta yli puolet on soistunutta, joten suot ovat tärkeä maisemateki-
jöitä. Syynä soiden runsauteen on maaston tasaisuus, vettä läpäisemättömän ker-
roksen läheisyys ja Pyhäjoen suupuolen kohoaminen. Haapavesi kuuluu Pohjan-
maan aapasuoalueeseen, jolle ovat luonteenomaista vetiset rämereunaiset nevat.
Suomen suoyhdistymätyyppijaon perusteella Haapavesi sijoittuu aapasoiden ja
keidassoiden raja-alueelle. Suunnittelualueen suot ovat poikkeuksetta ojitettuja
rämeitä.

4.4 Luontokohteet

Suunnittelualueen kasvillisuus on yleisilmeeltään tavanomaista havupuumetsikköä.
Alueen suot ovat ojitettuja ja metsät lähinnä metsätalouskäytössä. Alueen rehe-
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vimmät luontotyypit sijaitsevat suunnittelualueen etelä- ja itäosissa. Järvien rannat
ovat lähinnä lehtipuu- ja pajukkovaltaisia viljelysten ja vesistön välisiä suoja-
vyöhykkeitä.

Metsäkurjenpolvi- käenkaali- mustikkatyypin lehtomainen kangas (GOMT)

Kasvillisuustyyppiä löytyy Valkeinen järven ja Ison Vatjusjärven väliseltä alueelta.
Hieskoivu (Betula pubescens) on kuusen (Picea abies) ohella valtapuuna. Lajistos-
ta löytyy kasvillisuustyypille ominaisia ilmentäjälajeja kuten metsäimarretta (Gym-
nocarpium dryopteris), oravanmarjaa (Maianthemum bifolium), katajaa (Juniperus
communis), metsätähteä (Trientalis europaea),  mustikkaa  (Vaccinium myrtillus),
käenkaalta (Oxalis acetosella), metsäkurjenpolvea (Geranium sylvaticum), metsä-
orvokkia (Viola riviniana), metsäkerrossammalta (Hylocomium splendens) ja korpi-
karhunsammalta (Polytrichum commune). Alueen arvoa vähentää metsäojitus.
Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin (2008) mukaan keski-ikäiset lehti-
puuvaltaiset lehtomaiset kankaat kuuluvat sekä koko Suomessa että Etelä-
Suomessa luokkaan EN eli erittäin uhanalainen.

Kuva 2. Metsäkurjenpolvi-käenkaali-mustikkatyypin lehtomaista kangasta.

Metsälauha-mustikkatyypin tuore kangas (DeMT)

Kasvillisuustyyppiä löytyy Valkeinen järven luoteispäästä. Alue on mustikkavaltai-
nen ja kasvillisuustyyppi soistuu järveä kohti mentäessä. Lajistosta löytyy mm.
mustikkaa (Vaccinium myrtillus), puolukkaa (Vaccinium vitis-idae), suopursua
(Rhododendron tomentosum), seinäsammalta (Pleurozium schreberi), metsätäh-
teä  (Trientalis europaea), kevätpiippoa (Luzula pilosa) ja metsälauhaa (De-
schampsia flexuosa). Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin (2008) mu-
kaan keski-ikäiset mäntyvaltaiset tuoreet kankaat kuuluvat sekä koko Suomessa
että Etelä-Suomessa luokkaan NT eli silmälläpidettävät.
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Kuva 3. Metsälauha-mustikkatyypin tuoretta kangasta.

Metsäimarre-mustikkatyypin lehtomainen kangas (DMT)

Ison Vatjusjärven itärannalla on paikoitellen lehtomaista kangasta. Pääpuulaji on
kuusi (Picea abies). Puusto on kookasta ja kasvaa tiheästi. Kenttäkerroksen valta-
lajeina ovat metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris), mustikka (Vaccinium myrtil-
lus), kultapiisku (Solidago virgaurea), oravanmarja (Maianthemum bifolium), lilluk-
ka  (Rubus saxatilis), nuokkuhelmikkä (Melica nutans)  ja  metsäkorte  (Equisetum
sylvaticum). Pohjakerroksen valtalajina on metsäkerrossammal (Hylocomium
splendens).  Lahopuuston määrä on vähäinen ja joissakin paikoissa metsää on oji-
tettu. Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin (2008) mukaan keski-ikäiset
kuusivaltaiset lehtomaiset kankaat kuuluvat sekä koko Suomessa että Etelä-
Suomessa luokkaan NT eli silmälläpidettävät.

Kuva 4. Metsäimarre-mustikkatyypin lehtomaista kangasta.

Suursaraneva (SN)

Valkeinen-järven luoteisrannalla on pienialainen kuvio suursaranevaa. Nimensä
mukaisesti edustavimmat lajit ovat saroja kuten vesisara (Carex aquatilis) ja jou-
hisara (Carez lasiocarpa). Muuta lajistoa edustavat järvikorte (Equisetum fluviatile),
tupasvilla (Eriophorum vaginatum) ja rahkasammalet (Sphagnum sp.) . Suomen
luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin (2008) mukaan saranevat kuuluvat koko
Suomessa luokkaan LC eli säilyvät ja Etelä-Suomessa luokkaan VU eli vaarantu-
neet.
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Kuva 5. Suursaranevaa.

Variksenmarja-puolukkatyypin kuivahko kangas (EVT)

Alueen läpi kulkevan tie 800:n länsipuolelta löytyy pieni kuvio kuivahkoa kangasta.
 Alueelle on rakennettu, puustoa on poistettu ja lähialue on ojitettu, joten kasvilli-
suustyyppi ei ole luonnontilainen. Pääpuulajina on kookas mänty (Pinus sylvestris).
Kenttäkerroksessa valtalajeina ovat puolukka (Vaccinium vitis-idaea), variksenmar-
ja  (Empetrum nigrum),  mustikka  (Vaccinium myrtillus), suopursu (Rhododendron
tomentosum) ja juolukka (Vaccinium uliginosum). Suomen luontotyyppien uhan-
alaisuusarvioinnin (2008) mukaan keski-ikäiset mäntyvaltaiset kuivahkot kankaat
kuuluvat sekä koko Suomessa että Etelä-Suomessa luokkaan NT eli silmälläpidet-
tävät.

Puolukka- mustikkatyypin tuore kangas (VMT)

Alueella on runsaasti mustikkavaltaisia tuoreita kankaita, joissa kenttäkerroksen
ruoholajisto on monipuolista ja kasvillisuustyypilleen ominaista. Valtapuuna suu-
ressa osassa alueita on kuusi (Picea abies), mutta myös mäntyä (Pinus sylvestris)
ja koivua (Betula sp.) esiintyy runsaasti. Kenttäkerroksen lajeja ovat muun muassa
metsäorvokki (Viola riviniana), nuokkuhelmikkä (Melica nutans), kevätpiippo (Luzu-
la pilosa), metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum), metsäalvejuuri (Dryopteris
carthusiana), kultapiisku (Solidago virgaurea), hiirenporras (Athyrium filix-femina).
Pohjakerroksen valtalajeja ovat seinäsammal (Pleurozium schreberi) ja pal-
musammal (Climacium dendroides). Ison Vatjusjärven itärannalla ja selvitysalueen
eteläosassa tuoreen kankaan seassa on lehtolaikkuja, jotka lisäävät alueiden mo-
nimuotoisuutta. Lehtolaikut ovat metsälain (10 §) määrittelemiä erityisen tärkeitä
elinympäristöjä. Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin mukaan keski-
ikäiset kuusivaltaiset tuoreet kankaat kuuluvat sekä koko Suomessa että Etelä-
Suomessa luokkaan NT eli silmälläpidettävät.
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Kuva 6. Puolukka-mustikkatyypin tuoretta kangasta.

Rantaluhta

Kurranjärven pohjoispäässä rantaluhta on järvikortevaltainen (Equisetum fluviatile).
Seassa on useampia saralajeja (Carex sp.). Järvelle päin mentäessä luhtaisuus
vaihtuu järvikortteikoksi (Phragmites australis). Rantaan päin liikuttaessa luhtai-
suus puolestaan vaihettuu koivuluhdan kautta tuoreeksi kankaaksi. Pienen Vatjus-
järven pohjoispäässä rantaluhta on lehtipuuvaltainen. Hieskoivun ohella (Betula
pubescens) alueella kasvaa harmaaleppää (Alnus incana), kastikkaa (Calama-
grostis sp.), luhtamataraa (Galium uliginosum), lehtovirmajuurta (Valeriana sam-
bucifolia), terttualpea (Lysimachia thyrsiflora) ja suo-orvokkia (Viola palustris).
Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin mukaan koivuluhdat kuuluvat koko
Suomessa luokkaan NT eli silmälläpidettävät ja Etelä-Suomessa luokkaan VU eli
vaarantuneet.

Kuva 7. Rantaluhtaa.

Puronvarsi

Purojen välittömät lähiympäristöt ovat metsälain (10 §) määrittelemiä erityisen tär-
keitä elinympäristöjä. Myllyojan varsi on rehevä ja lajistoltaan monipuolinen ympä-
ristö. Kasvilajistossa on muun muassa hieskoivua (Betula pubescens), kuusta (Pi-
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cea abies), korpi-imarretta (Phegopteris connectilis), metsäkortetta (Equisetum
sylvaticum) ja metsäorvokkia (Viola riviniana). Puronvarsi ei ole suunnittelualueella
täysin luonnontilainen vaan puron rannalla on pihapiiri, lähistöllä pelto sekä puron-
varressa jättömaita. Puronvarsi kannattaa huomioida suunnittelussa.

Kuva 8. Myllyojan vartta.

Lehtipuuvaltainen alue

Lehtipuuvaltaisia alueita löytyy Etelä-lahden rannoilta ja Väliojan molemmilta ran-
noilta. Lehtipuustoa, lähinnä koivua, on myös viljelysten ja rantojen välisissä suo-
javyöhykkeissä vaikka niitä ei ole karttaan erikseen merkitty. Lehtipuuvaltaisten
alueiden puusto on koivua (Betula sp.) ja haapaa (Populus tremula). Muita lajeja
ovat pelto-orvokki (Viola arvensis), mesiangervo (Filipendula ulmaris), koiranputki
(Anthriscus sylvestris), metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum), metsäkorte
(Equisetum sylvaticum) ja huopaohdake (Cirsium helenioides). Sammalten määrä
on vähäinen. Kosteammilla alueilla pohjakerroksessa voi olla rahkasammalia
(Sphagnum sp. )

Kuva 9. Lehtipuustoa ja pajukkoa Väliojan molemmin puolin.

Vaikeakulkuinen pajukko

Takkulammen ympäri kiertää oja, jota ei kartoituksen yhteydessä pystynyt ylittä-
mään eikä lammen välittömään läheisyyteen päästy. Reuna-alueet kasvavat tihe-
ästi pajua ja maaperä on vetistä. Vesilaki (1:15 § ja 1:17 a §) suojelee Lapin läänin
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ulkopuolella alle 1 hehtaarin suuruiset lammet ja järvet. Lammen luonnontilaisuutta
heikentävät kuitenkin ympärillä kiertävä ojitus sekä ympäröivä pelto.

Kuva 12. Edustalla pajukko. Taka-alalla näkyy Takkulampi.

Pajukko/ruovikko

Ison Vatjusjärven länsirannalla viljelysten ja vesistön välissä kulkee lehtipuuvaltai-
nen suojavyöhyke. Suojavyöhykkeen rannan puolella kasvillisuus on paikoitellen
matalaa pajupensaikkoa, mutta suuremmaksi osaksi järviruoko- (Phragmites aust-
ralis) ja järvikortekasvustoa (Equisetum fluviatile).

Kuva 13. Rantaruovikkoa.

Käsitelty metsä

Käsitellyillä metsillä tarkoitetaan lähinnä harvennettua metsää. Kurranjärven länsi-
puolella on lehtipuuvaltaista kangasta, josta on poistettu kuusia ja mäntyjä. Ison
Vatjusjärven pohjoispäässä on rakennustyömaan alta poistettu pensaikkoa ja
puustoa.
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Kuva 10. Koivuvaltaista harvennettua metsää.

Rämemuuttuma

Selvitysalueen länsiosissa on rämemuuttumaa. Alue on tiheästi ojitettu ja tämä on
aiheuttanut alkuperäisen rämekasvillisuuden muuttumisen metsäkasvillisuuden
suuntaan. Kasvillisuutta hallitsevat mänty (Picea abies), suopursu (Rhododendron
tomentosum), hieskoivu (Betula pubescens),  juolukka  (Vaccinium uliginosum) ja
rämekarhunsammal (Polytrichum strictum).

Kuva 11. Ojitetun rämeen kasvillisuutta.

Taimikko

Taimikoita on selvitysalueen koillis- ja itäosissa. Taimikot ovat lehtipuuvaltaisia tuo-
reen kankaan taimikoita. Pioneerilajistosta löytyy muun muassa maitohorsma (Epi-
lobium angustifolium), kiiltopaju (Salix phylicifolia), hieskoivu (Betula pubescens),
haapa (Populus tremula), kuusi (Picea abies) ja kastikka (Calamagrostis sp.).
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Kuva 14. Lehtipuuvaltaista taimikkoa.

Metsämaan soistuma

Paikoitellen selvitysalueen metsissä on soistumia. Metsämaan soistumat ovat syn-
tyneet maaperässä oleviin painanteisiin tai juonteisiin. Soistumisesta kertovat poh-
jakerroksessa olevat rahkasammalet (Sphagnum sp.), suopursun (Rhododendron
tomentosum) runsas määrä ja puuston kitukasvuisuus. Muutoin lajisto on samaa
kuin viereisillä metsämailla.

Kuva 15. Soistunutta metsämaata.

Lähteet

Selvitysalueella on kolme lähdettä. Jokaiseen kolmeen lähteeseen on asennettu
betonikaivo, joten lähteet eivät ole luonnontilaisia eivätkä ne täytä metsälain (10 §)
erityisen tärkeän elinympäristön määritteitä. Lajisto kaivojen ympäristössä on kui-
tenkin edustavaa lähdekasvillisuutta kuten hetehiirensammal (Bryum weigelii), oja-
kellukka (Geum rivale), hetekaali (Montia fontana), suokorte (Equisetum palustre),
metsäkorte (Equisetum sylvaticum) ja kilpisammal (Rhizomnium sp.)

Kuva 16. Lähteeseen asennettu kaivo.

4.5 Eläimistö

Eläimistön osalta Pohjanmaa sijoittuu Etelä- ja Pohjois-Suomen väliseen vaihettu-
misvyöhykkeeseen. Alueen eläimistö on suhteellisen lajirunsasta verrattuna muu-
hun Pohjanmaahan, mikä johtuu maaston vaihtelevuudesta.
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Alueen eläimistöstä ja linnustosta ei tehty varsinaista erillisselvitystä. Uhanalaisten
lajien esiintymistiedot hankittiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta ja lisäksi
alueen eläimistöä havainnoitiin maastokäynnin yhteydessä. Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksen mukaan alueella ei esiinny uhanalaista eläinlajistoa.

Maastokäynnin yhteydessä Kurranjärvellä havaittiin laulujoutsenpari. Laulujoutsen
on EU:n lintudirektiivin I-liitteen tarkoittama laji. Lintudirektiivin I-liitteen lajit ovat yh-
teisön tärkeinä pitämiä lajeja, joiden suojelemiseksi on osoitettava erityissuojelu-
alueita (Natura 2000 -verkosto). Lintudirektiivi kieltää yksilöiden tahallisen tappa-
misen, pyydystämisen, häiritsemisen erityisesti pesinnän aikana sekä kaupallisen
käytön. Joutsenparin lisäksi maastokäynnin yhteydessä havaittiin tyypillisiä metsi-
en, pajukoiden ja niittyjen lajeja muun muassa keltasirkku (Emberiza citrinella),
isokuovi (Numenius arquata), peippo (Fringilla coelebs), metsäkirvinen (Anthus tri-
vialis), laulurastas (Turdus philomelos), tiltaltti (Phylloscopus collybita), pajulintu
(Phylloscopus trochilus) ja taivaanvuohi (Gallinago gallinago).

5 YHTEENVETO

Suunnittelualue on lähinnä maaseutuympäristöä. Luonto on karua ja havupuuval-
taista. Myös metsien talouskäyttö (taimikot ja ojittaminen) on alueelle tyypillistä.

Valtion ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmien mukaan alueella ei ole
luonnonsuojelualueita tai vastaavia kohteita eikä perinnemaisemia. Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan alueella esiinny uhanalaista lajistoa. Kartoi-
tuksen yhteydessä alueelta ei tavattu lain mukaan suojeltavia luontokohteita eikä
uhanalaista kasvilajistoa. Maastokartoituksessa havaittiin Kurranjärvellä laulujout-
senpari, joka on EU:n lintudirektiivin I-liitteen tarkoittama laji.

Suunnittelualueella luonnon monimuotoisuutta lisäävät tuoreet kuusikankaat, jois-
sa on paikoitellen lehtolaikkuja sekä lehtomaiset, rehevät kankaat.  Myös Myllyojan
varren rehevä kasvillisuus lisää alueen kasvillisuuden monipuolisuutta.  Näitä piir-
teitä toivotaan voitavan huomioida suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan ja tar-
kistettavan tarvittaessa tarkemman suunnittelun yhteydessä.

Järvet ympäröivine viljelyalueineen ovat kulttuurihistoriallisesti merkittävää aluetta.
Tämä on syytä ottaa huomioon suunnittelussa, niin että uusi rakentaminen sopeu-
tuu hyvin maisemaan.

Tämä luontoselvitys on vain yleiskuvaus alueen luonnosta. Tarkemman kaavoituk-
sen yhteydessä on kaavoitettavalle alueelle syytä tehdä tarkempi luontoselvitys.
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HAAPAVESI

VATJUSJÄRVEN OSAYLEISKAAVA

KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAT KOHTEET
Inventointi 2011- 2012



Rakennus (nimi rek.no): 48:99 Ylipelto
inv. numerointi: 1
aikaisemmat luettelot:
Kuvaus:

kuvat:



Rakennus (nimi rek.no):Järvenpää,  58:56
inv. numerointi: 2
aikaisemmat luettelot:

kuvat:

sr-

Kuvaus:

Hirsirunkoinen vanha asuinrakennus Ison
Vatjusjärven etelärannalla, lähellä
Etelärannantietä. Hirsipinnat maalittomat.
Rakennuksen ikä ei ole tarkemmin tiedossa.
Viimeisin tieto on 1920-luku.
Rakennus ilmeisesti käyttämätön. Hienoja
yksityiskohtia.



Rakennus (nimi rek.no): 58:92
inv. numerointi: 3
aikaisemmat luettelot:
Kuvaus:

kuvat:



Rakennus (nimi rek.no): Rantala, 58:68
inv. numerointi: 4
aikaisemmat luettelot:

kuvat:

sr-

Kuvaus:

Rekisteritietojen mukaan rakennus 1940-
luvulta. Omistajan mukaan vanhempi,
vuodelta  1923 tai 1924.
Rakennus tällä hetkellä asumiskelvoton,
mutta korjattavissa. Ei tulisijaa.
Varastokäytössä.



Rakennus (nimi rek.no): Kotiranta, 66:47
inv. numerointi: 5
aikaisemmat luettelot:

sr-

Kuvaus:

Tyyliltään 1900-luvun alkupuoliskon
rakennus. Kohtalaisen hyvässä kunnossa.
Tämän hetkisestä käytöstä ei tietoa.
Samassa pihapiirissä uudempi omakotitalo.



Rakennus (nimi rek.no): 66:41
inv. numerointi: 6
aikaisemmat luettelot:
Kuvaus:



Rakennus (nimi rek.no): 16:139
inv. numerointi: 7
aikaisemmat luettelot:
Kuvaus:



Rakennus (nimi rek.no): 44:55
inv. numerointi: 8
aikaisemmat luettelot:
Kuvaus:



Rakennus (nimi rek.no): Järvelä, 44:98
inv. numerointi: 9
aikaisemmat luettelot:

sr-

Kuvaus:

Rakennus siirretty 1930-luvulla toiselta
tilalta (Ranta-Aakko) Julkisivu
pystypeiterimalaudoitettu. Ei
asuinkäytössä. Omistajan mukaan
rakennuksessa kosteusvauriota. Katto
uusittu.
Samassa pihapiirissä vanha aitta ja
uudempi asuinrakennus.



Rakennus (nimi rek.no):Ala-Vatjus, 16:215
inv. numerointi: 10
aikaisemmat luettelot:
Kuvaus:

sr-

Kuvaus:

Rakennus 1920-luvulta. Laajennettu
myöhemmin ja 1990 sisälle rakennettu
sauna ja ikkunat uusittu. Tila on vanha,
ehkä jopa 1700-luvulta. Sijainti komealla
paikalla Pienen Vatjusjärven rannalla.



Rakennus (nimi rek.no): 16:185
inv. numerointi: 11
aikaisemmat luettelot:
Kuvaus:



Rakennus (nimi rek.no): 16:131
inv. numerointi: 12
aikaisemmat luettelot:
Kuvaus:



Rakennus (nimi rek.no): 68:61
inv. numerointi: 13
aikaisemmat luettelot:
Kuvaus:



Rakennus (nimi rek.no):Muuttola,  68:40
inv. numerointi: 14
aikaisemmat luettelot:

sr-

Kuvaus:

Rakennuksen iästä ei tietoa. Samassa
pihapiirissä uudemman
asuinrakennuksen kanssa. Samassa
rakennuksessa asuin- ja talousosat.



Rakennus (nimi rek.no): 49:69
inv. numerointi: 15
aikaisemmat luettelot:
Kuvaus:



Rakennus (nimi rek.no): 46:15
inv. numerointi: 16
aikaisemmat luettelot:
Kuvaus:



Rakennus (nimi rek.no): 46:14
inv. numerointi: 16b
aikaisemmat luettelot:
Kuvaus:



Rakennus (nimi rek.no): 46:26
inv. numerointi: 17
aikaisemmat luettelot:
Kuvaus:



Rakennus (nimi rek.no): 46:3
inv. numerointi: 18
aikaisemmat luettelot:
Kuvaus:

Rakennukset purettu



Rakennus (nimi rek.no):Raitakangas,  40:136
inv. numerointi: 19
aikaisemmat luettelot:

sr-

Kuvaus:

Rakennuksen iästä ei tietoa. Samassa
pihapiirissä peltinen varastorakennus.
Asumaton ja huonohkossa kunnossa.



Rakennus (nimi rek.no): Sillanpää, 40:91
inv. numerointi: 20a
aikaisemmat luettelot:

sr-

Kuvaus:

Vanha aittarakennus samassa
pihapiirissä asuinrakennuksen kanssa.
Iästä ei tietoa.



Rakennus (nimi rek.no): 49:88
inv. numerointi: 20b
aikaisemmat luettelot:
Kuvaus:



Rakennus (nimi rek.no): 49:90
inv. numerointi: 20c
aikaisemmat luettelot:
Kuvaus:

sr-



Rakennus (nimi rek.no): 40:111
inv. numerointi: 21
aikaisemmat luettelot:
Kuvaus:



Rakennus (nimi rek.no): Hakala, 51:69
inv. numerointi: 22
aikaisemmat luettelot:

sr-

Kuvaus:

Vanha aittarakennus samassa
pihapiirissä asuinrakennuksen kanssa.
Iästä ei tietoa.



Rakennus (nimi rek.no): 48:65
inv. numerointi: 23
aikaisemmat luettelot:
Kuvaus:

Rakennukset purettu



Rakennus (nimi rek.no): 59:25
inv. numerointi: 24
aikaisemmat luettelot:
Kuvaus:



Rakennus (nimi rek.no): Ranta Ritola,  47:34
inv. numerointi: 25
aikaisemmat luettelot:

sr-

Kuvaus:

Vanha aittarakennus samassa
pihapiirissä asuinrakennuksen kanssa.
Iästä ei tietoa.



Rakennus (nimi rek.no):Ritola, 47:9
inv. numerointi: 26
aikaisemmat luettelot:

sr-

Kuvaus:

Näkyvällä paikalla komea
mansarikattoinen, lautaverhoiltu
rakennus. Asumaton ja kohtalaisen
huonossa kunnossa. Samassa
pihapiirissä saman ikäisiä
talousrakennuksia. Rakennus
todennäköisesti vähintään 1900-luvun
alusta.



Rakennus (nimi rek.no): Kemi, 279:2
inv. numerointi: 27
aikaisemmat luettelot:

sr-

Kuvaus:

Näkyvällä paikalla komea
mansarikattoinen, lautaverhoiltu
rakennus. Asumaton ja kohtalaisen
huonossa kunnossa. Samassa
pihapiirissä saman ikäisiä
talousrakennuksia. Rakennus
todennäköisesti vähintään 1900-luvun
alusta.



Rakennus (nimi rek.no): Vatjusjärven koulul, 66:12
inv. numerointi: 28
aikaisemmat luettelot: Maakuntakaava

sr-

Kuvaus:

Kylän ainoa maakunnallisesti arvokas
rakennus. Hyvin säilynyt komea
rakennus aivan tien lähellä. Samassa
pihapiirissä kyläläisten talkoilla
rakentama liikuntasali sosiaalitiloineen.



Rakennus (nimi rek.no): Harju/Anttila, 34:2
inv. numerointi: 29
aikaisemmat luettelot:
Kuvaus:

sr-

Kuvaus:

1900-luvun alkupuolelta peräisin
oleva maatilan päärakennus.
Peruskorjaus tehty 1980-luvulla.
Samassa pihapiirissä
talousrakennuksia.



Rakennus (nimi rek.no): Välitalo, 34:2
inv. numerointi: 30
aikaisemmat luettelot:
Kuvaus:

Kuvaus:

1940-luvulla rakennettu kivikellari.
Katto uusittu..






































































