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Hanke sijaitsee Strömsbyssä, Kantvikin keskustan ete-
läpuolella, noin kahden kilometrin etäisyydellä. Kunta-
keskukseen on etäisyyttä hieman yli viisi kilometriä.

Alue sijoittuu merenrannan ja Strömsbyn teollisuus-
alueen väliselle rantavyöhykkeelle, jolle on toteutunut 
väljää vapaa-ajan asutusta sekä ympärivuotisia asuin-
rakennuksia. Lukuun ottamatta rannan läheisyyttä, 
merkittävä osa alueesta on rakentamatonta, virkistys-
käytössä olevaa metsäaluetta. Alueella sijaitseva Kasa-
bergetin muinainen hautakiviröykkiö on suojeltu. 

Tavoitteena on toteuttaa Kantvikinrannan ja Prikiran-
nan eteläpuolelle merellisen virkistysalueen yhteyteen 
korkea¬laatuista asuntorakentamista siten, että alueen 
virkistysarvot säilyvät. 

Rantavyöhyke on Strömsbyn merenrannan huvila-asu-
tuksen muodostamaan kulttuuriympäristön alueko-
konaisuuteen, jonka ominaispiirteiden säilyttäminen 
edellyttää maankäytön yhteensovittamista alueen 
kulttuuri- ja maisema-arvojen kanssa. 

Kantvikin kehityskuvassa Strömsbyn rantavyöhykeelle 
on merkitty rakennetun kulttuuriympäristön lisäksi vir-
kistysaluetta sekä liikunta- ja virkistyspalveluita, kuten 
uimapaikka ja veneenlaskuramppi.

Tavoitteena on johtaa uusi bussivuoro Jollarannan lä-
heisyyteen pohjoispuoleisten Kantvikinrannan ja Pri-
kirannan asuntoalueiden kautta siinä vaiheessa, kun 
em. alueilla on riittävä väestömäärä. Jollarannan kaava 
voidaan hyväksyä Kantvikin osayleiskaavan tultua lain-
voimaiseksi.
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Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Jollarannan maankäyttö todennetaan vireillä olevassa 
Kantvikin osayleiskaavassa.
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Hankkeen strategisuus

Alueen kaavoitus voidaan käynnistää Kantvikin osayleis-
kaavan tultua lainvoimaiseksi. Muutoin hanke on seudun 
ja kunnan strategioiden sekä valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden mukainen. Alueelle toteutetaan asuin-
rakentamista ja se edistää kunnan MAL-tavoitteiden to-
teutumista.  
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Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien tai sen lähialueelle toteu-
tuvien kunnallisteknisten verkostojen läheisyydessä. Tosin 
alueen saavutettavuus on tällä hetkellä kohtalainen ja 
hankkeen toteuttaminen edellyttää kunnallisteknistä ra-
kentamista. Hanke on kuitenkin kohtuullisin kustannuksin 
liitettävissä kunnallisteknisiin verkostoihin ja liikenneverk-
koon. Joukkoliikenteen palvelutason on kohtalainen. Kan-
tvikin alueen kehittämisen myötä alueen joukkoliikenteen 
palvelutasoa on tavoitteena parantaa. 
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Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu osin kunnan omistamalle maalle, jolle 
mahdollisesti toteutettava asumiseen kaavoitettavat ton-
tit tuottavat kunnalle myynti- tai vuokratuloja. Hanke ei 
ole elinkeinopoliittinen.
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Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Alueella on virkistyksellisiä ja kulttuurihistoriallisia arvo-
ja ja se liittyy kiinteästi Kasabergetin virkistysalueeseen. 
Alueen suunnittelussa on huomioitava ranta-alueen po-
tentiaali virkistyksessä.

Alueen luontoselvitys on laadittu. Maankäytön suunnit-
telussa on turvattava Kasabergetin paikallisesti erittäin 
arvokkaan elinympäristön ja muinaismuistokohteen säily-
minen. Lisäksi alueelle johtavat sekä sen läpi kulkevat riis-
taeläinten kulkuyhteydet on säilytettävä toimivina. Edellä 
esitetyt asiat ja alueelle toteutettavat kulkuyhteydet mo-
nipuolistavat myös kuntalaisten virkistysmahdollisuuksia.
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