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KALAJOEN KAUPUNKI 
 
HIMANGAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS 
LOPOTINTIEN ALUEELLE 
 
ASEMAKAAVASELOSTUS 
 
Asemakaavan muutos koskee Himangan Kirkonseudun asemakaava-alueen kortteleita 25, 27, 
31, 32, 34, 36, 50-56, 103, 104, 106, 107 ja 123 sekä niihin liittyviä katu-, liikenne-, vesi- ja vir-
kistysalueita. 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 25, 27, 31-34, 51-56, 104 ja 123, osa kortte-
lista 58 sekä niihin liittyvät katu-, liikenne-, vesi- ja virkistysalueet. 
 
Asemakaavaselostus koskee Kalajoen valtuuston      .     .2016, §        ,      hyväksymää ase-
makaavaa. 
 

 
Kaava-alueen sijainti ja nimi 
 
Kaava-alue sijaitsee Himangan keskusta-alueella kansikuvassa punaisella viivalla rajatulla alu-
eella ja on kooltaan 18,6 hehtaaria. 

 
Asemakaavamuutoksen nimi on Himangan Kirkonseudun asemakaavan muutos Lopotintien 
alueelle. Asemakaavan muutoksella ajantasaistetaan voimassa olevaa asemakaavaa.  

 
Kaavan laatija 

 
Kaavan laatii TkT, arkkitehti SAFA Juho Rajaniemi Arkkitehti Oy Rajaniemestä. Yhteyshenki-
lönä Kalajoen kaupungin organisaatiossa toimii kaavoituspäällikkö Mikko Alin.
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1. TIIVISTELMÄ 
 

 1.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 
01.07.2015 viranhaltijapäätös kaavoituksen puitesopimuksen pohjalta asemakaavan muutok-
sen ja laajennuksen kaavasuunnittelun hankinnasta / Aleksiina Paakki § 9/2015 
 
06.10.2015, § 78, Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta päätti, että kaava-alueen rajausta tarkis-
tetaan ja että alueen maanomistusoloja selvitetään. 
 
09.06.2016, § 54, Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta valtuutti kaavoituspäällikön tekemään 
tarvittavat tarkennukset laatimisvaiheen aineistoon.  
 

 1.2 Asemakaava 
 
Asemakaavan muutosalue on keskeinen osa Himangan keskustaa. Asemakaavan muutos on 
kooltaan 18,6 hehtaaria. 
 

1.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 
Asemakaavan toteutuksessa ovat mukana sekä yksityinen että julkinen sektori. Kaava toteutuu 
kohde kohteelta ilman etukäteen määriteltyä järjestystä. Kalajoen kaupungin kaavoitus- ja ra-
kennusvalvontaviranomaiset seuraavat, että toteutus vastaa kaavamääräyksiä ja kaavan tar-
koitusta. Kaavan toteuttaminen alkaa välittömästi kaavan hyväksymisen jälkeen ja kestää lu-
kuisia vuosia. Kaavan toteutumisen tavoitevuosi on 2029. 
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2. LÄHTÖKOHDAT 
 

 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

 2.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kalajoen kaupungissa, Himangan keskustassa valtatie 8:n 
länsipuolella. Alue on pääosin rakennettua ympäristöä, jonka rakennuskanta muodostuu lähes 
kokonaan matalista 1800- ja 1900-luvulla rakennetuista pientaloista. Alueen länsiosassa on 
jonkin verran mäntyvaltaista metsää. Alue on tasaista, suurimmat korkeuserot ovat Lestijokeen 
laskevan Ojan (Pikkujoki) varrella sekä aivan kaava-alueen länsiosassa. 
 

Alue on liitetty kunnallistekniseen verkostoon niin vesihuollon, viemäröinnin kuin sähkönkin 
suhteen. Alueella on myös kaukolämpöverkosto. Kunnallistekninen verkosto on rakennettu pit-
kän ajan kuluessa osittain ilman kokonaissuunnitelmaa. Kunnallistekninen verkosto on esitetty 
liitteessä 3 (ei mukana luonnosvaiheessa). 
 
Alueella on hieman yli 70 asuinrakennusta, joista lähes kaikki ovat asuttuja. Sautinkarintiellä on 
yksi rivitalo, samoin Tervatiellä. Alueella on noin 180 asukasta. Alueella sijaitsee päiväkoti sekä 
joitakin pieniä yksityisiä palveluja. Työpaikkoja alueella on noin 20, joista päiväkodissa 13. 
Lapsia päiväkodissa on 54. 
 
Alueella on voimassa olevassa asemakaavassa pieniä puistoalueita, länsiosan viheralue kuu-
luu suurempaan kokonaisuuteen. Alueen lähellä sijaitseva Lestijoki toimii asukkaiden virkistys- 
ja harrastuskäytössä. Alueen kevyen liikenteen verkosto on hyvin vähäinen, joten kevytliikenne 
käyttää olemassa katuja yhdessä moottoriajoneuvojen kanssa. Kaava-alue rajautuu lännessä 
urheilukentän alueeseen. Kaava-alueen eteläpuolella on Hautausmaan puisto ja hautausmaa. 
 

 
Kuva 1. Kaava-alueen sijainti (kartta: Maanmittauslaitos, Karttapaikka). 
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 2.1.2 Luonnonympäristö 
 
Alue on vanhaa merenpohjaa, josta on myöhemmin muodostunut alavaa maatalousmaata ja 
edelleen taajama-asutusta. Kaava-alue on käytännössä lähes kokonaan rakennettua ympäris-
töä, jolla on tyypillistä omakotitaloalueiden kasvillisuutta ja eläimistöä. Alueen itäosassa Lesti-
jokeen laskeva oja (Pikkujoki) muodostaa muusta alueesta poikkeavan ja osittain jyrkkärantai-
sen ympäristön, jota ihmisen toiminta on aikojen kuluessa muokannut. Alueen länsi- ja etelä-
osissa on talousmetsänä hoidettua mäntyvaltaista metsää, joka sijaitsee laajemman metsäalu-
een reunalla. Metsän puiden ikä vaihtelee, joukossa on verran vanhoja lähes kilpikaarnaisiakin 
mäntyjä. Alueella ei ole luonnonsuojelulain perusteella suojeltavia ympäristöjä eikä alueelta ole 
tiedossa uhanalaisia lajeja. Alueen lähellä on Lestijoki ja Perämeri, jotka ovat tärkeitä virkistys- 
ja luonnonympäristöjä. 

 

 
Kuva 2. Ilmakuva kaava-alueelta (kartta: Maanmittauslaitos, Karttapaikka). 
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   d  Kuv 
Kuva 3. Lestijokeen laskeva oja (Pikkujoki) kaava-alueen itäosassa. 
  

  

  
 Kuva 4. Mäntyvaltaista metsää kaava-alueen länsiosassa. 
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 2.1.3 Rakennettu ympäristö 
 
Kaava-alue on vanhaa kulttuuriympäristöä. Alueen asuin- ja liikerakennukset ovat peräisin 
useilta eri aikakausilta. Alueen katuverkosto on muodostunut pitkän ajan kuluessa. Lopotintie-
Mäntyperäntie sekä Sautinkarintie toimivat kokoojakatuina. Muut kadut ovat luonteeltaan pieniä 
ja vähäliikenteisiä tonttikatuja. 
 
Rakennettu kulttuuriympäristö 2009 -julkaisun mukaisesti kaava-alueen välittömässä läheisyy-
dessä sijaitseva Raumankarin vanha asutus on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan mukaan kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita sel-
vitysalueella ovat: Mikko sekä Heikkilän (Reinolan) ja Peltolan päärakennukset pihapiireineen. 
Nämä rakennukset pihapiireineen ovat kaava-alueen eräitä vanhimpia ja kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaimpia kokonaisuuksia. Peltolan päärakennus on rakennettu 1921, sen piharakennus on 
vuodelta 1912. Mikon päärakennus on vuodelta 1873. Heikkilän päärakennus on vuodelta 
1933, ja sen pihapiirissä sijaitsee sitä vanhempi talousrakennus. 
 
Heikkilän pihapiiri päärakennuksineen sekä Mikon ja Heikkilän päärakennukset on suojeltu jo 
aiemmin asemakaavalla. Kaava-alueella vanhat rakennukset muodostavat paikoitellen yhte-
näistä ympäristöä, kuten Sautinkarintien näyttävät 1900-luvun vanhat rakennukset sekä Män-
typeräntien jälleenrakennuskaudelle tyypilliset talot. Kaava-alueen kaakkoiskulmassa sijaitseva 
vuonna 1938 rakennettu entinen pankkitalo on aikakaudelleen tyypillinen kaksikerroksinen 
funktionalistinen rakennus. 
 
Kaavatyön yhteydessä on tehty rakennetun kulttuuriympäristön selvitys (liite 4), josta löytyy li-
sätietoa alueen rakennuskannasta. Selvitys on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa sisäl-
tää 82 kohdetta käsittävän rakennuskannan selvityksen ja toinen käsittää rakennettua kulttuu-
riympäristöä ja sen arvoja kuvaavan raporttiosuuden. Ensimmäisen osan selvityksen avulla py-
ritään tunnistamaan asemakaavan muutos- ja laajennustyössä huomioon otettavat arvokkaat 
rakennetun kulttuuriympäristön kohteet ja alueet sekä määrittelemään niiden suojeluperusteet. 
Toisessa osassa annetaan suositus suojeltavista kohteista. 
 

 
Kuva 5. Himangan kirkonkylä ja kaava-alue 1930-luvun alussa. (Kuva: Karhulan veljekset, Lähde: Pe-
rinnealbumi 1981, Anja Salminen) 
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 2.1.4 Maanomistus 

 
Alueen maanomistus on hajanainen. Kaava-alue on pääosin yksityisessä omistuksessa, mutta 
myös Kalajoen kaupunki omistaa alueella jonkin verran maata.  
 

 
Kuva 6. Kalajoen kaupungin maanomistus on merkitty karttaan vaalean sinisellä. Beigellä merkityt ovat 
kaupungilta vuokrattuja kiinteistöjä 

 
 2.2 Suunnittelutilanne 

 

2.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan alueiden suunnittelussa on huolehdittava valta-
kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden to-
teuttamista. Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja 
luonnonperintöarvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huo-
mioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana. Valtakunnallisesti arvokkailla kohteilla ja alu-
eilla on alueidenkäytön sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen. Kaava-alueella ei ole 
valtakunnallisesti arvokkaita kulttuurihistoriallisia kohteita. Lisäksi valtakunnallisissa alueiden-
käytön tavoitteissa annetaan muun muassa seuraavia erikoismääräyksiä: 
 

”Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen 
on tarjolla riittävästi tonttimaata.” 
 
”Alueiden käytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimin-
toja ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta.” 
 
”Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyö-
dyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on 
huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia.” 
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”Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten 
sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua.” 
 
”Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-
alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta 
rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille.” 

 

2.2.2 Maakuntakaava 
 
Alueella on voimassa Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. ja 2. vaihemaakuntakaavojen 
yhdistelmä. Keski-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava on vahvistettu vuonna 2003 ja 2. vai-
hemaakuntakaava vuonna 2007. Maakuntakaavassa alue kuuluu taajamatoimintojen aluee-
seen A. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja kaavoituksessa tulee maakuntakaavan mukaan 
kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen sekä alavilla ja avoimilla alu-
eilla sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskien minimoimiseen. Lisäksi suunnittelussa tulee korostaa 
taajamien omaleimaisuutta sekä ympäristö-, virkistys-, luonto-, ja kulttuuriarvojen huomioimista. 
Osa alueesta on maakuntakaavassa merkitty keskustatoimien alakeskukseksi (ca). Merkinnän 
suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa alueelle voi-
daan sijoittaa asumista sekä palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen alueita. Kaupallisia pal-
veluja saadaan sijoittaa alakeskuksen sekä sen vaikutusalueen oman väestöpohjan tarpeisiin. 
 
Maakuntakaavassa osa alueesta on merkitty maaseudun kehittämisen kohdealueeksi (mk). 
Sen kehittämisperiaatteiden mukaan maisemallisesti arvokkaiksi osoittautuneita Lestijoen var-
sialueita tulee kehittää nykymuotoiset taloudelliset toiminnot turvaavista, luonnontaloudellisista 
lähtökohdista käsin. Erityishuomio tulee kiinnittää vesistön suojelullisten arvojen turvaamiseen, 
virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseen, maisema- ja kulttuuriympäristön hoitoon sekä 
uudisrakentamisen sijoitteluun ja ulkonäköön. Kuntien tulee maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaisia yleiskaavoja, 7 luvun mukaisia asemakaavoja sekä 1 luvun 14§:n mukaista rakennus-
järjestystä laatiessaan huolehtia alueen ylikunnallisesti yhtenäisten suunnitteluperiaatteiden 
kehittämistä sekä antaa tarpeen mukaan ohjeita ja määräyksiä em. lähtökohtien toteuttami-
seksi. 
 

 
Kuva 6. Ote Keski-Pohjanmaan maakuntakaavakartasta. 

 
Lisäksi alue on maakuntakaavassa merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kan-
nalta valtakunnallisesti tärkeäksi alueeksi. Suunnittelumääräyksenä alueiden suunnittelussa ja 
tulee edistää maisema- ja kulttuuriarvojen sekä perinnebiotooppien ja muiden luonnonperintö-
arvojen säilymistä alkutuotannon toiminta- ja kehittämisedellytyksiä vaarantamatta. Yksityis-
kohtaisessa suunnittelussa ja kaavoituksessa tulee maakuntakaavan mukaan huomioida alu-
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een erityispiirteet ja tarpeen mukaan antaa niiden säilymisen turvaavia kaavamääräyksiä ja 
suunnitteluohjeita. Kohteeseen merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on varattava Museovi-
rastolle ja Pohjois-Pohjanmaan liitolle tilaisuus antaa lausunto. Osa kaava-alueesta kuuluu li-
säksi pohjavesialueeseen. 

 
Vuonna 2010 tapahtuneen kuntaliitoksen jälkeen Himanka on kuulunut Pohjois-Pohjanmaan 
liittoon. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistus on käynnissä ja 1. vaihemaakunta-
kaava on maakuntavaltuuston hyväksymä 2.12.2013. Kaava odottaa Ympäristöministeriön 
vahvistuspäätöstä.  

 

2.2.3 Yleiskaava 
 
Alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, joten maakuntakaava ohjaa 
suoraan alueen asemakaavoitusta. 
 

2.2.4 Ajantasa-asemakaava 
 

Alueen voimassa oleva asemakaava on hyväksytty pääosin 17.11.1982. Lisäksi pieniä asema-
kaavan muutoksia on tehty vuosina 1980, 1986, 1989, 1991 ja 2008. Voimassa olevassa ase-
makaavassa alue on osoitettu pääosin pientaloasumiseen. Lisäksi alueella on kaksi yleisten 
toimintojen korttelia, varastorakennusten korttelialue, asuinkerrostalojen korttelialue, liiketoi-
mintojen korttelialue, venevalkama sekä katu-, virkistys- ja vesialueita. 
 

 
Kuva 7. Ote voimassa olevasta ajantasa-asemakaavasta. 

 
2.2.5 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 
Kaava-alueelle on tehty kaavanlaadintatyön yhteydessä rakennetun kulttuuriympäristön selvi-
tys (liite 4). 
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3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

 3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 
Asemakaavan suunnittelu on tarpeen erityisesti rivitalotonttivarannon lisäämiseksi sekä kaava-
alueen rakennetun kulttuuriympäristön arvottamiseksi. Lisäksi ajantasa-asemakaavaan tarvi-
taan lukuisia pieniä muutoksia ja täydennyksiä. 

 
 3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

 
Kalajoen kaupungin kaavoituskatsauksessa vuodelle 2015 on esitetty Lopotintie-Mäntyperä 
asemakaavan muutos käynnistettäväksi alkuvuonna 2015. Alue on jaettu kahteen eri asema-
kaavan muutosalueeseen, joista asemakaavan muutos Lopotintien alueelle on eteläisempi. 
Kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki valitsi kaavoituksen puitesopimuksen ohjalta viranhaltija-
päätöksellä 1.7.2015, § 9, Arkkitehti Oy Rajaniemen kaavan laatijaksi. 

 
 3.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

 
 3.3.1 Osalliset 

 
MRL 62 §:n mukaisesti osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työnte-
koon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, 
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisille annetaan mahdollisuus osallistua kaavan 
valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipi-
teensä. 
 

Asukkaat ja maanomis-
tajat, yritykset ja yhteisöt 

Suunnittelualueen maanomistajat, asukkaat, naapurit, alueel-
la toimivat yritykset, asukasyhdistykset ja yhteisöt, Himangan 
yrittäjät ry, Himangan kotiseutuyhdistys ry 

Viranomaiset Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 
Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan museo, Joki-
laaksojen pelastuslaitos, Museovirasto 

Kalajoen kaupungin hal-
lintokunnat 

Ympäristölautakunta, Tekninen lautakunta 

Muut Pohjanmaan PPO Oy, Korpelan Voima Oy, Osuuskunta Val-
keavesi, Kalajoen Lämpö Oy 

 Taulukko 1. Asemakaavan muutostyön osalliset. 

  
 3.3.2 Vireilletulo 
 

Asemakaavan muutos on esitetty Kalajoen kaupungin kaavoitusohjelmassa vuodelle 2015 nu-
merolla 6. Kaavoituksen vireilletulosta on ilmoitetaan myös tiedottamalla osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmasta. 

 
 3.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmoitetaan paikallislehdissä ja kirjeitse maanomistajille. 
Osallisilla on mahdollisuus ottaa suoraan yhteyttä kaavan laatijaan tai Kalajoen kaupungin 
kaavoituspäällikköön. Asemakaavaluonnoksen valmistuttua se asetetaan MRA:n 30 §:n mukai-
sesti nähtäville laadintavaiheen kuulemista varten, jolloin siitä voi jättää kirjallisia tai suullisia 
mielipiteitä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Nähtävilläolosta ilmoitetaan paikallislehdessä 
(Kalajokiseutu) ja kirjeitse osallisille. Luonnoksesta pyydetään viranomaislausunnot. 
Kaupunginhallitus asettaa asemakaavaehdotuksen sen valmistuttua MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n 
mukaisesti julkisesti nähtäville, jolloin osallisella ja kunnan jäsenellä on mahdollisuus jättää eh-
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dotuksesta kirjallinen muistutus ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Samalla pyydetään vi-
ranomaislausunnot. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan 
kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Nähtävilläoloista ilmoitetaan paikallis-
lehdessä (Kalajokiseutu), virallisella ilmoitustaululla, kaupungin internet-sivulla ja kirjeitse 
maanomistajille. 
 
Asemakaava viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi elinkeino- ja maankäyttötoimikun-
nan ja kaupunginhallituksen esityksestä. Hyväksymisestä ilmoitetaan MRA:n mukaisesti, kuten 
kunnallisten ilmoitusten ilmoitustavasta Kalajoella on päätetty. Hyväksymispäätökseen voi ha-
kea muutosta valittamalla Oulun hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään. Alueelli-
nen ELY-keskus voi tehdä kaupungille oikaisukehotuksen valitusajan kuluessa. 
 
Osallisella on lisäksi MRL 64 §:n mukaan mahdollisuus ennen kaavaehdotuksen asettamista 
julkisesti nähtäville esittää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle neuvottelun käymistä osal-
listumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. 

 
 3.3.4  Viranomaisyhteistyö 

 
Alueen suunnittelusta järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. 

 
 3.4 Asemakaavan tavoitteet 

 
 3.4.1  Yleiset tavoitteet 

 
Asemakaavamuutoksella turvataan Himangan Kirkonkylän rivitalotonttivarantoa sekä varmis-
tetaan rakennetun kulttuuriympäristön tärkeimpien arvojen säilyminen. 
 

 3.4.2  Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
 
Maakuntakaava ohjaa kiinnittämään huomiota maisema- ja kulttuuriympäristön hoitoon sekä 
uudisrakentamisen sijoitteluun ja ulkonäköön sekä edistämään maisema- ja kulttuuriarvoja. 
 
Rakennetun kulttuuriympäristön selvityksessä (liite 4) suositellaan jo nyt asemakaavalla suo-
jeltujen rakennusten lisäksi eräiden muiden rakennusten suojelemista.  
 

 3.4.3  Osallisten tavoitteet 
 

 3.4.4 Kaavan laatijan laadulliset tavoitteet 
 
Kaavan laatijan tavoitteena on luoda asemakaavalliset edellytykset laadullisesti korkeatasoisen 
ja viihtyisän asuinympäristön rakentumiselle.  

  
 3.5 Suunnitteluvaiheet ja päätökset 
  

Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta päätti 6.10.2015, § 78, että kaava-alueen rajausta tarkiste-
taan ja että alueen maanomistusoloja selvitetään.  
 
Kaavan laadintavaiheessa on tehty rakennetun kulttuuriympäristön selvitys (liite 4). Elinkeino- 
ja maankäyttötoimikunta valtuutti 09.06.2016, § 54, kaavoituspäällikön tekemään tarvittavat 
tarkennukset laatimisvaiheen aineistoon. Tämän jälkeen kaavaluonnokseen valittiin suojelta-
vaksi kohteiksi Heikkilä, Mikko ja Peltola, jotka ovat kaikki jo aiemmin suojeltuja asemakaa-
valla. Tosin Peltolan piharakennuksia ei ole aiemmin suojeltu. 
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4. ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
4.1 Kaavan rakenne ja mitoitus 
 
Kaavan rakenne pohjautuu pitkälti nykyisiin järjestelyihin. Liikenneverkon keskeiset väylät ovat 
Lopotintie-Mäntyperäntie sekä kaava-alueen länsireunassa kulkeva Sautinkarintie, joihin kaa-
va-alueen pienemmät tonttikadut liittyvät. Ajantasa-asemakaavassa on varattu mahdollisuus 
jatkaa Mäntyperäntietä kohti etelää. Kaavaa muutetaan näiltä osin siten, että tuo mahdollisuus 
poistuu ja Mäntyperäntie jatkuu tulevaisuudessakin nykykäytännön mukaisesti Lopotintienä. 
Tämän ansiosta Mäntyperäntien varteen saadaan muodostettua kaksi iso rivitalotonttia. Lisäksi 
kaava-alueella nostetaan useiden omakotitalotonttien rakennusoikeutta. 
 
Kaava-alueen pinta-ala on 18,59 hehtaaria ja rakennusoikeus yhteensä 29756 k-m

2
. Ne jakau-

tuvat alueittain seuraavasti: 
      pinta-ala rakennusoikeus 
 
AO (erillispientalojen korttelialue)  10,8075 ha 19013 k-m

2 

AR (rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakenn. korttelialue)   2,2781 ha   6820 k-m
2
 

AL (asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue)   0,5580 ha   2897 k-m
2
 

YL (julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue)   1,3077 ha   1027 k-m
2
 

W (vesialue)      0,2053 ha 
LV (venevalkama)     0,0585 ha 
VL (lähivirkistysalue)     1,4133 ha 
VP (puisto)      0,6380 ha 
katualueet      2,2227 ha 

Yhteensä     18,5918 ha 29756 k-m
2
 

 

4.1.1 Asunnot ja työpaikat 
 
Kaavassa ohjataan täydennysrakentamista nykyisten asuinpientalokortteleiden läheisyyteen 
sekä kaava-alueen etelä- ja länsiosiin. Kaava-alueelle tulee viisi uutta rivitalotonttia, kolme uut-
ta erillispientalotonttia. Toisaalta viisi ajantasa-asemakaavassa olevaa erillispientalotonttia 
poistuu. Jos uusien rivitalotonttien rakennusoikeus käytetään kokonaisuudessaan, niille mah-
tuu jopa 120 uutta asukasta. Korttelin 56 asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle 
mahdollista rakentaa liike- ja toimistotilojen lisäksi asunnot jopa noin 50 asukkaalle. Tämä tosin 
edellyttää olemassa olevien rakennusten purkamista. 
 

4.1.2 Palvelut ja työpaikat 
 
Alueelle ei kaavoiteta uusia työpaikkoja, mutta toisaalta nykyisten työpaikkojen (noin 20 kpl) 
säilyminen mahdollistetaan. Olemassa olevan päiväkotirakennuksen tontti jää edelleen julkis-
ten lähipalvelujen korttelialueeksi. Kaava mahdollistaa myös alueen kaakkoiskulmassa olevien 
liikekiinteistöjen toiminnan jatkumisen. 
 

 
4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 
Asemakaavan muutoksen avulla alueen ympäristön rakennuskanta täydentyy ja uusiutuu. Mi-
tään suuria muutoksia nykyiseen kohtuullisen viihtyisään ympäristöön ja maisemaan ei ole tu-
lossa. Rakennussuojelulliset näkökulmat on kaavassa otettu huomioon. Alueen rakentamista 
ohjataan myös alinta rakentamiskorkoa koskevan tulvamääräyksen avulla, millä pyritään estä-
mään tulvavahinkojen syntymistä. 
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4.3 Aluevaraukset 
 
4.3.1 Korttelialueet 
 
Kaavan korttelialueet pysyvät pääosin entisillä paikoillaan. Urheilutoimintaa palvelevien raken-
nusten korttelialue urheilukentän eteläpuolella kaavan länsiosassa Mäntyperäntien varrella 
muutetaan rivitalotonteiksi ja lähivirkistysalueeksi. Vastakkaisella puolella Mäntyperäntietä 
puistoaluetta muutetaan asuinkorttelialueiksi. Kortteli 58 (ajantasa-asemakaavan kortteli 36) 
laajennetaan Hautausmaan puiston alueelle ja muutetaan rivitalojen ja muiden kytkettyjen ra-
kennusten korttelialueeksi. Päiväkodin pohjoispuolella sijaitseva pieni puistoalue muutetaan 
erillispientalotontiksi. Sautinkarintien varrella oleva varastorakennusten korttelialue muutetaan 
kahdeksi erillispientalotontiksi. Kaava-alueen kaakkoiskulman asuin-, liike- ja toimistoraken-
nusten (AL) korttelialueilla on edelleen mahdollista harjoittaa liiketoimintaa. Lisäksi muuta-
massa erillispientalotontti yhdistetään. Korttelialueiden rakennusoikeus nousee kaavamuutok-
sella yhteensä 2310 k-m2. 
 

4.3.2 Muut alueet 
 
Virkistysalueet säilyvät kohdassa 4.3.1 esitettyjä muutoksia lukuun ottamatta ennallaan. Katu-
alueet säilyvät pääosin ennallaan. Rakentamattomia kevyen liikenteen katuja liitetään kuitenkin 
asuintontteihin. Venevalkama ja vesialue säilyvät ennallaan. 
 

4.4 Kaavan vaikutukset 
 
4.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 
Vaikka kaava tarjoaakin mahdollisuuden rakennusoikeutensa puolesta uusien asuntojen ra-
kentamiselle noin 180 asukkaalle, on todennäköistä, että maanomistusolosuhteiden vuoksi ko-
ko rakennusoikeutta ei tulla käyttämään kaavan tavoitevuoteen 2029 mennessä. Näin ollen 
voidaan olettaa, että kaava-alueelle rakennetaan asuntoja noin 140 uudelle asukkaalle. On kui-
tenkin oletettavissa, että henkilöä kohti käytetty kerrosala tulee kasvamaan, joten alueen asu-
kasmäärän nousu lienee noin 110 asukasta vuoteen 2029 mennessä. Kaava-alueelle Hi-
mangan keskustan palvelujen läheisyyteen tulee sijoittumaan nykyistä enemmän eläkeläisiä. 
Useimmille heistä alueen sijainti ja myös rivitaloasuminen soveltuu hyvin.  
 
Kaavan toteuttaminen ei muuta suuresti alueen taajamakuvaa. Rakennetun ympäristön täy-
dentämisen yhteydessä jonkin verran talousmetsää ja pusikoituneita alueita muuttuu rivitalo- ja 
omakotitalotonteiksi.  
 
Liikennejärjestelyt säilyvät nykyisellään. Kaava lisää Sautinkarintien liikennettä vain marginaa-
lisesti. Valtatie 8:n liittymään kaava-alueen 110 uutta asukasta aiheuttaa arviolta 130-140 hen-
kilöauton lisäyksen vuorokaudessa (Ympäristöministeriön vuonna 2008 julkaiseman ”Liiken-
netarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa”). Tämä lisäys ei aiheuta muutostarpeita liitty-
mään. 
 
Vesi-, viemäri-, kaukolämpö-, sähkö- ja puhelinlinjat säilytetään niin ikään pääosin entisillä pai-
koillaan ja niitä pystytään käyttämään hyväksi uusilla rakennuspaikoilla.  
 
Kaava mahdollistaa turvallisen ja terveellisen asumisen ja asioinnin kaava-alueella ja antaa 
mahdollisuuden rakentaa erilaisia pientaloja ja AL-korttelialueelle myös kaksikerroksisia pien-
kerrostaloja. Suurin osa alueen uusista asukkaista on luultavasti eläkeläisiä tai lähellä eläke-
ikää olevia. Tonttikohtaiset rakennustehokkuudet ovat eri maanomistajilla kutakuinkin samalla 
tasolla. Erot johtuvat tontin sijainnista, muodosta, sopivan rakennusalan määrästä ja kerroskor-
keudesta. Kaava on siten tasapuolinen maanomistajia kohtaan. 
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Kaavassa suojellaan kolme rakennuskohdetta: Heikkilä, Mikko ja Peltola, jotka ovat kaikki jo 
aiemmin suojeltuja asemakaavalla. Tosin Peltolan piharakennuksia ei ole aiemmin suojeltu. 
 
Kaavan vaikutuksia asumiseen on käsitelty myös kohdassa 4.1.1 ja vaikutuksia palveluihin 
kohdassa 4.1.2. 
 

4.4.2 Vaikutukset luontoon tai luonnonympäristöön 
 
Kaava toteuttamisen yhteydessä jonkin verran mäntyvaltaista metsää kaadetaan kortteleissa 
31, 32 ja 58. Toisaalta suuri osa näistä alueista on jo voimassa olevassa asemakaavassa mer-
kitty korttelialueeksi. Lisäksi korttelin 32 itäpuolella urheilutoimintoja palvelevien rakennusten 
(YU) korttelialue muutetaan virkistysalueeksi, jolloin olemassa olevaa metsää on mahdollista 
säästää.  
 
Vesistöihin, ilmaan tai maaperään ei kaavalla ole merkittävää vaikutusta. 
 
Kaava on ekologisesti kestävällä pohjalla tiivistäessään asutusta ja rakentamista, jolloin ole-
massa olevaa yhdyskuntarakennetta voidaan käyttää hyväksi ja siten minimoida uuden infra-
struktuurin rakentaminen. Asutuksen keskittäminen keskustan palveluiden läheisyyteen vä-
hentää myös kokonaisliikennetarvetta ja ympäristöhaittoja. 
 

4.4.3 Muut vaikutukset 
 
Kaava-alueen toteuttaminen on paitsi yhdyskuntarakenteen kannalta myös taloudellisesti jär-
kevää, koska alueen infrastruktuuri on pitkälti jo rakennettu. Kunnallistalouden kannalta kaava 
sisältää positiivisia mahdollisuuksia uusien asuntojen ja asukkaiden muodossa. Pitkällä aikavä-
lillä asemakaavan muutoksen kunnallistaloudelliset vaikutukset ovat positiivisia. Kaavan to-
teuttaminen vaatii myös yksityisiä investointeja.  
 

4.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
 
Kaavamerkinnät ja määräykset ovat pääosin Ympäristöministeriön asetuksen mukaisia ja Ka-
lajoen kaupungin asemakaavoissa aiemmin käytettyjä. 
 

4.6 Nimistö 
 

Kaava-alueen nimistönä käytetään olemassa olevia nimiä. 
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5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

 5.1 Toteuttaminen ja ajoitus 
 
Asemakaavan toteutuksessa ovat mukana sekä yksityinen että julkinen sektori. Kaava toteutuu 
kohde kohteelta ilman etukäteen määriteltyä järjestystä. Kalajoen kaupungin kaavoitus- ja ra-
kennusvalvontaviranomaiset seuraavat, että toteutus vastaa kaavamääräyksiä ja kaavan tar-
koitusta. Kaavan toteuttaminen alkaa välittömästi kaavan hyväksymisen jälkeen ja kestää lu-
kuisia vuosia. Kaavan toteutumisen tavoitevuosi on 2029. Taloudellisilla suhdanteilla on oleelli-
nen merkitys toteutumisaikatauluun. 
 

 5.2 Toteutuksen seuranta 
 
Toteutuksen seuranta jää kaupungin kaavoituksen ja rakennusvalvonnan harteille. Kaavoituk-
sen vastuulla on esimerkiksi yleisten suhdanteiden, liikennemäärien, asukasluvun ja palvelui-
den määrän seuranta ja mahdollisten kaavanmuutostarpeiden esilletuonti ja tarvittaessa kaa-
vamuutosten laatiminen. Asemakaavan ajanmukaisuutta seurataan MRL 60 §:n mukaisesti. 
Rakennusvalvonta vastaa muun muassa siitä, että uudisrakentaminen tapahtuu kaavan hen-
gen ja kirjaimen mukaisesti ja että vanhaa rakennuskantaa, erityisesti suojeltua, kohdellaan sil-
le kuuluvan arvon mukaisesti. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus valvoo omalta osaltaan lain 
velvoittamalla tavalla kaavan toteuttamista. 
 
 
Pietarsaaressa 7.11.2016 
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