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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN (OAS) TARKOITUS 
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 § mukaan kaavoitustyöhön tulee sisällyttää suun-
nitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä ja kaavan vaikutusten arvioinnista. 
Kaavahankkeen tullessa vireille OAS asetetaan nähtäville, jolloin osallisilla ja kuntalai-
silla on mahdollisuus esittää mielipiteensä siinä esitetyistä osallistumis- ja vuorovaiku-
tusmenetelmistä ja kaavan vaikutusten arvioinnista. Tämän OAS:n nähtävillä olosta il-
moitetaan kaupungin ilmoituslehdessä ja virallisella ilmoitustaululla sekä maanomistajille 
ja muille osallisille kirjeitse. OAS on nähtävillä myös Kalajoen kaupungin internet-sivuilla 
osoitteessa www.kalajoki.fi.  

 
KAAVOITETTAVA ALUE 
Kaavamuutos koskee noin 18,6 hehtaarin kokoista aluetta Himangan kaupallisen kes-
kustan länsipuolella, sen välittömässä läheisyydessä. Suunnittelualueen rajaus on osoi-
tettu kansilehden kartalla. Suunnittelualueen itäosan Sautinkarintien viereinen alue kuu-
luu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. 
 
KAAVAN LAATIMISTARVE, LAATIJA JA SELVITYKSET 
Kaavamuutos on vuoden 2015 kaavoituskatsauksessa esitetty käynnistettäväksi vuonna 
2015. Kaavan laatii Arkkitehti Oy Rajaniemi. Alueesta on laadittu rakennetun kulttuu-
riympäristön selvitys. 
 
KAAVAN TAVOITTEET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
Asemakaavan muutoksella täydennetään ja tiivistetään asuinrakennetta. Erityisesti tut-
kitaan, onko alueelle mahdollista osoittaa uusia tontteja rivitaloasumiseen. Samalla myös 
arvotetaan olemassa olevaa rakennuskantaa sekä ajantasaistetaan toteuttamatonta 
asemakaavaa. Kaavoitustyön aikana arvioidaan hankkeen vaikutuksia muun muassa 
alueen kaupunkikuvaan, liikenteeseen, palveluihin sekä rakennettuun kulttuuriympäris-
töön ja sen suojeluarvoihin.  
 
KAAVOITETTAVAA ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT 
Alueella on voimassa Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. ja 2. vaihemaakuntakaa-
vojen yhdistelmä. Keski-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava on vahvistettu vuonna 
2003 ja 2. vaihemaakuntakaava vuonna 2007. Maakuntakaavassa alue kuuluu taaja-
matoimintojen alueeseen A. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja kaavoituksessa tulee 
maakuntakaavan mukaan kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämi-
seen sekä alavilla ja avoimilla alueilla sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskien minimoimi-
seen. Lisäksi suunnittelussa tulee korostaa taajamien omaleimaisuutta sekä ympäristö-, 
virkistys-, luonto-, ja kulttuuriarvojen huomioimista. Osa alueesta on maakuntakaavassa 
merkitty keskustatoimien alakeskukseksi (ca). Merkinnän suunnittelumääräyksen mu-
kaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa alueelle voidaan sijoittaa asumista 
sekä palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen alueita. Kaupallisia palveluja saadaan si-
joittaa alakeskuksen sekä sen vaikutusalueen oman väestöpohjan tarpeisiin.  
 

 
Kuva 1. Ote Keski-Pohjanmaan maakuntakaavasta        



 
Maakuntakaavassa osa alueesta on merkitty maaseudun kehittämisen kohdealueeksi 
(mk). Erityishuomio tulee kiinnittää vesistön suojelullisten arvojen turvaamiseen, virkis-
tyskäyttömahdollisuuksien parantamiseen, maisema- ja kulttuuriympäristön hoitoon sekä 
uudisrakentamisen sijoitteluun ja ulkonäköön. 
 
Lisäksi alue on maakuntakaavassa merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
kannalta valtakunnallisesti tärkeäksi alueeksi. Suunnittelumääräyksenä alueiden suun-
nittelussa ja tulee edistää muun muassa maisema- ja kulttuuriarvojen säilymistä. Yksi-
tyiskohtaisessa suunnittelussa ja kaavoituksessa tulee maakuntakaavan mukaan huo-
mioida alueen erityispiirteet ja tarpeen mukaan antaa niiden säilymisen turvaavia kaa-
vamääräyksiä ja suunnitteluohjeita. Kohteeseen merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa 
on varattava Museovirastolle ja Pohjois-Pohjanmaan liitolle tilaisuus antaa lausunto. Osa 
kaava-alueesta kuuluu lisäksi pohjavesialueeseen. 
 
Vuonna 2010 tapahtuneen kuntaliitoksen jälkeen Himanka on kuulunut Pohjois-Pohjan-
maan liittoon. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistus on käynnissä ja 1. vaihe-
maakuntakaava on maakuntavaltuuston hyväksymä 2.12.2013. Kaava odottaa Ympä-
ristöministeriön vahvistuspäätöstä. Kaavassa alue on osoitettu merkinnällä A taajama-
toimintojen alueeksi. Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden 
työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Kaavan 
lisämerkintä A–1 osoittaa, että alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käy-
tössä tulee ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet. 2. vaihemaakunta-
kaavan luonnos on ollut nähtävillä 25.3.-30.4.2015. Luonnoksessa alueella on voimassa 
maaseudun kehittämisen kohdealueen merkintä mk-8, Lestijokilaakso. Kaavamerkinnän 
mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota Les-
tijoen luonnontilaisen jokivesistön koko valuma-alueen vedenlaadun turvaamiseen. Alu-
eella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa, joten maakuntakaava ohjaa suoraan alueen 
asemakaavoitusta. 
 
Alueen voimassa oleva asemakaava on hyväksytty pääosin 17.11.1982. Lisäksi pieniä 
asemakaavan muutoksia on tehty vuosina 1980, 1986, 1989, 1991 ja 2008. Voimassa 
olevassa asemakaavassa alue on osoitettu pääosin asumiseen. 
 

 
Kuva 2. Ote voimassa olevasta asemakaavasta. 



 
 
OSALLISET 
Osallisia ovat kaikki, jotka tuntevat itsensä osallisiksi. MRL 62 §:n mukaisesti osallisia 
ovat kaavanmuutosalueen ja lähialueiden maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työn-
tekoon 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 mielipiteensä. 
 

Asukkaat ja maanomistajat, yritykset 
ja yhteisöt 

Suunnittelualueen maanomistajat, asukkaat, 
naapurit, alueella toimivat yritykset, asu-
kasyhdistykset ja yhteisöt, Himangan yrittä-
jät ry, Himangan kotiseutuyhdistys 

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

Kalajoen kaupungin hallintokunnat Ympäristölautakunta, Tekninen lautakunta 

Muut Elisa Oyj, Korpelan Voima Oy, Osuuskunta 
Valkeavesi, Kalajoen Lämpö Oy 

Taulukko 1. Asemakaavatyön osalliset. 

 
KAAVOITUSPROSESSIN VAIHEET JA TAVOITTEELLINEN AIKATAULU 
Kaavoitusta säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ja maankäyttö- ja rakennus-
asetus (MRA).  
 

KAAVAN VIREILLETULO – HEINÄKUU 2015 SEKÄ 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA – TOUKOKUU 2016 (MRL 63 §, MRA 30 §, 
MRL 63 §) 
Vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmoitetaan paikallislehdessä (Ka-
lajokiseutu), kaupungin internet-sivuilla ja kirjeitse osallisille. Osalliset voivat esittää Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskukselle neuvottelua OAS:n riittävyydestä. 

KAAVAN VALMISTELU- ELI LUONNOSVAIHE – LOKAKUU 2016 (MRL 62 §, MRA 30 §) 
Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen on tarkoitus asettaa nähtäville joulukuussa, jolloin siitä 
pyydetään lausunnot. Nähtävilläolosta ilmoitetaan paikallislehdessä (Kalajokiseutu), kaupun-
gin internet-sivuilla ja kirjeitse osallisille. Nähtävilläoloaikana voi jättää mielipiteitä kaavaluon-
noksesta. Valmisteluvaiheessa järjestetään tarvittaessa ensimmäinen viranomaisneuvottelu.  

KAAVAEHDOTUS JOULUKUU 2016 – HELMIKUU 2017 (MRL 65 §, MRA 27 §) 
Kaupunginhallitus päättää kaavan asettamisesta julkisesti nähtäville. Kaavaehdotus on julkisesti 
nähtävänä vähintään 30 päivää. Nähtävilläolosta ilmoitetaan paikallislehdessä (Kalajokiseutu), 
kaupungin internet-sivuilla ja kirjeitse osallisille. Kaupunkilaisilla ja osallisilla on mahdollisuus 

tehdä kaavasta kirjallinen muistutus kaavan nähtävilläoloaikana. Muistutuksen tehneille, jotka 

ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipitee-

seen (MRL 65 §). Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. Kalajoella muistutukset ja lausunnot 

käsittelevät kaavoittaja, elinkeino- ja maankäyttötoimikunta sekä kaupunginhallitus. Tarvittaessa 
ehdotusvaiheessa järjestetään toinen viranomaisneuvottelu. 

KAAVAN HYVÄKSYMINEN – HUHTIKUU 2017 (MRL 52 §) 
Kaupunginvaltuusto käsittelee kaavan hyväksymistä kaupunginhallituksen esityksestä. Hyväk-

symispäätöksestä kuulutetaan kunnallisten ilmoitusten yhteydessä paikallislehdissä. Kaavan 

hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen 

tekijöille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet (MRL 67§). Kaavan hyväksymispäätöksestä voi 

valittaa hallinto-oikeudelle. Alueellinen ELY-keskus voi tehdä kaupungille oikaisukehotuksen 
valitusajan kuluessa. 

KAAVAN VOIMAANTULO – TOUKOKUU 2017 (MRA 93 §) 
Kaava kuulutetaan lainvoimaiseksi jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai jos valitukset 
on hylätty. Meneillään olevista kaavahankkeista saa tietoa kaavoitustoimen lisäksi Kalajoen 
kaupungin nettisivuilta osoitteesta www.kalajoki.fi.  

Taulukko 2. Asemakaavatyön vaiheet ja aikataulu sekä osallisten vaikuttamismahdollisuudet. 



 
 
YHTEYSTIEDOT 
 
Kalajoen kaupunki  Arkkitehti Oy Rajaniemi 
Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki Hämeenkatu 14, 68600 Pietarsaari 
www.kalajoki.fi  www.rajaniemi.info 
kirjaamo@kalajoki.fi   
 
Mikko Alin    Juho Rajaniemi 
kaavoituspäällikkö  kaavan laatija 
p. 044 4691 225  p. 044 524 7245 
mikko.alin@kalajoki.fi   juho@rajaniemi.info 
 
Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavamuutostyön edetessä. 
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