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ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA KUMOAMISEN SELOSTUS
1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1

Tunnistetiedot

Kunta:
Kunnanosa:
Kaavan nimi:
Kaava-alueen koko:
Kaavanlaatija:

Kalajoen kaupunki
Himanka/ Kannuskylä
Kalajoen Himangan Kannuskylän asemakaavan muutos ja asemakaavan osan kumoaminen, korttelit 331-332
23,0 ha
Kalajoen kaupungin maankäyttöpalvelut/ kaavoitus

Nähtävilläolot:
- OAS
- Kaavahahmotelma
- Kaavaluonnos
- Kaavaehdotus

26.3.-15.4.2007
26.3.-15.4.2007
27.6.-31.7.2013
18.11.-18.12.2013

Hyväksymispäivämäärät:
- Kaupunginhallitus
- Valtuusto

13.1.2014 § 2
28.1.2014 § 7

1.2

Kaava-alueen sijainti
Kaava-alue sijoittuu Kalajoen eteläosaan Kannuskylän asemakaava-alueelle pääosin valtatien 8 merenpuolelle rajautuen etelästä Kalajoen ja Kokkolan kaupunginrajaan. Muutos koskee teollisuusalueen kortteleita 331–333 sekä ET-1 aluetta korttelinumerolla 334 ja niihin liittyviä maa- ja metsätalousalueita, maatalousaluetta
sekä tie-, puisto-, katu- ja liikennealueita. Kaavalla muodostuvat korttelit 331-332.
Kaavarajaus näkyy opaskartassa selostuksen kansilehdellä.

1.3

Kaavan tarkoitus
Kaava on käynnistetty Himangan kunnan toimesta vuonna 2007. Kannuskylän
asemakaavan muutoksen tavoitteita ovat:
- luoda mahdollisuudet alueen teollisuusyrityksille kehittää toimintaansa alueella,
- luoda uusia teollisuustontteja ja mahdollistaa uusien yritysten siirtyminen/syntyminen alueelle,
- mahdollistaa Himangan alueen teollisuustoimintojen keskittyminen Kannuskylän
alueelle,
- parantaa alueen katuverkostoa raskaalle liikenteelle ja
- muuttaa alueen kaavamerkinnät nykyisiä toimintoja vastaaviksi.
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1.5

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
1. Seurantalomake
a) asemakaavan muutos
b) asemakaavan osan kumoaminen
2. Kartta tonttien pinta-aloista ja kerrosalaneliömetreistä.
3. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma
4. Kaavan laatijan vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin
5. Kaavan laatijan vastineet ehdotusvaiheen muistutuksiin ja lausuntoihin

2 TIIVISTELMÄ
2.1

Kaavaprosessin vaiheet
Kaavaprosessi käsittää sekä Himangan kunnan 2007–2009 että Kalajoen kaupungin
2010–2013 kaavaprosessin käsittelyä. Alueen liikennesuunnittelua on tehty vuonna
2007 Himangan kunnan toimesta. Alustavat hahmotelmat ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä 26.3.–16.4.2007. Hahmotelmista ei pyydetty viranomaislausuntoja eikä siitä jätetty suullisia tai kirjallisia muistutuksia. Samana
vuonna pyydettiin Länsi-Suomen Ympäristökeskukselta lausuntoa kaava-alueella
noudatettavasta tulvarajasta ja neuvoteltiin maanomistuksesta alueella. Kaavaehdotushahmotelmaa on työstetty loppuvuodesta 2009.
Kuntaliitoksen jälkeen kaavamuutoksen tavoitteet ovat pysyneet pääosin samanlaisina. Kaavaprosessin katkoksesta johtuen (2010-12) kaavahanke on käytännössä
aloitettu alusta vuonna 2012. Myöhemmin kaava-aluetta on laajennettu ja osa olevasta asemakaavasta on päätetty kumota. Targantien risteysjärjestelyt on suunniteltu ja toteutettu 2012. Samana vuonna on neuvoteltu alueen suurimman yrittäjän
kanssa kaavamuutostarpeesta. Keväällä 2013 kaupunki sai omistukseensa kaavamuutosalueen eteläpuolelta maata. Tämän vuoksi kaavanmuutosaluetta laajennettiin. Kaavaluonnos oli nähtävillä 27.6.–31.7.2013. Maanomistusneuvotteluja jatkettiin ja Kalajoen kaupunki sai omistukseensa kaavamuutosalueen keskellä olleen
kiinteistön loppuvuodesta 2013. Kaavaehdotus oli nähtävillä 18.11.-18.12.2013.

2.2

Asemakaava
Kaava-alue on pinta-alaltaan kokonaisuudessaan noin 23 hehtaaria. Asemakaavaratkaisussa on esitetty 12 teollisuustonttia, joista yhdeksän tonttia on uusia. Teollisuustonteista 4 on TY-6-tontteja (ympäristöhäiriötä aiheuttamaton teollisuus), yksi
T-3 tontti (teollisuustontti, jolla rakennusoikeudesta 15% saa käyttää liiketilaksi) ja
T-tontteja (teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue) seitsemän. Alueelle osoitetaan teollisuusrakentamista 56 228 k-m2. Kerrosluku on kaikilla tonteilla II.
Teollisuusalueen kokoojakadun sijaintia ja suuntausta on muutettu niin, että liittyminen valtatielle on kohtisuoraan, jo rakentuneiden risteysjärjestelyjen mukaisesti.
Kaavassa osoitetaan myös kevyen liikenteen väylän alikulku valtatien 8 ali Tomujoentien kohdalla alueen länsipuolen teollisuus- ja asuntoalueelle Vaasan tiepiirin
vuonna 1999 tekemän Valtatien 8 tieverkko- ja aluevaraussuunnitelman mukaisesti.
Liikennealue laajenee ja muita liittymiä valtatieltä ei esitetä.
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Kaava-alueen pohjoisosaan on osoitettu lähivirkistysaluetta, jonka läpi kulkee ajoyhteys kaava-alueen pohjoispuolella sijaitseville pelloille. Lähivirkistysalueen
kaakkoiskulmaan on esitetty puistomuuntamo. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi on kaavassa osoitettu paikka jo olemassa
olevalle puhelinmastolle alueen pohjoisosiin. Kaavanmuutosalueen eteläosassa yksityisessä omistuksessa olevat pellot on osoitettu maatalousalueeksi (MT). Kensapuu Oy:n esittämä tarve lämpölaitokselle on otettu kaavaluonnoksessa huomioon
osoittamalla alueelle energianhuollon kortteli. Korttelin 332 tontilla 2 on oleva
asuinrakennus, jota ei asemakaavaratkaisussa ole esitetty.
Asemakaavaa kumotaan kaava-alueen pohjoislaidalla sijaitsevien TY-1 tonttien
osalta. Tonteille on ajantasaisessa asemakaavassa osoitettu teollisuuden lisäksi
asuinrakentamista.
2.3

Asemakaavan toteuttaminen
Kaavan toteuttaminen voidaan käynnistää asemakaavamuutoksen valmistuttua alueella, jotka hyödyntävät olevaa katuverkkoa. Muilta osin toteuttaminen voi käynnistyä kunnallistekniikan suunnittelun ja toteuttamisen jälkeen tavoitteellisesti loppuvuodesta 2014. Kaavan toteuttamisesta vastaa katualueiden, vesi- ja viemäriverkon osalta Kalajoen kaupunki. Sähkölinjojen maakaapeloinnista vastaa Korpelan
voima. Teollisuustontit toteutuvat alueella toimivien ja sinne sijoittuvien teollisuusyritysten toimesta 2014–18.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista
Asemakaavamuutoksen kohteena on Kalajoen Himangan Kannuskylän asemakaava
kortteleissa 331–334 sekä niiden eteläpuoliset maa- ja metsäalueet. Alueella on teollisuusyrityksiä, kolme asuinrakennusta ja poistuneita toimintoja kuten jäteveden
puhdistamo ja turkistarha. Maastoltaan alue on suhteellisen tasaista, mutta korttelin 332 rakennetut osat ovat muuta ympäristöä noin kolme metriä ylempänä. Kannuskylän kaavamuutosalueen luonnonympäristön, sosiaalisen ympäristön ja rakennetun ympäristön tilaa ennen kaavamuutoksen toteutumista on tarkasteltu kuvassa
1.
Kaava-alue on pääosin rakennettua ympäristöä, peltoa ja metsää. Alueella on kolme rakennettua teollisuustonttia. Suunnittelualueelle sijoittuu entinen turkistarha
asuinrakennuksineen. Turkistarhaus on kaava-alueella päättynyt ja varjotalot pääosin purettu. Suunnittelualueen pohjoisosassa on kaksi asuinrakennusta, joista toinen on kaksiasuntoinen. Viljeltyä peltoa rajaa voimakkaasti metsäsaareke. Kaavaalueen länsiosassa on otettu maa-ainesta ja korotettu Kensapuun laajennusosaa
muuta ympäristöä ylemmäksi. Länsiosassa on lisäksi käytöstä poistunut jätevedenpuhdistamo, jossa on puhdistettu valtatien 8 itäpuolisen rehutehtaan jätevedet. Jätevedenpuhdistamon alueen puhdistaminen on kesken. Puhdistamisesta vastaa konkurssipesä. Altaat on purettu ja täytetty, mutta alueella on maa-ainesta, joka joudutaan siirtämään pois alueelta ja jonka hyödyntäminen muussa käytössä on vaikeaa.
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Kuva 1. Kannuskylän kaavamuutosalueen rakennettu ja luonnontilainen ympäristö.
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3.1.1

Luonnonympäristö

Kaava-alueen pohjoisosassa on teollisuustoimintojen lisäksi viljeltyä peltoa ja pienialaisia havumetsäkuvioita. Peltoa rajaa etelänsuunnasta metsäkaistale. Kaavaalueen länsikärjessä on entinen maa-ainestenottoalue. Vesistöjä alueella ei ole.
Kaava-alueen länsiosassa on iso veto-oja. Pohjanlahteen alueelta on matkaa linnuntietä noin kilometri, ja Lestijokeen vajaa kilometri. Suunnittelualueen itäosa on Tiilipruukinkankaan pohjavesialueella.
Kaava-alueen eteläosa on pääosin viljeltyä peltoa. Kaava-alueen eteläisimmässä
kulmassa on vuosina 2007–2010 kasvatettu nurmirehua ja vuosina 2011-2013 ohraa. Muilla peltokaistaleilla on pääasiassa viljelty vuodesta 2010 kauraa. Alueen
pohjoisosissa on peltolaikku, jossa on viljelty kesällä 2013 ohraa. Vain länsikärjessä sijaitsevan maa-ainestenottoalueen vieressä on pieni peltokaistale, joka ei osittain ole ollut viljelyssä vuodesta 2011.

Kuva 2. Kaava-alueen luoteisosan metsää
Kaava-alueen luontainen ympäristö rajoittuu metsiin sekä ojien ja teiden reunamille
– muutoin alue on rakennettua tai viljeltyä ympäristöä. Alueen luoteisosassa (kuva
2.) kasvaa nuorta sekametsää, jossa pääpuulajeina koivu (Betula) ja kuusi (Picea
abies). Kenttäkasvillisuus koostuu erilaisista heinäkasveista, kuten koiranheinästä
(Dactylis glomerata) ja erilaisista ruohokasveista, kuten saroista (Carex).

Kuva 3. Koillisosan mäntymetsää
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Kaavamuutosalueen lounaisosissa (kuva 3.) kasvaa vanhaa, tiheää mäntymetsää
(Pinus sylvestris). Alueen valoisalla itälaidalla kasvaa muutamia nuorempia koivuja ja koivuntaimia, kenttäkerroksessa erilaisia heiniä ja varpuja. Metsälaikun katkaisee sähkölinja, joka kulkee sen länsipuolitse. Muutama vanha kuusi kasvaa laikun itäosissa. Aluskasvillisuus on varpu- ja heinäkasvillisuutta. Mustikka (Vaccinum myrtillus), puolukka (Vaccinium vitis-idaea) ja kanerva (Calluna vulgaris)
ovat tyypillisiä kenttäkerroksen varpuja mäntymetsässä. Oravanmarja (Maianthemum bifolium) viihtyy hyvin tässä metsikössä. Erilaisia jäkäliä ja sammalia esiintyy paljon. Lisäksi metsässä kasvaa saniaiskasveja, erityisesti metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana).

Kuva 4. Käytöstä poistunut jätevedenpuhdistamo ja sitä ympäröivä puusto
Käytöstä poistuneen jätevedenpuhdistamon ympärillä (kuva 4.) metsä on kuusivaltaista. Alueen laitamilla kasvaa nuorta leppää (Alnus), joka kasvupaikan perusteella
on todennäköisesti harmaaleppää (Alnus incana). Myös tässä kuviossa kasvaa koivua.

Kuva 5. Näkymä nykyisen tehdasalueen takaa peltoaukealle, taustalla metsäkaistale, joka kuuluu kaava-alueeseen.
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Nykyisin jo käytössä olevien tehdastonttien takana (kuva 5.) aukeavalla peltoaukealla kasvaa muutama vanha, korkea mänty maisemapuuna, sekä pieni muutaman
puun rykelmä kuusta ja koivua. Näiden takana näkyvä kapea, noin kahdensadan
metrin pituinen ja leveimmillään vain 50 metrin levyinen metsäkaistale on pääasiassa vanhaa, järeää kuusta, lisäksi mäntyjä ja muutama lehtipuu alueen laitamilla.
Metsässä aluskasvillisuus on vähäistä, pääasiassa sammalia, mustikkaa ja puolukkaa. Muun muassa ruohokanukka (Cornus suecica) kasvaa tässä metsässä. Kaistale
on peltojen ympäröimä, irrallinen metsikkö.

Kuva 6. Käytöstä poistunutta turkistarhaa ja sen takainen metsäkaistale
Käytöstä poistuneen turkistarhan ja valtatien 8 välissä (kuva 6.) on myös samantyyppistä mäntyvaltaista metsää, jossa lisäksi kasvaa muutama koivu ja pihlaja.
Myös kataja (Juniperus communis) kasvaa hyvin tällä kaistaleella. Tienvarsissa
alueella viihtyvät erilaiset putkikasvit, korkeat heinät, maitohorsma (Epilobium angustifolium) sekä pujo (Artemisia vulgaris). Tienvarsiin ja takana näkyvään metsään on levittäytynyt myös jättipalsami (Impatiens glandulifera), joka on Suomessa
nopeasti leviävä vieraslaji.

Kuva 7. Jättipalsami ja metsäalvejuuri.
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Maisemarakenne kaavamuutosalueella on maa- ja metsätalousvaltainen, mutta rajoittuu havumetsään. Pääsuunta, josta alue on havaittavissa, on valtatieltä 8. Etelänsuunnasta kaava-alueen eteläkulmalta katsottuna maisemassa näkyy avoimen pellon takana teollisuusrakennuksia sekä vanhaa, maisemasta poistuvaa turkistarhaa.
Suunnittelualueen lähin suojelukohde on Maakannuskarinlahti, joka osittain sijoittuu Lohtajan kunnan puolelle. Alue on suojeltu kulttuuriympäristön ja maiseman
vaalimisen kannalta tärkeänä alueena (rantaniityt ja kallioalue), lintuvesiensuojeluohjelman mukaisena luonnonsuojelualueena (SL4) sekä Natura 2000-alueena.
Ranta tässä kohtaa on noin 600 metrin päässä kaava-alueesta, eivätkä kaavan ympäristövaikutukset ole näkyvissä merenlahdella. Niiden välisellä alueella on peltojen lisäksi metsää, joka estää alueiden välisen visuaalisen yhteyden.
Alueen itäpuolella runsaan puolen kilometrin päässä oleva Lestijoen varsialue on
osoitettu maakuntakaavassa Lestijoen maisema-alueeseen lukeutuvana viljelysalueena suojelumerkinnällä: ”Kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta
tärkeä alue”. Vajaan kilometrin päässä oleva Lestijoki kuuluu Natura 2000verkostoon. Kaava-alueen ja Lestijokivarren sekä Natura-alueen välillä on runsaasti
asutusta sekä laaja metsäinen vyöhyke. Lestijokivarren lähimmille pelloille tulee
kaava-alueelta matkaa noin 450 metriä.
Alueen pienilmastoon vaikuttaa meren läheisyys (ilmankosteus) sekä aluetta ympäröivät laajat peltoaukeat (tuulisuus). Tärkeää on myös huomioida metsäkaistaleet,
jotka puolestaan toimivat esteenä tuulelle.
3.1.2

Rakennettu ympäristö

Kaava-alue on pääosin rakennettua teollisuusaluetta ja viljeltyä peltoa. Rakentuneita teollisuustontteja alueella on kolme ja rakentumattomia on yhdeksän. Teollisuusrakennukset on rakennettu vuosina 1972–2002. Teollisuusrakennukset alueella
vaihtelevat kooltaan muutaman työntekijän rakennuksesta hallimaisiin tuotantotilarakennuksiin. Julkisivut ovat pääosin aaltopeltiä ja tiiltä. Sekä MT-peitteellä että
Kensapuu Oy:llä on alueella myös pressuhallit. Alueen pohjoisosassa asuinrakennusten läheisyydessä on pienimittakaavaisempaa teollisuusrakentamista. Lähimmät
palvelut sijaitsevat taajamakeskustassa noin kahden kilometrin päässä. Työpaikkoja
kaava-alueella oli 90 kappaletta vuonna 2012. Alueella toimii Kensapuu Oy (80
työntekijää), jolla on suuret tuotantohallit ja edustustilat piha-alueineen. Alueella
toimii lisäksi MT-peite (viisi työntekijää), sekä Himangan Tupatimpurit Oy (viisi
työntekijää). Kaikki teollisuusrakennukset alueella ovat hyvässä kunnossa ja yritystoiminnan käytössä lukuun ottamatta jätevedenpuhdistamoa.
Suunnittelualueen koilliskulmassa on kaksi asuinrakennusta, jotka liittyvät alueen
yritystoimintaan. Yksi asuinrakennuksista sijaitsee valtatien 8 varrella entisen turkistarhan yhteydessä. Suojelua edellyttäviä rakennuskohteita tai rakennetun kulttuuriympäristön kohteita alueella ei ole. Alueen tiestöä ja risteysjärjestelyjä on parannettu liikenneturvallisuutta lisäämällä Targantien ja valtatien 8 kohdalla.
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Kuva 8. Koilliskulmassa sijaitseva kahden asunnon talo on valmistunut 1962.

Kuva 9. Toinen koilliskulman kolmesta asuinrakennuksesta on rakentunut 1991.

Kuva 10. Entisen turkistarhan yhteyteen rakennettu asuinrakennus on valmistunut
1960.
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3.1.3

Maanomistus

Maanomistus kaava-alueella on pääosin yksityisillä yrityksillä ja Kalajoen kaupungilla. Kalajoen kaupunki on hankkinut omistukseensa kaava-alueen eteläisiä osia
keväällä 2013. Tämän vuoksi kaavanmuutosalue on etelässä ulotettu kaupunginrajalle asti.

Kuva 11. Kaupungin maanomistus kartalla harmaalla. Kaikkia vuonna 2013 kaupungin ostamia tai vaihtamia maita ei vielä näy tässä kartassa.
3.2

Melu
Kannuskylän kaavamuutosalue rajautuu valtatiehen. Valtatienvarren pientaloasutus
on ensimmäisen asemakaavan (1989) mukaan ollut turkistarhauksen yhteyteen sijoittuvaa pientaloasumista (rakennusvuodet 1960-luvun alussa) valtatien 8 varressa.
Pohjoisimpien rakennusten osalta melu on huomioitu kaavamuutoksessa vuonna
1991.
Valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (993/1992) annetaan melutason ohjearvot sekä ulkomeluun piha-alueilla että sisätilojen meluun. Ulkona melun
A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso LAeq) saisi ohjeellisesti olla asumiseen
käytettävillä alueilla päivällä (7-22) enintään 55dB ja yöllä (22-7) 45-50dB. Sisätiloissa vastaavat ohjearvot ovat asuinhuoneissa päivällä 35dB ja yöllä 30dB.
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Kalajoen Isokallion teollisuusalueen meluselvityksen (Ramboll 2013) yhteydessä
on selvitetty myös valtatien 8 aiheuttamaa melua nykytilanteessa (2011) sekä ennusteliikennemäärillä vuonna 2025 80km/h nopeusrajoitusalueella. Ennuste on tehty kaavamuutosalueesta alle 30km:n päähän sijoittuvalle Meinalan teollisuusalueelle, joten liikennemäärien voidaan katsoa suunnilleen vastaavan toisiaan. Maastoltaan tilanne vastaa myös hyvin toisiaan: kumpikin alue on mäntyvaltaista, suhteellisen avointa ja vähäpuustoista maastoa, joten Isokallioon tehtyä meluselvitystä
voidaan käyttää myös Kannuskylän kaavamuutosalueen seudulla arvioidessa valtatiestä 8 aiheutuvaa melua.
Nykytilanteessa valtatien 8 varressa 55-60 dB:n melu kulkeutuu noin 100 metriä
tien keskiosasta. 50-55 dB:n melualue ulottuu maastonmuodoista, kasvillisuuspeitosta sekä kasvillisuuden ominaisuuksista riippuen 125-250 m päähän tien keskilinjasta. Yöaikaan tieliikenteestä kantautuu 45-50 dB:n melua noin 100-175 m:n päähän ja 50-55 dB:n melu noin 50-75 m:n päähän.
Olemassa olevat asuinrakennukset Kannuskylän kaavamuutosalueella sijoittuvat
noin 40-80 m:n päähän valtatiestä 8. Tämä tarkoittaa, että päiväaikaan ne kaikki sijoittuvat melualueelle, jolla ulkoalueiden 55 dB:n ohjearvo ylittyy. Yöaikaan vaadittu 50 dB:n raja ylittyy ainakin lähimmillä asuinrakennuksilla. Kauimpana tiestä
sijaitseva omakotitalo sijoittuu toisen asuinrakennuksen taakse tieltä katsottuna,
jolloin tienpuoleinen omakotitalo toimii meluesteenä ja vaimentaa hieman pihalle
ulottuvaa melua. Muutoin pihojen ja valtatien 8 välinen maasto on harvaa puustoa,
jossa pensaskerroksessa kasvava kasvillisuus ei sekään ole kovin runsasta ja melua
vaimentavaa.
Valtatien 8 melun lisäksi alueella on varsinkin päivällä myös alueella olevasta teollisuudesta aiheutuvaa melua. Melulähteet sijoittuvat nykytilanteessa asuinrakennusten välittömään läheisyyteen.
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3.3

Suunnittelutilanne
Himangan kunta liittyi Kalajoen kaupunkiin 1.1.2010 ja samalla PohjoisPohjanmaan maakuntaan. Keski-Pohjanmaan maakuntakaavasta Himangan aluetta
koskevat 1. ja 2. vaihemaakuntakaava. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan ensimmäisen vaihemaakuntakaavan ehdotus on ollut nähtävillä syksyllä 2013. Siinä
on huomioitu myös Kalajoen Himangan alue. Himangan osalta noudatetaan KeskiPohjanmaan maakuntakaavaa, joka on hyväksytty 29.11.2007, ja täten eri vaihemaakuntakaavojen yhdistelmää (Kuva 1). Maakuntakaavassa suunnittelualue on
teollisuus- ja varastoaluetta (T).

Kuva 12. Ote maakuntakaavasta 21.3.2013

Yleiskaava
Suunnittelualueella ei ole voimassaolevaa yleiskaavaa.
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Voimassa oleva asemakaava
Kannuskylän asemakaavan valtatien 8 länsipuolen alkuperäinen asemakaava on
hyväksytty 1989. Siihen on tehty kaksi muutosta: alueen koilliskulmaan vuonna
1991 ja pohjoisosaan vuonna 2002. LT- alue ja valtatie 8 itäpuoliset alueet kuuluvat 2006 hyväksyttyyn asemakaavaan.

Kuva 13. Vuonna 1989 hyväksytty kaava.

Kuva 14. Vuonna 1991 hyväksytty kaavanmuutos alueen koillisosiin.

Kuva 15. Vuonna 2002 hyväksytty kaavanmuutos.
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Kuva 16. Ote kaavarekisteristä.
Alue on ajantasa-asemakaavassa (kuva 18) pohjoisosiltaan teollisuusaluetta, jolle
on osoitettu myös ET-aluetta jätevedenpuhdistamoa ja linkkimastoa varten. Eteläosiltaan alue on maa- ja metsätalousaluetta sekä maatalousaluetta. Vanhan turkistarhan kohdalla kaavamerkintä on ollut M-1, maa- ja metsätalousalue, jonka alueella saa harjoittaa turkistarhaustoimintaa. Kaavassa huomattavaa on Targantien katuliittymän sijoittuminen viistosti valtatiehen 8 sekä katujen mutkittelevat linjaukset.
.

Kuva 17. Ote voimassa olevasta asemakaavojen yhdistelmästä.
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Alueelta on laadittu johtokarttaa, mutta varmuutta johdoista ei ole saatu. Valtatien
8 itäpuolelle kortteliin 321 sijoittuvan turkistarhojen rehusekoittamon jätevedet on
puhdistettu aiemmin kaava-alueella voimassa olevan asemakaavan ET-tontilla Targantien päässä. Sinne johtavan jätevesiputken sijainnista ei myöskään ole tarkkaa
tietoa.
Muut suunnittelua ohjaavat asiat
- Kalajoen kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa
30.1.2003.
- Suunnittelualue ei ole rakennuskiellossa.
- Uusi numeerinen pohjakartta on laadittu vuosina 2011-2012.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve
Kaavallisesti pyritään mahdollistamaan Kannuskylän alueella toimivien yritysten
kehitys ja kasvu. Samalla asemakaava-alueelle osoitetaan tehokkaammin teollisuustontteja. Suunnittelualueella huomioidaan valtatietä 8 koskevat suunnitelmat
sekä pohditaan liittymäjärjestelyjä. Tulevaisuudessa mahdollistetaan myös valtatien
rinnakkaistieyhteys keskustaan.

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Suunnittelutyö on käynnistynyt joulukuussa vuonna 2006 Himangan kunnan, yrittäjien, maanomistajien ja kaavanlaatijan yhteisellä aloitusneuvottelulla Himangalla.
Asemakaavamuutos on tullut vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen yhteydessä 26.3.2007.

4.3
4.3.1

Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset ja vireilletulo

Osallisia ovat kaikki, jotka tuntevat itsensä osallisiksi kuten kaavanmuutosalueen ja
lähialueiden maanomistajat, kuntalaiset, yrittäjät, Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan museo, Korpelan voima,
Pohjois-Pohjanmaan PPO OY, Jokilaaksojen pelastuslaitos, alueen asukasyhdistykset ja yrittäjäjärjestöt sekä Kokkolan kaupunki ja Keski-Pohjanmaan liitto, johon
kaavamuutosalue osittain rajautuu. Asemakaavamuutos on tullut vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen yhteydessä 26.3.2007.
4.3.2

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä ennen vuotta 2010 ei ole varmaa tietoa. Osallisten kanssa on keskusteltu eri yhteyksissä liikenne- ja kaavasuunnittelun
aikana. Kaavasuunnittelun yhteydessä on alueen suurimman yrityksen, Kensapuu
Oy:n, kanssa keskusteltu kaavamuutostarpeesta ja tavoitteista useaan otteeseen.
Asemakaavahahmotelmien ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä ollessa 26.3.–16.4.2007 ei hahmotelmia kommentoitu suullisesti eikä kirjallisesti.
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Kensapuu Oy:n kanssa on neuvoteltu uudelleen vuonna 2012. Vuonna 2013 jatkuneen kaavasuunnittelun aikana alueen asukkaiden kanssa on käyty useita keskusteluja kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen sisällöstä. Keväällä ja syksyllä 2013 on käyty
kaavaan liittyen myös maanomistusneuvotteluja. Maanomistajien kanssa neuvoteltiin erityisesti tielinjauksista, maanvaihdoista ja asemakaavan kumoamisen vaikutuksesta. Asukkaille, joita asemakaavan kumoaminen koskee, lähetettiin asiasta
myös asukaskirje. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 3.
Kaavaluonnos oli nähtävillä 27.6.–31.7.2013. Nähtävillä olon aikana saatiin neljä
lausuntoa ja nähtävillä olon jälkeen kaksi lausuntoa, joista toiselle oli annettu lisäaikaa. Mielipiteitä ei luonnosvaiheesta jätetty. Palaute ja vastineet ovat liitteenä 4.
Kaavaehdotus oli nähtävillä 18.11.-18.12.2013. Nähtävillä olon aikana saatiin kolme lausuntoa ja nähtävillä olon jälkeen kaksi. Ehdotusvaiheessa ei jätetty muistutuksia. Palaute ja vastineet ovat liitteenä 5.
4.3.3

Viranomaisyhteistyö

Liikenneviranomaisten kanssa (Vaasan tiepiiri, Pohjois-Pohjanmaan ELY) on käyty neuvotteluja vuonna 2007 ja myöhemmin. Länsi-Suomen ympäristökeskukselta
on pyydetty lausunto kaava-alueella noudatettavasta tulvarajasta 31.1.2007. Asemakaavahahmotelman ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä ollessa
26.3.–16.4.2007 ei lausuntoja pyydetty. Viranomaisneuvotteluja ei ole käyty. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa sovittiin elokuussa 2013, että viranomaisneuvottelulle ei ollut tarvetta, vaan lausunnot ja mahdolliset työneuvottelut ovat
kaavanmuutos huomioon ottaen riittäviä. Viranomaisilta pyydettiin lausunnot kaavaluonnoksen nähtävilläolon (27.6.-31.7.2013) ja kaavaehdotuksen nähtävilläolon
(18.11.-18.12.2013) aikana.
4.4

Asemakaavan tavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet ja maakuntakaava
* Toimiva aluerakenne.
Alue sijaitsee keskeisesti Himangan Kannuskylän alueella. Tavoitteena on laajentaa
ja tehostaa taajamarakenteeseen nivoutuvaa teollisuusaluetta. Alueen kehittämistä
puoltavat kevyen liikenteen yhteydet keskustaan ja sijainti valtatien varrella.
* Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu. Kannuskylän alueen kehittäminen eheyttää ja vahvistaa taajaman työpaikka-aluetta ja yhdyskuntarakennetta.
* Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat. Alueella ei ole erityisiä kulttuuri- ja luonnonympäristöarvoja. Virkistyskäytön uusia tarpeita alueella
ei sen toiminnallisen luonteen vuoksi ole. Luonnonvaroina pohjavesialue huomioidaan asemakaavassa asianmukaisilla suojelumääräyksillä.
* Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto. Katuverkoston liittymää valtatielle
kaavallisesti parannetaan.
* Alue on maakuntakaavassa esitetty teollisuus- ja varastoalueeksi. Asemakaavamuutoksen tavoitteet ovat maakuntakaavan mukaiset.
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Yksityiskohtaiset suunnittelulle asetetut tavoitteet
* Tarkastella toimintojen aluevarauksia ja sijoittelua huomioiden erityisesti yritysten laajentumistarpeet sekä muuttaa alueen kaavamerkinnät nykyisiä toimintoja
vastaaviksi.
* Mahdollistaa Himangan teollisuustoimintojen keskittyminen Kannuskylän alueelle luoden uusia teollisuustontteja ja mahdollistaen uusien yritysten siirtymisen/syntymisen alueelle.
* Teollisuustonttien osalta tavoitteena on lisätä niiden käytön joustavuutta sallimalla alueelle myös varastotilojen sijoittaminen.
* Suunnitella alueelle toimivat kadut ja yhteydet parantaen alueen katuverkkoa raskaalle liikenteelle.
* Varmistaa valtatietä 8 koskevien suunnitelmien huomioiminen asemakaavassa
sekä teollisuusalueen liittäminen toimivasti ja turvallisesti valtatiehen 8.
* Luonnonvarojen huomioiminen, erityisesti pohjavesien pilaantumisen vaaran ehkäiseminen.
* Alueelta kumotaan vanhaa asumisen sallivaa kaavaa (TY-1, ”teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia”,
sekä ar-1, ”rakennusala, jolle saa sijoittaa korttelialueella olevaa teollisuustoimintaa
palvelevan enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen”). Tavoitteena on varmistaa,
että teollisuus pysyy alueen pääkäyttötarkoituksena, eikä teollisuuden ja asumisen
yhdistämisestä aiheudu ristiriitoja.
* Asemakaavan laadulliset tavoitteet ovat viihtyisän, turvallisen ja terveellisen sekä
toimivan työympäristön muodostaminen. Laadullisiin tavoitteisiin kuuluu myös
laajahkon työpaikka-alueen liittäminen alueen liikenneverkkoihin turvallisesti ja
joustavasti.
4.5

Asemakaavahahmotelmat ja niiden vaikutukset
Himangan kunnan aikana, asemakaavasuunnittelun alkuvaiheessa, on keskusteltu
useista eri vaihtoehdoista kunnan ja yrittäjien välillä. Kaavamuutosta varten vuonna 2007 tehtiin kaksi eri hahmotelmaa, vaihtoehdot A ja B, jotka olivat kommentoitavina 26.3.–16.4.2007. Vaihtoehdot poikkesivat toisistaan lähinnä pääkokoojakadun sijoituksen suhteen, eivätkä niiden muutosvaikutukset tai ympäristövaikutukset poikenneet oleellisesti toisistaan. Alueen ja valtatien 8 risteysjärjestelyt toteutettiin vuonna 2012. Niiden toteuttaminen ei edellyttänyt kaavamuutosta.
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Kuva 18. Vaihtoehto A, hahmotelmavaihe.

Kuva 19. Vaihtoehto B, hahmotelmavaihe.
Asemakaavaluonnoksen virallisen laatimisvaiheen nähtävillä olleessa aineistossa
(kevät 2013) asemakaava-aluetta oli laajennettu. Laajennusosaan on esitetty teollisuustontteja. Ratkaisu antaa väljyyttä alueen energiaratkaisumuotojen valintaan.
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Lisäksi kaavaluonnoksessa esitettiin alueen koillisosan asuinrakennuksia sisältävien tonttien osalta asemakaavan kumoamista. Liikennejärjestelyt ratkaisun osalta perustuivat hahmotelmavaiheen vaihtoehtoon B. Aluetta tiivistettiin ja alueen pääkäyttötarkoitusta pyrittiin selkeyttämään teollisuusalueena.

Kuva 20. Ote nähtävillä 27.6.–31.7.2013 olleesta kaavaluonnoksesta

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1

Kaavan rakenne
Kaava-alue on pinta-alaltaan kokonaisuudessaan 23 hehtaaria. Kaavaratkaisussa on
esitetty TY-6-tontteja kolme, T-3-tontteja yksi ja T-tontteja kahdeksan. Uusia tontteja ajantasa-asemakaavaan nähden on esitetty seitsemän. Tonttien pinta-alat vaihtelevat noin 5 900 m²:n ja 45 300 m²:n välillä. Tonttien mitoituksessa on käytetty
pääasiassa tehokkuuslukua 0,30. Rakennusoikeudet vaihtelevat tonteittain 1 800 km²:n ja 18 100 k-m²:n välillä. Kerrosluku on kaikilla tonteilla II. Tonttien pinta-alat
ja rakennusoikeudet on esitetty liitekartassa 2.

21
Ympäristöhäiriötä aiheuttamattomat teollisuustontit sijoittuvat kaavamuutosalueen
itäiselle alueelle, jolle ulottuu pohjavesialuetta, ja jonne sijoittuu olemassa olevaa
asuinrakentamista. Tonteilla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia, eikä tontille saa sijoittaa toimintoja, joista aiheutuu häiritsevää hajua, tärinää, valoa tai ääntä. T-3-tontilla oikeutetaan myös rakennetusta kerrosalasta enintään 15% käyttämisen pääkäyttötarkoitukseen liittyviin myymälätiloihin. Tontti sijoittuu alueen keskelle.
Teollisuusrakennuksille on kaavassa osoitettu ohjeelliset rakennusalat. Valtatien
varressa oleville tonteille on osoitettu myös nuolella rakennusalan sivu, johon rakennus on rakennettava kiinni. Lisäksi kaavamääräys 5. ohjaa rakentamista ”Korttelissa 332 tontit 1-5 tulee rakentaa niin, että ulkovarastointia ei sijoiteta valtatien
puoleiselle tontin osalle.” Ratkaisulla pyritään ohjaamaan rakentamista siten, että
päärakennusten julkisivut näkyisivät valtatielle. Alueen näkyvyyttä ja huomattavuutta on pyritty parantamaan myös osoittamalla valtatien varteen mainostaululle
varattu alue kortteliin 332, tontin 3 nurkkaan.
Alueen liikenneratkaisu perustuu ensimmäisten hahmotelmien vaihtoehdon B mukaiseen ratkaisuun. Teollisuusalueen kokoojakadun sijaintia ja suuntausta on muutettu niin, että katuliittymä sijoittuu kohtisuoraan valtatielle. Risteysjärjestelyt on
toteutettu. Liittymän siirtämisen myötä sen ja Tomujoentien liittymän välinen etäisyys lyhenee noin 160 metriin, joka mahdollistaa kohtuudella kanavoinnin. Valtatien liikennealuevarauksen (LT) sisällä on mahdollista mitoituksellisesti toteuttaa
liittymässä molemmista suunnista tulevan liikenteen kanavointi.
Targantien siirtäminen mahdollistaa kadun varteen sijoittuvien teollisuustonttien
koon ja muodon järkeistämisen. Targantien uusi linjaus parantaa kadun liikennöintiä ja turvallisuutta sekä teollisuustonttien muotoa ja käytettävyyttä. Kaava-alueen
eteläosaan liikennöidään Haratieltä.
Kaava-alueelta keskustan palveluihin on matkaa noin 2 kilometriä ja alueelta on
sinne yhteys sekä valtatietä 8, että sitä seurailevaa kevyenliikenteen väylää pitkin.
Kaavassa osoitetaan myös kevyen liikenteen väylän alikulku valtatien 8 ali Tomujoentien kohdalla alueen länsipuolen teollisuus- ja asuntoalueelle Vaasan tiepiirin
vuonna 1999 tekemän Valtatien 8 tieverkko- ja aluevaraussuunnitelman mukaisesti.
Samalla liikennealue laajenee. Targantien liittymä jää ainoaksi liittymäksi alueelle.
Kaava-alueen pohjoisosaan on osoitettu lähivirkistysaluetta. Alueen läpi kulkee
ajoyhteys pohjoispuolen pelloille. Virkistysalueen kautta voidaan tarvittaessa myöhemmin osoittaa valtatien 8 rinnakkaistieyhteys, joka on osoitettu ohjeellisena ja
nimellä Rannanhaka. Puistomuuntamolle on varattu paikka lähivirkistysalueen
kaakkoiskulmaan. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten
alueeksi on kaavassa osoitettu paikka jo olemassa olevalle puhelinmastolle. Käytöstä poistunut jätevedenpuhdistamo sijoittuu teollisuustontille 10 korttelissa 332.
Kaavanmuutosalueen eteläosassa yksityisessä omistuksessa olevat pellot on osoitettu maatalousalueeksi (MT).
Korttelin 332 tontilla 2 on oleva asuinrakennus, jolle ei asemakaavaratkaisussa ole
esitetty rakennusalaa. Asuinrakennuspaikan osoittamatta jättämisestä on keskusteltu
omistajien kanssa. Asuinrakennusta voidaan haluttaessa kunnostaa ja korjata, mutta
sitä ei voida merkittävästi laajentaa. Asuinrakentaminen korvautuu myöhemmin teollisuusrakentamisella. Kensapuu Oy:n esittämä tarve lämpölaitokselle on otettu
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kaavaratkaisussa huomioon osoittamalla alueelle energianhuollon korttelialue.
Korttelialueen itäpuolella sijaitsee oleva pientalo. Tämän vuoksi lämpölaitoksen sijainti on määritelty EN- korttelin länsiosaan. Kaavanmuutos- ja kumoamisalueella
olevien asuinrakennusten vuoksi viereiset tontit on esitetty TY-merkinnällä.
Asemakaavan muutoksen yhteydessä kumotaan kaavaa alueen koillisosiin sijoittuvien tonttien osalta. Tonteille sijoittuu kaksi asuinrakennusta, (ks. kappale 3.1.2).
Niiden osoittaminen asemakaavalla, lähelle teollisuutta sekä valtatien 8 melualueelle, on ongelmallista. Asuinrakennukset on kaavan kumoamisesta huolimatta huomioitu osoittamalla niiden läheisyyteen vain ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta. Kaavan kumoamisalueen maanomistajiin ollaan oltu yhteydessä ratkaisusta, ja sen vaikutuksista on yksityiskohtaisesti kerrottu asukaskirjeessä. Kaavan
kumoamista ei ole vastustettu.
5.2

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Asemakaavassa huomioidaan Tiilipruukinkankaan pohjavesialue ja annetaan sitä
koskevat erityismääräykset.
- Kaavan pohjavesialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka saattaa aiheuttaa pohjaveden pilaantumista. Ennen rakennusluvan myöntämistä sellaisille laitoksille, jotka
saattavat aiheuttaa pohjaveden pilaantumista, on valvontaviranomaisen varattava
vesi- ja ympäristöviranomaiselle tilaisuus lausunnon antamiseen. Pohjavesialueella
toimittaessa ei saa alentaa pohjavesipintaa ilman aluehallintoviraston myöntämää
vesilain mukaista vesitalouslupaa.
- Lämmitysöljysäiliöt tulee sijoittaa suoja-altaalla varustettuna maan päälle sisätiloihin.
- Kaava-alueella syntyvät jätevedet tulee johtaa tiiviissä viemärissä kaupungin
viemäriverkkoon.
- Rakennusten suunnitteluvaiheessa tulee tehdä riittävät pohjatutkimukset rakennusten perustamistavan määrittämiseksi.
Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa on sovittu, että pohjavesialueella kaivamis- louhimis-, tasoittamis- yms. töissä alin sallittu kaivamistaso pohjavesialueella on oltava Tiilipruukinkankaan pohjavesialueelle ELY-keskuksen tapauskohtaisesti määrittämien korkeustasojen mukainen.

5.3

Kaavan vaikutukset
Kaavaratkaisun vaikutukset ovat paikallisia. Kaavamuutosalue sijaitsee hieman
erillään Kannuskylän teollisuus- ja työpaikka-alueella. Taajamaan nivoutuvan teollisuusalueen tiivistäminen ja tehostaminen vaikuttaa yhdyskuntarakenteen kehittymiseen positiivisesti.
Teollisuustoimintojen keskittämisellä saadaan minimoitua siitä aiheutuvia haittoja
ja maksimoitua synergiaetuja. Alueen kunnallistekniset verkostot ovat rakennetuilla alueilla jo olemassa ja niitä voidaan tarpeen mukaan laajentaa ja niiden käyttöä
tehostaa.
Liikenteellisesti Kannuskylän teollisuusalue sijaitsee pääväylän varrella ja on erittäin hyvin saavutettavissa. Saavutettavuus paranee, kun kaikki suunnitellut liikennejärjestelyt valtatiellä 8 saadaan toteutettua.
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Kaavaratkaisussa varaudutaan siihen, että alueen pääkokoojakadun kautta saadaan
tarpeen vaatiessa jatkoyhteys pohjoisen suuntaan. Tämä turvaa mahdollisuuden toteuttaa tarvittaessa rinnakkaistien teollisuusalueen ja taajaman välille valtatien 8
länsipuolelle. Kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta varmistaa valtatien varressa
oleva erillinen kevyen liikenteen väylä. Mitoitus mahdollistaa kevyenliikenteen toteuttamisen Targantiellekin. Rakennetulla ympäristöllä ei ole erityisarvoja, jotka
heikkenisivät kaavan seurauksena. Kaava-alueella ei ole tiedossa arkeologisia kohteita.
5.3.1 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Kaavaratkaisulla ei ole merkittäviä vaikutuksia luonnonympäristöön. Korttelialueet
sijoittuvat ajantasakaavan teollisuustonteille, viljellyille peltoalueille tai entisen
turkistarhan alueelle. Peltoalueen keskelle jäävä pieni metsäsaareke liitetään myös
teollisuustontteihin. Kaava-alueen merkittävin luonnonvara on pohjavesi. Muita
erityisiä luonnonvaroja kuten soravaroja, kallioperää yms., joita rakentaminen voisi
pilata, tai joihin sillä voisi olla muutosvaikutuksia, ei ole. Kaava-alueen itäosa sijoittuu pohjavesialueelle, joka osoitetaan kaavassa. Kaavakartalla annetaan erillisiä
kaavamääräyksiä pohjavesialueen rakentamiselle. Määräyksiä noudattamalla vältytään pohjaveden pilaamiselta.
Kaava-alueelle ei sijoiteta mitään sellaisia toimintoja, jotka aiheuttavat normaalia
teollisuustoimintaa enemmän päästöjä. Alueen tehokas toteuttaminen mahdollistaa
energiamuotona esimerkiksi hakkeen hyötykäytön. Liikenteen päästöt mahdollisesti vähenevät teollisuustyöpaikkojen lisääntyessä paikkakunnalla, koska alueen
asukkaat suuntaavat työmatkoja aiempaa vähemmän ulkopaikkakunnille ja ajomatkat lyhenevät. Toisaalta päästöt itse kaava-alueella kasvavat erityisesti raskaan liikenteen lisääntyessä alueelle.
5.3.2 Sosiaaliset vaikutukset

Alueen kehittymisellä on sekä positiivisia että negatiivisia sosiaalisia vaikutuksia.
Liikenneturvallisuus alueella paranee uusien tieyhteyksien rakentumisen yhteydessä. Uudet risteysjärjestelyt ovat jo parantaneet kaava-alueella liikkuvien ihmisten
turvallisuutta. Kevyen liikenteen väylä on huomioitu katualueen mitoituksessa.
Toisaalta liikenteen lisääntyminen kasvattaa siitä aiheutuvia melu- ja pakokaasupäästöjä alueella. Tämä liittyy valtatien 8 varren kehittymiseen ja liikennemäärien
kasvuun koko valtatien osalta.
Teollisuusalueen yhdyskuntarakennetta on selkeytetty. Teollisuusalueen laajentuminen kaavalla mahdollistaa satojen uusien työpaikkojen toteutumisen alueelle,
mikä parantaisi alueen työllisyyttä. Yhteydet työpaikka-alueelle eri suunnista, niin
nykyisen taajaman sisältä kuin ulkopuoleltakin, ovat hyvät. Työpaikkojen saavutettavuus paranee nykytilanteeseen verrattuna. Palveluiden saavutettavuus voi parantua uusien palveluiden sijoittuessa alueelle.
Lähin asutus suunnittelualueen ulkopuolella sijoittuu valtatien 8 itäpuolelle. Asutus
on kaavassa nivoutunut lähelle olevaa teollisuusaluetta, joka sijoittuu asutuksesta
etelään. Kannuskylän kortteleihin 331-332 kaavoitettavilla korttelialueilla on sallivampi kaavamerkintä, kuin valtatien 8 itäpuolella olevalla alueella. Erilaiset päästöt, kuten melu, haju ja ilmaan pääsevät hiukkaset ja saasteet saattavat pieninä mää-
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rinä kulkeutua myös tälle asuinalueelle. Vaikutuksia pyritään minimoimaan ohjaamalla yrityksiä käyttämään parasta mahdollista tekniikkaa.
5.3.3 Yritysvaikutukset

Kaavalla on positiiviset yritysvaikutukset. Teollisuusalueen kaava mahdollistaa
yhdeksän yrityksen sijoittumisen Himangalle. Työpaikkojen määrä voi kasvaa usealla sadalla (arviolta 70-450 työpaikalla). Toteutuessaan kaavalla on taloudellisia
vaikutuksia työpaikka-alueen ja työllisyyden kasvun mahdollistuessa ja rakennushankkeiden toteutuessa. Uusien työpaikkojen lisääntyminen lisäisi Kannuskylän
taajaman ja koko seudun asukasmääriä ja sitä myötä palveluyritysten kysyntää Himangalla ja lähiseuduilla. Alueen kunnallistekniikan (tiestö, valaistus, vesijohto ja
viemäröinti) toteuttamisen kustannukset ovat yhteensä noin 280 000 €. Alueen rakennuskannan toteuttaminen maksaa noin 73 818 000 - 110 727 000 €.
Tien linjaaminen raskaalle liikenteelle suotuisammin parantaa yritysten toimintamahdollisuuksia. Olevien yritysten tonttien kokoa ja muotoa järkevöitetään. Alueen
rakentamisesta aiheutuu jonkin verran melu- tärinä- ja muita häiriötä myös teollisuusalueen oleville yrityksille (3kpl) ja niiden työntekijöille. Pääosin kaavan vaikutukset oleviin yrityksiin alueella ovat positiiviset. Kaavaratkaisulla mahdollistetaan
synergiaetujen hyödyntäminen esimerkiksi energiatuotannon osalta. Esimerkiksi
Kensapuu Oy:n suunnittelema lämpölaitos voisi toteutuessaan tuottaa lämpöä muillekin alueen yrityksille.
Teollisuusalueen laajeneminen lisää Kalajoen ja Himangan taajaman kilpailukykyä
ja vetovoimaisuutta. Toisaalta teollisuusalueen rakentuminen aivan valtatien 8 varteen muuttaa maisemaa maaseutumaisemasta teollisuusmaisemaksi. Vaikutus on
pääasiassa negatiivista alueen vetovoimaisuuden kannalta, mikäli alue ei rakennu
viihtyisäksi. Toisaalta teollisuusmaisema on myös aktiivisen, tehokkaan ja toimivan kaupungin symboli.
Kaavaratkaisun taloudelliset vaikutukset Kalajoen kaupungille ovat pitkällä aikavälillä positiiviset: Yritysten rakentamisvaihe luo hankkeita alueen rakennusyrittäjille
ja uudet yritykset tuovat verotuloja kaupungille. Kaavamuutoksella on pyritty myös
kohtelemaan niin olevia kuin tuleviakin yrityksiä tasapuolisesti esimerkiksi mahdollistamalla nykyisten yritysten toiveita alueen maankäytön suhteen sekä luomalla
uutta, turvallisempaa teollisuusaluetta tuleville yrityksille tielinjausten harkinnan
pohjalta. Alueella on pyritty luomaan edellytykset mahdollisimman monipuoliselle
yritystoiminnalle kaavamerkinnällä T, jossa toimintaa ei ole rajoitettu ympäristötai muista syistä.
5.3.3 Maisemavaikutukset

Yksi olennaisimpia vaikutuksia, joita kaavamuutoksella tulee toteutuessaan olemaan, ovat maisemavaikutukset. Merkittävin suunta, josta maisemaa tarkastellaan,
on valtatieltä 8. Pohjoisesta päin ajettaessa tällä hetkellä teollisuusalueen maisemaa
osittain peittää havumetsäinen puusto, jota on erityisesti Targantien liittymää ennen
ja teollisuusrakennusten sekä valtatien 8 välissä. Kun teollisuusalue nyt laajenee
etelään, vaihtuu maaseutumainen peltoaukea teollisuusmaisemaksi. Etelästä tarkasteltuna maisema muuttuu radikaalimmin, mutta toisaalta jo tällä hetkellä katsontasuunnasta on havaittavissa hylätty turkistarha sekä teollisuusrakennuksia.
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Kaavamuutoksen mahdollistama lisärakentaminen sijoittuu kokonaan erilleen varsinaisesta keskustaajaman kaupunkikuvasta ja osittain metsäiselle alueelle, tosin
kuitenkin valtatien 8 läheisyyteen. Uudisrakentaminen sijoittuu täydentämään jo
rakentunutta teollisuusaluetta. Näkyvyys valtatien läheisyydessä asettaa tulevalle
rakentamiselle myös ympäristön ulkoisen kuvan suhteen odotuksia ja erityisvaatimuksia. Valtatien 8 varteen sijoittuvan teollisuusrakentamisen rakennustavan on oltava tarkkaan harkittua.
5.3.3 Kaavan kumoamisen vaikutukset
Kaavan kumoamisella alueen koillisosan TY-1 –tonteilta on vaikutusta maanomistajille. Kaavalla kumottavan alueen asemakaavassa kiinteistöt sijoittuvat korttelialueelle, jolla on voimassa TY-1 -merkintä, eli ”ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue. Korttelialueella sallitaan myös raskasta liikennettä aiheuttavaa teollisuutta.” Asuinrakennukset näillä tonteilla on osoitettu
pistekatkoviivalla, jonka sisäpuolelle asuinrakentaminen tulisi sijoittaa, sekä merkinnällä ar-1, ”rakennusala, jolle saa sijoittaa korttelialueella olevaa teollisuustoimintaa palvelevan enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen”. Asemakaavan kumoamisen myötä nämä sekä muut alueen kaavamerkinnät ja määräykset eivät enää
ole voimassa alueella.
Kaavan kumoaminen on välttämätöntä. Asuinrakentamisen osoittaminen teollisuusalueen asemakaavassa ja lähelle valtatietä 8 ei ole mahdollista. Asiasta on keskusteltu myös Kuntaliiton maankäytön, asumisen ja liikenteen asiantuntijana toimivan johtavan lakimiehen sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.
Asuinrakentamisen osoittaminen teollisuusalueelle ei ole tarkoituksenmukaista eikä
sillä vastata asemakaavan sisältötavoitteisiin terveellisestä ja turvallisesta asuinympäristöstä. Yksi alueen asuinrakennuksista on esitetty teollisuustontille, koska sen
sijainti on keskellä ajantasa-asemakaavaa. Kaksi muuta asuinrakennusta sijoittuvat
kaavan kumoamisen alueelle. Asemakaavattomuus tarkoittaa rakennusoikeuden
poistumista ja asemakaavatontin statuksen menettämistä. Ajantasa-asemakaavassa
toiselle tonteista on kaavalla rajattu erittäin tiukasti rakentamisalueen raja, josta
laajennushankkeen yhteydessä olisi pitänyt poiketa vähäisesti tai poikkeamislupamenettelyn kautta. Kaavan poistuminen toisaalta voi vapauttaa rakennuspaikkojen
kehittämistä (esimerkiksi käyttötarkoituksen, kerrosalan ym. osalta).
Asemakaavan kumoaminen tarkoittaa käytännössä, että olevia rakennuksia voi
kunnostaa ja ylläpitää. Vaikka asuinrakennusten osalla aluetta jatkossa kehitettäisiin, tulee melukysymys arvioitavaksi. Rakennuspaikkojen osoittamatta jättämisen
vuoksi valtatien 8 meluesteen rakentamisvelvoite ei automaattisesti tule kaupungille.
Jos rakennukset esimerkiksi tulipalon seurauksena tuhoutuisivat, vaatisi uudisrakentaminen (asemakaavattomassa tilanteessa) suunnittelutarveratkaisun ja rakennusluvan. Kaavallisessa tilanteessa pelkkä rakennuslupa riittäisi. Asuinrakennusten
laajentaminen onnistuu asemakaavattomassa tilanteessa suoraan rakennusluvalla.
Jos rakennusoikeuden määrää on tiukasti kaavassa rajattu, rakennusoikeuden ylittäminen voi vaatia poikkeamisen kaavasta. Kumottavan alueen osalla oli aikaisemmin kuitenkin reilusti rakennusoikeutta (e=0,3).
Vaikka asemakaavaa on tarkoitus kumota alueella, on olemassa olevat asuinrakennukset kaavan laidalla haluttu huomioida osoittamalla niiden läheisyyteen vain
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ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta merkinnällä TY-6 ”Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.
Alueelle ei saa sijoittaa toimintaa, joka aiheuttaa häiritsevää hajua, tärinää, valoa tai
ääntä.” Kaavan kumoamisesta on haluttu avoimesti tiedottaa asukaskirjeellä ja keskusteluilla asuinrakennusten omistajien kanssa. Omistajat eivät vastusta kaavan
kumoamista.
5.4

Ympäristön häiriötekijät
Teollisuusalueesta aiheutuu häiriötekijöitä: erilaisia päästöjä, kuten melu, tärinä,
valo, haju ja ilmaan pääsevät hiukkaset ja saasteet. Vaikutusten määrä riippuu toiminnan luonteesta ja määrästä. Valtatien 8 liikenne aiheuttaa melua kaava-alueelle.
Melu ulottuu lähimpien teollisuustonttien piha-alueelle, jossa sen haittavaikutus
toiminnan luonteesta johtuen on hyvin vähäinen.
Melu- ja muiden päästökysymysten takia kaavaluonnoksessa on päädytty esittämään, että pohjoisosien asuinrakennusten osalta vanha kaava kumotaan, ja eteläisimmän, poistuvan turkistarhan yhteyteen rakennettu asuinrakennus jätetään merkitsemättä kaavaan asuinrakennuksena. Kaavalla pyritään osoittamaan, että teollisuus on alueella päämaankäyttömuoto, ja asuminen ennen pitkää väistyvää. Olemassa oleva rakentaminen on kuitenkin huomioitu osoittamalla lämpölaitoksen
paikka EN-tontilla mahdollisimman kauas läheisestä omakotitalosta sekä osoittamalla asuinrakennusten läheisyyteen TY-6 –merkinnällä teollisuusrakennusten
korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Kaavamerkinnän mukaan alueelle ei saa sijoittaa sellaista toimintaa, joka aiheuttaa häiritsevää hajua, tärinää, valoa tai ääntä.

5.5

Kaavamerkinnät ja –määräykset
Kaavamerkinnät ja –määräykset on esitetty kaavakartan yhteydessä.

5.6

Nimistö
Kaavan muutoksen yhteydessä käytetään olevaa nimistöä, lukuun ottamatta Haratietä, jonka nimi perustuu alueella kiinteistörekisterinimissä toistuvaan nimistöön.
Länsituulentie poistuu nimistöstä.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1

Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Rakennustapaan tulee kiinnittää huomiota erityisesti valtatien varressa. Alue, sijoittuen kaupunginrajalle, antaa ensivaikutelman Kalajoen kaupungista etelästä päin
saavuttaessa. Ohjenuorana rakennustavassa voidaan käyttää Kalajoen Meinalan teollisuusalueelle laadittua rakennustapaohjetta.
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Rakennustavassa tulee huomioida erityisesti julkisivujen materiaalivalinnat sekä
aukotukset valtatielle 8 päin. Rakennusten ilmettä voi parantaa porrastamalla massaa sekä rytmittämällä julkisivua aukotuksilla ja mainoksilla. Värityksessä tulee
kiinnittää huomiota tehostevärien käyttöön. Rakennusten suunnittelussa tulee pyrkiä pitkiin, kapeisiin massoihin. Pressuhallit eivät ole valtatien varren maisemassa
toivottavia.

Kuva 21. Finn-Marin –venetehtaan rakennusmassa on polveileva. Julkisivuissa on
käytetty tehostevärejä. Toimisto-osa tuo monimuotoisuutta rakennusmassaan.
Kaavakartalla osoitettua rakennusten sijoittelua tulee noudattaa. Pysäköinti ja pihaalueet tulee sijoittaa tontilla kokoojatien (Targantien tai Haratien) varteen siten, että
valtatien 8 maisemassa näkyvät ensisijaisesti päärakennusten julkisivut. Pihaalueille tulee laatia tarkka käyttösuunnitelma/asemapiirros, joka esitetään rakennuslupien yhteydessä. Tärkeää on oikein mitoitetut piha-alueet eri tarpeita (pysäköinti,
lastaus, liikkuminen, varastointi) varten. Henkilöstölle tulisi suunnitella pihalle
taukopaikat esimerkiksi istutettuina viheralueina. Hoidettavat viheralueet tulisi sijoittaa tontin sisääntulon, asiakaspysäköinnin ja pääsisäänkäynnin yhteyteen, jos
tontin pääliikenne muodostuu raskaan liikenteen ajoneuvoista. Valaistuksella voidaan korostaa pääsisäänkäyntiä ja kulkureittejä sekä jäsentää valtatien puoleista
julkisivua.
Tontin pintakuivatus tulee esittää LVI-suunnitelmassa. Teollisuusalueen tonttien
rajaaminen esimerkiksi aidoin, istutuksin tai varastorakennuksin on toivottavaa.
Edustuspihoille sopii alle 1,5m:n aita, mutta läpikulun estämiseksi ja näkymien
peittämiseksi aitojen tulisi olla vähintään kaksimetrisiä. Aita pitää esittää rakennuslupakuvissa ja hyväksyttää rakennustarkastajalla.
Rakennuslupakuvissa tulee esittää mainosten sijoittuminen julkisivuun tai tontille.
Koko rakennusoikeuden sijoittuminen tontille on oltava nähtävissä asemapiirroksessa. Asemapiirroksesta tai käyttösuunnitelmasta on syytä esittää muun muassa:
1) rakennusten sijoittelu, käyttötarkoitus ja sopeutuminen ympäristöön
2) liikennejärjestelyt ja liittymät
3) tontin käyttö ja pihajärjestelyt (auto- ja pyöräpaikat, lumitilat, kulkutiet, istutukset, ulko-oleskelutilat, pihakalusteet, aidat, jätehuolto, valaistus, tontin rajaaminen, pintamateriaalit)
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4) raskaalle liikenteelle varattavat kulkureitit sekä pelastusreitit
5) teknisen huollon verkostot (vesijohto, sadevesiviemäri, kaukolämpöputkistot)
6) mahdolliset myöhemmät laajennussuunnitelmat
Kaavamääräysten lisäksi on huomioitava, että Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskukselta on tapauskohtaisesti pyydettävä määritys alimmista sallituista kaivamistasoista Tiilipruukinkankaan pohjavesialueella tehtäviin kaivamis-, louhimis-,
tasoittamis- yms. töihin.
6.2

Toteuttaminen ja ajoitus
Alueen kunnallistekniikan toteuttavat Kalajoen kaupunki, Korpelan Voima sekä
Pohjanmaan PPO Oy. Kunnallistekniikan toteuttaminen ajoittuu tavoitteellisesti
vuoteen 2014. Teollisuustonttien rakentuminen riippuu yksityisten yritysten tarpeesta. Alue toteutuu kokonaisuudessaan arviolta kymmenen vuoden aikana.
Sähkölinjan siirto tontilta 9 korttelissa 332 maksaa noin 4000 euroa. Turkistarhan
alueen puhdistamisen tarvetta ei ole arvioitu. Jäteveden puhdistamorakennuksen
käyttöönotto ei todennäköisesti ole kannattavaa. Rakennuksen ja aluetta halkovan
jätevesiputken mahdollisen poistamisen kustannusvelvollinen on konkurssipesä.

6.3

Toteutuksen seuranta
Kunnan rakennusvalvonta ohjaa asemakaavan toteuttamista yksittäisten rakennushankkeiden yhteydessä. Kaavan ajantasaisuutta seurataan kaavoituskatsauksien ja –
ohjelmien yhteydessä.

7 ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN
Asemakaavalla kumotaan vanhentuneena teollisuusaluetta T-1 noin 0,7 ha. Kumottavan kaavan alue on osa 1991 vahvistunutta Kannuskylän asemakaavaa, jossa T-1
tonteille oli osoitettu pistekatkoviivalla asuinrakennusten rakennuspaikat merkinnällä ar-1.

Kalajoella 4.11.2013

Riina Jorasmaa
Kaavasuunnittelija

Aleksiina Paakki
Kaavoituspäällikkö
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Kaavaehdotukseen nähtävillä olon (18.11.-18.12.2013) jälkeen tehdyt muutokset:
- Kaavakartalle on lisätty kaavan kumoamisalueen raja 3m kumoamisalueen ulkopuolelle.
- Tärkeän pohjavesialueen merkintä on muutettu voimassa olevien lakien mukaiseksi.
- Kaavaselostuksen sivulla 14 olevasta tekstistä on korjattu tiedot kaavojen hyväksymisen ja
vahvistamisen osalta.
- Kaavaselostukseen on tehty kaupungin omistamia maita koskeva tarkennus kuvatekstiin sivulla
11.
- Kaavaselostukseen on tehty kaavakartan muutoksia vastaavat muutokset.
- Kaavaprosessin vaiheet s. 3 on päivitetty.
- Kaavaselostuksen sivuille 1, 3 ja 17 on lisätty kaavaehdotuksen nähtävillä olon päivämäärät.
- Kaavaselostusta on täydennetty liitteellä 5. Kaavanlaatijan vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin

Liite 1
1/4

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
Kaavan nimi
Hyväksymispvm
Hyväksyjä
Hyväksymispykälä
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala
[ha]

208
Täyttämispvm
03.09.2013
Kalajoki
Kannuskylän asemakaavan muutos korttelit 331-333
Ehdotuspvm
Vireilletulosta ilm. pvm
Kunnan kaavatunnus
22,9513

Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala
[ha]

22,9513

Ranta-asemakaava

Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
Maanalaiset
tilat
Yhteensä

Pinta-ala Pinta-ala
[ha]
[%]
22,9513
100,0

16,9517
0,7360

73,9
3,2

3,3290
0,4249

14,5
1,9

1,5097

6,6

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Rakennussuojelu
Yhteensä

Kerrosala Tehokkuus
Pinta-alan Kerrosalan muut.
[k-m²]
[e]
muut. [ha +/-]
[k-m² +/-]
56528
0,25
0,0000
18461

56228

0,33

300

0,07

Kerrosala
[k-m²]

7,6572
0,4126

19779

0,0640
-0,4014

-1018

-7,7324

-300

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Liite 1
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Alamerkinnät
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
T
TT
TY
V yhteensä
VL
R yhteensä
L yhteensä
Kadut
LT
E yhteensä
ET
EN
S yhteensä
M yhteensä
M
MT
W yhteensä

Pinta-ala Pinta-ala
[ha]
[%]
22,9513
100,0

Kerrosala Tehokkuus
Pinta-alan Kerrosalan muut.
[k-m²]
[e]
muut. [ha +/-]
[k-m² +/-]
56528
0,25
0,0000
18461

16,9517
13,8948

73,9
82,0

56228
46091

0,33
0,33

3,0569
0,7360
0,7360

18,0
3,2
100,0

10137

0,33

3,3290
1,4295
1,8995
0,4249
0,2074
0,2175

14,5
42,9
57,1
1,9
48,8
51,2

1,5097

6,6

1,5097

100,0

300
100
200

0,07
0,05
0,09

7,6572
13,8948
-6,0049
-0,2327
0,4126
0,4126
0,0640
-0,0232
0,0872
-0,4014
-0,6189
0,2175
-7,7324
-2,2465
-5,4859

19779
46117
-24020
-2318

-1018
-1018

-300
-300
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta

208
Kalajoki

Kaavan nimi

Kannuskylän asemakaavan osan kumoaminen

Hyväksymispvm
Hyväksyjä
Hyväksymispykälä
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala
[ha]

Täyttämispvm

27.08.2013

Ehdotuspvm
Vireilletulosta ilm. pvm
Kunnan kaavatunnus
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala
[ha]

-0,6829

Ranta-asemakaava

Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
Maanalaiset
tilat
Yhteensä

Pinta-ala Pinta-ala
[ha]
[%]
-0,6829
100,0

-0,6030

88,3

-0,0737
-0,0062

10,8
0,9

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Rakennussuojelu
Yhteensä

Kerrosala Tehokkuus
Pinta-alan Kerrosalan muut.
[k-m²]
[e]
muut. [ha +/-]
[k-m² +/-]
-1809
0,26

-1809

Kerrosala
[k-m²]

0,30

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]
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Alamerkinnät
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
TY
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
Kadut
LT
E yhteensä
ET
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala Pinta-ala
[ha]
[%]
-0,6829
100,0

-0,6030
-0,6030

88,3
100,0

-0,0737
-0,0575
-0,0162
-0,0062
-0,0062

10,8
78,0
22,0
0,9
100,0

Kerrosala Tehokkuus
Pinta-alan Kerrosalan muut.
[k-m²]
[e]
muut. [ha +/-]
[k-m² +/-]
-1809
0,26

-1809
-1809

0,30
0,30
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e=0,30
e=0,30
7 283 m 2
2 185 k-m2

6 799 m 2
2 040 k-m2

e=0,30

7 360 m 2

100
2 074 m 2

e=0,40
8 486 m 2
3 394 k-m2

e=0,40
45 298 m 2
18 119 k-m2

e=0,30

e=0,30
2 175 m 2
6 443 m 2

200

30 532 m 2
9 160 k-m2

1 933 k-m2

e=0,30
5 947 m 2
1 784 k-m2

e=0,30
9 693 m 2
2 908 k-m2

e=0,30
8769 m 2
2 631 k-m2

e=0,30
15 792 m 2
4 738 k-m2

e=0,30
12 035 m 2
3 610 k-m2

e=0,30
12 423 m 2
3 730 k-m2

15 097 m 2

Pinta-alat
18.11.2013
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KALAJOEN KAUPUNKI

KALAJOEN HIMANGAN KANNUSKYLÄN ASEMAKAAVAN

MUUTOS SEKÄ
ASEMAKAAVAN OSAN KUMOAMINEN
KORTTELIT 331-332

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
26.3.2007, päivitetty 4.11.2013

YHTEYSTIEDOT:
Kaavasuunnittelija
Kaavoitusteknikko
Kaavoituspäällikkö
E-mail: etunimi.sukunimi@kalajoki.fi

Riina Jorasmaa
Terho Männistö
Aleksiina Paakki

08-4691 310
08-4691 222
08-4691 225
www.kalajoki.fi
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KAAVOITETTAVA ALUE JA SITÄ OHJAAVAT SUUNNITELMAT
Kaava-alue sijoittuu Kalajoen eteläosaan Kannuskylän asemakaava-alueelle. Suunnittelualueen rajaus on
yksityiskohtaisemmin esitetty kansilehdellä. Kaava-alue sijoittuu pääosin valtatien 8 merenpuolelle. Se
rajoittuu Kalajoen ja Kokkolan kaupunginrajaan.
Maakuntakaava
Himangan kunta liittyi Kalajoen kaupunkiin 1.1.2010. Samalla Himangan alue siirtyi Keski-Pohjanmaan
maakunnasta Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Himangan osalta on voimassa Keski-Pohjanmaan
maakuntakaavan kaksi ensimmäistä vaihemaakuntakaavaa, jotka on vahvistettu ennen kuntaliitosta. Tämän
lisäksi Himangan alueelle on laadittu Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan ensimmäisen
vaihemaakuntakaavan ehdotus, joka on ollut nähtävillä syys-lokakuussa 2013. Koska tämä
vaihemaakuntakaava ei ole vielä voimassa, Himangan osalta noudatetaan Keski-Pohjanmaan
maakuntakaavaa, joka on hyväksytty 29.11.2007, ja täten eri vaihemaakuntakaavojen yhdistelmää (Kuva 1).
Maakuntakaavassa suunnittelualue on teollisuus- ja varastoaluetta (T).

Kuva 1. Ote maakuntakaavasta 21.3.2013
Yleiskaava
Suunnittelualueella ei ole voimassaolevaa yleiskaavaa.
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Voimassa oleva asemakaava
Kannuskylän asemakaavan valtatien 8 lännen puolella on voimassa kolmea eri asemakaavaa:
koillisosissa kaava-alue on vahvistettu 1991, teollisuusalue koillisnurkkausta lukuun ottamatta 2002
ja eteläiset osat vuonna 1989. Alueen ajantasa-asemakaava koostuu teollisuustonteista,
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueista sekä maa- ja
metsätalousalueesta ja maatalousalueesta. Valtatien varrelle sijoittunut turkistarha (M-1) on
lopettanut toimintansa.

Kuva 2. Ote voimassa olevasta ajantasa-asemakaavasta.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN (OAS) TARKOITUS
MRL 63§:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä
sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Tarkoitus on, että kaavan osalliset voivat saada tietoa kaavan
lähtökohdista, aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Kaavahankkeen tullessa vireille OAS
asetetaan nähtäville, jotta kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis- ja
arviointimenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.
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KAAVAN LAATIMISTARVE JA LAATIJA
Asemakaavan tarkistamistarve on tullut Himangan kunnan aikana teollisuusyritysten laajentamispaineista
sekä liikennejärjestelyjen turvallisuuden ja toimivuuden parantamistavoitteista. Kaavan suunnittelu aloitettiin
vuonna 2006 Himangan kunnassa neuvotteluilla ja valmisteluvaiheen luonnokset olivat epävirallisesti
nähtävillä vuonna 2007. Kuntaliitoksen jälkeen kaavamuutosta ei ole ollut tarpeen viedä eteenpäin, koska
Targantien ja valtatien 8 liikennejärjestelyjen toteuttaminen mahdollistui olevalla asemakaavalla.
Kalajoen kaupunki on laajentanut maanomistusta alueella keväällä 2013. Tämän vuoksi kaavanmuutosaluetta
laajennetaan ja osallismenettelyt toteutetaan lain vaatimalla tavalla. Kaava laaditaan Kalajoen kaupungin
omana työnä ja se valmistuu tavoitteellisesti syksyllä 2013.

KAAVAN TAVOITTEET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Kannuskylän asemakaavan muutoksen tavoitteita ovat:
- luoda mahdollisuudet alueen teollisuusyrityksille kehittää toimintaansa alueella
- luoda uusia teollisuustontteja ja mahdollistaa uusien yritysten siirtyminen/syntyminen alueelle
- mahdollistaa Himangan seudun teollisuustoimintojen keskittyminen Kannuskylän alueelle
- parantaa alueen katuverkostoa raskaalle liikenteelle
- muuttaa alueen kaavamerkinnät nykyisiä toimintoja vastaaviksi
- kumota alueen koillisosasta vanhaa asuinrakentamisen sallivaa teollisuusalueen kaavaa
Kaavamuutosalueelle ei ole tehty erillisiä selvityksiä. Kaavan yhteydessä arvioidaan vaikutuksia
yritystoimintaan, elinkeinoihin ja muihin toimintoihin, liikennejärjestelyihin, maisemaan ja
luonnonympäristöön.

OSALLISET JA VIRANOMAISTAHOT
Osallisia ovat kaikki, jotka tuntevat itsensä osallisiksi kuten kaavanmuutosalueen ja lähialueiden
maanomistajat, kuntalaiset, yrittäjät, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, PohjoisPohjanmaan museo, Korpelan Voima, Pohjanmaan PPO Oy, Jokilaaksojen pelastuslaitos, alueen
asukasyhdistykset ja yrittäjäjärjestöt sekä Kokkolan kaupunki ja Keski-Pohjanmaan liitto, johon
kaavamuutosalue osittain rajautuu.

KAAVOITUSPROSESSI JA TAVOITTEELLINEN AIKATAULU
Kaavahankkeen etenemistä voi seurata Kalajoen kaupungin internet- sivuilla (www.kalajoki.fi / asukas/
kaavoitus/ meneillään olevat kaavahankkeet).

1. KAAVAN VIREILLETULO JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63§
Kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmoitetaan paikallislehdessä ja kirjeitse
osallisille. Osalliset voivat esittää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle neuvottelua OAS:n riittävyydestä.
Kaava on tullut vireille 26.3.2007. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään eri kaavavaiheisiin.
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2. KAAVAN VALMISTELU- ELI LUONNOSVAIHE MRL 62§, MRA 30§
Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen asetetaan nähtäville palautteen saamiseksi ja siitä pyydetään
lausunnot viranomaisilta. Nähtävilläoloaikana kaavaluonnoksesta voi jättää mielipiteitä. Kaavaluonnos on
ollut nähtävillä 27.6.-31.7.2013.
3. KAAVAEHDOTUS MRL 65§, MRA 27§
Kaavaehdotus asetetaan nähtäville kaupunginhallituksen päätöksellä. Kaupunkilaisilla ja osallisilla on
mahdollisuus tehdä kaavasta kirjallinen muistutus kaavan nähtävilläoloaikana. Muistutuksen tekijälle
tiedotetaan kaavavaiheista, jos hän niin haluaa, ja jos hän ilmoittaa yhteystietonsa (MRL 67§).
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. Kalajoella muistutukset käsittelee kaavoittaja, elinkeino- ja
maankäyttötoimikunta ja kaupunginhallitus. Tarvittaessa ehdotusvaiheessa voidaan järjestää
viranomaisneuvottelu. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville marras-joulukuussa 2013.
4. KAAVAN HYVÄKSYMINEN MRL 52§
Kaupunginvaltuusto
käsittelee
kaavan
hyväksymistä
kaupunginhallituksen
esityksestä.
Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan paikallislehdessä. Kaavan hyväksymisestä voi valittaa hallintooikeudelle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus voi tehdä kaupungille oikaisukehotuksen valitusajan kuluessa.
Kaava hyväksytään tavoitteellisesti tammikuussa 2014.
5. KAAVAN VOIMAANTULO MRA 93§
Mikäli hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hylätty, kaava kuulutetaan lainvoimaiseksi.
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Kannuskylän asemakaavan muutos
Laatimisvaiheen nähtävilläolo 27.6.-31.7
KAAVAN LAATIJAN VASTINEET LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN
Laatimisvaiheen nähtävillä olon aikana ei saatu mielipiteitä, vaan ainoastaan seuraavat lausunnot:
1.Verkko Korpela Oy/JK
2. Pohjois-Pohjanmaan museo
3. Keski-Pohjanmaan liitto
4. PPO Kaapeliverkot
Nähtävillä olon jälkeen jätettiin seuraava lausunto, jonka antamiseen oli annettu lisäaikaa:
5. Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, Liikenne ja Ympäristökeskus
Nähtävilläolon jälkeen jätettiin myös seuraava lausunto:
6. Kalajoen kaupunki/Ympäristölautakunta
1. Verkko Korpela Oy/JK
Verkko Korpela Oy:n lausunnossa mainitaan Kannuskylän kaavamuutosalueella olevista Korpelan
Voiman 20 kV:n maakaapeleista, avojohdoista, pienjännitejohdoista ja 4 kV pylväsmuuntamosta.
Puistomuuntamoa varten tulisi saada kaavaan paikkavaraus nykyisen pylväsmuuntamon tilalle. Jos
kaavateiden yhteydessä on mahdollista muuttaa/rakentaa alueen jakeluverkko laajentumista
vastaavaksi, Verkko Korpela Oy ei peri muutoskustannuksia. Tontin 332/9 läpi vinottain kulkevan
20kV:n avojohdolle on kaavassa huomioitu uusi sijoitusvaraus.
Vastine: Merkitään Verkko Korpelan lausunto tiedoksi. Puistomuuntamolle varataan paikka
lausunnon karttaliitteessä esitettyyn paikkaan.
2. Pohjois-Pohjanmaan museo
Pohjois-Pohjanmaan museo esittää, että kaavaselostuksessa tuotaisiin esiin suunnittelualueella
sijaitsevien kolmen asuinrakennuksen rakentamisvuodet ja mahdollisesti kuvat kyseisistä
rakennuksista. Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole muuta huomautettavaa kaavaluonnoksesta.
Vastine: Kaavaselostukseen lisätään asuinrakennusten rakentamisvuodet ja kuvat rakennuksista.
3. Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Pohjanmaan liitolla ei ole huomautettavaa kaavaluonnokseen.
Vastine: Merkitään lausunto tiedoksi.
4. PPO-Yhtiöt Oy
PPO-Yhtiöt Oy:lla on alueella kaapeleita sekä masto kaavamuutosalueella. Mikäli kaavamuutos
edellyttää kaapeleiden tai jakamoiden siirtotöitä, aiheutuvat kustannukset laskutetaan Kalajoen
kaupungilta.
Vastine: Merkitään lausunto tiedoksi.
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5. Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus
Alueidenkäyttöyksikkö esittää, että asemakaavan kumoamisen osalta on laadittava riittävät
selvitykset ja tuotava esiin kaavan kumoamisen vaikutukset olevaan asumiseen, rakentamiseen ja
muuhun toimintaan. Asemakaavan kumoamisalueen raja tulee merkitä 3 metriä kaava-alueen
ulkopuolelle.
Ympäristönsuojeluyksikkö esittää kaavamääräykseen 1. lisättäväksi, ettei pohjavesialueella
toimittaessa saa alentaa pohjaveden pintaa ilman aluehallintoviraston myöntämää vesilain mukaista
vesitalouslupaa. Pohjavesialuetta koskeva kaivamis-, louhimis-, ja tasoittamis- yms. töitä koskeva
määräys 2. on turha, sillä aluetta koskevat kaivamistasot määritellään tapauskohtaisesti, ja niistä
tulee olla yhteydessä ELY-keskukseen. Luonnonsuojeluyksiköllä ja liikenne ja infrastruktuuri –
vastuualueella ei ole huomautettavaa kaavamuutokseen.
Vastine: Asemakaavan kumoamisesta on keskusteltu asukkaiden kanssa ja lähetetty heille
asukaskirje, jossa on kerrottu asemakaavan kumoamisen vaikutuksista. Kaavaselostusta ja määräystä 1. täydennetään sekä kaavamääräys 2. poistetaan. Muilta osin lausunto merkitään tiedoksi.
6. Kalajoen kaupunki/Ympäristölautakunta
Kalajoen kaupungin ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavaluonnokseen.
Vastine: Merkitään lausunto tiedoksi.
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Kalajoen Himangan Kannuskylän asemakaavan muutos ja asemakaavan osan
kumoaminen, korttelit 331-332
Ehdotusvaiheen nähtävilläolo 18.11.-18.12.2013

KAAVAN LAATIJAN VASTINEET LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN
Ehdotusvaiheen nähtävilläolon aikana ei saatu mielipiteitä, ainoastaan seuraavat lausunnot:
1. Kalajoen kaupunki/ Ympäristölautakunta
2. Kokkolan kaupunki
3. Elisa Oyj
Nähtävilläolon jälkeen on saatu seuraavat lausunnot:
4. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
5. Pohjois-Pohjanmaan museo

1. Kalajoen kaupunki/Ympäristölautakunta
Kalajoen kaupungin ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa Kannuskylän
asemakaavan muutoksen ehdotuksesta.
Vastine: Merkitään ympäristölautakunnan lausunto tiedoksi.
2. Kokkolan kaupunki/Michael Hagström
Kokkolan kaupungilla ei ole huomautettavaa Kannuskylän asemakaavan ehdotuksesta.
Vastine: Merkitään Kokkolan kaupungin lausunto tiedoksi.
3. Elisa Oyj
Elisa Oyj:llä ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen. Mahdollisista
Elisan kaapeleiden siirtokustannuksista vastaa siirron tarvitsija.
Vastine: Merkitään Elisa Oyj:n lausunto tiedoksi.
Nähtävilläolon jälkeen on saatu seuraavat lausunnot:
4. Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus (saapunut sähköisesti
20.12.2013, postissa 20.12.2013):
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueidenkäyttöyksikkö toteaa, että asemakaavan
kumoamisalueen rajan tulee olla 3 metriä kaava-alueen ulkopuolella ja että
kaavaselostuksen sivun 14 kuvissa olevat tiedot tulee korjata kaavojen hyväksymisen ja
vahvistamisen osalta.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristönsuojeluyksikkö toteaa, että kaavakartalla
olevassa tärkeä pohjavesialue-kaavamerkinnässä oleva kommentti perustuu 1.1.2012
kumottuun vesilakiin ja merkintä tulisi muuttaa muotoon ”Tärkeä pohjavesialue.
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Pohjavesialueella rakentamista ja muuta maankäyttöä rajoittavat vesilaki (587/2011) ja
ympäristönsuojelulain 8§:n mukainen pohjaveden pilaamiskielto.”
Vastine: Asemakaavan kumoamisalueen raja muutetaan kaavakartalle kuten ehdotettu.
Kaavaselostukseen tehdään tarvittavat tarkennukset. Pohjaveden pilaamiskieltoa koskeva
kaavamerkintä muutetaan ympäristönsuojeluyksikön ehdottamaan muotoon.
5. Pohjois-Pohjanmaan museo (saapunut postissa 31.12.2013)
Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotukseen.
Vastine: Merkitään Pohjois-Pohjanmaan museon lausunto tiedoksi.

