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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1

Tunnistetiedot
Kunta: Kalajoen kaupunki
Kaupunginosa: Himanka
Kaavan nimi: Pohjanpään ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Ohlassa
Kaava-alueen koko: 4,6 ha
Kaavanlaatija:
- Kaavaluonnos: mittausteknikko Stig-Gustav Bredbacka
- Kaavaehdotus: Kalajoen kaupungin kaavatoimi
Kaavan sisältö: Ranta-asemakaavassa osoitetaan uusia loma-asuntotontteja aiemmin
kaavoittamattomalle alueelle Pohjanpään ranta-asemakaavan periaatteiden mukaisesti.
Vireille tulo: Kaavahanke saatettiin vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen yhteydessä 10.1.2011.
Nähtävilläolot:
- OAS
- Kaavaluonnos
- Kaavaehdotus

10.1.-29.1.2011
10.1.-29.1.2011
26.10.-25.11.2011

Hyväksymispäivänmäärät:
- Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta
- Kaupunginhallitus
- Valtuusto

11.01.2012 § 3
23.01.2012 § 14
31.01.2012 § 9

1.2

Kaava-alueen sijainti
Ranta-asemakaavan muutos- ja laajennusalue sijaitsee Kalajoen Himangalla Ohlan
saaren eteläkärjessä Pöllässä.

1.3

Kaavan tarkoitus
Ranta-asemakaava on laadittu alueen maanomistajien aloitteesta. Ranta-asemakaavan
muutoksen ja laajennuksen tarkoituksena on suunnitella kaava-alueelle lomarakentamista aluetta ympäröivän Pohjanpään ranta-asemakaavan periaatteiden mukaisesti.
Kaava-alue on suurimmaksi osaksi Pohjanpään ranta-asemakaavan ulkopuolella. Kaavan laadinnasta on tehty maankäyttösopimukset maanomistajien ja Kalajoen kaupungin välillä.

1.4

Luettelo kaavaa koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista
Pohjanpään ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan selostus, 1999
Minna Styrman ja Juhani Hannila: Himangan pohjanpään rantakaava – Kasvillisuusja eläimistöselvitys, 1990
Pöllän luontoselvitys Himangalla, Mattias Kanckos 2010
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2 TIIVISTELMÄ
2.1

Kaavaprosessin vaiheet
Ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tarve on lähtenyt alueen yksityisiltä
maanomistajilta. Kaavan laadintapäätös on tehty Himangan kunnanhallituksessa
5.11.2009 § 165, jolloin kunnanhallitus hyväksyi kaavan laatijaksi mittausteknikko
Stig-Gustav Bredbackan. Ranta-asemakaavaa käsiteltiin 9.11.2010 viranomaisneuvottelussa, joka käytiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Kalajoen kaupungin, kaavan laatijan ja alueen maanomistajien kesken. Kalajoen kaupunki on tehnyt loppuvuodesta 2010 kaavoitussopimukset maanomistajien kanssa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä 10.1. – 29.1.2011. Kaavaehdotus
on työstetty valmiiksi Kalajoen kaupungin omana työnä. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 26.10.-25.11.2011.

2.2

Ranta-asemakaava
Ohlan saaren eteläkärkeen osoitetaan neljä uutta loma-asuntotonttia, joista kaksi on
omarantaisia. Saaren eteläkärkeen merkitään yhteiskäyttöinen venevalkama veneväylän varrelle. Lisäksi kaava-alueelle osoitetaan virkistysalueita rantaniitylle ja tonttien väliseen metsään.

2.3

Ranta-asemakaavan toteuttaminen
Korttelit ja venevalkama rakentuvat yksityisten toimesta.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1
3.1.1

Selvitys suunnittelualueen oloista
Alueen yleiskuvaus

Kaavoitettava alue sijaitsee Himangalla Ohlan saaren eteläkärjessä. Saareen ei ole siltaa, vaan sinne kuljetaan veneellä. Saaren rannoille on ranta-asemakaavan laatimisen
jälkeen rakennettu melko tiiviisti loma-asuntoja ja saareen on vedetty sähkö- ja vesijohto. Saaren eteläkärki on avointa rantaniittyä ja alueen keskiosa kuusimetsää.

Kuva 1.Ohlan loma-asutusta.
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3.1.2

Luonnonympäristö

Ohlan saaren eteläosa koostuu kahdesta erilaisesta kasvillisuuskuviosta. Saaren eteläkärjessä on avoin, puuton ja matala rantaniitty. Rantaniityllä on jonkin verran merkitystä pesiville ja muuttaville linnuille. Kasvillisuudeltaan se on arvokas ja kulutukselle
herkkä alue. Saaren keskiosassa on monivuotista tiheää kuusikkoa. Kuusikkoa on hakattu noin 10 metriä leveältä vyöhykkeeltä vesi- ja sähköjohdon reitiltä. Kuusikko sopii liito-oravan elinympäristöksi, mutta liito-oravaa ei ole alueelta löytynyt.

Kuva 2. Rantaniitty.

Kuva 3. Vanha kuusimetsä.

Kuva 4. Johtolinja.
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Ohlan ja Pikku Leppäkarvon rantaniittyjen linnustoon kuuluvat muun muassa kalalokit, naurulokki, mustakurkku-uikku, lapasorsa ja haapana. Rantaniityn kahlaajalajistoa
edustavat muun muassa kurki, merialueilla uhanalainen tylli, liro, meriharakka ja isokuovit. Ohlan rantaniitty on luontoselvitysten mukaan tärkeä linnuston pesimä-, ruokailu- tai suoja-alue. (Tiivistelmä selvityksistä: Himangan Pohjanpään rantakaava –
Kasvillisuus- ja eläimistöselvitys sekä Pöllän luontoselvitys Himangalla) Luontoselvitykset ovat liitteenä 6.
Ohlan saaren pohjoisosa on Natura 2000 aluetta ja rantojensuojeluohjelmaan kuuluvaa
luonnonsuojelualuetta. Ohlan eteläosa ei kuulu luonnonsuojelualueisiin, mutta on maisemaltaan arvokas.
3.1.3

Rakennettu ympäristö

Ohlan saari sijaitsee noin 10 kilometrin päässä Himangan keskustasta. Kaavoitettava
alue on pääasiassa rakentamaton, siihen sisältyy ainoastaan yksi rakennettu tontti. Ohlan saaren rannoille on Pohjanpään ranta-asemakaavan alueelle rakennettu melko tiheästi loma-asuntoja. Kaavoitettava alue sijaitsee saaressa, jonne ei ole tieyhteyttä, vaan
jonne kuljetaan veneellä. Pöllänsalmen kautta kulkee veneväylä ja mantereen puolella
on useita pienvenesatamia. Saareen on vastikään rakennettu sähkö- ja vesijohto.

Kuva 5.Kaava-alueen mökki.

3.1.4

Maanomistus

Kaava-alue on kokonaisuudessaan yksityisessä omistuksessa.
3.2
3.2.1

Suunnittelutilanne
Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Maakuntakaava
Keski-Pohjanmaan 1. vaihekaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 24.10.2003 ja
2. vaihekaava valtioneuvostossa 29.11.2007. Maakuntakaavassa suunnittelualue on
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeää aluetta. Alueen suunnittelussa tulee edistää maisema- ja kulttuuriarvojen säilymistä. Yksityiskohtaisemmassa
kaavoituksessa tulee huomioida alueen erityispiirteet ja tarpeen mukaan antaa niiden
säilymisen turvaavia kaavamääräyksiä ja suunnitteluohjeita.
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Kuva 6. Ote maakuntakaavasta

Yleiskaava ja asemakaava
Alueella ei ole voimassa yleiskaavaa. Osalla kaavoitettavaa aluetta ja sen ympäristössä
on voimassa 2.3.2000 vahvistettu Pohjanpään ranta-asemakaava. Kaavaan kuuluva
alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi sekä loma-asuntojen korttelialueeksi.
Kaavamuutosalueeseen sisällytettiin kaavateknisistä syistä ehdotusvaiheessa korttelin
16 rakennettu loma-asuntotontti. Ote voimassa olevasta ranta-asemakaavasta on liitteenä 2.
Rakennusjärjestys
Rakennusjärjestys on hyväksytty Kalajoen valtuustossa 30.1.2003 § 9.
Rakennuskiellot
Suunnittelualue ei ole rakennuskiellossa.
Pohjakartta
Suunnittelualueen pohjakartta on hyväksytty vuonna 1993 ja sitä on täydennetty kaavanmuutostyön yhteydessä.

4 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1

Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve
Kaavamuutosalueen maanomistajat ovat esittäneet Himangan kunnanhallitukselle
vuonna 2009 Himangan Pohjanpään ranta-asemakaavan muuttamista ja laajentamista
Ohlan saaren eteläosassa Pöllässä. Kaavoitettava alue on Pohjanpään rantaasemakaavan ulkopuolella eikä alueella siten ole rakennusoikeutta. Kaava-alueen
maanomistajien tavoitteena on rakentaa alueelle loma-asuntoja. Maanomistajien kanssa on tehty kaavoitussopimukset.
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4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kaavan laadintapäätös on tehty Himangan kunnanhallituksessa 5.11.2009 § 165. Asemakaavamuutoksen vireille saattamisesta osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen yhteydessä päätettiin elinkeino- ja maankäyttötoimikunnassa
14.12.2010 § 113 ja kaupunginhallituksessa 20.12.2010 § 378. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä 10.1. - 29.1.2011.
Ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireille tulosta on ilmoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan laatimisvaiheen aineiston nähtäville asettamisen yhteydessä.

4.3
4.3.1

Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset ja viranomaiset

Osallisia ovat kaikki, jotka tuntevat itsensä osallisiksi. Osallisia ovat kaava-alueen
tonttien ja lähitonttien omistajat, maanomistajat ja -vuokraajat, kuntalaiset ja lähialueen asukkaat sekä Kalajoen kaupungin tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta.
Osallisia ovat lisäksi PPO Yhtiöt Oy, Korpelan voima, Himangan vesihuoltolaitos ja
Jokilaaksojen pelastuslaitos. Kaavoitusta ohjaava viranomainen on PohjoisPohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
4.3.2

Osallistuminen, vuorovaikutusmenettelyt ja viranomaisyhteistyö

Kaavanmuutoksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on ilmoitettu osallisille kirjeitse 5.1.2011. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 4.
Kaavahankkeen yhteydessä on järjestetty viranomaisneuvottelu 9.11.2010. Muita viranomaisneuvotteluja ei ole tarpeen järjestää. Viranomaisneuvottelun muistio on liitteenä 7.
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 10.1. - 29.1.2011. Kaavaluonnokseen on tullut kaksi
lausuntoa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta ja Kalajoen kaupungin ympäristölautakunnalta sekä yksi mielipide Timo Kalavaiselta.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää lausunnossaan esittämään kaavakartassa
kaava-alueen nimen lisäksi korttelinumerot ja muut kaavaan sisältyvät korttelialueet. Rakennusalaa koskevaan merkinnän selitykseen tulee lisätä poikkiviiva, joka
osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu. Kaavakartan merkintöjen selityksissä ja määräyksissä olevat kirjoitusvirheet tulee korjata. Muuta huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja kaavaluonnokseen ELYkeskuksella ei ole. ELY-keskuksen huomautukset on otettu huomioon kaavaehdotuksessa.
Kalajoen kaupungin ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaan tai kaavaluonnokseen.
Timo Kalavainen kertoo mielipiteessään, että suuri osa Ohlan saaren mökkien
omistajista haluaisi saareen tien mm. jätevesisäiliöiden tyhjentämiseksi ja pelastustieksi. Kalavaisen mielestä kaavaan on jätettävä mahdollisuus tien rakentamiseen.
Tämä on otettu ranta-asemakaavassa huomioon jättämällä tonttien väliin nykyisten
voimajohtojen linjalle viherkaistale, jolta pitkin tie voidaan tulevaisuudessa tarvittaessa linjata. Tietä ei osoiteta tässä kaavassa. Tien mahdollinen kaavoittaminen
edellyttäisi laajemman alueen tarkastelua.
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4.4

Ranta-asemakaavan tavoitteet
Ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on osoittaa alueen tiloille
rakennusoikeutta Pohjanpään ranta-asemakaavan periaatteiden mukaisesti. Linnuston
ja kasvillisuuden kannalta arvokas rantaniitty on tarkoitus jättää luonnontilaiseksi ja
rakentamattomaksi ja sijoittaa uudet rakennuspaikat sen sijaan puuston suojaan. Kaavamuutosalueeseen sisällytettiin kaavateknisistä syistä ehdotusvaiheessa korttelin 16
rakennettu loma-asuntotontti.

4.5

Ranta-asemakaavaratkaisun vaihtoehdot
Ranta-asemakaavasta ei ole laadittu erillisiä vaihtoehtoja, vaan kaavaa on työstetty
yhden suunnitelman pohjalta. Suunnittelussa on pohdittu lähinnä loma-asumisen ja
luontoarvojen yhteen sovittamista sekä tonttien lukumäärää, sijoittumista ja rantaviivaa.

Kuva 7. Nähtävillä ollut kaavaluonnos.
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5 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1

5.1.1

Kaavan rakenne
Kaavaratkaisu täydentää Ohlan saaren loma-asuntoalueita Pohjanpään rantaasemakaavan periaatteiden mukaisesti. Kaavoitettavalle alueelle osoitetaan lomaasuntojen korttelialueita, venevalkama ja lähivirkistysalueita. Ranta-asemakaavassa on
otettu huomioon luonnonympäristö ja rannikon arvokas maisema-alue. Kaavaehdotus
on koepaalutettu maastoon syksyllä 2011. Kaavaehdotuksen sopiminen maastoon on
tarkistettu maastokäynnillä.
Mitoitus

Ranta-asemakaavan muutoksessa ja laajennuksessa on käytetty samoja mitoitusperusteita kuin Pohjanpään ranta-asemakaavassa, jossa muunnetun rantaviivan mittaus on
suoritettu ns. Etelä-Savon seutukaavaliiton menetelmän mukaisesti. Kokonaismitoitus
on 11,4 rakennuspaikkaa muunnettua rantakilometriä kohti. Kaava-alueelta on laskettu
muunnettu rantaviivan pituus 301 metriä, mikä mahdollistaisi 3,4 rakennuspaikan
muodostamisen kaava-alueen rannoille. Kaikkien rakennuspaikkojen osoittaminen veden rajaan ei kuitenkaan ole rantaniityn mataluuden ja alueen luontoarvojen vuoksi
mahdollista. Saareen on myös haluttu jättää rakentamisesta vapaata rantaa. Rantaasemakaavan muutoksessa ja laajennuksessa on osoitettu kaksi omarantaista rakennuspaikkaa ja kaksi rakennuspaikkaa saaren sisäosiin.
5.1.2

Palvelut

Kaava-alueelle ei osoiteta julkisia tai kaupallisia palveluja.
5.2

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Ranta-asemakaavan mukainen loma-asuntorakentaminen ei heikennä Ohlan luontoarvoja tai maisemakuvaa. Loma-asunnot ovat pienehköjä ja sijoittuvat saaren metsäisiin
osiin eivätkä siten aiheuta merkittävää muutosta alueen maisemaan. Kasvillisuudeltaan
ja linnustoltaan arvokas rantaniitty jätetään rakentamisen ulkopuolelle.
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5.3
5.3.1

Aluevaraukset
Korttelialueet

Kaava-alueelle osoitetaan loma-asuntojen korttelialueita, joihin muodostuu neljä uutta
loma-asuntotonttia ja yksi jo aikaisemmin kaavoitettu tontti. Tonteista kaksi on omarantaisia ja kaksi yhteisrantaisia. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden lomaasunnon, saunan ja talousrakennuksia. Yksittäisen rakennuksen kerrosala saa olla
enintään 80 m². Enintään 20 m² suuruinen saunarakennus voidaan sijoittaa rakennusalan ulkopuolelle, kuitenkin vähintään 10 m päähän rantaviivasta. Rakennuspaikan
koon ollessa alle 2000 m² saa lämmitettävien rakennusten ja kylmien talousrakennusten yhteenlaskettu kerrosala olla enintään 5 % rakennuspaikan pinta-alasta. Rakennuspaikan koon ollessa 2000-3000 m² saa lämmitettävien rakennusten kerrosala olla yhteensä enintään 80 m² ja kylmien talousrakennusten enintään 40 m². Rakennuspaikan
koon ollessa 3000-5000 m² saa lämmitettävien rakennusten kerrosala olla yhteensä
enintään 100 m² ja kylmien talousrakennusten enintään 40 m². Kaavamuutosalueen
kaikki uudet tontit ovat kooltaan 2000 -3000 m² ja niiden rakennusoikeus on yhteensä
120 m². Kaavamuutosalueeseen ehdotusvaiheessa mukaan otettu korttelin 16 tontti 6
on kooltaan 3000-5000 m² ja sen rakennusoikeus ja kaavamerkinnät säilyvät entisellään. Saaren kaakkoisrannalle osoitetaan venevalkama, jonka kautta kuljetaan saaren
sisäosien tonteille. Rakentamisen ulkopuolelle jäävät rantaniitty ja talousmetsä, jotka
osoitetaan lähivirkistysalueiksi ja metsäksi.
5.4

Kaavan vaikutukset
Ohlan uudet loma-asunnot sijoittuvat olemassa olevien rakennusten lomaan. Rakennukset sijoitetaan puuston suojaan ja arvokkaat luontoalueet jätetään rakentamatta, joten vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön ovat kohtuullisia. Uudet rakennukset tiivistävät olemassa olevaa rakennetta ja käyttävät olemassa olevia vesi- ja sähkölinjoja. Yhteinen venevalkama keskittää rannan muokkaustarpeet yhteen paikkaan.

5.5

Kaavamerkinnät ja –määräykset
Kaavamerkinnät ja –määräykset on esitetty kaavakartalla.

6 RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1

Toteuttaminen ja ajoitus
Alueen toteuttaminen käynnistyy ranta-asemakaavan valmistuttua yksityisten toimesta.

Kalajoella 23.1.2012

Satu Fors
kaavasuunnittelija

Aleksiina Paakki
kaavoituspäällikkö
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Kaavaehdotuksen nähtävillä olon (26.10.-25.11.2011) jälkeen tehdyt muutokset:

- Kaavaselosta on täydennetty liitteellä 8 (Ehdotusvaiheen palaute ja kaavanlaatijan
vastineet)
- Kaavakarttaan on lisätty korttelin 16 tontille 6 rakentamisalueen rajaa osoittava pistekatkoviiva.
Rakentamisalueen rajaa osoittava kaavamerkintä on yhtenäinen kaava-alueen muiden
rantatonttien kanssa ja sillä varmistetaan, että tontille rakentaminen soveltuu maisemaan ja alimman rakentamiskorkeuden saavuttaminen on mahdollista.
Ranta-asemakaavaan nähtävillä olon jälkeen tehdyistä muutoksista on kuultu maanomistajia kirjeitse. Maanomistajat ovat hyväksyneet kaavaehdotukseen tehdyt muutokset.

Kalajoella 23.1.2012

Satu Fors
kaavasuunnittelija

Aleksiina Paakki
kaavoituspäällikkö

LIITE 1
1/2

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
Kaavan nimi
Hyväksymispvm
Hyväksyjä
Hyväksymispykälä
Generoitu kaavatunnus

208 Kalajoki
Täyttämispvm
02.02.2012
Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Ohlan saaressa
31.01.2012
Ehdotuspvm
17.10.2011
V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm
10.01.2011
9
Kunnan kaavatunnus
208120131V009
208V310112A9
Uusi asemakaavan pinta-ala
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 4,6105
2,3976
[ha]
Maanalaisten tilojen
Asemakaavan muutoksen
2,2129
pinta-ala [ha]
pinta-ala [ha]

Ranta-asemakaava

Rantaviivan pituus [km] 0,48
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset 3 Ei-omarantaiset 2
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 3 Ei-omarantaiset 2
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]
[%]
4,6105
100,0

2,4978
1,2517
0,0895

54,2
27,1
1,9

0,7715

16,7

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Rakennussuojelu
Yhteensä

Kerrosala Tehokkuus
Pinta-alan Kerrosalan muut.
[k-m²]
[e]
muut. [ha +/-]
[k-m² +/-]
620
0,01
2,3976
480

620

0,05

2,4978
0,8613
0,0895

480

-1,2563
0,2053
Kerrosala
[k-m²]

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
V yhteensä
VL
VL-2
R yhteensä
RA
L yhteensä
LV
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
M
W yhteensä
W

Pinta-ala Pinta-ala
[ha]
[%]
4,6105
100,0

2,4978
0,7576
1,7402
1,2517
1,2517
0,0895
0,0895

0,7715
0,7715

54,2
30,3
69,7
27,1
100,0
1,9
100,0

16,7
100,0

Kerrosala Tehokkuus
Pinta-alan Kerrosalan muut.
[k-m²]
[e]
muut. [ha +/-]
[k-m² +/-]
620
0,01
2,3976
480

620
620

0,05
0,05

2,4978
0,7576
1,7402
0,8613
0,8613
0,0895
0,0895

-1,2563
-1,2563
0,2053
0,2053

480
480
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KALAJOEN KAUPUNKI

HIMANKA – POHJANPÄÄ
Ranta-asemakaavan laajennus ja muutos
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Päivitetty

19.9.2011

Kaavan laatija:

kaavaluonnos: mittausteknikko Stig-Gustav Bredbacka
kaavaehdotus: Kalajoen kaupunki, kaavatoimi

Kalajoen kaupunki:
Kaavasuunnittelija
sähköposti
Tietoa kaavan etenemisestä

Satu Fors
satu.fors@kalajoki.fi
www.kalajoki.fi
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 § mukaan kaavoitustyöhön tulee sisällyttää
suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä ja kaavan vaikutusten
arvioinnista. Kaavahankkeen tullessa vireille OAS asetetaan nähtäville, jolloin osallisilla
ja kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä siinä esitetyistä osallistumis- ja
vuorovaikutusmenetelmistä ja kaavan vaikutusten arvioinnista. Tämän OAS:n nähtävillä
olosta ilmoitetaan kaupungin virallisissa kuulutuslehdissä ja kaupungin virallisella
ilmoitustaululla sekä osallisille kirjeitse. OAS on nähtävillä myös Kalajoen kaupungin
internet-sivuilla osoitteessa www.kalajoki.fi.

SUUNNITTELUN KOHDE
Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen kaupungin Himangalla Ohlan saaren Pöllässä.
Suunnittelualue käsittää 2,1 hehtaarin suuruisen palstan tilasta Herranpaikka 165:1
sekä noin 1,4 hehtaarin suuruisen tilan 165:8.

KAAVAN LAATIMISTARVE, LAATIJA JA SELVITYKSET
Kaavamuutos9alueen maanomistajat ovat esittäneet Himangan kaupunginhallitukselle
vuonna 2009 Himangan Pohjanpään ranta-asemakaavan muuttamista ja laajentamista
Ohlan saaren eteläosassa. Kaavan laadintapäätös on tehty Himangan
kunnanhallituksessa 5.11.2009 § 165. Ranta-asemakaavan luonnoksen laatijana toimii
mittausteknikko Stig-Gustav Bredbacka ja kaavaehdotuksen laatijana Kalajoen
kaupungin kaavatoimi. Kalajoen kaupunki tekee maanomistajien kanssa
kaavoitussopimukset. Kaavamuutosalueelle on laadittu luontoselvitys vuonna 1990
Pohjanpään ranta-asemakaavan laadinnan yhteydessä. Luontoselvitystä on Pöllän
osalta täydennetty vuonna 2010.

KAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
Kaavamuutosalue on enimmäkseen alueella voimassa olevan Pohjanpään rantaasemakaavan ulkopuolella, eikä alueella siten ole rakennusoikeutta. Tämän rantaasemakaavan laajennuksen ja muutoksen tarkoituksena on osoittaa
kaavamuutosalueen tiloille 165:1 ja 165:8 rakennusoikeutta Pohjanpään rantaasemakaavassa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Koska alueen eteläkärki on
matala ja luontoselvityksen mukaan linnuston ja kasvillisuuden kannalta tärkeä alue,
tontit on tarkoitus vetää kauemmaksi rannasta ja osoittaa niille yhteinen venepaikka
veneväylän läheisyydestä. Kaavamuutosalue on kokonaisuudessaan yksityisessä
omistuksessa ja kaavoitukseen osallistuvien tilojen osalta rakentamaton.

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET
Suunnittelun yhteydessä arvioidaan kaavahankkeen vaikutuksia alueen
luonnonympäristöön ja maisemaan.

KAAVOITETTAVAA ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT
Kaava-alueella on voimassa Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. ja 2. vaihekaava.
Maakuntakaavassa alue on merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen
kannalta tärkeäksi alueeksi, jonka suunnittelussa tulee edistää maisema- ja
kulttuuriarvojen säilymistä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee huomioida
alueen erityispiirteet ja tarpeen mukaan antaa niiden säilymisen turvaavia
kaavamääräyksiä ja suunnitteluohjeita. Alueella ei ole voimassa yleiskaavaa. Osa
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alueesta kuuluu 2.3.2000 vahvistettuun Pohjanpään ranta-asemakaavaan, jossa se on
merkitty maa- ja metsätalousalueeksi sekä loma-asuntojen korttelialueeksi.

OSALLISET
Osallisia ovat kaikki, jotka tuntevat itsensä osallisiksi. MRL 62 §:n mukaisesti osallisia
ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon 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
Viranomaiset
Kalajoen kaupungin hallintokunnat
Muut

Suunnittelualueen maanomistajat, asukkaat ja
naapurit
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Ympäristölautakunta, Tekninen lautakunta
PPO Yhtiöt Oy, Korpelan voima, Himangan
vesihuoltolaitos, Jokilaaksojen pelastuslaitos

Taulukko 1. Asemakaavatyön osalliset.

KAAVAPROSESSIN VAIHEET JA TAVOITTEELLINEN AIKATAULU
Kaavoitusta säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ja –asetus (MRA). Rantaasemakaavaa koskee MRL:n 74§.
KAAVAN VIREILLETULO SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA – JOULUKUU 2010
MRL 62§, MRL 63§, MRA 30§
Vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmoitetaan paikallislehdissä ja kirjeitse
osallisille. Osalliset voivat esittää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle neuvottelua OAS:n riittävyydestä.
KAAVAN VALMISTELU ELI LUONNOSVAIHE – TAMMIKUU 2010 MRL 62§, MRA 30§
Kaavaluonnos asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot. Nähtävillä olon aikana voi jättää
huomautuksia kaavaluonnoksesta.
KAAVAEHDOTUS – LOKAKUU 2011 MRL 65§, MRA 27§
Kaupunginhallitus päättää kaavan asettamisesta nähtäville. Kaavaehdotus on julkisesti nähtävänä
vähintään 30 päivää. Kaupunkilaisilla ja osallisilla on mahdollisuus tehdä kaavasta kirjallinen muistutus
kaavan nähtävilläoloaikana. Muistutuksen tekijälle tiedotetaan kaavavaiheista jos hän niin haluaa ja
kirjallisesti ilmoittaa yhteystietonsa (MRL 67§). Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. Kalajoella
muistutukset käsittelevät kaavoittaja, elinkeino- ja maankäyttötoimikunta ja kaupunginhallitus.
KAAVAN HYVÄKSYMINEN – JOULUKUU 2011 MRL 52§
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle kaavan hyväksymistä. Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan
kunnallisten ilmoitusten yhteydessä paikallislehdissä. Kaavan hyväksymisestä voi valittaa hallintooikeudelle 30 pv kuluessa päätöksen tekemisestä. Alueellinen ympäristökeskus voi tehdä kaupungille
oikaisuehdotuksen valitusajan kuluessa.
KAAVAN VOIMAANTULO – TAMMIKUU 2011 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 osallisten vaikuttamismahdollisuudet.
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KAAVOITUSSOPIMUS
Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan Pohjanpään ranta-asemakaavan muutosta ja laajennusta
koskevan sopimuksen.
Sopijat

Kalajoen kaupunki
Kalajoentie 5
85100 Kalajoki

Minna Puurula
Kustaa Aadolfinkatu 34
67100 Kokkola

Alue, jota sopimus koskee
Sopimus koskee tilaa 165:8 Kalajoen Himangalla Ohlan saaressa. Liitteenä kartta sopimusalueesta.
Alueen nykyinen kaavatilanne
Osalla aluetta on voimassa Länsi-Suomen Ympäristökeskuksen 2.3.2000 vahvistama Pohjanpään ranta-asemakaava. Suurin osa alueesta on kaavoittamatta.
Laadittava kaava
Laadittavan ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa kaava-alueelle rakennusoikeutta.
Kaavoituskorvaukset
Minna Puurula korvaa ranta-asemakaavan käsittelystä Kalajoen kaupungille MRL:n 59 §:n
mukaisina kustannuksina 1183 euroa. Sopimuksen tultua allekirjoitetuksi kunta laskuttaa korvauksen ennakkomaksuna 295 euroa. Loppuosa tulee maksettavaksi valtuuston hyväksyttyä
kaavanmuutoksen ja -laajennuksen. Maksuaika on kaksi viikkoa valtuuston päätöksen julkipanosta. Ennakkomaksua ei palauteta, vaikka kaavaehdotus ei tulisi hyväksytyksi. Kaavoituskulujen perimisestä on päätetty valtuustossa kaavoituskatsauksen 2010 yhteydessä 27.4.2010
§ 47.
Sopimuksen voimaantulo
Tämä sopimus astuu molempia osapuolia sitovana voimaan heti, kun se on asianmukaisesti allekirjoitettu
Sopimuksen raukeaminen
Tämä sopimus raukeaa, ellei asemakaavan muutosta hyväksytä vuoden 2012 loppuun mennessä.
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.
Kalajoella …… päivänä …………kuuta 2010
Kalajoen kaupunki

Jukka Puoskari
Kaupunginjohtaja

Minna Puurula

47

34 rp34

64

rp87

rp47

87
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Z
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165:8

11:100

11

Z

43

46
63

Pöllä

1

14
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KAAVOITUSSOPIMUS
Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan Pohjanpään ranta-asemakaavan muutosta ja laajennusta
koskevan sopimuksen.
Sopijat

Kalajoen kaupunki
Kalajoentie 5
85100 Kalajoki

Esa Yli-Parkas
Käärmekalliontie 22
68100 Himanka

Alue, jota sopimus koskee
Sopimus koskee tilaa 165:1 Kalajoen Himangalla Ohlan saaressa. Liitteenä kartta sopimusalueesta.
Alueen nykyinen kaavatilanne
Osalla aluetta on voimassa Länsi-Suomen Ympäristökeskuksen 2.3.2000 vahvistama Pohjanpään ranta-asemakaava. Suurin osa alueesta on kaavoittamatta.
Laadittava kaava
Laadittavan ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa kaava-alueelle rakennusoikeutta.
Kaavoituskorvaukset
Esa Yli-Parkas korvaa ranta-asemakaavan käsittelystä Kalajoen kaupungille MRL:n 59 §:n
mukaisina kustannuksina 3549 euroa. Sopimuksen tultua allekirjoitetuksi kunta laskuttaa korvauksen ennakkomaksuna 890 euroa. Loppuosa tulee maksettavaksi valtuuston hyväksyttyä
kaavanmuutoksen ja -laajennuksen. Maksuaika on kaksi viikkoa valtuuston päätöksen julkipanosta. Ennakkomaksua ei palauteta, vaikka kaavaehdotus ei tulisi hyväksytyksi. Kaavoituskulujen perimisestä on päätetty valtuustossa kaavoituskatsauksen 2010 yhteydessä 27.4.2010
§ 47.
Sopimuksen voimaantulo
Tämä sopimus astuu molempia osapuolia sitovana voimaan heti, kun se on asianmukaisesti allekirjoitettu
Sopimuksen raukeaminen
Tämä sopimus raukeaa, ellei asemakaavan muutosta hyväksytä vuoden 2012 loppuun mennessä.
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.
Kalajoella …… päivänä …………kuuta 2010
Kalajoen kaupunki

Jukka Puoskari
Kaupunginjohtaja

Esa Yli-Parkas

47

34 rp34

64

rp87

rp47

87
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Kalajoen kaupunki

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OHLAN SAARESSA
Kaavaehdotuksen muistutukset, lausunnot ja kaavanlaatijan vastineet
Pohjanpään ranta-asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus on ollut MRL 65§:n ja MRA 27§:n
mukaisesti julkisesti nähtävillä 26.10.-25.11.2011. Nähtävilläolon aikana jätettiin seuraavat muistutukset ja lausunnot:
1. Sari Alajoki
2. Maarit Penttilä
3. Pirjo Penttilä
4. Heikki Mantila
5. Pekka Kurikkala
6. Verkko Korpela Oy
7. Jokilaaksojen Pelastuslaitos
8. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
9. Tekninen lautakunta / Kalajoen kaupunki
10. Ympäristölautakunta / Kalajoen kaupunki
Kaavan laatijan vastineet
Mielipiteet 1-5: Sari Alajoki, Maarit Penttilä, Pirjo Penttilä, Heikki Mantila ja Pekka Kurikkala
Sari Alajoki, Maarit Penttilä, Pirjo Penttilä, Heikki Mantila ja Pekka Kurikkala jättivät
samansisältöisen muistutuksen, jonka mukaan kaavassa pitää ottaa huomioon tievaraus olemassa olevan sähkö- ja vesilinjan kulkua myötäillen vesi- ja sähkölaitoksen vaatimukset ja Kalajoen kaupungin rakennusmääräykset huomioon ottaen. Perusteluissa
muistuttajat kertovat, että Ohlan saaren kiinteistönomistajien enemmistö on päättänyt
kokouksessaan 8.9.2011 (pöytäkirja muistutuksen liitteenä) ryhtyä valmistelemaan
yksityistien perustamishanketta rakennettua sähkö- ja vesilinjausta myötäillen. Tien
perustaminen nähdään tarpeelliseksi, koska kiinteistöillä sijaitsevilla vapaa-ajan asunnoilla vietetään yhä enenevässä määrin aikaa, samalla kun väestö vanhenee ja asuntojen laatu ja varustelutaso paranee. Nykyinen kulkutapa pelkästään veneellä on vanhenevalle väestölle aina vain hankalampaa, samalla kun Pohjanlahden rannikolle tyypillinen voimakas maan nouseminen aiheuttaa jatkuvaa veneväylien ja laiturien ruoppaamistarvetta. Kysymys on muistuttajien mukaan myös turvallisuudesta. Mikäli tapahtuu vahinko, syttyy tulipalo tai tulee sairauskohtaus, avun saaminen kestää kauan
koska tieyhteyttä ei ole. Kiinteistöjen valvonta, käyttö ja ylläpito kesäkauden ulkopuolella on vaikeaa ja ajoittain mahdotonta ilman tieyhteyttä.
Vastine:

Tien rakentaminen nykyistä sähkö- ja vesijohtolinjaa pitkin on huomioitu rantaasemakaavassa osoittamalla 15 metriä leveä puistokaistale loma-asuntotonttien väliin.
Tie voidaan tarvittaessa rakentaa puistokaistaletta pitkin. Tiealueen osoittaminen ranta-asemakaavassa vaatisi koko saaren laajempaa kaavallista tarkastelua. Myös tien liittyminen mantereeseen pitäisi tutkia laajemmin.
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Lausunto 1: Verkko Korpela Oy
Verkko Korpela Oy toteaa lausunnossaan, että kaava-alueella on Korpelan Voiman
20kV:n ja 0,4kV:n ilmajohtoverkkoa karttaliitteessä esitetyillä paikoilla. Verkko Korpela Oy:llä ei ole huomauttamista asemakaava-alueen laajennukseen. Mikäli verkostoa tai verkoston osia joudutaan siirtämään tai muuttamaan kaavoituksen mukaisen rakentamisen takia, Verkko Korpela Oy perii siirto- ja muutoskustannukset siirron aiheuttajalta MRL 89§:n mukaisesti.
Vastine:

Merkitään lausunto tiedoksi.

Lausunto 2: Jokilaaksojen pelastuslaitos
Jokilaaksojen pelastuslaitoksella ei pelastusviranomaisena ole huomautettavaa rantaasemakaavan muutokseen ja laajennukseen.
Vastine:

Merkitään lausunto tiedoksi.

Lausunto 3: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että kaavaehdotukseen on
luonnosvaiheen jälkeen sisällytetty korttelin 16 tontti 6. Kaavaselostuksen mukaan
tontin rakennusoikeus ja kaavamerkinnät säilyvät entisellään, mikä tarkoittanee, että
tontti on ollut mukana jo aiemmin hyväksytyssä tai vahvistetussa rantaasemakaavassa. Kaavaselostuksessa ei kuitenkaan anneta mitään tietoa rantaasemakaavasta, johon tontti on sisältynyt. ELY-keskuksen mielestä kaavaan sisältyvien tonttien kaavamerkintöjen tulee olla yhteneväisiä huomioon ottaen kunkin tontin
ympäristö ja erityispiirteet. Valmisteilla olevassa kaavassa on pyritty osoittamaan
tonttien rakennusalat siten, että tonteille rakentaminen soveltuu maisemaan ja alimman rakentamiskorkeuden saavuttaminen on mahdollista ilman suuria täyttöjä. ELYkeskuksen mielestä tontin 6 rakennusalan raja tulee osoittaa tätä periaatetta noudattaen.
Vastine:

Kaavakarttaan lisätään rakennusalan raja korttelin 16 tontille 6.

Lausunto 4: Tekninen lautakunta / Kalajoen kaupunki
Teknisellä lautakunnalla ei ole huomauttamista ranta-asemakaavan muutos- ja laajennusehdotukseen.
Vastine:

Merkitään lausunto tiedoksi.

Lausunto 5: Ympäristölautakunta / Kalajoen kaupunki
Ympäristölautakunta esittää, että ranta-asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus saatettaisiin voimaan esitetyn mukaisena.
Vastine:

Merkitään lausunto tiedoksi.

