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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
1.1 Tunnistetiedot 
 
 Kunta:  Kalajoen kaupunki. 
 
 Kunnanosa: Himanka.  
 

Kaavan nimi: Vanhainkotiyhdistyksen alue.  
 
Kaavan muutos: Asemakaavan muutos korttelissa 47 sekä puisto- ja 

liikennealueella.  
 

Kaavanlaatija: Plan-Ark Oy Vaasa, Hovioikeudenpuistikko 19 E, 65100 
Vaasa. Puh. 06-3172000, 050-5575124, fax 06-3172007 

 
Vireilletulo: Kaavoitustyö on tullut vireille OAS:n ja kaavaluonnoksen 

nähtävillä pidon yhteydessä. 
 
Nähtävilläolot:  - OAS  03.04. – 24.04.2009 
  - Kaavaluonnos 03.04. – 24.04.2009 
  - Kaavaehdotus 23.11. – 23.12.2009 
  - 2. kaavaehdotus 09.02. - 11.03.2011  
 
Hyväksymispäivämäärät: 

   - Elinkeino- ja  
   maankäyttötoimikunta 15.08.2011 § 64 

   - Kaupunginhallitus 22.08.2011 § 227 
   - Kaupunginvaltuusto 30.08.2011 § 94 
 
 
1.2 Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Himangan kirkonseudun eteläosassa, valtatien 8 
länsipuolelle, valtatien ja Kannuskyläntien risteyksen pohjoispuolisessa 
sektorissa. 
Sijaintia osoittava kartta on liitteenä. 
 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
Muutostyö on tullut tarpeelliseksi ja ajankohtaiseksi korttelissa 47 olevien 
palveluasuntotilojen tarpeen lisääntyessä. Tarkoituksena on laajentaa korttelia 47 
liittämällä osa sen ja valtatien 8 välissä olevasta puistosta sanottuun kortteliin, 
jolloin kortteliin voidaan rakentaa yksi uusi rivitalorakennus palveluasuntoja 
varten. 
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

* Alueen sijaintikartta. 
* Kuvia valtatien 8 varresta. 
* Seuranta- ja tilastolomake. 
* Voimassa oleva asemakaava. 
* Maakuntakaava. 
* Tiepiirin liikennesuunnitelma. 
* Kunnallistekniikka. 
* Maanomistus. 
* Pohjakartta. 
* Pohjavesialue. 
* Tulvavaarakartat. 
* Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 
* Nähtävillä ollut kaavaluonnos. 
* Kaavaehdotuksen lausunnot ja vastineet 13.4.2010. 
* Kaavaehdotuksen  2. lausunnot ja vastineet 19.4.2011. 
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2 TIIVISTELMÄ 
 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

* Himangan kunta on neuvotellut Länsi-Suomen Ympäristökeskuksen edustajan 
kanssa kaavan muuttamisesta korttelissa 47 nyt ajatellulla tavalla. Tällöin 
ympäristökeskuksen edustaja oli ollut asialle myötämielinen. 
* 8.12.2008 pidettiin neuvottelu Vaasan tiepiirin ja kaavanlaatijan kesken 
kaavanlaatijan laatiman luonnoksen pohjalta. Tiepiirillä ei ollut mitään sitä 
vatsaan, että asemakaavaa muutetaan ajatellulla tavalla. 
* 3.4. – 24.4.2009 osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavan 
muutosluonnos oli vireille tulevana kaavoitusasiana kunnantoimistossa 21 päivän 
ajan nähtävillä laatimisvaiheen kuulemista varten (MRL 62 § ja MRA 30 §). 
Nähtävillä olon aikana hanketta vastaan ei esitetty suullisia tai kirjallisia 
muistutuksia. Asiasta ei tässä vaiheessa pyydetty lausuntoja. 
* 4.6.2009 asemakaavaluonnos lähetettiin sähköpostina Vaasan tiepiirille 
kannanottoa varten. 
* 23.11. – 23.12.2009 kaavaehdotus oli nähtävillä (MRL 65 §, MRA 27 §). 
Ehdotuksesta pyydettiin lausunnot. Kaavaehdotuksesta on sen jälkeen neuvoteltu 
kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY:n kesken. 
* 11.1.2011 Elinkeino- ja  maankäyttötoimikunta käsitteli kaavaehdotusta. 
* 9.2. – 11.3.2011 kaavaehdotus 2. oli nähtävillä (MRL 65 §, MRA 27 §).  
Ehdotuksesta antoivat lausunnon Pohjois-Pohjanmaan ELY, Pohjois-
Pohjanmaan museo, PPO-Yhtiöt Oy, Tekninen lautakunta ja 
Ympäristölautakunta. 
 
 

2.2 Asemakaava 
Asemakaavaa muutetaan, jotta voitaisiin rakentaa lisää palveluasuntotiloja 
kortteliin 47 siellä jo olevien vastaavien asuntojen lisäksi. Samalla pidetään 
tarpeellisena jossain määrin tarkastella korttelin sisäisiä merkintöjä muiltakin 
osin ja varautua siihen, että tontilla olevia terveyspalveluja jatkossa voidaan 
kehittää ja tehostaa nykyisellä paikalla. Tätä perustellaan mm. sillä, että alueella 
jo olevia toimintoja on käytännössä mahdotonta ja liian kallista  siirtää kokonaan 
muualle.  
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3 LÄHTÖKOHDAT 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus. 

Kaava-alue on korttelin 47 osalta pääosin rakennettua tonttialuetta ja puiston 
osalta eteläpäässään metsää ja muilta osin avointa pihaniittyä.  
 

3.1.2 Luonnonympäristö 
Maisemaltaan alue on rakennettua taajama-aluetta, maaperältään moreenia, 
osittain savipitoista. Alue on pinnanmuodostukseltaan tasaista.  
Etelänurkassa on tiheä, hyvän näkösuojan muodostava, mäntymetsikkö. Muu 
kasvillisuus on havupuita ja lehtipuita siellä tällä korttelin eri osissa. Valtatien 8 
puoleisessa reunassa on koko korttelin matkalla tiheä lehtipuurivi, joka kesällä 
muodostaa hyvän näkösuojan tontin ja tien väliin. 
Luonnon monimuotoisuutta korttelialueella ei erityisesti ole.  
Alue kokonaisuudessaan sijaitsee Tiilipruukinkankaan pohjavesialueella. 
Kaava-alueella ei ole vesistöjä. 

 
3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Kaava-alue on lähes kokonaan kaavan mukaan rakennettua korttelialuetta. 
Korttelissa on terveyspalveluita ja palveluasuntoja.  
Alueella olevat rakennukset ovat hyvin eri ikäisiä. Pohjoispäässä olevan 
vanhimman asuinrakennuksen rakentamisvuosi on tuntematon. Muut pohjoisosan 
rakennukset ovat I-kerroksisia ja rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla. Osa niistä on 
alun perin ollut asuinrakennuksia.  Eteläosassa olevat palveluasuntorivitalot ovat 
I-kerroksisia ulkopinnaltaan pääasiassa tiiliverhoiltuja rakennuksia. Ne on 
rakennettu vuosina 1974 ja 1977. 
Palvelukeskusrakennus on I-kerroksinen. Se on rakennettu neljässä eri vaiheessa. 
Ensimmäinen osa rakennettiin vuonna 1980. Laajennusosat on rakennettu 
vuosina 1987, 1992 ja 1999. Kellaritilaa rakennuksen alle rakennettiin 
ensimmäisessä vaiheessa 1980 ja sitä laajennettiin sekä vuonna 1987 että 1992. 
Palvelukeskusrakennuksen kerrosala on tällä hetkellä noin 2600 k-m2 ja 
kellaritilaa noin 900 k-m2.  
Liikenteellisesti kaava-alue liittyy Kannuskyläntien kautta valtatielle 8. 
Itäpuolella on valtatie 8, jonka ennustettu liikennemäärä on noin 4100 autoa/vrk. 
Liikenteen aiheuttama 55 dB(A) meluvyöhyke ulottuu osittain korttelialueelle 
mutta kaavassa esitetyn melunvaimennusvelvoitteen avulla voidaan rajoittaa 
ulottumaan vain korttelin ulkotilaan, jossa suojaiset oleskelutilat ovat edelleen  
mahdollisia. 
Korttelin länsipuolella olevan Kannuskyläntien reunaan on rakennettu kapea 
kevyen liikenteen väylä, joka on mahdutettu kaavan mukaiselle katualueelle. 
Kaava-alue on liitetty kunnallistekniikan verkostoihin. 
 
 

3.1.4 Maanomistus 
Kortteli 47 on kokonaan kaupungin omistuksessa. Valtio omistaa liikennealueen. 
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3.2 Suunnittelutilanne 
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Maakuntakaava. 
Kalajoen Himangan alue kuuluu Keski-Pohjanmaan liiton alueeseen.  
Maakuntakaavan vaihekaava 1. on vahvistettu ympäristöministeriössä  
24.10.2003. 
Vaihekaava 2. on vahvistettu valtioneuvostossa 29.11.2007 
Vaihekaavassa 1 Kalajoen Himangan keskusta osoitetaan keskustatoimintojen 
alueena ( C), joka mahdollistaa myös vähittäiskaupan suuryksikön sijoittamisen.  
Vaihekaavassa 2. Lestijokisuu osoitetaan kulttuuriympäristön ja maiseman 
vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeänä alueena. 
Kaavan muutosalue osoitetaan taajamatoimintojen alueena. 
 
Yleiskaava. 
Himangan keskustaajaman aluetta varten ei MRL:n aikana ole laadittu 
yleiskaavaa. 
 
 
Asemakaava.   
Himangan kirkonseudun asemakaava siirrettiin  kaavan muutoksen ja 
laajennuksen muodossa uudelle pohjakartalle ja kaava vahvistettiin 17.11.1982.  
Korttelia 47 koskevia asemakaavan muutoksia vahvistettiin 6.5.1987 ja 
4.12.1997. 
Asemakaava on voimassa liitteenä olevan kaavakartan mukaisena. 
 
Rakennusjärjestys. 
Alueella on voimassa 30.1.2003 hyväksytty Kalajoen kaupungin 
rakennusjärjestys. 
 
Pohjakartta. 
Pohjakarttana käytetään vuosina 1978-80 laadittua pohjakarttaa 1:2000, jonka 
Maanmittaushallitus on hyväksynyt 1.2.1980.  Pohjakarttaa on osittain 
täydennetty, mutta siitä puuttuu korttelissa 47 tehty rakennuksen laajennusosa. 
Kaavoitustyössä pohjakarttana on käytetty (kiinteistötiedon), pohjakuvioiden ja 
korkeuskäyrien osalta rasterimuotoista pohjakartta-aineistoa. Erikseen on 
kuitenkin maanmittauslaitokselta hankittu kiinteistötieto vektorimuotoisena 
vuonna 2001 ja kaavaratkaisun pohjana on käytetty sen tietoja.  
 
Rakennuskiellot ja suunnitelmat. 
Kaava-alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. 
Aluetta koskien ei ole maakuntakaavassa annettujen suojelumääräysten lisäksi 
tehty mitään suojelupäätöksiä. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Muutostyö on tullut tarpeelliseksi ja ajankohtaiseksi korttelissa 47 olevien 
palveluasuntotilojen tarpeen lisääntyessä. Tarkoituksena on laajentaa korttelia 47 
liittämällä osa sen ja valtatien 8 välissä olevasta puistosta sanottuun kortteliin, 
jolloin kortteliin voidaan rakentaa yksi uusi rivitalorakennus palveluasuntoja 
varten. 
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
Kaavoitustyö on käynnistetty 27.11.2008 pidetyllä neuvottelulla.  
 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
4.3.1 Osalliset 

Osallisina pidetään: 
*  Suunnittelualueen maanomistajat, laitokset, asukkaat ja muut oikeudenhaltijat. 
* Alueen lähiympäristön ja taajaman maanomistajat ja asukkaat, joiden oloihin 
kaavan muuttamisella katsotaan olevan huomattavaa vaikutusta. 
* Kalajoen kaupungin tekninen- ja ympäristölautakunta 
* Pohjois-Pohjanmaan ELY. 
* Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo. 
* Pohjois-Pohjanmaan liitto. 
* Korpelan Voima. 
* Himangan vesihuoltolaitos. 
* Alueen asukasyhdistykset. 
 

4.3.2 Vireille tulo 
Asemakaava on tullut vireille kun OAS ja kaavaluonnos asetettiin nähtäville 
3.4.2009. Vireille tulosta on ilmoitettu 1.4.2009. 
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 
Asemakaavan muutoksen laatiminen on tapahtunut kiinteässä yhteistyössä 
kaupungin, maanomistajien, asukkaiden ja  eri viranomaistahojen kanssa.  
Osallistuminen ja vuorovaikutus on tapahtunut kaupungin, eri viranomaisten 
sekä maanomistajien, asukkaiden ja muiden osallistahojen kanssa MRL:n 8 
luvun säädöksiä noudattaen. Kattavampi kuvaus on edellä kohdassa 2.1. 

 
4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

* Himangan kunta oli neuvotellut Länsi-Suomen Ympäristökeskuksen edustajan 
kanssa kaavan muuttamisesta korttelissa 47 nyt ajatellulla tavalla. Tällöin 
ympäristökeskuksen edustaja oli ollut asialle myötämielinen. 
* 8.12.2008 pidettiin neuvottelu Vaasan tiepiirin ja kaavanlaatijan kesken 
kaavanlaatijan laatiman luonnoksen pohjalta. Tiepiirillä ei ollut mitään sitä 
vatsaan, että asemakaavaa muutetaan ajatellulla tavalla. 
* 4.6.2009 asemakaavaluonnos lähetettiin sähköpostina Vaasan tiepiirille 
kannanottoa varten. 
* Keväällä 2011 kaavaehdotuksesta on useaan otteeseen neuvoteltu kaupungin ja 
Pohjois-Pohjanmaan ELY:n kesken. 
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4.4 Asemakaavan tavoitteet 
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet. 

Lähtökohtatavoitteena on kaavan muutoksella laajentaa korttelia 47 siten, että 
kortteliin voitaisiin rakentaa yksi uusi rivitalorakennus, johon voidaan sijoittaa 
palveluasuntoja jatkuvan kysynnän tyydyttämiseksi. Asuntoja halutaan sijoittaa 
ko. kortteliin, koska siellä ovat samalla tontilla saatavissa rivitaloon tulevien 
asukkaiden tarvitsemat palvelut. 
Alueen oloista ja ominaisuuksista johtuvana erityistavoitteena on pyrkiä 
mahdollisuuksien mukaan vähentämään läheisen valtatien 8 meluhaittaa.  
 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 
Osallisten tavoitteet ovat pysyneet prosessin aikana ennallaan.  
 
Asemakaavan laadulliset tavoitteet ovat: 
* Tavoitteena kaavan laadinnassa on huomioida muuttunut tilanne sekä 
kaupungin ja tiepiirin suunnitelmat ja tavoitteet tulevaisuutta ajatellen. 
* Tavoitteena on korttelin 47 laajennuksella pyrkiä mahdollistamaan tarpeellisten 
uusien palveluasuntojen sijoittaminen olevien asuntojen ja palvelujen yhteyteen.  
* Tavoitteena on korttelin sisäisiä rajauksia ja määräyksiä tarkistamalla 
mahdollistaa jatkossakin tarpeellisten laajennusten rakentaminen ja siten turvata 
toimintojen säilyminen korttelissa 47. 
* Tavoitteena on teiden osalta tarpeellisessa määrin huomioida kaupungin 
pitkäaikainen tavoite ja tiepiirin suunnitelmat valtatien 8 säilyttämiseksi 
nykyisellä paikalla. 
* Tavoitteena on parantaa korttelissa asuvien ja toimivien elinoloja 
velvoittamalla rakennusten rakenteisiin tarpeelliset melunvaimennukset. 
* Tavoitteena on kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä säädellä alueella tapahtuvaa 
toimintaa niin, että otetaan huomioon sen sijainti pohjavesialueella ja estetään 
pohjaveden pilaaminen. 
* Tavoitteena on alinta rakentamiskorkeutta koskevalla kaavamääräyksellä estää 
rakentaminen siten, että mahdolliset tulvat muodostuisivat riskiksi. 
 

 
 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
Asemakaavan muutoksen laatimisessa ei tilanteesta ja osallisten hyvin 
määritellyistä tavoitteista johtuen ole ollut tarvetta laatia toisistaan  poikkeavia 
vaihtoehtoja 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
5.1 Kaavan rakenne 

Kaava käsittää korttelin 47, joka välittömästi liittyy Himangan keskustaajaman 
rakenteeseen.  
Korttelin ja valtatien 8 välinen puisto muodostaa vihervyön korttelialueiden ja 
valtatien välissä. 
Valtatie 8 on Pohjanlahden rannikkoa seuraava maantieliikenteen pääväylä. 

 
Asemakaavaa muutetaan seuraavasti. 
* Uusien asuintilojen sijoittamiseksi aikaisempien läheisyyteen tontin ja valtatien 
8 välissä olevaa puistoaluetta kavennetaan jonkin verran niin, että tontilla olevien 
rivitalojen kaakkoispuolelle voidaan rakentaa yksi muiden rivitalojen mittainen 
rivitalo lisää palveluasuntoja varten. Lisärakentaminen tänne on perusteltua, 
koska tällöin voidaan hyödyntää kaikki korttelissa jo olevat ja tarvittavat palvelut 
uuteen rakennukseen tulevia asukkaita varten. Käytännössä, tarvittavien 
palveluiden takia,  vastaavia asuntoja ei ole mahdollista sijoittaa muualle. 
 
* Tiluksenpuiston pinta-ala pienenee jonkin verran. Puiston merkitys korttelin 47 
vieressä on lähinnä toimia suojavyöhykkeenä asutuksen ja valtatien välillä. Sitä 
ei niinkään tarvita oleskeluun tai virkistykseen. Palveluasuntojen asukkaiden 
oleskelutilat voidaan parhaiten sijoittaa itse tonttialueelle.  Eteläpäässään, jossa 
puiston alueella kasvaa havupuumetsää, puisto säilytetään ennallaan.  
 
* Valtatien liikennealuevaraus on risteysalueella säilytettävä ennallaan, koska 
sitä tarvitaan jossain vaiheessa tielaitoksen suunnitelmien mukaan kevyen 
liikenteen alikulun rakentamiseksi risteyksen läheisyyteen. 
 
* Jotta voitaisiin varautua YS-1-tontilla mahdollisesti tarpeellisiksi osoittautuviin 
lisärakennushankkeisiin, tontin rakennusoikeutta tarkistetaan siten, että nykyinen 
rakennusoikeus, 5700 k-m2, muutetaan tonttitehokkuusluvuksi e=0,35. Se antaa 
tontille rakennusoikeutta kaikkiaan noin 7100 k-m2.  
 
* Korttelin enimmäiskerrosluku I muutetaan kerrosluvuksi I u ¾ , joka 
tarvittaessa sallii osan kerrosalasta sijoitettavaksi toiseen kerrokseen.  
 
* Muutosalue varustetaan uudella pohjavesialueen kaavamerkinnällä (pv) ja 
annetaan sitä koskien kaavamääräyksiä, joilla pyritään suojelemaan pohjavesiä 
saastumasta. 
 
* Uudella kaavamääräyksellä osoitetaan tulvariskistä johtuva alinta 
rakentamiskorkeutta osoittava korkeustaso (N60 +6,5 metriä), joka perustuu 
ympäristökeskuksen antamaan lausuntoon. 
 
* Kannuskyläntien vähäinen laajentaminen huomioidaan tiepiirin suunnitelman 
mukaisesti. Levennystarve johtuu siitä, että lopputilanteessa kadun nykyinen 
suunta ohjataan tunnelissa valtatien 8 alitse ja leikkaus vaatii enemmän tilaa.  
 
* Muutoksessa on mukana osa valtatien 8 liikennealuetta uuden liittymänuolen 
merkitsemiseksi sen ja Kannuskyläntien liittymään ja pohjavesialueen 
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määräysten saattamiseksi koskemaan liikennealuetta. Melua pyritään 
korttelialueella vähentämään rakennusalan rajaan merkittävällä 
meluvaimennusvelvoitteella, jolla korvataan tiesuunnitelmassa ollut suojamuuri. 
 

 
5.1.1 Mitoitus 

* AO-alue sisältää 2 tonttia. Pinta-ala on yhteensä 2800 m2. Rakennusoikeutta 
annetaan yhteensä 600 k-m2. Sallittu enimmäiskerrosluku on I u ¾ . 
* YS-1-alue sisältää 1 tontin. Pinta-ala on 20630 m2. Rakennusoikeus 
määritellään luvulla e=0,35. Rakennusoikeutta annetaan 7220 k-m2.  
Sallittu enimmäiskerrosluku on I u ¾  . 
* VP-alueen pinta-ala on yhteensä 3450 m2. 
* LT-alueen pinta-ala on yhteensä 12800 m2.   
* Katualueen pinta-ala on yhteensä 120 m2.  
Vakituisesti asuvia asukkaita alueelle sijoittuu useita kymmeniä. 
Työpaikkojen alueella on terveyskeskuksessa.  
 

5.1.2 Palvelut 
Taajamakeskus on korttelin ympärillä.  

 
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Ympäristön laadulle on asetettu turvallisen, terveellisen ja toimivan sekä 
liikenteellisesti toimivan palvelu-, työpaikka-, ja asuinalueen muodostaminen.  
Kaavan tavoitteet on voitu saavuttaa. 

 
5.3. Aluevaraukset 
5.3.1 Korttelialueet 

Kaavan muutosalue käsittää: 
- Erillispientalojen korttelialueet (AO). 
- Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (YS-1). 

 
5.3.2 Muut alueet 

Kaavan muutosalue käsittää korttelialueiden lisäksi: 
- Puisto (VP). 
- Yleisen tien alue (LT). 
- Katualue. 
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5.4 Kaavan vaikutukset 

 
VAIKUTUKSET ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENTEESEEN SEKÄ 
PALVELUIDEN SAAVUTETTAVUUTEEN JA LIIKENTEESEEN. 
Kaavan muutosalue sijoittuu Himangan kunnan keskustaajaman eteläosaan. 
Tuleva rakentaminen liittyy taajamarakenteeseen ja vahvistaa sitä. Muutoksen 
vaikutukset olevaan yhdyskuntarakenteeseen eivät ole merkittäviä.  
Kaavan muutoksella mahdollistetaan uusien palveluasuntojen rakentaminen niitä 
jo ennestään sisältävälle alueelle ja parannetaan niitä antavien palvelujen 
saavutettavuutta. 
Muutos ei vaikuta liikenteen määrään, mutta tulee katualueen tarkistuksen myötä 
mahdollistamaan suunnitelmien mukaisen liikenneverkoston parantamisen.  
 
VAIKUTUKSET KAUPUNKIKUVAAN, MAISEMAAN JA 
RAKENNETTUUN KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN. 
Kaavan muutoksella ei ole muutosvaikutusta kaupunkikuvaan, maisemaan eikä 
rakennettuun kulttuurimaisemaan.  
 
VAIKUTUKSET YHDYSKUNTA- JA ENERGIATALOUTEEN. 
Kaavan muutoksen mukanaan tuoma aikaisempaa tehokkaampi rakentaminen 
tehostaa verkostojen käyttöastetta ja vaikuttaa positiivisesti yhdyskunta- ja 
energiatalouteen vaikkakin vaikutukset ovat vähäisiä. 
Alueen kunnallistekniset verkostot ovat jo olemassa. 
 
VAIKUTUKSET TEKNISEEN HUOLTOON. 
Kaava-alueen rakentuminen vaatii teknisen huollon verkostojen täydentämistä 
korttelin sisällä tarpeen mukaan. Puiston pieneneminen vähentää kaupungin 
kunnossapitovelvollisuutta. 
  
VAIKUTUKSET LUONTOON JA ELÄIMISTÖÖN SEKÄ  LUONNON 
MONIMUOTOISUUTEEN. 
Kaavan tarkistuksella ei ole muutosvaikutuksia luontoon ja eläimistöön tai 
luonnon monimuotoisuuteen.  
 
VAIKUTUKSET LUONNONVAROIHIN SEKÄ MAA- JA KALLIOPERÄÄN 
JA VETEEN. 
Kaava-alue kuuluu pohjavesialueeseen ja sen johdosta kaavassa annetaan 
erityisiä kaavamääräyksiä pohjaveden suojelemiseksi. Alueella tai sen 
läheisyydessä ei ole muita luonnonvaroja eikä varsinaisia vesistöjä.  Lestijokeen 
on matkaa noin 900 metriä ja mereen noin 1100 metriä. 
 
VAIKUTUKSET ILMAN LAATUUN JA PÄÄSTÖIHIN 
Kaava-alueelle ei sijoiteta mitään sellaisia toimintoja, jotka aiheuttaisivat 
normaalia enemmän päästöjä tai muuten erikoisesti heikentäisivät ilman laatua.  
Muutoksella ei ole vaikutuksia ilman laatuun tai päästöihin. 
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VAIKUTUKSET IHMISTEN OLOIHIN, ELINYMPÄRISTÖÖN JA 
VIRKISTYKSEEN. 
Kaavalla ei ole muutosvaikutusta Himangan keskustan taajama-alueen 
asukkaiden oloihin tai elinympäristöön ja virkistykseen. Puistoalue toimii lähinnä 
suojana asutuksen ja valtatien välillä. Sen kaventaminen ei estä viereisen alueen 
asukkaita edelleen käyttämästä sitä oleskelualueena.  
 

 
5.5 Ympäristön häiriötekijät 

Kaava-alueella tai sen läheisyydessä ei ole kaavanmukaista toimintaa 
kohtuuttomasti häiritseviä tekijöitä. 
Itäpuolella on valtatie 8, jonka ennustettu liikennemäärä on noin 4100 autoa/vrk. 
Liikenteen aiheuttama 55 dB(A) meluvyöhyke ulottuu ennustetilanteessa osittain 
korttelialueelle, mutta kaavassa esitetyn rakennusten rakenteita koskevan 
melunvaimennusvelvoitteen (35 dBA) avulla se voidaan rajoittaa ulottumaan 
vain ulkotilaan. Rakennusten sisätiloissa melutaso jää huomattavasti ohjearvojen 
alapuolelle. Uusi asuinrakennus toimii samalla tehokkaana melusuojana 
rakennuksen länsipuoliselle piha-alueelle sijoitettavia oleskelutiloja varten. 
 
Tulvariskin eliminoimiseksi kaavassa annetaan alinta rakentamisen tasoa 
koskeva määräys. 
Ympäristökeskuksen (ELY) toimesta on vuonna 2009 laadittu Himangan 
taajamaa koskevat Yleispiirteiset tulvavaarakartat. Samassa selvityksessä 
tarkasteltiin myös Lestijoen nykyisessä penkereessä tapahtuvaa pengermurtumaa 
tulvatilanteessa, jossa HW1/100 mukainen tulvaveden korkeus murtumahetkellä 
on N60 +6,27 m. Selvityksen mukaan tulvavesi ei maksimikorkeudessaankaan 
nouse korttelin 47 alueelle. 
 
 

5.6 Nimistö 
Kaavan yhteydessä käytetään samoja nimiä kuin alueella jo aikaisemmin on 
käytetty. Nimet ovat kaupungin antamia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  14 

 
6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 
6.1 Toteuttamisen ajoitus 

Asemakaava-alue on jo lähes kokonaan rakennettu kaavan mukaisesti. 
Puuttuvalta osin kaava toteutuu lähivuosien aikana. 
Kaupunki rakentaa ja kunnossapitää kadut ja puistot.  
 
 
Plan-Ark Oy 
Vaasa  
15.08.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maanmittausinsinööri DI  Veli Vähämäki 
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Kaavaehdotuksen toisen nähtävillä olon (9.2. – 11.3.2011) jälkeen tehdyt 
muutokset: 
* Kaavaehdotusta on korjattu korttelin 47 eteläosassa pienentämällä puistoaluetta ja 
vastaavasti laajentamalla YS-1-aluetta noin 350 m2 verran, jotta kortteliin voitaisiin 
sijoittaa dementiaosaston laajennus sekä palveluasuntorivitalo. Pienennetyn puistoalueen 
funktiona ei ole toimia virkistysalueena vaan lähinnä suojavyöhykkeenä asutuksen ja 
valtatien välissä ja sen pienentäminen tässä kohdassa ei vähennä mäntymetsikköä vaan 
ainoastaan avointa pihaniittyä. Puiston vaikutus suojavyöhykkeenä säilyy. 
* Kaavassa sallittavan kellaritilan sijoittaminen yksilöidään palvelukeskusrakennuksen 
alle ja sallittavan kellaritilan ala supistetaan 2000 k-m2:stä 1500 kerrosneliömetriin. 
* Dementiaosaston laajennusosan ja uuden palveluasuinrakennuksen sijainnin 
määrittämiseksi niitä varten esitetään uutena ohjeelliset rakennusalat ja rakennukset 
määrätään sijoitettavaksi kiinni rakennusalan kaakkoisrajaan. 
* Kaavamääräykset on uusittu säilyttämällä tärkeimmät määräykset ennallaan mutta 
uusimalla lähes kokonaan pohjaveden suojelemista tarkoittavat määräykset. Ne 
vastaavat nyt niitä määräyksiä, jotka aikanaan Himangan kunnan ja Länsi-Suomen 
Ympäristökeskuksen kesken neuvoteltiin ja sovittiin käytettäväksi.  Niissä huomioidaan 
ELY:n viime lausunnossaan esiin tuomat seikat. 
* Kaavaselostusta on täydennetty korttelin 47 alueen maiseman kuvauksella sekä 
lisäämällä rakennetun ympäristön kuvaukseen selostuksen alueen rakennuskannan 
tyylistä ja rakennusvuosista.   
* Tilastotiedot on tarkistettu vastaamaan viimeisintä ehdotusta. 
* Kaavaselostuksen sivulle 2 on lisätty nähtävillä olon hyväksymisen päivämäärät ja 
selostuksen päiväys on tarkistettu. 
* Kaavaselostuksen liitteeksi on lisätty: 
 - Kuvia alueesta. 
 - Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja kaavanlaatijan vastine. 
 
Kaavaehdotuksen ja kaavamääräysten muutoksista ym. on keskusteltu Kalajoen 
kaupungin kaavoitusviranomaisten ja kaavanlaatijan kesken sekä korttelissa 47 olevista 
rakennussuunnitelmista Himangan vanhustentaloyhdistyksen kanssa.   
Muutokset kaavaehdotukseen on tehty osallisten esitysten perusteella heidän 
suunnitelmiensa ja tavoitteidensa huomioimiseksi ja kaavamääräykset on tarkistettu 
vastaamaan asianomaisen viranomaistahon vaatimuksia. Muutokset kaikkineen ovat 
osallisten toivomusten huomioimista positiivisella tavalla sekä alueen olosuhteiden 
ottamista huomioon yksityiskohdissaan entistä paremmin.  
Muutokset eivät ole MRA 32 § tarkoittamassa mielessä olennaisia, tai jos ne halutaan 
tulkita sellaisiksi ne ovat sitä myönteiseen suuntaa, joten kaavaehdotusta ei ole tarvetta 
asettaa uudestaan nähtäville. 
 
Plan-Ark Oy    
15.08.2011 
Maanmittausinsinööri Veli Vähämäki 
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Osoite Valtatie 8 
Osoite on summittainen 

Kalajoki. Himanka. Asemakaavan muutos korttelissa 47.  
Kuvassa näkyy Kannuskyläntien liittymä valtatielle 8. Etualalla on 
puistoalueena varattava männikkö korttelin 47 ja valtatien 8 välissä. 
Taustalla näkyy valtatien reunassa koko korttelin 47 matkalla oleva 
lehtipuurivi.
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Osoite Valtatie 8 
Osoite on summittainen 

Kalajoki. Himanka. Asemakaavan muutos korttelissa 47.  
Korttelin 47 eteläpäässä ja valtatien 8 välissä oleva männikkö on 
suhteellisen nuorta puustoa. Järeitä, suojeltavia, mäntypuita ei alueella 
ole.
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Osoite Valtatie 8 
Osoite on summittainen 

Kalajoki. Himanka. Asemakaavan muutos korttelissa 47.  
Taustalla näkyy nykyisiä palvelurivitaloja, joiden viereen suunnitellaan 
sijoitettavaksi yksi samanlainen lisää.
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Osoite Valtatie 8 
Osoite on summittainen 

Kalajoki. Himanka. Asemakaavan muutos korttelissa 47.  
Valtatien 8 varressa korttelin 47 kohdalla olevaa lehtipuustoa.
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Osoite Valtatie 8 
Osoite on summittainen 

Kalajoki. Himanka. Asemakaavan muutos korttelissa 47.  
Näkymä korttelin 47 pohjoispäästä valtatien 8 vartta etelään. Puuston 
takana häämöttää palvelukeskusrakennuksia.
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Osoite Valtatie 8 
Osoite on summittainen 

Kalajoki. Himanka. Asemakaavan muutos korttelissa 47.  
Korttelin 47 pohjoispäässä olevaa pihakoivikkoa. Puiden lomasta 
häämöttää palvelukeskuksen rakennuksia.
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
208

Kalajoki
Täyttämispvm 27.04.2011

Kaavan nimi Himanka Kirkonseutu. Muutos korttelissa 47,VP,LT

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm 15.11.2010

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 03.04.2009

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus  

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 3,9800 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 0,0000

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha]
 

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha]
3,9800

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset   

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset
Pinta-ala

[ha]

Pinta-ala

[%]

Kerrosala

[k-m²]

Tehokkuus

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-]

Yhteensä 3,9800 100,0 7820 0,20 0,0000 1520

A yhteensä 0,2800 7,0 600 0,21 0,0000 0

P yhteensä            

Y yhteensä 2,0630 51,8 7220 0,35 0,2030 1520

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä            

V yhteensä 0,3450 8,7 0   -0,2150 0

R yhteensä            

L yhteensä 1,2920 32,5 0   0,0120 0

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            

Maanalaiset

tilat

Pinta-ala

[ha]

Pinta-ala

[%]

Kerrosala

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-]

Yhteensä          

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä        
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Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala

[ha]

Pinta-ala

[%]

Kerrosala

[k-m²]

Tehokkuus

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-]

Yhteensä 3,9800 100,0 7820 0,20 0,0000 1520

A yhteensä 0,2800 7,0 600 0,21 0,0000 0

AO 0,2800 100,0 600 0,21 0,0000 0

P yhteensä            

Y yhteensä 2,0630 51,8 7220 0,35 0,2030 1520

YS 2,0630 100,0 7220 0,35 0,2030 1520

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä            

V yhteensä 0,3450 8,7 0   -0,2150 0

VP 0,3450 100,0 0   -0,2150 0

R yhteensä            

L yhteensä 1,2920 32,5 0   0,0120 0

Kadut 0,0120 0,9 0   0,0120 0

LT 1,2800 99,1 0   0,0000 0

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            

LIITE 3
      2/2 



4



5



LIITE 6



7



8



9



 10
 



LIITE 11
        1/2 



LIITE 11
        2/2 



  1/4 

 Plan-Ark Oy                                 9.1.2009.    Tarkistettu 15.11.2010 
    

Kalajoen kaupunki.   
Himanka.   
ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 47 SEKÄ PUISTO- JA 
LIIKENNEALUEELLA. 
 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 
 
Asemakaavan muutosta koskevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisessa 
sovelletaan 1.1.2000 voimaan tullutta maankäyttö- ja rakennuslakia. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää selvityksen suunnittelualueesta ja suunnittelussa 
käsiteltävistä keskeisistä asioista sekä osallisista ja suunnitelman siitä, miten osallistuminen ja 
vuorovaikutus sekä kaavan vaikutusten arviointi järjestetään. 
Suunnitelmasta neuvotellaan tarvittaessa Ympäristökeskuksen kanssa. 
 
1. Suunnittelun kohde ja suunnitelma 

Suunnittelualue. 
Asemakaavan muutoksen kohteena on Himangan kaava-alueen kortteli 47 sekä viereiset 
puisto- ja liikennealueet Kannuskyläntien ja valtatien 8 risteyksessä ja sen pohjoispuolella. 
Kartta alueesta on liitteenä. 
 
Suunnittelutehtävä. 
Suunnittelutehtävänä on asemakaavan muutoksen laatiminen. 
Muutostyö on tullut tarpeelliseksi ja ajankohtaiseksi korttelissa 47 olevien 
palveluasuntotilojen tarpeen lisääntyessä. Kaavan muuttaminen on lähtenyt liikkeelle 
Himangan kunnan toimenpitein.  
Muutoksen perusteena on siis edellä todettu tarve rakentaa lisää palveluasuntotiloja 
kortteliin 47 siellä jo olevien vastaavien asuntojen lisäksi. Samalla on ajankohtaista jossain 
määrin tarkastella korttelin sisäisiä merkintöjä muiltakin osin ja pyrkiä varautumaan siihen, 
jotta tontilla olevia toimintoja jatkossa voitaisiin kehittää ja tehostaa palveluiden käyttöä 
tarpeen mukaan nykyisellä paikalla. Tätä perustellaan mm. sillä, että alueella jo olevia 
toimintoja on käytännössä mahdotonta ja liian kallista  siirtää kokonaan muualle.  
 
Asemakaavaa suunnitellaan muutettavaksi seuraavasti. 
- Uusien asuintilojen sijoittamiseksi aikaisempien läheisyyteen tontin ja valtatien 8 välissä 
olevaa puistoaluetta pienennettäisiin eli kavennettaisiin jonkin verran niin, että tontilla 
olevien rivitalojen kaakkoispuolelle voidaan rakentaa yksi muiden rivitalojen mittainen 
rivitalo lisää.  Puiston pinta-ala on nyt noin 5600 m2 ja se pienenisi noin 1800 m2:n verran. 
Tontin alue laajenisi vastaavalla määrällä.  
Eteläpäässään, jossa puiston alueella kasvaa havupuumetsää, se suunnitellaan säilytettäväksi 
ennallaan. Muilta osin puistoalue on tällä hetkellä avointa peltoniittyä. Valtatien 
liikennealuevaraus on risteysalueella säilytettävä ennallaan, koska sitä tarvitaan jossain 
vaiheessa tielaitoksen suunnitelmien mukaan kevyen liikenteen alikulun rakentamiseksi 
risteyksen läheisyyteen. 
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- Jotta voitaisiin jo etukäteen varautua myös YS-1-tontilla mahdollisesti tarpeellisiksi 
osoittautuviin vähäisiin lisärakennushankkeisiin, tontin rakennusoikeutta aiotaan tarkistaa 
siten, että nykyinen rakennusoikeus, 5700 k-m2, muutetaan tonttitehokkuusluvuksi e=0,35.  
- Korttelin enimmäiskerrosluku I muutettaisiin kerrosluvuksi I u ¾ , joka tarvittaessa sallii 
osan kerrosalasta sijoitettavaksi toiseen kerrokseen. Tällä hetkellä siihen ei ole tarvetta, 
mutta asiaan on syytä varautua, koska se tontin käytön kannalta olisi  tarkoituksenmukaista. 
- Muutosalue varustetaan uudella pohjavesialueen kaavamerkinnällä (pv) osoittamaan, että 
alue kuuluu pohjavesialueeseen. Lisäksi annetaan sitä koskien kaavamääräyksiä, joilla 
pyritään suojelemaan pohjavesiä saastumasta. 
- Kaavamääräyksellä osoitetaan tulvariskistä johtuva alinta rakentamiskorkeutta osoittava 
korkeustaso. 
- Muutokseen otetaan mukaan osa Kannuskyläntiestä sekä valtatien 8 liikennealueesta sen 
takia, että Kannuskyläntien katualuetta laajennetaan korttelia 47 supistamalla jonkin verran 
muutosalueen kohdalla liikennesuunnitelman mukaisesti. Levennystarve johtuu siitä, että 
lopputilanteessa kadun nykyinen suunta ohjataan tunnelissa valtatien 8 alitse ja leikkaus 
vaatii enemmän tilaa. Kannuskyläntien varteen rakennettu kevyen liikenteen väylä on kadun 
puolella eikä edellytä katualueen leventämistä 
Lisäksi valtatien 8 liikennealueen rajalle halutaan korttelin 47 kohdalla velvoittaa 
kaavamääräyksellä rakennettavaksi meluaita. Se  on huomioitu ja suunniteltu jo tiepiirin 
valtatietä koskevassa aluevaraussuunnitelmassa toteutettavaksi ja tältä osin kaavan muutos 
vain toteuttaisi sanottua tiesuunnitelmaa. 
Kaavaan merkitään valtatieltä 8 Kannuskyläntielle liittymää osoittava nuoli, jota 
aikaisemman käytännön mukaan ei kaavoihin merkitty. 
Muilta osin tiepiirin liikennesuunnitelmassa osoitettuja aluetarpeiden muutoksia ei tämän 
muutoksen yhteydessä oteta huomioon, koska ne eivät jatkossakaan koske korttelia 47. 
 
 

2. Suunnittelussa käsiteltävät keskeiset asiat. 
Asemakaavan muutoksen yhteydessä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslaissa 
edellytettyä menettelyä. 
Keskeiset suunnitteluprosessissa käsiteltävät asiat ovat: 
 
1.   Inventointi eli selvitys nykytilanteesta. 
Neuvottelu kaupungin ja tiepiirin kanssa.  Selvitys olemassa olevasta tilanteesta ja 
kaupungin tavoitteista sekä tiepiirin suunnitelmista. 
  
2.   Tavoitteiden asettelu. 
Tavoitteena kaavan laadinnassa on huomioida muuttunut tilanne sekä kaupungin ja tiepiirin 
suunnitelmat ja tavoitteet tulevaisuutta ajatellen. 
Tavoitteena on korttelin 47 laajennuksella pyrkiä mahdollistamaan tarpeellisten uusien 
palveluasuntojen sijoittaminen olevien asuntojen ja palvelujen yhteyteen.  
Tavoitteena on korttelin sisäisiä rajauksia ja määräyksiä tarkistamalla mahdollistaa 
jatkossakin tarpeellisten vähäisten lisärakennusten rakentaminen ja siten turvata toimintojen 
säilyminen korttelissa 47. 
Tavoitteena on teiden osalta tarpeellisessa määrin huomioida kaupungin pitkäaikainen 
tavoite ja tiepiirin suunnitelmat valtatien 8 säilyttämiseksi nykyisellä paikalla. 
Tavoitteena on parantaa korttelissa asuvien ja toimivien elinoloja velvoittamalla valtatien 
varteen rakennettavaksi meluesteitä. 
Tavoitteena on kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä säädellä alueella tapahtuvaa toimintaa 
niin, että otetaan huomioon sen sijainti pohjavesialueella ja estetään pohjaveden pilaaminen. 
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Tavoitteena on alinta rakentamiskorkeutta koskevalla kaavamääräyksellä estää 
rakentaminen siten, että mahdolliset tulvat muodostuisivat riskiksi. 
 
3.   Aluevaraukset kartalla esitettynä. 
Kaavaratkaisu esitetään kartalla mittakaavassa 1:2000 käyttäen voimassa olevia 
kaavamerkintöjä 
 
4.   Ympäristövaikutukset ja niiden arviointi. 
Ympäristövaikutuksia arvioidaan lähinnä tarkastelemalla uudessa tilanteessa tonttialueen 
laajenemisesta ja puiston pienentymisestä sekä tonttitehokkuuden lisääntymisestä johtuvia 
muutoksia ympäristön olosuhteisiin ja koko alueen toiminnalliseen ja taajamakuvalliseen 
luonteeseen, pohjavesiin sekä  liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen. 
 
5.   Kaavan toteuttaminen. 
Toteuttaminen rakentamattomilta osin tapahtuu lähivuosina. 
 
 

3. Osalliset. 
Asemakaavan muutos laaditaan rajattua aluetta varten. Sen vaikutukset kuitenkin ulottuvat 
välittömästi tai välillisesti laajemmalle ympäröivään taajamaan ja ympäristöön. 
Osallisia suunnitteluprosessissa ovat: 
*  Suunnittelualueen maanomistajat, laitokset, asukkaat ja muut oikeudenhaltijat. 
* Alueen lähiympäristön ja taajaman maanomistajat ja asukkaat, joiden oloihin kaavan 
muuttamisella katsotaan olevan huomattavaa vaikutusta. 
* Kalajoen kaupungin tekninen- ja ympäristölautakunta 
* Pohjois-Pohjanmaan ELY. 
* Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo. 
* Pohjois-Pohjanmaan liitto. 
* Korpelan Voima. 
* Himangan vesihuoltolaitos. 
* Alueen asukasyhdistykset. 
  

 
4. Kaavan vaikutusten arviointi. 

Kaavan muutoksen vaikutuksia tuodaan esiin ja niitä voidaan tarpeellisessa määrin arvioida 
kaikissa niissä tilanteissa, joissa ollaan yhteydessä eri osallisryhmiin tai osallisiin. 
Arviointia edellytetään laissa  (MRL 9 §) ainakin suunnitelman toteuttamisen 
ympäristöllisistä, yhdyskuntataloudellisista, sosiaalisista sekä kulttuuri- ja muista 
vaikutuksista. 
Ympäristövaikutuksia arvioidaan lähinnä tarkastelemalla uudessa tilanteessa tonttialueen 
laajenemisesta ja puiston pienentymisestä sekä tonttitehokkuuden lisääntymisestä johtuvia 
muutoksia ympäristön olosuhteisiin ja koko alueen toiminnalliseen ja taajamakuvalliseen 
luonteeseen, pohjavesiin sekä  liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen. 
 
Lopullinen kaavaselostus sisältää yhteenvedon ja arvion kaavan ympäristövaikutuksista. 
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5. Vuorovaikutusmenettely suunnittelun aikana. 
 Osallistuminen, tiedottaminen, päätöksenteko 

Asemakaavan muutoksen laatiminen tapahtuu kiinteässä yhteistyössä kaupungin, 
maanomistajien, asukkaiden ja  eri viranomaistahojen kanssa. 
Työ sisältää tarpeellisen vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi ainakin seuraavat vaiheet. 
 
- Alkuneuvottelu kaupungin ja kaavanlaatijan kesken. Selvitys nykytilanteesta. 
Kaavanlaatija neuvottelee tiepiirin kanssa. 
- Laaditaan alustava kaavan muutosluonnos. 
- Neuvottelu kaupungin  ja tarpeellisten viranomaisten kanssa ja tarkennetun alustavan 
luonnoksen laatiminen. 
- Osallisten suunnitteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 §). Kaavaluonnos asetetaan 
epävirallisesti yleisesti nähtäville. Pyydetään tarpeelliset lausunnot. 
- Neuvottelu kaupungin, viranomaisten  ja kaavanlaatijan kesken. 
- Laaditaan neuvottelujen ja kuulemisten perusteella tarkistettu kaavaehdotus. 
- Asetetaan kaavaehdotus virallisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.  
-  Neuvottelu kaupungin kanssa. Tehdään mahdolliset tarkistukset kaavaehdotukseen.  
- Kaupunginelinkeino- ja maankäyttötoimikunta käsittelee kaavaehdotuksen. 
- Kaavaehdotukseen tehdään mahdolliset tarkistukset. Mikäli ehdotusta olennaisesti 
muutetaan, se asetetaan uudelleen virallisesti nähtäville. 
- Kaupunginhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen ja esittää sen valtuustolle hyväksyttäväksi. 
- Kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen. Päätöksestä mahdollisuus valittaa Vaasan 
hallinto-oikeuteen. 
 

 
6. Yhteystiedot. 

Asemakaavan muutos- ja laajennusasiassa tiedustelut osoitetaan  Kalajoen kaupungin 
viranomaisille.  
puh. 08-46911 (vaihde). 
Käyntiosoite:  Kaupungintalo. 
Kotisivut: www.Kalajoki.fi       
Sähköposti:  etunimi.sukunimi@kalajoki.fi            
- Kaavasuunnittelija Satu Fors  044 4691310 
- Kaavoitusteknikko Terho Männistö  044 4691222 
 
Kaavanlaatija: 
Insinööri- ja arkkitehtitoimisto Plan-Ark Oy 
Maanmittausinsinööri DI  Veli Vähämäki 
Hovioikeudenpuistikko 19 E   65100 Vaasa. 
Puh. 050-5575124, 06-3172000,     Fax 06-3172007 
e-mail: veli.vahamaki@netikka.fi 
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      LIITE   

 
Kalajoen Himangan alueen asemakaavan muutos korttelissa 
47 sekä puisto- ja liikennealueella. 
 
Kaavaehdotuksen lausunnot ja vastineet. 
 
Kaavaehdotusvaiheen kuuleminen (MRL 62 § ja MRA 27 §)  
23.11.2009 – 23.12.2009. 
Nähtävillä olon aikana jätettiin seuraavat lausunnot. 

1. Länsi-Suomen Ympäristökeskus. 
2. Keski-Pohjanmaan liitto. 
3. Tiehallinto/Vaasan tiepiiri. 
4. Kalajoen kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto 
5. Himangan kunta/Tekninen lautakunta. 

 
 
Yhteenveto lausunnoista sekä kaavanlaatijan vastineet. 
 
Lausunto 1. Länsi-Suomen Ympäristökeskus 

Ympäristökeskus selostaa lausunnossaan kaavaluonnosta ja esittää 
seuraavaa: 
1. Kaavan toteuttamisen kannalta on välttämätöntä huomioida 
tulvavesivaara ja tarpeelliset toimenpiteet ja päätökset sen torjumiseksi sekä 
niiden aikataulu.  
2. Suurtulvatyöryhmän esityksen pohjalta MRL ollaan uudistamassa 
määräämällä tulvan vaaran alaiseksi alueeksi kerran 100 vuodessa tulvan 
alle jäävä alue. Kaavassa on huomioitava em. tulvavaara. Tulvavaaran 
huomiointi määräyksineen tulee liittää kaavakarttaan ja toimenpiteiden 
tarkoitus kaavaselostukseen. 
3. Kaavamuutoksesta ei tarkennu Tiluksen puiston kaavamerkinnän 
tarkoitus. Tiluksenpuiston luonto-, maisemallinen tai muu arvo tulisi kertoa 
kaavassa ja sen selostuksessa. Tiedot korttelissa 47 olevien rakennusten 
iästä, suunnittelijasta jne. tarkentaisi rakennetusta ympäristöstä annettavaa 
kuvaa. 
 
Vastine: 
Tulvavesivaara huomioidaan kaavassa kaavamääräyksellä koskien alinta 
rakentamiskorkeutta, joka Länsi-Suomen ympäristökeskuksen Himankaa 
koskevien lausuntojen mukaan on koko taajaman alueella (N60) +6,50 m. 
Kyseessä on kerran 100 vuodessa tapahtuva tulva. Alin rakentamiskorkeus 
osoitetaan kaavakartalla kaavamääräyksenä. 
 
Kaavaselostuksen liitteenä on Länsi-Suomen ympäristökeskuksen toimesta 
laaditut yleispiirteiset tulvavaarakartat. Samassa selvityksessä tarkasteltiin 
myös Lestijoen nykyisessä penkereessä tapahtuvaa pengermurtumaa 
tulvatilanteessa, jossa HW1/100 mukainen tulvaveden korkeus 
murtumahetkellä on N60 +6,27 m. Selvityksen mukaan tulvavesi ei 
maksimikorkeudessaankaan nouse korttelin 47 alueelle. 
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Kaavassa Tiluksenpuisto osoitetaan ministeriön ohjeiden mukaisella 
kaavamerkinnällä VP. Merkintä ei edellytä alueen tarkempaa määrittelyä. 
Alue on maastossa avointa niittyä ja eteläosassa havupuumetsikköä eikä 
siellä ole havaittavissa mitään erityisiä suojeltavia luonto- tai muita kohteita.  
 
Olevan rakennuskannan sijainti ilmenee pohjakartalta. Rakennukset voidaan 
koota kaavaselostukseen.  
 

Lausunto 2. Keski-Pohjanmaan liitto 
Keski-Pohjanmaan liitto tuo lausunnossaan esille Keski-Pohjanmaan 
maakuntakaavatilanteen. Lausuntonaan liitto toteaa, että maakuntakaavan 1. 
vaihekaavassa Himangan keskusta on osoitettu keskustatoimintojen 
alueeksi. Lestijokisuulla on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
kannalta valtakunnallisesti tärkeä alue. Tähän liittyy suunnittelumääräys, 
jonka mukaan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on huomioitava 
alueen erityispiirteet ja antaa säilymistä turvaavia kaavamääräyksiä.  
 
Keski-Pohjanmaan liitolla ei ole huomautettavaa. Liiton mukaan 
asemakaavamuutos auttaa palvelemaan asukkaiden tarpeita vastaamalla 
palveluasuntojen kysyntään.  
 
Vastine: 
Merkitään lausunto tiedoksi. 
 
 

Lausunto 3. Tiehallinto/Vaasan tiepiiri 
Tiepiiri edellyttää, että melualueen laajuus tulee merkitä kaavakarttaan. 
Valtatien 8 melualueelle ei tule osoittaa uusia rakennuspaikkoja, kaavassa 
tulee osoittaa miten palveluasuntojen ulko- ja sisämelun torjunta hoidetaan. 
Tiepiiri ei tule osallistumaan meluntorjuntatoimenpiteiden kustannuksiin 
eikä meluhaitan korvauksiin. aavaehdotus on tiepiirin tekemän valtatien 8 
aluevaraussuunnitelman mukainen. Tiepiirillä ei ole muuta huomautettavaa. 
 
Vastine. 
Melualuetta ei tavallisesti merkitä asemakaavaan. Syynä on mm. se, että 
tilanne melun suhteen saattaa eri syistä muuttua hyvin nopeasti ja 
kaavamerkintä vahvistuessaan olisi sitova rajoitus ja vaatisi aina tilanteen 
muuttuessa muutosprosessin. Kun kaavaselostuksessa todetaan melun taso 
ja meluvyöhykkeen leveys ennustetilanteessa, sitä pidetään riittävänä 
selvityksenä asiassa. Kaavakartalla on esitetty toimenpiteet meluhaitan 
minimoimiseksi. 
 

Lausunto 4 Kalajoen kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto 
Lausunnossa tuodaan esiin melutason ohjearvot ja huomautetaan, että 
melutaso tulisi ottaa huomioon jo kaavaa laadittaessa. Huomiota 
tulisikiinnittää myös rakennusten äänieristävyyteen ja pyrkiä sijoittamaan 
makuuhuoneet ja olohuoneet rakennuksen hiljaiselle puolelle. Ilmanvaihto- 
ja muiden venttiilien sijoittamista melulähteen puolelle tulee välttää. 
 
Vastine. 
Kaavassa on kaavamääräys, jonka mukaan valtatien puoleisten seinien ja 
ikkunoiden meluvaimennustaso on oltava vähintään 35 dB(A). Vaimennus 
merkitsee, että sisätiloissa melun taso jää huomattavasti ohjearvon (35 
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dB(A) alapuolelle. Rakennuslupavaiheessa tarkastellaan rakennedetaljit 
riittävällä tarkkuudella.  
 
Kun lisäksi kaavamääräyksellä määrätään liikennealueen ja Tiluksenpuiston 
rajalle rakennettavaksi vähintään 2 metrin korkuinen meluaita, melun 
haittavaikutusten eliminoimista em. toimenpiteillä pidetään riittävänä. 

 
 

Lausunto 5. Himangan kunta/Tekninen lautakunta. 
Tekninen lautakunta esittää, että kaava saatettaisiin voimaan esitetyssä 
muodossa. 
 
Vastine. 
Merkitään lausunto tiedoksi. 

   
 
 
 
 
 
Vaasassa 13.4.2010 
Plan-Ark Oy 
Maanmittausinsinööri DI Veli Vähämäki 
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Kalajoen Himangan alueen asemakaavan muutos korttelissa 
47 sekä puisto- ja liikennealueella. 
 
Kaavaehdotuksen lausunnot ja vastineet. 
Kaavaehdotusvaiheen 2. kuuleminen (MRL 65 § ja MRA 27 §).  
9.2.2011 – 11.03.2011. 
Nähtävillä olon aikana jätettiin seuraavat lausunnot. 

1. Pohjois-Pohjanmaan ELY. Ympäristö- ja luonnonvarat-vastuualue. 
2. Pohjois-Pohjanmaan museo. 
3. PPO-Yhtiöt Oy. 
4. Kalajoen kaupunki/Tekninen lautakunta. 
5. Kalajoen kaupunki/Ympäristölautakunta. 

 
Yhteenveto lausunnoista sekä kaavanlaatijan vastineet. 
 
Lausunto 1. Pohjois-Pohjanmaan ELY 

ELY:n  Ympäristö- ja luonnonvarat-vastuualue selostaa lausunnossaan 
kaavaehdotusta ja menettelyä ja esittää seuraavaa: 
 
1. Tulvavaaran ja patoturvallisuuden kannalta  katsottuna kaavamerkinnät ja 
kaavamääräykset ovat riittävät. Kaavassa on annettu alin 
rakentamiskorkeus. 
 
2. Kaava-alueella on valmista rakennettua ympäristöä ja puustoa. 
Rakennuskantaa tulee kuvata muutamin sanoin ja kuvin, jotta vaikutukset 
rakennettuun ympäristöön voidaan arvioida. Puuston laatu ja koko tulee 
myös selvittää, jotta voidaan arvioida, tuleeko kaavaan osoittaa puustoa. 
 
3. Kortteli sijaitsee valtatien 8 melualueella. Tiehallinto ja kaupungin 
ympäristöterveydenhuolto ovat lausunnossaan kiinnittäneet huomiota 
liikennemelun haitalliseen vaikutukseen. Tiepiiri toteaa lisäksi, että se ei 
tule osallistumaan meluntorjunnan kustannuksiin. 
Kaavassa on annettu rakennuksen rakenteita koskevat vaimennusmääräykset 
melun torjumiseksi sisätiloissa. Valtioneuvoston yöohjearvo on 30 dBA, 
joten vaimennusmääräys ei ole riittävä.  
Kaavaselostuksessa todetaan, että liikennemelua torjutaan sijoittamalla uusi 
rakennus valtatien puolelle. Rakennuksen paikkaa ei kaavassa kuitenkaan 
ole millään tavalla ohjattu. 
Kaavaehdotuksessa ei myöskään ole osoitettu minkäänlaista meluestettä 
valtatien puolelle. 
 
Alueelle ei tule sallia esitetyllä tavalla asuin-, majoitus- tai potilashuoneiden 
sijoittamista. Täytyy tehdä tarkat meluselvitykset ja tutkia melun leviämisen 
estäminen koko kaava-alueen laajuudella erilaisten vaihtoehtojen avulla. Jos 
vaihtoehtona on meluvalli tai aita, niiden ympäristö- ja maisemavaikutukset 
tulee arvioida riittävällä tavalla. 
Kaavamerkintöihin tai määräyksiin tulee lisätä sitovat merkinnät 
toimenpiteistä ja aikataulusta. Melusuojan tulee olla valmiina ennen 
kaavassa osoitetun lisärakennuksen rakentamista.  
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ELY-keskus ei osallistu meluesteiden toteuttamiskustannuksiin. Vastuu on 
kaupungilla. 
 
4. Maaperän laatu olisi hyvä tutkia. 
 
5. Pohjaveden suojelua koskevat määräykset ovat vanhentuneita ja niissä on 
tarkennustarpeita. Niitä tulee täsmentää (lausunnossa luetellaan muutamia). 
 
6. Maanalaista rakentamista tulee välttää ja se on toteutettava niin, ettei siitä 
aiheudu pohjaveden pinnan haitallista alenemista. 
 
 
Vastine: 
1. Merkitään tiedoksi. 
 
2. Kaavaselostusta täydennetään rakennetun ympäristön ja puuston 
kuvauksella ja valokuvilla. 
 
3. Meluasiasta ja sen huomioimisesta asemakaavassa ym. on kaupungin 
toimesta lausunnon antamisen jälkeen neuvoteltu POP ELY:n kanssa.  
 
Kaavamääräykset täydennetään ja tarkistetaan kuulumaan seuraavasti: 

* Asuin-, potilas- ja majoitushuoneiden melutason tulee olla yöllä alle 
30 dBA ja päivällä alle 35 dBA.  
* Oleskelutilat tontilla on sijoitettava liikennemelulta suojattuihin 
paikkoihin.  
* Korttelin alueella siellä, missä asemakaava ei sitä estä tai ei toisin 
salli, rakennuksen etäisyyden tontin rajasta tulee olla vähintään 4 metriä. 
* Rakennukset on perustettava niin, ettei rakentaminen vaikuta 
pohjaveden korkeuteen. 
* Kaava-alueelle ei saa sijoittaa laitosta tai toimintaa, joka vaikuttaa 
haitallisesti pohjaveden määrään tai aiheuttaa pohjaveden pilaantumista 
tai sen vaaraa.  
Pohjaveden laatua ja määrää mahdollisesti vaarantavista toimenpiteistä 
on etukäteen pyydettävä ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat-
vastuualueen lausunto. 
* Nestemäisten polttoaineiden ja muiden kemiallisten aineiden säiliöt on 
sijoitettava maan päälle rakennusten sisätiloihin vesitiiviiseen suoja-
altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan 
polttoaineen määrä. Putkistojen tulee olla suojattuja mahdollisilta 
vuodoilta. 
* Alueella ei saa irrallaan säilyttää tai varastoida nestemäisiä 
polttoaineita eikä muita pohjavettä likaavia aineita. 
* Kulkuväylien rakentamisessa ja kunnossapidossa sekä alueella 
käytettävissä lannoitteissa ja torjunta-aineissa ei saa käyttää pohjaveden 
puhtaudelle vaarallisia kemikaaleja.  
* Jätevesiä ei saa imeyttää tai muuten päästää maaperään. 
* Kostuessaan vaurioituvia rakenteita ei saa sijoittaa korkeustason (N60) 
+6,50 metriä alapuolelle. 

Korttelin 47 sisäistä rakennusalaa uuden asuinrakennuksen kohdalla tontin 
kaakkoisosassa tarkistetaan siten, että rajaus selvästi osoittaa uuden 
asuinrakennuksen mahdollisen  sijoituspaikan.   
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4. Maaperä on rakennuskelpoista. Sitä on silti syytä rakennuttajan toimesta 
tutkia ennen rakennusluvan myöntämistä. 
 
5. Pohjaveden suojelua koskevat kaavamääräykset tarkistetaan ja 
täydennetään edellä kohdassa 3 esitetyllä tavalla. 
 
6. Palvelukeskusrakennuksen alla on kellaritilaa tällä hetkellä noin 900 k-
m2. Mahdollisen lisätarpeen tyydyttämiseksi kaavassa sallitaan kellaritilaa 
yhteensä 1500 k-m2 ja sen sijoittaminen kohdistetaan merkinnän 
selitystekstissä sallituksi vain palvelukeskusrakennuksen alle. Rakennuksen 
perustamiseksi niin, ettei siitä aiheudu pohjaveden haitallista alenemista, 
annetaan kaavamääräys (kso. edellä kohta 3). 
 

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten 
korttelialue.  
Kaavanmukaisen kerroslukumerkinnän estämättä alueelle saa 
palvelukeskusrakennuksen alle sijoittaa maanalaiseen kellariin 
rakennusoikeuden osoittaman kerrosalan lisäksi 
pääkäyttötarkoituksen mukaista tilaa 1500 k-m2. 

 
 

Lausunto 2. Pohjois-Pohjanmaan museo 
Pohjois-Pohjanmaan museo toteaa, että Himangan kirkonkylän korttelin 47 
alueella ei sijaitse kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia. Museolla 
ei ole asemakaavan muutosehdotukseen huomautettavaa. 
Vastine: 
Merkitään lausunto tiedoksi. 
 

Lausunto 3. PPO-Yhtiöt Oy. 
PPO-Yhtiöt toteaa lausunnossaan, että sillä ei ole huomautettavaa 
asemakaavan muutoksesta. 
Vastine: 
Merkitään lausunto tiedoksi. 
 

Lausunto 4. Kalajoen kaupunki/Tekninen lautakunta. 
Tekninen lautakunta toteaa lausunnossaan, että sillä ei ole huomautettavaa 
esitettyyn kaavaratkaisuun. 
Vastine: 
Merkitään lausunto tiedoksi. 

 
Lausunto 5. Kalajoen kaupunki/Ympäristölautakunta. 

Ympäristölautakunta esittää, että kaava saatettaisiin voimaan esitetyssä 
muodossa. 
Vastine. 
Merkitään lausunto tiedoksi. 
 
 

Neuvottelut Himangan vanhustenkotiyhdistyksen kanssa.  
Huhtikuun 2011 kuluessa on kaupungin ja kaavanlaatijan toimesta 
neuvoteltu Himangan vanhustentaloyhdistyksen kanssa korttelissa 47 
olevista rakennustarpeista ja suunnitelmista. Neuvotteluissa on tullut esiin, 
että yhdistyksen ensisijainen hanke on laajentaa dementiakotia mahdollisesti 
8-10 asunnon verran. Laajennus sijoittuisi parhaiten nykyisen rakennuksen 
jatkoksi. Toissijainen hanke on uuden palveluasuntojen rivitalon 
rakentaminen tontin eteläosaan. 

YS-1 
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Vastine. 
Vanhustentaloyhdistyksen molemmat hankkeet ovat rakennusoikeuden 
puitteissa mahdollista sijoittaa kortteliin 47.  Dementiakodin laajennusosa 
on tarkoituksenmukaista ja mahdollista sijoittaa nykyisen  dementiakodin 
jatkeeksi. Asuinrakennuksen sijoittaminen tontin eteläosaan on myös 
mahdollista ja edellyttää kaavaehdotuksen tarkistamista vielä niin, että 
puistoaluetta pienennetään korttelin eteläosassa noin 270 m2 verran ja uusi, 
35-40 metrin pituinen, asuinrakennus sijoitetaan noin 16 metriä alun perin 
suunniteltua etelämmäksi. Rakennus sijoittuu edelleen maastossa 
niittyalueelle lähellä korttelin eteläosassa olevaa mäntymetsikköä. 
Rakennuksen etäisyys valtatiestä on sama kuin alkuperäisen suunnitelman 
mukainenkin sijainti. Uudessa tilanteessa rakennus sijoittuu valtatiehen 
nähden aikaisempaa enemmän havupuumetsikön suojaan ja tilanne siinä 
mielessä jopa paranee. Liikennemelun taso asuinrakennuksessa ja keinot sen 
eliminoimiseksi ovat samat kuin alkuperäisessä tilanteessa. 

   
 
Vaasassa 19.4.2011 
Plan-Ark Oy 
 
 
 
Maanmittausinsinööri DI Veli Vähämäki 
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