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KALAJOEN KAUPUNKI
HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ
Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 2429 sekä puisto-, maa- ja metsätalous- ja katualueilla.
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Kalajoen kaupunki
Himanka Pohjanpää
Ranta-asemakaavan muutos venevalkama-, maa- ja
metsätalous- ja katualueella ja laajennus kortteleissa 24-29
sekä puisto-, maa- ja metsätalous- ja katualueilla.

RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS

2

1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1

Tunnistetiedot
Kunta:

Kalajoen kaupunki.

Kunnanosa:

Himanka.

Kaavan nimi:

Pohjanpään ranta-asemakaava.

Kaavan muutos
ja laajennus:

Ranta-asemakaavan muutos venevalkama-, maa- ja
metsätalous- ja katualueilla.
Ranta-asemakaavan laajennus kortteleissa 24-29 sekä
puisto-, maa- ja metsätalous- ja katualueilla.

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
- Kaavaluonnos
- Kaavaehdotus

Hyväksymispäivämäärät:
- Elinkeino- ja
maankäyttötoimikunta
- Kaupunginhallitus
- Kaupunginvaltuusto

1.2

03.04. – 24.04.2009
03.04. – 24.04.2009
23.11. – 23.12.2009

11.1.2011 § 2
31.1.2011 § 31
22.2.2011 § 24

Kaava-alueen sijainti
Kaava-alue sijaitsee noin 12 km kirkonseudulta pohjoiseen Pohjanlahden rantaalueella.
Sijaintia osoittava kartta on liitteenä.

1.3

Kaavan tarkoitus
Laajennustarve on tullut ajankohtaiseksi sen johdosta, että kaupunki omistaa
alueella kaavan ulkopuolista mutta kaava-alueeseen välittömästi liittyvää tilan
12:12 metsäaluetta noin 7 ha ja alueella on ilmennyt kysyntää uusista lomaasuntotonteista.
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1.5

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
* Alueen sijaintikartta.
* Seuranta- ja tilastolomake.
* Kaupungin maanomistus.
* Kunnallistekniikka.
* Ote voimassa olevasta ranta-asemakaavasta.
* Ote maakuntakaavasta.
* Natura-2000 alueen kartta ja alueen kuvaus.
* Ote täydennetystä pohjakartasta.
* Länsi-Suomen Ympäristökeskuksen lausunto tulvakorkeuksista.
* Länsi-Suomen Ympäristökeskuksen ennakkolausunto kaavan laajennuksesta.
* Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
* Luontoselvitys.
* Nähtävillä ollut kaavaluonnos.
* Kaavaehdotuksen muistutukset, lausunnot, vastineet.
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2

TIIVISTELMÄ

2.1

Kaavaprosessin vaiheet
* 17.1.2008 Himangan kunnanhallitus päätti ryhtyä laajentamaan Pohjanpään
ranta-asemakaavaa ja pyytää asiasta Länsi-Suomen Ympäristökeskuksen
lausunnon.
* 1.2.2008 ympäristökeskus antoi ennakkolausunnon Pohjanpään rantaasemakaava laajentamisesta. Laajentamista pidettiin mahdollisena. Siinä tulee
ottaa huomioon että rakentamisen määrä vastaa mitoitukseltaan koko kaavaalueen mitoitusta.
* 10.4.2008 Himangan kunnanhallitus hyväksyi Plan-Ark Oy:n tarjouksen
kaavan laatimiseksi.
* 29.4.2008 Himangalla pidettiin asiaa koskeva alkuneuvottelu kunnan ja
kaavanlaatijan kesken. Käytiin läpi kunnan tavoitteita ja asioita, joita kaavassa
tulisi ottaa huomioon. Rakennusoikeutta tonteille annetaan 120+20+20 k-m2.
Tontteja sijoitetaan pääasiassa alueen eteläosaan ja mahdollisesti pohjoiseen
johtavan tien varteen. Kunnan toimesta pohjakarttaa täydennetään
maastomittauksin.
* 29.4.2008 pidettiin viranomaisneuvottelu Kokkolassa Länsi-Suomen
Ympäristökeskuksen (Heikki Huntus, Harri Hongell) ja kaavanlaatijan kesken.
Alueen eteläosaan ja muuallekin voidaan sijoittaa lomatontteja. Uusia tontteja ei
voida perustella lisääntyneellä rantaviivalla mutta perusteena voidaan käyttää
mitoituksessa aikaisemmin käyttämätöntä ja laajentunutta alueen pinta-alaa.
Harri Hongell esitti, että alueesta on laadittava luontoselvitys, jossa selviää mm.
onko alueella merkkejä liito-oravista. Kun luontoselvityksen esiin tuomat asiat
huomioidaan, Hongellilla ei ollut muita erityistä ehtoja esitettävänä
kaavoitukseen nähden.
* 27.5.2008 ympäristökeskus antoi lausunnon kaavassa käytettävästä
tulvakorkeudesta, joka on N60 +170 sm. Korkeutta ei voida soveltaa
rakennuksiin, joiden käyttöikä on yli 200 vuotta tai joiden joutuminen tulvalle
alttiiksi aiheuttaa tavallista suurempaa vahinkoa tai vaaraa.
* 3.4. – 24.4.2009 kaavaluonnos oli kunnantoimistossa 21 päivän ajan nähtävillä
laatimisvaiheen kuulemista varten (MRL 62 § ja MRA 30 §). Nähtävillä olleessa
kaavaluonnoksessa oli jo merkittynä näkyviin siihen lisätyt 5 tonttia alueen
pohjoisosassa.
Nähtävillä olon aikana hanketta vastaan ei esitetty suullisia tai kirjallisia
muistutuksia. Asiasta ei tässä vaiheessa pyydetty lausuntoja.
* 18.5.2009 Himangalla pidettiin kunnan ja Länsi-Suomen Ympäristökeskuksen
keskeinen
kehittämiskeskustelu.
Ranta-asemakaavan
muutosja
laajennusluonnos oli esillä neuvottelussa tarkistetussa muodossaan viisine
lisätontteineen. Sen suhteen neuvottelussa ei ympäristökeskuksen taholta tullut
esiin vastustusta tai mitään muuta erityistä.
* 1.1.2010 Kalajoen kaupungin ja Himangan kunnan kuntaliitoksessa niistä
muodostettiin Kalajoen kaupunki.
Sen johdosta kaava-asiassa pidettiin neuvottelu Kalajoella 4.2.2010, jossa
sovittiin, että kaavan muutos- ja laajennuskartan ja kaavaselostuksen
tunnistetiedot tarkistetaan vastaamaan Kalajoen kaupungin Himangan aluetta.
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2.2

Ranta-asemakaava
Suunnittelutehtävänä on ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen
laatiminen. Alkuperäinen ranta-asemakaava Himangan kylässä Pohjanpään
jakokunnan noin 1100 ha:n alueelle saaristoon ja mantereelle on laadittu 1990luvulla ja se on hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.12.1999 § 53 sekä vahvistettu
Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa 2.3.2000.
Kaavan muutos koskee vähäiseltä osin mantereella maa- ja metsätalousaluetta
(M) sekä venevalkama-aluetta (LV), joista osa liitetään kokoojakatuun, jota
pitkin muodostetaan ajoyhteys tulotieltä kaava-alueelle. Muutos koskee myös
sanottua kokoojakatua, joka varataan maastossa olevan tien paikalle. Siitä
johtuen katualuetta joudutaan levittämään paitsi länteen myös itään päin
muutamalla metrillä. Kadun leveys tulee olemaan vaihteleva (ei tasalevyinen)
sen mukaan kuin maastossa olevan tien leveys edellyttää.
Kaavan laajennus laaditaan kaupungin omistamalle noin 7 ha:n alueelle, joka
liittyy välittömästi vanhaan kaava-alueeseen. Alueelle kaavoitetaan kortteleihin
24-29 yhteensä 14 kpl lomatontteja. Niiden lomaan osoitetaan puistoalue ja
pohjoisosan metsäalue varataan maa- ja metsätalousalueena, jolla on erityisiä
ympäristöarvoja.

2.3

Ranta-asemakaavan toteuttaminen
Kaupunki huolehtii siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi ja vesihuollon saatavuuden
turvaamiseksi. Kaupunki rakentaa ja ylläpitää kadut ja puistot.
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3

LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1

Alueen yleiskuvaus.
Kaava-alue on teitä lukuun ottamatta rakentamatonta metsää ja niittyä. Pohjoisja keskiosassa aluetta on säilynyt alkuperäistä havupuumetsää ja melkein
aarniometsäinen perusluonne on aistittavissa. Eteläosa on harvempaa metsää
sekä avointa niittyä.

3.1.2

Luonnonympäristö
Maisemaltaan alue on havupuumetsää, maaperältään moreenia, osittain
savipitoista.
Eteläosassa
on
osittain
avointa
niittyä.
Alue
on
pinnanmuodostukseltaan suhteellisen tasaista. Korkeuseroa on enimmillään pari
metriä.
Luonnon monimuotoisuutta alueen metsissä ja niityillä on aika runsaasti. Alueen
luonne selviää luontoselvityksen raportista.
Alueella harjoitetaan maa- tai metsätaloutta siten kuin kaupunki alueitaan hoitaa.
Luontoselvityksen mukaan alueella on kohde, jossa haapapuut ja harmaalepät
toimivat liito-oravan ruokailupuina.
Kaava-alueella ei ole vesistöjä.
Alueen länsipuolen meri- ja saaristoalueella sijaitsee Natura 2000-verkostoon
kuuluva Rahjan saaristoalue sekä maakuntakaavassa osoitetut Rahjan saariston
rantojensuojeluohjelman mukainen suojelualue ja Rahjan saariston
kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue.

3.1.3

Rakennettu ympäristö
Kaava-alue on rakentamaton. Kokoojatie on olemassa.
Kaava-alueelle johtaa valtatieltä 8 yhdystie 18052 ja yksityistie.
Alueella ei ole palveluita. Himangan taajaman palveluihin ja kouluun on matkaa
12 kilometrin päässä.
Liikenteellisesti kaava-alueelta on yhteys yhdystiehen 80521, josta on yhteys
valtatielle 8.
Kaava-aluetta ei
rakennettaneen.

ole

liitetty

viemäriverkostoihin.

3.1.4

Maanomistus
Kaava-alue on kaupungin omistuksessa.

3.2

Suunnittelutilanne

Vesijohto

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Maakuntakaava.
Kalajoen Himangan alue kuuluu Keski-Pohjanmaan liiton alueeseen.

alueelle
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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.
Maakuntakaavassa ei ranta-asemakaava-aluetta koskien ole erityistä
maankäyttövarausmerkintää.
Yleiskaava.
Himangan aluetta tai kysymyksessä olevaa aluetta varten ei MRL:n aikana ole
laadittu yleiskaavaa.
Asemakaava.
Ranta-asemakaava Himangan kylässä Pohjanpään jakokunnan noin 1100 ha:n
alueelle saaristoon ja mantereelle on laadittu 1990-luvulla ja se on hyväksytty
Himangan kunnanvaltuustossa 13.12.1999 § 53 sekä vahvistettu Länsi-Suomen
ympäristökeskuksessa 2.3.2000. Kaava ilmenee oheisessa liitekartassa.
Rakennusjärjestys.
Alueella on voimassa
rakennusjärjestys.

30.1.2003

hyväksytty

Kalajoen

kaupungin

Pohjakartta.
Pohjakarttana on käytetty vuosina 1992-1993 laadittua pohjakarttaa 1:4000,
jonka Pohjanmaan maanmittaustoimisto on hyväksynyt 3.12.1993. Pohjakarttaa
on kaupungin toimesta täydennysmitattu ja se on tarpeellisten tietojen osalta ajan
tasalla. Kartalta puuttuu alueen läpi johtava tie, mutta sen reunaojien ulkoreunat
on mitattu ja sijoitettu kartalle, jotta kokoojakatu voidaan sijoittaa maastossa
olevan tien paikalle.
Rakennuskiellot, suunnitelmat.
Kaava-alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa.
Aluetta koskien ei ole tehty mitään suojelupäätöksiä.
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4

RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN
VAIHEET

4.1

Ranta-asemakaavan suunnittelun tarve
Laajennus- ja muutostarve on tullut ajankohtaiseksi sen johdosta, että kaupunki
omistaa alueella kaavan ulkopuolista ja kaava-alueeseen välittömästi liittyvää
tilan 12:12 metsäaluetta noin 7 ha ja alueella on ilmennyt kysyntää uusista lomaasuntotonteista.

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
17.1.2008 Himangan kunnanhallitus päätti ryhtyä laajentamaan Pohjanpään
ranta-asemakaavaa ja pyytää asiasta Länsi-Suomen Ympäristökeskuksen
lausunnon.
1.2.2008 ympäristökeskus antoi ennakkolausunnon Pohjanpään rantaasemakaavan laajentamisesta. Laajentamista pidettiin mahdollisena. Siinä tulee
ottaa huomioon, että rakentamisen määrä vastaa mitoitukseltaan koko kaavaalueen mitoitusta.
10.4.2008 kunnanhallitus hyväksyi Plan-Ark Oy:n tarjouksen kaavan
laatimiseksi.

4.3

Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1

Osalliset
Osallisia suunnitteluprosessissa ovat:
* Suunnittelualueen omistajat ja muut oikeudenhaltijat.
* Alueen lähiympäristön maanomistajat ja asukkaat ja muut oikeuden haltijat,
joiden oloihin kaavan muuttamisella ja laajentamisella katsotaan olevan
huomattavaa vaikutusta.
* Kalajoen kaupungin tekninen- ja ympäristölautakunta
* Pohjois-Pohjanmaan ELY.
* Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo.
* Pohjois-Pohjanmaan liitto.
* Alueen asukasyhdistykset.
* Kalajoen yrittäjäjärjestöt.
* Kalajoen matkailualan yrittäjät ja järjestöt.
* Vesijättöalueen omistava jakokunta.

4.3.2 Vireilletulo
Ranta-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
Ranta-asemakaavan laajennuksen ja muutoksen laatiminen on tapahtunut
kiinteässä yhteistyössä kaupungin, maanomistajien, asukkaiden ja
eri
viranomaistahojen kanssa.
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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
* 1.2.2008 ympäristökeskus antoi ennakkolausunnon Pohjanpään rantaasemakaava laajentamisesta.
* 29.4.2008 pidettiin viranomaisneuvottelu Kokkolassa Länsi-Suomen
Ympäristökeskuksen ja kaavanlaatijan kesken.
* 27.5.2008 ympäristökeskus antoi lausunnon kaavassa käytettävästä
tulvakorkeudesta.
* 18.5.2009 Himangalla pidettiin Himangan kunnan ja Länsi-Suomen
Ympäristökeskuksen keskeinen kehittämiskeskustelu, jossa myös rantaasemakaava-asia oli esillä.

4.4

Ranta-asemakaavan tavoitteet

4.4.1

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Lähtökohtatavoitteena kaupungilla on kaavan laadinnassa mahdollistaa
omistuksessaan olevan noin 7 ha:n alueen hyödyntäminen lomarakentamiseen ja
antaa lomatontin tarvitsijoille mahdollisuus rakentamiseen.
Alueen oloista ja ominaisuuksista johtuvana erityistavoitteena on sekä tonttien
rakentamisessa että muussa alueen käytössä toteuttaa luonnon, maaston,
kasvillisuuden ja maiseman huomioiminen ja säilyttäminen niin paljon kuin se
on mahdollista ja pyrkiä alinta rakentamistasoa koskevalla kaavamääräyksellä
mahdollisuuksien mukaan suojautumaan meren läheisyyden tuomia kosteusuhkia
vastaan.

4.4.2

Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
Osallisten tavoitteet ovat pysyneet prosessin aikana suurin piirtein ennallaan.
Suunnittelun edistyessä esiin tullut tonttien lisätarve on voitu huomioida
laaditussa ranta-asemakaavaehdotuksessa.
Asemakaavan laadulliset tavoitteet ovat:
* Varata Himangankylän alueella meren hengessä havupuumetsikköjen
sisällä viihtyisiä loma-asuntotontteja.
* Huomioida luontoselvityksen yhteydessä esiin tulleet alueen luonto- ym.
arvot ja mm. liito-oravan liikkuminen ja ruokailu alueen puustossa.
* Pyrkiä kaavan toteuttamiseen ja alueen rakentamiseen, metsän käyttöön
yms. kohdistuvilla kaavamääräyksillä suojelemaan alueen luontoa,
kasvillisuutta ja maisemaa sekä sopeuttamaan uutta rakentamista
ympäristöönsä.
* Tavoitteena on alinta rakentamistasoa koskevalla määräyksellä eliminoida
mahdollisuuksien mukaan meriveden ja kosteuden aiheuttamat riskit.
* Huomioida olevat liikenneyhteydet ja varata katualueita niin, että alueelta
voidaan säilyttää ajoyhteydet yhdystielle ja sitä kautta valtatielle.
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4.5

Ranta-asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Työn alkuvaiheessa laadittiin useita erilaisia
kaavaluonnoksia. Kaikissa
vaihtoehdoissa lomatontit sijoitettiin alueen eteläosaan ja luonnokset poikkesivat
toisistaan liikenneratkaisun osalta sekä osittain myös tonttien lukumäärän osalta.
Valittiin jatkon pohjaksi vaihtoehto, jota vielä täydennettiin varaamalla viisi
lisätonttia alueen pohjoisosassa kokoojakadun varressa.
Alkuperäiset vaihtoehtoluonnokset poikkesivat toisistaan vain niin vähäisessä
määrin, että niiden ympäristövaikutukset olisivat olleet hyvin samankaltaisia.
Lopullisessa kaavassa alueen pohjoisosaan sijoittuu lisää lomatontteja. Metsäalue
pienenee samalla määrällä ja ratkaisun vaikutukset alueen havupuumetsään ovat
näkyvissä kokoojakadun varressa. Sanottujen tienvarsitonttien kadun puolen
reunassa osoitetaan kuitenkin leveähkö istutuskaista, jolla toivotaan voitavan tien
varren puustoa ja maisemaa säilyttää ja siten pehmentää rakentamisen
ympäristövaikutusta.
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5

RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1

Kaavan rakenne
Kaava-alue käsittää aikaisempaan ranta-asemakaavaan liittyvä rajatun
laajennuksen sisältäen lomakortteleita ja niiden välialueilla varattuja puisto- sekä
maa- ja metsätalousalueita.

Loma-asuntokortteleita kaavan laajennuksella muodostetaan ranta-asutuksen
takaiseen maastoon noin 300 metrin päähän Pohjanlahden rannasta. Pääosa
uusista tonteista, 6 tonttia, sijoitetaan alueen eteläosaan, jossa ne ryhmitetään
siellä olevan vanhan niittymäisen peltoaukion ympärille. Tontit sijoittuvat
metsäalueelle ja avautuvat niiden keskelle jäävään niittymäiseen puistoon.
Korttelin 25 maaston korkeuserojen johdosta siellä sallitaan kaavan mukaan ns.
rinnerakentaminen (3/4 k I).
Kaava-alueen pohjoisosan 5 tonttia sijoitetaan olemassa olevan kokoojatien
varteen kahteen erilliseen ryppääseen.
Jokaiselle loma-asuntotontille saadaan rakentaa enintään 120 k-m2 loma-asunto
sekä enintään 20 k-m2 sauna ja 20 k-m2 taloustiloja.
Loma-asuntotonttien koko vaihtelee noin 1550 - 2900 m2 välillä. Tonttien
keskimääräinen pinta-ala on 1860 m2.
Uusien tonttien asukkailla on yleisen venevalkaman käyttöön sama oikeus kuin
muillakin.

Puistoalueita kaavassa osoitetaan eteläosassa, jossa tonttien sisään jäävä
niittyaukio varataan puistona. Toisella puistoalueella (VP-2) on
luontoselvityksen mukaan liito-oravien ruokailupuita, jotka kaavamääräyksellä
velvoitetaan säilytettäväksi.

Maa- ja metsätalousalueena kaavaan otetaan mukaan uusien tonttialueiden
pohjois- ja itäpuolista metsäaluetta, joka kasvillisuudeltaan ja luonnoltaan
muistuttaa aika tavalla aarniometsää ja jolla sen takia on erityisiä
ympäristöarvoja.

Liikenteellisesti kaava-alue liittyy tonttiliittymien ja asuntokadun välityksellä
kokoojakatuun, joka on nykyisin yksityistienä.
Tulo meren rantaan ja ranta-asemakaava-alueelle tapahtuu valtatieltä 8 yhdystietä
18052 pitkin, joka kunnoltaan voi hyvin välittää myös tulevan lisäliikenteen,
joka saattaa olla kesäaikana enimmillään suuruusluokkaa 50-80 ajoneuvoa/vrk.

Kaavamääräyksinä kaavan laajennusalueella sovelletaan osittain samoja
määräyksiä, kuin mitä aikaisemmassakin kaavassa on annettu.
Uutena määräyksenä annetaan mm. alinta rakentamiskorkeutta tarkoittava
määräys sekä eräitä muita tärkeäksi koettuja määräyksiä.

Luontoselvitys kaava-aluetta varten on laadittu kesän 2008 aikana. Sen antamat
tulokset huomioidaan ranta-asemakaavassa.
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Jätevesihuollon osalta kaavassa ei anneta mitään yksityiskohtaisia määräyksiä
vaan jätehuoltoa koskevat haja-asutuksen jätehuoltomääräykset ja säädökset.

Mitoitusperusteena voimassa olevassa ranta-asemakaavassa on koko kaavaalueella keskimäärin annettu 11,4 rantatonttia muunnettua rantakilometriä kohti
ja mantereen osa-alueella muunnettua rantakilometriä kohti 18,68 lomatonttia.
Kaupungin omistaman tilan 12:12 muunnettu rantaviiva on 290 metriä ja sille on
aikanaan kaavassa annettu kahden rakennetun tontin lisäksi uusia rantaoikeuksia
6 kpl. Kun uudet tontit nyt sijoittuvat toiseen-viidenteen vyöhykkeeseen,
oikeuksien lukumäärä saattaisi olla esimerkiksi 0,29x18,68-2=3,4 rantaoikeutta.
Kaavan mitoitusperusteeksi ei ole nyt laadittu uusia kantatilakohtaisia
mitoituslaskelmia. Uusien tonttien mitoitusperusteena ei myöskään käytetä
rantaviivan pituutta vaan perusteena pidetään kaupungin omistaman alueen pintaalan lisääntymistä ja uusien tonttien sijoittumista ns. toiseen-viidenteen
vyöhykkeeseen, jolloin mitoitusperusteen mukainen tonttien lukumäärää on
useampikertainen rantaan verrattuna.

Natura 2000-verkostoon kuuluvan Rahjan saariston sekä maakuntakaavassa
osoitetun Rahjan saariston rantojensuojeluohjelman mukaisen alueen (S1-511)
ja Rahjan saariston kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeän
alueen huomioiminen.
Koska ranta-asemakaavassa osoitettavat aluevaraukset eivät millään tavalla
muuta edellä mainittujen alueiden luonnetta eivätkä aiheuta niille tai niiden
säilymiselle mitään erityisiä haittavaikutuksia, ranta-asemakaavassa ei ole
tarvetta osoittaa aluevarauksia tai antaa erityisiä lisämääräyksiä niiden johdosta.
Luonnonsuojelulain 65 §: mukaisena arviointina voidaan todeta, että kaavan
muutos- ja laajennusratkaisulla ei ole mitään haitallisia muutos- eikä
häiriövaikutuksia Rahjan saariston Natura 2000-kohteeseen ja sen luonnontilaan.

5.1.1

Mitoitus
* RA-12-alue sisältää 14 kpl loma-asuntotontteja.
Jokaiselle loma-asuntotontille saa rakentaa yhden loma-asunnon sekä yhden
saunan ja talousrakennuksia. Loma-asunto saa olla enintään 120 k-m2, sauna 20
k-m2 ja talousrakennukset yhteensä enintään 20 k-m2.
RA-12-alueen pinta-ala on yhteensä noin 26 000 m2 ja rakennusoikeutta 14
joka
vastaa
loma-asuntotontille
annetaan
yhteensä
2240
k-m2,
tonttitehokkuusarvoa e=0,086.
Sallittu enimmäiskerrosluku on I u ¾ ja ¾ k I
Asukkaita loma-asuntotonteille voi asua noin 50 henkeä.
* VP-alueen pinta-ala on yhteensä 4400 m2. Se käsittävät yhden yhtenäisen
alueen.
* VP-2-alueen pinta-ala on 1700 m2. Se käsittää yhden yhtenäisen alueen.
* MY-2-alueiden pinta-ala on 26 900 m2. Ne käsittävät kaksi erillistä aluetta.
* Katualueita kaavassa on yhteensä 16 500 m2.
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5.1.2

Palvelut
Palvelut ovat keskuskeskustaajamassa, jonne on matkaa noin 12 km.

5.2

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Ympäristön laadulle on asetettu viihtyisän, turvallisen, terveellisen sekä
ympäristöä ja maisemaa huomioivan loma-asuin- ja virkistysympäristön sekä
liikenteellisesti toimivan alueen muodostaminen.
Tavoitteet on voitu saavuttaa hyvin.

5.3.

Aluevaraukset

5.3.1

Korttelialueet
Kaavan muutos- ja laajennusalue käsittää:
- Loma-asuntojen korttelialueet (RA-12).

5.3.2

Muut alueet
Kaavan muutos- ja laajennusalue käsittää korttelialueiden lisäksi:
- Puistoalueet (VP, VP-2).
- Maa- ja metsätalousalueet, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY-2).
- Kadut.
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5.4

Kaavan vaikutukset
VAIKUTUKSET ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENTEESEEN SEKÄ
PALVELUIDEN SAAVUTETTAVUUTEEN JA LIIKENTEESEEN.
Ranta-asemakaava-alue sijoittuu yhdyskuntarakenteessa erilleen taajamasta, noin
12 km:n päähän siitä eikä liity keskustan asutus- ja taajamarakenteeseen. Alue on
osa Himankakylän kylärakennetta ja vahvistaa sitä sekä merenrannan lomaasutusyhteisöä. Siltä osin kuin kaava-aluetta laajennetaan rakentamattomalle
alueelle, sillä on virkistys- ja lomatoimintaa vahvistava vaikutus. Palveluiden
saavutettavuuteen kaavalla ei ole vaikutusta.
Liikenteellisesti kaava-alue liittyy kokoojakatuun. Tulo alueelle tapahtuu
valtatieltä 8 yhdystietä 18052 pitkin Yhdystie ja yksityistie ovat suhteellisen
hyvässä kunnossa ja toimivat jo tällä hetkellä liikenteen välittäjänä. Ne pystyvät
hyvin välittämään myös tulevan lisäliikenteen, joka saattaa olla kesäaikana
enimmillään suuruusluokkaa 50-80 ajoneuvoa/vrk.
VAIKUTUKSET
KAUPUNKIKUVAAN,
MAISEMAAN
JA
RAKENNETTUUN KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN.
Kaavalla ei ole vaikutusta Himangan keskustan taajamakuvaan eikä myöskään
sanottavasti Himankakylän kyläkuvaan. Olevaa rakennuskantaa tai muuta
rakennettua kulttuuriympäristöä ei tarvitse poistaa tai muuttaa.
Ranta-asemakaava-alueen länsipuolen meri- ja saaristoalueella sijaitsevaan
Natura 2000-alueen säilymiselle kaavalla ei ole haittavaikutuksia.
VAIKUTUKSET YHDYSKUNTA- JA ENERGIATALOUTEEN.
Uusi rakentaminen liittyy nykyiseen ja rakentumassa olevaan loma-asutukseen,
jota hieman tehostetaan ja rakenteellista pohjaa vahvistetaan.
Kunnallisteknisen infrastruktuurin käyttöastetta tehostetaan ja keskimääräistä
taloudellisuutta parannetaan.
VAIKUTUKSET TEKNISEEN HUOLTOON.
Kaava-alueen rakentuminen vaatii teknisen huollon systeemien täydentämisen.
Jätehuollon toteutuksessa on noudatettava normaaleja haja-asutuksen
jätehuoltosäädöksiä ja ohjeita. Vesijohtoverkostoa täydennetään tarpeen mukaan
alueen lisärakentumisen tahdissa.
VAIKUTUKSET LUONTOON JA ELÄIMISTÖÖN SEKÄ
LUONNON
MONIMUOTOISUUTEEN.
Uusi rakentaminen sijoittuu metsäiseen maastoon. Rakentaminen voi, ja
kaavamääräyksen mukaan pitääkin, tapahtua kasvillisuuteen ja maisemaan
sopeuttaen. Alueen metsäinen perusluonne pystytään säilyttämään.
RA-12-alueelta pieneläimistö tulee toteutuksen myötä osittain häviämään, mutta
voi VP-2- ja MY-2-alueella säilyä ja lisääntyä rauhassa.
Luonnon monimuotoisuutta voidaan edelleen koko kaava-alueella säilyttää.
Kaavamääräyksillä pyritään vaikuttamaan mm. luonnon monimuotoisuuden
säilyttämiseen.
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VAIKUTUKSET LUONNONVAROIHIN SEKÄ MAA- JA KALLIOPERÄÄN
JA VETEEN.
Kaava-alueella ei ole maakuntakaavassa osoitettu olevan erityisiä luonnonvaroja
(pohjavesi, sora, kallioperä yms.) eikä kaavalla siten ole muutosvaikutusta
luonnonvaroihin eikä maa- ja kallioperään.
Kun alueen jätehuolto hoidetaan lainsäädännön mukaisesti, alueelta ei valu
jätevesiä tai muita jätteitä vesistöön tai maaperään.
VAIKUTUKSET ILMAN LAATUUN JA PÄÄSTÖIHIN
Kaava-alueelle ei sijoiteta mitään sellaisia toimintoja, jotka aiheuttaisivat
normaalia enemmän päästöjä tai muuten erikoisesti heikentäisivät ilman laatua.
Loma-asunnoissa
käytetään
enimmäkseen
talokohtaista
puutai
sähkölämmitystä. Myös öljylämmitys on mahdollista ja siitä aiheutuu ilman
lisäsaasteita vähäisessä määrin.
VAIKUTUKSET IHMISTEN OLOIHIN, ELINYMPÄRISTÖÖN JA
VIRKISTYKSEEN.
Kaavalla ei ole oleellista vaikutusta Himankakylän asukkaiden sosiaalisiin tai
muihin oloihin tai elinympäristöön.
Loma-asuntoalueella sosiaaliset suhteet muotoutuvat vähitellen alueen
rakentuessa ja asukkaat oppivat tuntemaan toisensa.

5.5

Ympäristön häiriötekijät
Kaava-alueella tai sen läheisyydessä ei ole kaavanmukaista toimintaa häiritseviä
tekijöitä.
Tiet ovat liikennemäärältään niin vähäisiä, että liikennemelusta ei ole haittaa.
Merenrannan mataluudesta johtuen kaavassa annetaan alinta rakentamisen tasoa
koskeva kaavamääräys, jolla eliminoidaan mahdolliset kosteushaitat.
Maan pinnan korkeustaso alueella vaihtelee +1 metrin ja +3 metrin välillä.

5.6

Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavan yhteydessä käytetään uusia voimassa olevia kaavamerkintöjä.
Kaavamääräykset ovat osittain samoja kuin ranta-asemakaavassa aikaisemmin on
annettu.
Kaavamääräyksillä puututaan erityisesti rakentamisen ja muiden toimenpiteiden
sopeuttamiseen ympäristöön sekä maisemaan ja luontoon.

5.7

Nimistö
Kaavan yhteydessä käytettävät nimet ovat kaupungin antamia.
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6

RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1

Toteuttamisen ajoitus
Ranta-asemakaava-alue on kokonaan rakentamaton. Kaava toteutuu tulevien
vuosien aikana eikä tarkkaa aikataulua voida määritellä.
Kaupunki rakentaa ja kunnossapitää kadut ja puistot.

6.2

Toteutuksen seuranta
Rakennettaessa vesistön lähelle rakentamista on erityisesti seurattava ja jo
rakennuslupavaiheessa kiinnitettävä rakentajan huomiota kaavamääräyksiin sekä
siihen että rakentaminen sovitetaan maastoon ja, että kaikkea tarpeetonta puiden
kaatoa tonteilla vältetään.

Plan-Ark Oy
Vaasa 15.11.2010

Maanmittausinsinööri DI Veli Vähämäki
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Kaavaehdotuksen toisen nähtävillä olon (23.11. – 23.12.2009) jälkeen tehdyt
muutokset:
* Kaavaselostusta on jäsennelty ja asiakohtia ryhmitelty Kalajoen
kaavaselostuksissa noudattaman rakenteen mukaiseksi. Asiallisesti selostus
sisältää samat asiat kuin aikaisemminkin.
* Kaavaselostuksen sivulle 2 on lisätty nähtävillä olon päivämäärät.
* Kaavaselostuksen liitteeksi on lisätty:
- Kuulemisvaiheen aikana nähtävillä ollut luonnos.
- Kunnallistekniikan osoittava kartta.
- Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja kaavanlaatijan vastine.
* Kaavakartasta loma-asuntojen korttelialueen RA-12 määritelmästä on jätetty
pois seuraavat määräykset:
- Alueella sallitaan ainoastaan kuivakäymälä.
- Biojätteet kompostoidaan kiinteistökohtaisesti ja muut jätteet
toimitetaan alueen jätteenkeräyspaikalle.
- Korkeutta (rakennusten alinta rakentamiskorkeutta +1,70 m) ei voida
soveltaa rakennuksiin, joiden käyttöikä on yli 200 vuotta tai joiden
joutuminen tulvalle alttiiksi aiheuttaa tavallista suurempaa vahinkoa tai
vaaraa.
- Tonttialueella metsän käsittelyssä on noudatettava hyvän metsänhoidon
suosituksia sekä metsämaiseman hoito-ohjeita.
* Seuraava kaava-aluetta koskeva kaavamääräys on jätetty pois:
- Kaavassa esitettyjen ohjeellisten loma-asuntotonttien lukumäärää ei saa
ylittää.
Kaavamerkintöjen ja kaavamääräysten muutoksista ja osittaisesta pois
jättämisestä ym. on keskusteltu Kalajoen kaupungin kaavoitusviranomaisten ja
kaavanlaatijan kesken 4.2.2010, 11.11.2010 ja 21.1.2011. Asiaa on käsitelty
Kalajoen kaupungin elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan kokouksessa
11.1.2011.
Edellä lueteltujen kaavamääräysten pois jättämisen tarkoituksena on mm. sallia
alueelle rakennettaviin huviloihin vesikäymälöiden rakentaminen.
Muutosta ei pidetä olennaisena sen takia, että Pohjanpään ranta-alueille on jo
myönnetty paljon poikkeuksia vesivessoille joten asukkaat ovat voineet varautua
ja voivat hyväksyä niiden rakentamisen myös kaavan laajennusalueella.
Muut pois jätettävät kaavamääräykset ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden
poisjättäminen ei olennaisesti vaikuta siihen, miten alueella rakennetaan tai
ympäristöä hoidetaan. Jätehuolto on joka tapauksessa hoidettava lakien ja
ohjeiden edellyttämällä tavalla. Kun alue on kaupungin omistuksessa, se voi
tontteja myydessään ja rakennuslupakäytännöllään kontrolloida loma-asuntojen
lukumäärän.
Muutoksia ei pidetä olennaisina, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa
uudestaan nähtäville.
Plan-Ark Oy
21.1.2011
Maanmittausinsinööri Veli Vähämäki

Pohjanpään alue

Kalajoki. Himangan alue. Pohjanpää
LIITE 1 1/2
Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus.

Alueen sijainti.

1 2/2

LIITE 2
1/2

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 Kalajoki
Täyttämispvm
24.02.2011
Pohjanpää ranta-asemakaavan muutos ja laajennus 24-29 ym
22.02.2011
Ehdotuspvm
15.11.2010
V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm
03.04.2009
24
Kunnan kaavatunnus
208V220211A24
7,5500
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 6,6200
Asemakaavan muutoksen
0,9300
pinta-ala [ha]

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]
[%]
7,5500
100,0

0,6100
2,6000
1,6500

8,1
34,4
21,9

0
2240
0

2,6900

35,6

0

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Rakennussuojelu
Yhteensä

Kerrosala Tehokkuus
Pinta-alan Kerrosalan muut.
[k-m²]
[e]
muut. [ha +/-]
[k-m² +/-]
2240
0,03
6,6200
2240

0,09

0,6100
2,6000
0,9200

0
2240
0

2,4900

0

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

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

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

LIITE 2
2/2

Alamerkinnät
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
VP
R yhteensä
RA
L yhteensä
Kadut
LV
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
M
MY
W yhteensä

Pinta-ala Pinta-ala
[ha]
[%]
7,5500
100,0

Kerrosala Tehokkuus
Pinta-alan Kerrosalan muut.
[k-m²]
[e]
muut. [ha +/-]
[k-m² +/-]
2240
0,03
6,6200
2240

0,6100
0,6100
2,6000
2,6000
1,6500
1,6500
0,0000

8,1
100,0
34,4
100,0
21,9
100,0

0
0
2240
2240
0
0
0

2,6900
0,0000
2,6900

35,6

0
0
0

100,0

0,09
0,09

0,6100
0,6100
2,6000
2,6000
0,9200
1,0500
-0,1300

0
0
2240
2240
0
0
0

2,4900
-0,2000
2,6900

0
0
0

3

4

5 1/2

LIITE 5
2/2

LIITE 6

LIITE 7
1/4

LIITE 7
2/4

LIITE 7
3/4

LIITE 7
4/4

8

LIITE 9
1/2

LIITE 9

LIITE 10

LIITE 11
1
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2.1.2009. Tarkistettu 15.11.2010

Kalajoen kaupunki.
Himanka. Pohjanpään alue.
Ranta-asemakaavan muutos venevalkama-, maa- ja metsätalous- ja
katualueella ja laajennus kortteleissa 24-29 sekä maa- ja metsätalous-, puistoja katualueilla.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA.
Ranta-asemakaavan muutosta ja laajennusta 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.
Ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kohteena on Himangan kirkonseudulta
pohjoiseen noin 12 kilometrin päässä Pohjanlahden rannikolla sijaitseva Pohjanpään
alueen ranta- asemakaava. Muutos koskee ranta-asemakaava-alueen mannerosan
venevalkama-aluetta ja laajennus noin 200 metriä rannasta sisämaahan sijoittuvia uusia
loma-asuntokortteleita ja niiden viereisiä puisto- sekä maa- ja metsätalous-, katu- ja
liikennealueita.
Kartta alueesta on liitteenä.
Suunnittelutehtävä.
Suunnittelutehtävänä on ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen laatiminen.
Alkuperäinen ranta-asemakaava on laadittu 1990-luvulla ja se on hyväksytty Himangan
kunnanvaltuustossa 13.12.1999 § 53 sekä vahvistettu Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa
2.3.2000.
Laajennustarve on tullut ajankohtaiseksi sen johdosta, että kaupunki omistaa alueella kaavan
ulkopuolista mutta kaava-alueeseen välittömästi liittyvää tilan 12:12 metsäaluetta noin 7 ha
ja alueella on ilmennyt kysyntää uusista loma-asuntotonteista. Himangan kunnanhallitus
päätti 17.1.2008 ryhtyä toimenpiteisiin kaavan laajentamiseksi.
Kaavan muutos koskee vain vähäiseltä osin venevalkama-aluetta, josta osa muutetaan
katualueeksi yhteyden muodostamiseksi tulotieltä rantaa seuraavalle loma-asuntokadulle.
Kaavan laajennuksen perusteeksi ei laadita uusia kantatilakohtaisia mitoituslaskelmia.
Uusien tonttien mitoitusperusteena käytetään kaupungin omistaman alueen pinta-alan
lisääntymistä ja uusien tonttien sijoittumista ns. toiseen ja kolmanteen vyöhykkeeseen eli
rannasta etäämpänä olevaa sijaintia, jolloin mitoitusperusteen mukainen tonttien lukumäärää
on suurempi kuin rannalla.
Kaavan laajennuksella tutkitaan mahdollisuutta muodostaa ranta-alueita käsittävän lomaasutuksen takaiseen maastoon, noin 200 metrin päähän Pohjanlahden rannasta, uusia lomaasuntokortteleita sekä niiden yhteyteen sijoitettavia puistoja. Uusia tontteja suunnitellaan
sijoitettavaksi kaupungin omistaman alueen eteläosaan 9 kpl ja alueen keski- ja
pohjoisosaan 5 kpl.

1/4

LIITE 11 2/4
2
Kaavaan suunnitellaan otettavaksi mukaan myös uusien tonttialueiden pohjois- ja itäpuolista
metsäaluetta, joka on kasvillisuudeltaan ja luonnoltaan jopa aarniometsän luonteista.
Kaavan laajennusalueella suunnitellaan sovellettavaksi periaatteessa samoja määräyksiä,
kuin mitä aikaisemmassakin kaavassa on annettu.

2. Suunnittelussa käsiteltävät keskeiset asiat.
Ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen yhteydessä noudatetaan maankäyttö- ja
rakennuslaissa edellytettyä menettelyä.
Keskeiset suunnitteluprosessissa käsiteltävät asiat ovat:
1. Inventointi eli selvitys nykytilanteesta.
Neuvottelu kaupungin kanssa kaavassa sovellettavista periaatteista käytiin 29.4.2008.
Selvitys olemassa olevasta tilanteesta. Maastokäynti suoritettiin 29.4.2008.
Neuvottelu Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa käytiin 29.4.2008.
Aluetta koskeva luontoselvitys laadittiin keväällä 2008.
2. Tavoitteiden asettelu.
Tavoitteena kaavan laadinnassa on kaupungin päätöksen mukaisesti saada alueelle uusia
lomatontteja.
Tavoitteena on sijoittaa uudet korttelialueet suhteellisen keskitetysti alueen eteläosaan ja
parina ryhmänä pohjoisosaan.
Tavoitteena on säästää alkuperäistä luontoa ja kasvillisuutta mahdollisimman paljon.
Tavoitteena on uusilla tonttialueilla soveltaa periaatteessa samoja kaavamääräyksiä, kuin on
aikaisemmin annettu Pohjanpään ranta-asemakaava-alueella ja siten pyrkiä sopeuttamaan
uusi rakennuskanta olevaan ympäristöön.
Tavoitteena on antaa sellaisia kaavamääräyksiä, joiden avulla voidaan myös tonttialueilla
mahdollisimman paljon säilyttää alueen luonto- ja ympäristöarvoja ja luonnon
monimuotoisuutta.
Tavoitteena on kaavassa huomioida luontoselvityksen yhteydessä esiin tulleet alueen luontoym. arvot ja mm. liito-oravan liikkuminen ja ruokailu alueen puustossa.
Tavoitteena on tonttien läheisyydessä osoittaa myös vapaita puistoalueita.
Tavoitteena on alueen itäosassa ottaa kaavaan mukaan luonteeltaan aarniometsän luonteinen
metsäalue, jotta se voitaisiin säästää tuleville polville ja sitä voitaisiin
tarkoituksenmukaisella tavalla käyttää myös virkistykseen.
Tavoitteena on varmistaa alueelle uuden tilanteen vaatimat väylästöt.
3. Aluevaraukset kartalla esitettynä.
Kaavaratkaisu esitetään kartalla mittakaavassa 1:4000
kaavamerkintöjä

käyttäen

voimassa olevia

4. Ympäristövaikutukset ja niiden arviointi.
Ympäristövaikutuksia arvioidaan lähinnä tarkastelemalla uudessa tilanteessa lisääntyvän
loma-asumisen vaikutusta koko alueen toimintaan ja luonnonympäristöön sekä luonnon,
virkistyksen ja asumisen keskinäiseen suhteeseen ja liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta
uudessa tilanteessa.
5. Kaavan toteuttaminen.
Toteuttaminen rakentamattomilta osin tapahtuu lähivuosina.
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3. Osalliset.
Ranta-asemakaavan laajennus ja muutos laaditaan rajattua aluetta varten. Sen vaikutukset
kuitenkin ulottuvat välittömästi tai välillisesti laajemmalle ympäristöön.
Osallisia suunnitteluprosessissa ovat:
* Suunnittelualueen omistajat ja muut oikeudenhaltijat.
* Alueen lähiympäristön maanomistajat ja asukkaat ja muut oikeuden haltijat, joiden oloihin
kaavan muuttamisella ja laajentamisella katsotaan olevan huomattavaa vaikutusta.
* Kalajoen kaupungin tekninen- ja ympäristölautakunta
* Pohjois-Pohjanmaan ELY.
* Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo.
* Pohjois-Pohjanmaan liitto.
* Alueen asukasyhdistykset.
* Kalajoen yrittäjäjärjestöt.
* Kalajoen matkailualan yrittäjät ja järjestöt.
* Vesijättöalueen omistava jakokunta.

4. Kaavan vaikutusten arviointi.
Kaavan muutoksen ja laajennuksen 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 lisääntyvän
loma-asumisen vaikutusta koko alueen toimintaan ja luonnonympäristöön sekä luonnon,
virkistyksen ja asumisen keskinäiseen suhteeseen ja liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta
uudessa tilanteessa.
Lopullinen kaavaselostus sisältää yhteenvedon ja arvion kaavan ympäristövaikutuksista.

5. Vuorovaikutusmenettely suunnittelun aikana.
Osallistuminen, tiedottaminen, päätöksenteko
Ranta-asemakaavan laajennuksen ja 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.
Maastokatselmus.
- Neuvottelu kaupungin kanssa kaavassa sovellettavista periaatteista käytiin 29.4.2008.
- Maastokäynti suoritettiin 29.4.2008.
- Neuvottelu Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa käytiin 29.4.2008.
- Aluetta koskeva luontoselvitys laadittiin keväällä 2008.
- Kaupunki neuvottelee asukkaiden kanssa.
- Alustavat neuvottelut viranomaisten kanssa.
- Laaditaan alustavia muutosluonnoksia. Kaupunki neuvottelee ELY:n kanssa.
- Neuvottelu kaupungin ja tarpeellisten viranomaisten kanssa.
- 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.
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- Asetetaan kaavaehdotus virallisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.
- Neuvottelu kaupungin kanssa. Tehdään mahdolliset tarkistukset kaavaehdotukseen.
- Kaupungin asianomainen elin 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
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

Kalajoen kaupungin
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LIITE 14

Kalajoen Himangan alueen ranta-asemakaavan muutos ja
laajennus kortteleissa 24-29 sekä puisto-, maa- ja
metsätalous- ja katualueilla (Pohjanpään alue).
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. Kalajoen kaupunki.Ympäristöterveydenhuolto/Himangan kunta
Perusturvalautakunta.
4. Himangan kunta/Tekninen lautakunta.

Yhteenveto lausunnoista sekä kaavanlaatijan vastineet.

Lausunto 1.

Länsi-Suomen Ympäristökeskus.
Länsi-Suomen Ympäristökeskus selosti kaavaa ja kaavoitusmenettelyä ja
kaavassa huomioon otettuja ympäristökeskuksen esittämiä asioita ja totesi,
että sillä ei ole muita huomioita ranta-asemakaavan muutokseen ja
laajennukseen.
Vastine:
Lausunnon johdosta asemakaavaehdotusta ei ole tarvetta tarkistaa.

Lausunto 2.

Keski-Pohjanmaan Liitto.
Keski-Pohjanmaan liitto selostaa lausunnossaan maakuntakaavaa sekä
laadittua Himangan ranta-asemakaavaa.
Vastine:
Lausunnossaan liitto ei esitä mitään huomautusta kaavan suhteen.
Lausunnon johdosta ranta-asemakaavaehdotusta ei ole tarvetta tarkistaa.

Lausunto 3.

Kalajoen kaupunki. Ympäristöterveydenhuolto/Himangan kunta
Lausunnossa tuodaan esiin terveydensuojelulain määräyksiä jätteistä ja
jätevesistä sekä käymälöistä ja valviran ohjeet ja kunnan
jätehuoltomääräykset.
Vastine.
Lausunto ei aiheuta toimenpiteitä tässä vaiheessa.
Merkitään lausunto tiedoksi.
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Himangan kunta/Tekninen lautakunta.
Tekninen lautakunta esittää, että kaava saatettaisiin voimaan esitetyssä
muodossa.
Vastine.
Merkitään lausunto tiedoksi.

Vaasassa 12.2.2010
Plan-Ark Oy
Maanmittausinsinööri DI Veli Vähämäki

