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Kaava-alueen sijainti ja nimi
Kaava-alue sijaitsee Himangan keskusta-alueella kansikuvassa punaisella viivalla rajatulla alueella ja on kooltaan noin 19,3 hehtaaria.
Asemakaavamuutoksen nimi on Himangan Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus
Lopotintien alueelle. Asemakaavan muutoksella ajantasaistetaan voimassa olevaa asemakaavaa. Asemakaavan laajennuksella otetaan asemakaava-alueeseen mukaan osa erillispientalokorttelista.

Kaavan laatija
Kaavan on laatinut TkT, arkkitehti SAFA Juho Rajaniemi Arkkitehti Oy Rajaniemestä. Yhteyshenkilönä Kalajoen kaupungin organisaatiossa on toiminut kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi.
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1.

TIIVISTELMÄ

1.1 Kaavaprosessin vaiheet
Kaava on tullut vireille kaavoituskatsauksen 2015 yhteydessä. Kaavoituskatsaus on hyväksytty
kaupunginhallituksessa 2.2.2015, § 25, ja kaupunginvaltuustossa 24.2.2015, § 14.
01.07.2015 viranhaltijapäätös kaavoituksen puitesopimuksen pohjalta asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kaavasuunnittelun hankinnasta / Aleksiina Paakki § 9/2015
08.11.2016, § 251, kaupunginhallitus päätti asettaa laatimisvaiheen aineiston ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelman nähtäville ja pyytää niistä viranomaislausunnot
17.11.-09.12.2016 asemakaavan muutosluonnoksen laatimisvaiheen kuuleminen
07.07.2017 alueen arkeologinen inventointi valmistui
06.10.2017 rakennussuojelukysymyksiin painottuva työneuvottelu sekä kaava-alueen katselmus Himangalla
28.12.2017 Vanhan Säästöpankin rakennuksen tutkimusraportti valmistui
01.02.-05.03.2018 asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo
16.4.2018, § 118, kaupunginhallitus ehdotti kaupunginvaltuustolle asemakaavan hyväksymistä
02.05.2018, § 29, kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan

1.2 Asemakaava
Asemakaavan muutosalue on keskeinen osa Himangan keskustaa. Asemakaavan muutos on
kooltaan noin 19,3 hehtaaria.

1.3 Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan toteutuksessa ovat mukana sekä yksityinen että julkinen sektori. Kaava toteutuu
kohde kohteelta ilman etukäteen määriteltyä järjestystä. Kalajoen kaupungin kaavoitus- ja rakennusvalvontaviranomaiset seuraavat, että toteutus vastaa kaavamääräyksiä ja kaavan tarkoitusta. Kaavan toteuttaminen alkaa välittömästi kaavan hyväksymisen jälkeen. Kaavan toteutumisen tavoitevuosi on 2031.
Pohjavesialueelle ei saa sijoittaa laitosta tai toimintaa, josta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisvaara (YSL 17 §). Pohjavesialueelle rakennettaessa rakennusvalvontaviranomaisen on ennen rakennusluvan myöntämistä tarvittaessa pyydettävä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen
lausunto (VL 3 luvun 2 §). Pohjavesialueella ei saa tehdä pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä. Ympäristölupia käsiteltäessä on pyydettävä Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksen lausunto. Korttelialueella ei saa säilyttää irrallaan tai varastoida nestemäisiä polttoaineita eikä muita pohjavettä pilaavia aineita. Öljysäiliöt on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin
tai maan päälle vesitiiviiseen suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan öljyn enimmäismäärä. Jätevesien imeyttäminen maahan on pohjavesialueella kielletty.
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2.

LÄHTÖKOHDAT

2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1.1

Alueen yleiskuvaus

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kalajoen kaupungissa, Himangan keskustassa valtatie 8:n
länsipuolella. Alue on pääosin rakennettua ympäristöä, jonka rakennuskanta muodostuu lähes
kokonaan matalista 1800- ja 1900-luvulla rakennetuista pientaloista. Alueen länsiosassa on
jonkin verran mäntyvaltaista metsää. Alue on tasaista, suurimmat korkeuserot ovat Lestijokeen
laskevan ojan (Pikkujoki) varrella sekä aivan kaava-alueen länsiosassa.
Alueella on hieman yli 70 asuinrakennusta, joista lähes kaikki ovat asuttuja. Sautinkarintiellä on
yksi rivitalo, samoin Tervatiellä. Alueella on noin 180 asukasta. Alueella sijaitsee päiväkoti sekä
joitakin pieniä yksityisiä palveluja. Työpaikkoja alueella on noin 20, joista päiväkodissa 13.
Lapsia päiväkodissa on noin 54.
Alueella on voimassa olevassa asemakaavassa pieniä puistoalueita, länsiosan viheralue kuuluu suurempaan kokonaisuuteen. Alueen lähellä sijaitseva Lestijoki toimii asukkaiden virkistysja harrastuskäytössä. Alueen kevyen liikenteen verkosto on hyvin vähäinen, joten kevytliikenne
käyttää olemassa olevia katuja yhdessä moottoriajoneuvojen kanssa. Kaava-alue rajautuu lännessä urheilukentän alueeseen. Kaava-alueen eteläpuolella on Hautausmaan puisto ja hautausmaa.

Kuva 1. Kaava-alueen sijainti (kartta: Maanmittauslaitos, Karttapaikka).

Himangan asutuksen alkuvaiheet liittyvät pohjankäyntiin, joka suuntautui Satakunnasta Pohjanmaan rannikkoa pitkin Lappiin ja Jäämeren vuonoille saakka. Muinaiset kainuulaiset ja pirkkalaiset tekivät näitä matkojaan varhaiskeskiajalta lähtien. Matkojen tarkoitus oli lappalaisten
verotus ja erityisesti eränkäynti. Näiltä matkoilta jäivät aikojen kuluessa jotkut erämiehet asu-
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maan pysyvästi parhaimmille pyyntipaikoille. Etenkin suurimmat jokisuut houkuttelivat eränkävijöitä perustamaan pysyvää asutusta. Kaava-alue sijaitsee lähellä Raumankarin historiallista
markkinapaikkaa. Markkinapaikalle kehittynyt kirkonkylä on säilyttänyt tiiviin rakenteensa ja
pienimittakaavaisen rakennuskantansa. Raumankari oli tunnettu markkinapaikka jo 1600-luvulla. Kiinteää asutusta Himangan kirkonkyläksi myöhemmin muodostuneelle Raumankarille
syntyi viimeistään 1700-luvun alussa.

2.1.2

Tekninen huolto

Alue on liitetty kunnallistekniseen verkostoon niin vesihuollon, viemäröinnin kuin sähkönkin
suhteen. Alueella on myös kaukolämpöverkosto. Kunnallistekninen verkosto on rakennettu pitkän ajan kuluessa osittain ilman kokonaissuunnitelmaa. Kunnallistekninen verkosto on esitetty
liitteessä 3.

2.1.3

Luonnonympäristö

Alue on vanhaa merenpohjaa, josta on myöhemmin muodostunut alavaa maatalousmaata ja
edelleen taajama-asutusta. Kaava-alue on käytännössä lähes kokonaan rakennettua ympäristöä, jolla on tyypillistä omakotitaloalueiden kasvillisuutta ja eläimistöä. Alueen itäosassa Lestijokeen laskeva oja (Pikkujoki) muodostaa muusta alueesta poikkeavan ja osittain jyrkkärantaisen ympäristön, jota ihmisen toiminta on aikojen kuluessa muokannut. Alueen länsi- ja eteläosissa on talousmetsänä hoidettua mäntyvaltaista metsää, joka sijaitsee laajemman metsäalueen reunalla. Metsän puiden ikä vaihtelee, joukossa on jonkin verran vanhoja lähes kilpikaarnaisiakin mäntyjä. Alueella ei ole luonnonsuojelulain perusteella suojeltavia ympäristöjä eikä
alueelta ole tiedossa uhanalaisia lajeja. Alueen lähellä on Lestijoki ja Perämeri, jotka ovat tärkeitä virkistys- ja luonnonympäristöjä.

Kuva 2. Ilmakuva kaava-alueelta (kartta: Maanmittauslaitos, Karttapaikka).
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Pieni osa kaava-alueesta eli Lestijokeen laskeva niin kutsuttu Pikkujoki kuuluu Lestijoen Natura
2000 -alueeseen (ks. kuvat 3 ja 4). Lestijoella on erityistä merkitystä meritaimenen eräänä viimeisistä luontaisen lisääntymisen alueista Pohjanmaan rannikkoalueella. Myös joen nahkiaiskanta on elinvoimainen. Lestijokilaakso on maisemallisesti arvokas jokimaisemakokonaisuus,
jossa vaihtelevat voimakkaat kosket ja verkkaiset suvannot sekä loivat rantatörmät viljelysaukioineen ja jyrkät puustoiset rannat perinnemaisemineen.

d
Kuv

Kuva 3. Lestijokeen laskeva oja (Pikkujoki) kaava-alueen itäosassa.

Kuva 4. Pikkujoki toukokuussa 2017.
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Kaava-alueen länsiosa kuuluu Tiilipruukinkankaan vedenhankintaan soveltuvaan pohjavesialueeseen, jolla ei saa tehdä pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä. Ympäristölupia käsiteltäessä on pyydettävä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto.

2.1.4

Rakennettu ympäristö

Kaava-alue on vanhaa kulttuuriympäristöä. Alueen asuin- ja liikerakennukset ovat peräisin
useilta eri aikakausilta. Alueen katuverkosto on muodostunut pitkän ajan kuluessa. LopotintieMäntyperäntie sekä Sautinkarintie toimivat kokoojakatuina. Muut kadut ovat luonteeltaan pieniä
ja vähäliikenteisiä tonttikatuja. Pohjois-Pohjanmaan rakennetun kulttuuriympäristön raportissa
Lopotin aluetta kuvataan seuraavasti: ”Raumankarin ja Vähärauman jokiuoman länsipuolella sijaitseva Lopotti on luonteeltaan kirjavaa aluetta, jonka rakennuskannassa on edustettuna eri
aikakaudet 1800- ja 1900-luvun vaihteesta aina 1980-luvulle saakka. Lopotin lounaisosissa valtatien länsipuolella sijaitsee hautausmaa, sekä 1857 rakennettu entinen seurakunnan lainajyvämakasiinirakennus. Vanha Kirkonkylän raitti ja rantatie, eli nykyinen Kannuskyläntie kulkee
Lopotin alueen ja hautausmaan eteläpuolitse jatkuen Valtatien itäpuolella etelään Kannuskylää
kohden.”
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
Rakennettu kulttuuriympäristö 2009 -julkaisun mukaisesti Raumankarin vanha asutus ja Himangan kirkko muodostavat valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön (ks. kuva 5).
Kaava-alueen itäreuna kuuluu tähän alueeseen. Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan
liite 4:n mukaan kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita selvitysalueella ovat Mikko ja Peltola. Nämä rakennukset pihapiireineen ovat kaava-alueen eräitä vanhimpia ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaimpia kokonaisuuksia. Peltolan päärakennus on rakennettu 1921, sen piharakennus on vuodelta 1912. Mikon päärakennus on vuodelta 1873.

Kuva 5. Raumankarin vanha asutus ja Himangan kirkko, aluerajaus RKY2009.
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Maakunnallisesti tai paikallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
Alueella on aiemmin suojeltu asemakaavalla Heikkilän päärakennus ja sen lähellä olevat kaksi
ulkorakennusta. Heikkilä on Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö -inventointikertomuksessa luokiteltu paikallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Päärakennus on vuodelta 1933, ja
sen pihapiirissä sijaitsee sitä vanhempi talousrakennus.
Kaava-alueella vanhat rakennukset muodostavat paikoitellen yhtenäistä ympäristöä, kuten
Sautinkarintien näyttävät 1900-luvun vanhat rakennukset sekä Mäntyperäntien jälleenrakennuskaudelle tyypilliset talot. Kaava-alueen kaakkoiskulmassa sijaitseva vuonna 1938 rakennettu entinen pankkitalo on aikakaudelleen tyypillinen kaksikerroksinen funktionalistinen rakennus.
Kuten kaikki muutkin Suomen maaseutukylät, on Himanka ja sen Lopotintien alue kokenut suuria muutoksia. Rakennusten modernisointi, maatalouden poistuminen kaava-alueelta sekä kotieläinten entisaikaan suorittaman ”maisemanhoidon” poistuminen ovat aiheuttaneet suuria
muutoksia kyläkuvaan. Pikkujoki on verkalleen muuttumassa ojamaiseksi. Rakentaminen on
kuitenkin säilynyt pienimuotoisena ja suhteellisen monimuotoisena, joten Lopotintien alue on
edelleenkin varsin vaihteleva ja idyllinen. Vanhoja rakennuksia on hävinnyt, mutta vanhaa rakennuskantaa on silti säilynyt kaava-alueella. Se muodostaa uudemman rakennuskannan
kanssa monin paikoin miellyttävää ja vaihtelevaa ympäristöä. Uudemmat asuinrakennukset
esimerkiksi Peltotiellä edustavat tyypillistä suomalaista taajamarakentamista, suurehkoine tontteineen ja vehreine istutuksineen.
Kaavatyön yhteydessä on tehty rakennetun kulttuuriympäristön selvitys (liite 4), josta löytyy lisätietoa alueen rakennuskannasta. Selvitys on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa sisältää 82 kohdetta käsittävän rakennuskannan selvityksen ja toinen käsittää rakennettua kulttuuriympäristöä ja sen arvoja kuvaavan raporttiosuuden. Ensimmäisen osan selvityksen avulla on
tunnistettu asemakaavan muutos- ja laajennustyössä huomioon otettavat arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet ja alueet sekä määritelty niiden suojeluperusteet. Toisessa
osassa on annettu suositus suojeltavista kohteista.

Kuva 6. Himangan kirkonkylä ja kaava-alue 1930-luvun alussa. (Kuva: Karhulan veljekset, Lähde: Perinnealbumi 1981, Anja Salminen)
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Muinaismuistot
Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu on laatinut kesällä 2017 alueelle arkeologisen inventoinnin. Sen mukaan alueella ei ole säilyneitä arkeologisia kohteita. Alueen itäosassa on ollut
Suomen sodan aikaisia tykistön pattereita, jotka ovat sittemmin tuhoutuneet.

2.1.5

Maanomistus

Alueen maanomistus on hajanainen. Kaava-alue on pääosin yksityisessä omistuksessa, mutta
myös Kalajoen kaupunki omistaa alueella jonkin verran maata.

Kuva 7. Kalajoen kaupungin maanomistus on merkitty karttaan vaalean sinisellä. Beigellä merkityt ovat
kaupungilta vuokrattuja kiinteistöjä

2.2 Suunnittelutilanne
2.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan alueiden suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja
luonnonperintöarvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana. Valtakunnallisesti arvokkailla kohteilla ja alueilla on alueidenkäytön sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen. Lisäksi valtakunnallisissa alueidenkäytön tavoitteissa annetaan muun muassa seuraavia erikoismääräyksiä:
”Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen
on tarjolla riittävästi tonttimaata.”
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”Alueiden käytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintoja ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta.”
”Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on
huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia.”
”Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten
sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua.”
”Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaaraalueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta
rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille.”

2.2.2 Maakuntakaava
Ympäristöministeriön 23.11.2015 vahvistamassa (lainvoimainen 3.3.2017) Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa kaava-alue kuuluu taajamatoimintojen alueeseen (A-1). Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Yksityiskohtaisempiin kaavoihin tulee sisällyttää periaatteet uudisrakentamisen sopeuttamisesta rakennettuun ympäristöön. Alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät. Maankäytön
suunnittelussa tulee ottaa huomioon tulvariskialueet ja tulvien hallintasuunnitelmat sekä varautua sään ääri-ilmiöiden vaikutuksiin. Lisämerkintä –1 osoittaa, että alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet.
Maakuntavaltuuston 7.12.2016 hyväksymässä (lainvoimainen 2.2.2017) Pohjois-Pohjanmaan
2. vaihemaakuntakaavassa kaava-alue kuuluu Lestijokilaakson maaseudun kehittämisen kohdealueeksi (mk-8). Kaavamääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota Lestijoen luonnontilaisen jokivesistön koko valuma-alueen vedenlaadun turvaamiseen. Valmisteilla olevassa Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa
alueelle on merkitty pohjavesialue.

Kuva 8. Ote Pohjois-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavojen epävirallisesta yhdistelmäkartasta.
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2.2.3 Yleiskaava
Alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, joten maakuntakaava ohjaa
suoraan alueen asemakaavoitusta.

2.2.4 Ajantasa-asemakaava
Alueen voimassa oleva asemakaava on hyväksytty pääosin 17.11.1982. Lisäksi pieniä asemakaavan muutoksia on tehty vuosina 1980, 1986, 1989, 1991 ja 2008. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu pääosin pientaloasumiseen. Lisäksi alueella on kaksi yleisten
toimintojen korttelia, varastorakennusten korttelialue, asuinkerrostalojen korttelialue, liiketoimintojen korttelialue, venevalkama sekä katu-, virkistys- ja vesialueita.

Kuva 9. Ote voimassa olevasta ajantasa-asemakaavasta.

2.2.5 Pohjakartta
Numeerinen pohjakartta on tehty vuoden 2010 ilmakuvauksen perusteella. Karttaa on pidetty
ajan tasalla maastomittauksin, viimeisimmät päivitykset on tehty syksyllä 2017. Koordinaatisto
on ETRS-GK24 ja korkeusjärjestelmä N2000.

2.2.6 Laaditut selvitykset
Kaavaa valmisteltaessa on laadittu seuraavat selvitykset: Rakennetun kulttuurinympäristön
selvitys, osat 1 ja 2 (Arkkitehti Oy Rajaniemi), Arkeologinen inventointi (Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu) sekä Vanhan Säästöpankin talon kuntoarvio (Cramo Finland Oy).
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3.

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Asemakaavan suunnittelu on tarpeen erityisesti rivitalotonttivarannon lisäämiseksi sekä kaavaalueen rakennetun kulttuuriympäristön arvottamiseksi. Lisäksi ajantasa-asemakaavaan tarvitaan lukuisia pieniä muutoksia ja täydennyksiä.

3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kalajoen kaupungin kaavoituskatsauksessa vuodelle 2015 on esitetty Lopotintie-Mäntyperä
asemakaavan muutos käynnistettäväksi alkuvuonna 2015. Alue on jaettu kahteen eri asemakaavan muutosalueeseen, joista asemakaavan muutos Lopotintien alueelle on eteläisempi.
Kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki valitsi kaavoituksen puitesopimuksen pohjalta viranhaltijapäätöksellä 1.7.2015, § 9, Arkkitehti Oy Rajaniemen kaavan laatijaksi.

3.3 Osallistuminen ja yhteistyö
3.3.1

Osalliset

MRL 62 §:n mukaisesti osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt,
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisille annetaan mahdollisuus osallistua kaavan
valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä.
Asukkaat ja maanomistajat, yritykset ja yhteisöt
Viranomaiset

Kalajoen kaupungin hallintokunnat
Muut

Suunnittelualueen maanomistajat, asukkaat, naapurit, alueella toimivat yritykset, asukasyhdistykset ja yhteisöt, Himangan
yrittäjät ry, Himangan kotiseutuyhdistys ry
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan museo, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Museovirasto
Ympäristölautakunta, Tekninen lautakunta

Elisa Oyj, Korpelan Voima Oy, Osuuskunta Valkeavesi, Kalajoen Lämpö Oy
Taulukko 1. Asemakaavan muutostyön osalliset.

3.3.2

Vireilletulo

Asemakaavan muutos on esitetty Kalajoen kaupungin kaavoitusohjelmassa vuodelle 2015 numerolla 6. Kaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu myös tiedottamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

3.3.3

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Luonnosvaihe
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, laadintavaiheen aineisto ja asemakaavaluonnos olivat
nähtävillä 17.11.–9.12.2016 luonnosvaiheen kuulemista varten (MRA 30 §). Nähtävilläolosta ilmoitetettiin paikallislehdessä, kunnan internetsivuilla ja ilmoitustaululla sekä kirjeitse maanomistajille. Luonnosaineistosta pyydettiin lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta,
Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Museovirastolta, Elisa Oyj:ltä, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta, Kalajoen kaupungin tekniseltä lautakunnalta ja ympäristölauta-
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kunnalta, Korpelan Voima Oy:ltä, Kalajoen Lämpö Oy:ltä, Osuuskunta Valkeavedeltä, Himangan kotiseutuyhdistykseltä ja Himangan yrittäjiltä. Määräaikaan mennessä jätettiin kuusi lausuntoa ja kymmenen mielipidettä, joihin kirjoitettiin kaavan laatijan vastineet (liite 7).
Kaavaehdotus
Kaavaehdotuksen valmistelussa otettiin soveltuvilta osin huomioon tulleet lausunnot ja mielipiteet. Luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen asemakaavakarttaan ja -määräyksiin tehtiin seuraavat muutokset: 1) kaava-aluetta suurennettiin länsiosassa korttelin 33 osalta, 2) korttelin 32
AR-korttelialue muutettiin VL-alueeksi, 3) kaava-aluetta suurennettiin itäosassa siten, että ELYkeskuksen hallinnoima Sautinkarintien tiealue sisältyy kaava-alueeseen, samalla tiealue muutettiin katualueeksi, 4) kaavaan lisättiin Natura 2000-alueen, pohjavesialueen ja valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön rajaukset, 5) kaavaan tehtiin ohjeellisten tonttirajojen muutoksia mielipiteiden johdosta, 6) kaavan pohjakartta ja kiinteistörajat päivitettiin, minkä johdosta
myös kortteleiden rajoja tarkistettiin, 7) kaksi kohdetta lisättiin rakennussuojelukohteeksi (Tervatie 16 sekä Särkiläntie 10:n ulkorakennukset), 8) muutamien tonttien rakennusoikeutta muutettiin paremmin soveltuvaksi tontin kokoon, 9) korttelissa 123 tontit 3 ja 4 muutettiin takaisin
varastorakennusten korttelialueeksi (TV), korttelin 31 tontille 5 osoitettiin alueita istutettavalle
alueen osille ja säilytettävälle puustolle ja 10) erillisiin määräyksiin lisättiin rakentamista ohjaavia ja kulttuuriympäristön ominaispiirteet huomioon ottavia kaavamääräyksiä.
Asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 1.2.–5.3.2018 (MRA 27 §). Ehdotusaineistosta
pyydettiin lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Museovirastolta, Elisa Oyj:ltä, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta,
Kalajoen kaupungin tekniseltä lautakunnalta ja ympäristölautakunnalta, Verkko Korpela Oy:ltä,
Kalajoen Lämpö Oy:ltä, Osuuskunta Valkeavedeltä, Himangan kotiseutuyhdistykseltä ja Himangan yrittäjiltä. Määräaikaan mennessä jätettiin neljä lausuntoa ja kaksi muistutusta, joihin
kirjoitettiin kaavan laatijan vastineet (liite 8).
Kaavaehdotuksen jälkeen tehtiin täydennyksiä tähän asemakaavaselostukseen sekä kaavakartan nimiöön.
Hyväksyminen
Asemakaava viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi kaupunginhallituksen esityksestä.
Hyväksymisestä ilmoitetaan MRA:n mukaisesti, kuten kunnallisten ilmoitusten ilmoitustavasta
Kalajoella on päätetty. Hyväksymispäätökseen voi hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään.

3.3.4

Viranomaisyhteistyö

Alueella on järjestetty 6.10.2017 rakennussuojelukysymyksiin painottuva työneuvottelu sekä
kaava-alueen katselmus. Työneuvottelussa oli mukana Kalajoen kunnan, Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksen, Pohjois-Pohjanmaan museon ja kaavakonsultin edustajia.

3.4 Asemakaavan tavoitteet
3.4.1

Yleiset tavoitteet

Asemakaavamuutoksella turvataan Himangan Kirkonkylän rivitalotonttivarantoa sekä varmistetaan rakennetun kulttuuriympäristön tärkeimpien arvojen säilyminen.
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3.4.2

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Maakuntakaava ohjaa kiinnittämään huomiota maisema- ja kulttuuriympäristön hoitoon sekä
uudisrakentamisen sijoitteluun ja ulkonäköön sekä edistämään maisema- ja kulttuuriarvoja.
Rakennetun kulttuuriympäristön selvityksessä (liite 4) suositellaan jo nyt asemakaavalla suojeltujen rakennusten lisäksi eräiden muiden rakennusten suojelemista.

3.4.3

Kaavan laatijan laadulliset tavoitteet

Kaavan laatijan tavoitteena on luoda asemakaavalliset edellytykset laadullisesti korkeatasoisen
ja viihtyisän asuinympäristön rakentumiselle.
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4.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

4.1 Kaavan rakenne ja mitoitus
Kaavan rakenne pohjautuu pitkälti nykyisiin järjestelyihin. Liikenneverkon keskeiset väylät ovat
Lopotintie-Mäntyperäntie sekä kaava-alueen itäreunassa kulkeva Sautinkarintie, joihin kaavaalueen pienemmät tonttikadut liittyvät. Ajantasa-asemakaavassa on varattu mahdollisuus jatkaa Mäntyperäntietä kohti etelää. Kaavaa muutetaan näiltä osin siten, että Mäntyperäntie jatkuu tulevaisuudessakin nykykäytännön mukaisesti Lopotintienä, mutta ajantasakaavaan jää
vielä etelään johtava Mäntyperäntie. Lisäksi kaava-alueella nostetaan useiden omakotitalotonttien rakennusoikeutta.
Kaava-alueen pinta-ala on 19,2888 hehtaaria ja rakennusoikeus yhteensä 28 539 k-m2. Ne jakautuvat alueittain seuraavasti:
pinta-ala
AO (erillispientalojen korttelialue)
10,5299 ha
AP (asuinpientalojen korttelialue)
0,2373 ha
AR (rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakenn. korttelialue) 1,5149 ha
AL (asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue)
0,5594 ha
YL (julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue)
0,4103 ha
TV (varastorakennusten korttelialue)
0,1318 ha
W (vesialue)
0,2051 ha
LV (venevalkama)
0,0585 ha
VL (lähivirkistysalue)
2,7728 ha
katualueet
2,8688 ha
Yhteensä
19,2888 ha

rakennusoikeus
2

19050 k-m
2
500 k-m
2
4530 k-m
2
2906 k-m
2
1026 k-m
2
527 k-m

28539 k-m

2

4.1.1 Asunnot
Kaavassa ohjataan täydennysrakentamista nykyisten asuinpientalokortteleiden läheisyyteen
sekä kaava-alueen etelä- ja länsiosiin. Kaava-alueelle muodostuu kolme uutta rivitalotonttia ja
yksi A-tontti (asuinrakennusten korttelialue) muutetaan rivitalotontiksi (AR) toteutuneen mukaisesti. Lisäksi yksi nykyisin erillispientalotonttina käytetty AK-tontti muutetaan AO-tontiksi ja yksi
nykyisin erillispientalotonttina käytetty KL-korttelialueen osa muutetaan toteutuneen mukaisesti
AO-tontiksi. Lisäksi kaavamuutoksella yksi AO-tontti osoitetaan AP-tontiksi ja korttelissa 54
kaksi AO-tonttia yhdistetään yhdeksi tontiksi toteutuneen mukaisesti. Jos uusien rivitalotonttien
rakennusoikeus käytetään kokonaisuudessaan, niille mahtuu laskennallisesti noin 90 uutta
asukasta, käytännössä määrä jäänee noin 50 uuteen asukkaaseen. Korttelin 56 asuin-, liike- ja
toimistorakennusten korttelialueelle mahdollista rakentaa liike- ja toimistotilojen lisäksi asunnot
noin 40 asukkaalle. Tämä tosin edellyttää olemassa olevien rakennusten purkamista. Kaavan
myötä alueelle rakennettaneen asunnot noin 100 uudelle asukkaalle vuoteen 2031 mennessä.
Rivitalo- ja kerrostaloasuntojen kysynnän voidaan olettaa kasvavan väestön vanhetessa ja
muuttaessa keskusta-alueille palveluiden läheisyyteen.

4.1.2 Palvelut ja työpaikat
Alueelle ei kaavoiteta uusia työpaikkoja, mutta toisaalta nykyisten työpaikkojen (noin 20 kpl)
säilyminen mahdollistetaan. Olemassa olevan päiväkotirakennuksen tontti jää edelleen julkisten lähipalvelujen korttelialueeksi. Kaava mahdollistaa myös alueen kaakkoiskulmassa olevien
liikekiinteistöjen toiminnan jatkumisen. Liikerakennusten korttelialue (KL) korttelissa 56 ja
asuinrakennusten korttelialueena (A) osoitettu vanha Säästöpankin tontti korttelissa 123 muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Korttelissa 32 muutetaan urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YU) lähivirkistysalueeksi (VL).
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4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Asemakaavan muutoksen avulla alueen ympäristön rakennuskanta täydentyy ja uusiutuu. Mitään suuria muutoksia nykyiseen kohtuullisen viihtyisään ympäristöön ja maisemaan ei ole tulossa. Rakennussuojelulliset näkökulmat on kaavassa otettu huomioon suojelemalla kulttuuriympäristön kannalta arvokkaimpia rakennuksia sekä erityisten määräysten vaatimuksella uudisrakentamisen ympäristöön sovittamisella. Alueen rakentamista ohjataan myös alinta rakentamiskorkoa koskevan tulvamääräyksen avulla, millä pyritään estämään tulvavahinkojen syntyminen.
Alueella pidettiin 6.10.2017 työneuvottelu, johon osallistui kaupungin, ELY-keskuksen ja maakuntamuseon edustajat sekä kaavan laatija. Neuvottelun perusteella kaavan laatija valtuutettiin
ottamaan yhteyttä suojeltavaksi harkittavien kohteiden maanomistajiin. Luonnosvaiheessa saatujen mielipiteiden johdosta tiedettiin, että kohteiden Heikkilä (ulkorakennus) ja Mikko omistajat
eivät halua rakennustensa suojelua. Lisäksi kaavan laatija Juho Rajaniemi otti yhteyttä seuraavien kohteiden maanomistajiin: Vanha Säästöpankin talo (Kalajoen kaupunki / Marko Raiman),
Peltola, Tervatie 16, Lopotintie 9 ja Särkiläntie 10. Peltolan ja Tervatie 16:n omistajat suhtautuivat asemakaavalliseen suojeluun myönteisesti, Vanhan Säästöpankin talon ja Lopotintie 9:n
omistajat kielteisesti. Särkiläntie 10:n omistajien puhelinnumeroa ei löytynyt.
Kaavan laatija päätyi ehdottamaan seuraavien viiden rakennuskohteen suojelua (ks. kuva 10):
Heikkilä ja sen viereiset ulkorakennukset, Mikko, Peltola ulkorakennuksineen, Tervatie 16
(vanhin osa) sekä Särkiläntie 10 ulkorakennuksineen. Suojeltavat kohteet – Särkiläntie 10:ä lukuun ottamatta – joko kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Heikkilä,
Mikko) tai sijaitsevat sen läheisyydessä (Peltola, Tervatie 16). Heikkilä on kohteena jo suojeltu
asemakaavalla, Mikko ja Peltola ovat maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltuja kohteita, Tervatie 16 on yksi alueen vanhimmista rakennuksista. Särkiläntie 10:n ulkorakennukset edustavat
1950- ja 60-lukujen rakentamista ja ne ovat säilyneet tärkeimmiltä osiltaan alkuperäisessä
asussaan ja ovat mittasuhteiltaan ja arkkitehtuuriltaan erittäin kauniita. Särkiläntie 10:n päärakennus on rakennettu vuonna 1940 ja se muodostaa piharakennusten kanssa hienon pihapiirin. Päärakennuksen eteläjulkisivuun on vuonna 2007 rakennettu lämmin kuisti, mutta muuten
rakennus on säilyttänyt alkuperäisen hahmonsa.

Kuva 10. Suojeltavat rakennuskohteet.

18

Suurinta osaa alueen rakennetun kulttuuriympäristön selvityksessä suojeltavaksi ehdotetuista
rakennuksista ei suojella asemakaavassa. Rakennetun kulttuuriympäristön selvityksen kohde 1
(Vanha Säästöpankin talo, Kannuskyläntie 1) täyttää monin tavoin suojelukriteerit (maisemallinen arvo, historiallinen arvo, rakennushistoriallinen arvo ja rakennustaiteellinen arvo). Cramo
Finland Oy on tehnyt kohteesta kuntoarvion (valmistunut 28.12.2017). Sen mukaan rakennuksen kellarin kaikissa tiloissa, 1. kerroksen päiväkodin salitiloissa, 2. kerroksen yläaulassa, tyhjillään olevassa keittiössä ja toisessa wc:ssä havaittiin kosteuspoikkeamia tai vanhoja kosteusvaurioita. Välipohjan eristeessä havaittiin tummentumaa ja tunkkaista hajua Lisäksi monissa tiloissa epäiltiin käytetyn asbestia sisältäviä rakennusmateriaaleja. Kiinteistössä ei ole asianmukaisia salaojia tai sadevesijärjestelmiä, mikä on saattanut aiheuttaa kellaritilojen kosteusrasituksen. Ulkovuoren rappauspinnoitteessa havaittiin irtoamista ja ravistumista isoilla alueilla. Ikkunoiden puurakenteissa havaittiin kosteudesta aiheutuneita vauriojälkiä. Vesikaton aiempi
vuoto on vaurioittanut yläpohjan puurakenteita nousutikkaiden kohdalla sekä eristetilaa ja ulkoseinärakennetta. Kiinteistötekniikka, pinnoitteet ja rakenneratkaisut ovat suurelta osin teknisen
käyttöikänsä ääripäässä. Raportissa ei arvioitu rakennuksen korjauskannattavuutta, mutta esitetyn perusteella voidaan olettaa, että perusteellisen korjauksen hinta noussee vähintäänkin
lähelle uudisrakentamisen kustannuksia. Joka tapauksessa rakennus on niin huonokuntoinen,
että sitä ei ehdoteta suojeltavaksi asemakaavalla.
Kohde 7 (Tervatie 8) on menettänyt peruskorjauksissa suuria osia sen alkuperäisestä luonteesta, joten sitä ei ehdoteta suojeltavaksi. Kohde 8 (Kipparinkuja 11) on yksi alueen vanhimmista
rakennuksista, mutta silmämääräisen tarkastelun perusteella sen kunto ei ole hyvä. Tämän
vuoksi kohdetta ei ehdoteta suojeltavaksi. Kohde 9 (Lopotintie 9) sisältää mielenkiintoisia yksityiskohtia, mutta on verrattain uusi rakennus vuodelta 1956. Kohteen korjaaminen vaatisi
maanomistajan mukaan suuria toimenpiteitä. Näiden syiden vuoksi kohdetta ei ehdoteta suojeltavaksi. Kohteet 11–14 (Lopotintie 17, Mäntyperäntie 4, 14 ja 16) edustavat 1940- ja 50-luvun
rakennuskantaa ja ovat osa alueen aikakauden rakentamisen aluekokonaisuutta. Rakennuskanta on kuitenkin vielä verrattain nuorta ja sen säilymiselle ei ole näköpiirissä uhkia. Rakennuksilla ei myöskään ole tyypillisyysarvon lisäksi muita erityisen painavia säilyttämistä vaativia
arvoja. Näiden syiden vuoksi rakennuksia ei tässä vaiheessa suojella.

4.3 Aluevaraukset
4.3.1

Korttelialueet

Kaavan korttelialueet pysyvät pääosin entisillä paikoillaan. Mäntyperäntien itäpuolella oleva
puistoalue muutetaan osittain rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten tontiksi ja osittain
erillispientalotontiksi. Kortteli 58 (ajantasa-asemakaavan kortteli 36) laajennetaan Hautausmaan puiston alueelle ja muutetaan erillispientalojen korttelialueesta rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialueeksi. Päiväkodin pohjoispuolella sijaitseva pieni puistoalue
muutetaan erillispientalotontiksi. Kaava-alueen kaakkoiskulman asuin-, liike- ja toimistorakennusten (AL) korttelialueilla on edelleen mahdollista harjoittaa liiketoimintaa, mutta kaavamuutos
sallii alueelle myös asumisen.

4.3.2 Muut alueet
Virkistysalueet säilyvät kohdassa 4.3.1 esitettyjä muutoksia lukuun ottamatta ennallaan. Katualueet säilyvät pääosin ennallaan. Mäntyperäntie on rakentunut voimassa olevassa asemakaavasta poiketen, joten kadun linjaus osoitetaan kaavamuutoksessa toteutuneen mukaisesti.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoima Sautinkarintien tiealue muutetaan kaavassa
katualueeksi. Rakentamattomia kevyen liikenteen katuja liitetään kuitenkin asuintontteihin. Venevalkama ja vesialue säilyvät ennallaan.
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4.3.3 Muut merkinnät
Liikenne ja paikoitus
Autopaikkoja on varattava vähintään 1 ap/80 asuintilojen k-m2 ja vähintään 1 ap/ 50 liike- ja
toimistotilojen k-m2.
Luonnonympäristö
Pohjavesialue on osoitettu kaavakartassa ja lisäksi otettu huomioon omalla määräyksellään,
jossa otetaan huomioon maankäyttöä rajoittava vesilaki ja ympäristönsuojelulaki. Lisäksi erillisellä määräyksellä säädetään, että tulvavahingoille alttiiden rakennusosien tulee olla korkeuden N2000 + 4,30 m yläpuolella. Lisäksi kaavakartassa on osoitettu Natura 2000 -verkostoon
kuuluva alue.
Kulttuuriympäristö
Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö on osoitettu omalla merkinnällään, jossa on otettu huomioon alueen säilymisen edellytykset. Kaavassa on suojeltu viisi rakennuskohdetta (ks. 4.2). Lisäksi erillisissä määräyksissä on ohjattu uudisrakentamista siten, että
se soveltuu olemassa olevaan ympäristöön.

4.4 Kaavan vaikutukset
4.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Vaikka kaava tarjoaakin mahdollisuuden rakennusoikeutensa puolesta uusien asuntojen rakentamiselle noin 150 asukkaalle, on todennäköistä, että maanomistusolosuhteiden vuoksi koko rakennusoikeutta ei tulla käyttämään kaavan tavoitevuoteen 2031 mennessä. Näin ollen
voidaan olettaa, että kaava-alueelle rakennetaan asuntoja noin 110 uudelle asukkaalle. On kuitenkin oletettavissa, että henkilöä kohti käytetty kerrosala tulee kasvamaan, joten alueen asukasmäärän nousu lienee lopulta noin 100 asukasta vuoteen 2031 mennessä. Kaava-alueelle
Himangan keskustan palvelujen läheisyyteen tulee sijoittumaan nykyistä enemmän eläkeläisiä.
Kaavan toteuttaminen ei muuta suuresti alueen taajamakuvaa. Rakennetun ympäristön täydentämisen yhteydessä jonkin verran talousmetsää ja pusikoituneita alueita muuttuu rivitalo- ja
omakotitalotonteiksi. Kaava lisää myös rakennusoikeutta monilla erillispientalotonteilla.
Liikennejärjestelyt säilyvät nykyisellään. Kaava lisää Sautinkarintien liikennettä vain marginaalisesti. Valtatie 8:n liittymään kaava-alueen 100 uutta asukasta aiheuttaa arviolta 120-130 henkilöauton lisäyksen vuorokaudessa (Ympäristöministeriön vuonna 2008 julkaiseman ”Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa”). Tämä lisäys ei aiheuta muutostarpeita liittymään.
Vesi-, viemäri-, kaukolämpö-, sähkö- ja puhelinlinjat säilytetään niin ikään pääosin entisillä paikoillaan ja niitä pystytään käyttämään hyväksi uusilla rakennuspaikoilla.
Kaava mahdollistaa turvallisen ja terveellisen asumisen ja asioinnin kaava-alueella ja antaa
mahdollisuuden rakentaa erilaisia pientaloja ja AL-korttelialueelle myös kaksikerroksisia pienkerrostaloja. Suurin osa alueen uusista asukkaista on luultavasti eläkeläisiä tai lähellä eläkeikää olevia. Tonttikohtaiset rakennustehokkuudet ovat eri maanomistajilla kutakuinkin samalla
tasolla. Erot johtuvat tontin sijainnista, muodosta, sopivan rakennusalan määrästä ja kerroskor-
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keudesta. Kaava on siten tasapuolinen maanomistajia kohtaan. Kaavan vaikutuksia asumiseen
on käsitelty myös kohdassa 4.1.1., vaikutuksia palveluihin kohdassa 4.1.2. ja vaikutuksia rakennussuojeluun kohdassa 4.2.

4.4.2 Vaikutukset luontoon tai luonnonympäristöön
Kaava toteuttamisen yhteydessä jonkin verran mäntyvaltaista metsää kaadetaan kortteleissa
31 ja 58. Toisaalta suuri osa näistä alueista on jo voimassa olevassa asemakaavassa merkitty
korttelialueeksi.
Kaavamääräyksillä ohjataan pohjavesien suojelua sekä hulevesien imeyttämistä. Näin ollen
kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta vesistöihin tai maaperään. Kaavalla ei myöskään ole
merkittävää vaikutusta ilmaan.
Kaava on ekologisesti kestävällä pohjalla tiivistäessään asutusta ja rakentamista, jolloin olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta voidaan käyttää hyväksi ja siten minimoida uuden infrastruktuurin rakentaminen. Asutuksen keskittäminen keskustan palveluiden läheisyyteen vähentää myös kokonaisliikennetarvetta ja siten ympäristöhaittoja.

4.4.3 Muut vaikutukset
Kaava-alueen toteuttaminen on paitsi yhdyskuntarakenteen kannalta myös taloudellisesti järkevää, koska alueen infrastruktuuri on pitkälti jo rakennettu. Kunnallistalouden kannalta kaava
sisältää positiivisia mahdollisuuksia uusien asuntojen ja asukkaiden muodossa. Pitkällä aikavälillä asemakaavan muutoksen kunnallistaloudelliset vaikutukset ovat positiivisia. Kaavan toteuttaminen vaatii myös yksityisiä investointeja.

4.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavamerkinnät ja määräykset ovat pääosin Ympäristöministeriön asetuksen mukaisia ja Kalajoen kaupungin asemakaavoissa aiemmin käytettyjä.

4.6 Nimistö
Kaava-alueen nimistönä käytetään olemassa olevia nimiä. Kaavalla ei muodostu uusia nimettäviä alueita.
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5.

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

5.1 Toteuttaminen ja ajoitus
Asemakaavan toteutuksessa ovat mukana sekä yksityinen että julkinen sektori. Kaava toteutuu
kohde kohteelta ilman etukäteen määriteltyä järjestystä. Kalajoen kaupungin kaavoitus- ja rakennusvalvontaviranomaiset seuraavat, että toteutus vastaa kaavamääräyksiä ja kaavan tarkoitusta. Kaavan toteuttaminen alkaa välittömästi kaavan hyväksymisen jälkeen. Kaavan toteutumisen tavoitevuosi on 2031. Taloudellisilla suhdanteilla on oleellinen merkitys toteutumisaikatauluun.
Pohjavesialueelle ei saa sijoittaa laitosta tai toimintaa, josta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisvaara (YSL 17 §). Pohjavesialueelle rakennettaessa rakennusvalvontaviranomaisen on ennen rakennusluvan myöntämistä tarvittaessa pyydettävä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen
lausunto (VL 3 luvun 2 §). Pohjavesialueella ei saa tehdä pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä. Ympäristölupia käsiteltäessä on pyydettävä Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksen lausunto. Korttelialueella ei saa säilyttää irrallaan tai varastoida nestemäisiä polttoaineita eikä muita pohjavettä pilaavia aineita. Öljysäiliöt on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin
tai maan päälle vesitiiviiseen suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan öljyn enimmäismäärä. Jätevesien imeyttäminen maahan on pohjavesialueella kielletty.

5.2 Toteutuksen seuranta
Toteutuksen seurannasta vastaa Kalajoen kaupungin kaavoitus ja rakennusvalvonta. Kaavoituksen vastuulla on esimerkiksi yleisten suhdanteiden, liikennemäärien, asukasluvun ja palveluiden määrän seuranta ja mahdollisten kaavanmuutostarpeiden esilletuonti ja tarvittaessa kaavamuutosten laatiminen. Asemakaavan ajanmukaisuutta seurataan MRL 60 §:n mukaisesti.
Rakennusvalvonta vastaa muun muassa siitä, että uudisrakentaminen tapahtuu kaavan hengen ja kirjaimen mukaisesti ja että vanhaa rakennuskantaa, erityisesti suojeltuja rakennuksia,
kohdellaan sille kuuluvan arvon mukaisesti. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus valvoo omalta
osaltaan lain velvoittamalla tavalla kaavan toteuttamista.

Pietarsaaressa 16.4.2018

Juho Rajaniemi
TkT, arkkitehti SAFA
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