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M Ä N T Y P E R Ä N  A S E M A K A A V A N   
M U U T O K S E N  J A  L A A J E N N U K S E N  S E L O S T U S  

 

1  P E R U S -  JA  T U N N I ST E T I E D OT   

1.1 Tunnistetiedot 
Asemakaavan selostus, joka koskee Himangan Mäntyperän alueelle sijoittuvaa asemakaavan muutosta ja 
laajennusta. Asemakaavan muutos alue käsittää Mäntyperäntien itäpuolisen alueen ja laajennusalue länsi-
puolisen alueen. Asemakaavan muutos koskee kirkonseudun asemakaavan mukaisia kortteleita 18, 28 ja 101 
sekä osia korttelista 19. 

Kunta:   Kalajoki   
Kunnanosa:   Himanka  
Kaavan nimi:   Asemakaavan muutos ja laajennus Mäntyperän alueella 
Kaava-alueen koko:  noin 7,6 ha  
Kaavanlaatija:  Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut/kaavoitus 
 
Kaavan vireilletulo: Asemakaavan muutoksen laatimisesta on päätetty kaupunginhallituksessa 

20.4.2020 § 111. Kaavan vireilletulosta on tiedotettu Kalajokiseutu -lehdessä ja 
kaupungin kotisivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin yleisesti 
nähtäville 30.4.2020 alkaen.  

Kaavan nähtävilläolot: Kaavaluonnos 11.6. - 7.8.2020  
  Kaavaehdotus 5.11.-7.12.2020 
 
Hyväksymispäivämäärät: Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta 2.2.2021 § 17 
  Kaupunginhallitus 15.2.2021 § 36   

Kaupunginvaltuusto 23.2.2021 § 8 
 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
Kaavoitettava alue sijoittuu Kalajoen Himangalle, Himangan kyläkeskuksen alueelle. Asemakaa-
van muutoksen ja laajennuksen alue sijoittuu Mäntyperäntien molemmin puolin kaupungin omis-
tamien maiden osalle. Mäntyperäntien länsipuolinen osa on asemakaavan laajennuksen alueetta 
ja idänpuoleinen osa asemakaavan muutosta. Muutosalue on kokonaisuudessaan rakentuma-
tonta peltoaluetta, jonka läheisyydessä on jo rakentunutta kunnallistekniikkaa. Muutosalue on 
voimassa olevassa kaavassa MT-aluetta. Myös laajennusosan alue sijaitsee peltoalueella, jota ra-
jaa osin rakentunut ympäristö. Mäntyperän alue on ollut vuosien saatossa kysyttyä rakentamisen 
aluetta. Kaavamuutosalue on esitetty kuvassa 1.  

1.3 Asemakaavan nimi ja tarkoitus 
Asemakaavan muutoksen nimi on Himangan asemakaavan muutos ja laajennus Mäntyperän alu-
eella. Kaavoitettavat maat ovat lähes kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa. Asemakaavan 
muutoksen ja -laajennuksen tarkoituksena on täydentää ja tiivistää olemassa olevaa asuinraken-
netta sekä hyödyntää alueelle rakennettu kunnallistekniikka. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen 
on yksi kaupungin tavoitteista vuodelle 2020 suunniteltujen kaavahankkeiden teemasta. 
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2  T I I V I ST E L M Ä  

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Asemakaavan muutoksen suunnittelutyö on käynnistetty Kalajoen kaupunginhallituksen päätök-
sellä 20.4.2020 § 111 ja saatettu vireille asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtä-
ville 30.4.2020 alkaen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta on kuulu-
tettu Kalajokiseutu -lehdessä ja kaupungin kotisivuilla. Kaavaprosessin eri vaiheissa tiedotetaan 
kaavamuutosalueen maanomistajia, sekä alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajia kir-
jeitse.  

Kaavaluonnosta valmisteltiin nähtäville asettamista varten keväällä 2020. Virelletulovaiheessa on 
kaikkia kortteleiden kaava-alueen maanomistajia tiedotettu hankkeesta. Kaavaluonnosaineisto 
pidettiin yleisesti nähtävillä 11.6. - 7.8.2020 välisen ajan Kalajoen kaupungin kotisivuilla sekä kau-
pungintalolla.  

Suomessa vallitsee poikkeustila koronaviruksen vuoksi ainakin kevään 2020 ajan. Kalajoen kau-
pungintalon ollessa suljettuna epidemian vuoksi, kaava-aineisto pidetään nähtävillä kokonaisuu-
dessaan kaupungin kotisivuilla. Vireilletulon yhteydessä osallistumis- ja arviointisuunnitelma tei-
pattiin kaupungintalon pääikkunaan sekä Himangan palvelutoimiston ikkunaan. Luonnosvaiheen 
kaavakartta teipataan kaupungintalon pääikkunaan, jotta se on asukkaiden nähtävissä. Muu 
kaava-aineisto (kaavaselostus liitteineen) voidaan toimittaa postitse sitä pyytäville. Kaavoituksen 
henkilökunta on lisäksi tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostilla lisätietojen antamista varten. 

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta päätti 6.10.2020 § 125 kaavaehdotuksen nähtäville asettami-
sesta. Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 5.11.- 7.12.2020 välisen ajan kaupungintalolla 
sekä kaupungin kotisivuilla. 

Kaupunginhallitus päätti esittää asemakaavan hyväksymistä kaupunginvaltuustolle kokoukses-
saan 15.2.2021 § 36. Kalajoen kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 23.22021 § 8. 

2.2 Asemakaava 
Asemakaavan muutosalue on osa Himangan asemakaava-aluetta, koskien kortteleita 18, 19, 28 ja 
101. Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1989. Asemakaavan muutoksen ja -laajennuksen 
tarkoituksena on täydentää ja tiivistää olemassa olevaa asuinrakennetta sekä hyödyntää alueelle 
rakennettu kunnallistekniikka. Alueelle on rakennettu kunnallistekniikka, joten alueen saattami-
nen rakennetuksi ympäristöksi olisi järkevää kunnallisteknisten kustannusten vuoksi, sekä kes-
kusta-alueen yhdyskuntarakenteen tiivistämiseksi. 

Kaava laaditaan kaupungin omana työnä. Alueelle ei laadita erillisselvityksiä, ellei kaavahankkeen 
edetessä niille ilmene tarvetta. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
Asemakaavan toteuttamisesta vastaa katujen ja kevyen liikenteen väylien osalta Kalajoen kau-
punki. Kaavan toteuttaminen voi käynnistyä kaavan saatua lainvoiman. Kaavan toteuttaminen voi-
daan tehdä myös vaiheittain. 
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3  S U U N N I T T E LU N  L Ä H TÖ KO H DAT  

3.1 Alueen yleiskuvaus 
Kaavoitettava alue sijoittuu Himangan kyläkeskuksen läheisyyteen, Mäntyperän alueelle. Asema-
kaavan muutosalue sijoittuu valtatien 8 länsipuolelle ja rajoittuu Sautinkarintiehen, Raumankarin-
tiehen ja Kanttarinkujaan. Alue on maastollisesti hyvin tasaista eikä suuria korkeuseroja ole.   

Muutosalueeseen sisältyy voimassa olevan asemakaavan mukaista maatalousaluetta, erillispien-
talojen korttelialueita ja katualueita. Muutosalueen osalta rakentumaton alue on peltoaluetta 
sekä korttelin 28 osalta tontteja, jotka eivät ole rakentuneet. Muilta osin Mäntyperän alue on 
melko tiheästi rakentunutta vanhaa omakotitaloasumiseen osoitettua aluetta. Kaava-alueella ei 
ole rakennettuja kevyen liikenteen väyliä tai muuta reitistöä katujen lisäksi.  

 

 
Kuva 1. Kaavamuutosalueen sijainti opaskartalla. Punaisella on merkitty kaavaluonnos VE1 ja si-
nisellä kaavaluonnos VE2. Kaavaehdotus muodostui näiden vaihtoehtojen yhdistelmästä. 

3.1.1 Luonnonympäristö 

Alue on vanhaa merenpohjaa, josta on myöhemmin muodostunut alavaa maatalousmaata ja edel-
leen taajama-aluetta asutuksineen. Kaava-alueen ympäristö on käytännössä lähes kokonaan ra-
kennettua ympäristöä, jolla on tyypillistä omakotialueen kasvillisuutta ja eläimistöä. Laajen-
nusosan peltoaukeiden reunamilla on jonkin verran metsäisiä alueita, mutta suurempia talous-
metsäalueita suunnittelualueella ei ole. Suurin osa suunnittelualueesta sijoittuu avoimille pelto-
alueille.  
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Kuva 2. Ilmakuvassa näkyy peltoaluetta rakennetun asutuksen ympäröimänä. 

Pienilmasto 
Suunnittelualueen virkistysarvo käsittää pääosin alueella olevan peltomaiseman asutuksen kes-
kellä sekä muutaman lähiympäristössä sijaitsevan lähivirkistysalueen. Peltomaisemaa reunusta-
vat alueen ympärille rakentuneet asuinalueet, jonne on rakentunut omakotitaloja ja talousraken-
nuksia. Suoria näkymiä laajoille peltoalueille on peltotien varrella olevilta tonteilta sekä osin Män-
typeräntien varrella olevilta tonteilta. Päätuulensuunta rannikolla on lounas-kaakko. Koska suun-
nittelualue ei sijoitu välittömästi meren läheisyyteen, tuulet ovat jo jonkin verran vaimenneet 
suunnittelualueella ja alueella olevan puuston ja rakennuskannan vuoksi tuulet eivät pääse puhal-
tamaan alueella täysin esteettä. Suunnittelualueella olevilla peltoaukeilla tuuli pääsee kuitenkin 
jonkin verran voimistumaan. Muutoin meren läheisyys vaikuttaa lähinnä ilman kosteuden ja sa-
teiden myötä. 

Maisema 

Suunnittelualue on maisemaltaan peltomaisemaa, jota ympäröivät rakentuneet asuinalueet. Alu-
eella on myös metsäistä ympäristöä. 

Pohjavesialueet 
Suunnittelualueelle sijoittuu Tiilipruukinkankaan pohjavesialue (luokka 2).   
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Kuva 3. Pohjavesialueen rajaus Himangan Mäntyperän alueella. 

Ympäristön häiriötekijät 
Kaava-alueella ei sijaitse ympäristönsuojelun kohteita eikä ympäristöhäiriötä aiheuttavia tekijöitä 
tai pilaantuneita maa-alueita.  

3.1.2 Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee vanhaa kulttuuriympäristöä. Mäntyperän alueen asuin- 
ja liikerakennukset ovat peräisin useilta eri aikakausilta ja katuverkosto on muodostunut pitkän 
ajan kuluessa. Mäntyperäntie on yksi alueen kokoojakaduista. Muut kadut ovat luonteeltaan pie-
nempiä tonttikatuja, jossa liikenne on vähäistä.  

Rakennettu kulttuuriympäristö 
Suunnittelualueelle ei sijoitu valtakunnallisesti merkittävää rakennettua ympäristöä. Alueen lä-
heisyydessä sijaitsee kuitenkin Raumankarin vanha asutus ja Himangan kirkko, jotka ovat osa val-
takunnallisesti merkittävää rakennettua ympäristöä. Raumankari on yksi tunnetuimmista Pohjan-
maan rannikkopitäjien jokisuussa sijaitsevista historiallisista markkinapaikoista. Markkinapaikalle 
kehittynyt kirkonkylä on säilyttänyt tiiviin rakenteensa ja pienimittakaavaisen rakennuskantansa. 
Himangan kirkko on tunnetun keskipohjalaisen kirkonrakentajan Jacob Rijfin 1700- ja 1800-luvun 
taitteessa suunnittelema kirkko, jonka 1800-luvun lopulla tehdyistä korjauksista peräisin oleva asu 
on erinomaisesti säilynyt. 

 

Kuva 4.Valtakunnallisesti merkittävä 
rakennetun kulttuuriympäristön rajaus 
Himangalla.  

 



Kalajoen kaupunki | Mäntyperän asemakaavan muutos ja laajennus 
 _______________________________________________________________________________________ 
 

 

8 

 

Muinaisjäännökset 
Alue sijoittuu tehdyn arkeologisen inventoinnin alueeseen, joka tehtiin Himangan Kirkonseudun 
asemakaavan muutosalue ja Vt 8:n länsipuolinen alue välillä Lestijoki – Kokkolan raja vuonna 
2017. 

Palvelut, työpaikat ja väestö 
Suunnittelualueelle ei osoiteta asemakaavan muutoksen ja -laajennuksen yhteydessä uusia työ-
paikkoja. Alueella sijaitsee nykyiselläänkin vain omakoti- ja rivitaloasumista. Palveluita tai työpaik-
koja ei ole, vaan ne sijoittuvat Himangan kyläkeskustaan. 

Kunnallistekniikka 
Kaava-alueelle sijoittuu kunnallisteknistä verkostoa, kuten viemäri-, vesijohto- ja kaukolämpölin-
joja (kuva 5). Kaukolämpölinja kulkee peltoalueen halki. Rakennetut kadut ovat pääosin asfaltoi-
tuja sekä osittain sorapintaisia. 20 kV:n ja 0,4 kV:n maakaapeliverkkoa sijoittuu katurakenteiden 
varsille. Lähin sammutusveden paloposti sijoittuu kaava-alueelle Mäntyperäntien ja Kanttarinku-
jan risteykseen. 
 

     
Kuva 5. Alueen kunnallistekniikka. Vasemmassa kuvassa punaisella värillä on esitetty viemärit, 
sinisellä vesijohdot, ruskealla kaukolämpö ja vihreällä hulevesiverkosto. Oikeanpuoleisessa ku-
vassa on esitetty lähimmän palopostit sinisellä ympyrällä. 
 
Liikenne 
Liikennemääriä suunnittelualueella ei ole mitattu ja arvion mukaan ne ovat vähäiset. Läpikulku 
liikennettä alueella ei ole, sillä Sautinkarintie päättyy niemeen, jossa toimii nykyisellään leirintä-
alue. Suunnittelualueen liikenne koostuu siis lähinnä alueen asukkaiden ja kesäisin lomalaisten 
liikkumisesta. Lähimmät mitatut liikennemäärät ovat Sautinkarintieltä 449 ajoneuvoa vuorokau-
dessa sekä valtatien 8 liikennemäärät, jotka ovat Pohjoisesta tullessa 5918 ajoneuvoa vuorokau-
dessa ja Etelästä päin tultaessa 3997 ajoneuvoa vuorokaudessa.  

Suunnittelualueen lähiympäristössä on viheralueita, mutta viheralueille ei ole toteutettu kevyen 
liikenteen reitistöjä. Suunnittelualueella ei myöskään ole kevyen liikenteen väyliä.  
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Kuva 6. Rakeisuuskartta suunnittelualueen lähiympäristöstä. Vihreällä osoitetut alueet ovat voi-
massa olevan asemakaavan mukaisia viheralueita. Kevyen liikenteen väylistä punaisella katkovii-
valla on merkitty olemassa olevat väylät ja sinisellä viheralueiden yhteyteen asemakaavassa osoi-
tetut väylät. Sinisellä on lisäksi osoitettu Mäntyperäntien varteen kevyen liikenteen väylä, jonka 
rakentaminen kokoojakadun varteen tulee erikseen tutkia.  

3.1.3 Maanomistus 

Pääosa kaava-alueesta on Kalajoen kaupungin omistuksessa. Alueella sijaitsee muutamia jo ra-
kentuneita tontteja, joissa on yksityinen maanomistus. Muutamilla tonteilla on myös laajentumis-
tarpeita, jotka huomioidaan kaavoituksen yhteydessä. Kuvassa 7 on esitetty Kalajoen kaupungin 
maanomistus suunnittelualueella. 

 

Kuva 7. Kaupungin maanomistus on esi-
tetty sinisellä ja kaava-alueen rajaus 
mustalla pistekatkoviivalla. Kaupungilta 
vuokrattu maa-alue on esitetty tumman 
sinisellä. 
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4  S U U N N I T T E LU T I L A N N E  

4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mu-
kaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden tehtävänä on mm. varmistaa valtakunnal-
lisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä 
valtion viranomaisten toiminnassa, auttaa saavuttamaan hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys. 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on 
edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toimin-
nassa. 

Valtioneuvosto on tehnyt 30.11.2000 päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. 
Päätös tuli voimaan 26.11.2001. Valtioneuvosto on 14.12.2017 päättänyt valtakunnallisten aluei-
denkäyttötavoitteiden uudistamisesta. Tavoitteita uudistettiin siten, että ne koskevat nykyistä ra-
jatummin keskeisimpiä valtakunnallisia näkökohtia ja ovat nykyistä selkeämpiä. Päätös tuli voi-
maan 1.4.2018. Päätöksellä korvattiin aikaisemmin tehdyt päätökset. 

Valtioneuvoston päätöksessä uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu viiteen 
asiakokonaisuuteen: 
• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
• Tehokas liikennejärjestelmä 
• Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
• Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

4.2 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 
Suunnittelualueella on voimassa Keski-Pohjanmaan maakuntakaava ja vaihemaakuntakaavat nii-
den merkintöjen osalta, joita ei ole kumottu Pohjois-Pohjanmaan vahvistetuissa vaihekaavoissa. 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 
Ympäristöministeriön 17.2.2005 vahvistamassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa Himanka 
ei kuulunut vielä Pohjois-Pohjanmaan maakunta-alueeseen. Maakuntakaavan uudistus on käyn-
nissä ja kuntaliitoksen myötä Himanka on mukana Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa. 

 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1 vaihekaava on vahvistettu 23.11.2015. Suunnittelualue 
on 1. vaihemaakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta (A), jossa lisämerkintä –1 osoittaa, että 
alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa huomioon maankohoamis-
rannikon erityispiirteet. 

Kuva 8. Ote Pohjois-Pohjan-
maan maakuntakaavan yhdis-
telmäkartasta (2018). 
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Kuva 9. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1.vaihekaavasta (2015). 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaava on kuulutettu voimaantulleeksi 2.2.2017. 
Suunnittelualue on myös 2. vaihemaakuntakaavassa merkitty taajama-alueeksi. Suunnittelualue 
sijoittuu alueelle, joka on ylikunnallista maaseutuasutuksen aluetta (mk-8), jolla kehitetään erityi-
sesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä mai-
semaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. mk-8 -merkinnän selitys; Les-
tijokilaakso. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota Lestijoen 
luonnontilaisen jokivesistön koko valuma-alueen vedenlaadun turvaamiseen. Suunnittelualueen 
itäpuolelle on osoitettu valtakunnallisesti arvokkaana rakennettuna kulttuuriympäristönä Sautin-
karintien varren aluetta. Viheryhteystarve -merkinnällä (vihreä nuolikatkoviiva) on osoitettu poh-
jois-etelä suuntainen yhteys valtatien länsipuolelle. Virkistys- ja matkailukohde -merkinnällä (vih-
reä kolmio) on osoitettu Sautinkarin alueelle seudullisesti merkittävä virkistys- ja matkailupalve-
lujen kehittämiskohde. 

 

Kuva 10. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaavasta (2017). 

4.3 Yleiskaava 
Himangan alueella ei ole voimassaolevaa yleiskaavaa, joten maakuntakaava ohjaa suoraan alueen 
asemakaavoitusta. 

4.4 Asemakaava 
Kaavamuutosalue sisältyy osin Himangan kirkonseudun asemakaavaan. Alueella on voimassa 
oleva asemakaava vuodelta 1982. Muutosalue sijoittuu pääosin peltoalueelle, joka on voimassa-
olevan asemakaavan mukaista MT-aluetta. Muutoksessa on mukana korttelit 18, 28 ja 101 sekä 
osia korttelista 19. 
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Voimassaolevassa asemakaavassa peltoalue Peltotien varrella on osoitettu maatalousalueeksi 
(MT). Muutoksessa mukana olevat korttelit 18, 28 ja 101 sekä osat korttelista 19 on osoitettu 
erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Muutosalueeseen sisältyy lisäksi puisto- ja katualueita. 

 
Kuva 11. Ote voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmästä. 

4.5 Muut suunnitelmat ja selvitykset 
Rakennusjärjestys 
Rakennusjärjestys on hyväksytty Kalajoen valtuustossa 30.1.2003 § 9. Rakennusjärjestystä ollaan 
uudistamassa siten, että tavoitellaan uuden rakennusjärjestyksen astuvan voimaan vuoden 2021 
alusta. 

Rakennuskiellot 
Suunnittelualue ei ole rakennuskiellossa. 

Pohjakartta 
Kalajoen asemakaavoitetulle alueelle on tehty numeerinen pohjakartta, jota pidetään ajan tasalla 
maastomittauksin kaupungin toimesta. Korkeuskäyrät on vuonna 2012 muutettu N2000- järjes-
telmään. Pohjakartta on MRL:n 54 a §:n mukainen ja täyttää JHS 185:n vaatimukset. 

 

5  A S E M A K A AVA N  S U U N N I T T E LU N  VA I H E E T  

5.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
Mäntyperän asemakaavanmuutos ja -laajennus on esitetty kaavoitusohjelmassa käynnistettä-
väksi vuoden 2020 aikana. Kaavoitettavat maat ovat lähes kokonaisuudessaan kaupungin omis-
tuksessa. Asemakaavan muutoksen ja -laajennuksen tavoitteena on täydentää ja tiivistää ole-
massa olevaa asuinrakennetta sekä hyödyntää alueelle rakennettu kunnallistekniikka. Yhdyskun-
tarakenteen tiivistäminen on yksi kaupungin tavoitteista vuodelle 2020 suunniteltujen kaavahank-
keiden teemasta. 
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5.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
Mäntyperän alueen asemakaavan muutos on esitetty vuoden 2020 kaavoituskatsauksessa ja kaa-
voitusohjelmassa aloitettavaksi vuoden 2020 aikana. Kaava käynnistettiin kaupunginhallituksen 
päätöksellä 20.4.2020 § 111 ja saatettiin vireille asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
julkisesti nähtäville 30.4.2020 alkaen.  

5.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

5.3.1 Osalliset  

Osallisia ovat kaikki, jotka tuntevat itsensä osallisiksi. MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen 
maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomatta-
vasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osal-
lisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, esimerkiksi arvioida kaavan vaikutuksia ja 
lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä, tai jättää muistutuksia kaavaehdotuksesta.  

Viranomaisia ovat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjan-
maan liitto, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Pohjois-Pohjanmaan museo, Museovirasto sekä Kalajoen 
kaupungin tekninen-, ympäristö- ja sivistyslautakunta. Muita toimijoita alueella ovat Elisa Oyj, 
Korpelan Voima Oy, Kalajoen Lämpö Oy sekä Osuuskunta Valkeavesi. Osallisia ovat myös alueella 
toimivat erilaiset yhdistykset. 

Suomessa vallitsee poikkeustila koronaviruksen vuoksi ainakin kevään 2020 ajan. Kalajoen kau-
pungintalon ollessa suljettuna epidemian vuoksi, kaava-aineisto pidetään nähtävillä kokonaisuu-
dessaan kaupungin kotisivuilla. Vireilletulovaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelma teipat-
tiin kaupungintalon ja Himangan palvelukeskuksen pääikkunaan. Luonnosvaiheen kaavakartta tei-
pataan kaupungintalon ja Himangan palvelukeskuksen pääikkunaan, jotta se on asukkaiden näh-
tävissä. Muu kaavaluonnosaineisto (kaavaselostus liitteineen) voidaan toimittaa postitse sitä pyy-
täville. Kaavoituksen henkilökunta on lisäksi tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostilla lisätieto-
jen antamista varten. 

5.3.2 Vireilletulo 

Kalajoen kaupunginhallitus päätti saattaa kaavahankkeen vireille kokouksessaan 20.4.2020 § 111. 
Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 
30.4.2020 alkaen kaupungin kotisivuilla. Suomessa olevan poikkeustilan johdosta osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma teipattiin myös kaupungintalon ja Himangan palvelukeskuksen pääikkunaan, 
koska kaupungintalo on tilanteesta johtuen suljettuna. Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu osal-
lisille kaupungin ilmoitustaululla, kaupungin ilmoituslehdessä ja kaupungin nettisivuilla. Kaava-
alueen maanomistajia tiedotettiin kirjeitse. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavaselos-
tuksen liitteenä (Liite 1). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaa 
valmisteltaessa. 

5.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Kaavaluonnosaineistoa valmisteltaessa kaava-alueen rajaus määriteltiin kaupungin omistamien 
maa-alueiden mukaiseksi. Kaavaluonnosta valmisteltaessa päätettiin valmistella kaksi erilaista 
vaihtoehtoa asetettavaksi julkisesti nähtäville. Kaavaluonnosaineisto asetettiin julkisesti nähtä-
ville MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti. Kaavaluonnosten nähtäville asettamisesta kuulutettiin kau-
pungin kuulutuslehdessä sekä kotisivuilla osallisten kuulemista varten. Kaavaluonnoksesta pyy-
dettiin lausunnot viranomaisilta ja muilta toimijoilta. Kaava-alueen maanomistajia tiedotettiin kir-
jeitse kaava-aineiston nähtäville asettamisesta. Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipiteensä 
kaava-aineistosta.  
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Suomessa olevan poikkeustilan johdosta kaavaluonnoskartta teipattiin kaupungintalon ja Himan-
gan palvelukeskuksen pääikkunaan, koska kaupungintalo on tilanteesta johtuen suljettuna. Muu 
valmisteluaineisto voidaan toimittaa postitse sitä pyytäville. Kokonaisuudessaan kaava-aineisto 
on nähtävillä kaupungin kotisivuilla normaalisti. Myös sähköinen palautekanava löytyy kotisi-
vuilta. Kaavoituksen henkilökunta on lisäksi tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostilla lisätieto-
jen antamista varten.  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Otteet kaavaluonnoksista. 

Lausunnot ja mielipiteet; Luonnosaineistosta saatiin viisi lausuntoa ja neljä mielipidettä. Lausun-
noissa ei ollut huomautettavaa kaavaan. Mielipiteillä vaikutettiin kaavaehdotuksen valmisteluun. 
Mieliteissä vastustettiin läpikulkuyhteyttä Rannankarintielle.  

Kaavaehdotusaineisto asetetiin julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti 30 päivän 
ajaksi kaupungin kotisivuille www.kalajoki.fi sekä tulostettuna kaupungintalolle. Kaavaehdotuk-
sen nähtäville asettamisesta kuulutettiin kaupungin kuulutuslehdessä sekä kotisivuilla osallisten 
kuulemista varten. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja muilta toimijoilta 
MRA 28 § mukaisesti. Kaava-alueen maanomistajia tiedotettiin kirjeitse ehdotuksen nähtäville 
asettamisesta. Osallisilla oli mahdollisuus jättää ehdotuksesta muistutuksia normaaliin tapaan. 

 
Kuva 13. Ote kaavaehdotuksesta. 

Luonnos 1 Luonnos 2 
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Lausunnot ja muistutukset; Kaavaehdotukseen saatiin neljä lausuntoa: Pohjois-Pohjanmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Pohjois-Pohjanmaan museo (ar-
keologia ja rakennettu kulttuuriympäristö). Lausuntojen perusteella ei kaavakartalle ollut tarpeen 
tehdä muutoksia. Lisäksi saatiin yksi muistutus jonka johdosta Kanttarikujan ja Peltotien välistä 
puistoaluetta levennettiin kaventamalla korttelin 19 tontteja 6 ja 7. Tehty vähäinen muutos ei 
edellytä kaavan uudelleen nähtäville asettamista. Kaavoittajan vastineet lausuntoihin ja muistu-
tukseen on liitteenä. 

Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätök-
sestä kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, Kalajokiseutu -lehdessä sekä kaupungin kotisivuilla. 

5.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua ei ollut tarpeen järjestää, sillä kaavahankkeen muutokset 
eivät ole vaikutuksiltaan valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä. Luonnosvaiheen näh-
tävillä olon jälkeen saadun palautteen perusteella ei MRL 66 §:n mukaisen viranomaisneuvottelun 
katsottu olevan tarpeellista.  

5.4 Asemakaavan tavoitteet 

5.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on edesauttaa tonttivarannon rakentuminen, parantaa 
kunnallistekniikan hyödyntämistä sekä tiivistää yhdyskuntarakennetta sijainnillisesti erinomai-
sella paikalla Himangan kyläkeskuksen tuntumassa.  

5.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Kaavahankkeen aikana esiin tulevat tarkentuvat tavoitteet esitetään kaavatyön edetessä. Uusia 
tavoitteita ei kaavan valmistelun yhteydessä esiintynyt. 

Osallisten tavoitteet; Uusia, luonnosvaihtoehdoista poikkeavia tavoitteita ei palautteen perus-
teella tullut. 

5.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot 
Asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheessa laadittiin vaihtoehtoja omakoti- ja rivitaloasumisen 
sijoittumismahdollisuuksista suunnittelualueelle. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on lähes 
kokonaan peltoaluetta, joka on osoitettu MT-merkinnällä. Himangalla ei ole tonttivarantoa juuri-
kaan rivitalotonttien osalta, joten kaavoituksen yhteydessä päädyttiin tarkastelemaan myös aina-
kin yhden rivitalotontin sijoittamista alueelle. Rivitalotontin osoittaminen takaa keskusta-alueen 
tonttivarannon monipuolisuutta ja tuo alueen rakenteeseen vaihtelua. Vaihtoehdoissa tarkastel-
tiin kahden rivitalotontin sijoittamista alueelle (VE 1 ja VE 2) sekä yhden rivitalotontin sijoittamista 
alueelle (VE 3 ja VE 4). Vaihtoehtojen välillä on eroja AO-tonttien määrässä ja suuruudessa. Suu-
remmat tontit mahdollistavat omakotitalojen lisäksi myös paritalojen rakentamisen tonteille. 

Vaihtoehto 1; Vaihtoehdossa yksi rivitalotontit on sijoitettu Peltotien varteen. Ratkaisu vaatii vain 
laajennuksen osalta uutta katurakennetta. Muutosalueella voimassa olevan asemakaavan mu-
kaista katua pystytään hyödyntämään, eikä tältä osin muodostu uusia katualueita. AO-tontit muo-
dostuvat vaihtoehdossa 1 melko tavanomaisen kokoisiksi ja kortteliin 18 rakentuneisiin tontteihin 
osoitetaan pienet lisäalueet. Viheryhteys keskuspuistosta Sautinkarin suuntaan säilytetään ja lisä-
tään kevyenliikenteen yhteys Kanttarinkujalta Peltotielle. 
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Vaihtoehto 2; Vaihtoehdossa kaksi rivitalotontit on sijoitettu Peltotien varrelle, kuten vaihtoeh-
dossa 1, mutta toinen tonteista osoitetaan hieman isommaksi, jotta myös rakennusoikeuden 
määrä on hieman suurempi. Vaihtoehdossa kaksi viheryhteys keskuspuistosta siirtyy Peltotieltä 
Sautinkarin suuntaan lähtevälle katu- tai kulkuyhteysvaraukselle. Rivitalotonttien eri koot ja ra-
kennusoikeudet tuovat vaihtelua ympäristöön alueen muutoin ollessa omakotiasumiseen osoitet-
tua aluetta. Vaihtoehdossa kaksi uutta katurakennetta tulee vain laajennuksen osalle ja Peltotie 
hyödynnettäisiin voimassa olevan asemakaavan mukaisena. Korttelin 18 rakentuneille tonteille 
on osoitettu lisämaata. Korttelin 18 ja uusien laajennusosan tonttien väliin jää viherkaista. 

 

Vaihtoehto 3; Vaihtoehdossa kolme rivitalotonttia on sijoitettu Mäntyperäntien varteen. Pelto-
tien varrelle on sijoitettu ainoastaan AO-merkinnällä tontteja samoin kuin laajennuksen osallekin. 
Vaihtoehdon kolme mukaisella kaavaratkaisulla uusia AO-tontteja muodostuisi yhteensä 12 kpl. 
Korttelin 18 rakentuneille tonteille on osoitettu lisämaata. Korttelin 18 ja uusien laajennusosan 
tonttien väliin jää viherkaista. Uutta katurakennetta tulisi myös tässä vaihtoehdossa vain laajen-
nuksen osalle. Laajennusosan alue on metsäistä ympäristöä ja jättämällä alueelle viheraluetta py-
ritään säästämään alueen puustoa, jotta alueen luonne säilyisi rakentamisesta huolimatta met-
säisenä ympäristönä. Viheryhteys keskuspuistosta siirtyisi peltotieltä lähtevälle katu- tai kulkuyh-
teysvaraukselle.  

VE 1 

VE 2 
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Vaihtoehto 4; Vaihtoehdossa neljä osoitetaan VE 3 mukaisesti vain yksi rivitalotontti. Kulku rivita-
lotontille tapahtuu uuden kaavamuutoksen yhteydessä osoitettavan kadun kautta. Vaihtoeh-
dossa neljä uusia katurakenteita tulisi eniten, mutta myös tontteja olisi mahdollista muodostaa 
määrällisesti eniten. Vaihtoehdon 4 mukaisella ratkaisulla uusia AO-tontteja muodostuisi yh-
teensä 18 kpl. Mäntyperäntieltä osoitettu uusi katuyhteys laajennuksen alueelle ja se kulkee läpi-
kulkuyhteytenä Rannankarintielle asti.  

 

5.6 Vaihtoehtojen arviointi ja vertailu 
Vaihtoehtojen vertailussa tarkasteltiin tonttien ja rakennusmassojen sijoittumista sekä olevan ka-
tuverkon hyödyntämistä. Luonnoksesta päädyttiin valmistelemaan nähtäville kaksi erilaista ver-
siota, jotka ovat vaihtoehtojen 3 ja 4 mukaiset. Luonnoksissa haluttiin tuoda nähtäville kaksi eri-
laista vaihtoehtoa, jotta osallisilla olisi mahdollisuus tarkastella vaihtoehtoja ja esittää niistä mie-
lipiteensä. Molemmissa luonnonversioissa asemakaava voidaan toteuttaa vaiheittain tontteja 
kohtaan osoitetusta kiinnostuksesta riippuen. Osa vaihtoehdoista tehtiin tiiviimpinä ja tontit pie-
nempinä. Mäntyperän alueelle haluttiin kuitenkin osoittaa suhteellisen väljää rakentamista, jol-
loin tontit saattaisivat herättää laajempaa kiinnostusta kuin pienet tontit ja tiivis rakentaminen. 
Valitut ratkaisut ovat yhdyskuntateknisiltä kustannuksiltaan hieman erilaiset johtuen uusien ka-
tujen pituudesta. Rivitalotontteja osoitetaan molemmissa ratkaisuissa, kaavaluonnoksessa 1 rivi-

VE 3 

VE 4 
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talotontteja on kaksi ja kaavaluonnoksessa 2 rivitalotontteja on yksi. Kaavaluonnoksen 1 mukai-
sella ratkaisulla uusia AO tontteja muodostuisi 4 kpl ja vaihtoehdon neljä mukaisella ratkaisulla 18 
kpl.  

5.6.1 Kustannukset 

Kaavaluonnoksia valmisteltaessa tutkittiin vaihtoehtojen välisiä kustannuksia ja niiden jakautu-
mista laajennuksen ja muutoksen osalle. Suurimmat erot vaihtoehtojen välillä muodostuivat laa-
jennusosan tonttien määrästä riippuen. Vaihtoehdossa 2 tontteja on vähemmän sekä lukumää-
rällisesti, että pinta-alallisesti, jolloin myös kuluja tulee suhteessa enemmän tonttien neliöhinnan 
pysyessä samana. Vaihtoehdossa 1 tontteja on enemmän ja uutta katurakennetta muodostuisi 
kaavaratkaisussa enemmän. Ratkaisusta huolimatta kustannukset jakautuisivat tasaisesti ton-
teille, jolloin vaihtoehto 1 olisi kustannustehokkain ratkaisu. 

5.6.2 Kaavaratkaisu valmisteluvaiheen jälkeen 

Kaavaluonnoksia pidettiin nähtävillä kaksi erilaista vaihtoehtoa. Luonnosvaiheen palautteen jäl-
keen kaavaehdotukseksi valikoitu näiden kahden luonnoksen yhdistelmä. Uutta vaihtoehtotarkas-
telua ei ollut tarpeen tehdä enää luonnosvaiheen jälkeen. 

Kaavaehdotukseksi muodostui nähtävillä olleiden luonnosversioiden yhdistelmä, jonka valmiste-
lussa huomioitiin luonnoksista saatu palaute. Kaavaehdotuksesta saapui yksi muistutus, joka koski 
Kanttarinkujan ja Peltotien välistä puistoaluetta. Muistutuksen seurauksena kaavakartalla puisto-
aluetta laajennettiin hieman, jotta mahdollisesti toteutuva kevyenliikenteenyhteys aiheuttaisi 
mahdollisimman vähän haittaa olemassa oleville tonteille korttelissa 102. Uusien tonttien kooksi 
muodostuu muutoksesta huolimatta noin 1800 k-m2. 
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6  A S E M A K A AVA N  KU VAU S  

6.1 Kaavan rakenne 
Kaavalla muodostuu asumisen rakentamisaluetta sekä katu- ja viheralueita. Asemakaavan muu-
toksella rakennettua kunnallistekniikkaa hyödynnetään ja laajennuksen osalta sekä toisessa luon-
noksessa tonteille kulku osoitetaan uusien katuyhteyksien kautta.  

6.1.1 Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 7,6 ha. Asuinrakentamisen aluetta kaavalla muodostuu yhteensä 
noin 5,8 ha (75,9 %). Viheralueen osuus kaavan kokonaisalasta on 0,90 ha (11,9 %) ja katualueiden 
pinta-ala 0,9 ha (12,2 %). Pinta-alat korjattu ehdotusvaiheen nähtävillä pidon jälkeen tehdyn vä-
häisen muutoksen mukaisiksi. Muutokset päivitetty myös liitteenä olevaan asemakaavan seuran-
talomakkeeseen. 

Asuinrakentamiselle osoitetaan rakennusoikeutta 9454 k-m2, josta uutta muodostuu voimassa 
olevaan kaavaan nähden 5854 k-m2. Koko kaava-alueella asuinrivitalojen (AR) rakennusoikeutta 
muodostuu 3104 k-m2, erillispientalojen (AO) rakennusoikeutta 6350 k-m2.  

    
Kuva 13. Pinta-alat tonteille sekä katu- ja viheralueille. 

6.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Asemakaavan keskeisimpänä tavoitteena on tiivistää yhdyskuntarakennetta rakentuneen kunnal-
listekniikan mukaan sekä hyödyntää kaupungin omistuksessa olevia maa-alueita suositulla asuin-
alueella. Suunnittelualueelle osoitetaan pientalotontteja sekä kaksi uutta olevan katuverkon yh-
teyteen. Hyvin suunnitellut ja toteutetut asuintontit luovat alueelle viihtyisän ympäristön. 

6.3 Aluevaraukset 
Kaavalla osoitetaan asumisen alueita peltoalueille. Olemassa oleville katualueille ei esitetä suuria 
muutoksia. Uusia katualueita uudet asumisen alueet tuovat asemakaavaan jonkin verran.    

Erillispientalojen korttelialue (AO) -merkinnällä osoitetaan tontteja 25 kpl, joista 14 on uusia. Kort-
telissa 19 tonteille 6, 7 ja 9 sekä kortteleiden 18, 22 ja 101 tonteille kerrosluvuksi on osoitettu I. 
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Korttelissa 19 muille tonteille (1-4) ja korttelin 28 tonteille kerrosluvuksi on osoitettu Iu ½. Raken-
nusoikeutta uusilla tonteilla on 250 k-m2 ja 300 k-m2, mikä koko kaava-alueella on yhteensä 3700 
k-m2. Kokonaisuudessaan kaavalla muodostuu erillispientalojen korttelialueen rakennusoikeutta 
yhteensä 6350 k-m2, josta uutta 2750 k-m2. 

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR) -merkinnällä osoitetaan 
tontteja 3 kpl. Korttelin 19 tonteille kerrosluvuksi on osoitettu II ja korttelin 101 tontille I. Raken-
nusoikeus perustuu tontin pinta-alaan, tehokkuusluku näillä tonteilla on e=0.25. Pinta-alan ollessa 
12 416 m2, rakennusoikeutta muodostuu kaavalla yhteensä 3104 k-m2.  

Viheralueet 
Uusia viheralueita muodostuu kaavan laajennuksella erillispientalojen korttelialueen ympärille.  

Kävely ja pyöräily 
Himangan alueella on toteutettu etenkin vanhemmilla asuinalueilla hyvin vähän kevyen liikenteen 
verkostoa. Kaavassa on jätetty viheralueille varauksia kevyen liikenteen väylien toteuttamista var-
ten. Peltotien leveyteen on varattu riittävästi tilaa, jotta kevyen liikenteen väylä voidaan tarvitta-
essa toteuttaa. Suunnittelualuetta lähin kevyen liikenteen väylä kulkee Sautinkarintien varrella. 
Kokoojakatuna toimiva Mäntyperäntien varsi voi olla mahdollisesti tarpeeksi leveä yhtenäisen, 
ajoradasta korotetun kevyen liikenteen väylän rakentamista varten. 

Katualueet 
Kaavalla muodostuu uutta katualuetta n. 300 metriä. Molemmat uudet katualueet on toteutetta-
vissa vaiheittain, jolloin kunnallisteknisestä rakentamisesta aiheutuvat kulut voidaan jakaa use-
ammalle vuodelle tonttien kysynnän mukaan.   

6.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kaavakartalla. 

6.5 Nimistö 
Asemakaavassa esitetään uutta katua laajennusosalle, joka on nimetty Peräsintieksi. Uusi Pelto-
kuja -katu liittyy rakennettuun Peltotiehen. 

7  K A AVA N  VA I KU T U K S E T  
Koska Himangan alueella ei ole asemakaavoitusta ohjaavaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, ote-
taan asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin huomioon mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista 
säädetään. Mäntyperän kaavamuutoksella on vaikutuksia muun muassa alueen yhdyskuntaraken-
teen toimivuuteen, taloudellisuuteen ja ekologiseen kestävyyteen, rakennettuun ympäristöön ja 
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttöön. Virkistyskäytön huomioimiseen ja mah-
dollisuuteen yhtenäisen kokonaisuuden saavuttamiseen.  

7.1  Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
Kaavan vaikutukset ihmisten elinympäristössä liittyvät rakenteen tiivistymiseen ja maiseman 
muutokseen. Rakennusoikeuden määrä alueella lisääntyy uusien tonttien myötä, mutta asumisen 
muoto on yhtenäinen rakennetun ympäristön kanssa. Erillispientaloin suurehkoille tonteille ra-
kentuva ympäristö on maaseutumaisempaa ja viihtyisämpää kuin tiiviisti rakennettu. Alue tulee 
todennäköisesti olemaan lopputuloksena rauhallinen. Kaavatyössä on tarkasteltu viherverkoston 
ja kevyen liikenteen reittien yhtenäisyyttä Himangan keskustan alueella laajemmin. Suunnitelta-
essa tiivistyvää rakentamista, hyvät yhtenäiset kulkuyhteydet ovat keskeisessä asemassa ihmisten 
liikkumismahdollisuuksiin kyläkeskukseen ja muun katuverkoston välillä. Mikäli asemakaavoissa 
osoitettuja kevyen liikenteen reittejä tulevaisuudessa toteutetaan, on sillä vaikutusta myös kaava-
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alueen ulkopuolella olevien kiinteistöjen omistajille ja alueen asukkaille.  

7.2 Maisema, kulttuuri- ja luonnonympäristö 
Suurimmat muutokset kohdistuvat alueelle, joka on tällä hetkellä peltoaluetta. Alueen kehittymi-
nen erillispientaloalueena sopii maaseutumaiseen ympäristöön, joka sijoittuu jokirannan lähialu-
eelle. Peltomaisemaa jää edelleen laajennusalueen etelä ja länsipuolelle laajasti. Toisena rajaa-
vana tekijänä on vuosien saatossa rakentunut pientaloalue, johon kaavaratkaisun voidaan katsoa 
istuvan hyvin. Alueen läheisyydessä on vanhaa kulttuuriympäristöä jokirannassa, josta enimmässä 
määrin lähempänä kyläkeskustaa.  

7.3 Rakennettuun ympäristö ja yhdyskuntarakenne 
Ympäristö muuttuu kaavamuutoksen toteutuessa tiiviimmäksi ja yhtenäisemmäksi olemassa ole-
vaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Alueen rakentuminen tapahtuu pitkällä aikavälillä ja vai-
heittain, vaikka kunnallistekniikka alueelle on jo suurelta osin toteutettu. Kaavan myötä uutta ver-
kostoa toteutetaan tarpeen mukaan riippuen pientalotontteja kohtaan kohdistuvasta kiinnostuk-
sesta. Kaikki rakennuspaikat on liitettävissä olevan vesi- ja jätevesiverkoston piiriin. Alueella uudet 
rakennukset on mahdollisuus liittää myös kaukolämpöverkkoon, millä saavutetaan taloudellista 
hyötyä kokonaisuuden kannalta uusien liittyjien myötä.   

7.4 Liikenne 
Kaavamuutos aiheuttaa lisääntyvää liikennettä jonkin verran, sillä alueelle osoitetaan uusia raken-
nuspaikkoja. Kevyen liikenteen reittien toteuttaminen voi tulevaisuudessa tulle kysymykseen. Tu-
levaisuudessa tulee tarkasteltavaksi kevyen liikenteen verkoston kehittäminen laajemminkin Hi-
mangan kyläkeskuksen alueella. Alueelta on etäisyyttä koulukeskukseen vajaat 2 km ja kevyen 
liikenteen väylä on käytettävissä lähinnä kyläkeskustan alueella. Lapsimäärän mahdollinen lisään-
tyminen kaavan toteutumisen myötä voi tuoda painetta kevyen liikenteen tarkastelulle.  

7.5 Taloudelliset vaikutukset 
Kaavaratkaisulla pystytään hyödyntämään hyvin rakentunut kunnallistekniikka ja katurakenne. 
Useita tontteja voidaan osoittaa olevan katuverkon varteen. Uutta katuverkkoa voidaan toteuttaa 
vaiheittain, kun uusien tonttien kysyntä sitä edellyttää. Tonttimyynnin kautta saadaan rakennetun 
kunnallistekniikan kustannuksia katettua nykyistä tilannetta paremmin. Uuden katuverkon osalta 
on laskettu, että tonttien hintojen pysyessä kohtuullisena, Himangan kyläkeskuksen tasolla, kus-
tannukset saadaan katettua hyvin.   

8  A S E M A K A AVA N  TOT E U T U S  
Asemakaavan toteuttaminen voi alkaa asemakaavan muutoksen lainvoimaiseksi kuuluttamisen 
jälkeen. Alueen rakentamisen seurannasta ja valvonnasta vastaa ensisijaisesti rakennusvalvonta-
viranomainen.  

Alueen toteuttamisen ohjaamiseksi ei ole laadittu erillisiä rakennustapaohjeita. 
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Kaavaselostukseen ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset: 

1. Päivitetty pinta-alatiedot kohtaan 6.1.1 Mitoitus. 

2. Päivitetty kuva 13. 
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OSAL L I S TUMI S ‐   J A  ARV IO INT I SUUNN I T E LMAN   (OAS )  TARKO I TUS  

MRL 63 §:n mukaan  kaavaa  laadittaessa  tulee  laatia  suunnitelma osallistumis‐  ja  vuorovaikutusmenettelyistä  sekä 
kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis‐  ja arviointisuunnitelman avulla kaavan osalliset  saavat  tietoa kaavan 
lähtökohdista, aikataulusta sekä osallistumis‐ ja arviointimenettelystä.  Kaavahankkeen tullessa vireille OAS asetetaan 
nähtäville, jotta kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis‐ ja arviointimenetelmistä sekä kaavan 
vaikutusten arvioinnista. OAS:n nähtävillä olosta ilmoitetaan kaupungin ilmoituslehdessä ja virallisella ilmoitustaululla. 
Maanomistajille  ja  kaava  alueeseen  rajautuvien  kiinteistöjen  maanomistajille  OAS  lähetetään  kirjeitse.  OAS  on 
nähtävillä  Kalajoen  kaupungin  internetsivuilla  osoitteessa  www.kalajoki.fi  sekä  poikkeusoloista  johtuen 
kaupungintalon pääikkunassa. 

KAAVO I T ETTAVA  ALUE  

Kaavoitettava  alue  sijoittuu  Kalajoen  Himangalle,  Himangan  kyläkeskuksen  alueelle.  Asemakaavan  muutoksen  ja 
laajennuksen alue sijoittuu Mäntyperäntien molemmin puolin kaupungin omistamien maiden osalle. Mäntyperäntien 
länsipuolinen  osa  on  asemakaavan  laajennuksen  alueetta  ja  idänpuoleinen  osa  muutosta.  Muutosalue  on 
kokonaisuudessaan  rakentumatonta  peltoaluetta,  jonka  läheisyydessä  on  jo  rakentunutta  kunnallistekniikkaa. 
Muutosalue on voimassaolevassa kaavassa MT‐aluetta. Myös laajennusosan alue sijaitsee peltoalueella, jota rajaa osin 
rakentunut ympäristö. Mäntyperän alue on ollut vuosien saatossa kysyttyä rakentamisen aluetta. 

Kaavamuutos ja ‐laajennusalueelle sisältyvät voimassaolevan asemakaavan mukaiset korttelit 18, osa korttelista 19, 28 
sekä osa korttelista 101. Alueeseen kuuluu myös puisto‐, virkistys‐  ja maatalousalueita. Laajennus koskee kaupungin 
omistamaa kiinteistöä 208‐433‐7‐8. Laajennusalue rajautuu kortteleihin 18 ja 22. 

 

ASEMAKAAVO I TUSTA  OHJAAVAT   SUUNN I T E LMAT  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Maankäyttö‐  ja  rakennuslain  24  §:n  mukaan  alueiden  suunnittelussa  on  huolehdittava  valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. 

Pohjois‐Pohjanmaan maakuntakaava 

Ympäristöministeriön  17.2.2005  vahvistamassa  Pohjois‐Pohjanmaan maakuntakaavassa  Himanka  ei  kuulunut  vielä 
Pohjois‐Pohjanmaan maakunta‐alueeseen. Maakuntakaavan uudistus on käynnissä ja kuntaliitoksen myötä Himanka on 
mukana  Pohjois‐Pohjanmaan  maakuntakaavassa.  Ensimmäinen  vaihemaakuntakaava  on  vahvistettu  23.11.2015. 
Suunnittelualue  on  1.  vaihemaakuntakaavassa  taajamatoimintojen  aluetta  (A),  jossa  lisämerkintä  –1  osoittaa,  että 
alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet. 
Pohjois‐Pohjanmaan  maakuntakaavan  2.  vaihekaava  on  hyväksytty  7.12.2016.  Suunnittelualue  on  myös  2. 
vaihemaakuntakaavassa merkitty taajama‐alueeksi. 

Maakuntakaavan taajamatoimintojen alueen suunnittelumääräyksien mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
tulee  kiinnittää  erityistä  huomiota  alueiden  käyttöönottojärjestyksessä  ja  mitoituksessa  vaihtoehtoisten 
aluekokonaisuuksien  toiminnallistaloudelliseen  edullisuuteen,  ympäristön  laatuun  ja  kevyen  liikenteen 
toimintaedellytyksiin. 

Yksityiskohtaisemmassa  kaavoituksessa  tulee  edistää  yhdyskuntarakenteen  eheyttämistä  hajanaisesti  ja  vajaasti 
rakennetuilla  alueilla  sekä  taajaman  ydinalueen  kehittämistä  toiminnallisesti  ja  taajamakuvallisesti  selkeästi 
hahmottuvaksi  keskukseksi.  Yksityiskohtaisemmassa  kaavoituksessa  tulee  määritellä  kävelyn,  pyöräilyn  ja 
joukkoliikenteen  kannalta  edulliset  vyöhykkeet  taajamarakenteen  perustaksi.  Lisäksi  tulee  huomioida  kulttuuri‐  ja 
luonnonperintöarvojen  säilyminen  sekä  uudisrakentamisen  sopeutuminen  rakennettuun  ympäristöön. 
Maankäyttöratkaisuissa tulee pyrkiä hyvään energiatalouteen 
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Yleiskaava 

Alueella ei ole voimassaolevaa yleiskaavaa. 

 

Himangan kirkonseudun asemakaava 

Kaavamuutosalue  sisältyy  osin  Himangan  kirkonseudun  asemakaavaan.  Alueella  on  voimassa  oleva  asemakaava 
vuodelta 1982. Muutosalue sijoittuu pääosin peltoalueelle, joka on voimassaolevan asemakaavan mukaista MT‐aluetta. 
Muutoksessa on mukana korttelit 18 ja 28 sekä osia kortteleista 19 ja 101. 

 

KAAVAN   LAAT IM I S TARVE ,   LAAT I J A   J A   S E LV I T Y K SET  

Mäntyperän asemakaavanmuutos ja ‐laajennus on esitetty kaavoitusohjelmassa käynnistettäväksi vuoden 2020 aikana. 
Kaavoitettavat maat ovat lähes kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa. Asemakaavan muutoksen ja ‐laajennuksen 
tavoitteena  on  täydentää  ja  tiivistää  olemassa  olevaa  asuinrakennetta  sekä  hyödyntää  alueelle  rakennettu 
kunnallistekniikka.  Yhdyskuntarakenteen  tiivistäminen  on  yksi  kaupungin  tavoitteista  vuodelle  2020  suunniteltujen 
kaavahankkeiden teemasta. 

Kaava laaditaan kaupungin omana työnä. Alueelle ei laadita erillisselvityksiä, ellei kaavahankkeen edetessä niille 
ilmene tarvetta.   

 

KAAVAN  TAVO I T TEET   J A  VA I KUTUSTEN  ARV IO INT I  

Kaavamuutoksen ja ‐laajennuksen tavoitteena on tuottaa hyviä rakentamiskelpoisia tontteja sekä pientalo, että rivitalo 
rakentamiseen.  Kaavoitustyön  aikana  arvioidaan  hankkeen  vaikutuksia  muun  muassa  alueen  kaupunkikuvaan, 
liikenteeseen, palveluihin ja ympäristöön. 

 

OSAL L I S E T   J A  V I RANOMA I S TAHOT  

Osallisia ovat kaikki,  jotka tuntevat  itsensä osallisiksi. MRL 62 §:n mukaan 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.  Osallisilla  on  mahdollisuus  osallistua  kaavan  valmisteluun, 
esimerkiksi  arvioida  kaavan  vaikutuksia  ja  lausua  kirjallisesti  tai  suullisesti  mielipiteensä,  tai  jättää  muistutuksia 
kaavaehdotuksesta. 

Viranomaisia ovat Pohjois‐Pohjanmaan elinkeino‐ liikenne ja ympäristökeskus, Pohjois‐Pohjanmaan liitto, Jokilaaksojen 
pelastuslaitos, Pohjois‐Pohjanmaan museo, Museovirasto sekä Kalajoen kaupungin tekninen‐ ja ympäristölautakunta. 
Muita toimijoita alueella ovat Elisa Oy, Korpelan Voima Oy, Kalajoen Lämpö Oy sekä Osuuskunta Valkeavesi. Alueella 
toimivia yhdistyksiä ovat Himangan yrittäjät ry sekä Himangan kotiseutuyhdistys. Meneillään olevista kaavahankkeista 
saa tietoa kaavoitustoimesta sekä Kalajoen kaupungin internetsivuilta osoitteesta www.kalajoki.fi. 

Suomessa  vallitsee  poikkeustila  koronaviruksen  vuoksi  ainakin  kevään  2020  ajan.  Kalajoen  kaupungintalon  ollessa 
suljettuna  epidemian  vuoksi,  kaava‐aineisto  pidetään  nähtävillä  kokonaisuudessaan  kaupungin  kotisivuilla.  Lisäksi 
kaavakartta  teipataan  kaupungintalon  pääikkunaan,  jotta  se  on  asukkaiden  nähtävissä.  Muu  kaava‐aineisto 
(kaavaselostus liitteineen) voidaan toimittaa postitse sitä pyytäville. Kaavoituksen henkilökunta on lisäksi tavoitettavissa 
puhelimitse ja sähköpostilla lisätietojen antamista varten. 

KAAVAN  A I KATAULU  

Asemakaavan vireilletulo kuulutetaan keväällä 2020. Tavoitteena on saattaa kaavaluonnosaineisto yleisesti nähtäville 
ennen kesää 2020 tai alkusyksystä. Kaavaehdotusaineisto on tavoitteena valmistella palaute huomioiden loppuvuodesta 
2020, jolloin kaavan voimaantulo voi ajoittua myös vuodelle 2021. Kaavoituskatsauksessa 2020 on varauduttu tämän 
kaavahankkeen osalta myös vuoden 2020.   
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Ote kirkonseudun asemakaavasta. 

Ote maakuntakaavan yhdistelmäkartasta. Ote maakuntakaavan 3. vaihekaavasta. 

Ote maakuntakaavan 1. vaihekaavasta.  Ote maakuntakaavan 2. vaihekaavasta. 
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KAAVOITUSPROSESSI 

Kaavoitusta  säätelee maankäyttö‐  ja  rakennuslaki  (MRL)  sekä maankäyttö‐  ja  rakennusasetus  (MRA).  Kalajoen 

kaupunginvaltuuston päätöksen 27.5.2019 mukaan kaavoitusviranomaisena toimii kaupunginhallitus. Asemakaavan 

laatimisesta päättää kaupunginhallitus, elleivät kyseessä ole yhdyskuntakehityksen kannalta keskeiset tavoitteet, 

jolloin  päättäjänä  toimii  valtuusto.  Vähäiset  asemakaavan muutokset  hyväksyy  kaupunginhallitus.  Yleiskaavan 

laatimisesta  ja  hyväksymisestä  päättää  kaupunginvaltuusto.  Kaavojen  valmistelusta  vastaa  kaavoitus‐  ja 

elinvoimalautakunta. Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavoitustyön edetessä. 

 

1. KAAVAN VIREILLETULO JA OSALLISTUMIS‐ JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

MRL 63§ 

Kaavan vireilletulosta sekä osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmasta (OAS) ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin 

internetsivuilla ja kirjeitse osallisille.  

2. KAAVAN VALMISTELU‐ ELI LUONNOSVAIHE 

MRL 62§, MRA 30§ 

Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen asetetaan nähtäville palautteen saamiseksi  ja siitä pyydetään  lausunnot 

viranomaisilta. Luonnoksen nähtävillä olosta ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin internetsivuilla ja kirjeitse 

osallisille. Nähtävillä  oloaikana  kaavaluonnoksesta  voi  jättää mielipiteitä.  Ensimmäinen  viranomaisneuvottelu 

järjestetään tarvittaessa valmisteluvaiheessa. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville keväällä tai syksyllä 2020. 

3. KAAVAEHDOTUS 

MRL 65§, MRA 27§ (ak) ja MRA 19§ (yk) 

Kaavaehdotus  asetetaan  julkisesti  nähtäville  30  päivän  ajaksi.  Ehdotuksen  nähtävilläolosta  ilmoitetaan 

paikallislehdessä, kaupungin  internetsivuilla  ja kirjeitse osallisille. Kaupunkilaisilla  ja osallisilla on mahdollisuus 

tehdä  kaavasta  kirjallinen  muistutus  kaavan  nähtävilläoloaikana.  Kaavaehdotuksesta  pyydetään  lausunnot. 

Kalajoella  muistutukset  käsittelee  kaavoitus‐  ja  elinvoimalautakunta.  Muistutuksen  tehneille,  jotka  ovat 

ilmoittaneet osoitteensa,  ilmoitetaan kaupungin perusteltu kannanotto esitettyyn muistutukseen. Tarvittaessa 

ehdotusvaiheessa  voidaan  järjestää  viranomaisneuvottelu.  Kaavaehdotus  on  tavoitteellisesti  nähtävillä 

loppusyksystä 2020. 

4. KAAVAN HYVÄKSYMINEN 

MRL 52§, 37§ (yk) ja 67§ 

Kaupunginvaltuusto  käsittelee  kaavan hyväksymistä  kaupunginhallituksen esityksestä. Hyväksymispäätöksestä 

kuulutetaan  paikallislehdissä,  kaupungin  ilmoitustaululla  ja  kaupungin  internetsivuilla.  Kaavan  hyväksymistä 

koskevasta päätöksestä  lähetetään  tieto niille kaupungin  jäsenille sekä muistutuksen  tekijöille,  jotka ovat sitä 

kirjallisesti  pyytäneet.  Kaavan  hyväksymisestä  voi  valittaa  Pohjois‐Suomen  hallinto‐oikeudelle.  Pohjois‐

Pohjanmaan  ELY‐keskus  voi  tehdä  kaupungille  oikaisukehotuksen  valitusajan  kuluessa.  Kaava  hyväksytään 

tavoitteellisesti vuoden 2020 aikana. 

5. KAAVAN VOIMAANTULO 

MRA 93§ 

Mikäli hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hylätty, kaava kuulutetaan lainvoimaiseksi.  

YH T E Y S T I E DO T  
Kaavoituspäällikkö      Nina Marjoniemi    044‐4691 225 

Kaavasuunnittelija      Sanna Matkaselkä  044‐4691 450 

Kaavoitusteknikko      Terho Männistö    044‐4691 222 

E‐mail: etunimi.sukunimi@kalajoki.fi           www.kalajoki.fi 





Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 208 Kalajoki Täyttämispvm 24.02.2021
Kaavan nimi Himangan kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus Mäntyperän alueella
Hyväksymispvm 23.02.2021 Ehdotuspvm 06.10.2020
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 30.04.2020
Hyväksymispykälä 8 Kunnan kaavatunnus 208210223V008
Generoitu kaavatunnus 208V230221A8  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 7,6092 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 2,0260
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 5,5832
 

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 7,6092 100,0 9454 0,12 2,0260 5854
A yhteensä 5,7760 75,9 9454 0,16 3,6483 5854
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 0,9017 11,9   0,5523  
R yhteensä       
L yhteensä 0,9315 12,2   0,2755  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä     -2,4501  
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     



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 7,6092 100,0 9454 0,12 2,0260 5854
A yhteensä 5,7760 75,9 9454 0,16 3,6483 5854
AR 1,2416 21,5 3104 0,25 1,2416 3104
AO 4,5344 78,5 6350 0,14 2,4067 2750
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 0,9017 11,9   0,5523  
VP 0,1654 18,3   -0,1447  
VL 0,7363 81,7   0,7363  
VK     -0,0393  
R yhteensä       
L yhteensä 0,9315 12,2   0,2755  
Katuauk./torit 0,9185 98,6   0,2649  
LYT 0,0130 1,4   0,0106  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä     -2,4501  
MT     -2,4501  
W yhteensä       
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KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS HIMANGAN MÄNTYPERÄN ALUEELLA 

 

Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 11.6.‐7.8.2020 

 

KAAVOITTAJAN VASTINEET VALMISTELUVAIHEEN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 

Valmisteluvaiheen nähtävillä olleeseen kaava‐aineistoon saatiin seuraavat lausunnot (5 kpl) ja mielipiteet 

(4kpl): 

1. Pohjois‐Pohjanmaan elinkeino‐, liikenne ja ympäristökeskus (ELY‐keskus) 

2. Jokilaaksojen pelastuslaitos 

3. Verkko Korpela Oy 

4. Pohjois‐Pohjanmaan museo 2 lausuntoa, arkeologia ja rakennettu kulttuuriympäristö 

5. Mielipide 1 

6. Mielipide 2 

7. Mielipide 3 

8. Mielipide 4 

 

 

1) Pohjois‐Pohjanmaan elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus 

ELY‐keskuksella ei ole lausuttavaa kaavahankkeesta vaikutuksiltaan valtakunnallisten tai merkittä‐

vien maakunnallisten asioiden osalta. ELY‐keskus ei siten anna lausuntoa kaavaluonnosvaiheen ai‐

neistosta. Kaavahankkeen ehdotusvaiheessa, aineisto voidaan toimittaa ELY‐keskukselle tiedoksi 

lausuntopyynnön sijasta.  

Vastine: Merkitään tiedoksi.   

2) Jokilaaksojen pelastuslaitos 

Tiivis rakentaminen edellyttää, että tehokkaan pelastustoiminnan vaatimukset otetaan huomioon 

kaavoituksessa. Pelastuslain (379/2011) 11 §:n mukaan hälytysajoneuvoille tarkoitetut tiet on pi‐

dettävä ajokelpoisina ja esteettöminä. Lisäksi teiden tulee mahdollistaa pelastustoimen tehtävien 

hoito. Liikennejärjestelyiden tulee mahdollistaa kaava‐alueella olevien kohteiden mahdollisimman 

hyvä saavutettavuus myös pelastuslaitoksen raskailla ajoneuvoilla. Tämä tulee erityisesti ottaa huo‐

mioon suunniteltaessa katuja, joilla ei ole läpiajoa. Kaavoituksen yhteydessä tulee varmistaa, että 

alueelle suunniteltujen pistoteiden päiden kääntöympyröiden kääntösäteet ovat riittäviä myös ras‐

kaille pelastusajoneuvoille. 

Pelastuslain (379/2011) 30 §:n mukaan kunnan velvollisuus on huolehtia alueellaan sammutusve‐

den hankinnasta pelastuslaitoksen tarpeisiin. Riittävän tehokkaaksi sammutusvesijärjestelmä katso‐

taan, kun veden tuotto on yli 200 l/min. Sammutusvesipisteen tulisi olla 300 metrin säteellä kaava‐
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alueen kiinteistöistä. Kaavoituksen yhteydessä olisi syytä selvittää löytyykö riittävän tehokas vesi‐

asema kaava‐alueen sisältä tai sen välittömästä läheisyydestä. Uusien, korjattavien tai poistettavien 

palopostien ja vesiasemien sijoituksesta ja tarpeellisuudesta päättää pelastusviranomainen. Tämä 

tulee huomioida uusien alueiden kaavoituksessa sekä kaavamuutoksissa. 

Suunnittelualue kuuluu Tiilipruukinkankaan pohjavesialueeseen (luokka 2). Pelastusviranomainen 

pyytää huomioimaan sen, että tulipaloissa sammutusvedet saattavat muodostaa riskin alueen ym‐

päristölle. Sammutusvesien johtamiseen ja kokoamiseen tulisi siksi varautua ennakolta.  

Lisäksi pelastusviranomainen suosittelee sitovan rakennusalueen rajan merkitsemistä vähintään 4 

metrin etäisyydelle tontin naapurin puoleisesta rajasta, jotta naapurirakennusten väliseksi etäisyy‐

deksi tulisi Ympäristöministeriön asetuksen 29 §:n mukainen 8 metriä.  

Vastine: Täydennetään kaavaselostukseen edellä kuvattu mahdollisuus uuden palopostin paikasta. 

Rakennusten paloturvaetäisyydet huomioidaan rakennuslupien yhteydessä rakennusjärjestyksen 

mukaisesti. Rakennusjärjestyksessä todetaan; ”Milloin asemakaavassa ei ole määrätty rakennus‐

alaa, rakennuksen etäisyyden tontin rajasta tulee olla vähintään puolet sen rajan puoleisesta kor‐

keudesta ja vähintään 4 metriä.” Tonttien puoleisille rajoille ei Kalajoella ole ollut tarvetta esittää 

rakennusalueen rajaa, ellei kaavalla ole ollut tarve poiketa normaalista 4 metrin etäisyydestä.  

Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavakartalle.  

3) Verkko Korpela Oy 

Alueella on Verkko Korpela Oy:n 20 kV:n ja 0,4 kV:n maakaapeliverkkoa liitekartan mukaisesti ja tu‐

lee huomioida kaavoituksessa. Mikäli nykyistä verkostoa tai verkoston osia joudutaan siirtämään tai 

muuttamaan kaavamuutoksen takia, perimme siirto‐/muutoskustannukset siirron aiheuttajalta ra‐

kennuslain 89 § mukaisesti. Verkko Korpelalla ei ole muuta huomauttamista asemakaavamuutok‐

seen. 

Vastine: Täydennetään selostukseen tietoa maanalaisten johtojen sijainnista. 

4) Pohjois‐Pohjanmaan museo 2 lausuntoa, arkeologia ja rakennettu kulttuuriympäristö 

Arkeologia: Kaavaselostukseen on hyvä lisätä tieto arkeologisesta selvityksestä. Kaava‐alue on in‐

ventoitu Himangan Kirkonseudun asemakaavan muutosalue ja Vt 8:n länsipuolinen alue välillä Les‐

tijoki – Kokkolan raja arkeologisen inventoinnin yhteydessä vuonna 2017. Kaava‐alueella ei sijaitse 

arkeologisen kulttuuriperinnön kohteita ja arkeologiset selvitykset ovat riittävät tätä kaavaa varten. 

Pohjois‐Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa muutosluonnoksesta arkeologisen kulttuuri‐

perinnön osalta. 

Rakennettu kulttuuriympäristö: Suunnittelualue on maisemaltaan peltomaisemaa, jota ympäröivät 

rakentuneet asuinalueet. Suunnittelualueelle ei sijoitu kulttuurihistorialliselta arvoltaan valtakun‐

nallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä kohteita. Suunnittelualue sijaitsee Raumankari‐Sautinka‐

rin kulttuurimaisema‐alueella. Laadituista kaavaluonnosvaihtoehdoista VE 2 on museon mielestä 

sovitettu rivitalotontit paremmin olemassa olevaan pientalovaltaiseen rakennuskantaan ja samalla 

on onnistuttu säilyttämään enemmän Peltotien luoteispuolella sijaitsevaa peltoaukiota. Pohjois‐

Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa muutosluonnoksesta rakennetun kulttuuriympäristön 

osalta. 
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Vastine: Täydennetään kaavaselostukseen tieto arkeologisten selvitysten laatimisesta. Muista osin 

merkitään lausunnot tiedoksi. 

5) Mielipide 1 

Toisessa kaavaluonnoksessa tonttiimme on piirretty kuuluvaksi kiilan muotoinen pala, noin 150 m2, 

jonka haluamme ostaa itselle. Toivomme, että lopullisessa kaavassa kyseinen maa‐alue osoitetaan 

tonttiin kuuluvaksi, kuten se on vaihtoehdossa 1. Uusilla tonteilla on rakennusoikeutta 250 m2, toi‐

vomme saman rakennusoikeuden myös meille. Rakennusoikeudelle on käyttöä tulevaisuudessa. 

Vastine: Kaavaehdotukseen esitetään lisäalueen osoittaminen tontille luonnosvaiheen vaihtoehdon 

1 mukaisesti. Rakennusoikeuden määrä voidaan kaavaehdotukseen osoittaa halutun suuruisena. 

6) Mielipide 2 

Kaavaluonnosvaihtoehdoista sopivampi Mäntyperän alueelle on VE 2. Emme halua läpikulkuliiken‐

nettä Mäntyperäntien ja Rannankarintien välille. 

Vastine: Merkitään tiedoksi ja huomioidaan kaavaehdotuksessa. 

7) Mielipide 3 

Vastustamme kaavaluonnosvaihtoehtoa 1 ja siihen suunnitellun kulkuväylän rakentamista Rannan‐

karintien kautta. Suunniteltu Rannankarinkuja lisäisi turhaa läpikulkua Rannankarintien kautta. Per‐

heessämme on pieniä lapsia, joiden turvallisuus vaarantuu lisääntyvän liikenteen myötä. Emme tule 

hyväksymään sitä, että uusi Rannankarinkuja lähtisi meidän pihaltamme, eikä sitä hyväksy Rannan‐

karintien maanomistajakaan. Vaihtoehdossa 1 viheralueelle on jätetty vain vähän tilaa, pidämme 

luonnon läheisyydestä.  

Vastine: Kaavaehdotuksessa esitetään peltoalueelle vaihtoehdon 2 mukainen ratkaisu, jolloin läpi‐

kulkua Rannankarintielle ei muodostu. 

8) Mielipide 4 (Saapunut myöhässä) 

Molemmissa kaavaluonnosvaihtoehdoissa on merkitty Kanttarinkujan ja Peltotien välille jalanku‐

lulle ja pyöräilylle varattu osa, joka merkitty liitteenä olevaan kaavakarttaan. Kyseinen pyörätie on 

tarpeeton eikä sillä ole merkitystä uusille kaavoitettaville tonteille kulun kannalta. Tällä hetkellä 

Mäntyperän puolelta pääsee Peltotielle jo kahta reittiä eli Mäntyperäntietä ja Tällärinkujaa. Mieles‐

tämme luonnoksiin piirretty pyörätie aiheuttaisi vain tarpeetonta (huvin vuoksi tapahtuvaa) liiken‐

nettä kiinteistömme rajalla. Jo nyt Peltotien liikenne on moninkertaistunut verrattuna noin kolmen 

vuoden takaiseen. Valtaosa tästä liikenteestä on alueella asumattomien huvin vuoksi tapahtuvaa 

autolla ajamista. 

Vastine: Kanttarinkujan ja Peltotien välistä kevyen liikenteen yhteyttä pidetään tarpeellisena, koska 

se osaltaan vähentää kokoojakadun, eli Mäntyperäntien jalankulkua. Mäntyperän alueella ei ole 

juurikaan toteutettu kevyen liikenteen väylästöä. Mäntyperän alueelta olisi yhteyden avulla mah‐

dollista kulkea Peltotien kautta Sautinkarintielle, jossa lähin kevyen liikenteen kulkuyhteys on saavu‐

tettavissa sekä Sautinkarin suuntaan, että Himangan keskustan suuntaan. Suunnittelualueen kadut 

ovat pääosin kapeita, eikä niiden yhteyteen ole todennäköisesti mahdollista toteuttaa erillisiä ke‐

vyen liikenteen väyliä. Mielipide ei aiheuta muutosta kaavakartalle.  
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KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS HIMANGAN MÄNTYPERÄN ALUEELLA 

 

Ehdotusvaiheen nähtävilläolo 5.11.-7.12.2020 

 

KAAVOITTAJAN VASTINEET EHDOTUSVAIHEEN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSEEN 

Valmisteluvaiheen nähtävillä olleeseen kaava-aineistoon saatiin seuraavat lausunnot (4 kpl) ja muistutus (1 

kpl): 

1. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 

2. Jokilaaksojen pelastuslaitos 

3. Pohjois-Pohjanmaan museo, arkeologia 

4. Pohjois-Pohjanmaan museo, rakennettu kulttuuriympäristö 

5. Muistutus 1 

 

1) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Pohjois‐Pohjanmaan ELY‐keskuksella ei ole huomautettavaa kaavahankkeesta Mäntyperän alueella, 
eikä ELY-keskus siten anna asiassa varsinaista lausuntoa. 
 
Vastine: Merkitään tiedoksi. 
   

2) Jokilaaksojen pelastuslaitos 

Kalajoen kaupunki on esittänyt Jokilaaksojen pelastuslaitokselle lausuntopyynnön Himangan Kirkonseudun 
asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksesta Mäntyperän alueella. Pelastusviranomainen on tutustunut 
asiakirjoihin ja toteaa seuraavaa: 
Pelastusviranomainen on antanut lausunnon asemakaavan muutosluonnoksista 15.6.2020. Annettuun 
lausuntoon ole lisättävää, mutta siihen tehdään seuraava korjaus: Sammutusveden tuoton tulee olla yli 2000 
litraa minuutissa (ei 200 l/min).  

Vastine: Merkitään tiedoksi.  

3) Pohjois-Pohjanmaan museo / Arkeologia 

Kaavaselostukseen on lisätty tieto aluetta koskevasta arkeologisesta inventoinnista museon edelli-
sen lausunnon mukaisesti (Himangan Kirkonseudun asemakaavan muutosalue ja Vt 8:n länsipuoli-
nen alue välillä Lestijoki‐Kokkolan raja).  
Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole muuta huomautettavaa Kalajoen Himangan kirkonseudun ase-
makaavan muutos- ja laajennusehdotuksesta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.  
 
Vastine: Merkitään tiedoksi. 
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4) Pohjois-Pohjanmaan museo / Rakennettu kulttuuriympäristö 

Himangan asemakaavan Mäntyperän alueen muutos ja laajennusluonnoksen suunnittelualue sijoit-
tuu Mäntyperäntien molemmin puolin kaupungin omistamien maiden osalle. Suunnittelualue on 
maisemaltaan peltomaisemaa, jota ympäröivät rakentuneet asuinalu-eet. Suunnittelualueelle ei 
sijoitu kulttuurihistorialliselta arvoltaan valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä kohteita. 
Suunnittelualue sijaitsee Raumankari – Sautinkarin kulttuurimaisema-alueella (Keski-Pohjanmaan 
liitto 2001: Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet).  
 
Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa Himangan kirkonseudun asemakaavan muu-
tos- ja laajennusehdotuksesta Mäntyperän alueella rakennetun kulttuuriympäristön osalta 
 

Vastine: Merkitään tiedoksi. 

 

5) Muistutus 1 

Kalajoen kaupungin laatimassa Himangan Mäntyperän alueen kaavaehdotuksessa on piirretty Kant-
tarikujan ja Peltotien välille kapea puistoalue, jolla on ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle 
varattu alueen osa. Tämä pyörätie/polku on piirretty kaava‐alueen ja sen ulkopuolella sijaitsevan 
yksityisessä omistuksessa olevan asuinkiinteistön väliselle rajalle. Mikäli pyörätie toteutetaan kaa-
vaehdotuksen mukaisesti, aiheutuu tästä häiriötä ja yksityisyyden heikentymistä jo olemassaole-
valle asutuksella. Asuinkiinteistön omistajalle tulee myös ylimääräisiä kustannuksia esim. aidasta, 
jos asuinkiinteistön yksityisyys halutaan säilyttää. 
 
Parempi ratkaisu olisi leventää puistoaluetta kaavoitettavien uusien tonttien suuntaan ja linjata 
pyörätie kulkemaan Kanttarikujalta uudelle Peltokujalle. Pyörätie kulkisi näin olemassa olevan veto‐
ojan Sautinkarin puoleisella alueella. Tämä olisi todennäköisesti teknisestikin parempi vaihtoehto. 
Alueella, johon pyörätie on kaavaehdotuksessa piirretty, on mm. kaukolämpölinja, kaukolämmön 
kaivoja ja sähkökaapeleita. Tällä esitetyllä linjauksella kaava‐alueen ulkopuolella olevan asuinkiin‐
teistön yksityisyys säilyisi paremmin, koska pyörätien ja kaava‐alueen ulkopuolella olevan asuinkiin‐
teistön väliin jäisi enemmän tilaa. Tyhjänä olevat uudet kaavoitettavat tontit ovat kooltaan isoja, 
joten niille ei koituisi merkittävää haittaa.  
 
Aiemmin kesällä Kalajoen kaupunki piti esillä kaavaluonnoksesta kahta eri vaihtoehtoa. Näistä toi-
nen oli vaihtoehto 2, jossa edellä mainittu puistoalue oli nykyistä kaavaehdotusta huomattavasti 
leveämpi. Tämäntyyppinen ratkaisu mahdollistaisi pyörätien linjauksen Kanttarikujalta Peltokujalle. 
Voikin kysyä, miksi laaditussa kaavaehdotuksessa on päädytty ratkaisuun, jossa tyhjänä olevat kaa-
voitettavat tontit on asetettu etusijalle verrattuna olemassa olevaan asuinkiinteistöön. 
 
Vastine: Muistutuksen mukainen tekninen korjaus tehdään kaavakartalle. Kanttarinkujan ja Pelto-
tien välille muodostuvaa viheraluetta laajennetaan hieman, jolloin tilaa kevyenliikenteenväylän ja 
olemassa olevien tonttien välille jää enemmän. Kaavamuutoksen yhteydessä muodostuvat tontit 6 
ja 7 korttelissa 19 pienenevät hieman, mutta tonttien suuri koko sallii muutoksen.  
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