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VAIHEITTAISEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN  
SELOSTUS,  OSA-ALUE 4 

 

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

1.1 Tunnistetiedot 
 

Kunta: Kalajoki   
Kunnanosa: Pikku-Mansikka, Himanka  
Kaavan nimi: Himangan kirkonseudun asemakaavan muutos Plankkukujan ympäristössä 
Kaava-alueen koko: 4,7 ha 
Kaavanlaatija: Kalajoen kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus 

Nähtävilläolot:    
- Valmisteluaineisto __.__.-__.__.2022 
- Kaavaehdotus  __.__. - __.__.2022 

Hyväksymispäivämäärät:  
- Kaupunginhallitus __.__.2022 
- Kaupunginvaltuusto __.__.2022 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
Kaavoitettava alue sijaitsee Kalajoen Himangan Pikku-Mansikan alueella noin 6 km päässä Himan-
gan taajamakeskuksesta. Suunnittelualue käsittää Pikku-Mansikan asemakaava-alueesta noin 4,7 
hehtaarin kokoisen alueen, joka rajautuu alueelle jo rakennettujen Pikku-Mansikantien, Seilitien, 
Plankkukujan ja Hinaajatien väliselle alueelle.  

1.3 Asemakaavan tarkoitus 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tonttimyynnin vilkastuttaminen ja alueen vetovoiman 
lisääminen. Kaavamuutos Plankkukujan läheisyydessä on tullut ajankohtaiseksi tutkittaessa Hi-
mangan tonttitilannetta ja asiakkaiden kiinnostusta eri alueita kohtaan. Plankkukujan varrella si-
jaitsevat tontit ovat kooltaan hieman pieniä, kun huomioidaan niiden sijoittuminen rinteeseen ja 
alueen sijoittuminen taajama-alueen ulkopuolelle. Tontit eivät ole nykyisessä muodossaan men-
neet kaupaksi, vaikka alueen kunnallistekniikka on rakennettu. Kunnallisteknisen rakentamisen 
myötä, olisi taloudellisesti tärkeää saada osoitetut rakennuspaikat rakentumaan ja kunnallistek-
ninen verkosto täysimääräiseen käyttöön. Kaavamuutoksella tavoitellaan parempaa tonttimyyn-
tiä koko alueella 

1.4 Luettelo kaava-aluetta koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista 
1. Pikku-Mansikan ympäristöselvitys, Hautala Aro 1998 
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2  T I I V I ST E L M Ä  

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Asemakaavan muutos Plankkukujan alueella on tullut ajankohtaiseksi vapaiden tonttien tilannetta 
tarkasteltaessa ja pohdittaessa alueen vetovoiman lisäämiseen käytettävissä olevia keinoja. Kaa-
vamuutos käynnistetään Kalajoen kaupunginhallituksen päätöksellä ja saatetaan vireille asetta-
malla osallistumis- ja arviointisuunnitelma julkisesti nähtäville.  

Asemaakaavan muutoksen alueella on voimassa oleva Pikku-Mansikan asemakaava. Kaava-alu-
eella Kalajoen kaupungilla on myynnissä vapaita tontteja, joista osa on rakentunut. Tonttikaupan 
osalta tilanne alueella on pysynyt jo pitkään nykytilassa. Kaavamuutoksella tarkastellaan rakentu-
mattomien tonttien muotoa, kokoa ja käyttötarkoitusta. Asemakaavan muutoksen yhteydessä 
tarkastellaan myös muita kaavamerkintöjä ja -määräyksiä. 

2.2 Asemakaavan toteuttaminen 
Asemakaava-alueen lähiympäristö on osin rakentunutta ympäristöä, jossa on myös vanhempaa 
rakennuskantaa. Suunnittelualue on kokonaisuudessaan metsäistä, rakentumatonta aluetta. Voi-
massa olevan kaavan mukainen kunnallistekniikka on rakennettu. Kaavaan osoitettavien tonttien 
rakentaminen voi alkaa, kun kaava on lainvoimainen. 

3  L Ä H TÖ KO H D AT  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
Pikku-Mansikka on noin 30 hehtaarin kokoinen saari Himangan edustalla. Saaren erottaa mante-
reesta vain 100 metriä leveä Mansikansalmi, jonka yli rakennettu pengertie on mahdollistanut 
saaren käytön Himangan ulkosatamana ja ammattikalastuksen tukikohtana. Satama-alueella si-
jaitsee Hätälä Oy:n kalanjalostuslaitos. Saarella on sekä vakituista että loma-asutusta. Lähimmät 
palvelut sijaitsevat noin 6 kilometrin päässä Himangan keskustassa. 
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Kuva 2. Pikku-Mansikan Plankkukujan ympäristön asemakaavan muutosalueen sijainti kaavayh-
distelmäkartalla. 

3.1.1 Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on tyypillistä Perämeren maankohoamisrannikkoa, jossa uutta rantaa paljastuu 
koko ajan. Maankohoamisilmiö on havaittavissa selvimmin juuri Perämeren alavimmilla rannoilla. 
Pikku-Mansikan kallioperä liittyy Himangalla vallitsevaan liuskekivivyöhykkeeseen, jonka pääkivi-
lajeja ovat fylliitti, kiilleliuske, kiillegneissi ja migmatiitti. Pintamaat ovat pääosin hikkamoreenia. 
(Geologian tutkimuskeskus GTK). Muutosalue on kokonaisuudessaan rakentumatonta, metsäistä 
ympäristöä, jossa kasvaa perinteisiä havu- ja lehtipuulajeja. pohjakasvillisuus on runsasta ja rehe-
vää, mutta matalahkoa. 

Korkeuserot alueella ovat vähäisiä. Suunnittelualueen maanpinta on pääosin 1–3 metriä meren-
pinnan yläpuolella. Kluuvijärven pinta on 0,78 metriä merenpinnan yläpuolella. Maasto on katta-
vasti kasvillisuuden peitossa. Saari on metsäinen; puusto on mantereista, peittävää ja pääosin 
keski-ikäistä.  

Merenranta on kivikkoinen ja rantakasvillisuus vähäistä sekä kapealle vyöhykkeelle sijoittunutta. 
Rantaniityllä kasvaa heinää ja koivuja. Ympäristö kasvaa heinää, keski-ikäistä ja nuorta koivikkoa 
sekä joitakin kuusia ja mäntyjä. Kluuvijärvestä ruopatut maat on läjitetty suunnittelualueen koil-
lisosiin ja lammen itärannalle. Kluuvijärven ranta on paikoin heinittynyttä ja pajuttunutta aluetta. 
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Suunnittelualueen tonteilta ei juurikaan ole näköyhteyttä merelle, mutta ranta-aluetta raivaa-
malla alueen kokonaisilmeeseen on mahdollista vaikuttaa ja avata maisemaa meren suuntaan. 
Suunnittelualueelle sijoittuvat soistuvat alueet sijoittuvat VL-alueelle. Alueelle ei ole tehty hule-
vesisuunnitelmaa. 

 
Kuva 3. Suunnittelualueen luonnonympäristöä ja pohjakasvillisuutta. 

Pienilmasto 
Kalajoki kuuluu Perämeren ilmastoalueeseen, jota luonnehtii merellisyys. Päätuulensuunta ranni-
kolla on lounas–koillinen. Koska suunnittelualue rajoittuu Itämereen, voivat tuulet olla voimakkai-
takin. Muutoin meren läheisyys vaikuttaa jonkin verran ilman kosteuden ja sateiden myötä. 

Maisema 
Kaavamuutosalue on pääosin metsäistä aluetta, lukuun ottamatta voimassa olevan kaavan mu-
kaisesti rakentuneita teitä ja alueen läheisyyteen sijoittuvia jo rakentuneita tontteja. Aluskasvilli-
suus alueella on matalaa, mutta runsasta. Maisema muutosalueella ja sen läheisyydessä koostuu 
merenrannasta, metsäisestä ympäristöstä sekä olemassa olevasta rakennuskannasta. Ranta-alue 
on luonnonmukainen ja sieltä avautuu näkymät Iso-Mansikkaan ja avomerelle.  

Ranta-alueet ovat luonnontilaisia ja paikoin heinittyneitä ja pajukasvien peittämiä. Suunnittelu-
alueella ja sen läheisyydessä oleva metsämaasto on pääosin hyväkuntoista, keski-ikäistä metsää, 
jossa kasvaa pääosin havupuita ja matalampaa aluskasvillisuutta. Suunnittelualuetta rajaavat ka-
peat kivituhkapinnoitteella olevat tiet. Kokonaiskuva alueesta on metsäinen.  
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Kuva 4. Näkymä Hinaajatien ja Plankkukujan risteyksestä Plankkulahdelle ja merelle. 

3.1.2 Rakennettu ympäristö 
Mansikansalmen yli rakennettu pengertie on mahdollistanut Pikku-Mansikan rakentumisen ja 
käytön Himangan ulkosatamana ja ammattikalastuksen tukikohtana. Saaren pohjoisosassa sa-
tama-alueella sijaitsee Hätälä Oy:n kalanjalostuslaitos ja vene-/verkkovajoja. Saareen on rakentu-
nut yhteensä noin 30 loma-asuntoa ja omakotitaloa, joista suurin osa sijoittuu saaren lounaisran-
nalle ja eteläkärkeen. 

Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuva rakennuskanta on ulkomuodoltaan modernia rakenta-
mista ja rakennukset ovat ympärivuotisessa asuinkäytössä. Rakennukset ovat pääosin kaksi ker-
roksisia, harjakattoisia ja julkisivujen värisävyt vaihtelevat vaaleasta tumman siniseen.  

Pikku-Mansikan alueelle sijoittuu sekä vakituisessa asuinkäytössä että loma-asuinkäytössä olevaa 
rakennuskantaa. Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee omakotitaloja ja Rottakarilla kaksi 
loma-asuntoa. Pikku-Mansikan eteläkärjessä sijaitseva rakennuskanta on suurimmalta osin loma-
asuinkäytössä, vaikka kaava sallii myös vakituisen asumisen alueella.  Suunnittelualue on rakenta-
matonta virkistysaluetta, jolla sijaitsee luoteeseen osoittava, korkea merenkulun linjamerkki. 
Kaava-alue sijoittuu kunnallisen viemäri- ja vesijohtoverkoston varrelle. 

Alueella ei ole tiedossa muinaismuistoja tai ympäristönsuojelun kohteita.  

 

 

Kuva 5. Olemassa olevaa rakennuskantaa meren ranta-alueella. 
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Kunnallistekniikka on toteutettu kaavamuutosalueelle jo aiemmin voimassa olevan asemakaavan 
mukaisena. Alueen tiet ovat kivituhkapinnoitteisia pieniä polkumaisia teitä. Alueelle johtava Poh-
joinen satamatie on päällystetty ja sen kautta kulkee myös satama-alueen kaikki liikenne. Teiden 
lisäksi alueella on jätevesi- ja vesijohtoputkistot.  

 
Kuva 6. Pikku-Mansikan alueen kunnallistekniikka. Punaisella värillä on esitetty jätevesi ja sinisellä vesijohdot. 

3.1.3 Liikenne 

Liikenne alueella on vähäistä. Tiet ovat pääosin kivituhkapinnoitteisia ja teiden käyttö on pääosin 
tonteille ajoa. Pikku-Mansikkaan johtavan Pohjoisen Satamatien liikenne on hieman runsaampaa, 
sillä sen kautta kulkee kaikki satama-alueelle tuleva ja lähtevä liikenne. Pohjoisen satamatien lii-
kennemäärät ovat vuoden 2021 mittausten mukaan noin 510 ajoneuvoa vuorokaudessa.  
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Kuva 7. Alueen rakentunutta katuverkkoa. 

3.1.4 Palvelut, työpaikat ja väestö 

Pikku-Mansikan alueelle sijoittuu sekä vakituisessa asuinkäytössä että lomakäytössä olevaa raken-
nuskantaa. Lähimmät palvelut sijoittuvat Himangan keskustaajamaan, jonne on suunnittelualu-
eelta matkaa noin 6 km. Himangan keskustaajamassa sijaitsee mm. elintarvikekauppoja, huolto-
asemia apteekki sekä terveysasema. Varhaiskasvatus ja peruskoulun luokat 1-9 sijoittuvat myös 
Himangan keskustaajaman alueelle. Pikku-Mansikan alueella ei sijaitse työpaikkoja, vaan alue on 
puhtaasti asumisen aluetta.  

 
Kuva 8. Pikku-Mansikkaan sijoittuvien vakituiseen asumiseen soveltuvat rakennukset merkittynä ruskealla 
ja loma-asumisen rakennukset merkittynä vaaleanpunaisella. Sauna- ja talousrakennukset vaalean keltai-
sella. (tilanne 9.5.2022).  
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3.1.5 Maanomistus 

Suunnittelualueen maat on kokonaisuudessaan Kalajoen kaupungin omistuksessa.   

 
Kuva 9. Kaavamuutosalueen maanomistus. Kaupungin omistamat maat ovat kuvassa sinisellä. 
Yksityisten omistuksessa olevat alueet esitetään valkoisella. 
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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 Maakuntakaava 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 
Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavaa on uudistettu vaihemaakuntakaavoituksen peri-
aatteella vuodesta 2009 alkaen. Maakunnan liiton virasto on koonnut voimassa olevista vaihe-
maakuntakaavoista ja Hankihiven ydinvoimamaakuntakaavasta yhdistelmäkartan sekä näitä maa-
kuntakaavoja koskevista merkinnöistä ja määräyksistä koosteen, joka helpottaa kokonaisuuden 
hahmottamista.  

Vaihemaakuntakaavojen lisäksi Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan 
laatiminen on ohjelmoitu toteutettavaksi vuosina 2021-2023. Pohjois-Pohjanmaa on mukana 
energiamurroksessa, joka edellyttää uusia energian tuottamisen, varastoinnin ja siirron ratkaisuja. 
Ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen kannalta energia on keskeinen alueidenkäy-
töllinen kysymys, johon sisältyy sekä energian tuotantoon että kulutukseen liittyvä alueidenkäy-
tön yleispiirteinen ohjaus. Ilmastomaakuntakaava käsittelee koko maakunnan alueidenkäyttöä ja 
sen suunnitellut pääteemat ovat aluerakenne ja saavutettavuus, liikennejärjestelmä ja logistiikka-
alueet, energiantuotannon varastointi ja siirto, viherrakenne ja ekosysteemipalveluiden tarkas-
telu sekä energiamurroksen vaikutukset maankäytön suunnitteluun ja ilmastovaikutusten arvi-
ointi.   

 



Kalajoen kaupunki | Himangan kirkonseudun asemakaavan muutos Plankkukujan ympäristössä 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

12 

 

 
Kuva 10. Ote informatiivisesta Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan yhdistelmäkartasta. 
 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihekaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 
2.12.2013 ja se on kuulutettu lainvoimaiseksi 23.11.2015. Pikku-Mansikan alueelle ei ole 1. vaihe-
kaavassa osoitettu merkintöjä tai määräyksiä.  

 

 
Kuva 11. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1.vaihekaavasta (2015). 
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Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 
7.12.2016 ja on kuulutettu voimaantulleeksi 2.2.2017. Pikku-Mansikan alueelle on 2. vaihekaa-
vassa osoitettu venesatama -merkintä. Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittäviä venesa-
tamia. Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu lisäksi maaseudun kehittämisen kohde-
alueena (mk-8). Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisia maaseutuasutuksen alueita, joilla kehite-
tään erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön 
sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Vyöhykkeillä on tar-
vetta kehittää kuntien yhteistyöllä yhtenäisiä suunnitteluperiaatteita. Alueita kehitetään jokiluon-
toon ja -maisemaan perustuvana sekä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviin kulttuu-
riympäristöihin ja -kohteisiin tukeutuvana asumis-, virkistys- ja vapaa-ajan alueena ja luontomat-
kailuvyöhykkeenä. Maaseutua kehitettäessä sovitetaan yhteen maaseutuelinkeinojen, pysyvän 
asutuksen ja loma-asutuksen tavoitteet, erityisesti maatalouden toimintaedellytykset huomioon 
ottaen. Loma-asutuksen ja matkailupalvelujen suunnitelmallisella kehittämisellä pyritään tuke-
maan maaseudun pysymistä asuttuna. Kohdealueella sijaitsevia taajamia kehitetään erityisesti jo-
kimaiseman arvojen ja mahdollisuuksien pohjalta. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiin-
nitettävä huomiota luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, maatalouden ja muiden maaseu-
tuelinkeinojen toimintaedellytyksiin, maiseman hoitoon, vesistön vedenlaadun turvaamiseen ja 
ulkoilureittien kehittämiseen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä tulvan ai-
heuttamat rajoitukset rakentamiselle. Lestijokilaakson osalta yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa on kiinnitettävä erityistä huomiota Lestijoen luonnontilaisen jokivesistön koko valuma-alu-
een vedenlaadun turvaamiseen. 
 

 
Kuva 12. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaavasta (2017). 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihekaava hyväksyttiin Pohjois-Pohjanmaan maakunta-
valtuustossa 11.6.2018 ja maakuntahallitus päätti 5.11.2018 kokouksessaan määrätä 3. vaihe-
maakuntakaavan tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla. Vaihekaavassa 
käsiteltiin pohjavesi- ja kiviainesalueita, mineraalipotentiaali- ja kaivosalueita, Oulun seudun lii-
kennettä ja maankäyttöä, tuulivoima-alueiden tarkistuksia, Vaalan ja Himangan kaavamerkintö-
jen tarkistuksia ja muita tarvittavia päivityksiä. Suunnittelualueen osalta 3. vaihekaava ei aseta 
erityisiä määräyksiä kaavassa käsiteltyihin teemoihin liittyen.  
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Kuva 13. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihekaavasta. 

4.3 Yleiskaava 
Alue kuuluu kokonaisuudessaan Pikku-Mansikan osayleiskaava-alueeseen. Osayleiskaava on 
hyväksytty Himangan kunnanvaltuustossa 22.11.1984. Osayleiskaavassa suunnittelualeelle on 
osoitettu TY/RM -merkinnällä mereen liittyvien elinkeinotoimintojen aluetta. Alueelle soveltuvat 
elinkeinot voivat olla joko merikuljetuksia käyttävää ympäristöä häiritsemätöntä teollisuutta tai 
matkailupalveluija. Käyttötarkoitus on jätetty osayleiskaavassa ratkaistavaksi myöhemmin 
ilmenevien tarpeiden perusteella.  

Osa suunnittelualueesta on osoitettu VU/RM-merkinnällä virkistys- ja matkailualueeksi. Alue on 
varattu osayleiskaavassa käytettäväksi joko matkailupalveluiden alueena tai yleisenä 
virkistysalueena. Käyttötarkoitus on jätetty osayleiskaavassa ratkaistavaksi myöhemmin 
ilmenevien tarpeiden perusteella.  (Kuva 14).  

 
Kuva 14. Ote Pikku-Mansikan yleiskaavasta. 
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4.4 Voimassa oleva asemakaava 
Pikku-Mansikan alueella on voimassa kaksi asemakaavaa, rajautuen niin, että korttelin 414 alueet 
ja korttelin 409 tontti 3 sekä lähivirkistysalueet sijoittuvat vuonna 2000 hyväksyttyyn kaava-alu-
een ja korttelin 413, 408, 407, 415 ja korttelin 409 tontit 1,2, ja 4 sijoittuvat vuonna 2008 hyväk-
syttyyn kaava-alueeseen. Suunnittelualueelle on asemakaavassa osoitettu vakituiseen asumiseen 
soveltuvia erillispientalojen tontteja AO-1-merkinnällä, asuinpientalojen tontteja AP-1-merkin-
nällä sekä lähivirkistysaluetta VL-merkinnällä.  

 

 

 

 

 
Kuva 15. Ote Pikku-Mansikan asemakaavakartasta ja määräyksistä. 
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Rakennusjärjestys 
Rakennusjärjestys on hyväksytty Kalajoen kaupunginvaltuustossa 23.3.2021 § 15. 

Rakennuskiellot 
Suunnittelualue ei ole rakennuskiellossa. 

Pohjakartta 
Alueen pohjakarttaa on pidetty ajan tasalla maastomittauksin kaupungin toimesta ja vastaa kaa-
van laatimisajankohdan olosuhteita. 
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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 
Kaavamuutos Plankkukujan ympäristössä on tullut ajankohtaiseksi tutkittaessa Himangan tontti-
tilannetta ja asiakkaiden kiinnostusta eri alueita kohtaan. Plankkukujan varrella sijaitsevat tontit 
ovat kooltaan hieman pieniä, kun huomioidaan niiden sijoittuminen rinteeseen ja alueen sijoittu-
minen taajama-alueen ulkopuolelle. Tontit eivät ole nykyisessä muodossaan menneet kaupaksi, 
vaikka alueen kunnallistekniikka on rakennettu. Kunnallisteknisen rakentamisen myötä, olisi ta-
loudellisesti tärkeää saada osoitetut rakennuspaikat rakentumaan ja kunnallistekninen verkosto 
täysimääräiseen käyttöön. Kaavamuutoksella tavoitellaan parempaa tonttimyyntiä koko alueella, 
tiiviimpää yhdyskuntarakennetta sekä rakennetun kunnallisteknisen verkoston hyödyntämistä 
siinä mittakaavassa kuin se on suunniteltu ja toteutettu. Kaava laaditaan kaupungin omana työnä. 

5.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kalajoen kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.6.2022 päättänyt käynnistää asemakaavanmuu-
toksen Plankkukujan ympäristössä ja saattaa kaavamuutoksen vireille asettamalla hanketta ku-
vaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville xx.xx.2022 alkaen. Kaavaluonnos aineisto 
päätettiin asettaa nähtäville vireille tulon yhteydessä. Kaavaluonnos asetettiin nähtäville 23.6.-
19.8.2022 väliseksi ajaksi.   

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 jättää muistutuksia kaavaehdotuksesta.  

Viranomaisia ovat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjan-
maan liitto, Jokilaaksojen pelastuslaitos sekä Kalajoen kaupungin tekninen- ja ympäristölauta-
kunta. Muita toimijoita alueella ovat Elisa Oy, Korpelan Voima Oy, Vesikolmio Oy, Osuuskunta 
Valkeavesi sekä Kalajoen Kuitu Oy. Alueella toimivia yhdistyksiä ovat Himangan yrittäjät ry sekä 
Himangan kotiseutuyhdistys.  

5.3.2 Vireilletulo 

Kalajoen kaupunginhallitus päätti saattaa kaavahankkeen vireille kokouksessaan 20.6.2022. Kaa-
van sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtävillä 
23.6.2022 alkaen. Kaavan vireille tulosta ilmoitetaan osallisille kaupungin ilmoitustaululla, kau-
pungin ilmoituslehdessä ja nettisivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavaselostuksen 
liitteenä (Liite 1). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaa valmis-
teltaessa.  
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5.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Kaavaluonnosaineisto asetetaan julkisesti nähtäville MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti __.__.-
__.__.2022 väliseksi ajaksi. Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan kaupungin 
kuulutuslehdessä sekä www-sivuilla osallisten kuulemista varten. Kaavaluonnoksesta pyydetään 
lausunnot viranomaisilta ja muilta toimijoilta. Kaava-alueen maanomistajia tiedotetaan kirjeitse 
luonnoksen nähtäville asettamisesta. Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipiteensä kaava-aineis-
tosta.  

 

Voimassa oleva asemakaava Asemakaavan muutosluonnos 

  
Kortteleiden 413 ja 408 tontteja suurennetaan niin, että tonttien rakennettavuus paranee, 
mutta metsäistä VL-aluetta kortteleiden väliin jää edelleen. Korttelin 414 kaavamerkintää 
tarkistetaan ja yhdenmukaistetaan käytössä oleviin merkintöihin nähden. Korttelissa 409 oleva 
AP-1 tontti jaetaan kahdeksi erilliseksi erillispientalotontiksi. Kaikille tonteille muodostetaan 
230 k-m2 rakennusoikeutta, lukuunottamattta korttelin 414  asuinpientalotontteja, joissa 
rakennusoikeudeksi osoitettan 300 k-m2. 

 

Lausunnot ja mielipiteet (täydennetään kaavoituksen edetessä). 

Kaavaehdotusaineisto asetetaan julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti 30 päivän 
ajaksi kaupungin kotisivuille www.kalajoki.fi sekä tulostettuna kaupungintalolle. Kaavaehdotuk-
sesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja muilta toimijoilta. Kaava-alueen maanomistajia tie-
dotetaan kirjeitse ehdotuksen nähtäville asettamisesta. Osallisilla on mahdollisuus jättää ehdo-
tuksesta muistutuksia normaaliin tapaan 

Lausunnot ja muistutukset (täydennetään kaavoituksen edetessä). 

Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätök-
sestä kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, Kalajokiseutu -lehdessä sekä kaupungin kotisivuilla 
(Täydennetään kaavoituksen edetessä). 

http://www.kalajoki.fi/
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5.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Kaavamuutoksen vähäisistä vaikutuksista johtuen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua ei nähdä 
tarpeelliseksi järjestää. Mikäli kaavoituksen edetessä nousee esiin sellaisia tarpeita, joiden vuoksi 
neuvottelu on tarpeen, järjestetään se kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen, ennen kaavaeh-
dotusaineiston nähtäville asettamista. 

5.4 Asemakaavan tavoitteet 

5.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kaavamuutoksen yhteydessä tehdään tarvittavia teknisiä tarkistuksia ja korjataan merkintöjä tar-
vittaessa, jotta kaava vastaisi osaltaan kysyntään ja tarpeisiin mahdollisimman hyvin tonttimyyn-
nin vauhdittamiseksi. 

5.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Täydennetään kaavatyön edetessä. 
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6  A S E M A K A AVA N  KU VAU S  

6.1 Kaavan rakenne 
Asemakaavalla ei muodostu uutta pääkäyttötarkoitusta sisältäviä korttelialueita, katuja, viheralu-
eita, vesialueita, urheilualueita tai virkistysreitistöä. Kaavalla muutetaan osan tonteista pinta-alal-
lista kokoa sekä tarkastellaan kaavassa osoitettuja merkintöjä ja määräyksiä. Kaavakartan esitys-
tavalle asetetut vaatimukset täyttyvät kaavan tarkoitus ja sisältö huomioon ottaen (MRA 24 §).  

6.1.1 Mitoitus 
Kaavamuutoksen pinta-ala on noin 4,74 ha. Kerrosala pienenee voimassa olevaan kaavaan näh-
den 40 k-m2, jolloin kerrosalaa muutosalueen kaikille tonteille jää yhteensä 4050 k-m2. Alueelle 
muodostuvan tulevan asukasmäärän arviointia on tehty arvioon perustuen. AO -tonttien osalta 
on arvioitu asukasmääräksi 3 hlö/tontti ja AP – tonttien osalta on arvioitu asukasmääräksi 4 
hlö/tontti.  

Korttelialue Kaavassa  
tonttia / k-m2 

3 hlö / tontti 
35 k-m2/hlö 

AO 15 tonttia 45 hlö 

AP 2 tonttia 8 hlö 

Yhteensä  53 hlö 
 

Korttelialueiden pinta-alat muuttuvat kaavamuutoksessa niiltä osin, kuin kortteleiden 408 ja 413 
tontteja suurennetaan. Vastaavasti tonttien suurentaminen pienentää vastaavan määrän alueella 
olevaa VL aluetta. Muutos on kokonaisuudessaan noin 0,4 ha.  

6.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Kaavamuutoksen myötä mahdollistetaan alueen rakentuminen jo rakentuneen kunnallisteknisen 
verkoston varrelle. Ympäristön laatua tukevat alueelle osoitetut VL-alueet, joiden puusto on pää-
osin keski-ikäistä havupuuta. VL-alueiden avulla alue säilyy metsäisenä mahdollisesta uudesta ra-
kennuskannasta huolimatta. Lisäksi tonttien kadun varsiin on osoitettu istutettavia alueen osia. 
Rakentamisen myötä alueen yleisilmeestä muodostuu rytmittynyt kokonaisuus ja osaltaan alue 
siistiytyy rantavyöhykkeelle ominaisista pajukasveista.  

6.3 Korttelialueet 
Asuinrakentaminen 
Kaavassa osoitetaan asumiseen soveltuvia tontteja yhteensä 17 kpl, joista 15 kpl on erillispienta-
loille osoitettuja tontteja ja kaksi asuinpientaloille osoitettuja tontteja. Kaavaluonnoksessa on esi-
tetty muutettavaksi korttelin 409 AP-1 -tontti kahdeksi erilliseksi AO -tontiksi. Kortteliin 414 jäl-
jelle jäävien asuinpientalotonttien AP-1 merkintä muutetaan yhdenmukaiseksi muualla käytössä 
olevan AP-merkinnän kanssa. Vastaava muutos tehdään AO-1 -merkinnän osalta, jolloin erillis-
pientalotonttien merkinnäksi osoitetaan kaavaluonnoksessa AO. Kaavamuutoksen yhteydessä 
asuinrakentamisen merkintöihin ja määräyksiin ei tehdä muita muutoksia.  
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Lähivirkistysalueet 
Kaavassa osoitetaan varsinaisten korttelialueiden lisäksi merkittävä osa (39 %) lähivirkistysaluetta. 
Lähivirkistysalue on kokonaisuudessaan metsäistä ympäristöä ja ominaista alueelle. Lähivirkistys-
alueelle ei osoiteta sitovana eikä ohjeellisena minkäänlaisia kulkureitistöjä, sillä alue on tavoit-
teena säilyttää luonnontilaisena, metsäisenä ympäristönä jatkossakin. Rauhallinen ympäristö 
mahdollistaa kevyenliikenteen liikkumisen katualueilla, sillä liikenne kaduilla on hyvin vähäistä.  

6.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
Ne kaavamerkinnät ja -määräykset, jotka koskevat tämän asemakaavan muutoksen merkintöjä, 
on esitetty kaavakartalla.  

Asumiseen osoitetuilla korttelialuilla on käytetty kahta eri merkintää, erillispientalojen sekä asuin-
pientalojen -merkintää. Erillispientalojen (AO) korttelialueelle voidaan rakentaa yksi- tai kaksi-
asuntoisia pientaloja (omakotitaloja) asumistarkoituksiin. Asuinpientalo -merkintä (AP) puoles-
taan sallii rivitalojen, kytkettyjen pientalojen ja erillisten pientalojen rakentamisen asumistarkoi-
tuksiin. 

Tonteille on osoitettu rakennusoikeutta 230 k-m2 lukuun ottamatta asuinpientalotontteja, joilla 
rakennusoikeutta on 300 k-m2 tonttia kohden. Sitovia tai ohjeellisia rakennusaloja ei ole tonteille 
osoitettu, jolloin rakennusten sijoittuminen voidaan tarkastella maaston ja ympäristön tarpeiden 
mukaiseksi, huomioiden katualueen reunaan osoitettu istutettava alueen osa.  

Kerroskorkeutena kaikilla tonteilla on Iu½ lukuun ottamatta korttelin 415 tontteja jossa kerros-
alaan luettavaa tilaa on mahdollista muodostaa ullakon sijasta kellarikerrokseen.  

 

Kuva 16. Asemakaavan muutosluonnoksessa osoitetut kerrosalamerkinnät. 

Asemakaavan muutosluonnoksessa on annettu lisäksi yleismääräys, jonka myötä rakennusten 
suunnitteluvaiheessa tulee tehdä riittävät pohjatutkimukset rakennusten perustamistavan mää-
rittämiseksi.  

6.5 Nimistö 
Alueelle ei kaavan myötä tule uutta nimistöä. Kaava-aluetta rajaavat jo rakentuneet kadut; Pikku-
Mansikantie, Seilitie, Plankkukuja ja Hinaajatie. Lisäksi kortteliin 414 johtaa Ruumakuja. 

  



Kalajoen kaupunki | Himangan kirkonseudun asemakaavan muutos Plankkukujan ympäristössä 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

22 

 

7  K A AVA N  VA I KU T U K S E T  
Kaavaa laadittaessa selvitetään suunnitelman toteutumisen aiheuttamia vaikutuksia. Erityisesti 
tarkastellaan kaavan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön, luon-
nonympäristöön ja maisemaan. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioidaan vaikutus-
ten arvioinnin yhteydessä.  

Kaavamuutoksen vaikutukset jäävät kohtalaisen vähäisiksi, sillä kaavamuutoksen tarkoituksena ei 
ole merkittävästi lisätä tai muuttaa rakennuspaikkojen kokoa tai sijaintia. Rakentunut kunnallis-
tekniikka mahdollistaa alueen rakentumisen nopeallakin aikavälillä, ilman suuria muutostöitä. 
Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan alueen rakentuminen ja kunnallisteknisen verkoston 
täysi hyödyntäminen. Rakennuspaikkoja tulee muutoksen myötä yksi lisää, kun huomioidaan kort-
telin 409 muutos, jossa yksi asuinpientalotontti (AP) muutetaan kahdeksi erilliseksi erillispienta-
lotontiksi (AO). Alueen pääkäyttötarkoitus säilyy ennallaan mahdollistaen vakituisen, ympärivuo-
tisen asumisen Pikku-Mansikan alueella. Asemakaavan muutosalueen läheisyydessä arvioidaan 
asuvan pysyvästi nykyään muutamia asukkaita. Kaavamuutoksen myötä alueen toivotan herättä-
vän kiinnostusta rakentajissa aiempaa enemmän, jolloin alueelle muodostuvien tonttien potenti-
aalinen laskennallinen asukasmäärä Pikku-Mansikan alueella kasvaisi 53 henkilöllä.  

Arvioinnin lähtökohtana on syytä huomioida, että Pikku-Mansikan alueella asemakaavojen mah-
dollistama potentiaalinen asukasmäärän kasvu ei todennäköisesti toteudu kovinkaan nopeasti. 
Tähän vaikuttavia seikkoja on useita ja niitä on käsitelty yksityiskohtaisemmin vaikutusarvioinnin 
osakohteissa. Yhteisenä tekijänä on alueen sijoittuminen hieman kauemmaksi Himangan taaja-
makeskuksesta sekä vähäinen rakentaminen yleisesti maaseudulla, eteenkin yleisen hintojen nou-
sun myötä. Toisaalta Pikku-Mansikan alue voidaan kokea hyvinkin houkuttelevana, viihtyisänä ja 
luonnonläheisenä asuinympäristönä, joka tarjoaa rauhallisen asuinympäristön kohtuullisen lä-
hellä palveluita, asemakaavan mahdollistamat hyödyt tarjoten. 

7.1  Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
Kaavalla mahdollistetaan asemakaavan mukaisten tonttien rakentuminen ja pyritään lisäämään 
rakentajien kiinnostusta aluetta kohtaan. Voimassa olevassa kaavassa alueelle on osoitettu vas-
taava määrä tontteja, lukuun ottamatta korttelin 409 muutosta, jossa yksi AP-tontti muutetaan 
kahdeksi erilliseksi AO-tontiksi. Pikku-Mansikassa sijaitsee jonkin verran loma-asuntoja, joiden 
tonteille kulku tapahtuu Pikku-Mansikantien kautta. Kesäkuukausina liikehdintä alueella saattaa 
hetkellisesti nousta hieman korkeammaksi. Pikku-Mansikkaan sijoittuvien loma-asuntojen määrä 
on kuitenkin suhteellisen pieni ja suunnittelualueen tontit jakautuvat sekä Pikku-Mansikan että 
Plankkukujan varrelle, jolloin tonttien rakentuminen ei vaikuta loma-asuntojen kulkuun alueelle 
juurikaan.  

Kaavan vaikutukset suhteessa ympäristöön jäävät vähäisiksi, mutta suurempi muutos ympäris-
töön tulee, mikäli rakentaminen alueella toteutuu. Toteutuessaan alueella olevien asukkaiden 
elinympäristön voidaan arvioida siistiytyvän kasvillisuudesta, sillä hoidetut piha-alueet muodos-
tavat siistin kokonaisuuden verraten nyt olemassa olevaan lähes luonnontilaiseen ympäristöön, 
jossa mm. paju- ja heinäkasvit pääsevät kasvamaan vapaasti. Alueen asukkaille ja mökkiläisille 
sekä muille alueella liikkuville kaavamuutoksella on myönteinen vaikutus. 

Ympäristönä Pikku-Mansikan alue on varsin ainutlaatuinen metsäisen ympäristönsä vuoksi. Pikku-
Mansikan alueella on paljon vapaita ja yhtenäisiä luonnonalueita, kuitenkin suhteellisen lähellä 
palveluverkostoa. Kaavamuutos ei vaikuta suoraan palveluverkostoon tai sen saavutettavuuteen, 
mutta kokonaiskuvassa myytäväksi tulevat tontit saattaisivat kiinnostaa myös paikkakunnalle 
muuttavia, jotka hakevat nimenomaisesti rauhallista ja luonnonläheistä ympäristöä asumiseen. 
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7.2 Luonnonympäristö 
Pikku-Mansikan asemakaavan muutoksen vaikutukset luonnonympäristöön ja vesistöihin jäävät 
kaavan toteuduttua arvioiden vähäisiksi. Paikalliset voivat kulkea myös muussa luonnossa eksy-
mättä jokamiehen oikeudella esimerkiksi marjastamassa. Kuntoiluun kuitenkin voidaan ajatella 
ihmisten käyttävän rakennettuja, helposti kuljettavia ja kunnossapidettyjä reittejä, joiden saavu-
tettavuus on vaivatonta. Varsinaisia ulkoilureitistöjä alueelle ei ole rakennettu eikä osoitettu oh-
jeellisena kaavaan. Tiheä katuverkosto suunnittelualueen ympärillä ja läheisyydessä mahdollistaa 
liikkumisen alueella myös kävellen tai pyörällä.  

Kaavamuutoksen myötä alueella liikkuvien määrä kasvaa ainoastaan sen verran kuin uutta raken-
nuskantaa alueelle tulee. Muutoksen myötä voidaan arvioida, että käyntien määrä alueella ei 
kasva merkittävästi. Alueella ei ole todettu löytyneen harvinaisia tai erityisesti huomioitavia kasvi- 
tai eläinlajistoa, joiden elinpiiri häiriintyisi mahdollisesta rakentamisesta. Alueella on nykyisellään-
kin olemassa olevan rakennuskannan vuoksi vähäistä liikehdintää. Kaavamuutoksen tarkoituk-
sena on säilyttää alue edelleen luonnonläheisenä ja metsäisenä ympäristönä. Puustoiset metsä-
alueet mahdollistavat myös monipuolisen kasvi- ja eläinlajiston säilymisen alueella. Kulkua ei oh-
jata puustoisille alueille, mikä puolestaan edelleen rauhoittaa luonnonympäristöön sijoittuvia 
elinympäristöjä. 

7.3 Maisema ja kulttuuriympäristö 
Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa yhdyskuntarakenteen tiivistymisen alueella jo nykyisel-
lään. Kaavamuutoksella haluttua lopputulosta pyritään nopeuttamaan. Asemakaava-alueilla ta-
voitteellista on, että kaavoitetut tontit rakentuisivat ja alueelle investoitu kunnallistekniikka saa-
taisiin käyttöön siinä laajuudessa kuin se on suunniteltu. Rakentuneet katualueet ovat selkeyttä-
neet ja jakaneet aluetta vyöhykkeisiin. Rannan läheiselle vyöhykkeelle on jo nykyisellään rakentu-
nut vakituisessa asuinkäytössä olevaa rakennuskantaa ja pihapiirejä. Kaavamuutoksen kohteena 
olevat vyöhykkeet sijoittuvat puolestaan hieman etäämmälle rannasta, metsäiselle vyöhykkeelle. 
Kaavamuutoksen myötä alueen yleisilmeen voidaan arvioida selkeytyvän ja siistiytyvän muodos-
tuvien uusien pihapiirien myötä. Uudisrakentaminen johtaa rakennuspaikoilla puuston ja kasvilli-
suuden vähentymiseen, mutta rakennuspaikkoja ympäröivät alueet pyritään pitämään metsäi-
senä ja luonnontilaisena alueena. Alueelle ei ole laadittu rakennustapaohjeita, joten uuden raken-
nuskannan julkisivujen, värien, kattomuodon ja -värin osalta soveltuvuus ympäristöön tarkastel-
laan rakennuslupavaiheessa. Tavoitteellista kuitenkin olisi, että rakennuspaikan luontoa pyrittäi-
siin säilyttämään mahdollisimman paljon ja toiminnot sijoitettaisiin siten, että vältetään tarpee-
tonta maaston muotojen muuttamista ja aluskasvillisuuden rikkomista muualla kuin muodostu-
valla piha-alueella. Suunnittelualueelle ei sijoitu arvokasta maisema-aluetta eikä suojeltuja raken-
nuksia ja muinaismuistoja.   

7.4 Rakennettu ympäristö ja yhdyskuntarakenne 
Pikku-Mansikan rakennettu ympäristö muodostuu muutamista vakituisessa asuinkäytössä ole-
vasta rakennuskannasta sekä kunnallisteknisestä verkostosta. Merkittävä osa alueesta on nykyi-
sellään luonnontilaista ympäristöä. Kaavamuutoksen jälkeen lähivirkistysalueen pinta-ala piene-
nee alueella hieman, mutta muutoksen jälkeenkin merkittävä osa alueesta on edelleen lähivirkis-
tysalueeksi osoitettua aluetta.  

Kaavamuutoksen yhtenä tavoitteena on yhdyskuntarakenteen tiivistyminen rakentamisen mah-
dollistamisella asemakaavoitetulla alueella. Yhdyskuntarakenteella on huomattava merkitys pit-
kän aikavälin ilmastopolitiikassa. Yhdyskuntien tiivis ja toimiva rakenne luo edellytyksiä liikenteen 
päästöjen vähentämiselle, rakennuskannan energiatehokkuudelle ja maankäytön hiilinielujen 
säästämiselle. 
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7.5 Liikenne 
Pikku-Mansikan alue sijaitsee noin 6 km etäisyydellä Himangan keskustaajamasta. Liikenne Pikku-
Mansikan alueelle kulkee Pohjoisen satamatien kautta eriytyen ennen satamaa Pikku-Mansikan-
tielle. Kaavamuutoksen myötä ja mahdollisten rakennushankkeiden käynnistyttyä liikennemäärät 
näillä tieosuuksilla nousevat hieman. Liikennemäärien nousun myötä teiden kunnossapidon pa-
rantaminen ja kunnostaminen voivat tulla kyseeseen jonkinlaisella aikavälillä. Pikku-Mansikantie 
on sorapintainen kivituhkatie, jonka kunnostaminen on helpompaa ja edullisempaa kuin asfal-
toidun Pohjoisen satamatien kunnostaminen. Pohjoinen satamatie on lisäksi Pohjois-Pohjanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallinnoima tie. Huono teiden kunto on kuitenkin asia, 
joka näkyy alueen asukkaille, kun alueelle kulku tapahtuu näiden teiden kautta. Liikennemäärän 
ja etenkin hetkellisesti isojen kuljetusajoneuvojen liikkuminen alueella saattaa vaikuttaa teiden 
kuntoon heikentävästi.  

Julkisen liikenteen palvelut eivät ole Pikku-Mansikan alueella käytettävissä asukkaiden oman ajo-
neuvoliikenteen vähentämiseksi, joten liikkuminen perustuu nykytilassa ja todennäköisesti myös 
pitkällä aikavälillä henkilöautoiluun. Näin ollen suuri osa asuntokunnista tarvitsee kaksi henkilö-
autoa päivittäisten asioiden hoitamiseen. Kaupungin kustantamat koululaiskuljetukset kuitenkin 
vähentävät liikennöintitarvetta. Alueella ei ole kevyenliikenteenverkkoa, mikä osaltaan myös tu-
kee henkilöautoliikenteen käyttöä. Kävellen tai pyöräillen on mahdollista saavuttaa keskustan pal-
velut, mutta huomioiden alueen sijoittuminen hieman etäämmälle keskustaajamasta, on toden-
näköistä, että kevyenliikenteen osuus alueella liikkuvista on hyvin pieni. Kevyen liikenteen verkos-
toa on tehty Pohjoisen satamatien varrelle, aina Meri-Himangan asemakaava-alueen kohdalle. 
Liikennemäärien voidaan arvioida tasaantuvan tonttien mahdollisen rakentamisen jälkeen ja säi-
lyvän tämän jälkeen suhteellisen rauhallisena alueella.   

7.6 Sosiaaliset vaikutukset 
Pikku-Mansikan asemakaavan muutoksella voidaan arvioida olevan vain vähän sosiaalisia vaiku-
tuksia. Vaikutukset kohdistuvat käytännössä niihin asukkaisiin, jotka alueen läheisyydessä asuvat 
sekä niihin asukkaisiin, jotka alueelle muuttavat. Pikku-Mansikka on pieni saari, jonka kehittymi-
nen voisi mahdollistaa asukkaille yhteisöllistä toimintaa sekä yhteisöllisten alueiden muodostu-
mista alueelle. Pikku-Mansikan eteläkärjessä on jonkin verran loma-asuntoja. Loma-asuminen ja 
vakituinen asuminen sijoittuvat kuitenkin sen verran etäälle toisistaan, että ristiriitoja näiden kah-
den käyttötarkoituksen välillä ei arvioida syntyvän, vaikka vakituisen asumisen osuus alueella ko-
konaisuudessaan kasvaisikin. 

7.7 Taloudelliset vaikutukset 
Pikku-Mansikan asemakaavan muutoksen taloudelliset vaikutukset rajoittuvat lähinnä yksityisten 
osalta rakentamiskustannuksiin sekä kaupungin osalta kaavamuutoksen myötä syntyneisiin kus-
tannukseen ja tontinmyynnistä saataviin tuloihin. Tuloilla pyritään kattamaan kunnallisteknisestä 
rakentamisesta syntyneet kulut. 
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8  A S E M A K A AVA N  TOT E U T U S  
Uusia rakennuslupia voidaan myöntää suoralla rakennusluvalla asemakaavan mukaisille raken-
nushankkeille.  

Kalajoella 7.6.2022 

Jaana Pekkala 
Kaavoituspäällikkö 
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O S A L L I S T U M I S -  J A  A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A N  ( O A S )  T A R K O I T U S  

MRL 63 §:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaa-
van vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman avulla kaavan osalliset saavat tietoa kaavan lähtö-
kohdista, aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä.  Kaavahankkeen tullessa vireille OAS asetetaan näh-
täville, jotta kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointimenetelmistä sekä kaavan vai-
kutusten arvioinnista. OAS:n nähtävillä olosta ilmoitetaan kaupungin ilmoituslehdessä ja virallisella ilmoitustaululla. 
Maanomistajille ja kaava alueeseen rajautuvien kiinteistöjen maanomistajille OAS lähetetään kirjeitse. OAS on nähtä-
villä myös Kalajoen kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.kalajoki.fi. 

K A A V O I T E T T A V A  A L U E  
Kaavoitettava alue sijoittuu Kalajoen Himangan alueelle, Himangan taajamakeskuksen luoteispuolelle sijoittuvalle 
Pikku-Mansikan alueelle. Suunnittelualue rajautuu alueelle jo rakennettujen Pikku-Mansikantien, Seilitien, Plankkuku-
jan ja Hinaajatien väliselle alueelle. Suunnittelualueen maat ovat kokonaisuudessaan Kalajoen kaupungin omistuksessa. 
Alustava aluerajaus on esitetty kansilehdellä punaisella katkoviivalla.  

A S E M A K A A V O I T U S T A  O H J A A V A T  S U U N N I T E L M A T  
Asemakaavahankkeissa huomioidaan ylemmät suunnittelutasot; valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakunta-
kaava ja yleiskaava.   

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

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

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 

Maakuntakaavan kokonaisuudistus on toteutettu vaiheittain. Kalajoella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan 1., 2. ja 3. 
vaihemaakuntakaavat. Ensimmäinen vaihemaakuntakaava sai lainvoiman 23.11.2015 ja 2. vaihemaakuntakaava sai lain-
voiman 2.2.2017. Kolmas vaihemaakuntakaava on hyväksytty 11.6.2018. 3. vaihemaakuntakaavan valitukset hylättiin ja 
kaava on lainvoimainen. 

Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu maaseudun kehittämisen kohdealueena (mk-8). Merkinnällä osoite-
taan ylikunnallisia maaseutuasutuksen alueita, joilla kehitetään erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoi-
hin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. 
Vyöhykkeillä on tarvetta kehittää kuntien yhteistyöllä yhtenäisiä suunnitteluperiaatteita. Alueita kehitetään jokiluon-
toon ja -maisemaan perustuvana sekä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin ja -koh-
teisiin tukeutuvana asumis-, virkistys- ja vapaa-ajan alueena ja luontomatkailuvyöhykkeenä. Maaseutua kehitettäessä 
sovitetaan yhteen maaseutuelinkeinojen, pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen tavoitteet, erityisesti maatalouden toi-
mintaedellytykset huomioon ottaen. Loma-asutuksen ja matkailupalvelujen suunnitelmallisella kehittämisellä pyritään 
tukemaan maaseudun pysymistä asuttuna. Kohdealueella sijaitsevia taajamia kehitetään erityisesti jokimaiseman arvo-
jen ja mahdollisuuksien pohjalta. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota luonnon ja ympä-
ristön kestävään käyttöön, maatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiin, maiseman hoitoon, ve-
sistön vedenlaadun turvaamiseen ja ulkoilureittien kehittämiseen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määri-
tellä tulvan aiheuttamat rajoitukset rakentamiselle. Lestijokilaakson osalta yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota Lestijoen luonnontilaisen jokivesistön koko valuma-alueen vedenlaadun turvaamiseen. 

Maakuntakaavassa Pikku-Mansikan alueelle on osoitettu myös venesatama -merkinnällä. Merkinnällä osoitetaan seu-
dullisesti merkittäviä venesatamia. 

Pikku-Mansikan osayleiskaava 

Alueella on voimassa Pikku-Mansikan osayleiskaava, joka hyväksyttiin Himangan kunnanvaltuustossa 22.11.1984. 
Osayleiskaavassa vesialueeksi (W) osoitetun Plankkulahden ympäristö on osoitettu virkistys- ja matkailualueeksi, joka 
varataan käytettäväksi joko matkailupalveluiden alueena tai yleisenä virkistysalueena, jonka käyttötarkoitus jää ratkais-
tavaksi myöhemmin ilmenevien tarpeiden perusteella (VU/RM). 
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Himangan kirkonseudun asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Himangan kirkonseudun asemakaava, johon on tehty asemakaavan muutos suunnitte-
lualueelle vuonna 2008.  Alue on pääosin rakentamatonta lähivirkistysaluetta sekä retkeily- ja ulkoilualuetta. Plankku-
lahti on vesilain 15 a §:n mukainen vesialue. 

K A A V A N  L A A T I M I S T A R V E ,  L A A T I J A  J A  S E L V I T Y K S E T  
Kaavamuutos Plankkukujan läheisyydessä on tullut ajankohtaiseksi tutkittaessa Himangan tonttitilannetta ja asiakkai-
den kiinnostusta eri alueita kohtaan. Plankkukujan varrella sijaitsevat tontit ovat kooltaan hieman pieniä, kun huomioi-
daan niiden sijoittuminen rinteeseen ja alueen sijoittuminen taajama-alueen ulkopuolelle. Tontit eivät ole nykyisessä 
muodossaan menneet kaupaksi, vaikka alueen kunnallistekniikka on rakennettu. Kunnallisteknisen rakentamisen 
myötä, olisi taloudellisesti tärkeää saada osoitetut rakennuspaikat rakentumaan ja kunnallistekninen verkosto täysi-
määräiseen käyttöön. Tonttien rakentuminen tukee yhdyskuntarakenteen tiivistymistä. Kaavamuutoksella tavoitellaan 
parempaa tonttimyyntiä koko alueella. Kaava laaditaan kaupungin omana työnä. 

K A A V A N  T A V O I T T E E T  J A  V A I K U T U S T E N  A R V I O I N T I  
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tonttimyynnin vilkastuttaminen ja alueen vetovoiman lisääminen. Vaikutuksia 
arvioidaan MRL:n mukaisesti huomioiden mm. ihmisten elinympäristö, rakennettu ympäristö, liikenne ja yhdyskuntara-
kenne sekä taloudelliset vaikutukset. 

O S A L L I S E T  J A  V I R A N O M A I S T A H O T  
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 yhtei-
söt, 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 ympäristö- ja sivistys-
lautakunta. Muita toimijoita alueella ovat Elisa Oy, Korpelan Voima Oy, Kalajoen Kuitu Oy, Osuuskunta Valkeavesi sekä 
Vesikolmio Oy. Alueella toimivia yhdistyksiä ovat Himangan yrittäjät ry sekä Himangan kotiseutuyhdistys. Meneillään 
olevista kaavahankkeista saa tietoa kaavoitustoimesta sekä Kalajoen kaupungin internetsivuilta osoitteesta www.kala-
joki.fi. 

K A A V A N  A I K A T A U L U  
Asemakaava saatetaan vireille ja asetetaan kaavaluonnosaineisto nähtäville kesäkuussa 2022. Tavoitteena on saada 
kaavaehdotusaineisto, palaute huomioiden,  nähtäville loppuvuoteen 2022 ja hyväksymiskäsittely vuoden 2023 al-
kuun. 

 

 

 

 

Liite 1 
Sivu 3/5

http://www.kalajoki.fi/
http://www.kalajoki.fi/


  

4 

 

                       
 
Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen 
yhdistelmäkartasta  
(Pohjois-Pohjanmaan 1., 2. ja 3. vaihemaakuntakaavat) 
 
                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ote Pikku-Mansikan osayleiskaavasta 
(1984) 

Ote Pikku-Mansikan asemakaavasta.  
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KAAVOITUSPROSESSI 
Kaavoitusta säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA). Kalajoen kau-
punginvaltuuston 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 laa-
timisesta ja hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Kaavojen valmistelusta vastaa kaavoitus- ja elinvoimalau-
takunta. 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 jär-
jestetään tarvittaessa valmisteluvaiheessa. 

3. KAAVAEHDOTUS 
MRL 65§, MRA 27§  
Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Ehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan paikallis-
lehdessä, kaupungin internetsivuilla ja kirjeitse osallisille. Kaupunkilaisilla ja osallisilla on mahdollisuus tehdä kaa-
vasta kirjallinen muistutus kaavan nähtävilläoloaikana. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. Kalajoella muis-
tutukset käsittelee kaavoitus- ja elinvoimalautakunta. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoit-
teensa, ilmoitetaan kaupungin perusteltu kannanotto esitettyyn muistutukseen. Tarvittaessa ehdotusvaiheessa 
voidaan järjestää viranomaisneuvottelu.  

4. KAAVAN HYVÄKSYMINEN 
MRL 52§, 67§ 

Kaupunginvaltuusto käsittelee kaavan hyväksymistä kaupunginhallituksen esityksestä. Hyväksymispäätöksestä 
kuulutetaan paikallislehdissä, kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internetsivuilla. Kaavan hyväksymistä kos-
kevasta päätöksestä lähetetään tieto niille kaupungin jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka ovat sitä kirjal-
lisesti pyytäneet. Kaavan hyväksymisestä voi valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus voi tehdä kaupungille oikaisukehotuksen valitusajan kuluessa. 

5. KAAVAN VOIMAANTULO 
MRA 93§ 

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

Y H T E Y S T I E D O T  
Kaavoituspäällikkö   Jaana Pekkala  044-4691 225 
Kaavasuunnittelija   Sanna Matkaselkä 044-4691 450 
Kaavoitusteknikko   Terho Männistö  044-4691 222 
E-mail: etunimi.sukunimi@kalajoki.fi       www.kalajoki.fi 
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Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta 208 Kalajoki Täyttämispvm 03.05.2022

Kaavan nimi Himangan kirkonseudun asemakaavan muutos Plankkukujan
ympäristössä

Hyväksymispvm Ehdotuspvm
Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm
Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 4,7392 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten t ilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 4,7392

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 4,7392 100,0 4050 0,09 0,0000 -40
A yhteensä 2,8039 59,2 4050 0,14 0,4293 -40
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä 1,8572 39,2 -0,4451
R yhteensä
L yhteensä 0,0781 1,6 0,0158
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Maanalaiset tilat Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä

Alamerkinnät
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Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä 4,7392 100,0 4050 0,09 0,0000 -40
A yhteensä 2,8039 59,2 4050 0,14 0,4293 -40
AP 0,3970 14,2 600 0,15 -0,2296 -500
AO 2,4069 85,8 3450 0,14 0,6589 460
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä 1,8572 39,2 -0,4451
VL 1,8572 100,0 -0,4451
R yhteensä
L yhteensä 0,0781 1,6 0,0158
Kadut 0,0781 100,0 0,0158
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
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