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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 TUNNISTETIEDOT 
Selostus koskee 17.1.2023 päivättyä asemakaavakarttaa. 

Kaavan nimi: Himangan kirkonseudun asemakaavan muutos osassa korttelia 41; 
S-marketin alue 

Kaavan päiväys: Valmisteluvaihe 1.11.2022 
Ehdotusvaihe 17.1.2023 

Alueen määrittely: Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 41 sekä katu- ja ylei-
sen tien aluetta.  

Asemakaavalla muodostuu osa korttelista 41 sekä katu- ja yleisen 
tien aluetta. 

Yhteystiedot: Kaavoittaja: 
Kalajoen kaupunki 
Kalajoentie 5  
85100 Kalajoki 

Kaavoituspäällikkö, YKS 520 
Jaana Pekkala 
+358 44 469 1225 
jaana.pekkala@kalajoki.fi 
 

Kaavakonsultti: 
Plandea Oy 
Pitkänsillankatu 1-3 G 
67100 Kokkola 

Kaavoitusinsinööri, YKS 691 
Ville Vihanta 
+358 50 590 6214 
ville.vihanta@plandea.fi 

Arkkitehti SAFA, YKS 347 
Kari Siipola 
+358 50 348 1961 
kari.siipola@plandea.fi 

Kaavaprosessin vaiheet: • Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, 
että se päättää kaavan käynnistämisestä, konsultin valinnasta 
sekä kaavakustannusten perimisestä 4.5.2021 § 54 

• Kaupunginhallitus päätti kaavoitus- ja elinvoimalautakunnan esit-
tämistä asioista 17.5.2021 § 125 

• Vireilletulosta on kuulutettu 27.5.2021 
• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 27.5.-28.6.2021 
• Aloituskokous kaupungin, KPO:n ja kaavakonsultin kesken 

9.6.2021 
• Viranomaisneuvottelu 15.6.2021 
• Viranomaisten työneuvottelu 1.11.2021 
• Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta päättää asettaa kaavaluonnok-

sen nähtäville 1.11.2022 § 114 
• Valmisteluvaiheen kuulemisesta kuulutettu ja kaavaluonnos pi-

detty yleisesti nähtävillä 3.11.-2.12.2022 

 

 

mailto:jaana.pekkala@kalajoki.fi
mailto:kari.siipola@plandea.fi
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1.2 LUETTELO KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA JA LÄHDEMATERIAALISTA 
Asemakaavan taustamateriaalina on huomioitu seuraavat: 

• Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
• Pohjois-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavat 
• Kalajoen asemakaavat 
• Kalajoen rakennusjärjestys 
• Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa, Ympäristöministeriö, 2013 
• Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen huomioon ottaminen kaavoi-

tuksessa ja lupamenettelyssä, Ympäristöministeriö, 2.4.2020 
• Melun- ja tärinäntorjunta maankäytön suunnittelussa, Uudenmaan ELY-keskus, opas 02/2013 
• Säikän alueen kadut, Haahdentie, asemapiirros, Destia, Kalajoen kaupunki, 2016 
• Maaperän tilan tietojärjestelmä 
• Avoimen tiedon paikkatietoaineistot 

o Paikkatietoikkuna 
o Kulttuuriympäristön palveluikkuna 
o Tulvakarttapalvelu 

Asemakaavaprosessin aikana on laadittu seuraavat: 
• Tontinkäyttösuunnitelma, S-market Himanka, Polyplan Oy, 2021 
• Maaperätutkimus, KS Geokonsult, 2021 
• Suunnitelmakartta luonnos Haahdentieltä, Kalajoen kaupunki, 2021 
• Rakentamistapaohjeet, Plandea Oy, 2022 
• Havainnekuvat, Polyplan Oy / Plandea Oy, 2022 

1.3 KAAVAN TARKOITUS JA TAVOITTEET 
Asemakaavan laadinta on tullut ajankohtaiseksi KPO-Kiinteistöjen aloitteesta.  

KPO-Kiinteistöt ovat hankkineet hallintaansa nykyisen S-marketin naapurista kolme vierekkäistä 
omakotitalotonttia, joista on allekirjoitettu esikauppakirjat ja lopullisen kaupan ehtona on lainvoi-
mainen kaavamuutos. 

Osaa korttelia 41 koskevan kaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa nykyisen S-marketin liiketont-
tia kaakkoon pientaloasutuksen suuntaan siten, että KPO-Kiinteistöjen ostamat omakotitalotontit 
liitetään osaksi liiketonttia. Tavoitteena on mahdollistaa uuden S-marketin rakentuminen Lestijoen 
ja Haahdentien väliselle alueelle nykyisen S-marketin viereen. Vanha S-market tulisi olemaan toi-
minnassa uuden S-marketin rakentamisen ajan, minkä jälkeen se tultaisiin purkamaan. Lisäksi alu-
eella toimivan polttoaineenjakelupisteen sijaintia muutetaan, joka sijoittuisi alustavan asemapiir-
roksen mukaisesti tontin kaakkoisosaan uuden S-marketin ja Haahdentien väliselle alueelle.  

Alueelle laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaava. Kaavamuutos koskee osaa 
Himangan kirkonseudun korttelista 41 sekä katu- ja yleisen tien aluetta. Asemakaavassa määritel-
lään alueiden käyttötarkoitukset, rakentamisoikeudet, kerroskorkeudet sekä alueen liikenneyhtey-
det. Asemakaavan laadinnassa kiinnitetään erityistä huomiota alueen sijoittumiseen valtatien var-
relle Himangan kirkon ja Lestijoen väliselle alueelle, alueen liittymiseen pientaloasutukseen sekä 
huomioidaan muut kaavatyön yhteydessä esiin tulevat asiat. Himangan kirkko on osa valtakunnalli-
sesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY) ”Raumankarin vanha asutus ja Himangan 
kirkko” ja Lestijoki kuuluu Natura 2 000 -verkostoon. 
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1.4 ALUEEN SIJAINTI  
Suunnittelun kohteena oleva alue on kooltaan n. 1,0 ha ja se sijaitsee Kalajoen Himangan kirkon-
kylällä valtatien 8 ja Haahdentien sekä Lestijoen välisellä alueella. 

 
Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus. © MML  

  
Kuva 2. Suunnittelualueen tarkempi rajaus. © MML. 
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2 LÄHTÖKOHDAT 

2.1 SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILA 
2.1.1 Rakennettu ympäristö 
Suunnittelualue on rakentunutta aluetta, jonka luoteisosassa sijaitsee S-marketin liikekiinteistö ja 
polttoaineen jakeluasema. S-marketin liikekiinteistön kaakkoispuolella on kolme pientaloa piha-alu-
eineen.  

Suunnittelualue on osa Himangan kirkonkylää. Alueen ympäristössä sijaitsee muun muassa Himan-
gan kirkko, pankki ja pientaloasutusta. 

 
Kuva 3. Nykyinen S-Marketin kiinteistö. ©Plandea. 

2.1.1.1 Asuminen 
Tilastokeskuksen mukaan Kalajoen Himangan kirkonkylällä asui vuonna 2019 1 653 asukasta. Suun-
nittelualue sijoittuu Himangan kirkonkylän keskukseen, joten alueen ympäristössä asuu merkittävä 
määrä kirkonkylän asukkaista. Suunnittelualueella on kolme pientaloa. Suunnittelualueen lähiym-
päristössä Lestijoen lounaispuolella ja valtatien 8 kaakkoispuolella asutus on pääasiassa pientalo-
asutusta lukuun ottamatta peltoalueisiin rajautuvaa rivitaloaluetta. Lestijoen molemmin puolin asu-
tus on pientaloasutusta.  
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Kuva 4. Purettava kiinteistö (tila R:no 9:83) © Plandea. 

 
Kuva 5. Purettava kiinteistö (tila R:no 9:85). © Plandea. 

 
Kuva 6. Purettava kiinteistö (tila R:no 9:86). © Plandea. 

 
Kuva 7. Uuden S-Marketin viereisen tontin rakennus (tila 
R:no 9:87). © Plandea. 

 

2.1.1.2 Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta 
Himangan kirkonkylän kaupalliset palvelut keskittyvät molemmin puolin valtatietä 8. Suunnittelu-
alueella toimii päivittäistavaramyymälä (S-market Himanka). Suunnittelualueen lähialueella valta-
tien 8 luoteispuolella toimii mm. pankki ja Lestijoen koillispuolella mm. rautakauppa, päivittäistava-
ramyymälä (K-market Himanka) sekä ravintola.  

2.1.1.3 Kulttuuriympäristö 
Suunnittelualueen eteläpuolella olevat Himangan kirkko ja kellotapuli ovat osa valtakunnallisesti 
merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY) ”Raumankarin vanha asutus ja Himangan 
kirkko”. Raumankari on Pohjanmaan tunnetuimpia historiallisia markkinapaikkoja. Raumankarin 
vanhimmat asuinrakennukset ovat 1800-luvun alkupuolelta, ja alue on säilyttänyt alkuperäisen tyy-
linsä; tiivis ja vähäinen rakennuskanta. Himangan kirkko toimii Raumankarin poikki menevän tien 
maisemallisena päätteenä. Puukirkko on rakennettu silloisen Länsipohjan virallisen lääninrakennus-
mestarin Jacon Rijfin johdolla vuonna 1794 ja korjattu nykyasuunsa 1897. Kirkko on ristikirkko, 
minkä ristikeskuksesta kohoaa kahdeksankulmainen tornialusrakenne. Kellotapuli on rakennettu 
kirkonrakentaja Niilo Koskelan johdolla vuonna 1823.  

Kirkko ja kellotapuli ovat suojeltu kirkkolain 14 luvun 5 §:n nojalla. 
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Kuva 8. ”Raumankarin vanha asutus ja Himangan kirkko” -RKY- kohde sinisellä ja suunnittelualue punaisella rajauksella. 

 
Kuva 9. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitseva Himangan kirkko ja tapuli. © Plandea. 
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Kuvapari 10. Näkymä Haahdentieltä Himangan kirkolle sekä Lestijoen suuntaan. ©Plandea. 

Hankealueella ei sijaitse muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai 
muita arkeologisen kulttuuriperinnön kohteita. Tieto on tarkistettu Museoviraston ylläpitämästä 
muinaisjäännösrekisteristä (16.12.2022). Lähin kiinteä muinaisjäännös sijaitsee noin 200 metriä 
kaava-alueesta luoteeseen (Raumankoski, 1000010985). 

Alueella on tehty arkeologinen inventointi viimeksi v. 1984 (Himanka inventointi 1984/Taskinen), 
mutta hankealuetta on kuitenkin käsitelty inventointiraportissa Kalajoki 2017 –Himangan Kirkon-
seudun asemakaavan muutosalue ja Vt:n 8 länsipuolinen alue välillä Lestijoki– Kokkolan raja – ar-
keologinen inventointi/Schulz & Itäpalo. Alueella ei ole sijainnut vanhaa rakennuskantaa, ja alue on 
modernin maankäytön muokkaamaa. 

2.1.2 Luonnonympäristö 
Suunnittelualue on kokonaan rakentunutta aluetta piha- ja tiealueineen. Alueen koillispuolella vir-
taa Lestijoki, jonka ranta on suunnittelualueen kohdalla pääosin luonnontilainen. 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia uhanalaisia kasvi- tai eläinlajeja.  
(Suomen Lajitietokeskus/FinBIF. http://tun.fi/HBF.59143 (haettu 20.12.2021)). 
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Kuva 11. Ortoilmakuva suunnittelualueelta. © MML 

2.1.2.1 Vesistö 
Suunnittelualue sijaitsee Lestijoen valuma-alueella. Lestijoki virtaa luoteeseen mereen noin 1,7 km 
päässä suunnittelualueesta. Lestijoen pääuoma on 110 km pitkä ja joessa esiintyy luontaisesti li-
sääntyvä meritaimenkanta sekä elinvoimainen nahkiaiskanta.  

Lestijoki on suojeltu koskiensuojelulain nojalla ja se kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Suojelun pe-
rusteina olevat luontotyypit ovat humuspitoiset järvet ja lammet, jokisuistot ja Fennoskandian luon-
nontilaiset jokireitit. Lisäksi suojelun perusteena oleva laji on saukko.  Lestijoen alaosan ekologinen 
luokitus on hyvä.  

Pohjanmaan jokien tapaan Lestijoelle on tunnusomaista suuret virtaamavaihtelut ja tulvimisherk-
kyys. Lestijoen virtaama on tyypillisesti korkeimmillaan keväisin lumensulamisen seurauksena. Les-
tijoen alaosan tulvasuojeluhankkeen myötä alueen tulvasuojelu on parantunut huomattavasti. Les-
tijoen alaosan tulvavaarakartoituksen mukaan tulva ei aiheuta suunnittelualueella merkittävää ris-
kiä. Kerran 100 vuodessa toistuva tulva yltää suunnittelualueen rajalle. 
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Kuva 12. Tulvavaaravyöhykkeet 1/100a.  

2.1.2.2 Maaperä 
Suunnittelualueelle on laadittu pohjatutkimus KS Geokonsultien toimesta keväällä 2021. Alueella 
suoritettiin painokairauksia 24:ssä ennalta valitussa pisteessä. Kairauksien, maanäytteiden analy-
soinnin ja muiden havaintojen perusteella todettiin, että humuksen ja asfaltin (asfaltti, murske, 
hiekka) alla oli silttistä hiekkamoreenia, hiekkaista silttimoreenia, hiekkamoreenia, soramoreenia ja 
soraa. Pohjavesipinta oli tasolla + 3,9 m - + 5,0 m.  

Pinnanmuodoiltaan suunnittelualue on tasaista korkeustasoltaan n. 5,5-7 m. Lestijoen rantatörmä 
on jyrkkä ja joki sijaitsee n. 2 m suunnittelualuetta matalammalla. 

  
Kuva 13. Poikkileikkauksen maastoprofiili.  
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2.1.3 Liikenne 
Suunnittelualuetta rajaa valtatie 8 (Kokkolantie) ja Haahdentie. Suunnittelualueeseen kuuluva 
Haahdentie liittyy luoteispäässä valtatielle 8 ja päättyy kaakossa Lestijoen rannassa olevaan kiinteis-
töön. Teiden varsilla kulkee kevyen liikenteen väylät.  

Valtatiellä 8 on voimassa 50 km/h nopeusrajoitus ja Haahdentiellä 40 km/h nopeusrajoitus. Keski-
määräinen vuorokausiliikenne valtatiellä on 3789 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

2.1.4 Tekninen huolto 
Alue on kunnallisteknisten verkostojen piirissä. Maanalaisten rakenteiden mahdollisista siirroista 
vastaa rakentaja. 

 
Kuva 14. Teknisen huollon verkosto. 

2.2 MAANOMISTUS 
Kiinteistö 9:234 on KPO-Kiinteistöjen omistuksessa. KPO-Kiinteistöt on laatinut yksityisten maan-
omistajien kanssa esikauppakirjat kiinteistöistä 9:83, 9:85, 9:86, jolloin ne ovat siirtymässä KPO-Kiin-
teistöjen omistukseen. Esikauppakirjojen ehtona on lainvoimainen kaavamuutos. Kiinteistö 7:18 on 
Kalajoen kaupungin omistuksessa. 
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Kuva 15. Suunnittelualueen maanomistus. 

3 SUUNNITTELUTILANNE 

3.1 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mu-
kaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden tehtävänä on mm. varmistaa valtakunnalli-
sesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä val-
tion viranomaisten toiminnassa, auttaa saavuttamaan hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys. Maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistet-
tävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. 

Valtioneuvosto on tehnyt 30.11.2000 päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Pää-
tös tuli voimaan 26.11.2001. Valtioneuvosto on 14.12.2017 päättänyt valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden uudistamisesta. Tavoitteita uudistettiin siten, että ne koskevat nykyistä rajatum-
min keskeisimpiä valtakunnallisia näkökohtia ja ovat nykyistä selkeämpiä. Päätös tuli voimaan 
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. 
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3.2 MAAKUNTAKAAVA 
Kalajoki kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan ja alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maa-
kuntakaava. Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavaa on uudistettu vaihemaakuntakaavoi-
tuksen periaatteella. Suunnittelualueella voimassa olevat maakuntakaavat: 

• 1. vaihemaakuntakaava, joka aloitti kokonaismaakuntakaavan kolmivaiheisen uudistamistyön, on hy-
väksytty 2.12.2013 ja vahvistettu ympäristöministeriössä 23.11.2015 (YM1/5222/2014), lainvoi- 
maiseksi kaava tuli 3.3.2017 (KHO) (energiantuotanto ja -siirto, kaupan palvelurakenne, luonnonym-
päristö, liikennejärjestelmä ja logistiikka)  

• 2. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 7.12.2016 ja sai lainvoiman 2.2.2017 
(kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet, maaseudun asutusrakenne, virkistys- ja matkailualueet, seu-
dulliset ampumaradat ja materiaalikeskukset, puolustusvoimien alueet).  

• 3. vaihemaakuntakaava (pohjavesi- ja kiviainesalueet, mineraalipotentiaali- ja kaivosalueet, tuuli- 
voima, suoalueiden ja verkostojen tarkistukset, Vaalan ja Himangan kaavamerkintöjen tarkistukset, 
Oulun seudun liikenne ja maankäyttö) hyväksyttiin maakuntavaltuustossa kesäkuussa 2018 ja sai 
lainvoiman hallinto-oikeuden päätöksellä 17.1.2022. 

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan laatiminen (aluerakenne ja saavutet-
tavuus; energiantuotanto, varastointi ja -siirto; liikennejärjestelmä ja logistiikka-alueet; viherra-
kenne, ekosysteemipalveluiden tarkastelu; energiamurroksen vaikutukset maankäytön suunnitte-
luun sekä ilmastovaikutusten arvioinnin kehittäminen) on ohjelmoitu toteutettavaksi vuosina 2021–
2023, lainvoiman kaava saisi alustavan aikataulun mukaisesti vuonna 2024. Kaavaluonnos on pidetty 
nähtävillä 8.8.-23.9.2022 välisen ajan. 

 
Kuva 16. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmästä. 
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Suunnittelussa huomioitavia Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan merkintöjä ovat: 

• Taajamatoimintojen alue (A) 
o Suunnittelumääräykset: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee alueiden käyttöön-

ottojärjestyksessä ja mitoituksessa kiinnittää erityistä huomiota vaihtoehtoisten aluekoko-
naisuuksien toiminnallis-taloudelliseen edullisuuteen, ympäristön laatuun ja kevyen liiken-
teen toimintaedellytyksiin. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskun-
tarakenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydin-
alueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi kes-
kukseksi. Maankäyttöratkaisuissa tulee pyrkiä hyvään energiatalouteen. Yksityiskohtaisem-
massa kaavoituksessa tulee määritellä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kannalta edul-
liset vyöhykkeet taajamarakenteen kehittämisen perustaksi. Yksityiskohtaisempiin kaavoi-
hin tulee sisällyttää periaatteet uudisrakentamisen sopeuttamisesta rakennettuun ympä-
ristöön. Alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että alueella 
sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden 
kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät. Taajaman merkittävä laajentaminen päätien toi-
selle puolelle yksityiskohtaisempaan kaavaan perustuen edellyttää turvallisten yhteyksien 
järjestämistä päätien poikki. Maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon tulvariski-
alueet ja tulvien hallintasuunnitelmat sekä varautua sään ääri-ilmiöiden vaikutuksiin. 

• Merkittävästi parannettava valtatie (vt, punainen viiva) 
o Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on pyrittävä edistämään ke-

vyen liikenteen väylien toteuttamista erityisesti taajamien, kyläkeskusten ja koulujen lähei-
syydessä. 

• Maaseudun kehittämisen kohdealue (mk-8, ruskea viiva) 
o Suunnittelumääräykset: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota 

luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, maatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen 
toimintaedellytyksiin, maiseman hoitoon, vesistön vedenlaadun turvaamiseen ja ulkoilu-
reittien kehittämiseen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä tulvan ai-
heuttamat rajoitukset rakentamiselle. 

o Lestijokilaakso: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
Lestijoen luonnontilaisen jokivesistön koko valuma-alueen vedenlaadun turvaamiseen. 

• Viheryhteystarve (vihreä katkoviiva) 
o Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla tulee turvata virkistysalueiden 

ja -reittien seudullinen jatkuvuus ja kehittäminen sekä liittyminen virkistyskeskuksiin, suo-
jelualueisiin ja kulttuuriympäristöihin. 

• Maakunnallisesti arvokas maisema-alue (sininen vaakaviivarasteri)  
o Suunnittelumääräykset: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kehittämisessä 

on otettava huomioon alueen ominaispiirteet sekä maisema- ja kulttuuriarvot. Alueen 
suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttötar-
koituksen mukainen maankäyttö sekä maisema- ja kulttuuriympäristöarvot. Maisema-alu-
eella tulee edistää peltojen, niittyjen ja muiden avoimien maisematilojen säilymistä. Uudis- 
ja täydennysrakentamisen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakentamisen 
sopeutumiseen sijainniltaan ja rakennustavaltaan maisemaan. Suunnittelussa tulee erityi-
sesti kiinnittää huomiota selvityksissä esitetyissä aluekuvauksissa selostettujen ominaispiir-
teiden ja arvojen säilymiseen. 
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• Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (violetti pystyviivarasteri) 
o Suunnittelumääräykset: Alueiden käytön suunnittelussa tulee edistää kulttuuriympäristön 

valtakunnallisten ja maakunnallisten arvojen säilymistä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituk-
sessa on otettava huomioon rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet ja omi-
naispiirteet. Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota RKY 2009 -inventoinnissa 
sekä Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015 -selvityksessä kirjattuihin ar-
voihin ja ominaispiirteisiin. 

• Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue (musta pisterasteri) 

3.3 YLEISKAAVA 
Alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, joten maakuntakaava ohjaa suoraan 
alueen asemakaavoitusta. 

MRL 54.4 § mukaisesti, jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, 
on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaa-
timuksista säädetään. 

3.4 ASEMAKAAVA 
Suunnittelualueella on voimassa Himangan kirkonseudun rakennuskaavan muutos korttelissa 41 ja 
jalankulku- ja puistoalueilla. Kaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.1.1991 ja vahvistettu lää-
ninhallituksessa 19.6.1991. Lisäksi Haahdentien ja LT-alueella on voimassa Himangan rakennuskaa-
van muutos, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 18.10.1982 ja vahvistettu lääninhallituksessa 
17.11.1982. 

  
Kuva 17. Ote voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmästä. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus sinisellä 

Suunnittelualuetta koskevat seuraavat aluevaraukset: 
• Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa liikerakennusten yhteyteen sijoittaa kaksi asuntoa raken-

nuspaikkaa kohti. (KL-1) 
• Erillispientalojen korttelialue. (AO) 
• Lähivirkistysalue. (VL) 
• Kauttakulku- ja sisääntulotie suoja- ja näkemäalueineen. (LT) 
• Katu. (Haahdentie) 
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3.5 RAKENNUSJÄRJESTYS 
Kalajoen uusi rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.3.2021 § 15 ja saanut lain-
voiman 7.5.2021. Rakennusjärjestys on korvannut edellisen rakennusjärjestyksen 1.6.2021 alkaen. 

3.6 POHJAKARTTA 
Numeerinen pohjakartta on tehty vuoden 2010 ilmakuvauksen perusteella. Karttaa on pidetty ajan 
tasalla maastomittauksin. Koordinaatisto on ETRS-GK24 ja korkeusjärjestelmä N2000. 

3.7 SUUNNITELMAT 
Polyplan Oy on laatinut KPO-Kiinteistöt Oy:lle alustavan tontinkäyttösuunnitelman uudesta S-mar-
ketista sekä muusta tontin käytöstä. Tontinkäyttösuunnitelmassa on tutkittu myymälärakennuksen 
eri sijoittumisvaihtoehtoja. Poikkeuksellisen pieni tontti ja myymälän toiminnallisuuden edellyttä-
mät näkökohdat asettavat suunnittelulle reunaehtoja, jotka on huomioitu alustavassa tontinkäyttö-
suunnitelmassa. Uusi myymälä sijoittuu tontin takaosaan, jolloin nykyinen myymälä voi jatkaa toi-
mintaansa keskeytyksettä uuden myymälän rakentamisen valmistumiseen saakka, jonka jälkeen 
vanha myymälä puretaan. Tontin kapeus rajoittaa rakennusten sijoittelua, minkä vuoksi uusi myy-
mälä sijoittuu tontin Lestijoen puoleiseen reunaan, joka mahdollistaa riittävän asiakaspysäköinnin 
sekä huollon järjestelyt. Liikerakennuksen lastauslaiturille tulee päästä tavarankuljetuskuorma-au-
toilla.  Rakennusten sijoittelulle ei ole tontilla muita toimivia vaihtoehtoja. Myymälärakennuksen 
toiminnallisuuden vuoksi rakennus on suhteellisen syvärunkoinen. 

Liikekiinteistön pääsisäänkäynti sijoittuisi näkyvimmälle paikalle rakennuksen valtatien puoleiselle 
sivulle. Tavarahuollon lastauslaiturit sekä jätehuolto sijoittuisivat rakennuksen kaakkoisosaan ja ne 
piilotettaisiin nosto-ovien taakse. Myymälärakennus suunnitellaan niin, että rakennus voisi mahdol-
lisesti tulevaisuudessa laajentua kohti valtatietä. Tontinkäyttösuunnitelmassa uuden myymälära-
kennuksen kerrosala on 1900 k-m2 ja laajennusvaraus 600 k-m2 eli yhteensä 2500 k-m2. Nykyisen 
myymälän pinta-ala on n. 1100 k-m2, joten rakennusoikeuden kasvu olisi myymälärakennuksen 
osalta ensimmäisessä vaiheessa n. 800 k-m2. Rakennusoikeuden kasvulla vastataan KPO:n tavoit-
teeseen kehittää ja parantaa Himangan S-marketin palveluita. 

Polttoaineen jakeluasemaa siirrettäisiin nykyisestä paikasta hieman kohti tontin kaakkoisosaa, mikä 
on liikenteellisesti paras ja käytännössä ainoa paikka, mihin polttoaineen kuljetusajoneuvoilla pääs-
tään. Polttoainepisteen hintanäyttöpyloni (n. 9 m korkea) voisi säilyä nykyisellä paikallaan tontin 
pohjoisosassa. Uusien polttoainemittarien yhteyteen Haahdentien varrelle rakennettaisiin 3 m kor-
kea hintanäyttö. 

Alustavassa tontinkäyttösuunnitelmassa on varattu paikka autonpesuhallille vanhan S-marketin pai-
kalle. Autonpesuhallin toteuttamisesta on kuitenkin luovuttu suunnittelun edetessä. 

Liikekiinteistön piha-alue suunnitellaan siten, että jalankululle järjestyy turvallinen kulkuyhteys sekä 
valtatieltä, että Haahdentieltä mahdollisimman suoraan kaupan pääovelle.  

Suunnittelualueella rakennetaan maksimaallinen määrä autopaikkoja, millä vastataan alueella ny-
kyisin olevaan pysäköintiongelmaan. Ensimmäisessä vaiheessa n. 100 autopaikkaa. Kuitenkin kaa-
vallinen mitoitus alueella on 1 ap/ 50k-m2. Pysäköintiruudut toteutetaan nurmikiveyksellä. 

Pientaloasutusta vasten on melu- ja näköesteeksi näytetty kivikorimuuri, jonka korkeus on n. 1,6 m.  
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Kuva 18. KPO:n alustava tontinkäyttösuunnitelma. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 
4.1.1 Osalliset 
Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia sekä lausua kaavasta 
mielipiteitä (luonnosvaihe) ja muistutuksia (ehdotusvaihe) sekä viranomaisten ja yhteisöjen antaa 
lausuntoja. 

Osallisia ovat (MRL 62 §): 
• alueen maanomistajat  

• ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa  

• ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 
o Kalajoen kaupungin eri hallintokunnat 
o Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
o Kainuun ELY-keskus (Patoviranomainen) 
o Pohjois-Pohjanmaan liitto 
o Pohjois-Pohjanmaan museo 
o Jokilaakson pelastuslaitos 
o Verkko Korpela Oy/Korpelan Voima Oy 
o Elisa Oyj 
o Vesikolmio Oy 
o Osuuskunta Valkeavesi 
o Kalajoen Lämpö Oy /Kalajoen Kuitu Oy 
o Himangan kotiseutuyhdistys 
o Himangan yrittäjät 
o Kalajoen omakotiyhdistys ry 
o Kalajoen seurakunta 

• muut osalliset ja osalliseksi ilmoittautuvat 

4.1.2 Vireilletulo 
KPO-Kiinteistöt Oy on jättänyt kaavoitusaloitteen kaavamuutoksen laatimiseksi kiinteistöille 9:83, 
9:85, 9:86 ja 9:234. Kaavoitusaloitteen laatijan kanssa on tehty sopimus kaavoituksen käynnistämi-
sestä ja kaavakustannusten jakamisesta.  

Kaupunginhallitus 17.5.2021 § 125 on kaavoitus- ja elinvoimalautakunnan esityksestä (4.5.2021 § 
54) päättänyt käynnistää asemakaavamuutoksen kaavoitusaloitteen mukaisesti, hyväksynyt kaava-
konsultiksi Plandea Oy:n sekä päättänyt kaavakustannusten perimisestä. Hanke on sisällytetty myö-
hemmin kaavoitusohjelmaan. 

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu 27.5.2021. 

4.1.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely 

4.1.3.1 Aloitusvaihe 
Kaupungin, konsultin ja KPO:n kesken järjestettiin aloituskokous 9.6.2021. 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu yleisesti nähtäville 27.5.-28.6.2021 väliseksi ajaksi. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty tiedoksi viranomaisille, maanomistajille ja muille 
osallisille. Saatuun palautteeseen on laadittu erillinen vastine (Liite 5) 

4.1.3.2 Valmisteluvaihe 
Kaavaluonnosaineistoa valmisteltaessa suunnittelualuetta pienennettiin siten, että Lestijoen varren 
lähivirkistysalue jätettiin pois kaava-alueesta. Kyseiselle alueelle ei kohdistunut muutostarvetta. 

Valmisteluvaiheen aikana on käyty keskusteluja ja järjestetty useita suunnittelukokouksia kaupun-
gin, KPO:n ja kaavakonsultin kesken. 

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville kokouksessaan 
1.11.2022 § 114. Kaavaluonnos asetettiin yleisesti nähtäville 3.11.-2.12.2022 väliseksi ajaksi, minkä 
aikana osallisilla on ollut mahdollisuus jättää mielipiteensä kaava-aineistosta. Kaavaluonnoksesta 
saatiin kuusi lausuntoa ja yksi mielipide. Saatu palaute on huomioitu kaavaa laadittaessa ja palaut-
teeseen on laadittu erillinen vastine, jossa on kuvattu palautteen vaikutukset kaavaratkaisuun (Liite 
8). Kaavaratkaisuun tehdyt muutokset on lueteltu myös kaavaselostuksen kohdassa 6.2. 

4.1.3.3 Ehdotusvaihe 
Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti. Osallisilla on mah-
dollisuus jättää muistutuksensa kaava-aineistosta. 

4.1.4 Viranomaisyhteistyö 
• Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin lausunto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta, Mu-

seovirastolta, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Kalajoen kaupungin 
ympäristövalvonnalta sekä Kalajoen kaupungin rakennusvalvonnalta. Saatuun palautteeseen on laa-
dittu erillinen vastine (Liite 5) 

• Asemakaavan muutoksesta järjestettiin aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 15.6.2021. Kokouk-
sessa nousi esiin (muistio kaavaselostuksen liitteenä 6): 

o Suunnitelmien aiheuttama liikennetuotos 
o Alueelle ei tarvetta tehdä arkeologista selvitystä 
o Himangan kirkon RKY-alue huomioitava, uudisrakennuksen sopivuus maisemaan 
o Himangan kirkonkylä tulvariskialuetta 
o Mahdolliset vaikutukset Lestijokeen 
o Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet huomioitava 

• Asemakaavan muutoksesta järjestettiin työneuvottelu 1.11.2021, jossa oli mukana Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan museo, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Kalajoen kaupunki ja Plan-
dea Oy. Viranomaisten kommenteissa nousi esiin (muistio kaavaselostuksen liitteenä 7): 

o Maakuntakaavan suunnittelumääräyksiä syytä avata selostuksessa 
o Uuden rakentamisen suhde/sopiminen RKY-alueeseen ja Lestijoen maisemaan 
o Kaavan tulisi tarjota rakennusvalvonnalle riittävät mahdollisuudet ohjata rakentamista 

(esim. ulkoasuvaatimukset tai rakentamistapaohje) 
• Kaavaluonnoksesta on pyydetty lausunnot niiltä viranomaisilta, joiden toimialaa asemakaavassa 

käsitellään. Lausunto saatiin Verkko Korpelalta, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta, Osuuskunta Val-
keavedeltä, Pohjois-Pohjanmaan museolta sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. (Liite 8). 

• Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot niiltä viranomaisilta, joiden toimialaa asemakaavassa käsi-
tellään. 

  



Kalajoen kaupunki; Himangan kirkonseudun asemakaavan muutos osassa korttelia 41, S-marketin alue  
Kaavaselostus 17.1.2023 

  21 

 

4.2 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT 
4.2.1 Vaihtoehtotarkastelu 
Suunnittelun lähtökohtana ja reunaehtona on ollut nykyisen myymälän toiminnan mahdollistami-
nen koko uuden myymälän rakentamisen ajan. KPO:n suunnittelija Polyplan Oy on tutkinut alueen 
käyttömahdollisuuksia em. lähtökohdasta ja sen perusteella nykyistä myymälätonttia on laajen-
nettu liittämällä siihen viereisiä pientalotontteja. Myymälän toiminnallisuus edellyttää riittäviä py-
säköintitiloja, polttoaineen jakelupisteen sijoittamista ja sen edellyttämiä polttoainerekan kulku-
väyliä, huoltotiloja lastaustiloineen sekä myymälän laajennusvarausta. Vaihtoehtotarkastelussa tut-
kittiin myös autonpesuhallin sijoittamista tontille. Seuraavassa on esitetty kolme tontinkäyttöluon-
nosta sekä niiden vertailu. 

VE 1 

  
Kuva 19. Vaihtoehto 1, Polyplan Oy. 

Myymälärakennus sijoittuu tontille kohtisuoraan suhteessa Lestijokeen ja Haahdentiehen. Yksi pien-
talotontti on liitetty nykyiseen myymälän tonttiin. Myymälä ja asiakaspysäköinti ulottuu Haahden-
tien katualueen päälle ja rakennuksen pohjoisosa ulottuu nykyisen tontin yli Lestijoen jyrkälle ran-
tavyöhykkeelle, lähivirkistysalueelle. Myymälän laajennusvaraukselle ei ole tontilla tilaa, samoin ei 
mahdolliselle autonpesuhallille. Tonttiliittymä sijoittuu nykyisen tilanteen mukaisesti liian lähelle 
valtatien liittymää ja toinen liittymä sijoittuu huonosti lähelle myymälän pääsisäänkäyntiä. Huolto-
tilat sijoittuvat kauas Haahdentieltä ja sen vuoksi tavaranlastaus häiritsee tontin muita toimintoja.  

Taajamakuvallisesti myymälän sijainti suhteessa kirkkoon ja tapuliin on huono, koska rakennus työn-
tyy voimakkaasti kohti kirkonmäkeä ja lähelle kirkkoa. 
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VE 2 

  
Kuva 20. Vaihtoehto 2, Polyplan Oy 

Myymälärakennus sijoittuu Lestijoen suuntaisesti tontin koillisreunaan. Kolme pientalotonttia on 
liitetty nykyiseen myymälän tonttiin. Myymälän laajennusvaraus on osoitettu rakennuksen jatkeeksi 
valtatien puolelle samoin kuin varaus mahdolliselle autonpesuhallille. Tonttiliittymä sijoittuu ny-
kyistä kauemmas valtatien liittymästä parantaen alueen liikenneturvallisuutta. Toinen liittymä pal-
velee myös myymälän huoltoa ja tavarantoimituksia sekä polttoaineen jakelupistettä. Tontin liitty-
mäjärjestelyt mahdollistavat polttoaineen jakelurekan sekä tavarantoimittajien liikennöinnin.  

Taajamakuvallisesti myymälän sijainti suhteessa kirkkoon ja tapuliin paranee suhteessa nykytilan-
teeseen, koska rakennus sijoittuu kauemmas kirkosta, jonka näkyvyys valtatien suuntaan kohenee. 
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VE 3 

  
Kuva 21. Vaihtoehto 3. 

Myymälärakennus sijoittuu Lestijoen suuntaisesti Haahdentien varteen. Kolme pientalotonttia on 
liitetty nykyiseen myymälän tonttiin. Myymälän laajennusvaraus on osoitettu rakennuksen jatkeeksi 
valtatien puolelle, autonpesuhallivarausta ei ole osoitettu. Tonttiliittymä sijoittuu nykyisen tilanteen 
mukaisesti liian lähelle valtatien liittymää, toinen liittymä sijoittuu tontin kaakkoiskulmaan. Tava-
rantoimituksen ja huoltoliikenteen toimiva järjestäminen liittymän kautta ei ole mahdollista.  

Taajamakuvallisesti erityisesti myymälän laajennusvaraus ei kohenna kirkon näkyvyyttä valtatien 
suuntaan verrattuna nykytilanteeseen. Myymälä myös sijoittuu nykyistä lähemmäs kirkkoraken-
nusta. 

Taulukko 1. VERTAILUTAULUKKO. 

 Taajamakuva Liikennöinti Toimintojen 
sijoitusmahd. 

Liikennetur-
vallisuus 

Yhteenveto 

VE 1  -1 -1 -1 -1 -4 
VE 2 +1 +1 +2 +1 +5 
VE 3   0 -2 -1 -1 -4 

Vertailun perusteella VE 2 valittiin jatkosuunnittelun pohjaksi. 

4.2.2 Jatkosuunnittelu 
Jatkosuunnittelun aikana tutkittiin havainnekuvien kautta liikekiinteistön soveltumista valtakunnal-
lisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Alueelle laadittiin erilaisia vaihtoehtotar-
kasteluja. 
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Kuva 22. Havainnekuva 11.10.2021 

 
Kuva 23. Havainnekuva 29.11.2021 
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Kuva 24. Havainnekuva 27.9.2022 

Havainnekuvin tehdyn vaihtoehtotarkastelun kautta päädyttiin siihen, että ympäristöön parhaiten 
soveltuisi julkisivuiltaan vaalean puuverhoilun omaava myymälärakennus. Värisävyjen tulisi sopeu-
tua kirkon ja tapulin värimaailmaan. Julkisivuja olisi hyvä elävöittää, mutta rakennuksen yleisilmeen 
tulisi olla tasapainoinen ja rauhallinen. 

Autopesuhallin osoittamisesta luovuttiin alueen ympäristöön soveltumattomana.  

Suunnittelun aikana todettiin, että tontin sisäisten kevyen liikenteen väylien kattaminen katosai-
heilla ei ole rakennusteknisesti mahdollista siten, että rakenne pysyy riittävän kevytrakenteisena. 
Tämän vuoksi katosaiheista on luovuttu. 

Havainnekuvan 27.9.2022 ratkaisun todettiin soveltuvan alueelle parhaiten. Prosessin aikana synty-
neiden tavoitteiden, joihin havainnekuva 27.9.2022 vastaa, pohjalta on edetty kaavaluonnosvaihee-
seen. Alueelle on laadittu myös rakentamistapaohjeet. 

5 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 

5.1 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET 
Aluerakenteen ja yhdyskuntien toimivuuden perusedellytys on, että alueidenkäytössä vastataan vä-
estö- ja työpaikkakehityksen edellyttämiin tarpeisiin. Vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskun-
takehitykselle luodaan edellytykset tukeutumalla ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. 

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen tur-
vaamisesta. 

5.2 LÄHTÖKOHTA-AINEISTON ANTAMAT TAVOITTEET 
Kaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa nykyisen S-marketin liiketonttia kaakkoon pientaloasu-
tuksen suuntaan siten, että KPO-Kiinteistöjen ostamat omakotitalotontit liitetään osaksi liiketonttia. 
Tavoitteena on mahdollistaa uuden S-marketin rakentuminen Lestijoen ja Haahdentien väliselle alu-
eelle nykyisen S-marketin viereen. Vanha S-market tulisi olemaan toiminnassa uuden S-marketin 
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rakentamisen ajan, minkä jälkeen se tultaisiin purkamaan. Lisäksi alueella toimivan polttoaineenja-
kelupisteen sijaintia muutetaan, joka sijoittuisi alustavan asemapiirroksen mukaisesti tontin kaak-
koisosaan uuden S-marketin ja Haahdentien väliselle alueelle. Kaavaprosessissa tutkitaan, voitai-
siinko tontille sijoittaa myös autonpesuhalli. 

5.3 PROSESSIN AIKANA SYNTYNEET TAVOITTEET, TAVOITTEIDEN TARKENTUMINEN 
Käytyjen neuvottelujen kautta tavoitteeksi on tullut tarkentaa uuden liikekiinteistön soveltumista 
valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (”Raumankarin vanha asutus ja 
Himangan kirkko” RKY-alue). Rakentamisen tulee olla alisteista kirkkoon ja tapuliin sekä rakennus-
ten ja rakennelmien tulee muodostaa materiaaleiltaan sekä visuaaliselta ilmeeltään RKY-alueeseen 
soveltuva kokonaisuus. Tähän vastattiin mm. laatimalla rakentamistapaohjeet. Myymälärakennuk-
sen julkisivuissa päädyttiin osoittamaan käytettäväksi vaaleaa puuverhoilua. Autopesuhallin raken-
tamisesta alueelle luovuttiin. 
 

6 KAAVARATKAISU 

6.1 KAAVALUONNOS 
Kaavaluonnoksessa suunnittelualueelle on osoitettu liikerakennusten korttelialuetta (KL), yleisen 
tien aluetta (LT) ja katualuetta. Kaavaluonnos mahdollistaa KPO-Kiinteistöt Oy:n alustavan tontin-
käyttösuunnitelman. 

Nykyiseen asemakaavaan verrattuna korttelin 41 tonttia 1 on laajennettu noin 70 metriä pientalo-
asutukseen päin. Laajennus koskee kolmea viereistä tonttia, jotka ovat nykytilassa osoitettu erillis-
pientalojen korttelialueeksi. 
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Kuva 25. Kaavaluonnos 1.11.2022.  

KL 
Korttelin 41 tontille 1 on osoitettu rakennustehokkuutta e=0,4 (voimassa olevassa kaavassa e=0,4) 
Tehokkuusluku vastaa 3 083 k-m2 rakennusoikeutta. Rakennuksen kerrosluku on II. 

Tontille on osoitettu ohjeellisena myymärakennuksen paikka (m), polttoaineen jakeluasema (pj) sekä 
pysäköimispaikka (p). Kaavamerkinnöin on määrätty, että myymälärakennus on pyrittävä rakenta-
maan joen ja idän puoleisiin ohjeellisen rakennusalan sivuihin kiinni. Lisäksi myymärakennuksen 
paikka on sidottu ohjeellisiin rakennusaloihin sitovien rakentamistapaohjeiden määräysten kautta. 

Pientaloasutusta vasten on osoitettu istutettava puurivi sekä melueste, jonka likimääräinen korkeus 
tulee olla n. 1,6 m. Melueste voidaan toteuttaa esim. kivikorimuurilla. Valtatien puoleiselle sivulle on 
osoitettu istutettava puurivi. 

Liikenne 
Valtatie 8 on nykykaavan mukaisesti osoitettu yleisen tien alueeksi (LT). Valtatieltä on poistettu 
suora ajoneuvoliittymä liikerakennuksen tontille. 

KL-kortteliin liittyvät osat Haahdentietä on merkitty nykytilanteen mukaisesti katualueeksi. Haah-
dentielle on valtatien risteykseen osoitettu liittymäkieltoaluetta KL-kiinteistöä vasten. 
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Nykytilanteeseen verrattuna myymälän asiakasliittymä siirtyy n. 45 m kauemmaksi valtatien liitty-
mästä. Huoltoliikenteelle tulee Haahdentieltä uusi tonttiliittymä.  

Haahdentielle on KL-korttelialuetta vasten osoitettu istutettava puurivi. Katualueelle on osoitettu 
myös ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa (pp). 

Liikenteen toimivuuden kannalta keskeinen piste on valtatien 8 ja Haahdentien liittymä. Uudisraken-
taminen tukeutuu kadun kautta samaan päätien liittymään kuin olemassa oleva kaupallinen palvelu. 
Liittymä on pääsuunnalta kanavoitu ja pääsuunnan kanssa risteävä kävely ja pyöräily on toteutettu 
eritasossa. 

Haahdentielle on laadittu katusuunnitelma, joka päivitetään uuden myymälärakennuksen liittymien 
osalta. Suunnitelmassa huomioidaan erityisesti jalankulun ja pyöräilyn tarpeet sekä liikenneturvalli-
suus. Katusuunnitelman päivityksessä huomioidaan myös myymälärakennuksen pihajärjestelyt. 

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön rajaus on osoitettu kaavamerkin-
nällä RKY-1: ”Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, jonka arvot säilytetään. 
Alueella tapahtuva uudis- ja korjausrakentaminen ja muut suoritettavat toimenpiteet on sopeutet-
tava rakennetun kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin, kaupunkikuvallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja 
maisemallisiin arvoihin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakennusten mittakaavaan, mittasuhtei-
siin ja materiaalivalintoihin. Aluetta koskevista merkittävistä suunnitelmista ja toimenpiteistä on 
museovirastolle varattava tilaisuus lausunnon antamiseen.” 
 
Yleismääräykset 

• Asemakaavan toteuttamisessa tulee noudattaa siihen liittyviä rakentamistapaohjeita. 
• Uudisrakennukset tulee sopeuttaa visuaaliselta ilmeeltään läheiseen valtakunnalliseen arvokkaaseen 

rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY), maisemaan ja muuhun rakennuskantaan. Rakennuslupaa 
haettaessa tulee havainnekuvin osoittaa tavoiteltu kaupunkikuvallinen laatu. 

• Julkisivujen keskeisenä materiaalina Haahdentien ja valtatien 8 suuntaan tulee käyttää vaaleaa puu-
verhoilua. 

• Rakennusten suunnitteluvaiheessa tulee tehdä riittävät pohjatutkimukset rakennusten perustamis-
tavan määrittämiseksi. 

• Nykyisten toimintojen loppuessa tai ennen uuden rakentamista alueen maaperä tulee selvittää. Mah-
dollinen pilaantunut maaperä tulee tarpeen vaatiessa kunnostaa tulevan rakentamisen yhteydessä. 

• KL-korttelialueelle on osoitettava autopaikkoja vähintään 1 ap / 50 k-m2. Autopaikat on pinnoitettava 
nurmikiveyksellä tai vastaavalla ratkaisulla. 

• KL-korttelialueelle on osoitettava pyöräpysäköintipaikkoja vähintään 1 pp / 100 k-m2. 

 
Asemakaavamerkintöjä ja -määräyksiä täydentävät alueelle laaditut rakentamistapaohjeet (liite 3). 
Kaupunkikuvan ja lähiympäristön kannalta on oleellista, että uuden myymälärakennuksen alueen 
visuaalinen ilme on yhtenäinen erityisesti kevyen liikenteen (jalankulku ja pyöräily) näkökulmasta. 
Kirkonmäen rakennuksineen tulee hallita alueen kaupunkikuvaa ja lähiympäristön rakentaminen tu-
lee sopeuttaa em. näkökulmaan. Uuden myymälärakennuksen tulee olla ulkoasultaan, materiaaleil-
taan sekä värisävyiltään tasapainoinen kokonaisuus ja olla alisteinen suhteessa kirkkoon ja tapuliin. 
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Kuva 26. Tasohavainnekuva. 

  
Kuva 27. Havainnekuva. Lisää havainnekuvia liitteessä 2.  
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6.2 KAAVAEHDOTUS 
Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen KL-korttelin ja viereisen AO-korttelin välistä melueste -kaa-
vamerkintää on muutettu siten, että kaavakartalta on poistettu meluesteen likimääräinen korkeus. 
Meluesteen korkeus on määritelty tarkemmin rakentamistapaohjeisiin. Meluesteen korkeuden tu-
lee kasvaa portaittain Haahdentien suunnasta sekä laskea portaittain Lestijoen suuntaan (1m-1,5m-
2m-1,5m-1m). Korkeimmillaan meluesteen tulee olla viereisen asuinrakennuksen kohdalla (2 m). 
Meluestemerkintää on myös hieman pidennetty niin, että se ulottuu koko tonttien väliselle mat-
kalle. 

Rakentamistapaohjeisiin on tarkennettu myymärakennuksen mahdollisen laajennuksen ulkoasu-
vaatimuksia sekä maanalaisten johto- ja putkilinjojen siirrosta aiheutuvien kustannusten jakautu-
mista. Kustannuksista vastaa luvanhakija.  

Kaavaselostusta on täydennetty tiedolla muinaisjäännöstilanteen tarkastuksen ajankohdasta ja 
osallisiin on lisätty Kalajoen seurakunta. Lisäksi selostukseen on tehty pienempiä korjauksia ja täy-
dennyksiä. 

 
Kuva 28. Kaavaehdotus 17.1.2023 
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6.3 MITOITUS 
Kaava-alueen pinta-ala on n. 1,0 ha.   

Taulukko 2. Suunnittelualueen pinta-alat ja rakennusoikeudet 

Kortteli Tontti Käyttötarkoi-
tus 

Pinta-ala 
(m2) 

Rakennusoi-
keus (k-m2) 

Kerroskor-
keus 

41 1 KL-1 7 709 3 083 (e=0,4) 2 
  LT 508   
  Kadut 1 807   

6.4 KAAVAN SUHDE YLEISKAAVAAN 
Suunnittelualueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, joten tällä asemakaavalla on huomioitu 
yleiskaavan sisältövaatimukset seuraavasti: 

1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 
• Ratkaisu on taloudellinen ja yhdyskuntarakenteellisesti toimiva. 

2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; 
• Sijaitsee olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisällä, jossa infra on hyvin käytettävissä. 

3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 
• Vanha liikerakennus korvautuu uudella nykyaikaisella liikerakennuksella parantaen palvelu-

tasoa. Pientalotonttien väheneminen kaventaa hieman asumismahdollisuuksia. 
4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja 

jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta 
kestävällä tavalla; 

• Toiminta sujuvien liikenneyhteyksien lähellä toteuttaa kestävän kehityksen näkökulmaa. 
Alue on helposti saavutettavissa myös kävellen ja pyöräillen. Energia-, vesi- ja jätehuolto on 
järjestettävissä olemassa olevaa infrastruktuuria hyödyntäen. 

5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäris-
töön; 

• Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia elinympäristöihin. Melu-
haittoja voidaan ehkäistä asemakaavamääräyksin. 

6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 
• Vanha liikerakennus korvautuu uudella nykyaikaisella liikerakennuksella, jonka myötä palve-

lutaso alueelle paranee. 
7) ympäristöhaittojen vähentäminen; 

• Asemakaavan mahdollistamat toiminnot eivät aiheuta ympäristöhaittoja. Polttoaineen jake-
lupiste rakennetaan viranomaismääräysten mukaisesti. 

8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; 
• S-Market siirtyy nykytilanteeseen verrattuna kauemmas valtatien liittymästä, jolloin kirkon 

ja tapulin näkyvyys valtatien suuntaan paranee.   
• Rakentaminen sijoittuu ennestään rakennetulle alueelle, joten kaavalla ei ole vaikutuksia 

luonnonarvoihin. 
9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys; 

• Kaavamuutos ei vähennä virkistykseen soveltuvia alueita. 

Kaava ei aiheuta alueen maanomistajille tai muille oikeuden haltijoille kohtuutonta haittaa. 



Kalajoen kaupunki; Himangan kirkonseudun asemakaavan muutos osassa korttelia 41, S-marketin alue  
Kaavaselostus 17.1.2023 

  32 

 

6.5 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 
Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kaavakartalla. 
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7 KAAVAN VAIKUTUKSET 
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset 
arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvi-
tettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. 

Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoeh-
tojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kult-
tuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvi-
oida olevan olennaisia vaikutuksia. Vaikutusten arvioinnin pohjana käytetään tehtyjä selvityksiä 
sekä asiantuntijoiden ja osallisiksi määriteltyjen kannanottoja. Arviointeja täsmennetään suunnitte-
lun edetessä. 

Seuraavassa on arvioitu vaikutuksia MRL:n mukaisen jaotuksen mukaisesti. 
 

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, 

• Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden, nykyistä myymälää suuremman liikekiinteistön ra-
kentamisen, jolla katsotaan olevan positiivisia työllisyysvaikutuksia niin rakennus- kuin 
käyttövaiheessa.  

• Uuden liiketilan rakentamisen myötä tuotevalikoima tulee laajenemaan ja monipuolis-
tumaan, jonka ansiosta palvelutarjonta kasvaa ja ihmisten elinolot kohenevat. 

• Pientalotonttien väheneminen kaventaa hieman asumismahdollisuuksia, mutta vaiku-
tukset elinoloihin katsotaan vähäisiksi.  

• Suunnittelualueen viereisten erillispientalotonttien asukkaat voivat kokea marketin 
paikan muutoksen negatiivisena, myymälän siirtyessä lähemmäs kyseisiä pientalotont-
teja. Vaikutukset lähimmän pientalotontin asuinmukavuuteen ovat kohtalaisen mer-
kittävät liikerakentamisen myötä ja asuinympäristön muuttuessa. Vaikutuksia vähen-
tävät melu-/näkösuojaustoimenpiteet marketin pientalotontin puoleisella sivulla (istu-
tukset, melueste). Vaikutukset asukkaiden elinoloihin ja elinympäristöön arvioidaan 
kokonaisuudessaan vähäisiksi. 
 

2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon, 

• Kaava-alue ei sijoitu pohjavesialueelle, joten kaavaratkaisulla ei ole vaikutuksia pohja-
veteen. 

• Alue on kunnallisteknillisen verkoston alueella, joten merkittäviä vaikutuksia Lestijo-
keen ei synny. 

• Pysäköintiruudut toteutetaan nurmikiveyksellä, jotka toimivat osana tontin hulevesien 
hallintaa. 

• Uudisrakennuksen perustamiskorkeus on tulvakorkeuksia ylempänä. Rakentamisella ei 
vaikuteta joen virtauspoikkipinta-alaan. 1/100a toistuvan tulvariskin myötä ei synny 
merkittäviä vaikutuksia. 

• Rakennusmassa tulee sijaitsemaan jokirannan penkereen läheisyydessä. Rakennus voi-
daan perustaa siten, että vaikutuksia veteen tai jokipenkereeseen ei synny. Tähän tulee 
kiinnittää huomiota rakennusvaiheessa. 
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• Nykyinen polttoainepiste on merkitty ELY-keskuksen maaperän tilan tietojärjestel-
mään. Polttoainepisteen siirron yhteydessä maaperän ja pohjaveden tila selvitetään ja 
tarvittaessa alue puhdistetaan viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Uusi polt-
toainepiste rakennetaan viranomaismääräysten mukaisesti. 

• Uudisrakentamisen kautta saadaan kuntaan pitkäikäistä, mahdollisimman vähän 
huoltoa ja korjausta vaativaa rakennuskantaa. Hyvän suunnittelun kautta saadaan ra-
kennus, joka on terveellinen, viihtyisä ja arvonsa säilyttävä. Ilmastonmuutoksen tor-
junnan kannalta suurin merkitys on rakennuksen käyttövaiheen ympäristörasituksella. 
Rakennusmateriaalien ja rakentamisen osuus kiinteistöjen päästöistä on vain noin 
neljä prosenttia. Valtaosa päästöistä aiheutuu rakennusten käytön aikaisesta energian 
kulutuksesta, joten uusi energiatehokas rakennus vaikuttaa myönteisesti ilmastoon 
ympäristörasituksen vähentyessä. 
 

3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin, 

• Ei merkittäviä vaikutuksia, uusi rakentaminen sijoittuu olemassa olevan rakentamisen 
yhteyteen, eikä alueella ole tiedossa huomioon otettavia kasvi- tai eläinlajeja. Kaavan 
toteutumisella ei arvioida olevan vaikutuksia luontoarvoihin. 

• Lestijoki kuuluu Natura 2000 -verkostoon ja on erityisten suojelutoimien aluetta (SAC). 
Alueen suojeluperusteisiin kuuluvat luontotyypeistä humuspitoiset järvet ja lammet, 
jokisuistot ja Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit sekä lajeista saukko. Uusi raken-
taminen sijoittuu nykykaavan mukaiselle rakentamisalueelle eikä rakennusalaa ole 
laajennettu kohti jokea. Lestijoen ja liiketontin väliin jää suojaava lähivirkistysalue. Ra-
kentamisella ei katsota olevan vaikutuksia kyseisiin suojeluperusteisiin eikä luonnon 
monimuotoisuuteen. 

• Joen ja suunnittelualueen väliin jää nykyinen viheralue. Viheralue mahdollistaa virkis-
tysalueiden ja -reittien kehittämisen ja jatkuvuuden. 
 

4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen, 

• Rakentaminen sijoittuu olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen maakunta-
kaavan mukaisesti. Kaava edistää taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti 
ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. 

• Alueen rakentuminen täydentää Himangan keskustan yhdyskuntarakennetta tehos-
taen teknisten verkostojen käyttöastetta. Alue sijoittuu teknisen verkoston piiriin. 

• Uuden liikerakennuksen rakentaminen kohentaa osaltaan kuntataloutta lisääntyneinä 
palveluina ja työpaikkoina. Todennäköisesti marketin myynti myös kasvaa, jolla on po-
sitiivisia vaikutuksia kuntatalouteen. 

• Haahdentien liikennesuunnitelman päivityksessä huomioidaan marketin sijainnin, liit-
tymien sekä liikennemäärien muutokset. Lisäksi turvataan alueen jalankulun ja pyöräi-
lyn yhteydet. Liikekiinteistön piha-alue suunnitellaan siten, että jalankululle järjestyy 
turvallinen kulkuyhteys sekä valtatieltä, että Haahdentieltä mahdollisimman suoraan 
kaupan pääovelle. Em. toimenpiteet lisäävät alueen liikenneturvallisuutta. 

• Liikerakennus liittyy valtatielle Haahdentien kautta. Liittymä sijaitsee tiiviissä taajama-
rakenteessa ja nopeusrajoitus taajaman kohdalla on 50 km/h. Tiivis taajamarakenne 
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tukee nopeuksien pysymistä matalina ja lisäksi nopeusrajoitusalue on automaattisen 
nopeusvalvonnan piirissä, joka edesauttaa liittymäalueen turvallisuutta. Lisäksi liiken-
nejärjestelyjen parempi jäsentyminen parantaa liikenneturvallisuutta. Päätien liiken-
nemäärät vuonna 2020 taajaman kohdalla olivat noin 5 600 ajon./vrk ja taajaman mo-
lemmin puolin noin 3 400 – 3 800 ajon./vrk. 

• Myymälän huoltokuljetukset tapahtuvat varhain aamulla kuorma-autolla (pääsääntöi-
sesti ilman perävaunua). Huolto-ovelta katualueen rajalle on matkaa n. 28,5 m, joten 
ajoneuvoyhdistelmäkin mahtuu piha-alueelle tukkimatta Haahdentietä. 

• Himangalla on väestöä noin 2 000 asukasta, joista noin puolen sijoittuu taajama-alu-
eella. Keskusta-alueella on tällä hetkellä kaksi päivittäistavarakauppaa, joiden asiakas-
potentiaali kylällä on varsin rajallinen. Nykyisen liiketoiminnan uudistaminen ei vaikuta 
merkittävästi absoluuttisiin asiakas- ja liikennemääriin pidemmällä aikajaksolla. Tä-
män perusteella päätien liittymän toimivuus tulee säilymään hyvin pitkälle nykytasossa 
ainakin maankäytön kehittymisen aiheuttaman kuormituksen osalta. Lisäksi uudisra-
kennuksen pihajärjestelyt tukevat nykyistä paremmin eri kulkumuotojen turvallista ja 
toimivaa liikennöintiä piha-alueella ja lähialueen väylillä. 

• Valtatien liittymän toimivuutta nykytasossa arvioitiin Väyläviraston 2020 KVL tietojen 
perusteella ja liittymän sivusuunnan kuormitusaste on noin 0,2. Väyläviraston ohjeen 
mukaisesti kuormitusasteen noustessa lähelle 0,7 liittymän turvallisuus alkaa vaatia 
kehittämistoimenpiteitä. Tämän perusteella nykytilanne sallii liikenteen kohtalaista 
kasvuakin. 

5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 

• Kaavaratkaisulla market siirtyy valtatie 8 vierestä kaakkoon, nykyisten erillispientalo-
jen paikalle. S-Market siirtyy nykytilanteeseen verrattuna kauemmas valtatien liitty-
mästä, jolloin kirkon ja tapulin näkyvyys valtatien suuntaan paranee.  Siirron voidaan 
arvioida vaikuttavan positiivisesti kaupunkikuvaan Himangan kirkon näkyvyyden pa-
rantuessa erityisesti valtatie 8:lla Kalajoen suunnasta. 

• Myymälärakennus sijoittuu kauemmas Haahdentien katualueesta ja pysäköintialueet 
sijoittuvat kadun puolelle sekä purettavan nykyisen myymälän paikalle. Ratkaisu luo 
kirkon ja tapulin muodostaman kokonaisuuden ympärille sen vaatimaa avointa tilaa 
sekä parantaa kirkonmäen näkyvyyttä ympäristöönsä. Taajamakuvallisesti uuden 
myymälän sijainti kohentaa kirkon ja tapulin taajamakuvallista asemaa. 
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Kuva 29. Kaupunkikuvalliset tekijät. 

• Rakentaminen muuttaa alueen luonnetta rakentuneempaan suuntaan. Kaava-alue on 
jo rakennettua ympäristöä, joten pientalojen ja nykyisen marketin poistumisella ja 
suunnitellulla rakentamisella voidaan katsoa olevan kohtuullisen vähäisiä vaikutuksia 
rakennettuun ympäristöön. 

• Rakentaminen sijoittuu kohtalaisen lähelle Lestijoen jokiuomaa, jolla on jonkin verran 
vaikutuksia jokimaisemaan. Lestijoki virtaa n. 2 metriä matalammalla kuin suunnitte-
lualue, joten Haahdentieltä ei edes nykyisellään aukea näkymiä Lestijokeen. Uusi myy-
mälärakennus rajaa joen ranta-aluetta ja muodostaa muurimaisen rantatörmän suun-
taisen aiheen. Kirkko tulee kuitenkin näkymään selvästi Lestijoen suunnasta uuden 
myymälärakennuksen ylitse. Myymälän Lestijoen suuntaista julkisivua elävöitetään 
esim. julkisivujen valaistuksella, joka voidaan toteuttaa vuorokauden- ja vuodenaiko-
jen mukaan vaihtuvana. Vaikutuksia voidaan pitää vähäisinä, koska ainoastaan raken-
tamisen painopiste muuttuu hieman liikerakennuksen sijainnin muuttuessa nykyisestä, 
mutta näkymät kirkolle eivät olennaisesti heikkene. Rakennuksen ja rannan välinen 
kaistale jää nykyiselleen/luonnontilaiseksi. 

 
Kuva 30. Julkisivuprojektio Lestijoen suunnasta. 
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• Kirkonmäen ympäristön nykyinen rakennuskanta on vaihtelevaa eikä muodosta yhte-
näistä linjaa, johon uuden myymälärakennuksen ulkoasu voisi tukeutua. Kaupunkiku-
van ja lähiympäristön kannalta on oleellista, että uuden myymälärakennuksen alueen 
visuaalinen ilme on yhtenäinen. Kirkonmäen rakennuksineen tulee hallita alueen kau-
punkikuvaa.  Kaavamerkinnöin ja -määräyksin sekä laadittujen rakentamistapaohjei-
den avulla rakentaminen sopeutetaan em. näkökulmaan. Uuden myymälärakennuk-
sen tulee olla ulkoasultaan, materiaaleiltaan sekä värisävyiltään tasapainoinen koko-
naisuus ja olla alisteinen suhteessa kirkkoon ja tapuliin. 

• Kaavamuutosalueella ei ole asemakaavassa suojelukohteiksi osoitettuja rakennuksia 
tai pihapiirejä.  

• Suunnittelualueen eteläpuolella olevat Himangan kirkko ja tapuli on suojeltu kirkkolain 
14 luvun 5 §:n nojalla. Voimassa olevassa asemakaavassa Himangan kirkko ja tapuli 
on merkitty suojeltaviksi rakennuksiksi (sr-1). Kirkonseutu on osa valtakunnallisesti 
merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY) ”Raumankarin vanha asutus ja Hi-
mangan kirkko”. Kulttuuriperinnön osalta kirkon aseman korostuminen, kuten yllä on 
todettu, voidaan nähdä positiivisena seikkana. Kulttuuriperintöarvot alueella säilyvät. 

• Alueella ei ole tunnettuja muinaisjäännöksiä. Muinaismuistolain 14 §:n mukaisesti, jos 
kaivuutyön yhteydessä havaitaan merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä, tulee työ- 
vaihe keskeyttää ja ottaa yhteyttä Museovirastoon. 

8 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen toteutumista ohjaa asemakaavakartan lisäksi tämä ase-
makaavaselostus sekä sitovat rakentamistapaohjeet.  

Alueen toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman. Rakennusten laadukkaaseen ja 
esteettiseen toteuttamiseen sekä soveltumiseen valtakunnallisesti arvokkaaseen ympäristöön tulee 
kiinnittää erityistä huomiota prosessin kaikissa vaiheissa. 

Maanalaisten rakenteiden mahdollisista siirroista vastaa rakentaja. 

Kalajoen kaupunki valvoo normaalilla viranomaisvalvonnalla alueen jatkosuunnittelua ja rakenta-
mista. 
 
 
 
Kokkolassa 17.1.2023 
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Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta 208 Kalajoki Täyttämispvm 21.12.2022

Kaavan nimi Himangan kirkonseudun asemakaavan muutos osassa korttelia 41; S- 
marketin alue

Hyväksymispvm Ehdotuspvm
Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm 27.05.2021
Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,0024 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 1,0024

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 1,0024 100,0 3083 0,31 0,0000 850

A yhteensä 0,0000 0 -0,4001 -750

P yhteensä

Y yhteensä

C yhteensä

K yhteensä 0,7709 76,9 3083 0,40 0,4001 1600

T yhteensä

V yhteensä

R yhteensä

L yhteensä 0,2315 23,1 0,0000

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

Aluevaraukset Pinta-ala 
[ha]

Pinta-ala 
[%]

Kerrosala 
[k-m²]

Tehokkuus 
[e]

Pinta-alan muut. 
[ha +/-]

Kerrosalan muut. 
[k-m² +/-]

Yhteensä 1,0024 100,0 3083 0,31 0,0000 850

A yhteensä 0,0000 0 -0,4001 -750

AO 0,0000 0 -0,4001 -750

P yhteensä

Y yhteensä

C yhteensä

K yhteensä 0,7709 76,9 3083 0,40 0,4001 1600

KL-1 0,0000 0 -0,3708 -1483

KL 0,7709 100,0 3083 0,40 0,7709 3083

T yhteensä

V yhteensä

R yhteensä

L yhteensä 0,2315 23,1 0,0000

Kadut 0,1807 78,1 0,0000

LT 0,0508 21,9 0,0000

E yhteensä

S yhteensä

M yhteensä

W yhteensä



1. Yleiskuva lännestä, nykytilanne

LIITE 1  S-MARKET - HAVAINNEKUVAT                                                                                               HIMANKA
1.11.2022 Luonnos uudesta myymälärakennuksesta 



2. Yleiskuva lännestä

LIITE 1  S-MARKET - HAVAINNEKUVAT                                                                                               HIMANKA
1.11.2022 Luonnos uudesta myymälärakennuksesta 

Havainnekuva havainnollistaa kaavaa ja rakennustapaohjeita. 
Rakennuksen tarkka ulkoasu ratkaistaan rakennuslupavaiheessa. 
Kaavamääräysten mukaisesti rakennusluvan yhteydessä tulee laatia 
tarkemmat havainnekuvat, joilla rakennuksen ja alueen ilme sekä 
kaupunkikuvallinen laatu tulee osoittaa.



3. Yleiskuva valtatien suunnasta

LIITE 1  S-MARKET - HAVAINNEKUVAT                                                                                               HIMANKA
1.11.2022 Luonnos uudesta myymälärakennuksesta 



4. Yleiskuva Lestijoen suunnasta

LIITE 1  S-MARKET - HAVAINNEKUVAT                                                                                               HIMANKA
1.11.2022 Luonnos uudesta myymälärakennuksesta 



5. Näkymä pääsisäänkäynnille

LIITE 1  S-MARKET - HAVAINNEKUVAT                                                                                               HIMANKA
1.11.2022 

6. Näkymä piha-alueen suunnasta

Luonnos uudesta myymälärakennuksesta 



KALAJOEN KAUPUNKI
HIMANGAN S‐MARKETIN ALUE

Rakentamistapaohjeet
Kortteli 41 tontti 1

Yhteyst iedot
Kaavoitus

Kaavoituspäällikkö
Jaana Pekkala
044 4691 225

jaana.pekkala@kalajoki.fi

Rakentaminen

Johtava rakennustarkastaja
Tero Jelekäinen
044 4691 428

tero.jelekainen@kalajoki.fi

Rakentamistapaohje on sitova ja täydentää asemakaavan määräyksiä ja merkintöjä.
Rakentamistapaohje ohjaa rakentamista Himangan kirkonseudun asemakaavan
korttelin 41; S‐marketin alueella siten, että alueesta muodostuu viihtyisä ja
yhtenäinen, valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä
korostava kokonaisuus.
Kaavan ja rakentamistapaohjeiden lisäksi rakentamista ohjaa Kalajoen
rakennusjärjestys. Rakentamisen luvan ratkaisee kunnan rakennusvalvonta‐
viranomainen.

Tontin rakennustehokkuusluku e=0,40 ja rakennusoikeus 3083 k‐m2. Kerrosluku on
II.

Asemakaavan yleismääräykset
Asemakaavan toteuttamisessa tulee noudattaa siihen liittyviä rakentamis‐
tapaohjeita.
Uudisrakennukset tulee sopeuttaa visuaaliselta ilmeeltään läheiseen
valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY),
maisemaan ja muuhun rakennuskantaan. Rakennuslupaa haettaessa tulee
havainnekuvin osoittaa tavoiteltu kaupunkikuvallinen laatu.
Julkisivujen keskeisenä materiaalina Haahdentien ja valtatie 8 suuntaan tulee
käyttää vaaleaa puuverhoilua.
Rakennusten suunnitteluvaiheessa tulee tehdä riittävät pohjatutkimukset
rakennusten perustamistavan määrittämiseksi.
Nykyisten toimintojen loppuessa tai ennen uuden rakentamista alueen maaperä
tulee selvittää. Mahdollinen pilaantunut maaperä tulee tarpeen vaatiessa kunnostaa
tulevan rakentamisen yhteydessä.
KL‐korttelialueelle on osoitettava autopaikkoja vähintään 1 ap/50 k‐m2. Autopaikat
on pinnoitettava nurmikiveyksellä tai vastaavalla ratkaisulla.
KL‐korttelialueelle on osoitettava pyöräpysäköintipaikkoja vähintään 1 pp/100 k‐m2.

Kuva 2. Ohjeellinen esimerkkikuva

Suunnittelualue

Pysäköimispaikka, 
nurmikivi

Tontin sisäinen 
kevyen liikenteen 
väylä

Istutettava puurivi

Mainospyloni

Melueste, 
kivikorimuuri

RKY‐alueTapuli

Kirkko
Kuva 1. Havainnepiirros.
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Rakennusten sijoittelu tontille
Rakentaminen on ensisijaisesti sijoitettava asemakaavan ohjeellisten rakennusalojen
sekä rakentamistapaohjeiden havainnepiirroksen (kuva 1) mukaisesti.
Rakennusten, rakennelmien ja piha‐alueiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon
näkymät kirkon alueelle sekä Lestijoelle.
Rakentaminen
Rakennusten ja rakennelmien tulee muodostaa materiaaleiltaan sekä visuaaliselta
ilmeeltään valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY)
soveltuva kokonaisuus, joka on alisteinen suhteessa kirkkoon ja tapuliin.
Materiaalivalinnoissa tulee kiinnittää huomiota niiden säänkestävyyteen.
Julkisivut ja katto
Rakennusten julkisivujen keskeisenä ja pääasiallisena materiaalina Haahdentien ja
valtatien 8 suuntaan tulee käyttää vaaleaa puuverhoilua. Värisävyjen tulee sopeutua
kirkon ja tapulin värimaailmaan. Tehosteväreinä voidaan käyttää tummempia
murrettuja sävyjä, ei kuitenkaan mustaa tai lähellä mustan tummuusastetta olevia
sävyjä. Kirkkaita ja puhtaita värisävyjä ei sallita. Materiaalina esimerkiksi accoya ‐
käsitelty mäntyrimoitus sävytettynä. Elementtimäisen vaikutelman antavien
materiaalien käyttöä julkisivuissa ei sallita. Korttelialueen rakennusten ja
rakennelmien tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus.
Rakennuksen Lestijoen puoleisen julkisivun elävöittämisessä voidaan hyödyntää
vesikattojen syöksytorvien vertikaalista muotoilua, jolla on voimakas julkisivua
rytmittävä vaikutus.
Rakennuksen valtatien puoleisen kattomuodon tulee olla satulakattoisin
poikkipäädyin varustettu, rakennustapaohjeissa esitetyn ohjeellisen esimerkkikuvan
(kuva 2) sekä 1.11.2022 päivättyjen havainnekuvien mukainen. Kokonaisuudessaan
kattomuodon tulee olla yleisilmeeltään tasapainoinen ja rauhallinen. Katon tulee
laskea pääosin Lestijoen suuntaan. Aumakattoa ei sallita. Katemateriaalina
esimerkiksi grafiitinharmaa konesaumattu pelti.
Julkisivujen mahdolliset mainosseinämät tulee hyväksyttää ja tutkia
rakennuslupavaiheessa.
Myymälärakennuksen mahdollisen laajennuksen osalta suunnitelmat on
hyväksytettävä kaavoituksen ja rakennusvalvonnan viranomaisilla ja tarvittaessa
laadittava ennen luvitusta päivitetyt rakentamistapaohjeet.
Rakennuksen ulkoasusta on esitetty ohjeellinen esimerkkimerkkikuva
rakentamistapaohjeiden kuvassa 2.
Piha‐alueet ja Haahdentie
Piha‐alue tulee olla ilmeeltään hoidettu ja soveltua valtakunnallisesti arvokkaaseen
ympäristöön. Rakennuslupavaiheessa piha‐alueesta tulee laatia pihasuunnitelma.

Piha‐alue tulee jäsennöidä esimerkiksi kiveyksillä, valaisimilla, istutuksilla, puustolla
tai muilla vastaavilla elementeillä pääsisäänkäynnin, autopaikkojen sekä kevyen
liikenteen väylien kohdilla siten, että ei muodostu laajaa yhtenäistä asfalttikenttää.
Autopaikat tulee toteuttaa nurmikiveyksellä tai vastaavalla ratkaisulla. (Ohjeellisena
esimerkkinä havainnepiirros, kuva 1)
Pyöräpaikat tulee sijoittaa kulkureittien ja rakennusten sisäänkäyntien yhteyteen.
Sijoittelussa ja telinevalinnassa on suositeltavaa noudattaa valtakunnallista
pyöräliikenteen suunnitteluohjetta (Väylävirasto 2020).
Pihajärjestelyillä tulee huolehtia, että lumen varastointiin omalle tontille jää
riittävästi tilaa. Lunta ei saa siirtää tie‐, katu‐ tai yleisille alueille. Lumitila tulee
esittää pihasuunnitelmassa.
Tontille ja Haahdentien katualueelle tulee istuttaa puustoa vähintään
havainnepiirroksessa osoitetuille alueille (kuva 1). Määrätyillä alueilla puuistutuksina
tulee käyttää keskikokoisia, alueen ympäristöön soveltuvia pylväsmäisiä
lehtipuulajeja ja istutettavia puita tulee olla vähintään 1 kpl/12 m.
Liiketontin ja viereisen asuintontin väliin tulee toteuttaa melueste esim. kivikori‐
muurina. Kaavakartalla on osoitettu meluesteen likimääräinen sijainti ja pituus.
Meluesteen korkeus tulee porrastaa Haahdentien ja Lestijoen välillä seuraavasti: 1m‐
1,5m‐2m‐1,5m‐1m. Meluesteen tulee olla korkeimmillaan viereisen
asuinrakennuksen kohdalla n. 20 metrin matkalla.
Matalaa kivikorimuuria ja valaisimia voidaan käyttää rajaamaan Lestijoen puoleista
rajaa, jolloin muuri voi toimia esim. istuskelupaikkana.
Kiinteistön jätteenkeräys tulee toteuttaa rakennusrungon sisälle jätehuoneena.
Mikäli alueelle sijoitetaan yleisessä käytössä olevia jätekeräysastioita, tulee ne
esittää rakennuslupakuvissa.
Kortteliin sijoitettavan mainospylonin maksimikorkeus on 9 m. Sijoittelussa
noudatetaan ttelussa ja telinevalinnassa on suositeltavaa noudattaa valtakunnallista
ohjeellisena havainnepiirrosta (kuva 1). Mainospylonit tulee hyväksyttää
rakennuslupavaiheessa.
Tonttiliittymät eivät saa aiheuttaa haittaa liikenteen selkeydelle, ympäristön
turvallisuudelle eikä viihtyisyydelle. Haahdentiellä ei sallita tienvarsipysäköintiä.
Alueella sijaitsevat maanalaiset rakenteet, johto‐ ja putkilinjat tulee ottaa huomioon
alueen suunnittelussa ja rakentamisessa. Maanalaisten johtoreittien yläpuolisille
alueille rakennettaessa on tarkistettava ja otettava huomioon johtoreittien ja
maanalaisten rakenteiden sijainti ja niiden suojaetäisyydet siten, etteivät
rakennukset ja rakenteet aiheuta haittaa maanalaisille johdoille.
Vastuu kustannuksista
Mikäli rakentaminen vaatii laitteiden siirtoa, siirtää luvanhakija laitteet kaupungin
hyväksymään paikkaan ja maksaa kaikki siirrosta aiheutuneet kustannukset.
Mikäli rakentajan sijoittamat kaapelit tai rakenteet haittaavat olemassa olevan
kadun tai muiden laitteiden (vesi‐, viemäri tai kaukolämpöjohtojen) kunnossapitoa ja
huoltoa, luvanhakija kustannuksellaan erottaa sähkölaitteet jännitteettömiksi tai
suojaa sähköturvallisuuden vaatimalla tavalla kyseisen työn ajaksi välittömän
turvallisuuden takaamiseksi.
Rakentajan on kustannuksellaan siirrettävä kaikki mahdollisesti rakentamisen tiellä
olevat maanalaiset johdot ja laitteet, mikäli siihen on tarvetta. Lisäksi maanalaisten
johtojen ja laitteiden poiskytkennästä tai muista mahdollisista tulppauksista, kuten
vesi ja viemäriliittymien sulku‐ ja poistotyöt, vastaa rakentaja.
Alueella voi sijaita myös kolmansien osapuolien laitteistoja, joiden siirrosta tai
sijainnista ei ole kaupungilla vastuuta.
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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 SUUNNITTELUN KOHDE  
Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen Himangan kirkonkylällä Lestijoen eteläpuolella rajautuen valtatiehen 8 ja 
Haahdentiehen. Kaavamuutosalueella on nykyisellään Himangan S-market sekä kolme omakotitaloa. Himan-
gan kirkko sijaitsee suunnittelualueen eteläpuolella. Suunnittelualueen alustava rajaus on esitetty kansiku-
vassa ja tarkka rajaus ratkaistaan suunnittelun yhteydessä (taustakartta ©MML). 

Asemakaavan muutos koskee osaa Himangan kirkonseudun korttelista 41 sekä katu- ja yleisen tien aluetta. 
Suunnittelualueen pinta-ala on n. 1,0 hehtaaria.   

1.2 SUUNNITTELUTEHTÄVÄ - MITÄ ON TEKEILLÄ, MITÄ SUUNNITELLAAN? 
KPO-Kiinteistöt on neuvotellut Kalajoen kaupungin kanssa kaavamuutoksen käynnistämisestä 19.3.2021 ja 
tuolloin sovitun mukaisesti KPO on jättänyt kaavoitusaloitteen kaupungille. Kaavoitusaloite on käsitelty kaa-
voitus- ja elinvoimalautakunnassa 4.5.2021 ja edelleen kaupunginhallituksessa 17.5.2021  

KPO-Kiinteistöt ovat hankkineet hallintaansa nykyisen S-marketin naapurista kolme viereistä omakotitonttia, 
joista on allekirjoitettu esikauppakirjat. Lopullisen kaupan ehtona on lainvoimainen kaavamuutos.  

Kaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa nykyisen S-marketin liiketonttia kaakkoon pientaloasutuksen 
suuntaan siten, että KPO-Kiinteistöjen ostamat omakotitalotontit liitetään osaksi liiketonttia. Tavoitteena on 
mahdollistaa uuden S-marketin rakentuminen joen ja Haahdentien väliselle alueelle nykyisen S-marketin vie-
reen. Vanha S-market toimisi rakentamisen ajan, jonka jälkeen se purettaisiin. Lisäksi alueelle on tarkoitus 
mahdollistaa uuden polttoaineaseman rakentaminen sekä tutkia autonpesuhallin rakentamisen mahdolli-
suutta. 

Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. 
Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Asemakaavan laadinnassa kiin-
nitetään erityistä huomiota alueen sijoittumiseen valtatien varrelle Himangan kirkon ja Lestijoen väliselle 
alueelle, alueen liittymiseen pientaloasutukseen sekä huomioidaan muut kaavatyön yhteydessä esiin tulevat 
asiat. Himangan kirkko on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY) ”Rau-
mankarin vanha asutus ja Himangan kirkko” ja Lestijoki kuuluu Natura 2000 -verkostoon. 

Kaavoituksen alkaessa osana kaavatyön ohjelmointia laadittavassa Osallistumis- ja arviointisuunnitel-
massa (OAS) esitetään suunnitelma osallistumisen ja muun vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä vai-
kutusten arvioinnista. (MRL 63 §) 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tehdään asukkaita, järjestöjä, kunnan ja valtion viranomaisia sekä 
muita osallisia varten. Sen tulisi antaa perustiedot kaavahankkeesta ja sen valmisteluprosessista niin, 
että osalliset voivat arvioida kaavan merkitystä ja tarvetta osallistua sen valmisteluun. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnitteluprosessin kuluessa. 
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Uuden S-marketin alustava asemapiirros 
 

2. LÄHTÖKOHDAT 

2.1 SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ 
Maankäytön suunnittelujärjestelmän lähtökohtana on tarkentuva suunnittelu, jossa valtakunnalliset aluei-
denkäyttötavoitteet sekä yleispiirteiset kaavat, eli maakuntakaava ja yleiskaava, ohjaavat yksityiskohtaisten 
asemakaavojen suunnittelua. 
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2.2 SUUNNITTELUTILANNE 

2.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava 1.4.2018 voimaan tul-
leiden valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden to-
teuttamista. 
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2.2.2 Maakuntakaava 
Kalajoki kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan ja alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakunta-
kaava. Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavaa on uudistettu vaihemaakuntakaavoituksen periaat-
teella. Suunnittelualueella voimassa olevat maakuntakaavat: 

• 1. vaihemaakuntakaava, joka aloitti kokonaismaakuntakaavan kolmivaiheisen uudistamistyön, on 
hyväksytty 2.12.2013 ja vahvistettu ympäristöministeriössä 23.11.2015 (YM1/5222/2014), lainvoi-
maiseksi kaava tuli 3.3.2017 (KHO) (energiantuotanto ja -siirto, kaupan palvelurakenne, luonnonym-
päristö, liikennejärjestelmä ja logistiikka) 

• 2. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 7.12.2016 ja sai lainvoiman 2.2.2017 
(kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet, maaseudun asutusrakenne, virkistys- ja matkailualueet, 
seudulliset ampumaradat ja materiaalikeskukset, puolustusvoimien alueet). 

• 3. vaihemaakuntakaava (pohjavesi- ja kiviainesalueet, mineraalipotentiaali- ja kaivosalueet, tuuli-
voima, suoalueiden ja verkostojen tarkistukset, Vaalan ja Himangan kaavamerkintöjen tarkistukset, 
Oulun seudun liikenne ja maankäyttö) hyväksyttiin maakuntavaltuustossa kesäkuussa 2018 ja sai 
lainvoiman hallinto-oikeuden päätöksellä 17.1.2022. 

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan laatiminen (aluerakenne ja saavutettavuus; 
energiantuotanto, varastointi ja -siirto; liikennejärjestelmä ja logistiikka-alueet; viherrakenne, ekosysteemi-
palveluiden tarkastelu; energiamurroksen vaikutukset maankäytön suunnitteluun sekä ilmastovaikutusten 
arvioinnin kehittäminen) on ohjelmoitu toteutettavaksi vuosina 2021–2023, lainvoiman kaava saisi alustavan 
aikataulun mukaisesti vuonna 2024. Kaavaluonnos on pidetty nähtävillä 8.8.-23.9.2022 välisen ajan. 

Lisätietoja maakuntakaavoituksesta: https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/maakuntakaavoitus/ 

  
Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmästä 
Suunnittelussa huomioitavia Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan merkintöjä ovat: 
- Taajamatoimintojen alue (A) 
- Merkittävästi parannettava valtatie (vt, punainen viiva) 
- Maaseudun kehittämisen kohdealue (mk-8, ruskea viiva) 
- Kevyen liikenteen yhteystarve (punainen palloviiva) 
- Viheryhteystarve (vihreä katkoviiva) 
- Maakunnallisesti arvokas maisema-alue (sininen vaakaviivarasteri) 

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/maakuntakaavoitus/


Kalajoen kaupunki; Himangan kirkonseudun asemakaavan muutos osassa korttelia 41, S-marketin alue 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.12.2022 

  5 

 

- Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (violetti pystyviivarasteri) 
- Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue (musta pisterasteri) 

2.2.3 Yleiskaava 
Alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, joten maakuntakaava ohjaa suoraan alueen 
asemakaavoitusta. 

MRL 54.4 § mukaisesti, jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on ase-
makaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista sää-
detään. 

2.2.4 Asemakaava 
Suunnittelualueella on voimassa Himangan kirkonseudun rakennuskaavan muutos korttelissa 41 ja jalankulku- 
ja puistoalueilla. Kaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.1.1991 ja vahvistettu lääninhallituksessa 
19.6.1991. Lisäksi Haahdentien ja LT-alueella on voimassa Himangan rakennuskaavan muutos, joka on hyväk-
sytty kunnanvaltuustossa 18.10.1982 ja vahvistettu lääninhallituksessa 17.11.1982. Suunnittelualuetta koske-
vat seuraavat aluevaraukset: 

- Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa liikerakennusten yhteyteen sijoittaa kaksi asuntoa rakennus-
paikkaa kohti. (KL-1) 

- Erillispientalojen korttelialue. (AO) 
- Lähivirkistysalue. (VL) 
- Kauttakulku- tai sisääntulotie suoja- ja näkemäalueineen. (LT) 
- Katu. (Haahdentie) 

  

Ote voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmästä. Suunnittelualueen alustava likimääräinen rajaus sinisellä rajauksella. 

 

2.3 POHJAKARTTA 
Numeerinen pohjakartta on tehty vuoden 2010 ilmakuvauksen perusteella. Karttaa on pidetty ajan tasalla 
maastomittauksin. Koordinaatisto on ETRS-GK24 ja korkeusjärjestelmä N2000. 

2.4 RAKENNUSJÄRJESTYS 
Kalajoen uusi rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.3.2021 § 15.  
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2.5 RAKENNUSKIELLOT, SUOJELUALUEET JA -KOHTEET 
Suunnittelualueilla ei ole voimassa rakennuskieltopäätöksiä. 

Kaavamuutosalueella ei ole asemakaavassa suojelukohteiksi osoitettuja rakennuksia tai pihapiirejä. Suunnit-
telualueen eteläpuolella olevat Himangan kirkko ja tapuli on suojeltu kirkkolailla ja kirkonseutu on osa valta-
kunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY) ”Raumankarin vanha asutus ja Himangan 
kirkko”. 

Kaavamuutosalue rajautuu koillisosassa lähelle Lestijokea, joka kuuluu Natura 2000 -verkostoon. 

2.6 SELVITYKSET 
Kaavatyön tausta-aineistona huomioidaan alueelle aiemmin laaditut kaavat selvityksineen sekä KPO-Kiinteis-
töjen rakentamissuunnitelmat.  

3. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan 
suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huo-
mioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. 
Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen to-
teuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut 
vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vai-
kutuksia. Vaikutusten arvioinnin pohjana käytetään tehtyjä selvityksiä sekä asiantuntijoiden ja osallisiksi mää-
riteltyjen kannanottoja. Vaikutukset arvioidaan MRA 1 §:n mukaisen jaotuksen mukaisesti. Vaikutukset arvi-
oidaan tarkemmin työn edetessä ja kirjataan kaavaselostukseen. 

4. KAAVAPROSESSI, VUOROVAIKUTUS 

4.1 OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA ALUSTAVA AIKATAULU 

Alustava  
aikataulu 

Kaavoituksen vaiheet 

 
Huhti-kesäkuu 

 2021 

Aloitusvaiheessa kaavan vireilletulosta tiedotetaan lehdessä ja kotisivuilla (MRL 63 
§). OAS asetetaan nähtäville ja se lähetetään tiedoksi viranomaisille. Osalliset voivat 
ottaa kantaa esillä olevaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman antamalla siitä mie-
lipiteitä OAS:n nähtävilläoloajan kuluessa.  

 
Kesä-joulukuu 

 2021-2022 

Valmisteluvaiheessa kaavaluonnos asetetaan yleisesti nähtäville (MRL 62 §) 30 päi-
vän ajaksi. Osalliset voivat jättää kaavaluonnoksesta mielipiteensä kuulutuksessa il-
moitetun nähtävilläoloajan kuluessa. Mielipiteiden tekotapa ja jättöpaikka ilmoite-
taan kuulutuksessa. Viranomaisilta ja yhteisöiltä pyydetään lausunnot. 

 
Tammi-helmikuu 

2023 

Ehdotusvaiheessa kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 
§:n mukaan yhdeksi kuukaudeksi. Tällöin osallisilla on mahdollisuus antaa kaavaehdo-
tuksesta kirjallinen muistutus. Samalla lähetetään lausuntopyynnöt eri viranomaisille. 
Ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille lähetetään tiedotekirje viikkoa ennen kaava-
ehdotuksen nähtäville asettamista. Kaavaehdotusta koskeviin muistutuksiin ja lau-
suntoihin lähetetään perustellut vastineet niille muistutuksen tehneille, jotka ovat 
osoitteensa ilmoittaneet. 
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Maalis-huhtikuu 

 2023 

Hyväksymisvaiheessa kaavamuutosaineisto käsitellään kaupunginhallituksessa ja 
kaupunginvaltuustossa. Valtuusto tekee hyväksymistä koskevan päätöksen MRL 52 
§:n mukaisesti.  

Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan MRL 67 § ja MRA 94 § mukaan. Kaavan lähettä-
misestä tiedoksi on säädetty MRA 95 §. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n mukaan asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten, kun kuntalaissa säädetään.  

 

4.1.1 Viranomaisyhteistyö 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty viranomaisille tiedoksi. 
- Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on järjestetty 15.6.2021 
- Viranomaisten työneuvottelu on järjestetty 1.11.2021 
- Tarvittaessa voidaan järjestää myös muita viranomais- tai työneuvotteluita. 
- Kaavaluonnoksesta on pyydetty lausunnot niiltä viranomaisilta, joiden toimialaa asemakaavassa käsitel-

lään. Lausunto saatiin Verkko Korpelalta, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta, Osuuskunta Valkeavedeltä, 
Pohjois-Pohjanmaan museolta sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. 

-  Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään. 

- Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä ja hyväksymisaineisto tarvitta-
vine liitteineen lähetetään ELY-keskukseen. 

- Voimaantullut kaava-aineisto toimitetaan kaupungin rakennustarkastajalle, maakuntaliitolle sekä Maan-
mittauslaitokselle. ELY-keskukselle ilmoitetaan kaavan voimaantulosta. 

  

Kaava-asiakirjat pidetään nähtävillä Kalajoen kaupungintalolla osoitteessa  
Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki sekä kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.kalajoki.fi. 
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4.2 OSALLISET 
Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää vuorovaikutusta kaavaa valmisteltaessa. Osalliset voivat ottaa kantaa 
kaavoitukseen sen eri vaiheissa. 

Osallisia ovat (MRL 62 §): 

• alueen maanomistajat  

• ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa  

• ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: 
o Kalajoen kaupungin eri hallintokunnat 
o Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
o Kainuun ELY-keskus (Patoviranomainen)  
o Pohjois-Pohjanmaan liitto 
o Pohjois-Pohjanmaan museo  
o Jokilaaksojen pelastuslaitos 
o Verkko Korpela Oy/Korpelan Voima Oy  
o Elisa Oyj 
o Vesikolmio Oy 
o Osuuskunta Valkeavesi 
o Kalajoen Lämpö Oy /Kalajoen Kuitu Oy 
o Himangan kotiseutuyhdistys 
o Himangan yrittäjät 
o Kalajoen omakotiyhdistys ry 
o Kalajoen seurakunta 

• Muut osalliset  

4.3 LISÄTIETOJEN ANTAJAN YHTEYSTIEDOT 
Asemakaava-aineistojen laatiminen toteutetaan yhteistyössä Kalajoen kaupungin ja Plandea Oy:n kesken. 

Lisätietoja kaavoituksen etenemisestä ja palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta: 

Kalajoen kaupunki 
Kalajoentie 5  
85100 Kalajoki 

Plandea Oy 
Pitkänsillankatu 1-3 G 
67100 Kokkola 

Kaavoituspäällikkö, YKS 520 
Jaana Pekkala 
+358 44 469 1225 
jaana.pekkala@kalajoki.fi 
 
 
 

Kaavoitusinsinööri, YKS 691 
Ville Vihanta 
+358 50 590 6214 
ville.vihanta@plandea.fi 

Kaavan laatija / arkkitehti, YKS 347 
Kari Siipola 
+358 50 348 1961 
kari.siipola@plandea.fi 

 

mailto:jaana.pekkala@kalajoki.fi
mailto:ville.vihanta@plandea.fi
mailto:kari.siipola@plandea.fi
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Plandea Oy  Pitkänsillankatu 1‐3 G, 67100 Kokkola  Y‐Tunnus: 2765594‐7 
www.plandea.fi  +358 40 7266050 

S‐marketin alueen osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä 27.5.‐28.6.2021 vä‐
lisen ajan. 

Seuraavaan on kirjattu  lyhennelmät  lausunnoista  (7 kpl)  ja mielipiteistä  (2 kpl) sekä kaavan  laatijan 
vastineet. 

1. LAUSUNNOT 

 POHJOIS‐POHJANMAAN ELY‐KESKUS, 29.6.2021 

Kaavahankkeesta on järjestetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 15.6.2021. ELY‐keskus on kom‐
mentoinut ja sillä on ollut mahdollisuus kommentoida kaavahanketta ja sen osallistumis‐ ja arviointi‐
suunnitelmaa tuossa yhteydessä. ELY‐keskus siten ilmoittaa, ettei sillä ole uutta lausuttavaa tässä vai‐
heessa. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE: 

Merkitään tiedoksi. 

 MUSEOVIRASTO, 31.5.2021 

Pohjois‐Pohjanmaan museo toimii alueellisena vastuumuseona ja hoitaa alueen kulttuuriympäristön 
viranomaistehtäviä. Kaavalausuntopyynnöt ja rakennuslupa‐asiat lähetetään Pohjois‐Pohjanmaan mu‐
seoon, ei Museovirastoon. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE: 

Merkitään tiedoksi. 

 JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS, 1.6.2021 

Pelastusviranomainen on tutustunut asiakirjoihin ja toteaa, ettei kaavoituksen tässä vaiheessa ole huo‐
mautettavaa. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE: 

Merkitään tiedoksi. 

 POHJOIS‐POHJANMAAN MUSEO, ARKEOLOGIA, 16.6.2021 

Hankealueella ei  sijaitse muinaismuistolain  (295/1963)  rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä  tai 
muita arkeologisen kulttuuriperinnön kohteita. Lähin kiinteä muinaisjäännös sijaitsee noin 200 metriä 
kaava‐alueesta luoteeseen (Raumankoski, 1000010985). 

Suunnittelualueella toteutettu arkeologinen selvitys (Himanka inventointi 1984/Taskinen) on vanhen‐
tunut. Hankealuetta on kuitenkin käsitelty inventointiraportissa Kalajoki 2017 –Himangan Kirkonseu‐
dun asemakaavan muutosalue ja Vt:n 8 länsipuolinen alue välillä Lestijoki– Kokkolan raja – arkeologi‐
nen inventointi/Schulz & Itäpalo. Siinä esitettyjen karttojen perusteella alueella ei ole sijainnut vanhaa 
rakennuskantaa. Hankealue on myös suurelta osin modernin maankäytön muokkaamaa. 
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Kaavahankkeessa ei ole  tarkoitus  tehdä uusia selvityksiä. Vaikka alueen arkeologinen selvitys on  jo 
vanha, riittää tässä tapauksessa alueen arkeologisen kulttuuriperinnön osalta sen tilanteen toteami‐
nen Museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin viitaten. 

Pohjois‐Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa hankeen osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmasta 
arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE: 

Merkitään tiedoksi. 

 POHJOIS‐POHJANMAAN MUSEO, RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ, 23.6.2021 

Himangan kirkonkylän korttelin 41 asemakaavan muutoksen suunnittelun yhteydessä on erityisen tär‐
keää huomioida suunnittelualueen vieressä sijaitseva Jacob Rijfin vuonna 1794 suunnittelema Himan‐
gan kirkko,  joka on osa valtakunnallisesti merkittävää  rakennettua kulttuuriympäristöä  (RKY) ”Rau‐
mankarin vanha asutus ja Himangan kirkko”. Pohjois‐Pohjanmaan museo ohjeistaa kaavoitusprojektin 
yhteydessä  huomioimaan  Ympäristöministeriön  2.4.2020  julkaiseman  päätöksen  Valtakunnallisesti 
merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen huomioon ottaminen kaavoituksessa ja lupamenet‐
telyssä. 

Päätös edellyttää, että valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvo‐

jen turvaamisesta huolehditaan. Tavoitteena on valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuu‐

riympäristöjen rakenteen, kylä‐ ja kaupunkikuvan sekä alueilla jo olevien rakennusten ja ympäristön 

turvaaminen sekä mahdollisen täydennysrakentamisen ja muiden muutosten sopeuttaminen kulttuu‐

riympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Säilyttämisen ja muutosten laajuus ja sisältö rat‐

kaistaan kaavoituksen kautta. Kaikilla kaavatasoilla on tärkeää huolehtia siitä, että ratkaisut eivät ole 

ristiriidassa  valtakunnallisesti merkittävien  rakennettujen  kulttuuriympäristöjen  ominaisluonteen  ja 

erityispiirteiden kanssa. 

Kaavaselostuksessa tulee kuvata kaavan sisältö ja suunnitteluprosessi alueen kulttuurihistoriallisen ar‐

von edellyttämässä laajuudessa. Siinä arvioidaan mm. kulttuuriympäristön tilaa ja ominaisluonnetta, 

kaavan  rakennettua kulttuuriympäristöä koskevien  tavoitteiden suhdetta mahdollisiin muihin valta‐

kunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, tavoitteiden toteutumista ja niihin mahdollisesti liittyviä risti‐

riitoja. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE: 

Kaavaselostuksessa kuvataan ”Raumankarin vanha asutus ja Himangan kirkko” RKY‐alueen omi‐
naispiirteet. Vaikutustenarvioinnissa käsitellään kaavaratkaisun vaikutuksia RKY‐alueen arvoihin. 

Kaavamuutoksen myötä S‐Market siirtyy nykytilanteeseen verrattuna kauemmas valtatien liitty‐
mästä, jolloin kirkon ja tapulin näkyvyys valtatien suuntaan paranee.  Myymälärakennus sijoittuu 
mahdollisimman etäälle Haahdentien katualueesta, ja pysäköintialueet sijoittuvat kadun puolelle 
sekä purettavan nykyisen myymälän paikalle. Ratkaisu luo kirkon ja tapulin muodostaman koko‐
naisuuden ympärille sen vaatimaa avointa tilaa sekä parantaa kirkonmäen näkyvyyttä ympäris‐
töönsä. 

Asemakaavassa tullaan antamaan määräyksiä mm. uuden myymälärakennuksen julkisivuista sekä 
värimaailmasta, jotka osaltaan pyrkivät sopeuttamaan rakentamista kirkonmäen ympäristöön. Li‐
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säksi uusi myymälärakennus tulee olemaan nykyaikainen, hankkeen toteuttajan käyttämien laa‐
tustandardien mukainen niin piha‐alueiden kuin uudisrakennuksenkin osalta, jolloin toteutuksella 
on alueen ympäristön laatua kohentava vaikutus.  

Haahdentien katuympäristö tulee kohenemaan ja jäsennöitymään uuden myymälän tonttiliitty‐
mien järjestelyjen sekä kaupungin laadinnassa olevan Haahdentien katusuunnitelman myötä. Em. 
toimenpiteet vaikuttavat osaltaan myönteisesti kirkon ja tapulin lähiympäristön taajamakuvaan. 

 KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖVALVONTA 

1. Jalankulkijoiden pääsy kauppaan. Voisiko suunnittelun kääntää niin päin, että ensin mietittäi‐
siin kevyen  liikenteen  liikkumiset  ja sitten vasta parkkipaikkojen sijoittelu? Kävelijät yleensä 
oikaisevat siitä mistä on suorin reitti eivätkä suostu käyttämään liian kankeita ”oikeita” väyliä. 
Turvallisuus ja ehkäpä viihtyisyys ja kylämäisyys ja maisemaan sopivuus paranisivat, jos lähtö‐
kohtana olisi  jalankulkijat? Toki maalla on myös tärkeää päästä autolla oven viereen en sitä 
kiellä 

2. Lestijoki. Voisiko jokimaisemaa yrittää avata sekä kaupan pihalta joelle päin että myöskin miet‐
tiä miltä ranta näyttää 8‐tielle päin? Syvällä uomassa oleva joki on toki haaste, mutta minusta 
on sääli, jos jokivarsi jää vain kaupan takapihaksi ja roskien säilytykseen. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE: 

1. Jalankulkijoiden kulkuyhteydet kauppaan on huomioitu KPO:n laatimassa tontinkäyttösuun‐
nitelmassa. Kevyelle liikenteelle on osoitettu reitit Haahdentieltä sekä valtatieltä mahdollisim‐
man suoraan myymälän pääsisäänkäynnille. Haahdentielle laadittavan katusuunnitelman yh‐
teydessä huomioidaan laajemmin lähialueen kevyen liikenteen yhteystarpeet. 

2. Asemakaavassa  tullaan  antamaan myymälän  Lestijoen  suuntaista  julkisivua  koskevia mää‐
räyksiä  julkisivun  elävöittämisestä  esim.  julkisivujen  valaistuksella  ja materiaalivalinnoilla. 
Myymälärakennus sijoittuu vasten tontin Lestijoen puoleista sivua, joten alue ei tule jäämään 
lausunnossa mainitun tyyppiseksi alueeksi. Rakennuksen ja rannan välinen kaistale jää luon‐
nontilaiseksi viheralueeksi (nykyiselleen).  

 KALAJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA 

1. Voisiko myymälärakennuksen sijoittaa lähemmäksi katua? Kirkonkylän raittimaisuus vrt. len‐
tokenttämäisyys 

2. Liikenneturvallisuus kevyenliikenteen väylältä kauppaan. Kalajoen keskustan uusimman liike‐
rakennuksen  (Halpahalli) osalta on tullut esille kevyenliikenteen turvallisuus, kun  joudutaan 
kulkemaan P‐alueen läpi 

3. Myymälärakennus on lähellä jokea. Tällä on huono vaikutus joki/ rantamaisemaan. Todennä‐
köisesti  jokivarteen tulisi rakennuksen heikoin  julkisivu. Mehän emme tiedä  jokivarren hyö‐
dyntämistä esim. vapaa‐ajan käyttöön 10‐20‐30 vuoden ajalla. Näkymä ja soveltuvuus maise‐
mallisesti arvokkaan kirkon pihapiirin kanssa pitäisi huomioida. S‐ ryhmän rakennukset ovat 
nykyisin ihan hyvän näköisiä, mutta isot parkkialueet pilaavat näkymän kirkonkylillä. Voisiko 
tässäkin auttaa rakennuksen siirtäminen lähelle katua? 

4. Näkymä 8‐ tien varteen heikentyy nykyisestä. Pesuhalli ei liene kauhea komistus. Lisäksi ton‐
tille tullee jätteen keräysastioita/ pahvin puristuskontti. Voisiko näiden näkymää rajata joten‐
kin? Kälviän kirkonkylällä on puusäleikkö, mikä pehmentää näkymää hienosti. 
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5. Polttoaineen jakelupiste. Onko pakko olla kirkkoa vasten? Voiko tulle 8‐ tien varteen tai kir‐
kosta, esim. osin rakennuksen taakse? Tai saisiko pesuhallista, polttoaineen  jakelupisteestä, 
jätehuollosta yhden kokonaisuuden 8‐ tien varteen ja siten yhtenäisemmän näkymän 8‐ tien 
varteen? 

6. Lastauslaituri ja oman käytön jätehuolto. Voisiko sijoittaa rakennuksen taakse, ei katukuvaan 
näkyvästi? 

7. Parkkipaikkojen määrä. Onko kaikki todella tarpeen eli onko ylimitoitusta? Voisiko osan ylimi‐
toitetuista paikoista sijoittaa rakennuksen taakse jokivarteen? 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE: 

1. Alueen toteuttaja on tutkinut useita rakennuksen sijoituspaikkoja, mutta suunniteltu sijainti 
on todettu myymälän toiminnan ja pihajärjestelyjen kannalta parhaaksi, eikä rakennusten si‐
joittelua ole mahdollista muuttaa. Tontti on kapea ja kaikki mahdollinen tila tarvitaan kaupan 
toimintojen käyttöön  ‐ mm.  logistiikkakuljetukset eivät mahdu  rakennuksen  taakse. Lisäksi 
mikäli rakennus sijoittuisi lähemmäs kirkkoa se heikentäisi kirkon asemaa ja näkyvyyttä taaja‐
makuvassa. 

2. Jalankulkijoiden kulkuyhteydet kauppaan on huomioitu KPO:n laatimassa tontinkäyttösuun‐
nitelmassa. Kevyelle liikenteelle on osoitettu reitit Haahdentieltä sekä valtatieltä mahdollisim‐
man suoraan myymälän pääsisäänkäynnille.  

3. Asemakaavassa  tullaan  antamaan myymälän  Lestijoen  suuntaista  julkisivua  koskevia mää‐
räyksiä  julkisivun  elävöittämisestä  esim.  julkisivujen  valaistuksella  ja materiaalivalinnoilla. 
Myymälärakennus sijoittuu vasten tontin Lestijoen puoleista sivua, joten alue ei tule jäämään 
lausunnossa mainitun tyyppiseksi alueeksi. Rakennuksen ja rannan välinen kaistale jää luon‐
nontilaiseksi viheralueeksi (nykyiselleen).  

4. Rakennuksen koko on verrattain pieni verrattuna esim. nykyiseen S‐marketin kiinteistöön, jo‐
ten näkymät 8‐tieltä tulevat aukeamaan nykytilannetta paremmin kohti kirkkoa. Autopesu‐
hallin toteuttamista on tutkittu kaavaprosessin aikana. Autonpesuhallin toteuttamisesta on 
kuitenkin  luovuttu  suunnittelun  edetessä.  Jäteastiat  ja  lastauslaiturit  sijoitetaan  piiloon 
huolto‐ovien taakse, eivätkä tule näkymään piha‐alueelle tai Haahdentielle. 

5. Polttoaineenjakelupiste  ei  siirry  nykytilannetta  lähemmäksi  kirkkoa.  Polttoainepistettä  ei 
voida liikenteellisesti siirtää muuhun sijaintiin. 

6. Viittaus kohtaan 4. 
7. Pysäköintialue on mitoitettu kaupan normien mukaisesti. Kyseisellä liikekiinteistöllä pysäköin‐

tipaikkojen määrä jää jopa tavallista pienemmäksi. Toiminnallisuuden kannalta parhaaksi to‐
dettu ratkaisu on sijoittaa myymälärakennus tontin Lestijoen puoleiselle rajalle, em. ei mah‐
dollista p‐paikkojen sijoittamista joen puolelle. 
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2 MIELIPITEET 

 MIELIPIDE 1, 9.6.2021 

Himangan kirkonseudun asemakaavan muutos on tullut vireille kuulutuksella 27.5.2021. Sitä koskeva kaavan 
sisältöä ja laadintaa koskeva osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma on näh‐tävillä 27.5‐28.6.2021. Asiasta on 
minulle naapurikiinteistön omistajana lähetetty tieto.  

Nähtävillä oleva osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma käsittää korttelin 41 sekä lähivirkistys‐, katu‐ ja yleisen 
tien aluetta. Suunnittelualueen pinta‐ala on n. 1,3 ha ja ulottuu siten minun ja lasteni omistaman omakoti‐
kiinteistön rajalle. KPO suunnittelee alueelle uutta liikekiinteistöä ja on tehnyt esikauppakirjat nykyisen omis‐
tuksessaan olevan kiinteistön vieressä olevista kolmesta omakotitontista,  joten kaavoitettava alue  ja uusi 
liikerakennus tulisi minun ja lasteni omistaman kiinteistön rajanaapuriksi. Tavoitteena osallistumis‐ ja arvi‐
ointisuunnitelman mukaan on mahdollistaa uuden S‐marketin rakentuminen  joen  ja Haahdentien väliselle 
alueelle nykyisen S‐marketin viereen.  

Koska asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä 
tavalla, haluan esittää näkemykseni kaavan laatimiseen suhteessa omakotikiinteistöömme seuraavaa: 

1. Koska kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä tarkasteltavien vaihtoehtojen toteut‐
tamisen  ympäristövaikutukset, mukaan  lukien  yhdyskuntataloudelliset,  sosiaaliset,  kulttuuriset  ja 
muut vaikutukset, on ne selvitettävä  ja otettava erityisesti huomioon omakotitonttini osalta.  josta 
tulee liikekiinteistön rajanaapuri, jos ja kun kaava muutos etenee. Vaikutukset osaltani ovat merkit‐
tävät. 

2. Totean, että jokirantamaisemissa oleva omakotitonttini arvo heikkenee huomattavasti. 
3. Vaikutukset asumiseen ja elämiseen muuttuvat merkittävästi ja viihtyvyys alenee merkittävästi; Asu‐

mista  tulee  häiritsemään  lisääntyvä  tavaraliikenne  ja  jonkin  verran  kauppa  kiinteistön  asiakaslii‐
kenne, jos sijoittelua ei suunnitella oikein. Melu ja lisääntyvä toiminta kiinteistöni rajalla tulee aiheut‐
tamaan minulle omakotitalossa asuvana suurta haittaa. Piha‐alueiden ja varsinkin lumien auraukset 
tapahtuvat yleensä öiseen aikaan. Makuuhuoneeni sijaitsee juuri lähellä tontin rajaa olevassa osassa 
omakotitaloani. Uusi rajalle tuleva liiketoiminta tulee häiritsemään tähän asti rauhallista elämääni ja 
yöuniani. 

4. Mikäli kaava hanke etenee, esitän, että rakennusten ja erilaisten toimintojen sijoittelu kaavassa tulee 
osoittaa niin, että esimerkiksi lastaustoimintoja ei tule sijoittaa tonttini rajalle. Perustelen asiaa sillä, 
että myös ko. toiminnat tapahtuvat yleensä yöaikaan. Entisenä kuorma‐autoilijana tiedän, miten ja 
mihin aikaan kyseiset toiminnat hoidetaan. Jos ne sijoitetaan  lähelle tonttiani, tulevat ne häiritse‐
mään jo korkeassa iässä olevana, yöuniani. Esitän, että rakennuskompleksia siirretään vähintään 20 
metriä valtatien suuntaan niin, että tuleva laajennusvara sijoitettaisiin tonttini rajalle. Liitteenä nro 1 
oma hahmotelmani, miten sijoittelu tulisi tehdä, jotta vaikutukset minulle olisivat mahdollisimman 
vähäiset. 

5. Lisäksi esitämme lastemme kanssa, että tonttimme rajalle rakennettaisiin luontoon ja ympäristöön 
soveltuva, esim. nykyaikainen "verkkokiviaita", jonka korkeus olisi vähintään 2 m ja leveys siihen suh‐
teutettuna. 

6. Vaadin neuvotteluja kanssani. Mukana kanssani tulisi olla kaupungin ja KPO:n edustajat. 
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KAAVAN LAATIJAN VASTINE: 

1. Kaavaratkaisun vaikutukset arvioidaan kaavaselostuksessa. 
2. Tontin arvo myyntitilanteessa riippuu suurelta osin ostajaehdokkaiden omista näkemyksistä 

ja arvostuksista. Liikekiinteistön alue kohenee nykytilanteesta olennaisesti, mutta siirtyy toki 
lähemmäksi mielipiteen antajan kiinteistöä. Liikekiinteistön ja asuinkiinteistön rajalle raken‐
netaan kivikorimuuri. 

3. Viittaus kohtaan 1. 
4. Hankkeen toimija on laatinut useita tontinkäyttösuunnitelmia, joista esillä oleva vaihtoehto 

on tontin toiminnallisuuden ja toteuttamiskelpoisuuden kannalta paras ratkaisu.   Syntyvien 
mahdollisten meluhaittojen vähentämiseksi  liikekiinteistön  ja asuinkiinteistön väliin  raken‐
nettaan n. 1,6 metriä korkea kivikorimuuri, joka muodostaa melu‐ ja näköesteen. KPO:n edus‐
taja on neuvotellut em. asiasta mielipiteen antajan kanssa. Lastaustoimintoja ei ole mahdol‐
lista sijoittaa muuhun sijaintiin.  

5. Viittaus kohtaan 4. 
6. KPO:n edustaja on neuvotellut mielipiteen antajan kanssa. 

 MIELIPIDE 2 (PUHELIMITSE) 

Uuden S‐Marketin tulee ehdottomasti olla harjakattoinen, jotta se sopii Himangan maisemaan. Harja‐
katon kannalla on soittajan lisäksi myös muita himankalaisia. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE: 

Myymälärakennukset ovat runkosyvyydeltään suhteellisen suuria ja harjakattoisina rakennuksen 
ulkoasusta tulee tämän vuoksi usein ilmeeltään raskas ja latomainen. Lisäksi harjakaton usein jyr‐
kempi  katon  kallistuskulma  vaikuttaisi  rakennuksen  korkeuteen,  jolloin  rakennuksesta  saattaa 
tulla varsin massiivinen. KPO:n ns. pulpettikattoinen myymälärakennustyyppi, jossa sisäänkäynti‐
osaa on korostettu, soveltuu alueelle paremmin. Kookas harjakattoinen rakennus ei sovellu alu‐
een ympäröivään rakennuskantaan ja vaikuttaisi heikentävästi mm. kirkon asemaan taajamaku‐
vassa. 
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MUISTIO 

Asia: Kalajoen kaupunki, Himangan kirkonseudun asemakaavan muutos osassa 
 korttelia 41, S-Marketin alue 
Aihe: Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 
Aika: Keskiviikko 15.06.2021 klo 13.00 - 14.15 
Paikka: TEAMS 
Osallistujat: Taina Törmikoski Alueidenkäyttöryhmän päällikkö POPELY 
 Touko Linjama                     Alueidenkäytönasiantuntija  POPELY 
 Riku Eskelinen                    Vesitalousasiantuntija  POPELY 
 Maarit Vainio                      Ylitarkastaja   POPELY 
 Päivi Hautaniemi Liikennejärjestelmävastaava POPELY (poistui klo 13.42) 

Juhani Turpeinen Rakennustutkija Pohjois-Pohjanmaan museo 
 Matleena Riutankoski Arkeologi      Pohjois-Pohjanmaan museo 
  
 Jaana Pekkala  Kaavoituspäällikkö Kalajoen kaupunki 

Sanna Matkaselkä Kaavasuunnittelija Kalajoen kaupunki 
Terho Männistö Kaavoitusteknikko Kalajoen kaupunki 
Tero Jelekäinen Rakennustarkastaja Kalajoen kaupunki 
Anton Tavasti  Kuntatekniikan suunnittelija Kalajoen kaupunki 
 
Jarmo Palola  S-market- ja   Osuuskauppa KPO 

Sale-ryhmän johtaja  (poistui klo 13.45) 
Mika Mikkola Kiinteistöjohtaja KPO-Kiinteistöt (poistui klo 13.45) 
Risto Nissilä  Projektijohtaja Polyplan Oy (poistui klo 13.45) 

 Ville Vihanta  Kaavoitusinsinööri Plandea Oy 
Kari Siipola  Arkkitehti  Plandea Oy 

 
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen, asialistan hyväksyminen 

Taina Törmikoski avasi neuvottelun ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laati Kari 
Siipola, Plandea Oy. Asialista hyväksyttiin, muutamien pykälien järjestystä muutettiin. Sovittiin 
että KPO:n edustajat poistuvat kokouksesta ennen viranomaiskommentteja. 
 

2. Kalajoen kaupungin puheenvuoro sekä 3. Lähtötietoja ja kaavatilanne 
Jaana Pekkala esitteli hankkeen taustaa. Tavoitteena mahdollistaa uuden S-marketin 
rakentaminen nykyiselle tontille yhdistämällä siihen kolme viereistä omakotitalotonttia. KPO on 
jättänyt alueelle kaavoitusaloitteen, käsitelty kaavoitus- ja elinvoimalautakunnassa sekä 
kaupunginhallituksessa. OAS on asetettu nähtäville 27.5.-28.6. väliseksi ajaksi.  Hanke on tärkeä 
Himangalle ja aikataulu haastava.  Huomiotavia asioita kaupunkikuva, kirkon asema, Lestijoen 
Natura-alue, uuden rakennuksen ulkoasu. Alueella nyt vanha rakennuskaava, ei yleiskaavaa. 

Liikenne luultavasti kasvaa hankkeen myötä, joten tarvitaanko ELY-keskuksen mielestä 
lisäselvityksiä liikenteestä ja onko kiertoliittymän toteuttaminen 8-tielle tulossa, onko siihen 
suunnitelmia? Alueen pysäköintipaikoissa on ollut pulaa. 
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4. KPO:n edustajien puheenvuorot 

Mika Mikkola 
Himangalla on tutkittu kaupalle useita vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja, mutta nykyinen sijainti on 
todettu parhaaksi. Tunnistettu nykyisen myymälän liikenteelliset ongelmat. Nykyisen kiinteistön 
elinkaari rajallinen, sen toiminta säilyy, kunnes uusi myymälä valmistuu. Tällä ratkaisulla ei jää 
vanhaa rakennusta tyhjilleen. Hankittu KPO:lle kolme naapuritonttia, joiden esikauppakirjoissa 
ehto, että kaava saa lainvoiman. Pyritty saamaan kaupan sisääntuloliittymät kauemmaksi 8-tiestä. 
Alueella nykyisellään polttoaineen jakelupiste, jonka paikka nyt hieman siirtyisi. Varaus ABC-Car 
Wash -autopesulalle, toteutetaan kysynnän mukaan. Tavoitteena 1900 k-m2 uusi myymälä ja 
varaus 600 k-m2 laajennukselle. 
 
Jarmo Palola 
Odotetaan myynnin kasvua. Uuden suuremman myymälän myötä asiakasvirrat tulevat 
todennäköisesti jonkin verran kasvamaan, mutta selvimmin noussee asiakkaiden 
keskiostosmäärä laajentuvan tuotevalikoiman myötä. 
 
Risto Nissilä 
Nykyinen myymälä n. 1000 k-m2 eli uusi rakennus kooltaan noin kaksinkertainen nykyisen 
verrattuna. Uuden rakennuksen huolto ja logistiikka julkisivusta alueen perältä yhdistettynä p-
alueisiin pienentää asfaltoitavan alueen tarvetta. Pysäköintialueiden p-ruudut toteutetaan 
nurmikiveyksellä, jotka toimivat osana tontin hulevesien hallintaa. Rakennuksen sijainti lähtee 
siitä, että nykyinen kauppa ja polttoaineen jakelupiste pystyy toimimaan koko rakentamisen ajan. 
 
Kysymykset: 
Touko Linjama: 
Onko käsitystä miltä ajalta nykyinen polttoaineen jakelupiste sekä taustatietoja siitä? 

Mika Mikkola: KPO:lla periaatteena että kun paikkaa vaihdetaan, niin tehdään 
maaperätutkimus ennen siirtoa sekä kunnostussuunnitelma. Vanha alue puhdistetaan 
viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Lopuksi tehdään vielä loppuraportti. Viime 
aikoina on ollut positiivista, että viimeisen vuoden aikana siirretyistä kolmesta pisteestä 
mistään ei ole löytynyt haitta-aineita pintakerrosta syvemmältä.  
Risto Nissilä: Rakennusvuosi 1995. Polttoainesäiliö sijaitsee mittarikatoksen alapuolella, 
tehty ktm-työt eli kalvotukset ja tarkkailukalvot v.1998-2000. Kalvojen alapuolelta ei 
missään siirtotyössä havaittu haitta-aineita. 

Taina Törmikoski 
Nykyisen polttoaineen jakelupisteen maaperän suhteen riittävät selvitykset olisi hyvä tehdä jo 
asemakaavavaiheessa ja liittää mukaan kaavaan. Asemakaavaan riittävät määräykset maaperän 
puhdistamisesta. 

Mika Mikkola: Toivomme, että pima-kartoitus voitaisiin tehdä vasta juuri ennen siirtoa, 
jotta vältytään tuplatutkimuksilta. Voisi huomioida vain kaavassa muilla tavoin. 

 
5. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely (hankkeen esittely, tavoitteet ja aikataulu) 

Kari Siipola esitteli OAS:n ja näytti alueelta tuoreita dronekuvia. Kaupunkikuvan kannalta kirkon 
asema ja näkymä 8-tielle paranee, kun uusi rakennus sijoittuu kauemmas ja kirkko saa enemmän 
tilaa ympärilleen. 

Alustavan aikataulun mukaan kaavamuutos hyväksymiskäsittelyssä vuoden lopussa. 
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6. Selvitykset ja laaditut suunnitelmat 
Jaana Pekkala: Alue vanhaa rakennuskaava-aluetta, eikä selvityksiä ole laadittu. Haahdentielle on 
laadittu katusuunnitelma. 
 

7. Viranomaisten puheenvuorot 

KPO:n edustajat sekä Risto Nissilä poistuivat kokouksesta tässä vaiheessa ennen 
viranomaisten puheenvuoroja klo 13.45. 
 

  Päivi Hautaniemi 
 Liikennetuotos hyvä selvittää, miten lisääntyy. Hyvä, että kaupan liittymät tulossa nykyistä 

kauemmaksi 8-tiestä. Tärkeää, että 8-tien liikenne pysyy sujuvana. Tällä hetkellä ELY:llä ei 
suunnitelmia rakentaa kiertoliittymää 8-tielle. Kun liikennetuotos selvillä, niin voidaan 
ottaa kantaa edellyttääkö liittymä toimenpiteitä. 

 Kävelyn ja pyöräilyn yhteydet tärkeä huomioida. 
 

Matleena Riutankoski 
Alueella tehty arkeologinen inventointi viimeksi v. 1984, mutta lähialueilla on v. 2017 tehty 
arkeologisia selvityksiä, joissa käsiteltiin osaltaan myös suunnittelualuetta, arkeologisia 
kohteita ei löytynyt. Alue modernin maankäytön muokkaamaa. Museo ei edellytä 
tehtäväksi arkeologista inventointia. 
 
Juhani Turpeinen 
Himangan kirkon RKY-alue huomioitava, kirkko tapuleineen muodostaa hienon 
kokonaisuuden, valtakunnallisia arvoja. Kirkon näkyvyys 8-tielle paranee nykyisen 
myymälärakennuksen poistuessa, sen paikalle mahdollisesti sijoittuva autonpesuhalli on 
huomattavasti nykyistä kauppaa pienempi. Uuden myymälärakennuksen ulkoasulla 
keskeinen merkitys, havainnekuvat joissa esitetään uuden rakentamisen 
sijoittuminen/materiaalit ovat tärkeitä rakennuksen sopivuuden ja vaikutusten arvioinnin 
kannalta. Rakennuksen suunnittelu vaativaan ympäristöön vaatii ehkä uutta luovaa 
suunnitteluotetta. Räikeitä ikkunateippauksia tulisi välttää. 
 
Riku Eskelinen 
Eskelinen näytti tulvariskikartan.  

Lestijoessa on suunnittelualueen kohdalla jyrkkä penkka, uusi rakennus sijoittuu tontin 
joenpuoleiselle reunalle. Voi vaatia eroosiosuojausta mahdollisesti nykyisen 
omakotitalotontin täyttöjä koillisosassa. Mahdollisen täytön myötä joen 
virtauspoikkipinta-ala pienenee. Alueella on tehty tulvakartoitusta. Tulvariskiä voisi 
arvioida kaavassa ja kaavaan alin rakentamiskorkeus. Patoviranomaisten (Kainuun ELY-
keskus) osalta hanke laitetaan tiedoksi. 
 
Maarit Vainio 
Tässä vaiheessa syytä arvioida hankkeen vaikutuksia Lestijoen Natura-alueeseen, 
varsinaisen Natura-arvioinnin laatiminen ei lähtökohtaisesti ole tarpeen. Tällä kohdalla 
Fennoskandian jokireitit suojeltu luontotyyppi. Saukko suojelun perusteena oleva eläinlaji. 
Suojelu sisältää mm. uoman rakenteen, eliölajiston ja veden laadun. Rakennusmassa tulee 
melko lähelle jokea. Jos tarvitaan pengerrystä, niin vaikuttaa jokireitin luonnontilaisuuteen 
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ja vaikutukset tulee arvioida. Veden laadun riskit (mm. polttoaineen jakelu) pitää arvioida. 
Lajihavainnot, laji.fi, lähtötiedot syytä tarkistaa. 

 
Touko Linjama 
OAS tiivis, mutta riittävä. Asiat tuotu hyvin esille. Kaavan yhteydessä syytä arvioida 
hankeen vaikutuksia palvelujen saavuttavuuteen. Kaupunkikuvallisesti uusi rakennus tulee 
olemaan merkittävä kaikkiin suuntiin, ympärillä erityyppistä ympäristöä (kirkon ympäristö, 
8-tie, jokimaisema, viereinen pientaloalue). Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet huomioitava. 
Pysäköinnin riittävyyden arviointi kaavaselostuksessa. Mikäli Haahdentien pyörätie 
siirretään kirkon puoleiselle sivulle, vaikuttaako siirto kirkon pihan muurirakenteisiin. 
Osallisista voi poistaa Museoviraston ja lisätään Kainuun ELY-keskus (patoviranomainen).  
 
Maria Säkkinen 
ELY-keskuksen ympäristönsuojeluyksikön 24.6.2021 annetut kommentit muistioon liittyen 
huoltoasemaan / pima-selvitystarpeeseen: 
 
Kohde ABC-automaatti Himanka on merkitty ELY-keskuksen maaperän tilan 
tietojärjestelmään, muita tietoja kohteesta ei ko rekisterissä ole.  
Polttoaineen jakeluaseman maaperän ja pohjaveden tila tulee selvittää ja tarvittaessa 
puhdistaa. Toimivilla jakeluasemilla selvityksiä ei käytännössä voida ulottaa käytössä 
olevien rakenteiden/säiliöiden läheisyyteen, jonka vuoksi aivan tarkkaa tietoa 
mahdollisesta pilaantuneisuudesta ei toiminnan aikana saada. Tässä kohteessa, kun 
poistuvan jakelupisteen alue ei ilmeisesti ole muuttumassa herkempään käyttömuotoon 
tai ei tule rakennuksia, vaan jää kulkuväylän/parkkipaikan alle, jonka vuoksi tutkimusten 
toteuttaminen vielä kaavavaiheessa ei ole välttämätöntä. Tutkimukset tulee tehdä 
kuitenkin hyvissä ajoin ennen purkamista/alueen rakennustöitä ja mahdolliset 
puhdistustyöt tulevat ajankohtaiseksi viimeistään kohteen purkutöiden yhteydessä.  

 
8. Jatkotoimenpiteet 

Sovittiin, että kaavan laatija sopii työneuvottelun ELY:n edustajien kanssa, jossa käydään läpi mm. 
mahdollista tulvariskiä, liikennetuotoksia vaikutuksineen sekä vaikutuksia Natura-alueeseen. 
Työpalaveri voitaisiin pitää ennen kaavaluonnoksen nähtäville asettamista. Konsultti pitää KPO:n 
ajan tasalla. 
 

9. Muut asiat 
Maarit Vainio on lomalla 25.8. saakka. 
 

10. Kokouksen päättäminen 
Taina Törmikoski päätti kokouksen klo 14.17. 
 
 
 
Muistion kirjoitti, 
Kari Siipola ja Ville Vihanta 
Plandea Oy 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
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MUISTIO 

Asia: Kalajoen kaupunki, Himangan kirkonseudun asemakaavan muutos osassa 
 korttelia 41, S-Marketin alue 
Aihe: Työneuvottelu 
Aika: Maanantai 01.11.2021 klo 09.00 - 10.38 
Paikka: TEAMS 
Osallistujat: Taina Törmikoski Alueidenkäyttöryhmän päällikkö POPELY 
 Touko Linjama                     Alueidenkäytönasiantuntija  POPELY 
 Anniina Gutzen Liikennejärjestelmäasiantuntija POPELY 

Juhani Turpeinen Rakennustutkija Pohjois-Pohjanmaan museo 
 Mari Kuukasjärvi Kaavoituspäällikkö Pohjois-Pohjanmaan liitto 
 Kirsti Reskalenko Maakunta-arkkitehti Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Jaana Pekkala  Kaavoituspäällikkö Kalajoen kaupunki 
Sanna Matkaselkä Kaavasuunnittelija Kalajoen kaupunki 
Ari Matkaselkä Maankäyttöpäällikkö Kalajoen kaupunki 
Tero Jelekäinen Johtava rakennustarkastaja Kalajoen kaupunki 

 Ville Vihanta  Kaavoitusinsinööri Plandea Oy 
Kari Siipola  Arkkitehti  Plandea Oy 
 

Tiedoksi: Maarit Vainio                      Ylitarkastaja  POPELY  
 Riku Eskelinen                    Vesitalousasiantuntija POPELY 
 Jukka Puoskari Kaupunginjohtaja Kalajoen kaupunki 

 
 

1. Kokouksen avaus 
Taina Törmikoski avasi neuvottelun. 
 

2. Järjestäytyminen, osallistujien toteaminen 
Taina Törmikoski toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laati Kari Siipola, Plandea Oy.  
 

3. Asialistan hyväksyminen 
Kokouskutsun yhteydessä lähetty asialista hyväksyttiin. 
 

4. Kalajoen kaupungin puheenvuoro 

Jaana Pekkala esitteli hankkeen taustaa sekä alueen kaavatilanteen. 
 Kirsti Reskalenko: Kaavaluonnoksesta poisjätetyn Lestijoen rannan VL-alueen 
            maanomistus? 

Ville Vihanta: KPO omistaa suurimman osan alueesta, loput yksityisiä maanomistajia. 
 

5. Kaavaluonnoksen ja laadittujen selvitysten esittely 

Ville Vihanta esitteli laaditun kaavaluonnoksen ja kaavaselostuksen (päivätty 11.10.2021). 
 

 Touko Linjama: Perustuuko liikennejärjestelyt johonkin voimassa olevaan 
tiesuunnitelmaan? 
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 Ville Vihanta: Perustuu nykytilanteeseen. Liikennejärjestelyt ovat nykyisellään riittäviä ja 
sallivat liikennemäärien kohtuullisen kasvun. 

 Anniina Gutzen: Jossain vaiheessa suunniteltu kiertoliittymää 8-tielle, mutta sen on todettu 
olevan turhan massiivinen toimi näillä liikennemäärillä. Koko 8-tielle tullaan tekemään 
selvitys jossain vaiheessa, että miten sitä kehitetään. Tavoitteena toteuttaa 8-tie 
pääväyläverkon 2-tasoon. Liikennejärjestelyihin ei ole muutostarvetta tähän kaavaan 
liittyen.  

 
6. Havainnekuvien esittely 

Kari Siipola esitteli laaditut alustavat havainnekuvat (päivätty 11.10.2021). Havainnekuvat on 
laadittu KPO:n alustavan tontinkäyttösuunnitelman pohjalta. Tontinkäyttösuunnitelmassa 
esitetty ratkaisu on käytännössä ainoa toimiva vaihtoehto uuden myymälän toiminnallisuuden 
kannalta. Ratkaisun reunaehtoina ovat olleet mm. nykyisen myymälän toiminnan 
mahdollistaminen koko uuden myymälän rakentamisen ajan, tontin kapeus Haahdentien 
suunnassa sekä kaupan logistiikkakuljetusten ja polttoaineen jakelupisteen polttoaine-
täydennysten vaatimat rekkaliikenteen ajoreitit. 
Havainnekuvissa esitetty luonnos myymälärakennuksesta noudattelee yleispiirteisesti KPO:n 
käyttämää myymäläkonseptia.  
 

7. Pohjois-Pohjanmaan liiton puheenvuoro 

Kirsti Reskalenko 
-Kaavahanke sijaitsee maakuntakaavan taajamatoimintojen alueella, ja koska alueella ei ole 
voimassa olevaa yleiskaavaa niin maakuntakaava ohjaa alueen asemakaavoitusta.  Kaava-
selostukseen on syytä avata maakuntakaavan suunnittelualuetta koskevia kaavamääräyksiä. 

-Suunnittelualue on Kalajoen arvokkaimpia kulttuuriympäristöjä. Kaavaluonnos on liian väljä 
(mm. ei sitovia rakennusaloja) eikä tarjoa rakennusvalvonnalle riittäviä mahdollisuuksia ohjata 
rakentamista. Autonpesuhalli ja esitetty myymälärakennuksen laajennus loukkaavat Himangan 
kirkon asemaa ja alentavat alueen kulttuurihistoriallista arvoa. 

-Suuri hallimainen myymälärakennus katkaisee näkymiä Lestijoen suunnasta. 

-Paikoitusalueelle voisi esittää istutuksia. 

-Jatkosuunnittelussa tulisi tutkia minkä kokoinen ja näköinen myymälärakennus olisi alueelle 
sopiva. 

Mari Kuukasjärvi 
-Myymälärakennus massiivinen lopullisessa vaiheessa, samaa mieltä edellisen puheenvuoron 
esittäjän näkemysten kanssa. 

8. Pohjois-Pohjanmaan museon puheenvuoro 

Juhani Turpeinen 
-Ympäristöministeriön ohjeistus kulttuuriympäristön huomioimisesta maankäytön 
suunnittelussa (02.04.2020) pätee tälläkin suunnittelualueella. 

-Iso hallirakennus laajennuksineen tukkii maisemaa, Lestijoen ja kirkon välinen näkymä tulee 
katoamaan. 

-Pysäköintialueen toteuttamistapa on alueen ympäristön kannalta tärkeää - millaisia 
kaavamääräyksiä kaavaan? 
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-Rakentamistapaohjeiden laatimista tulisi harkita. 

-Myymälä tulee olemaan suurikokoinen rakennus ja materiaalivalinnat tulisi huomioida jo 
kaavoitusvaiheessa. 

 Jaana Pekkala: Rakentamistapaohjeiden laatiminen on hyvä näkökohta ja tullaan     
            ottamaan jatkossa tarkasteluun. 

9. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen puheenvuoro 

Anniina Gutzen 
-Rakennustapaohjeissa syytä huomioida kevyen liikenteen järjestelyt ja pyöräpysäköinti. 
-Havainnekuviin voisi lisätä tontinkäyttösuunnitelmassa esitetty kevyen liikenteen yhteys 8-tielle. 
-Kaavakartan LT-aluemerkinnän tarve? 
 Ville Vihanta: LT-alueelta poistettu voimassa olevan kaavan liittymänuoli myymälän  

tontille. 

Maarit Vainio (kommentit s-posti 29.10.) 
Himangan kirkonseudun ak-aineiston perusteella minulla ei ole uutta kommentoitavaa  
edelliseen neuvotteluun nähden. 
-Kaavaselostus 
 2.1.2. Luonnonympäristö 

-kuvaukseen tulee lisätä viittaus lähdeaineistoon, johon maininta uhanalaisista lajeista 
perustuu (esim. viittaus laji.fi-järjestelmästä tehtyyn aineistohakuun, pvm + viitetieto 
(=linkki hakuun)). 
-Lestijoen Natura-alueen tiedot: viittaus Natura-tietolomakkeeseen tms. lähteeseen 

Vaikutusarviointi 
3) kasvi- ja eläinlajeihin jne. 

-Lestijoen Natura-alueeseen kohdistuvat vaikutukset: voiko tulvariskin tai muiden 
vesiensuojeluun liittyvien mahdollisten riskien toteutumisen kautta aiheutua vaikutuksia? 
Iso rakennusmassa tulee suoraan kiinni kaava-alueen reunaan ja lähelle jokea. Perusteluja 
voisi näiltä osin täydentää. 

Touko Linjama 
-Suunnittelualue on haastava mutta tarjoaa samalla kaupalle mahdollisuuden rakentaa hienolle 
alueelle ympäristöönsä soveltuva myymälärakennus. 
-Samoilla linjoilla muiden viranomaisten näkemysten kanssa, konseptityyppinen myymälä-
rakennus ei sovellu paikalle vaan rakennus tulisi sopeuttaa ympäristöönsä. 
-mikäli jokirannan profiili ei muutu niin alueella ei tulvaongelmia, Riku Eskelinen kommentoi asiaa 
kaavaluonnosvaiheen lausunnossaan. 

Taina Törmikoski 
-Hankkeessa syytä pyrkiä mahdollisimman hyvää lopputulokseen, onko esitetty laajennustarve 
kuinka todennäköinen. 
-Tähän mennessä tehty jo paljon hyvää työtä ja lähdetty alusta pitäen liikkeelle laajalla yhteistyöllä 
hankkeen eri osapuolten ja viranomaisten kesken. Keskusteluyhteys KPO:n suuntaan hyvä asia. 
-Riittävän yksityiskohtaiset kaavamääräykset ja velvoittavat rakentamistapaohjeet tarjoaisivat 
rakennuslupaviranomaisille työkaluja ohjata suunnittelua rakennuslupavaiheessa. 
-Rakennuksen ulkoasun suunnitteluun ja värimaailmaan syytä kiinnittää huomioita. 
-Hanke tarjoaa uuden mahdollisuuden kohentaa alueen ympäristöä, kuitenkin samalla syytä 
huomioida elinkeinoelämän tarpeet. 
 



______________________________________________________________________________ 

Plandea Oy Pitkänsillankatu 1-3 G, 67100 Kokkola Y-Tunnus: 2765594-7
www.plandea.fi P. +358 040 7266050

10. Kalajoen kaupungin kommentteja
Tero Jelekäinen totesi, että mainospylonien paikat ja niiden maksimikorkeudet olisi hyvä esittää. 
Lisäksi Haahdentielle esitetyt puuistutukset sijoittuvat katualueen puolelle, joten jatkossa 
on sovittava niiden toteuttamisvastuusta.
Jaana Pekkala totesi kokouksessa nousseen esiin hyviä ajatuksia, jotka huomioidaan jotta alueelle 
saadaan paras mahdollinen toteutus. Alueelle suunniteltava paikan henkeen sopiva rakennus ja 
yhteistyö hankkeen toteuttajan kanssa on tärkeää. Hanke on tärkeä kaupungille. Riittävän tarkat 
kaavamääräykset ja rakentamistapaohjeet ovat hyvä keino ohjata rakentamista. Esitetyt 
puuistutukset alueelle ovat hyviä, autonpesuhallin sijaintia tulisi vielä tutkia.
Sanna Matkaselkä totesi, että laadittuja eri tontinkäyttösuunnitelmia ja niiden vertailu tulisi lisätä 
kaavaselostukseen.

11. Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet
Kaavaluonnoksen työstämistä jatketaan neuvottelun kommenttien pohjalta. Alueen suunnittelua 
jatketaan ja yhteensovitetaan elinkeinoelämän tarpeet ja arvokas ympäristö. Kaavamääräyksiä 
tarkennetaan tarpeen mukaan ja toive rakentamistapaohjeiden laatimisesta huomioidaan. 
Mahdollisten rakennustapaohjeiden laadintaan voi tarpeen mukaan osallistua kunnan, KPO:n 
ja kaavakonsultin lisäksi Pohjois-Pohjanmaan museosta Juhani Turpeinen.
Kaavaluonnoksen valmistumisen ja nähtävilläolon aikataulu tarkentuu suunnittelun edetessä.

12. Kokouksen päättäminen
Taina Törmikoski päätti kokouksen klo 10.38.

Muistion kirjoitti, 
Kari Siipola ja Ville Vihanta 
Plandea Oy 
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Himangan kirkonseudun asemakaavan muutos osassa korttelia 41; S‐marketin alue kaavaluonnos päi‐
vämäärällä 1.11.2022 on ollut yleisesti nähtävillä 3.11.‐2.12.2022 välisen ajan. 

Seuraavaan on kirjattu  lyhennelmät  luonnosvaiheen  lausunnoista (6 kpl)  ja mielipiteistä (1 kpl) sekä 
kaavan laatijan vastineet. 

1. LAUSUNNOT 

 VERKKO KORPELA OY, 4.11.2022 
Lausuntoa koskevalla alueella on nykyisiä kiinteistöjä syöttäviä Korpelan Voiman 0.4kV:n maakaapeli‐
verkkoa (korostettu  liitekartassa punaisella)  liitekartan mukaisesti. Nykyisellä tontilla 208‐433‐9‐234 
on  aluetta  syöttävä  jakokaappi  ja  kaupan  rakennuksen  liittymisjohto,  jotka  ovat  Korpelan Voiman 
omistamia. Muiden kiinteistörakennusten liittymisjohdot ovat asiakkaiden omistamia. Verkko Korpela 
Oy ilmoittaa, että sillä ei ole muutoin huomauttamista asemakaavamuutokseen. 

Mikäli nykyistä verkostoa tai verkoston osia joudutaan siirtämään/muuttamaan kaavan takia, perimme 
siirto‐/muutoskustannukset siirron aiheuttajalta rakennuslain 89§ mukaisesti. 

 
Liite 1: Kirkonseutu/Haahdentie asema‐
kaavamuutos 

 
Liite 1: Kaapelit / verkostorakenteet alu‐
eella 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE: 
Merkitään tiedoksi. 
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 JOKILAAKSON PELASTUSLAITOS, 15.11.2022 
Tiivis rakentaminen edellyttää, että tehokkaan pelastustoiminnan vaatimukset otetaan kaavoituksessa 
huomioon. Pelastuslain (379/2011) 11 §:n mukaan hälytysajoneuvoille tarkoitetut tiet ja muut kulku‐
yhteydet on pidettävä ajokelpoisina ja esteettöminä. Lisaksi teiden tulee mahdollistaa pelastustoimen 
tehtävien hoito. Liikennejärjestelyiden tulee mahdollistaa kaava‐alueella olevien kohteiden mahdolli‐
simman hyvä saavutettavuus myös pelastuslaitoksen raskailla ajoneuvoilla. 

Pelastusviranomainen muistuttaa, että pelastuslain (379/2011) 30 §:n mukaan kunnan velvollisuus on 
huolehtia alueellaan sammutusveden hankinnasta pelastuslaitoksen tarpeisiin sammutusvesisuunni‐
telmassa määritellyllä  tavalla. Kunnan  tulee huolehtia  sammutusveden ottopaikoista  ja  luonnonve‐
silähteistä. Tämä tulee huomioida myös uusien alueiden kaavoituksessa sekä kaavamuutoksissa. 

Sammutusvesijärjestelmä katsotaan riittävän tehokkaaksi, kun veden tuotto on yli 2000 l/min. Sam‐
mutusvesipisteen tulisi olla 300 metrin säteellä kaava‐alueen kiinteistöistä. Kaavoituksen yhteydessä 
tulee varmistaa vesihuoltolaitokselta, että riittävän tehokas vesiasema löytyy kaava‐alueen sisältä tai 
sen välittömästä läheisyydestä. Pelastuslaitos arvioi palopostien ja vesiasemien tarpeen ja toimivuu‐
den sekä hyväksyy niiden mitoituskriteerit, mallin ja sijainnin. 

Tulvauhan alaiselle alueelle ei saa sijoittaa maanalaisia kemikaalisäiliöitä. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE: 
Suunnittelualue sijaitsee valtatien 8 välittömässä läheisyydessä ja suunnittelualueeseen kuuluva 
Haahdentie liittyy valtatietiehen. Haahdentien katualue on n. 16 metriä leveä, joten se mahdollis‐
taa kulun pelastuslaitoksen raskailla ajoneuvoilla. Liikekiinteistön tontti suunnitellaan siten, että 
pelastustoimien hoito onnistuu. 

Sammutusveden saatavuudesta huolehditaan alueen tarkemmassa suunnittelussa ja rakentami‐
sessa. Luonnonvesilähteenä Lestijoki rajautuu suunnittelualueeseen. 

Lestijoen alaosan tulvavaarakartoituksen mukaan tulva ei aiheuta suunnittelualueella merkittävää 
riskiä. Kerran 100 vuodessa toistuva tulva yltää suunnittelualueen rajalle. Tämä huomioidaan alu‐
een tarkemmassa suunnittelussa. 

 OSUUSKUNTA VALKEAVESI, 24.11.2022 
Haahdentien eteläreunassa kulkee vesijohdon runkolinja, josta on otettu Haahdentien pohjoispuolen 
kiinteistöille tonttijohdot. Tarpeettomien lähtöjen poistaminen tulee tehdä ennen purkutöitä. 

  KAAVAN LAATIJAN VASTINE: 
  Merkitään tiedoksi. 

 POHJOIS‐POHJANMAAN MUSEO, RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ, 29.11.2022  
Himangan kirkonseudun asemakaavan korttelin 41 muutosluonnoksen yleismääräyksissä on huomi‐
oitu suunnittelualueen välittömässä  läheisyydessä sijaitsevan Himangan kirkkoympäristön valtakun‐
nallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset arvot. Yleismääräyksissä vaaditaan uudisrakennusten so‐
peuttamista visuaaliselta ilmeeltään läheiseen valtakunnalliseen arvokkaaseen rakennettuun kulttuu‐

riympäristöön  (RKY), maisemaan  ja muuhun rakennuskantaan. Rakennuslupaa haettaessa tulee ha‐

vainnekuvin osoittaa tavoiteltu kaupunkikuvallinen laatu. Julkisivujen keskeisenä materiaalina Haah‐

dentien ja valtatien 8 suuntaan tulee käyttää vaaleaa puuverhoilua. 

Lisäksi asemakaavan selostuksen yhteydessä on laadittu korttelin 41 tonttia 1 koskeva rakentamista‐
paohje, joka on sitova ja täydentää asemakaavan määräyksiä ja merkintöjä. 
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Pohjois‐Pohjanmaan museolla  ei ole huomautettavaa Kalajoen  kaupungin Himangan  kirkonseudun 
asemakaavan  korttelin  41 muutosluonnoksesta  (S‐marketin  alue)  rakennetun  kulttuuriympäristön 
osalta. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE: 
Merkitään tiedoksi. 

 POHJOIS‐POHJANMAAN MUSEO, ARKEOLOGIA, 30.11.2022 
Luvun 2.1.1.3 Kulttuuriympäristö kappaleeseen, jossa käsitellään muinaisjäännöksiä, tulisi lisätä tieto, 
milloin muinaisjäännöstilanne on  tarkastettu muinaisjäännösrekisteristä. Esimerkiksi seuraavalla  ta‐
valla: ”Hankealueella ei sijaitse muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännök‐
siä tai muita arkeologisen kulttuuriperinnön kohteita. Tieto on tarkistettu Museoviraston ylläpitämästä 
muinaisjäännösrekisteristä (päivämäärä).”  

Museo muistuttaa vuoden 2020 alusta voimaan tulleesta uudesta museolaista, jonka mukaan alueelli‐
set vastuumuseot, tässä tapauksessa Pohjois‐Pohjanmaan museo, vastaavat toimialueensa rakenne‐
tun kulttuuriympäristön, maiseman sekä arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijatehtävistä. Tämän 
vuoksi Museovirasto voidaan poistaa osallisista, eikä sille tule osoittaa lausuntopyyntöjä. 

Pohjois‐Pohjanmaan museolla ei ole muuta huomautettavaa kaavaluonnoksesta arkeologisen kult‐
tuuriperinnön osalta. 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE: 
Selostukseen lisätään tieto muinaisjäännöstilanteen tarkastuksen ajankohdasta. 

 POHJOIS‐POHJANMAAN ELY‐KESKUS, 15.12.2022 
Kaavahankkeesta  on  järjestetty  aloitusvaiheen  viranomaisneuvottelu  15.6.2021  ja  työneuvottelu 
1.11.2021. ELY‐keskus on esittänyt näissä näkemyksiään kaavan valmisteluun liittyen. Hankkeessa on 
tutkittu erilaisia vaihtoehtoja rakentamisen sovittamisesta taajamakuvallisesti ja kulttuuriympäristöl‐
tään tärkeälle alueelle. Esitetty ratkaisu huomioi riittävällä tavalla ympäristön arvot. ELY‐keskuksella ei 
ole huomautettavaa laaditusta valmisteluvaiheen kaava‐aineistosta vaikutuksiltaan merkittävien maa‐
kunnallisten ja valtakunnallisten asioiden osalta. 

  KAAVAN LAATIJAN VASTINE: 
  Merkitään tiedoksi. 

2. MIELIPITEET 

 MIELIPIDE 1 
Olen kaava‐alueen viereisen tontin omistaja  lasteni kanssa. Tontilla on omistamamme omakotitalo, 
jossa myös asun.  

Asumiseeni ja elämiseeni uusi rakennettavan S‐Marketin laajennus tulee vaikuttamaan huomattavasti. 
Olen viitekohdassa mainitulla kirjeellä jo esittänyt muutoksia, joilla lievennettäisiin rakennettavan uu‐
den kaupparakennuksen ja toimintojen haittavaikutuksia asumiseemme. Osittain esitykseni on otettu 
huomioon esim. rajalle rakennettavan meluesteen osalta, mutta se on aivan liian matala, jotta se es‐
täisi meille aiheutuvan melu‐  ja näköhaitan. Esitänkin omasta  ja  lasteni puolesta aiemman 9.6.2021 
kirjelmässä olevan lisäksi ja täsmennyksenä seuraavaa otettavaksi huomioon kaavoituksessa: 

1. Meluaita 
Esitän, että rakennettavan verkkokiviaidan rakentaminen porrastetaan esim. siten, että Haahden‐
tieltä rakennettavan aidan korkeus on ensin noin yksi (1) metri viiden (5) metrin matkalla, sitten 
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korkeus nostetaan seuraavan viiden (5) metrin matkalle puoleen toista (1,5) metriin ja sen jälkeen 
kahteen (2) metriin noin 20 metrin matkalla ja sen jälkeen sitä voidaan taas joen rantaan mentä‐
essä alentaa samassa suhteessa. Näin aidalla turvattaisiin omakotitalomme makuuhuoneille edes 
hiukan rauhallisempi olotila ottaen huomioon esim. oma ikääntymiseni, joka tulee kyllä kaikille. 

2. Lumen ajo 
Esitän, että jo kaavassa huomioidaan, että lumi tulee kaavoitettavalta alueelta poistaa eikä varas‐
toida sitä tontin rajoille tai jokirantaan. 

3. Kauppaliikkeen aiheuttama rekka‐ ja muu huoltoliikenne 
Totean, että aamun rekkaliikenne ja muu huoltoliikenne tulee aiheuttamaan asumiselleni (ihmi‐
sille ja eläimille, koira) merkittävää häiriötä, joka tulee toimintojen järjestelyissä ja niiden tontille 
sijoittelussa ottaa huomioon jo tässä kaavoitusvaiheessa. 

4. Omistamamme tontin ja S‐marketin tontin välinen vesi‐ ja viemäriputkisto 
Näiden tonttien välisellä rajalla sijaitsee yhteinen vesi‐ ja viemäriputkitus, joiden toiminnallisuus 
tulee KPO:n rakentajana huomioida ja hoitaa niin, että siitä ei meidän tontimme osalta aiheudu 
haittaa tai tukkeutumista mm. meidän tonttimme osalta. Tämä  luonnollisesti kuuluu rakentajan 
toimenpiteisiin. 

5. Jäteastioitten sijoittelu  
Jäteastioita ei tule sijoittaa S‐marketin tontin ja meidän tonttimme raja‐alueelle.  

Yhteenvetona mielipiteenämme esitämme  ja toistamme  jo aiemmin esittämiemme toiveiden/vaati‐
musten lisäksi, että jos esittämiämme asumiseemme haitallisesti vaikuttavia asioita ja seikkoja ei kaa‐
vasuunnittelussa huomioida, on mahdollista, mutta ei tietenkään toivottavaa, että kaavasta tulee va‐
lituksia, joilla on viivästyttävä vaikutus kaavan laillistumiseen ja ennen kaikkea rakennushankkeen vii‐
västymiseen. 

Liitteenä vielä aiemmin esittämämme seikat, kirjelmä 9.6.2021. 

Ihmisten asuminen  ja kotielämä  lienevät vähintään yhtä  tärkeitä kuin meitä kaikkia koskeva ruoka‐
huolto, jota KPO mm. S‐marketin kautta osaltaan kiitettävästi hoitaa mm. himankalaisille ihmisille. 

LIITE, KIRJELMÄ 9.6.2021 

Himangan kirkonseudun asemakaavan muutos on tullut vireille kuulutuksella 27.5.2021. Sitä koskeva 
kaavan  sisältöä  ja  laadintaa  koskeva  osallistumis‐  ja  arviointisuunnitelma  on  näh‐tävillä  27.5‐
28.6.2021. Asiasta on minulle naapurikiinteistön omistajana lähetetty tieto.  

Nähtävillä oleva osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma käsittää korttelin 41 sekä lähivirkistys‐, katu‐ ja 
yleisen tien aluetta. Suunnittelualueen pinta‐ala on n. 1,3 ha ja ulottuu siten minun ja lasteni omista‐
man omakotikiinteistön rajalle. KPO suunnittelee alueelle uutta liikekiinteistöä ja on tehnyt esikaup‐
pakirjat nykyisen omistuksessaan olevan kiinteistön vieressä olevista kolmesta omakotitontista, joten 
kaavoitettava alue  ja uusi  liikerakennus tulisi minun  ja  lasteni omistaman kiinteistön rajanaapuriksi. 
Tavoitteena osallistumis‐ ja arviointisuunnitelman mukaan on mahdollistaa uuden S‐marketin raken‐
tuminen joen ja Haahdentien väliselle alueelle nykyisen S‐marketin viereen.  

Koska asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja 
millä tavalla, haluan esittää näkemykseni kaavan laatimiseen suhteessa omakotikiinteistöömme seu‐
raavaa: 

1. Koska kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä tarkasteltavien vaihtoehtojen toteut‐
tamisen  ympäristövaikutukset, mukaan  lukien  yhdyskuntataloudelliset,  sosiaaliset,  kulttuuriset  ja 
muut vaikutukset, on ne selvitettävä  ja otettava erityisesti huomioon omakotitonttini osalta.  josta 
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tulee liikekiinteistön rajanaapuri, jos ja kun kaava muutos etenee. Vaikutukset osaltani ovat merkit‐
tävät. 

2. Totean, että jokirantamaisemissa oleva omakotitonttini arvo heikkenee huomattavasti. 
3. Vaikutukset asumiseen ja elämiseen muuttuvat merkittävästi ja viihtyvyys alenee merkittävästi; Asu‐

mista  tulee  häiritsemään  lisääntyvä  tavaraliikenne  ja  jonkin  verran  kauppa  kiinteistön  asiakaslii‐
kenne, jos sijoittelua ei suunnitella oikein. Melu ja lisääntyvä toiminta kiinteistöni rajalla tulee aiheut‐
tamaan minulle omakotitalossa asuvana suurta haittaa. Piha‐alueiden ja varsinkin lumien auraukset 
tapahtuvat yleensä öiseen aikaan. Makuuhuoneeni sijaitsee juuri lähellä tontin rajaa olevassa osassa 
omakotitaloani. Uusi rajalle tuleva liiketoiminta tulee häiritsemään tähän asti rauhallista elämääni ja 
yöuniani. 

4. Mikäli kaava hanke etenee, esitän, että rakennusten ja erilaisten toimintojen sijoittelu kaavassa tulee 
osoittaa niin, että esimerkiksi lastaustoimintoja ei tule sijoittaa tonttini rajalle. Perustelen asiaa sillä, 
että myös ko. toiminnat tapahtuvat yleensä yöaikaan. Entisenä kuorma‐autoilijana tiedän, miten ja 
mihin aikaan kyseiset toiminnat hoidetaan. Jos ne sijoitetaan  lähelle tonttiani, tulevat ne häiritse‐
mään jo korkeassa iässä olevana, yöuniani. Esitän, että rakennuskompleksia siirretään vähintään 20 
metriä valtatien suuntaan niin, että tuleva laajennusvara sijoitettaisiin tonttini rajalle. Liitteenä nro 1 
oma hahmotelmani, miten sijoittelu tulisi tehdä, jotta vaikutukset minulle olisivat mahdollisimman 
vähäiset. 

5. Lisäksi esitämme lastemme kanssa, että tonttimme rajalle rakennettaisiin luontoon ja ympäristöön 
soveltuva, esim. nykyaikainen "verkkokiviaita", jonka korkeus olisi vähintään 2 m ja leveys siihen suh‐
teutettuna. 

6. Vaadin neuvotteluja kanssani. Mukana kanssani tulisi olla kaupungin ja KPO:n edustajat. 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINE: 
1. Meluesteen kaavamerkintää/rakentamistapaohjeiden määräyksiä tarkennetaan mielipiteessä 
esitetyn mukaisesti. 

2.  Lumen ajo on huomioitu rakentamistapaohjeessa seuraavasti: ”Pihajärjestelyillä tulee huoleh‐
tia, että lumen varastointiin omalle tontille jää riittävästi tilaa. Lunta ei saa siirtää tie‐, katu‐ tai 

yleisille alueille. Lumitila tulee esittää pihasuunnitelmassa.” Kyseisellä määräyksellä kielletään lu‐
men varastointi  jokirantaan  ja oman piha‐alueen ulkopuolelle. Ensivaiheessa  lunta tullaan osin 
läjittämään piha‐alueella, mutta  tontin  rajallisuuden vuoksi osa  lumesta  tullaan ajamaan myös 
pois alueelta. 
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3. Hankkeen toimija on laatinut useita tontinkäyttösuunnitelmia, joista kaavaratkaisuun valittiin 
ko. vaihtoehto, joka on tontin toiminnallisuuden ja toteuttamiskelpoisuuden kannalta paras rat‐
kaisu.  Lastauslaiturin kääntäminen valtatien puolelle ei ole mahdollista. Syntyvien mahdollisten 
meluhaittojen  vähentämiseksi  liikekiinteistön  ja  asuinkiinteistön  väliin  rakennettaan  kivikori‐
muuri, joka muodostaa melu‐ ja näköesteen.  

4. Vesi‐ ja viemäriputkiston toiminnallisuus huomioidaan tarkemmassa suunnittelussa ja rakenta‐
misessa. Rakentaja siirtää kustannuksellaan kaikki mahdollisesti rakentamisen tiellä olevat maan‐
alaiset putkistot, mikäli siihen on tarvetta. 

5. Marketin jätteenkeräys tulee kokonaisuudessaan jätehuoneeseen sisätiloihin. Lähtökohtaisesti 
piha‐alueelle ei tule yleistä jätepistettä, mutta mikäli alueelle sijoitetaan yleisessä käytössä olevia 
jätekeräysastioita, tulee ne suunnitella ja esittää rakennuslupakuvissa. 

Mielipiteen liitteenä esitetty kirjelmä on huomioitu kaavaa laadittaessa ja siihen on laadittu erilli‐
nen vastine (Kaavan laatijan vastineet osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmasta saatuihin lausuntoi‐
hin ja mielipiteisiin, kaavaselostuksen liite 4). 
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