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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.
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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.


