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1. PERUS‐ JA TUNNISTETIEDOT
1.1

ALUEEN SIJAINTI
Suunnittelualue koostuu neljästä alu‐
eesta, joiden yhteenlaskettu koko on
n. 18,1 ha.
1. Kortteli 39 (n.1 ha)
2. Kortteli 30 (n. 10 ha)
3. Kortteli 110 (n.4,7 ha)
4. Kortteli 51 (n.2,4 ha)
Alueet sijaitsevat Perhon keskustaa‐
jamassa. Tarkemmin kortteli 39 sijait‐
see Perhonjoen itäpuolella Vanhain‐
kodintien varrella, kortteli 30 Veh‐
massuontien pohjoispuolella, kortteli
110 valtatien 13 ja Teollisuustien väli‐
sellä alueella sekä kortteli 51 Perhon‐
joen eteläpuolella Pappilantien var‐
rella.
Alueiden sijainti ja alustava kaavara‐
jaus on esitetty viereisessä kuvassa.

2
2.1

Kuva 1. Suunnittelualueiden sijainti ja alustava rajaus sinisellä. Taustakartta
© Maanmittauslaitos.

LÄHTÖKOHDAT
SUUNNITTELUTEHTÄVÄ JA TAVOITE
Perhon kunnanhallitus on 25.4.2017 pitämässään kokouksessa päättänyt käynnistää alueen kaava‐
muutoksen. Suunnittelutehtävänä on laatia Maankäyttö‐ ja rakennuslain mukainen asemakaavan
muutos Perhon asemakaava‐alueelle. Muutos koskee neljää erillistä asemakaavan korttelia: korttelit
30, 39, 51 ja 110 sekä niihin liittyviä puisto‐ ja katualueita. Asemakaavassa määritellään alueiden käyt‐
tötarkoitukset, rakentamisoikeudet, kerroskorkeudet sekä alueen liikenneyhteydet. Lisäksi huomioi‐
daan tulvavaara‐alue korttelin 51 alueella sekä kaavatyön yhteydessä esiin tulevat muut asiat.
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Korttelin 39 alueella on tavoitteena laajentaa korttelialuetta urheilu‐ ja virkistyspalvelujen alueelle si‐
ten, että kunnan ostamalle kiinteistölle 14:19 voidaan osoittaa asuntorakentamista (AP tai AR) kunnan
tonttivarannon kartuttamiseksi keskustan alueella.
Korttelin 30 alueella tavoitteena on muuttaa opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen
eteläosa asuinkäyttöön (AP tai AR) tonttivarannon lisäämiseksi. Kunta omistaa kyseisen alueen ja sillä
sijaitsee entinen maaseutuopiston opettajien asuinrivitalo sekä vanha asuinrakennus.
Korttelin 110 alueella tavoitteena on muuttaa alueen liikenteellisiä oloja yhdistämällä Kaisantie ja Mi‐
konkuja siten, että korttelin läpikulkuliikenne mahdollistuu.
Korttelin 51 alueella tavoitteena on muuttaa entinen pappilan kiinteistö kirkollisten rakennusten alu‐
eesta rivitalo‐ ja pientaloalueeksi (AR ja AO tai AP).
2.2

SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILANNE
Asemakaavan muutosalueella korttelin 39 kohdalla si‐
jaitsee pientalo ulkorakennuksineen sekä peltoaluetta.
Pientalo on tarkoitus purkaa. Alueen pohjoispuolella si‐
jaitsee Perhon seurojentalo, itäpuolella urheilualue
(tenniskenttiä, jääkiekkokaukalo, skeittipaikka), etelä‐
puolella peltoalue (yleiskaavassa osoitettu maisema‐
pelloksi) sekä länsipuolella kulkee Vanhainkodintie.
Korttelin 30 alueella sijaitsee Keski‐Pohjanmaan maa‐
seutuoppilaitoksen Perhon yksikkö. Asuinalueeksi
muutettavalla alueella suunnittelualueen eteläosassa
on kunnan nykyisin omistama maaseutuopiston enti‐
nen opettajien asuinrivitalo sekä vanha asuinrakennus,
joka tarkoitus purkaa, sekä hevostalli. Hevostalli pysy‐
nee opetuskäytössä muutaman vuoden. Haanentien ja
Vehmassuontien risteyksessä sijaitsee myös kaksi pien‐
taloa.
Korttelin 110 alueella sijaitsee yksi teollisuusrakennus
ja toinen on rakentumassa alueen luoteisosaan. Kort‐
telin länsi‐ ja pohjoisosat ovat toistaiseksi rakentuma‐
Kuva 2. Maaseutuopiston rakennukset.
tonta
havupuuvaltaista
metsämaata.
Alueen
eteläosassa kulkee Kaisantie ja pohjoisosassa vastikään rakentunut Mikonkuja.
Korttelin 51 alueella sijaitsee vuonna 1959 puretun vanhan pappilan tilalle rakennettu
omakotitalotyyppinen entinen pappilarakennus piharakennuksineen. Rakennukset on tarkoitus
purkaa. Vanhasta pappilasta jäljelle jäänyt luhtiaitta, joka osayleiskaavassa on merkitty suojeltavaksi
(sr/3), on siirretty pois pappilan pihapiiristä nykyisen virastotalon läheisyyteen vuonna 2013. Pappila
on myyty K‐P Yrityspalveluille vuonna 2011. Suunnittelualueen länsipuolella kulkevan Pappilantien
varrella on sekapuustoinen metsäkaistale ja alueen pohjoispuolella ruohikoitunut peltoalue. Joen
varressa kulkee kevyen liikenteen reitti.
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2.3

Kuva 3. Ilmakuva korttelin 39 alueelta.
©Maanmittauslaitos.

Kuva 4. Ilmakuva korttelin 30 alueelta.
©Maanmittauslaitos.

Kuva 5. Ilmakuva korttelin 110 alueelta.
©Maanmittauslaitos.

Kuva 6. Ilmakuva korttelin 51 alueelta.
©Maanmittauslaitos.

MAANOMISTUS
Alueella maata omistavat kunta, yritykset sekä yksityiset maanomistajat.

2.4
2.4.1

SUUNNITTELUTILANNE
Suunnittelujärjestelmä
Maankäytön suunnittelujärjestelmän lähtökohtana on tarkentuva suunnittelu, jossa valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet sekä yleispiirteiset kaavat, eli maakuntakaava ja yleiskaava, ohjaavat yksityis‐
kohtaisten asemakaavojen suunnittelua.
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2.4.2

Maakuntakaava
Perhon kunta kuuluu Keski‐Pohjanmaan maakuntaan ja alueella on voimassa Keski‐Pohjanmaan maa‐
kuntakaava. Maakuntakaavoitus Keski‐Pohjanmaalla on edennyt vaiheittain siten, että ensimmäinen
vaihekaava vahvistettiin ympäristöministeriössä 24.10.2003, toinen 29.11.2007, kolmas 8.2.2012 sekä
neljäs 22.6.2016. Nyt on käynnissä viidennen maakuntakaavan laadinta. Viides vaihekaava tulee ajan‐
tasaistamaan kaupan palvelurakennetta ja huomioimiaan seudulliset ampumaradat. Lisäksi kaavassa
tarkastetaan yhdyskuntarakenteen merkintöjä ja elinkeinoelämän edellytyksiä. 5. vaihekaavan osallis‐
tumis‐ ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Keski‐Pohjanmaan liitossa sekä alueen kunnissa 1.9.‐
30.9.2015.
Lisätietoja http://www.keski‐pohjanmaa.fi/alueidenkaytto
Kaavamuutosalueet sijoittuvat maakuntakaavan taajama‐alueelle (A) sekä keskustatoimintojen alu‐
eelle (C). Lisäksi korttelin 110 alueelle sijoittuu teollisuus‐ ja varastoalue (t). Suunnittelualueella on
voimassa oleva yleiskaava, joten maakuntakaava ei suoraan ohjaa alueen suunnittelua.
Ohessa ote alueen vahvistettujen maakuntakaava‐elementtien yhdistelmästä.
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Kuva 7. Ote alueella voimassa olevien maakuntakaavan yhdistelmästä.

2.4.3

Yleiskaava
Perhon keskustan alueella on voimassa Keskustan osayleiskaava, joka on vahvistettu 4.10.2005. Suun‐
nittelualueille on osoitettu seuraavia merkintöjä:
Kortteli 39:
 Pientalovaltainen asuntoalue (AP)
 Urheilu‐ ja virkistyspalvelujen alue. (VU)
 Maisemallisesti arvokas peltoalue (MA)
o Aluetta/kohdetta ei saa muuttaa
niin, että alueen maisema‐arvot vaa‐
rantuvat. Maisemaa muuttavaa toi‐
menpidettä ei saa suorittaa ilman
maisematyölupaa (toimenpiderajoi‐
tus MRL 43.2 §)

Kuva 8. Ote osayleiskaavasta korttelin 39 kohdalta.
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Kortteli 30:
 Julkisten palvelujen ja hallinnon alue (PY)
 Pientalovaltainen asuntoalue (AP)

Kuva 9. Ote yleiskaavasta korttelin 30 kohdalta.

Kortteli 110:
 Työpaikka‐alue (TP)
o Alueelle voidaan sijoittaa toimisto‐ ja
palvelutyöpaikkoja,
ympäristöhäi‐
riötä aiheuttamatonta teollisuutta ja
siihen liittyvää myymälätilaa ja varas‐
tointia.
 Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa
toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia
(TY)

Kuva 10. Ote osayleiskaavasta korttelin 110 kohdalta.

Kortteli 51:
 Julkisten palvelujen ja hallinnon alue (PY)
 Virkistysalue (V‐1)
o Taajamakuvan kannalta keskeinen
virkistysalue. Aluetta tulee kehittää
osana keskustan virkistysalueverkos‐
toa.
 Kevyen liikenteen reitti (musta palloviiva)
 Suojelu‐/muinaismuistokohde (sininen
neliö)
o sr=suojeltava rakennus.
Kulttuurihistoriallisesti ja/tai raken‐
nustaiteellisesti arvokas rakennus,
jonka suojelu tulee määritellä ensisi‐
jaisesti MRL 57§:n perusteella ase‐
makaavassa. MRL 127§:n nojalla
määrätään kuitenkin, että raken‐ Kuva 11. Ote osayleiskaavasta korttelin 51 kohdalta.
nusta ei saa purkaa ilman purkamis‐
lupaa, jonka myöntämisen edellytyk‐
senä tulee olla pakottava syy. Raken‐
nusvalvontaviranomaisen on lisäksi
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2.4.4

ennen purkamisluvan myöntämistä
annettava
museoviranomaiselle
mahdollisuus lausunnon antami‐
seen. Rakennusta korjattaessa ja
muutettaessa tulee lähtökohtana
olla rakennuksen arvokkaan luon‐
teen säilyttäminen.
Tulvavaara‐alue (punainen viiva)

Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa oleva asemakaava, jossa on seuraavia varauksia:
Kortteli 39:
 Urheilu‐ ja virkistyspalvelujen alue (VU)

Kuva 12. Ote asemakaavayhdistelmästä korttelin 39 kohdalta.

Kortteli 30:
 Opetustoimintaa palvelevien rakennus‐
ten korttelialue (YO‐1)
o Alueelle saa rakentaa opetustoimin‐
nan edellyttämiä rakennuksia, asun‐
tolarakennuksia sekä opetustoimin‐
nan luonteeseen kuuluvia talous‐ ja
varastorakennuksia.
 Erillispientalojen korttelialue (AO)

Kuva 13. Ote asemakaavayhdistelmästä korttelin 30 kohdalta
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Kortteli 110:
 Toimitilarakennusten korttelialue (KTY)
 Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla
ympäristö asettaa toiminnan laadulle eri‐
tyisiä vaatimuksia (TY)
 Katualueet

Kuva 14. Ote asemakaavayhdistelmästä korttelin 110 kohdalta

Kortteli 51:
 Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten ra‐
kennusten korttelialue (YK)
 Puisto (VP)

Kuva 15. Ote asemakaavayhdistelmästä korttelin 51 kohdalta

2.4.5

Pohjakartta
Asemakaavan pohjakartta on laadittu ilmakuvauksen pohjalta 1983 ja aineistoa on täydennysmitattu
2000‐2001. Pohjakartan ajantasaisuus tarkistetaan ja aineistoa täydennetään maastomittauksin.
Pohjakartta hyväksytään ennen kaavaehdotuksen asettamista nähtäville.

2.5

SELVITYKSET JA SUUNNITELMAT
Kaavatyön tausta‐aineistona huomioidaan alueelle aiemmin laaditut kaavat sekä mahdolliset raken‐
nussuunnitelmat. Alueen rakennuskanta kuvataan kaavaselostukseen.
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3

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1

OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA ALUSTAVA AIKATAULU
Alustava
aikataulu
Kesä‐heinäkuu
2017

Elo‐syyskuu
2017

Loka‐marraskuu
2017

Kaavoituksen vaiheet

Aloitusvaiheessa kaavan vireilletulosta tiedotetaan lehdessä ja kunnan kotisi‐
vuilla (MRL 63 §). Osalliset voivat ottaa kantaa esillä olevan osallistumis‐ ja arvi‐
ointisuunnitelman (OAS) riittävyyteen antamalla siitä kommentteja yhteyshenki‐
löille. OAS pidetään nähtävillä kaavaehdotuksen nähtäville asettamiseen asti.
Valmisteluvaiheessa kaavaluonnos käsitellään kunnanhallituksessa, jonka jäl‐
keen se pidetään yleisesti nähtävillä (MRL 62 §) kunnanvirastolla. Kuulutuksessa
ilmoitetaan ajankohta, jolloin suunnitelmaan voi tutustua ja siitä antaa suullisia
tai kirjallisia mielipiteitä. Mielipiteiden tekotapa ja jättöpaikka ilmoitetaan kuulu‐
tuksessa. Viranomaisilta ja yhteisöiltä pyydetään lausunnot.
Ehdotusvaiheessa kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville MRL 65§:n ja
MRA 27§:n mukaan yhdeksi kuukaudeksi. Tällöin osallisilla on mahdollisuus antaa
kaavaehdotuksesta kirjallinen muistutus. Samalla lähetetään lausuntopyynnöt eri
viranomaisille ja yhteisöille. Kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ja sitä
koskevat muistutukset ja lausunnot saatu, kaavaehdotus esitellään kunnanhalli‐
tukselle ja – valtuustolle ja valtuusto tekee hyväksymistä koskevan päätöksen.
Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan MRL 67 § ja MRA 94 § mukaan. Kaavan lähet‐
tämisestä tiedoksi on säädetty MRA 95 §.

Joulukuu 2017

Hyväksymisvaiheessa kaavaehdotus käsitellään kunnanhallituksessa ja sen jäl‐
keen kunnanvaltuustossa. Valtuusto tekee hyväksymistä koskevan päätöksen.

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

3.1.1

Viranomaisyhteistyö
Kaavan ei katsota koskevan vaikutuksiltaan merkittäviä valtakunnallisia tai maakunnallisia asioita, jo‐
ten MRL 66 §:n mukaisesti viranomaisneuvottelua ei ole tarpeen järjestää. Osallistumis‐ ja arviointi‐
suunnitelma lähetetään viranomaisille tiedoksi. Neuvotteluja viranomaisten kanssa järjestetään tarvit‐
taessa. Kaavaluonnoksesta ja ‐ehdotuksesta pyydetään lausunnot niiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä,
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
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3.2

OSALLISET
Osalliset voivat ottaa kantaa kaavoitukseen sen eri vaiheissa:
Osallisia ovat (MRL 62 §):


alueen maanomistajat



ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vai‐
kuttaa



ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään:
o Perhon kunnan eri hallintokunnat
o Etelä‐Pohjanmaan ELY‐keskus
o Keski‐Pohjanmaan liitto
o K.H. Renlundin museo – Keski‐Pohjanmaan maakuntamuseo
o Perhon vesi‐ ja viemärilaitos
o Elenia Oy
muut osalliset ja osalliseksi ilmoittautuvat



3.3

LISÄTIETOJEN ANTAJAN YHTEYSTIEDOT
Kaavamuutos toteutetaan yhteistyössä Perhon kunnan ja Plandea Oy:n kesken, kaavan laatijana toi‐
mii Pekka Kujala YKS 549.
Lisätietoja kaavoituksen etenemisestä ja palautetta osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmasta:
Perhon kunta
Keskustie 2
69950 Perho

Plandea Oy
Pitkänsillankatu 1‐3 G
69100 Kokkola

Tekninen johtaja
Pasi Rannila
+358 40 036 1990
pasi.rannila@perho.com

Kaavoituspäällikkö
Minna Vesisenaho
+358 50 537 4491
minna.vesisenaho@plandea.fi
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4
4.1

VAIHTOEHDOT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
VAIHTOEHTOJEN TARVE
Suunnittelualueelta ei laadita varsinaisia vaihtoehtoja vaan kaavaratkaisu perustuu asetettuihin tavoit‐
teisiin.

4.2

SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN MENETELMÄT
Maankäyttö‐ ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset ar‐
vioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Vaikutusten arvioinnin pohjana
käytetään tehtyjä selvityksiä ja asiantuntijoiden sekä osallisiksi määriteltyjen kannanottoja.

Kokkolassa 5.6.2017

Projektipäällikkö
Minna Vesisenaho

Plandea Oy
www.plandea.fi

Kaavoitusinsinööri
Ville Vihanta

Pitkänsillankatu 1‐3 G, 67100 Kokkola
+358 40 7266050
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