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1.1

PERUS‐ JA TUNNISTETIEDOT
TUNNISTETIEDOT
Selostus koskee 21.8.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.
Kaavan nimi:

Perhon keskusta‐alueen asemakaavan muutokset

Kaavan päiväys:

Valmisteluvaihe 21.8.2017

Alueen määrittely:

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 30, 39 ja 110, osaa kortte‐
lista 51 sekä niihin liittyviä viher‐ ja katualueita.
Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 30, 39a, 39b, 57,
110 ja 114, osa korttelista 51 sekä niihin liittyviä viher‐, pelto‐ ja ka‐
tualueita.

Yhteystiedot:

Kaavoittaja:
Perhon kunta
Keskustie 2
69950 Perho

Kaavan laatija:
Plandea Oy
Pitkänsillankatu 1‐3 G
67100 Kokkola

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

Kaavoitusinsinööri
Ville Vihanta
+358 50 590 6214
ville.vihanta@plandea.fi
Kaavoituspäällikkö
Minna Vesisenaho
+358 50 537 4491
minna.vesisenaho@plandea.fi

Vireilletulo:

21.6.2017

Luonnosvaiheen
nähtävilläolo:
Ehdotusvaiheen
nähtävilläolo:
Hyväksyntä:

1.2

KAAVAN TARKOITUS JA TAVOITTEET
Asemakaavan suunnittelu on tullut ajankohtaiseksi mm. vuokra‐asuntojen rakennustarpeen vuoksi.
Alueelle laaditaan Maankäyttö‐ ja rakennuslain mukainen asemakaavan muutos. Muutos koskee kort‐
teleita 30, 39 ja 110, osaa korttelista 51 sekä niihin liittyviä viher‐ ja katualueita.
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.
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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).
Asemakaavassa määritellään alueiden käyttötarkoitukset, rakentamisoikeudet, kerroskorkeudet sekä
alueen liikenneyhteydet. Lisäksi huomioidaan tulvavaara‐alue korttelin 51 alueella sekä kaavatyön yh‐
teydessä esiin tulevat muut asiat.

1.3

ALUEEN SIJAINTI JA VAIKUTUSALUE
Suunnittelualue koostuu neljästä alueesta, joi‐
den yhteenlaskettu koko on n. 19,5 ha.
1. Kortteli 39 (n. 2,7 ha)
2. Kortteli 30 (n. 10 ha)
3. Kortteli 110 (n. 4,7 ha)
4. Kortteli 51 (n. 2,1 ha)
Alueet sijaitsevat Perhon keskustaajamassa.
Tarkemmin kortteli 39 sijaitsee Perhonjoen itä‐
puolella Vanhainkodintien varrella, kortteli 30
Vehmassuontien pohjoispuolella rajautuen
Haanentiehen, kortteli 110 valtatien 13 ja Te‐
ollisuustien välisellä alueella sekä kortteli 51
Perhonjoen eteläpuolella Pappilantien var‐
rella.
Kaavamuutoksen vaikutus kohdistuu kaava‐
alueelle ja sen välittömään läheisyyteen.

Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti. © Maanmittauslaitos.

Kuva 2. Suunnittelualueen tarkempi
rajaus kortteleiden 39 ja 110 alueelta.
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Kuva 3. Suunnittelualueen tarkempi
rajaus korttelin 30 alueelta.

Kuva 4. Suunnittelualueen tarkempi
rajaus korttelin 51 alueelta.
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2

LÄHTÖKOHDAT

2.1
2.1.1

SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILA
Korttelin 39 alue
Asemakaavan muutosalueella korttelin 39 kohdalla si‐
jaitsee 1950 ‐luvun pientalo ulkorakennuksineen. Pien‐
talossa ei ole asutusta ja se on tarkoitus purkaa. Alueen
pohjoisosassa sijaitsee Perhon seurojentalo, itäosassa
urheilualue sekä eteläosassa peltoalue, joka on yleiskaa‐
vassa osoitettu maisemapelloksi.
Alueen länsirajalla kulkee vanhainkodintie, joka yhdistyy
päätieverkostoon valtatielle 13. Alueella on voimassa
alueellinen 40 km/h nopeusrajoitus.
Suunnittelualue on kunnallisteknisten verkostojen pii‐
rissä.
Suunnittelualueella ja sen välittömässä läheisyydessä on
hyvät virkistys‐ ja liikuntamahdollisuudet. Alueen itä‐
osassa sijaitsevalla urheilualueella on tenniskenttiä, jää‐
kiekkokaukalo sekä skeittipaikka. Lisäksi urheilukenttä ja
Paavonkallion alueen ulkoilualue sijaitsevat alle 2km
etäisyydellä suunnittelualueesta.

Kuva 5. Ilmakuva suunnittelualueelta. ©Maanmit‐

Alueella ei ole merkittäviä häiriötekijöitä. Valtatiestä tauslaitos
saattaa aiheutua alueelle meluhaittaa, mutta nopeusrajoitus alueen kohdalla on kuitenkin alhainen,
joten häiriöt jäävät vähäisiksi. Lisäksi viereisten peltojen viljelyistä voi aiheutua kausiluonteista häiriötä
lähinnä työkoneiden äänistä sekä mahdollisista hajuhaitoista.

Kuva 6. Näkymä valtatieltä 13 maisemapellon yli kohti
suunnittelualuetta

Plandea Oy
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Kuva 7. Suunnittelualueen purettava pientalo.
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2.1.2

Korttelin 30 alue
Korttelin 30 alueen pohjoisosassa sijaitsee
Keski‐Pohjanmaan maaseutuoppilaitoksen Per‐
hon yksikkö, joka työllistää n. 20 henkilöä. Maa‐
seutuoppilaitoksen alueella on asuntoloita
koulun oppilaille sekä Perhon kesähotelli, jossa
on 34 vuodepaikkaa. Kesähotelli on avoinna
1.6‐15.8. välisenä aikana.
Alueen lounaisosassa on kaksi omakotitaloa,
joissa asuu muutama henkilö. Suunnittelualu‐
een eteläosassa asuinalueeksi muutettavalla
alueella on käytössä oleva viisiasuntoinen rivi‐
talo sekä vanha käytöstä poistunut 1940‐luvun
asuinrakennus, joka on tarkoitus purkaa. Etelä‐
osassa sijaitsee myös hevostalli, joka pysynee
opetuskäytössä vielä muutaman vuoden.
Suunnittelualueen länsiosassa kulkee Haanen‐
tie ja eteläosassa Vehmassuontie. Vehmas‐
suontie liittyy lännessä päätieverkkoon valta‐
tielle 13. Alueella on voimassa alueellinen 40
km/h nopeusrajoitus.

Kuva 8. Ilmakuva suunnittelualueelta. ©Maanmit‐
tauslaitos

Suunnittelualue on kunnallisteknisten verkostojen piirissä. Alue on liitetty kaukolämpöverkostoon.
Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä on hyvät virkistys‐ ja liikuntamahdollisuudet. Haanen‐
tien länsipuolella sijaitsee pallokenttä. Urheilukenttä sekä Paavonkallion alueen ulkoilualue sijaitsevat
kilometrin sisällä suunnittelualueesta.
Alueella ei ole merkittäviä häiriötekijöitä. Asutukselle voi aiheutua kausiluonteista häiriötä maaseu‐
tuoppilaitoksesta ja läheisten peltojen viljelyistä lähinnä työkoneiden äänistä sekä mahdollisista haju‐
haitoista. Lisäksi Vehmassuontien eteläpuolisesta teollisuudesta saattaa syntyä vähäistä häiriötä.

Kuva 9. Suunnittelualueen purettava pientalo.

Plandea Oy
www.plandea.fi

Kuva 10. Suunnittelualueen rivitalo.
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2.1.3

Korttelin 110 alue
Korttelin 110 alueella sijaitsee yksi teollisuusra‐
kennus, Steel Production Maanselkä Oy, jolla
on n. 10 työntekijää. Alueen luoteisosaan on
rakentumassa ambulanssitalli. Korttelin länsi‐
ja pohjoisosat ovat toistaiseksi rakentuma‐
tonta havupuuvaltaista metsämaata. Suunnit‐
telualueen eteläosassa kulkee Kaisantie ja
pohjoisosassa
vastikään
rakentunut
Mikonkuja.
Alueen eteläpuolella kulkee valtatie 13 ja poh‐
joispuolella Teollisuustie. Kulku suunnittelualu‐
eella tapahtuu Teollisuustien kautta, joka liittyy
valtatielle 13 Vehmassuontien sekä Koivukos‐
kentien kautta. Teollisuustiellä on voimassa
alueellinen 40 km/h nopeusrajoitus.
Suunnittelualue on kunnallisteknisten verkos‐
tojen
piirissä.
Alue
on
liitettävissä
kaukolämpöverkostoon.
Kuva 11. Ilmakuva suunnittelualueelta. ©Maanmit‐
tauslaitos

Kuva 12. Mikonkuja ja rakenteilla oleva ambulanssitalli

2.1.4

Kuva 13. Kaisantien päästä kohti Mikonkujaa. Kuvan
oikeassa reunassa alueella oleva teollisuusrakennus.

Korttelin 51 alue
Korttelin 51 alueella sijaitsee vuonna 1959 puretun vanhan pappilan tilalle 1970‐luvulla 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 seurakuntatalon läheisyyteen vuonna 2013. Pappilan alue
on myyty K‐P Yrityspalveluille vuonna 2011. Suunnittelualueen länsipuolella kulkevan Pappilantien
varrella on sekapuustoinen metsäkaistale ja alueen pohjoispuolella kulkee Perhonjoki, jonka varrella
on puistoalue sekä ruohikoitunut peltoalue.
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Alueen länsipuolella kulkee Pappilantie (yhdystie 18126). Pappilantie liittyy valtatielle 13 Sahintien (yh‐
dystie 17803) kautta.
Suunnittelualueella ja sen välittömässä läheisyydessä on hyvät virkistys‐ ja liikuntamahdollisuudet.
Joen varren puistoalueella kulkee kevyen liikenteen reitti, jolta on yhteys joen yli urheilukentän koh‐
dalle. Paavonkallion alueen ulkoilualue sijaitsee n. 1 km etäisyydellä suunnittelualueesta.
Alueella ei ole merkittäviä häiriötekijöitä. Läheisten peltojen viljelyistä voi aiheutua kausiluonteista
häiriötä lähinnä työkoneiden äänistä sekä mahdollisista hajuhaitoista.

Kuva 14. Ilmakuva suunnittelualueelta ©
Maanmittauslaitos.

2.2

Kuva 15. Purettava entinen pappila.

MAANOMISTUS
Alueella maata omistavat kunta sekä yksityiset maanomistajat.

2.3
2.3.1

SUUNNITTELUTILANNE
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.
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Kaavamuutosalueet sijoittuvat maakuntakaa‐
van taajama‐alueelle (A) sekä keskustatoimin‐
tojen alueelle (C). Lisäksi korttelin 110 alueelle
sijoittuu teollisuus‐ ja varastoalue (t).
Suunnittelualueella on voimassa oleva yleis‐
kaava, joten maakuntakaava ei suoraan ohjaa
alueen suunnittelua.
Ohessa ote alueen vahvistettujen maakunta‐
kaava‐elementtien yhdistelmästä.

Kuva 16. Ote alueella voimassa olevien maakuntakaavan
yhdistelmästä

2.3.2

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

Kuva 18. 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 19. 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‐
nusta ei saa purkaa ilman purkamis‐
lupaa, jonka myöntämisen edellytyk‐

Plandea Oy
www.plandea.fi

Kuva 20. Ote osayleiskaavasta korttelin 51 kohdalta.

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

Y‐Tunnus: 2765594‐7

Keskusta‐alueen asemakaavan muutokset
Kaavaselostus 21.8.2017

11


2.3.3

senä tulee olla pakottava syy. Raken‐
nusvalvontaviranomaisen on lisäksi
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)
 Kulttuuritoimintaa palvelevien rakennus‐
ten korttelialue (YY)

Kuva 21. 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 22. 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 23. Ote asemakaavayhdistelmästä korttelin 110
kohdalta

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

Kuva 24. Ote asemakaavayhdistelmästä korttelin 51
kohdalta

2.3.4

Rakennusjärjestys
Perhon kunnassa on voimassa 1.1.2002 voimaan tullut rakennusjärjestys.

2.3.5

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

3
3.1

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET
Perhon kunnanhallitus on 25.4.2017 pitämässään kokouksessa päättänyt käynnistää alueen kaava‐
muutoksen.
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3.2

OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ

3.2.1

Osalliset
Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia sekä lausua kaavasta
mielipiteitä (luonnosvaihe) ja muistutuksia (ehdotusvaihe) sekä viranomaisten ja yhteisöjen antaa lau‐
suntoja.
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


3.2.2

Vireilletulo
Kaavan vireilletulosta on kuulutettu 21.6.2017.

3.2.3

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely





3.2.3.1

Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma 5.6.2017, nähtävillä 21.6.2017‐
Kaavaluonnosvaiheen asiakirjat ja valmisteluvaiheen kuuleminen elo‐syyskuussa 2017
Ehdotusvaiheen asiakirjat ja ehdotusvaiheenkuuleminen loka‐marraskuussa 2017
Kunnanhallitus ja kunnanvaltuuston hyväksyntä joulukuussa 2017
Aloitusvaihe

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu ja osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma on asetettu yleisesti näh‐
täville 21.6.2017. OAS pidetään nähtävillä kaavaehdotuksen nähtäville asettamiseen asti. Viranomai‐
silta on pyydetty lausunnot, joita saatiin seuraavasti:
Perhon kunnan sivistys‐ ja vapaa‐ajanlautakunta, 4.7.2017


Korttelin 39 laajentamisessa tulee huomioida siten, ettei siitä aiheudu haittaa alueen urheilu‐
ja virkistyskäytölle

Elenia Oy, 6.7.2017




Kaava‐alueella sijaitsee Elenian verkkoa lausunnon liitekartan mukaisesti. Olemassa oleville
puistomuuntamoille pyydämme varaamaan 14*14m ET‐alueet. Vähimmäisetäisyys ympäröi‐
viin rakennuksiin on 8m muuntamon seinästä.
Muille Elenian nykyisille rakenteille ei ole tarkoituksen mukaista varata johtoalueita.

K.H. Renlundin museo – Keski‐Pohjanmaan maakuntamuseo, 6.7.2017
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Maakuntamuseo pitää tärkeänä, että kaavaselostukseen tuodaan esille purettavaksi suunni‐
teltujen rakennusten käyttöhistoria sekä purkamisen perusteet.

Perhon kunnan ympäristölautakunta, 12.7.2017


Ei huomautettavaa

Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmasta jätetyt lausunnot huomioidaan kaavaluonnoksen laadin‐
nassa.

3.3

ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT
Suunnittelualueelta ei laadita varsinaisia vaihtoehtoja

vaan kaavaratkaisu perustuu nykytilaan sekä

asetettuihin tavoitteisiin.

4
4.1

ASEMAKAAVAN KUVAUS
KAAVALUONNOS
Kaavaluonnos koostuu neljästä erillisestä alueesta:
Korttelin 39 alue:
Alueelle on osoitettu yksi pientalotontti (AP), jonka tehokkuus on e=0,25 ja kerroskorkeus II sekä kult‐
tuuritoimintaa palvelevien rakennusten tontti (YY), jonka tehokkuus on e=0,4 ja kerroskorkeus II. Itä‐
osassa sijaitsee urheilu‐ ja virkistyspalvelujen alue sekä eteläosassa yleiskaavan mukaisesti maisema‐
peltoa. Urheilualueelle on kulku Vanhainkodintieltä pientalotontin pohjoispuolelta.
Korttelin 30 alue:
Alueen eteläosaan on osoitettu kaksi erillispientalotonttia (AO) ja yksi rivitalotontti (AR) sekä pohjois‐
osaan maaseutuopiston alueelle opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YO‐1), jolla
opetustoiminnan luonteeseen kuuluvien rakennusten rakentaminen on sallittu. Asuinkorttelin kerros‐
korkeus on I, tehokkuuden ollessa AO‐tonteilla e=0,2 ja AR‐tontilla e=0,25. Opetustoiminnan kortteli‐
alueella kerroskorkeus on II ja tehokkuus e=0,18.
Korttelin 110 alue:
Mikonkuja ja Kaisantie on yhdistetty siten, että läpikulkuliikenne mahdollistuu. Katu jakaa alueen kah‐
deksi erilliseksi kortteliksi 110 ja 114. Kortteliin 110 on osoitettu neljä toimitilarakennusten tonttia
(KTY). Kortteli 114 koostuu kahdesta teollisuustontista, joilla ympäristö asettaa toiminnan laadulle eri‐
tyisiä vaatimuksia (TY). Alueen tonttien kerroskorkeus on II ja tehokkuus e=0,35 kahta eteläisintä KTY‐
tonttia lukuun ottamatta, joiden tehokkuus on e=0,4. Kahdella pohjoisimmalla KTY‐tontilla kerros‐
alasta 10 % saadaan käyttää asuinhuoneistoja varten.
Korttelin 51 alue:
Alue jakautuu kortteleiksi 51 ja 57. Kortteliin 51 entisen pappilan alueelle on osoitettu yksi rivitalo‐
tontti (AR). Tontin rakennusoikeus on 1500 k‐m2 ja kerroskorkeus on II. Kortteli 57 muodostuu kol‐
mesta pientalotontista (AP), joiden rakennusoikeus on 270 k‐m2/tontti ja kerrosluku I. Kortteleiden
välistä on osoitettu kevyen liikenteen yhteys itäpuoliselle puistoalueelle. Puistoalueelta on osoitettu
myös ohjeellinen kevyen liikenteen reitti rantaan. Kulku pientalotonteille tapahtuu kevyen liikenteen
väylän kautta.
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Kuva 25. Kaavaluonnos 21.8.2017

4.1.1

Mitoitus
Kaava‐alueen pinta‐ala on n. 19,5 ha. Kaava‐alueen mitoitustiedot on esitetty liitteenä olevalla seuran‐
talomakkeella.

4.1.2

Yleiskaavallinen tarkastelu
Asemaakaavan muutos ei ole yleiskaavan mukainen korttelin 51 alueella. MRL 42 §:n mukaisesti ase‐
makaava voidaan laatia yleiskaavasta poiketen, jos yleiskaava on ilmeisen vanhentunut. Kyseisellä alu‐
eella yleiskaavan voidaan katsoa vanhentuneen, sillä alueella aikaisemmin sijainneen pappilan toi‐
minta on loppunut ja alue on myyty K‐P Yrityspalveluille vuonna 2011. Täten aluetta ei ole syytä enää
varata julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi. Yleiskaavassa kyseisen alueen lähiympäristö on
osoitettu pientalovaltaiseksi alueeksi, joten alueen osoittaminen asemakaavassa asumiseen soveltuu
hyvin ympäröivään rakenteeseen.
Korttelialueiden 39, 30 ja 110 kaavamuutosten voidaan katsoa olevan, yleiskaavan tarkkuus
huomioiden, voimassa olevan yleiskaavan mukaisia.
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4.1.3

Kaavan vaikutukset
Kaavoitustyön yhteydessä on arvioitava, aiheutuuko kaavan toteuttamisesta MRL 9 §:ssä
(6.3.2015/204) tarkoitettuja merkittäviä vaikutuksia. Seuraavassa on arvioitu alustavasti vaikutuksia
MRL:n mukaisen jaotuksen mukaisesti.

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön,





uudet pientalotontit ja rivitalot tarjoavat uusia asumismahdollisuuksia kohentaen näin
elinoloja
urheilualueeksi varatun alueen määrä vähenee jonkin verran kortteliin 39 rakennetta‐
vien rivitalojen myötä. Kuitenkin nykytilanteen mukainen urheilu‐ ja virkistyskäyttöalue
säilyy, eikä kaavamuutoksesta aiheudu sille haittaa.
Korttelin 51 alueella puistoalue supistuu hieman uusien pientalotonttien myötä. Muut‐
tuva alue on kuitenkin nykytilassa peltoaluetta. Muutoksella ei ole haittaa joenran‐
nassa kulkevalle kevyen liikenteen väylälle. Itäpuoliselta pieneltä puistoalueelta ran‐
taan sekä Pappilantielle osoitetut uudet kevyen liikenteen reitit parantavat ennestään
alueen virkistyskäyttöä.

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


ei merkittäviä vaikutuksia, kaava‐alue ei sijoitu pohjavesialueelle

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


ei merkittäviä vaikutuksia, rakentaminen sijoittuu olemassa olevan rakentamisen yh‐
teyteen

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



uusi rakentaminen sijoittuu olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen tehos‐
taen teknisten verkostojen käyttöastetta
rakentaminen ei lisää merkittävästi alueen liikennemääriä

5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.




4.2

uusien asuintonttien korkeatasoinen toteuttaminen kohentaa ympäristön yleisilmettä
ja muuttaa positiivisella tavalla taajamakuvaa rakentuneempaan suuntaan
korttelin 51 alueella jokirannan maisemakuva tulee muuttumaan rakennetumpaan
suuntaan, mutta vaikutuksia voidaan pitää kohtuullisen vähäisinä, koska rakentami‐
nen ei sijoitu aivan rantaan ja rannan puistovyöhyke tulee säilymään. Lisäksi rakenta‐
minen on suhteellisen vähäistä, jolloin ranta‐alueen yleisilme säilyy.

KAAVAMERKINNÄT JA ‐MÄÄRÄYKSET
Kaavamerkinnät ja ‐määräykset on esitetty kaavakartalla.
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5

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen toteutumista ohjaa asemakaavakartan lisäksi tämä asema‐
kaavaselostus.
Alue voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman.
Perhon kunta valvoo normaalina viranomaisvalvonnalla alueen jatkosuunnittelua ja rakentamista.

Kokkolassa 21.8.2017

Minna Vesisenaho
Projektipäällikkö
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Ville Vihanta
Kaavoitusinsinööri
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