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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

7.1 Tunnistetiedot

Kaavan nimi
Asemakaavan muutos Roikolan 2. kaupunginosan kortteleissa l-0-11, K..J.Ståhlbergin koulu

Kaavan laatija

Haapajärven kaupunki
tekniset palvelut

Jouni Laajala

tekninen johtaja

iouni.laaia la @ haapaia rvi.fi
puh.044 4456L47

Lukkaroi nen Arkkitehdit Oy

Kauppurienkalu 12b, 90100 Oulu

Hanna lokela
arkkitehtiYKS 703
ha nna. iokela (o lu kkaroinen.fi
puh. 050 344 1268

Satu Fors

arkkitehti, YKS 583
satu.fors@ l ukka roi nen.fi

Kaavan vireilletulo
Asemakaavan muutos on tullut vireille 2L.4.2022. Vireilletulosta on tiedotettu paikallisleh-
dessä, kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internet-sivulla.

Kaavan hyväksyminen

Kaavan voimaantulo

7.2 Kaava-alueensijainti

Suunnittelualue sijaitsee Roikolan kaupunginosassa Koulukadun, Karjakujan, Mussulantien ja

Linnintien rajaamalla alueella. Suunnittelualue sisältää Haapajärven yläkoulun ja monitoimita-
lon tontin sekä osan Mussulantien varrella sijaitsevasta rivitalokorttelista. Kaavamuutosalueen
koko on 6,9 ha.
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Kuvo 7 Kqava-alueen sijointi jo rojaus oposkortollo (ei mittokoavosso).

1.3 Kaavan nimija tarkoitus

Asemakaavan nimion asemakaavan muutos Roikolan 2. kaupunginosan kortteleissa 10-22,
K.J. Ståhlbergin koulu.

Asemakaavan muutos vastaa ensisijaisesti uuden K.J. Ståhlbergin koulun rakentamistarpeisiin
Uuden koulun suunnittelu on käynnissä, ja suunnittelun yhteydessä on ilmennyt tarve muut-
taa koulukorttelin asemakaavaa. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uuden ala-
koulun ra kenta mi nen nykyisen yläkoulun ja monitoimita lon yhteyteen.
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1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

Liite 1 Asemakaavan seurantalomake
Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3 Asemakaavaehdotus
Liite 4 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset
Liite 5 Valmisteluvaiheen palaute ja vastineet

1.5 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista ja taustaselvityksistä

- K.J. Ståhlbergin koulun rakennussuunnitelmat, Arkkitehtitoimisto iorma Paloranta Oy
- Haapajärven keskustan osayleiskaavan 2035 selvitykset

o Haapajärven yleiskaavan luontoselvitys, Natans Oy 20LL
o Rakennettu ympäristö, kaupunkikuva ja kulttuuriympäristö -selvitys, Arkkitehtitoi-

misto Lukkaroinen Oy 201-3

o Haapajärven arkeologinen inventointi, Niko Latvakoski 20I0-20II
o Haapajärvi, Keskustan osayleiskaava-alueen historiallisen ajan arkeologinen inven-

tointi, Niko Latvakoski 2013
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2 TIIVISTELMA

2.1. Kaavaprosessinvaiheet

Kaavan käsittelyvaiheet ja nähtävilläolot

Asemakaavan muutos on käynnistetty teknisen lautakunnan päätöksellä 21,.4.2022 5 39

Asemakaavan vireilletulosta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä-
oloa koskevassa kuul utuksessa 23.11..2022.

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet mielipi-
teiden esittämistä varten nähtävillä 23.1L.-3L.12.2022 välisen ajan (MRL 62 ja63 5, MRA 30

5). Nähtäville asettamisesta on päätetty teknisessä lautakunnassa 17.1,1,.2022 S 104. Nähtä-
villäolon aikana esitettiin mielipiteitä 1 kplja saatiin lausuntoja 5 kpl.

Asemal<aavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä xx.xx. - xx,xx,202x välisen ajan (MRt 65 5,

MRA 27 5). Nähtäville asettamisesta on päätetty kaupunginhallituksen kokouksessa

xx.xx,202x 5. Nähtävilläolon aikana esitettiin muistutuksia x kplja saatiin lausuntoja x kpl.

Tekninen lautakunta käsitteli asemakaavan muutoksen xx.xx.202x $

l(u n na n ha ll itus l<äsitte I i asema l<aava n m u utoksen xx.xx. 202x Q

Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan m uutoksen xx.xx. 202x I
Asemakaavan muutos on tullut voil.naan xx.xx.202x

2.2 Asemakaava

Asemakaavan muutoksella liitetään korttelin ll tontti 1, sen itäpuolella sijaitseva puistoalue
osaksi korttelia 10 sekä viereinen kerrostalojen korttelialueen tontti5 ja muutetaan ko. aluei-
den käyttötarkoitus opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Näin muodos-
tuu yksi yhtenäinen koulukortteli, jonne mahtuvat kaikki alakoulun, yläkoulun ja monitoimita-
lon toiminnot. Koulukadun varrella sijaitsevat asuintontit säilyvät pääosin entisellään.

2.3 Asemakaavantoteuttaminen

Asemakaavan toteuttaminen voidaan käynnistää, kun asemakaava on tullut voimaan. Alusta-
van aikataulun mukaan kaavan hyväksymiskäsittely on keväällä 2023.

Lukkaroinen Arkkitehdit Oy. Kauppurienkatu 12 B, 90100 Oulu . Bulevardi 5 A 10, 00120 Helsinki . p.08 880 3300 . www.lukkaroinen.fi
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3 LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvityssuunnittelualueenoloista

3.1.1 Alueenyleiskuvaus

Suunnittelualueella sijaitsee Haapajärven yläkoulu ja monitoimitalo piha-alueineen, kaksi ra-
kentunutta omakotitalotonttia ja yksi rivitalotalotontti. Yleisilmeeltään alue on rakennettua
taajama-aluetta, jossa rakennukset, avoimet, asfaltoidut piha-alueet ja puustoiset alueet vuo-
rottelevat.

Kuva 2 Koova-olueen rajaus ortoilmqkuvollo. (llmakuvo: Moanmittauslaitos, kuvausvuosi 2022)

3.t.2 Luonnonympäristö

Suunnittelualue on rakennettua taajamaa, jossa luonnonympäristöä muodostavat pihojen ja
puistojen kasvillisuusalueet. Suunnittelualueella rakennusten ja asfaltoitujen pihojen väleihin
jää puustoisia ja jopa metsäisiä alueita, jotka tuovat vehreyttä ja viihtyisyyttä koulujen pihoille
ja muodostavat elinympäristöjä taajama-alueella viihtyville linnuille ja pieneläimille.

Haapajärven yläkoulun ja monitoimitalon takana sijaitsevassa puistossa sekä yläkoulun ja mo-
nitoimitalon etupihalla kasvavat pienialaiset mäntymetsät. Mussulantien varrella on piha-alu-

eeseen kuuluva puustokaistale, jossa kasvaa melko kookasta männikköä ja muutamia pihlajia.

Karjakujan varrella yläkoulun etupihalla on nurmipohjainen puustoinen alue, jossa kasvaa
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mäntyjä, koivuja, pihlajia ja Terijoen salavia. Koulun ja monitoimitalon hoidetuilla pihoilla on
harvakseltaan pihapuustoa.

Suunnittelualueen uhanalaistiedot on tarkistettu laji.fi-tietokannasta 28.10.2022. Tietokannan
mukaan alueella ei esiinny uhanalaisia kasvi-, lintu- tai eläinlajeja.

Kuva 3 Suunnittelualueen merkittövin puusto ortoilmakuvoqn korostettuno. (Ortokuvo: Maanmittausloi-
tos)

3.1.3 Rakennettuympäristö

Suunnittelualueelle sijoittuvia rakennuksia ovat Haapajärven yläkoulu ja monitoimitalo. Ylä-
koulu on 1960-luvulla rakennettu 1-3-kerroksinen L:n muotoinen lapekattoinen rakennus,
jonka julkisivut ovat vaalean keltaista tiiltä, valkoista julkisivulevyä ja siniharmaata betonia.
Haapajärven monitoimitalo on yksikerroksinen, tasakattoinen rakennus, jonka julkisivut ovat
vaaleaa tiiltä ja tummanvihreää laudoitusta. Monitoimitalossa on erilaisia sisäliikunta- ja har-
rastetiloja. Opintien ja Koulukadun kulmauksessa on kolme punatiilistä, yksikerroksista rivita-
lorakennusta. Suunnittelualueelta on purettu vastikään yksi pienkerrostalo ja ammattioprston
rakennus.

Suunnittelualueen ympärillä on eri-ikäisiä omakotitaloja ja rivitaloja. Koulukadun toisella puo-

lella on pienteollisuusrakennuksia.

Suunnittelualueella sijaitsevilla rakennuksilla eiole erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja.

3.7.4 Liikenne

Suunnittelualuetta rajaavat kokoojakadut Karjakuja ja Koulukatu, joiden kautta ajoneuvolii-
kenne ohjautuu koulukortteliin koko kaupungin alueelta. Yläkoulun alueelle on liittymä Karja-

kujalta. Monitoimitalolle ja tulevalle alakoululle on yhteys Opintien ja Linnintien kautta, jotka
ovat tonttikatuja. Koulukortteliin tuodaan nyt ja tulevaisuudessa oppilaita autolla.

Koulukadulla on välikaistalla ajoradasta erotettu ja Karjakujalla korotettu jalankulun ja polku-
pyöräilyn väylä. Koulukadun ja Karjakujan lisäksi oppilaat kulkevat kävellen ja pyörällä koululle
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tonttikatuja pitkin. Koulukorttelin läheisyydessä Mussulantiellä ja Linnintiellä jalankulkijat ja
pyöräilijät kulkevat ajoradalla.

Liikenneturvallisuuden näkökulmasta epäselvä jalankulku- ja pyöräily-yhteys lounaan suun-
nasta koulukortteliin aiheuttaa vaaratilanteita tonttikaduilla, joilla jalankulkijat, pyöräilijät, mo-
pot, asukkaiden ajoneuvoliikenne sekä vanhempien suorittama saattoliikenne kulkevat ka-
peilla ajoradoilla sekaisin.

3.1.5 Muinaisjäännökset

Haapajärven keskustan muinaisjäännöksiä on selvitetty keskustan osayleiskaavan laatimisen
yhteydessä vuosina 201.1.-2013. Selvitysten mukaan kaava-alueella ei sijaitse kiinteitä muinais-
jäännöksiä. Muinaisjäännökset on tarkistettu Museoviraston ylläpitämästä muinaisjäännösre-
kisteristä 28.10.2022. Rekisterin mukaan suunnittelualueella ei sijaitse muinaisjäännöksiä.

3.1.6 Ympäristön häiriötekijät

Tärinä
Kaava-alue sijaitsee kokonaisuudessaan junaradan tärinäriskialueella. Tärinäriskialueen rajaus
perustuu Haapajärven keskustan osayleiskaavan yhteydessä tehtyyn tärinäselvitykseen (Ram-

boll Finland Oy, 2013). Selvitys on tehty arviointitasolla2, ja se perustuu laskennallisiin arvoi-
hin ja tarkistusluonteisiin tärinämittauksiin. Kaava-alue sijoittuu värähtelyluokan C tärinäriski-
alueelle (vw,95 < 0,30 mm/s). Tärinäriski tulee selvittää uuden rakentamisen suunnittelun yh-

teydessä paikka kohta isi lla m ittauksil la- ja se lvityksi llä.

Ympäristöministeriön ohjeessa rakennuksen ääniympäristöstä (Ympäristöministeriön asetuk-
sen796/2017 selvennysohje) on uusille asunnoille määrätty maksimivärähtelytasoksi
vw95 = 0,3. Standardin SFS 5907 Rakennusten akustinen suunnittelu ja laatuluokitus mukaan
maksimivärähtelytasot oppilaitoksissa on määritelty olevan vw95 = 0,6.

Runkomelu aiheutuu liikenteestä, jonka aiheuttama värähtely siirtyy maaperän kautta raken-
teisiin ja edelleen ilmaan ääniaaltoina. Runkomelu aistitaan äänenä. Liikenteen aiheuttama
runkomelu saa enintään olla uusissa asunnoissa Lprm = 35 dB ja oppilaitoksissa Lprm =40 dB.

Runkomeluriskitulee selvittää uuden rakentamisen suunnittelun yhteydessä rakennuspaikka-
kohtaisilla mittauksilla- ja selvityksillä.

Melu
Suunnittelualueelle on vuonna 201-3 tehty Haapajärven keskustan osayleiskaavaa varten melu-
selvitys, jossa tutkittiin tie- ja raideliikenteen sekä raakapuun kuormauspaikan aiheuttamia
äänitasoja. Selvityksen perusteella melu eiole yö- eikä päiväaikaan haaste suunnittelualueella.

Seuraavissa karttaotteissa esitetään tie- ja raideliikenteen ennuste 2O3O/2040 sekä puunkuor-
mausraiteen melumallinnus. Kaavamuutosta koskeva alue sijoittuu molemmissa tilanteissa
alle 45 dB(A) sekä osittain 45-50 dB(A) (vaaleanvihreällä osoitettu alue) äänitason alueelle.
Oppilaitoksen alueilla ohjeena on, että päiväajan ohjearvoa 55 ei saa ylittää. Oppilaitoksien
alueella ei sovelleta yöajan ohjearvoa. Asumiseen käytettävät ulkoalueet sijoittuvat sekä
päivä- että yöaikaan osittain 45-50 dB(A) (vaalean vihreällä osoitettu alue) äänitason alueelle.
Vanhoilla alueilla ulkoalueiden ohjearvo on 50 dB(A).
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Kuva 4. Ote Haopajdrven keskustan OYK meluselvityksestö (Rambol| 20L3), tie- ja raideliikenteen en-
nuste 2030/2040 sekö puunkuormausroide, pöivöojon keskiöönitoso Laeqz-zz. Pöivöajan ohjeorvo 55
dB(A) töyttyy oranssista viiritöytöstö löhtien.

-rl .
Kuvq 5. Ote Haapajörven keskuston OYK meluselvityksestd (Rqmboil, 2013), tie- jo roideliikenteen en-
nuste 2030/2040 sekö puunkuormousraide, yöojon keskiöönitoso Lrcq7-22.Yöojon ohjeorvo 50 dB(A) töyt-
tyy tumman vihreöstö vdritöytöstö löhtien,

Lukkaroinen Arkkitehdit Oy . Kauppurienkatu L2 B, 90100 Oulu . Bulevardi 5 A 10, 00120 Helsinki . p. 08 880 3300 . www.lukkaroinen.fi



Asemakaavan muutos Roikolan 2. kaupunginosan kortteleissa 10-11-, K.J. Ståhlbergin koulu

L6.2.2023

1.r 126

3.7.7 Maanomistus

Haapajärven kaupunki omistaa pääosan kaava-alueen maista. Yksityisessä omistuksessa ovat
alueella sijaitsevat omakotitalotontit.

3.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset

3.2.I Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. MRL 25 5:ssä edellytetään valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamista siten, että edistetään niiden toteuttamista
alueidenkäytön suunnittelussa.

Valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan
L.4.2018. Tavoitteet on jaettu viiteen osakokonaisuuteen, ja ne on esitetty seuraavassa taulu-
kossa.

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen

Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluera-
kennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edelly-
tykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riit-
tävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tu-
keutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahviste-
taa n yhdysku ntarakenteen eheyttä.

Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väes-
töryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikku-
mis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä.

Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne
ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa

Tehokas liikennejärjestelmä

Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä
ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla edellytyk-
set eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskayttöön perustuville matka- ja kuljetusket-
juille sekä tavara- ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle.

Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien
jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittä-
vien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi raken-

taminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle taitulvariskien hallinta varmistetaan
muutoin.

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveys-
haittoja

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuk-
sille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys, tai riskit hallitaan muulla
tavoin.
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3.2.2 Maakuntakaava

Haapajärven kaupungissa on voimassa Pohjois-Pohjanmaan 1.-3. vaihemaakuntakaava

1. vaihemaakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä 23.1L.20t5. Kaavan

teemoja ovat energiantuotanto- ja -siirto, kaupan palvelurakenne, aluerakenne ja taa-
ja mat, I uon nonym päristö, I iiken nejä rjeste lmät ja logistii kka.

2. vaihemaakuntakaava on kuulutettu voimaan 7.1.2.201,6. Kaavan teemoja ovat maa-

seudun asutusrakenne, kulttuuriympäristöt, virkistys- ja matkailualueet, seudulliset
materiaalikeskus- ja jätteenkäsittelyalueet, seudulliset ampumaradat sekä puolustus-

voimien alueet.

3. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 1"1".6.2018ja saanut lainvoiman KHO:n päätök-

sellä 17.1.2022.Kaavan teemoja ovat pohjavesi- ja kiviainesalueet, mineraalipotenti-
aali- ja kaivosalueet, Oulun seudun liikenne ja maankäyttö, tuulivoima-alueiden tarkis-
tukset, Vaalan ja Himangan kaavamerkintöjen tarkistukset sekä muut tarvittavat päivi-

tykset.

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan laatiminen on tullut vireille lo-
kakuussa 202L ja valmisteluvaiheen kuulemisaineisto on ollut nähtävillä 8.8. -233.2022.
Energia- ja i I mastova i hemaa ku nta kaava n teemoja ovat:

Aluerakenne ja saavutettavuus
Liiken nejä rjestelmä ja logistii kka-a lueet

Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten aineiden
kuljetusten järjestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toiminto-
jen alueista ja Iuonnon kannalta herkistä alueista.

Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolus-
tuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset
ja toimintamahdollisuudet.

Elinvoimai nen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön ar-
vojen turvaamisesta.

Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yh-
teyksien säilymistä.

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston
jatkuvuudesta.

Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyö-
dyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely-
ja metsä- alueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden
säilymisestä.

Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen
tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin

Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kauko-
kuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet.
Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisestiolemassa olevia johtokäytäviä.
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Energiantuotanto, varastointi ja siirto
Viherra kenne ja ekosysteem ipa lvel uiden ta rkaste lu

Energiamurroksen vaikutukset maankäytön suunnitteluun ja ilmastovaikutusten arvi-
oinnin kehittäminen.
alueiden tarkistukset, Vaalan ja Himangan kaavamerkintöjen tarkistukset sekä muut
ta rvittavat pä ivitykset.
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Kuvo 6 Ote Pohjois-Pohjonmoon 1.-3. vqihemqqkuntqkqovon yhdistelmdkortosto.

Suunnittelua luetta koskevat maakuntakaavamerkinnät:

r* MMSEUDUN KEHITTÄMISEN KOHDEALUE

Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisia maaseutuasutuksen alueita, joilla kehitetään erityi-
sesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön
sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Vyöhykkeillä
on tarvetta kehittää kuntien yhteistyöllä yhtenäisiä suunnitteluperiaatteita.

Kehittä m is periaatteet:

Alueita kehitetään jokiluontoon ja -maisemaan perustuvana sekä valtakunnallisesti ja
maakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin ja -kohteisiin tukeutuvana asumis-,

virkistys- ja vapaa-ajan alueena ja luontomatkailuvyöhykkeenä. Maaseutua kehitettäessä
sovitetaan yhteen maaseutuelinkeinojen, pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen tavoit-
teet, erityisesti maatalouden toimintaedellytykset huomioon ottaen. Loma-asutuksen ja

matkailupalvelujen suunnitelmallisella kehittämisellä pyritään tukemaan maaseudun pysy-

mistä asuttuna. Kohdealueella sijaitsevia taajamia kehitetään erityisesti jokimaiseman

arvojen ja mahdollisuuksien pohjalta.

Suunnittelumää rävkset:

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota luonnon ja ympäristön
kestävään käyttöön, maatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiin,
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maiseman hoitoon, vesistön vedenlaadun turvaamiseen ja ulkoilureittien kehittämiseen
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä tulvan aiheuttamat rajoitukset
ra kentamiselle.

Aluekohtaiset tävdentävät suu nnittelumää räykset, Kalaioki laa kso:

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota Kalajoen ve-
denlaadun parantamiseen.

TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE

Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden
ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisa lueita.

Suunnitte lu mää räykset:

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja mitoi-
tuksessa kiinnittää erityistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien toiminnallis-
taloudelliseen edullisuuteen, ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyk-
siin.

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä
hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toi-
minnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Maankäyttörat-
kaisuissa tulee pyrkiä hyvään energiatalouteen.

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliiken-
teen kannalta edulliset vyöhykkeet taajamarakenteen kehittämisen perustaksi.

Yksityiskohtaisempiin kaavoihin tulee sisällyttää periaatteet uudisrakentamisen sopeutta-
misesta rakennettuun ympäristöön. Alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa on
varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kan-
nalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät.

Taajaman merkittävä laajentaminen päätien toiselle puolelle yksityiskohtaisempaan kaa-
vaan perustuen edellyttää turvallisten yhteykslen järjestämistä päätien poikki.

Maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon tulvariskialueet ja tulvien hallintasuun-
nitelmat sekä varautua sään ääri-ilmiöiden vaikutuksiin.

3.2.3 Yleiskaava

Suunnittelualueella on voimassa 28.4.2014 hyväksytty ja 26.10.201.6 voimaan tullut Haapajär-
ven keskustan osayleiskaava 2035. Voimassa olevassa yleiskaavassa suunnittelualue on mer-
kitty julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY) ja asuntoalueeksi (A). Yleiskaavassa on osoi-
tettu verkkomainen kävelyn ja polkupyöräilyn reitistö pääkatujen varsille. Suunnittelualue si-

sältyy lähes kokonaisuudessaan junaradan tärinäriskialueeseen.

A
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Kuvo 7 Ote Hoapojörven keskustqn osoyleiskoavasta 2035.

Suunnittelualuetta koskevat yleiskaavamerkinnät

PY

CtE]: ]-
Rakennettaessa tärinän riskialueelle, tulee rakentamisen perustua rakennuspaikkakoh-
taiseen taiasemakaavan laatimisen yhteydessä toteutettuun tärinämittaukseen, jotta
alueen sopivuudesta suunniteltuun käyttöön voidaan varmistua.

Poikkeuksena edelliseen, erillistä tärinämittausta ei tarvita niissä uusissa rakennuskoh-
teissa, jotka (1.) ovat yli viisikerroksisia, (2.) niissä 1-2 kerroksisissa pientaloissa, jotka
on perustettu paaluille, (3.) niissä 1 kerroksisissa pientaloissa, joissa on maanvarainen
perustus ja (4.) liikerakennuksissa.

3.2.4 Voimassa oleva asemakaava

Suunnittelualueella ovat voimassa l-8.6.1976 hyväksytty ja 21,.6.1976 voimaan tullut asema-
kaava sekä 16.3.1988 hyväksytty ja 22.4.1988 voimaan tullut asemakaava (kaavatunnukset 4
ja 20). Voimassa olevassa asemakaavassa kortteli 10 on merkitty opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialueeksi (YO), erillispientalojen korttelialueeksi (AO) sekä asuinkerrostalo-
jen korttelialueeksi (AK). Kortteli 1l- on osoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinraken-
nusten korttelialueeksi (AR) ja kortteleiden välinen alue istutettavaksi puistoalueeksi (Pl).

aoaaaaaa

JULKISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE

Alue on varattu pääasiassa kunnan, valtion tai muiden julkisten yhteisöjen toimintoja
va rte n.

ASUNTOALUE

Asemakaavoitettu nykyinen alue. Alue varataan pääasiassa asuintaloille. Alueelle saa

sijoittaa myös ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoimintoja.
Alueella tulee huolehtia viherverkoston toimivuudesta. Viheralueista on muodostettava
kehämäisiä tai verkkomaisia kokonaisuuksia, joissa huomioidaan nykyiset viheralueet.
Vihera lueet toimivat hulevesien käsittelyssä.

KEVYEN LIIKENTEEN REITTI

UUSI KEVYEN LIIKENTEEN REITTI

J U NARADAN TÄRI NÄRISKIALU E
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Kuvo 8 Ote Hoapojiirven keskustan asemakoavayhdistelmöstö. Kqavamuutosqlue on rojattu korttoan
p u n o i sel I o p iste kqtkov i ivq I lo.

3.2.5 Rakennusjärjestys

Haapajärven kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.1,1.2012.

3.2.6 Pohjakartta

Pohjakartta on MRL 54 5:n mukainen ja vastaa olosuhteita 6.7.2022.

3.2.7 Rakennuskiellot

Suunnittelualue ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 5:n mukaisessa rakennuskiellossa.
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.L Asemakaavansuunnitteluntarve

Asemakaavan muutoksen tarve on tullut ilmi uuden K.J. Ståhlbergin koulun suunnittelun yh-
teydessä. Suunniteltu alakoulu piha- ja pysäköintialueineen ei kokonaisuudessaan mahdu kort-
telista 10 puretun ammattioppilaitoksen paikalle, vaan tilaa tarvitaan viereisiltä puisto- ja

as u ina lue ilta.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Asemakaavan muutoksen käynnistämisestä on päätetty teknisen lautakunnan kokouksessa

2r.4.2022 5 39.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1 Osalliset

Kaavan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin
oloihin kaava saattaa huomattavastivaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimia-
laa suunnittelussa käsitellään. Osallisille ja kuntalaisille varataan mahdollisuus osallistua kaa-
van valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti mielipiteensä asiasta.

Viranomaiset, yritykset ja yhteisöt, jotka ovat osallisina:

Kaupungin toimielimet ja viranhaltijat, joiden toimialaa asia koskee

Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjan maa n ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan museo
Joki laa ksojen pelastuslaitos

Peruspalvel ukuntayhtymä Selä n ne

Alueella toimivat puhelin-, vesi- ja sähköyhtiöt

4.3.2 Vireilletulo

Asemakaavan muutos on tullut vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asetta-
m isen yhteydessä. Vi rei I letu I osta on i I m o itettu 23.L1'2022

4.3.3 Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt

Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa,
joka on kaavaselostuksen liitteenä 2.

4.3.4 Viranomaisyhteistyö

Yhteydenpito viranomaisiin hoidetaan kaavaprosessin aikana lausuntojen kautta. Lausunnot
pyydetään kaavan valmistelu- ja ehdotusvaiheissa. Asemakaavan muutoksessa ei käsitellä vai-
kutukseltaan valtakunnallisia tai merkittäviä maakunnallisia asioita, eikä asioita, jotka ovat val-
tion viranomaisten toteuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeitä (MRL 66 S). Näin ollen viran-
omaisneuvottelua ei ole tarpeen järjestää.

4.4 Asemakaavantavoitteet

Asemakaavan muutoksen tärkeimpänä tavoitteena on mahdollistaa uuden K.J. Ståhlbergin
koulun rakentaminen yläkoulun ja monitoimitalon yhteyteen kortteliin 10. Kaavamuutoksen
suun nittelu n yhteydessä varm istetaa n sujuvat lii ken neyhteydet kou lulle.
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4,5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Asemakaavaratkaisu perustuu Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy:n laatimiin uuden K.J

Ståhlbergin koulun rakennussuunnitelmiin.

4.6 Nähtävilläolon aikana saatu palaute ja sen huomioon ottaminen

Kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolon aikana saatu palaute ja palautteeseen

laaditut vastineet ovat kaavaselostuksen liitteinä 5 ja 6.

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella aineistoon on tehty seuraavia muutoksia

Kaavaselostuksen kohtaan 3.1.6 on lisätty otteet meluselvityskartoista sekä avattu tä-
rinä- ja runkomeluriskiä.
Kaavaselostuksen kohtaan 3.2.2on tarkennettu maakuntakaavan voimaantulopäivä-
määrä.
Kaavamääräystä 1. on tarkennettu tärinä- ja runkomeluriskin ohjearvoista.
Lisättiin kaavamääräys hulevesien ha llinnasta.
Kaavaselostuksen kohtaan 5.3 on täydennetty kaavan vaikutuksien arviointia.

Luonnosaineiston nähtävilläolon jälkeen asuinkerrostalojen korttelialueen tontti 5 muutettiin
myös osaksi opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta. Alueelle on tarkoitus
rakentaa koulun toimintaan kuuluva urheilualue pelikenttineen, kun rivitalot puretaan alu-
eelta. Rivitalojen tontti on Haapajärven vuokrata lojen omistuksessa.

l(aavaehdotuksesta saadun palautteen perusteella aineistoon on tehty seuraavia muutoksia:

- Täydentyy hyväksymisvaiheessa

Kaavaehdotukseen nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutol<set eivät ole vaikutuksiltaan merkittä-
viä, eikä kaavaehdotusta ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne ja aluevaraukset

Asemakaavan muutoksella liitetään korttelin ll tontti 1, sen itäpuolella sijaitseva puistoalue

sekä kerrostalojen korttelialue tontti5 osaksikorttelia 1-0 ja muutetaan ko. alueiden käyttötar-
koitus opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Näin muodostuu yksi yhte-
näinen koulukortteli, jonne mahtuvat kaikki alakoulun, yläkoulun ja monitoimitalon toiminnot.
Koulukadun varrella sijaitsevat erillispientalotontit (tontit 3 ja 4) säilyvät entisellään. Asuinker-
rostalotontti (tontti 5) liitetään opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi.
Opintien päätettä muutetaan hieman, jotta koulun pihalle jää enemmän tilaa. Koulukadun

kohdalta katualuetta on levennetty, jotta linja-autosaaton pysäkit voidaan toteuttaa katualu-
eelle.

YO - Opetustoimintaa palvelevien ra kennusten korttelia lue.

Yhtenäiseen koulukortteliin on merkitty ohjeelliset rakennusalat nykyisille ja suunnitteilla ole-
ville rakennuksille. Suuriyhtenäinen rakennusala mahdollistaa kuitenkin korttelin kehittämisen
myös nykyisistä suunnitelmista poiketen. Korttelialueen merkittävin puusto on merkitty säily-
tettäväksi. Korttelialueen tehokkuusluku on e=0,60 ja suurin sallittu kerrosluku lll.

Koulujen pihatoiminnot sijoittuvat koulurakennusten itä- ja eteläpuolelle. Tontin 5 rakennuk-
sien paikalle on koulun suunnittelun yhteydessä sijoitettu urheilualue pelikenttineen. Uusi

koko korttelia palveleva pysäköintialue on sijoitettu korttelin länsikulmaan Karjakujan ja Mus-
sulantien kulmaukseen. Uuteen alakouluun suunnitellun keskuskeittiön huoltopiha on osoi-
tettu tontin lounaisreunaan ja liikenne huoltopihalle tapahtuu uuden pysäköintialueen läpi
Karjakujalta. Mussulantieltä eisaa ottaa ajoneuvoliittymiä koulukortteliin.

Uuden alakoulun linja-autoilla tapahtuva saattoliikenne (koulukyydit)on suunniteltu tapahtu-
van ensin Opintien kautta ja tontin 5 rivitalojen purkamisen jälkeen Koulutien varteen toteu-
tettavien pysäkkien kautta. Koulukadun katualuetta on tältä osin levennetty. Opintien kääntö-
paikka on mitoitettu pikkubusseille ja linja-autoille sopivaksi. Vanhempien henkilöautoilla suo-
rittama saattoliikenne on suunniteltu Linnintien ja Koulukadun kautta. Saattoliikenne ei näiltä
osin ole aiheuttanut muutoksia katualueiden laajuuteen.

AO- Erillispientalojen korttel ialue

Korttelialueella sijaitsee kaksirakennettua omakotitaloa. Korttelialueen tehokkuuslukuna säi-

lyy e=0,25, mutta suurin sallittu kerrosluvuksi muutetaan I u % vastaamaan tonteilla sijaitsevia
rakennuksia. Tonttien reunoilla kasvava puusto on merkitty säilytettäväksi.

5.1.1 Mitoitus

Asemakaavan mu utoksen myötä opetustoiminna I le varattu YO-korttelia lue kasvaa noi n

18 523 m2 ja rakennusoikeus noin 11094 k-m2, kun siihen liitetään osa korttelista 11, puistoa
ja AK-kortteli. Yksityisessä omistuksessa olevan AO-korttelialueen pinta-ala pienenee Opintien
näkemäviisteen myötä 12 m2. Haapajärven vuokratalojen AK-korttelialueen poistuessa se pie-

nenee 6150 m2 ja rakennusoikeus vähenee2454 k-m2, Kaavamuutoksen myötä puiston pinta-
ala pienenee 5 547 m2.
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ASEMAKAAVAN KESKEISET M ITOITUSTI EDOT

Alueva-
raukset

Pinta-ala Pinta-alan muutos Rakennusoikeus Rakennusoikeuden
muutos

YO 60 878 m2 +18 520m2 36 526 k-m2 +II II2k-m2

AK 0 -6150 m2 0 -2 460k-mz

AO 43O5 m2 -12 m2 1"076k-m2 -3 k-m2

AR 0 -6344 m2 0 - 1904 k-m2

0 -5546 m2

katu 4 Bbm' -468 m2

Yhteensä 69419 m2

5.t.2 Palvelut

Kaava-alueelle sijoittuu Haapajärven yläkoulu ja monitoimitalo. Asemakaavan muutos mahdol-
listaa uuden K-J- Ståhlbergin koulun ja keskuskeittiön rakentamisen alueelle.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Asemakaavan muutokselle ei ole asetettu erityisiä ympäristön laatua koskevia tavoitteita.

5.3 Kaavan vaikutukset

5.3.1 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin

TAVOITE ASEMAKMVAN VAIKUTUS

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen

Edistetään koko maan monikeskuksista, ver-
kottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa

aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elin-
voimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luo-

daa n edellytykset el in keino- ja yritystoim i n-

nan kehittämiselle sekä väestökehityksen
edellyttämä lle ri ittävä I le ja moni puol isel le

asuntotuota n nolle.

Koulukorttelin rakentuminen tukee väestön-
kehitystä.

Luodaan edel lytykset vä hähiiliselle ja resurs-
sitehokkaa lle yhdyskunta kehitykse lle, joka

tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan ra-
kenteeseen. Suurilla kaupunkiseud uilla vah-
vistetaa n yhdyskuntara kenteen eheyttä.

Kaavamuutosalue sijoittuu olemassa olevan
yhdyskunta ra kenteen sisä I le.

Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja va-
paa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta
eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kä-

velyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä

viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden
kehittämistä.

Yhtenäinen kou I ukortteli vahvistaa pa lve lui-
den saatavuutta.

Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja pal-

velutoimi ntojen alueet sijoitetaa n site n, että
Kou I ukorttelin sijainti keskustaajamassa tu-
kee koulun saavutettavuutta kävelyn ja pyö-
räilyn kannalta
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TAVOITE ASEMAKAAVAN VAIKUTUS

ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräi-

lyn kannalta hyvin saavutettavissa.

Tehokas liikennejärjestel mä

Edistetään va ltakun na llisen li i kennejä rjestel-
män toimivuutta ja taloudellisuutta kehittä-
mällä ensisijaisesti olemassa olevia liiken-
neyhteyksiä ja verkostoja sekä varmista-
malla edellytykset eri liikennemuotojen ja -
pa lve I ujen yhteiskäyttöön perustuvi lle

matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara- ja

henkilöliikenteen solmukohtien toimivuu-
delle.

Turvataa n ka nsainvälisesti ja va ltaku nna I li-

sesti merkittävien liikenne- ja viestintäyh-
teyksien jatkuvuus ja kehittämismahdolli-
suudet sekä kansainvälisesti ja valtakunnalli-
sesti merkittävien satamien, lentoasemien ja

raja nylityspai kkojen kehittä m ismahdoll isuu-
det.

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin
sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi

rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-aluei-
den ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta var-
mistetaan muutoin.

Korttelial ueiden laajat istutettavat alueet ja

säilytettävä puusto viivyttävät ja imeyttävät
h ulevesiä.

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta il-

manlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja ter-
veyshaittoja.

Alueen ääniolosuhteet on tarkasteltu 2013
tehdyn meluselvityksen perusteella ja to-
dettu ohjearvojen toteutuvan. Tärinästä on

annettu kaavamääräys, jolla ohjataan huo-
mioimaan tärinän ehkäisy rakennusvai-
heessa.

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnetto-
muusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vai-
kutuksille herkkien toim i ntoje n väl il le jäte-
tään riittävän suuri etäisyys, tai riskit halli-
taan muulla tavoin.

Suuro nnettomuusvaa raa aihe uttavat laitok-
set, kemikaa lirata pi hat ja vaara llisten ainei-
de n ku ljetusten jä rjeste lyrata pi hat sijo ite-
taan ri ittävä n etääl le asu ina I ueista, yleisten

toimintojen alueista ja luonnon kannalta
herkistä alueista.

Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonais-
turva llisuuden tarpeet, erityisesti maanpuo-
lustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja
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5.3.2 Vaikutukset ihmisten elinoloihinja elinympäristöön

Asemakaavaan muutoksen mahdollistama yhtenäinen koulukortteli toimii keskeisenä kohtaa-
mis- ja harrastuspaikkana keskustaajaman ja laajemmin koko kaupungin asukkaille.

Uuden koulun rakennettua liikenne korttelin ympäristössä lisääntyy. Vanhempien suorittama
saattoliikenne on koulun asemapiirroksessa osoitettu Linnintien kautta. Saattoliikenne on het-
kittäistä, keskittyen aamuun ja iltapäivään, joka aiheuttaa liikennettä ja voi aiheuttaa häiriötä
Linnintien asukkaille.

5.3.3 Vaikutuksetilmastoon

Asemakaavaan tehtävät muutokset ovat niin vähäisiä, että kaavamuutoksella ei ole vaikutuk-
sia maa- ja kallioperään, veteen tai ilmaan.

TAVOITE ASEMAKAAVAN VAIKUTUS

tu rvataa n n i ille ri ittävät a I uee I liset kehittä-
misedellytykset ja toimintamahdollisuudet.

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat

H uolehditaa n va lta ku nna llisesti a rvokkaiden
kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön
arvojen tu rvaam isesta.

Edistetään luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten
yhteyksie n sä ilym istä.

Kaava-alueen puustoa säilytetään mahdolli-
simman laajasti.

H uolehditaa n vi rkistyskäyttöön soveltuvien
alueiden riittävyydestä sekä viheraluever-
koston jatkuvuudesta.

Taajamarakenteen sisäinen viherverkko liit-
tyy koulukortteliin, ja sen jatkuvuudesta on
huolehdittu osoittamalla korttelialueelle laa-
jat säilytettävän puuston alueet.

Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudel le

sekä edistetään luonnonvarojen kestävää

hyödyntämistä. Huolehditaan maa- ja met-
sätalouden kannalta merkittävien yhtenäis-
ten viljely- ja metsä- alueiden sekä saame-
laisku lttuurin ja -elinkeinojen ka nna lta mer-
kittävien alueiden säilymisestä.

U usiutumiskykyinen energiahuolto

Varaudutaan uusiutuvan energian tuotan-
non ja sen edellyttämien logististen ratkaisu-
jen tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensi-
sijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköi-

hin

Turvataan valtakunnallisen energiahuollon
kannalta merkittävien voimajohtojen ja kau-
koku ljettam iseen tarvittavien kaasuputkien
linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuu-
det. Voi majohtoli njauksissa hyödynnetää n

ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä.
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Uuden koulurakennuksen sijoittuessa taajama-alueen keskelle, se on jalankulkijoiden ja pyö-
räilijöiden helposti saavutettavissa. Hyvät mahdollisuudet autottomaan koulumatkaan vähen-
tää hiilidioksidipäästöjä.

5.3.4 Vaikutukset kasvi-ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen

Suunnittelualueen puusto on säilytetty mahdollisimman laajasti. Puustoiset alueet ovat osa
koulun pihaa, mutta tarjoavat edelleen elinympäristöjä taajama-alueella viihtyville linnuille ja
pieneläimille.

5.3.5 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, sekä liikenteeseen

Asemakaavaan tehtävät muutokset ovat niin vähäisiä, että kaavamuutoksella ei ole vaikutuk-
sia tai yhdyskunta- ja energiatalouteen.

Uusi koulurakennus sijoittuu nykyisen taajamarakenteen sisälle, olevien yhteyksien äärelle, ja

tukee näin olemassa olevaa yhdyskuntara ken netta.

Uuden alakoulun rakentaminen lisää alueen liikennettä. Vanhempien suorittama saattolii-
kenne lisääntyy, kuten myös linja-autolla tehtävät koulukyydit. Asemakaavan suunnittelun
pohjana on käytetty uuden K.J. Ståhlbergin koulun rakennussuunnitelmia, joissa koulukyytien
linja-autot jättävät ja noutavat oppilaat Opintien kääntöpaikalta. Vanhempien suorittama saat-
toliikenne on tarkoituksena ohjata Koulukadun varrelle ja Linnintielle, jonne tehdään tarvitta-
vat järjestelyt saattoliikenteen mahdollistamiseksi. Saattoliikenne painottuu aamu- ja iltapäi-
vään, eikä häiritse aluetta esimerkiksi iltaisin tai viikonloppuisin. Tulevaisuudessa AK-korttelin
rivitalojen poistuttua käytöstä linja-autojen saattopaikat voidaan osoittaa Koulukadun varrelle.

Autoliikenteen määrä Linnintiellä kasvaa, joten etelänsuunnasta jalkaisin tai pyörällä koululle
saapuvien turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kaavamuutosalueen ulkopuo-
lella nykyinen asemakaava mahdollistaa esimerkiksijalankulku- ja polkupyöräyhteyden raken-
tamisen Linninpuiston kautta Roikolantieltä Mussulantielle ja Linnintielle. Mussulantielle ei

ohjata uutta ajoneuvoliikennettä, ja sen kautta on mahdollista järjestää turvallinen kulku ylä-
koulun piha-alueelle. Linnintien pohjoisreunaan on mahdollista toteuttaa uusijalankulku- ja
pol kupyöräyhteys, jonka kautta pääsee turva I lisesti ala koul un pi halle.
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Kuvo 9, koulun löhialueen kevyt liikenne, Punaisella viivalla olevat kevyen liikenteen vöylöt jo kotkovii-
voilla mohdolliset kevyen liikenteen reitit.

5.3.6 Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympä-
ristöön

Asemakaavan muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia kaupunkikuvaan, maisemaan, kult-
tuuriperintöön tai ra kennettuun ympä ristöön.

5.4 Ympäristön häiriötek'rjät

Kaava-alue sijoittuu Haapajärven keskustan osayleiskaavassa osoitetulle junaradan tärinäriski-
alueelle. Junaradasta aiheutuvaan tärinään on varauduttu kaavamääräyksellä, jossa edellyte-
tään rakennuspaikkakohtaisen tärinämittauksen tekemistä ennen rakentamista.

5.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kaavakartalla ja selostuksen liitteessä 4

5.6 Nimistö

Kaava-alueen nimistö säilyy nykyisellään.

* --'?

,t\2 /

2'

+

Lukkaroinen Arkkitehdit Oy. Kauppurienkatu 12 B, 90100 Oulu . Bulevardi 5 A 10,00120 Helsinki . p.08 880 3300 . www.lukkaroinen.fi



Asemakaavan muutos Roikolan 2. kaupunginosan kortteleissa 1O-1i., K.J. Ståhlbergin koulu
1,6.2.2023

25/26

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 Toteuttaminen ja ajoitus

Asemakaavan toteuttaminen voidaan käynnistää, kun asemakaavan muutos on tullut voi-
maan. Alustavan aikataulun mukaan kaavan hyväksymiskäsittely on keväällä 2023. Kaava-alu-
eel la on valmiina rakentamisen vaatima kunnal listekniikka.

Oulussa 16.2.2023

Lukkaroinen Arkkitehdit Oy

&a**^ //,*-^ ,9n'*
Satu Fors

arkkitehti, YKS 583
Hanna Jokela

arkkitehti, YKS 703
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Asemakaavan seu rantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta

Kaavan nimi

Hyväksymispvm
Hyväksyjä
Hyväksymispykälä
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [hal
Maanalaisten tilojen pinta-ala [hal

Ranta-asemakaava
Rakennuspaikat flkml
Lomarakenn uspaikat Ikm]

Rantaviivan pituus [km]
Omarantaiset
Omarantaiset

069 Haapajärvi Täyttämispvm 09.02.2023

Asemakaavan muutos Roikolan 2. kaupunginosassa kortteleissa 10-11,
K.J. Ståhlbergin koulu

Ehdotuspvm
Vireilletulosta ilm. pvm

Kunnan kaavatunnus

6,9422 Uusi asemakaavan pinta-ala [hal
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [hal 6,9422

Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

Aluevaraukset Pinta-ala
lhal

Pinta-ala
Y/"1

Kerrosala
Ik-m1

Tehokkuus
lel

Pinta-alan muut.
[ha +/-l

Kerrosalan muut.
[k-m2 +/-l

Yhteensä 6,9419 100,0 37602 0,54 0,0000 6745

A yhteensä 0,4305 6,2 1076 0,25 -1,2506 4367

P yhteensä

Yyhteensä 6,0878 87,7 36526 0,60 1,8520 11112

C yhteensä

K yhteensä

T yhteensä

V yhteensä 0,0000 -0,5546

R yhteensä

L yhteensä 0,4236 6,1 -0,0468

E yhteensä

S yhteensä

M yhteensä

W yhteensä

Maanalaiset tilat Pinta-ala
[hal

Pinta-ala
JY"l

Kerrosala
Ik-m1

Pinta-alan muut.
lha +t-l

Kerrosalan muut.
[k-m'z+/-l

Yhteensä

Rakennussuoielu
Suolellut rakennukset Suoieltuien rakennusten muutos

Ikml lk-m1 fikm +/-l [k-m2 +1-1

Yhteensä



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
lhal

Pinta-ala
f/"1

Kerrosala
lk-ml

Tehokkuus
lel

Pinta-alan muut.
[ha +l-l

Kerrosalan muut.
[k-m2 +/-]

Yhteensä 6,9419 100,0 37602 0,54 0,0000 6745

A yhteensä 0,4305 6,2 1076 0,25 -1,2506 4367

AK 0,0000 0 -0,6150 -2460

AR 0,0000 0 -0,6344 -1 904

AO 0,4305 100,0 1076 0,25 -0,0012 -3

P yhteensä

Yyhteensä 6,0878 87,7 36526 0,60 1,8520 11112

YO 6,0878 100,0 36526 0,60 1,8520 11112

G yhteensä

K yhteensä

T yhteensä

V yhteenså 0,0000 -0,5546

V 0,0000 -0,5546

Ryhteensä

Lyhteensä 0,4236 6,1 -0,0468

Kadut 0,4236 100,0 -0,0468

E yhteensä

S yhteensä

M yhteensä

W yhteensä



HAAPAJARVEN KAUPUNKI

OSALLISTUM IS- JA ARVIOI NTISUU N N ITELMA

ASEMAKAAVAN MUUTOS ROIKOLAN 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 1O-11,

K.J. STAHLBERGIN KOULU

Asemakaavan muutos koskee Roikolan 2. kaupunginosan kortteleita 10 ja 11sekä niihin liittyviä puisto- ja
katua lue ita.

LUI(AROiNEN
ARKKITEHDIT
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TIEDOKSI OSALLISILLE

Haapajärven kaupungissa on tullut vireille asema-
kaavan muutoksen laatiminen kortteleiden 10 ja

l-1 alueelle Haapajärven yläkoulun ja monitoimita-
lon alueelle.

Asemakaavan muutoksesta on laadittu osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma, joka on maankäyttö-
ja rakennuslain 63 5:n mukainen tiedote osallistu-
m is- ja vuorovai kutusmenettelystä sekä va ikutus-
ten arvioinnista asemakaavoituksessa.

SUUNNITTELUALUE

Suunnittelualue sijaitsee Roikolan kaupungin-
osassa Koul ukadun, Ka rja kuja n, M ussulantien ja

Linnintien rajaamalla alueella. Suunnittelualue si-

sältää Haapajärven yläkoulun ja monitoimitalon
tontin sekä osan Mussulantien varrella sijaitse-
vasta rivita lokorttel ista. Kaava m uutosalueen koko
on 6,9 ha.

Suunnittelualueen sijainti on esitetty kansilehden
ka rta lla.

ASEMAKAAVAN TARKOITUS

Haapajärven kaupunki suunnittelee uuden alakou-
lun, lii ku ntasa lin ja keskuskeittiön ra kentam ista

nykyisen Haapajärven ylä koul u n al ueelle korttelei-
hin 10 ja l-1. Kortteliin 11 halutaan sijoittaa koulu-
kokona isuuden liiken ne- ja pysäköintitoi m i ntoja,
mitä alueen nykyinen asemakaava ei mahdollista.

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mah-
dollistaa uuden K.J. Ståhlbergin koulun rakentami-
nen kortteleiden LO ja 11 alueelle toiminnallisesti
parhaalla mahdollisella tavalla.

SUU N N ITTELU N LÄHTÖKOH DAT

Valtakunna lliset al ueidenkäyttötavoitteet

Valtioneuvoston hyvä ksymät a I ueiden käyttöta-
voitteet ovat tulleet voimaan I.4.20L8. Valtakun-
na lliset a lueidenkäyttötavoitteet ovat osa maa n-

käyttö- ja ra ke nnuslain m uka ista al ueiden käytön
s u u n n itte I ujä rjeste I m ää. Tavoitte i de n e nsisija ise na

tarkoitu ksena on va rm istaa va ltakunnal I isesti mer-
kittävien asioiden huomioon ottaminen maakun-
tien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viran-
omaisten toiminnassa.

rl4

Maakuntakaava

Haapajärven kaupungissa on voimassa Pohjois-

Pohjanmaan l-.-3. vaihemaakuntakaava.

Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu
keskustatormintojen alueeksi (C) ja taajamatoimin-
tojen alueeksi (A). Alue sijoittuu maaseudun kehit-
tämisen kohdealueelle (mk-6).

F

RVI
o

\._.i a
Kuva 7 Ote Pohjois-Pohjonmoon maokuntqkqqvqsto.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa on käynnissä
energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan laatimi-
nen. Vaihemaakunta kaava n va I m istel uva iheen ai-

neistot 8.8.-23.9.2022.

Yleiskaava

S u u n n itte I u a I uee I la on vo i m assa 28.4.201,4 hyvä k-

sytty ja 26.10.20L6 voimaan tullut Haapajärven
keskustan osayleiskaava 2035. Voimassa olevassa

yleiskaavassa kaavamuutosalue on merkitty asun-
toalueeksi (A) sekä julkisten palvelujen ja hallin-
non alueeksi (PY). Suunnittelualue sijaitsee junara-

dan tärinäriskialueella (tä).

Kuvq 2. Ote Hoopajörven keskuston osoyleiskaavasto
20i5.

't

I "rJ

Lukkaroinen Arkkitehdit Oy. Kauppurienkatu 12 B, 90100 Oulu . Bulevardi 5 A 10, 00120 Helsinki . p.08 880 3300 . www.lukkaroinen.fi



Asemakaavan muutos Roikolan 2. kaupunginosassa kortteleissa 1,0-1,1, K.J. Ståhlbergln koulu
11..1.L.2022

Asemakaava

Suunnittelualueella ovat voimassa 18.6.1976 hy-

väksytty ja 21..6.1976 voimaan tullut asemakaava

sekä 16.3.1988 hyväksytty ja 22.4.1988 voimaan
tullut asemakaava (kaavatunnukset 4 ja 20).

Voimassa olevassa asemakaavassa kortteli 10 on

merkitty opetustoim i ntaa pa lvelevien ra kennusten
korttelial ueeksi (YO), eri llispientalojen korttelial u-

eeksi (AO) sekä asu i nkerrostalojen kortte lia lueeksi
(AK), Kortteli 11 on osoitettu rivitalojen ja muiden
kytkettyjen asuin ra ken n usten korttel ial ueeksi (AR)

ja kortteleiden välinen alue istutettavaksi puisto-
alueeksi(Pl).

Kuva 2 Ote Haopajörven asemokaavoyhdistelmöstd.

ARVIO ITAVAT VAI KUTU KSET

Maankäyttö- ja rakennuslain ja maankäyttö-.1a ra-
kennusasetuksen (MRL 9 5 ja MRA 1 9) mukaan
kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaiku-
tukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttä-
miin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuk-
sia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan teh-
tävä ja tarkoitus.

Lä htökohta na va ikutusten arvioinni lle ovat kaava-
aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset. Arvi-
oinn issa verrataan kaavae hdotuksen m uka ista ti-
lannetta nykytilaan ja kaavalle asetettuihin tavoit-
teisii n. Arvioinn it tekee kaavoittaja yhteistyössä

eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Arvioinnin tu-
lokset esitetää n asemakaavaselostuksessa.

214

Alustavan arvion mukaan asemakaavan muutok-
sen vaikutukset ovat vähäiset. Kaavaa laadittaessa

a rvioidaan suu nnitel ma n va i kutukset ai na kin :

ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja il-
mastoon
kasvi- ja eläinlajeihin ja luonnon monimuo-
toisuutee n

alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdys-

kunta- ja energiatalouteen sekä liikentee-
seen

kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuripe-
rintöön ja rakennettuun ympäristöön

VUOROVAI KUTU KSEN JARJ ESTÄM I N EN

Osalliset

Kaavan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne,

joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne vi-
ranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnitte-
lussa käsitellään.

Viranomaisten ja yhteisöjen osalta osallisia tässä

hankkeessa ovat;

Kaupungin toimielimet ja viranhaltijat, joi-
den toimialaa asia koskee

Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan museo
Jokilaaksojen pelastuslaitos

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Alueella toimivat puhelin-, vesi- ja sähköyh-

tiöt

Missä kaava-asiakirjoihin voi tutustua?

Ku u lutukset kaava n vireilletu losta, va lmistel ua i-

neiston ja kaavaehdotuksen nähtäville asettami-
sesta sekä kaavan voimaantulosta julkaistaan kau-
pungin verkkosivuilla osoitteessa www.haaoa-

ia rvi.fi, ka upu ngin vira I lisel la i lmoitustaul ulla sekä

Selä n ne-le hdessä.

Suunnittelualueen ja lähiympäristön kiinteistön-
om istaj il le ja asu kkail le asema kaavan käynnistym i-

sestä ilmoitetaan kirjeellä. Ehdotusvaiheessa niille

kaava-alueen maanomistajille ja -haltijoille, joiden

kotikunta ei ole Haapajärvi, ilmoitetaan nähtävillä-
olosta kirjeellä.
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Asemakaavan muutos Roikolan 2. kaupunginosassa kortteleissa 10-11, K.J. Ståhlbergin koulu
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Suun nitteluaineistot ovat esillä ka upungi n verkko-
sivui lla osoitteessa www. haa paia rvi.filvireil la-ole-
vat-kaavoitushan kkeet. Kaava-ai neistoihi n voi li-
sä ksi tutustua ka u pungi ntalolla ( käyntiosoite Kirk-

kokatu 2).

Miten voin antaa palautetta suunnitelmista?

Kirjalliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuun-
nitel masta ja kaava I uonnoksesta sekä m uistutuk-
set kaavaehdotuksesta toi m itetaa n postiosoittee-
see n:

Haapajärven kaupunki
Tekniset palvelut
PL 4, Kirkkokatu 2

85801 Haapajärvi

tai sähköpostilla osoitteeseen:

haapa iarvi@ haa pa ia rvi.fi

Tieto vastineista ja kaavan hyväksymisestä toimi-
tetaan niille, jotka ovat toimittaneet osoitteensa
m ieli piteen tai m uistutuksen esittämisen yhtey-
dessä.

MITEN KAAVATYÖ ETENEE?

Vireilletulo 9/2022

Asemakaavan muutos tulee vireille tämän osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon
myötä. Asemakaavan käynnistämisestä on pää-

tetty teknisen lautakunnan kokouksessa

21..4.2022.

Va I m iste I uva ihe 7O-7U 2022

Asemakaavatyö käynnistetään suunn ittelun lä htö-
kohtien selvittämisellä sekä osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelman laatimisella.

Laaditaan kaavaluonnos, joka asetetaan muun val-
misteluvaiheen aineiston ja osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelman kanssa nähtäville. Asemakaava-
luonnos on nähtävillä 30 päivää, jonka aikana osal-
listen on mahdollista ottaa kantaa työn lähtökoh-
tiin ja suunnitelmiin sekä esittää niihin muutoksia.

Ehdotusvaihe L-2/2O23

314

Hyvä ksy m isv aihe 34 I 2023

Asemakaavan muutoksen hyväksyy Haapajärven

ka upunginvaltu usto. Hyväksym ispäätöksestä i l-
moitetaan MRA 94 5:n mukaisesti. Oikeudesta va-

littaa hyväksymispäätöksestä säädetään MRL 191

5:ssä. Valitusaika on 30 vuorokautta.

YHTEYSTIEDOT

Kaavahankkeen aikana asiasta kiinnostuneet voi-
vat olla yhteydessä kaupunkiin ja suunnittelijoihin
puhelimitse tai sähköpostitse. Tietoja kaavan ete-
nemisestä ja sisällöstä annetaan koko kaavapro-
sessin ajan. Suunnittelun etenemistä voi seurata
Haapajärven kaupungin verkkosivuilta osoitteesta

www. haa pa iarvi.fi.

Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut
PL 4, Kirkkokatu 2

85801 Haapajärvi

Jouni Laajala

Tekninen johtaja

iouni. laa iala @ haa pa iarvi.fi
puh. 044 44561,47

Lukkaroinen Arkkitehdit Oy
Hanna Jokela

arkkitehti, YKS 703
s-posti; hanna.iokela@ lukkaroinen.fi
puh: 050 344 1268

Satu Fors

arkkitehti, YKS 583
s-posti : satu.fors@ I ukkaroinen.fi
puh: 050 368 L673

Kaava luonnos työstetään osallisilta saad u n pa la ut-
teen perusteella kaavaehdotukseksi. Kaavaehdo-
tus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.

Osalliset voivat jättää kaavaehdotuksesta nähtävil-
läoloaikana kirjallisen muistutuksen.

Lukkaroinen Arkkitehdit Oy. Kauppurienkatu 12 8,90100 Oulu . Bulevardi 5 A 10, 00120 Helsinki . p.08 880 3300 . www.lukkaroinen.fi



LI ITE 3: ASEMAKAAVAEH DOTUS
Asemakaavan muutos Roikolan 2. kaupunginosan kortteleissa 10-11,
K.J. Ståhlbergin koulu
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LI ITE 4: ASEMAKAAVAMERKI NNAT
Asemakaavan muutos Roikolan 2. kaupunginosan kortteleissa 10-11,
K.J. Ståhlbergin koulu

ASEMAKAAVAMERKINNAT

Erillispientalojen korttelialue

YO
Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja

Osa-alueen raja

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja

Ohjeellinen tontin raja

ROr Kaupunginosan nimi

Korttelin numero

Ohjeellisen tontin numero

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi

Luku osoittaa, kuinka suuren osan alueesta tai rakennusalasta saa
käyttää rakentamiseen.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää
kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan

10

LINNIN

30%

ilt

lu112

e=0,60

Rakennusala



r- 'l Ohjeellinen rakennusala

r'-'-I Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu

lstutettava alueen osa

lstutettava alueen osa. Oleva puusto säilytetään

Katu

h
Alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa

h
Ohjeellinen alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa

I

Pysäköimispaikka
p

I

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää

ASEMAKAAVAMAARÄYKSET

1 Kortteli 10 sijaitsee junaradan tärinäriskialueella. Rakennuspaikkakohtaisella tärinämittauksella
tulee varmistaa, että junaliikenteen aiheuttama maaperän värähtely ei aiheuta rakennuksissa
runkomelu- tai tärinähaittaa. Uusissa asunnoissa liikenteen aiheuttama runkomelutaso saa
olla enintään Lprm=35 dB ja tärinätaso enintään vw95=0,30 mm/s. Oppilaitoksissa
liikenteen aiheuttama runkomelutaso saa olla enintään Lprm=40 dB ja tärinätaso enintään
vw95=0,60 mm/s.

2 Alueen vettä läpäisemättömiltä pinnoilta syntyviä hulevesiä tulee viivyttää, imeyttää jaltai
haihduttaa mahdollisuuksen mukaan tontilla ennen johtamista hulevesiverkostoon.
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K.J. Ståhlbergin koulun asemakaavan muutos
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1 JOHDANTO

Haapajärven K.J. Ståhlbergin koulun asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen aineisto (kaa-

valuonnos) oli nähtävillä 23.1.1.-31..17.2022 välisen ajan Haapajärven kaupungintalolla ja kau-
pungin internet-sivulla. Kaavaluonnoksesta saatiin 5 lausuntoa ja 1 mielipide.

2 LAUSUNNOT

Asemakaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaa
suunnittelu koskee.

2.7 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

"Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Luonto ja alueidenkäyttö -yksikkö

Alueidenköyttöryhmö

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uuden alakoulun rakentaminen nykyi-
sen yläkoulun ja monitoimitalon yhteyteen. Muutoksessa nykyinen rivitalojen ja muiden kyt-
kettylen asuinrakennusten korttelialue ja puistoalue liitetään osaksi opetustoimintaa palvele-

vien rakennusten korttelialuetta. Vaikka nykyinen puistoalueen viheryhteys poistuu, on kortte-
lialueelta osoitettu olevia puustoisia alueita istutettavina alueen osina, joilla oleva puusto säi-

lytetään. Hulevesien käsittelystä korttelialueella olisl hyvä antaa oma yleismääräys. Teknisenä
täydennyksenä kaavaselostukseen, että Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava on saa-

nut lainvoiman KHO:n päätöksellä 17.L.2022.

Vaikutusten arvioinnin osalta ELY-keskus kiinnittihuomiota valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden ja muun vaikutusten arvioinnin kohdalla useaan toteamukseen, etteivaikutuksia
katsottu olevan kaavamuutoksen pienuudesta johtuen. ELY-keskus muistuttaa, että vaikutuk-
sia tulisi arvioida muutoksen vaikuttavuuden näkökulmasta, ei teknisestä lähtökohdasta käsin.

Vaikutusten arvioinnissa tulee perustella, kuinka arvioon on päädytty. Alueidenkäyttöryhmällä
ei ole m uuta huomautettavaa kaava I uonnoksesta.

Y m p o ri stön suoj el uy ks i kkö

Suunnittelualue sijaitsee Koulukadun, Karjakujan, Mussulantien ja Linnintien rajaamalla alu-
eella. Kaavaselostuksen mukaan suunnittelualueelle on vuonna 2013 tehty Haapajärven kes-

kustan osayleiskaavaa varten meluselvitys, jossa tutkittiin tie- ja raideliikenteen sekä raaka-
puun kuormauspaikan aiheuttamia äänitasoja. Kaavaselostuksen mukaan osayleiskaavan me-
luselvityksen perusteella melu ei ole yö- eikä päiväaikaan haaste suunnittelualueella.

Lausunto pWdetty Lausunto saapunut
Pohjois-Pohjanmaan e li nkeino-, Iiikenne ja ym pä ristökeskus 22.12.2022

Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjanmaan museo 1,4.12.2022 1a 14.12.2022

Elenia Oy

Jokilaaksojen pelastuslaitos 7.1.2.2022

Haapajärven Vesi Oy

Haapajärven Lämpö Oy

Pvhänet Ov

Haapaiärven yritvspalvelut Oy

Ym päristölautakunta ( peruspa lvel ukuntaVhtvmä Se lä n ne ) 20.12.2022

Lukkaroinen Arkkitehdit Oy. Kauppurienkatu 12 B, 9010o Oulu . Bulevardi 5 A 10, 00120 Helsinki . p. 08 880 3300 . www.lukkaroinen.fi
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Osayleiskaavaa varten laadittua meluselvitystä ja sen tuloksia on tarpeen avata tarkemmin
kaavaselostuksessa. Tarvittaessa on laadittava asemakaavan meluselvitys. Asemakaavan melu-
selvityksen perusteella kaavassa tulee kaavamerkinnöin ja -määräyksin esittää riittävät toi-
menpiteet, joilla päästään alle melun ohjearvojen.

Kaava-alue sijaitsee kokonaisuudessaan junaradan tärinäriskialueella. Kaavamääräyksiin olisi
hyvä merkitä tavoitteellisten tärinäsuojauksen tasojen lisäksi suositukset runkomelutasojen
suun nitteluarvoiksi.

Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

Kaavamuutoksessa alueen Iiikennejärjestelyt on syytä suunnitella huolella sekä saattoliiken-
teen että kävelyn ja pyöräilyn näkökulmasta, jotta pystytään mahdollisimman hyvin ehkäise-

mään mahdolliset liikenneturvallisuusongelmat myöhemmin. Erityistä huomiota tulee kiinnit-
tää turvallisten kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien sekä ylityspaikkojen suunnitteluun.

Liiken ne-vastuual ueel la ei ole m u uta huoma utettavaa kaava luon noksesta."

2.2

Kaavoittajan vastine

Kuten kaavaselostuksen kohdassa 5.3.5 on avattu, liikenne tulee lisääntymään alueella koulun
rakennuttua. Vanhempien suorittama saattoliikenne ohjataan Koulutien ja Linnintien kautta,
mutta koulun asemapiirroksessa on saattoliikenteelle varattu omat paikkansa, jolloin autot
eivät pysähdy ajoradalle. Linja-autoliikenne ohjataan Opintielle, omalle kääntöpaikalleen ja
jatkossa Koulukadun varteen sijoitettavien linja-autopysäkkien kautta..Jalankulun ja pyöräilyn
turvalliset reitit on mahdollista järjestää asemakaavan muutoksen ja ympäröivän ajantasakaa-
van mukaan. Roikolantieltä on mahdollista toteuttaa erillinen kevyenliikenteen reittiolevan
puistoalueen ja Linninpuiston kautta koululle. Linnintien pohjoispuolelle on mahdollista raken-
taa korotettu jalkakäytävä. Koulualueen läpi pääsee liikkumaan pohjois-eteläsuunnassa jalan

tai pyörällä.

Lisätään kaavamääräys hulevesien hallinnasta.

Lisätään kaava mää räykseen 1. ma i ni nta ru nkomelu n maksi m iohjea rvosta.

Lisätään kaavaselostukseen ka rttaotteet meluselvityksestä.

Lisätään kaavaselostukseen maakuntakaavan lainvoimaisuuden päivämäärä.

Pohjois-Pohja nmaan museo, rakennettu kulttuuriympäristö

"Haapajärven kaupunkion pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan museon lausuntoa 2. kaupunginosan
(Roikola)kortteleita 1-0-11- koskevasta asemakaavan muutosluonnoksesta (K.J. Ståhlbergin
koulu). Tä mä m useon la usunto koskee ra ken nettua ku lttuuriympä ristöä.

Suunnittelualue sijaitsee Roikolan kaupunginosassa Koulukadun, Karjakujan, Mussulantien ja

Linnintien rajaamalla alueella. Suunnittelualue sisältää Haapajärven yläkoulun ja monitoimita-
lon tontin sekä osan Mussulantien varrella sijaitsevasta rivitalokorttelista, Kaavamuutosalueen
koko on 6,9 ha. Asemakaavan muutos vastaa ensisijaisesti uuden K.l. Ståhlbergin koulun ra-
kenta m istarpeisiin.

Suunnittelualueella sijaitsee Haapajärven yläkoulu ja monitoimitalo piha-alueineen, kaksi ra-
kentunutta omakotitalotonttia ja yksi rivitalotalotontti. Kaavaselostuksen ja inventointitietojen
perusteella suunnittelualueella sijaitsevat rakennukset edustavat uutta rakennuskantaa, eikä

niillä ole todettu olevan erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja. Pohjois-Pohjanmaan museolla ei

ole huomautettavaa Haapajärven 2. kaupunginosan (Roikola)kortteleita 10-ll koskevasta
asema kaavan m uutosl uonnoksesta rakennetu n ku lttuuriym päristön osa lta. "

Lukkaroinen Arkkitehdit Oy. Kauppurienkatu 12 B,90100 Oulu . Bulevardi 5 A 10, 00L20 Helsinki . p.08 880 3300 . www.lukkaroinen.fl
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Kaavoittajan vastine

Merkitään tiedoksi.

2.3 Pohjois-Pohjanmaanmuseo,arkeologia

"Haapajärven kaupunki on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan museon lausuntoa Roikolan 2. kau-
punginosan korttelin 10-11 sekä niihin liittyvien puisto- ja katualueiden asemakaavan muutos-
luonnoksesta. Tämä lausunto koskee arkeologista kulttuuriperintöä.

Suunnittelualue sijaitsee Roikolan kaupunginosassa Koulukadun, Karjakujan, Mussulantien ja
Linnintien rajaamalla alueella. Suunnittelualue sisältää Haapajärven yläkoulun ja monitoimita-
lon tontin sekä osan Mussulantien varrella sijaitsevasta rivitalokorttelista. Kaavamuutosalueen

koko on 6,9 ha. Haapajärven kaupunkisuunnittelee uuden alakoulun,liikuntasalin ja keskus-

keittiön rakentamista nykyisen Haapajärven yläkoulun alueelle kortteleihin 10 ja 11. Kortteliin
11 halutaan sijoittaa koulukokonaisuuden liikenne- ja pysäköintitoimintoja, mitä alueen nykyi-
nen asemakaava ei mahdollista. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uu-
den K.J. Ståhlbergin koulun rakentaminen kortteleiden 10 ja 11 alueelle toiminnallisesti par-
haalla mahdollisella tavalla.

Kaava-alueelta eitunneta muinaismuistolain (29511963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjään-
nöksiä tai muita arkeologisen kulttuuriperinnön kohteita. Lähin arkeologisen kulttuuriperinnön
kohde, kiinteä muinaisjäännös Piiskamännyt (kohdetunnus 1000035249), sijaitsee noin 280
metriä länsilounaaseen kaava-alueesta.

Viimeisimmät arkeologiset inventoinnit alueella on tehty vuonna 2010-2011 (Haapajärven in-
ventointi 2010-2011, N. Latvakoski) ja 2013 (Haapajärvi Keskustan osayleiskaavan-alueen his-
toriallisen ajan arkeologinen inventointi, N. Latvakoski), jotka luetellaan osana kaavaa koskevia
asiakirjoja ja selvityksiä luvussa 1.5. Kaava-alue on pääosin modernin maankäytön alaisen. Tä-

män vuoksi nykyiset selvitykset ovat tähän kaavaan riittävät, eikä asemakaavan muutosalueella
ole tarvetta tehdä tarkempia arkeologisia selvityksiä. Alueen arkeologisen kulttuuriperinnön
osalta riittää sen tilanteen toteaminen Museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin
ja tarkistuspäivämäärään viitaten, kuten kaavaselostuksessa on tehtykin.

Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta arkeologiseen kulttuuriperintöön, eikä Pohjois-Pohjan-
maan museolla ole huomautettavaa asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitel-
maan."

Kaavoittajan vastine

Merkitään tiedoksi

2.4 Jokilaaksojenpelastuslaitos

"Haapajärven kaupunki on lähettänyt Jokilaaksojen pelastuslaitokselle lausuntopyynnön ase-

makaavamuutoksen valmisteluvaiheen aineistosta. Kaavamuutos koskee Roikolan 2. kaupun-
ginosan kortteleita 10 ja 11sekä niihin liittyviä puisto- ja katualueita. Pelastusviranomainen on

tutustunut asiakirjoihin ja lausuu seuraavaa:

Tiivis rakentaminen edellyttää, että tehokkaan pelastustoiminnan vaatimukset otetaan kaavoi-
tuksessa huomioon. Pelastuslain (379/20It) 11 5:n mukaan hälytysajoneuvoille tarkoitetut
tiet ja muut kulkuyhteydet on pidettävä ajokelpoisina ja esteettöminä. Lisäksi teiden tulee
mahdollistaa pelastustoimen tehtävien hoito. Liikennejärjestelyiden tulee mahdollistaa kaava-
alueella olevien kohteiden mahdoll!simman hyvä saavutettavuus myös pelastuslaitoksen ras-

kailla ajoneuvoilla.
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Pelastusviranomainen muistuttaa, että pelastuslain (379/201.1) 30 $;n mukaan kunnan velvol-
lisuus on huolehtia alueellaan sammutusveden hankinnasta pelastuslaitoksen tarpeisiin sam-

mutusvesisuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Kunnan tulee huolehtia sammutusveden otto-
paikoista ja luonnonvesilähteistä. Tämä tulee huomioida myös uusien alueiden kaavoituksessa

sekä kaavamuutoksissa, Sammutusvesijärjestelmä katsotaan riittävän tehokkaaksi, kun veden

tuotto on yli 2000 l/min. Sammutusvesipisteen 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. Pelastuslai-

tos arvioi palopostien ja vesiasemien tarpeen ja toimivuuden sekä hyväksyy niiden mitoituskri-
teerit, mallin ja sijainnin."

Kaavoittajan vastine

Alueen katuihin ei pääosin tule muutoksia, paitsiOpintien päätettä on muutettu ja Koulukatua

on levennetty linja-autosaaton mahdollistamiseksi. Uuden koulun pelastustiet on rakennuksen

asemapiirroksessa osoitettu koulun pihan puolelle Linnintien kautta ja huoltopihalle Karjaka-

dun kautta.

2.5 PeruspalvelukuntayhtymäSelänne

"Olemme tutustuneet em. asemakaavan ehdotusvaiheen asiapapereihin ja toteamme lausun-
tonamme. ettei meillä ole asiasta huomautettavaa."

Kaavoittajan vastine

Merkitään tiedoksi

3 MIELIPITEET

3.1 Yksityishenkilö t, 27.12.2022

"Saattoliikenne koulualueella

Päkkiläntie/Linnintie ei lisää autoliikennettä, alueella on liikennettä muutenkin paljon. Alue on

omakotitaloaluetta. Lisäksi alueella sijaitsee lasten leikkipuisto. Asukkaat haluavat säilyttää

turvallisen asumis- ja liikkumisvapauden.

Martinmäentien ja Pohdinkadun yksisuuntaisuus aiheuttanut monta vuotta vaikeuksia kulke-
misessa. Oisko jo aika ottaa huomioon veroja maksavat omakotitaloasukkaat (Koulukatu käyt-
töön)."

Kortto I iite a sio ki rjon lopusso.

Kaavoittajan vastine

Uuden koulun rakentaminen lisää saattoliikennettä Linnintiellä. Liikennejärjestelyihin on kiin-
nitetty huomiota asemakaavaluonnosta ja uutta koulua suunniteltaessa laadittaessa ja ratkai-
suja on haettu yhteistyössä lii ke n nesu unn ittelija n ka nssa.

Koulun keittiön huoltoliikenne, joka on osaksi raskasta ajoneuvoliikennettä, on sijoitettu tur-
vallisestiomaksi reitikseen Karjakujalta. Henkilöautoliikenne, joka liittyy koulun toimintaan, on

henkilökunnan ja oppilaiden saattoon liittyvää liikennettä. Opettajien pysäköintipaikat sijoittu-
vat Karjakujan puolelle. Koulun saattoliikenne painottuu aamuun ja iltapäivään ja aiheuttaa
hetkellistä liikennettä Linnintielle ja Päkkiläntielle. Saattaessa alakoulun oppilaita kouluun au-

tot pysäköidään levikkeelle, saattoliikenteelle osoitetuille paikoille. Linja-autosaatto tapahtuu
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Opintien kautta ja jatkossa Koulukadun varteen rakennettavien pysäkkien kautta. Saattoliiken-
teen tuominen koulun piha-alueen läpi ei ole turvallinen vaihtoehto.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan turvalliset jalankulku- ja pyöräilyreitit ja niiden to-
teuttaminen kuuluu Haapajärven kaupungille. Kaupunki päättää katujen ajojärjestelyistä, ku-

ten yksisu u ntalsu udesta, ja pysä köi ntijä rjestelyistä.
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