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NOKIAN KAUPUNGIN KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA
ASIA: MUISTUTUS HALIMAANKALLION YLEISKAAVAN MUUTOKSEKSI TEHTYYN LUONNOKSEEN
Nokian kaupunkikehityslautakunta on 17.10-16.11.2018 kuuluHanut nähtäväksi Halimaankallion
yleiskaavaluonnoksen. TavoiHeena on alueen nykyisen metsätalousalueen muuHaminen omakoG- ja
rivitaloalueeksi ja teollisuusalueeksi. A-Insinöörit Civil Oy on laaGnut yleiskaavan muutoksen
luonnoksen. SuunniHelun tavoiHeena sanotaan olevan täydennysrakentamisen, joka vastaisi
tehokasta maankäyHöä.
Yleiskaavaluonnosta varten on tehty maankäyHö- ja rakennuslain mukainen osallistamis- ja
arvoinGsuunnitelma. Kaavatyön pohjaksi on kooHu useita rakentamisesta luontoon ja ympäristöön
kohdistuvia selvityksiä.
Yleiskaavaluonnoksen tavoiHeet ovat samat vuonna 2010 esitetyn yleiskaavan kanssa. Silloinkin
Halimaankalliolle osoiteIin pientaloasumista ja teollisuuHa ja suunniHelua perustelGin keskustan
Givistämisellä.
Kaavaselostuksessa kuvaillaan suunniHelualueen maaston rakenneHa ja ominaispiirteitä. Maaston
kerrotaan olevan mäkistä ja pinnanmuodoiltaan hyvin jyrkkää. MaisemarakenteellisesG alueen
perusosina mainitaan kaksi kallioalueHa ja niiden väliin jäävä kaakkois-luodesuuntainen
lehtomaisen kankaan painanne ja puro. Avokalliot, siirtolohkareet ja männyt sekä painanteiden
rehevämpi kasvillisuus, kosteat painanteet ja metsälampi mainitaan alueen lähimaisemana.
Lähimaisemaa kuvaillaan, muHa sitä ei maininta, eHä kyseinen kumpuileva kalliokokonaisuus
räjäyteHäisiin ja lähimaiseman ominaispiirteet häviäisivät suurelta osin suunnitellun rakentamisen
mukana.
Kaavatyöstä järjesteIin 30.10. yleisöGlaisuus. Siellä ilmeni, eHä Halimaankallio on runsaassa
virkistyskäytössä ja Myllyhaan päiväkodin ja koulun retki- ja opetuskäytössä. Näiden lisäksi alueHa
käyHävät opetukseen ja retkeilyyn muutkin lähialueen päiväkodit ja koulut. Tämä merkiHävä
Halimaankallion alueen arvoa ja merkitystä korostava seikka ei ollut kaavoiHajan Gedossa.
YleisöGlaisuudessa ilmeni, eHä kaikkia kallion louhimisesta lähiasutukseen aiheutuvia melu-, tärinäja kemiallisia päästövaikutuksia ja seurauksia ei oltu huomioitu vaikutusten arvioinnissa.
Rakentamisen kasvaHaman liikenteen lähiasutukseen kohdistuvia vaikutuksia ei myöskään ole
arvioitu. Pidämme näitä suunniHelun vakavina puuHeina.
Mielestämme yleiskaavaluonnos on risGriidassa yhdyskuntataloudellisen maankäytön sekä
sosiaalisen ja kulHuurisen kestävyyden ja suunnitelmaan osoitetun virkistysalueen laadun ja määrän
kanssa. Yleiskaavaluonnos on puuHeellinen luontoarvojen huomioinnin ja vaikutusten arvioinnin
osalta.
Nokian kaupunki hyväksyi vuonna 2017 ekologisen kaupungin tavoiHeen. Yleiskaavaluonnoksessa
osoitetun rakentamisen vaikutuksia ei ole arvioitu ekologisen kaupungin tavoiHeiden toteutumaan

nähden.
Mielestämme Halimaankallion yleiskaavaluonnosta ei voi hyväksyä alla kerrotuilla perusteilla.
Esitämme, eHä se palautetaan uudelleen valmisteluun.
LAUSUMME YLEISKAAVALUONNOKSESTA SEURAAVAA
1. Yhdyskuntataloudellinen maankäyCö
Halimaankalliolle on osoiteHu omakoG- ja rivitaloasumista ja teollisuusalueHa. Toteutuessaan
suunniteltu rakentaminen pilkkoisi yhden ydinkeskustan läheisyydessä säilyneistä metsiköistä. Nämä
asutuksen lomassa olevat metsiköt tekevät Nokian keskustasta viihtyisän, toimivat kaupungin
keuhkoina ja antavat melu- ja näkösuojaa.
Vaikka alue sijoiHuukin olemassa olevan asutuksen läheisyyteen ja rakentamista perustellaan
Givistämisellä, mielestämme suunnitelma ei edusta yhdyskuntataloudellista maankäyHöä. Uusi
pientalo- ja rivitaloasuminen vie paljon pinta-alaa asukasmäärään nähden, mikä on
yhdyskuntataloudellisesG tehotonta rakentamista.
Teollisuusalueen osoiHaminen asuinalueen läheisyyteen ei ole mielestämme hyväksyHävää
viihtyisän kaupungin tavoiHeiden kanssa. Teollisuusalueet ja tuotantorakennukset ovat maisemassa
pääosin rumia ja epäviihtyisiä. Mielestämme esiteHy teollisuusalueen lisääminen keskustan
tuntumaan ei ole perusteltua, kun Kankaantakana ja Kolmen kulman alueella on runsaasG
kaavoiteHua teollisuusalueHa. Teollisuusalueen suunniHelu keskustan ja asutuksen läheisyyteen
osoiHaa mielestämme menneen ajan maankäyHöajaHelua.
Mielestämme uuHa pientalo- tai rivitalorakentamista ei tule rinnastaa 50-100 vuoden takaiseen
Glanteeseen. Keskustan 50 vuoHa vanha ja sitäkin vanhempi pientalorakentaminen on ollut
aikanaan perusteltua, muHa perusteet eivät ole enää relevanHeja. Kaupungin kehitystä ja uuHa
rakentamista on voitava arvioida kaupungin muuhun kasvuun, pientaloasumisen nykyisiin
painopisteisiin ja ekologisen kaupungin tavoiHeisiin nähden.
Ekologisen kaupungin tavoiHeiden mukaista on osoiHaa pientaloasumista haja-alueille ja Givistää
ydinkeskustaa ylöspäin kerrosalaa nostamalla, mitä on jo kiiteHäväsG tehtykin. Ekologisten
tavoiHeiden mukaista on säilyHää olemassa olevat ja suositut virkistysalueet virkistys- ja
opetuskäytössä.
2. Sosiaalinen ja kulCuurinen kestävyys
MaankäyHö- ja rakennuslaki edellyHää suunniHelulta ja kaavoiHamiselta vaihtoehtojen osoiHamista
ja sosiaalisten ja kulHuuristen vaikutusten arvioinGa:
”MRL 9 § (5.5.2017/254)
Vaikutusten selviHäminen kaavaa laadiHaessa
Kaavan tulee perustua kaavan merkiHävät vaikutukset arvioivaan suunniHeluun ja sen
edellyHämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selviteHäessä otetaan
huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus.
Kaavaa laadiHaessa on tarpeellisessa määrin selviteHävä suunnitelman ja tarkasteltavien
vaihtoehtojen toteuHamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset,
sosiaaliset, kulHuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla
kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.

YleisöGlaisuudessa 30.10. esiin tullut seikka Halimaankallion opetuskäytöstä on merkiHävä ja se
tulee oHaa vaikutusten arvioinGin. OpetuskäyHö on MRL:n 9 §:n tarkoiHamaa kaavan kulHuurista ja
sosiaalista tehtävää, joiden vaikutukset tulee arvioida kaavaa laadiHaessa. Yleiskaavaluonnoksesta
puuHuvat kulHuuristen ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnit. Siitä puuHuvat myös kaavoituksen
vaihtoehdot ja niiden arvioinG. Tältä osin luonnos ei täytä MRL:n edellytyksiä.
Käytännössä Halimaankallio ympäröivine metsineen toimii koulumetsänä, vaikka alueelle ei tätä
statusta ole anneHu. Halimaankallio on keskustan läheisyydessä oleva koulujen ja päiväkoGen
helposG tavoiteHava opetus- ja virkistyskohde. Myllyhaan päiväkodin lapset ovat oma-aloiHeisesG
nimenneet Halimaan kallion aikoinaan ”Aurinkokallioksi”, mikä kertoo alueen merkityksestä lapsille.
Päiväkodit käyHävät alueHa opetuksen lisäksi leikkimismetsänä.
Mielestämme Nokian kaikilla päiväkodeilla ja kouluilla tulisi olla toimiGlojen läheHyvillä metsä
opetusta ja virkistystä varten. Tämä tulisi huomioida myös kaavoituksessa. Luonto on imponoiva
oppimisympäristö. Jääkauden hiomine muotoineen ja uurteineen ja siirtolohkareineen
Halimaankallio on lisäksi havainnollinen geologinen kohde. Nämä seikat puoltavat alueen
säilyHämistä nykyisellään metsäisenä ja kallioisena.
Uuden pientalo- ja teollisuusalueen osoiHaminen runsaassa virkistys- ja opetuskäytössä olevalle
alueelle venyHää kohtuuHomasG kestävän maankäytön ja yhdyskuntarakenteen suunniHelun
toteutumaa. Mielestämme Halimaankallion yleiskaavaluonnos tulee palauHaa uuteen valmisteluun
ja osoiHaa koulujen ja päiväkoGen käyHämä metsä opetus- ja virkistysalueeksi.
Halimaankallion metsän ja erityisesG Aurinkokallion rakentaminen olisi vakava menetys alueHa
käyHäville päiväkodeille ja kouluille. Lähialueella ei ole helposG tavoiteHavaa opetus- ja
virkistyskohteen vaihtoehtoa.
3. Luontoarvot
Alueen pohjoisosassa kulkee pohjoisesta Kyynijärvestä suunniHelualueen pohjoisreunaa länteen
laskeva Kyyninojan puro. Kyyninojassa elää alkuperäistä kantaa olevaa purotaimenta (Salmon tru,a
fario). Purotaimen on Euroopan unionin luontodirekGivin liiHeen V erityissuojeltava eliölaji.
Vuoden 2010 uhanalaisluokituksessa purotaimen on eriHäin uhanalainen (EN) eliölaji. Nokian
kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö teeI Kyyninojalla sähkökalastuksen kesällä 2018 lajin
varmistamiseksi. Sähkökalastus vahvisG lajin säilyneen Kyyninojalla. Siellä tosin on istutusperäistäkin
lajia, muHa jääkauden relikGnä säilynyHä elinvoimaista purotaimenen kantaa on säilynyt purolla.
Pidämme purotaimenen huomioHa jäHämistä ja sitä koskevan yleiskaavan vaikutusten arvioinnin
puuHumista yleiskaavaluonnoksen vakavana puuHeena.
4. VirkistyskäyCö
Käytännössä Halimaankallio ympäristöineen on ollut runsaassa virkistyskäytössä, mikä on ollut
helppoa havaita alueella risteilevistä lukuisista poluista.
Kaavaluonnoksessa luvataan alueelle runsaasG virkistysalueHa, joille osoitetaan ulkoilureiGt, jotka
yhdistyvät alueen eteläpuolisiin reiHeihin sekä mahdollistavat kulun valtaGen 11 pohjoispuolisille
virkistysalueille. Kaavasuunnitelmassa luvataan virkistysalueHa, muHa käytännössä nykyinen
virkistykseen käyteHy alue kuGstuisi kolmannekseen nykyisestä. Lisäksi virkistysalueHa on osoiteHu
melualueelle PorinGen läheisyyteen.
YleisöGlaisuudessa 30.10. lähiasukkaat osoiIvat huolensa lähivirkistysalueensa häviämisestä ja
rakentamisen vaikutuksista. Yleiskaavaluonnoksessa luvataan runsaasG virkistysalueHa, muHa

todellisuudessa nyt 28 hehtaarin laajuinen ehyt metsäalue silpoutuisi läpinäkyväksi metsän torsoksi.
Olemme aiemminkin ilmaisseet huolemme kaavoituksessa osoiteHujen virkistysalueiden
sijoiHelusta ja sen laadun puuHeista. SuunniHelussa V-alueHa osoitetaan useimmiten sinne, missä
rakentaminen on eri syistä hankalaa tai mahdotonta.
VirkistysalueHa osoitetaan usein myös arvokkaille luontokohteille tai niiden väliHömään
läheisyyteen. Näissä tapauksissa kohteille kohdistuu eliölajien häirinnän ja häviämisen, lajiston
taantumisen, kulumisen ja koirien ulkoiluHamisen tuoman typpikuorman kaltaisia riskejä.
Halimaankallion yleiskaavan suunniHelu on tästä hyvä esimerkki.
Virkistysalueiden osoiHaminen ei saa olla kaavoituksessa MRL:n edellyHämä välHämäHömyys.
EkologisesG kestävässä kaupungissa osoitetaan määrän lisäksi virkistysalueiden laatua ja
viihtyisyyHä.
5. PuuCeet vaikutusten arvioinnissa
Halimaankallion yleiskaavaluonnoksen vaikutusten arvioinnissa on puuHeita, joita on tarpeen
täydentää tässä lausunnossa esitetyiltä osin.
KulHuuristen ja sosiaalisten vaikutusten huomioiminen ja arvioinG ja virkistyskäytön säilyminen
puoltavat yleiskaavaluonnoksen palauHamista uuteen käsiHelyyn. Halimaankallion alue on osoiteHu
arvokkaaksi kohteeksi, joka ansaitsee säilymisen geologisena ja metsäluonnon opetuskohteena ja
kaikkien ikäryhmien helposG tavoiteHavana lähivirkistysalueena.
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