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ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN SELOSTUS 
 

1  P E R U S -  JA  T U N N I ST E T I E D O T   

1.1 Tunnistetiedot 

 
Kunta: Kalajoki   
Kunnanosa: Etelänkylä  
Kaavan nimi: Kirkonseudun asemakaavan laajennus – uusi paloasema 
Kaava-alueen koko: noin 3,8 ha 
Kaavanlaatija: Kalajoen kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus 
 
Nähtävilläolot: 
 – OAS  03.11.2016–25.11.2016   
 – Kaavaluonnos 22.12.2016–20.1.2017  
 – Kaavaehdotus 30.3.2017–28.4.2017 
 
Hyväksymispäivämäärät: 
 – Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta 16.5.2017 § 65  
 – Kaupunginhallitus  22.5.2017 § 158 
 – Valtuusto   30.5.2017 § 62 
 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

Kaavoitettava alue sijaitsee Kalajoen Etelänkylän alueella, noin 1,5 kilometriä etelään Kalajoen 
keskustasta. Se sijoittuu Ylivieskantien (vt 27) ja Yliuntisentien risteyksen itäpuolelle, Junnikkalan 
saha-aluetta vastapäätä. 

 

1.3 Asemakaavan tarkoitus 

Asemakaavalaajennuksen tarkoitus on osoittaa Kalajoen uudelle paloasemalle sen vaatima 
tilavaraus kaupungin omistamilta mailta. Samalla alueelle tutkitaan muiden toimintojen 
osoittamista ja laaditaan liikenneverkkosuunnitelma. Tehokkaalla maankäytöllä parannetaan 
alueen virkistyskäyttöä ja edellytyksiä säilyä maisemallisesti arvokkaana peltomaisemana. 

 

1.4 Luettelo kaavaa koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista 

1. Ala-Risku, Terhi (4.2.2014). Luontoselvitys: Kalajoen kaupunki – Keskustan osayleiskaava. 

2. Serum Arkkitehdit Oy (3.10.2013). Maisemaselvitys: Kalajoen kaupunki – Keskustan 
osayleiskaava. 

3. Pieksämäki Sanna, Takala Reetta. Etelänkylän maisema-analyysi ja maisemanhoitosuunnitelma. 
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

1. Asemakaavan seurantalomake 
2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivitetty 17.3.2017) 
3. Valmisteluvaiheen palaute ja vastineet 
4. Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet 

 

2  T I I V I ST E L M Ä  

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kirkonseudun asemakaavan laajennus uutta paloasemaa varten on esitetty kaavoitusohjelmassa 
2016–2020 aloitettavaksi loppuvuodesta 2016. Kaavasuunnittelu on käynnistetty 
kaupunginhallituksen päätöksellä 24.10.2016 §224 ja saatettu vireille asettamalla osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma nähtäville 3.11.–25.11.2016. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 22.12.2016–
20.01.2017 ja kaavaehdotus on ollut nähtävillä 30.3.2017–28.4.2017. 

 

2.2 Asemakaava 

Asemakaavan laajennuksella tavoitellaan Kalajoen uuden paloaseman sijoittamista alueelle, joka 
luonnoksena nähtävillä olleessa Keskustan osayleiskaavassa on tarkoitukseen varattu. Samalla 
pyritään säilyttämään ja parantamaan alueen edellytyksiä säilyä maisemallisesti arvokkaana 
peltomaisemana. Maankäyttöä tehostetaan ja uudisrakentamista ohjataan huomioiden 
maiseman avoin luonne. 

 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavan toteutuksesta vastaa katujen ja reittien osalta Kalajoen kaupunki. Kaavan 
toteuttaminen käynnistyy kunnallistekniikan suunnittelulla kaavan saatua lainvoiman. Uudet 
tontit tulevat rakennuskelpoisiksi vuonna 2017. 

 

3  L Ä H TÖ KO H DAT  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

Suunnittelualue sijoittuu Kalajoen Etelänkylälle keskustan ja joen lounaispuolelle. Kaava-alue 
käsittää kaupungin omistaman peltoalan sekä Yliuntisentietä ja valtatietä 27. Etelässä kaava-alue 
rajautuu maatilaan ja idässä avo-ojaan. Koillisessa ja pohjoisessa kaava yhdistyy voimassaolevaan 
asemakaavaan.  

Kaavoitettava alue on pääosin peltoa. Alueella on kaksi heinälatoa, jotka ovat peltikatteisia ja 
käsittelemättömällä pystylaudoituksella tai punaisella pystylaudoituksella ja aaltopellillä 
verhoiltuja. Ympäröivässä peltomaisemassa on useita samantyylisiä latoja sekä eri-ikäisiä 
erillispientaloja ja maatalousrakennuksia. Lähimmät palvelut sijaitsevat noin kilometrin päässä 
valtatien 8 varressa. Keskustan palveluihin on noin 1,5 kilometriä. Suunnittelualueen välittömässä 
läheisyydessä on Junnikkalan saha-alue. 
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Kuva 1. Kaava-alueen sijainti opaskartalla. 

 

3.1.1 Luonnonympäristö 

Kallioperä suunnittelualueella on porfyroblastista kiillegneissiä. Pintamaat ovat pääosin karkeaa 
hietaa ja alueen eteläosassa hienoainesmoreenia. (Serum Arkkitehdit Oy 2013, Maisemaselvitys - 
Kalajoen kaupunki - Keskustan osayleiskaava sekä Geologian tutkimuskeskus GTK). Maanpinta on 
noin 11,5 metriä merenpinnan yläpuolella.  Kaava-alueella ei ole varsinaista luonnontilaista 
ympäristöä. Alue on peltoa, jonka ojissa kasvaa pensaita ja pajukkoa. Ympäristön pihapiireissä 
kasvaa kuusia, koivuja sekä matalia mäntyjä. Suunnittelualueen itäreunaa pitkin kulkee avo-oja, 
josta vedet kulkeutuvat lopulta mereen. Alueelle ei ole tehty hulevesisuunnitelmaa. 

 

Pienilmasto 

Päätuulensuunta rannikolla on lounas–koillinen. Avoimessa peltomaisemassa tuuli pääsee 
puhaltamaan pitkiä matkoja esteettä, mikä aiheuttaa suunnittelualueelle kovia tuulia. Alueen 
länsipuolella on matalaksi rakentunut tehdasalue ja pieni metsä, jotka suojaavat 
suunnittelualuetta tuulilta vain vähän. Koska suunnittelualue ei kuitenkaan sijoitu välittömästi 
meren läheisyyteen, tuulet ovat jo jonkin verran vaimenneet suunnittelualueella. Muutoin meren 
läheisyys vaikuttaa jonkin verran ilman kosteuden ja sateiden myötä. 



 
 

5 

 

Maisema 

Suunnittelualueen peltomaisema on paikallisesti merkittävää kulttuurimaisemaa. Aukeaa 
näkymää rytmittävät pienikokoiset, harmaantuneet tai punaiseksi maalatut ladot. Osa ojista 
kasvaa pajua, mikä katkaisee näkymän kauemmas. Maiseman päättävät pohjoisessa Hollitien 
pientalot ja niiden pihoja reunustava puusto. Koillisessa maisemaa hallitsee kirkon torni ja 
Mustilankankaan tuulivoimapuiston voimalat, jotka nousevat epäsäännöllisen puuston sekä 
maatilojen ja pientalojen kattojen ylle. Asuinalue ei muodosta selkeää reunaa peltomaiseman 
päätteeksi, vaan jatkuu epämääräisenä pelloille. 

Valtatieltä 27 itään jatkuu katkeamaton peltomaisema noin kilometrin päähän. Lännessä 
peltomaisema rajautuu valtatiehen ja matalaan tehdasalueeseen, jonka ylle kohoavat savupiiput 
toimivat maamerkkinä. Alueen äänimaisema syntyy sahan työn äänistä ja ohi ajavista rekoista. 

 

3.1.2 Rakennettu ympäristö 

Vielä 60-luvulla suunnittelualueen ympäristö oli laajojen peltoalueiden peittämä alue, jolle oli 
rakentunut maatiloja toisistaan erillisiin pihapiireihin. Keskelle peltoja rakentuneista tiloista osa 
jatkaa tätä perinteistä maalaismaisemaa, kun taas osa on yhdistynyt uusiin asuinalueisiin. Latojen 
ja aittojen rinnalle on rakentunut suuria, moderneja maatalousrakennuksia, joissa perinteinen 
punamulta ja harmaantunut puu ovat vaihtuneet vaaleansiniseen lautaan, hopeiseen 
profiilipeltiin ja kahi-tiileen. 

 
Peltomaiseman reuna-alueilla pientalot ovat 1–1 ½ -kerroksisia, harjakattoisia ja pääosin verhoiltu 
vaaleilla sävyillä peittomaalatulla ponttilaudoituksella. Maisemassa on myös keltatiilellä 
verhoiltuja 70–80-luvuilla rakentuneita taloja, 50–60-luvuilla valmistuneita rintamamiestaloja ja 
2000-luvulla rakennettuja valmistaloja. Asuinalueilla ei ole selkeää yhtenäistä taajamakuvaa. 
Sahan rakennukset ovat profiilipelti- ja levyverhoiltuja halleja, joissa on loiva pulpetti- tai 
harjakatto. Ne ovat vaaleita tummilla yksityiskohdilla ja 1–2-kerroksisia. Laajaan piha-alueeseen 
kuuluvat myös lukuisat tukkipinot. 

 
Alueella ei ole tiedossa muinaismuistoja. (Museovirasto, Muinaisjäännösrekisteri. 
http://kulttuuriymparisto.nba.fi. Haettu 9.11.2016.) Kaava-alueella ei sijaitse ympäristönsuojelun 
kohteita. 

 
Kaava-alue sijoittuu kunnallisen viemäri- ja vesijohtoverkoston varrelle. Kaava-alueen 
länsireunalla kulkee sähköverkon maakaapeleita. 
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Kuva 2. Alueen kunnallistekniikka. Punaisella värillä on esitetty viemärit, sinisellä vesijohdot, 
ruskealla kaukolämpö ja vihreällä hulevesiputkisto. 

 

3.1.3 Liikenne 

Liikenne valtatiellä 27 eli Ylivieskantiellä on kohtalaista ja nopeusrajoitus suunnittelualueen 
kohdalla 60–80 km/h. Keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2015 oli 1809 ajoneuvoa, josta 
217 oli raskaita ajoneuvoja. (Liikennevirasto, Liikennemääräkartta 2015.) 

 
Yliuntisentie on yksityisomistuksessa oleva hiekkatie, jolla liikenne on vähäistä. 

 

3.1.4 Maanomistus 

Suunnittelualueen maat ovat kaupungin omistuksessa. 

 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

 
Maakuntakaava 

Ympäristöministeriön 17.2.2005 vahvistamassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa alue 
kuuluu taajamatoimintojen alueeseen (A). Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, 
teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja 
laajentumisalueita. Maakuntakaavan uudistus on käynnissä ja ensimmäinen vaihemaakuntakaava 
on hyväksytty 2.12.2013 ja vahvistettu 23.11.2015. Suunnittelualue on esitetty 1. 
vaihemaakuntakaavassa taajamatoimintojen alueeksi (A).  
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Maakuntakaavan taajamatoimintojen alueen suunnittelumääräyksien mukaan 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja 
mitoituksessa kiinnittää erityistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien toiminnallis-
taloudelliseen edullisuuteen, ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin.  

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 
7.12.2016 ja on kuulutettu voimaantulleeksi 2.2.2017. Suunnittelualue sijoittuu alueelle, jota 
tulee kehittää merellisenä matkailualueena palveluin sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön 
virkistys- ja vapaa-aikatoiminnoin (mv-5). Alue on myös maaseudun kehittämisen kohdealuetta 
(mk-6), jolla on kiinnitettävä erityistä huomiota Kalajoen vedenlaadun parantamiseen. 

 

 
Kuva 3. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta 
(2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kuva 4. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 
1.vaihekaavasta (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 5. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. 
vaihemaakuntakaavasta (2017).
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Yleiskaava 

Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Keskustaajaman osayleiskaava vuodelta 1993. Siinä 
alueelle on esitetty maa- ja metsätalousvaltainen alue (MT), jossa alueelle on sallittu pääasiassa 
maatalouselinkeinoon liittyvä rakentaminen. Osayleiskaava on pääosin vanhentunut. 
Osayleiskaavan muutos ja laajennus on käynnistynyt. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 5.1.–
13.2.2015. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Suunnittelualue on osoitettu 
kaavaluonnoksessa julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY) ja maisemallisesti arvokkaaksi 
peltoalueeksi (MA-1), jolle voidaan rakentaa vain maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia, 
jotka eivät sisällä asuntoja eivätkä sulje avoimia näkymiä. Valtatien 27 varteen on osoitettu kevyen 
liikenteen väylä ja Yliuntisentielle ulkoilureitti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 6. Ote Keskustaajaman oikeus-
vaikutuksettomasta osayleiskaavasta 1993. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Kuva 7. Ote v. 2015 nähtävillä olleesta Keskustan 

osayleiskaavaluonnoksesta. 
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3.2.2 Voimassa oleva asemakaava 

Alueella ei ole voimassaolevaa asemakaavaa. 

 

3.2.3 Rakennusjärjestys 

Rakennusjärjestys on hyväksytty Kalajoen valtuustossa 30.1.2003 § 9. 

 

3.2.4 Rakennuskiellot 

Suunnittelualue ei ole rakennuskiellossa. 

 

3.2.5 Pohjakartta 

Suunnittelualueelle on tehty numeerinen pohjakartta vuoden 1998 ja 2007 ilmakuvausten 
perusteella. Karttaa on pidetty ajan tasalla maastomittauksin. Korkeuskäyrät on vuonna 2012 
muutettu N2000-järjestelmään. 

 

4  A S E M A K A AVA N  S U U N N I T T E LU N  VA I H E E T  

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Tarve kaavan laatimiselle syntyi tarpeesta tutkia Kalajoen paloaseman uudelleen sijoittaminen 
taajamaan. Nykyinen tontti on paloaseman laajennustarpeita ajatellen liian ahdas. Paloaseman 
siirtyessä uuteen paikkaan vapautuu nykyinen tontti keskustan osayleiskaavaluonnoksessa 
osoitettuun liikerakentamisen (KM) käyttöön. Alueelle ei laadita erillisselvityksiä, vaan kaavassa 
hyödynnetään Keskustan osayleiskaavan yhteydessä laadittuja selvityksiä. 

 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Suunnittelu on käynnistynyt Kalajoen kaavoitusohjelman mukaisesti syksyllä 2016. 

Kaavasuunnittelu on käynnistetty kaupunginhallituksen päätöksellä 24.10.2016 §224. 

 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

Osallisia ovat kaikki, jotka tuntevat itsensä osallisiksi. MRL 62§:n mukaan osallisia ovat alueen 
maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, esimerkiksi arvioida kaavan 
vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä, tai jättää muistutuksia 
kaavaehdotuksesta.  
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Viranomaisia ovat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Pohjois-
Pohjanmaan liitto, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Pohjois-Pohjanmaan museo, Museovirasto sekä 
Kalajoen kaupungin tekninen- ja ympäristölautakunta. Muita toimijoita alueella ovat Elisa Oy, 
Elenia Verkko Oy, Kalajoen Lämpö Oy, Vesikolmio Oy sekä Osuuskunta Valkeavesi. Alueella 
toimivia yhdistyksiä ovat Kalajoen yrittäjät ry ja Kalajoen kotiseutuyhdistys. 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 3.11.–25.11.2016. Kaavan vireille tulosta 
on ilmoitettu osallisille kirjeitse, kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin ilmoituslehdissä sekä 
kaupungin nettisivuilla. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1.  

 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on osoittaa Kalajoen uudelle paloasemalle paikka 
Etelänkylältä valtatien 27 varrelta alueelta, joka luonnoksena nähtävillä olleessa Keskustan 
osayleiskaavassa on tarkoitukseen varattu. Tavoitteena on tehokas maankäyttö ja toimivat 
liikenneyhteydet. 

 
Maiseman kannalta tavoitteena on säilyttää maisemallisesti arvokkaan peltoalueen avoin luonne 
ja parantaa sen säilymisen edellytyksiä ohjeistamalla maiseman reuna-alueelle harkittu 
rakennettu kokonaisuus. 

 

5  A S E M A K A AVA E H D OT U K S E N  KU VAU S  

5.1 Kaavan rakenne 

Asemakaavan laajennuksella on muodostettu yksi yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien 
rakennusten ja laitosten korttelialue (ET-6), jolla on yksi tontti. Korttelin ympäristöön on osoitettu 
peltoalueita, jotka jatkavat voimassa olevan Kirkonseudun asemakaavan osoittamia 
maanviljelyalueita. Valtatien 27 ja Yliuntisentien katu- ja liikennealueet liittyvät saumattomasti 
voimassa olevaan kaavaan. Tontille ajo tapahtuu Yliuntisentien kautta ja paloasemalta lähtevälle 
hälytysajoneuvoliikenteelle on osoitettu liittymä valtatielle 27. 

 

5.1.1 Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on 3,8 ha. Tontti 2078/1 on kooltaan n. 1,33 ha ja sille on osoitettu 2800 
k-m² rakennusoikeus paloasemaa ja sen toimintaa palvelevia tiloja, ajoneuvohalleja ja varastoja 
varten. Paloasemalla työskentelee päiväaikaan palo- ja ensihoitohenkilöstöä 5–8 henkilöä. 
Maisemallisesti arvokas peltoalue (MA-1) on kooltaan 1,11 ha ja maatalousalue (MT) noin 550 m². 

 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Asemakaavan keskeisimpänä tavoitteena on muodostaa tiivis ja toimiva kortteli pelastuslaitoksen 
tarpeisiin. Kaavaratkaisu mahdollistaa tämän tavoitteen hyvin. 
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Toisena keskeisenä tavoitteena on peltomaiseman avoimen luonteen säilyttäminen. 
Kaavamerkinnöillä ohjataan rakentamista siten, että osa näkymistä säilyy yhtenäisinä ja 
uudisrakentamisesta syntyy maisemaan sopiva kokonaisuus. Istutettava puusto muodostaa 
peltomaiseman reunan asuinalueelta katsottuna, mutta ei peitä näkymiä valtatieltä peltoaukeille. 

 

5.3 Korttelialueet 

 
Rakennettu ympäristö 

Asemakaavassa korttelin 2078 tontti 1 on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien 
rakennusten ja laitosten alueeksi, jolle saa sijoittaa paloaseman (ET-6). Tontilla on 
rakennusoikeutta 2800 k-m² ja suurin sallittu kerrosluku on II. Suuri uudisrakennus tulee linkittää 
olevaan rakennettuun ympäristöön, joten rakentamisen pääpainon tulee olla Yliuntisentien 
läheisyydessä. Mahdollisuuksien mukaan rakennuksen korkeimmat osat tulee sijoittaa 
Yliuntisentien puolelle ja tontin eteläpuoli jättää matalaksi. Rakennukset linjataan olevan 
rakennuskannan suuntaisesti. Alueella olevat ladot kuuluvat peltomaisemaan ja ne tulee pyrkiä 
säilyttämään. 

 

Kaava-alue näkyy avoimessa ympäristössä kauas. Ympäristö on osoitettu maisemallisesti 
arvokkaaksi peltoalueeksi nähtävillä olleessa Keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksessa. 
Uudisrakentamisen tulee sopia perinteiseen viljelysmaisemaan. Merkittävimmän maamerkin 
Ylivieskantieltä katsottuna muodostaa Kalajoen kirkon torni. Myös paloasemalla on merkittävä 
rooli yhdyskuntarakenteessa, minkä tulisi näkyä rakennuksen ulkoasussa. Rakennuksen tulee 
huomioida kirkon näkyminen maisemassa ja toistaa sen pintamateriaaleja. Julkisivuissa ja 
yksityiskohdissa suositaan tiiltä sekä puun ja metallien ruskeita sävyjä. Vaaleita ja kirkkaita värejä 
ei tule käyttää. Katteeksi sopii esimerkiksi ruskea konesaumattu pelti (kupari ja sitä muistuttavat 
sävyt RR31, RR32, RR42, RR43). Myös rakennusten pihanpuoleiset julkisivut tulee suunnitella 
huolellisesti, sillä ne ovat osa maisemaa asuinalueilta katsottuna. 

 
Korkeita lehtipuita (esim. koivuja) tulee istuttaa kaavan osoittamille alueille niin, etteivät ne 
täysikasvuisina peitä avoimia näkymiä peltoaukeille. Puut muodostavat peltoalueelle miellyttävän 
reunan asuinalueelta katsottuna. Istutettaville rakennuspaikan osille voidaan istuttaa heinää tai 
muita matalia peltomaisemaan sopivia kasveja, tai niitä voidaan maisemoida kiviaiheilla. Pihaa 
korotettaessa tontin reunat tulisi luiskata ja porrastaa loivasti ympäristön tasoon. Kaava-alueen 
ojiin läjitettyjä kiviä voidaan hyödyntää pihan maisemoinnissa. 

 
Peltoalueet 

Kaava-alueen eteläosa on osoitettu maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi, joka varataan 
viljely- tai kasvimaa-alueeksi (MA-1). Alueelle voidaan rakentaa vain maa- ja metsätaloutta 
palvelevia rakennuksia, jotka eivät sisällä asuntoja tai sulje avoimia näkymiä. Yliuntisentien laitaan 
on osoitettu maatalousalue (MT), joka jatkaa voimassa olevan kaavan mukaista maanviljelyyn 
varattua aluetta (MV).  
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Pellot tulee säilyttää avoimina ja niiden ojat raivata pensaikosta. (Pieksämäki Sanna, Takala 
Reetta. Etelänkylän maisema-analyysi ja maisemanhoitosuunnitelma.) Myös ojiin läjitetyt kivet 
tulee siirtää muualle, kuten rakennuspaikoille hyödynnettäviksi maisemoinnissa. 

 
Kadut 

Vt 27 on maantiealuetta (LT) ja sen varteen on osoitettu ajoneuvoliittymän likimääräiset sijainnit 
Yliuntisentielle sekä hälytysajoneuvojen ulosajoyhteydelle. Yliuntisentie on yksityistie, joka on 
pääosin osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi tieksi, jolla maatalousajo on sallittu 
(pp/m). Korttelin 2078 kohdalla Yliuntisentie on osoitettu kaduksi, jolle on mahdollista sijoittaa 
erotettu kevyen liikenteen väylä. Alueelle on valmisteilla liikenneverkkosuunnitelma. 

 

5.4 Kaavan vaikutukset 

Uuden paloaseman kaavalla on vaikutuksia muun muassa alueen yhdyskuntarakenteeseen, 
taajamakuvaan, rakennettuun ympäristöön, luontoon, maisemaan, liikenteen ja teknisen huollon 
järjestämiseen, talouteen, terveyteen ja turvallisuuteen. 

 

5.4.1  Sosiaaliset vaikutukset 

Kalajoen paloaseman toiminta on hiljattain muuttunut ympärivuorokautiseksi ja nykyiset tilat 
todettu riittämättömiksi. Kalajoen pelastuspalvelujen toiminnan edellytykset paranevat ja niiden 
kehittäminen mahdollistuu. Pelastuslaitoksen tehokkaalla toiminnalla on vaikutusta asukkaiden 
henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. 

 
Alueen virkistyskäyttö ja työmatkaliikenne saattavat lisääntyä Yliuntisentien parantamisen ja 
kevyen liikenteen väylien rakentumisen myötä. Uudisrakentaminen muuttaa pellolla ja sen 
reunamilla asuvien lähiympäristöä ja maisemaa. 

 

5.4.2 Vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön 

Kun avoimeen peltomaisemaan rakennetaan rikkonaisesti, on vaarana, että menetetään 
arvokasta, vanhaa ja paikallista maisemaa enemmän kuin sen neliömetrien yhteenlaskettu määrä. 
Rakentamalla maiseman reuna-alueille ja rajaamalla se maisemasta istutuksilla, minimoidaan 
haitalliset vaikutukset suhteessa avoimeen ympäristöön. Yliuntisentien parantaminen vaikuttaa 
peltomaisemaan katualueen leventämisen ja asfaltoimisen myötä. 

 
Kaava-alueella ei ole luonnonsuojelualueita tai -kohteita eikä varsinaista luonnontilaista 
ympäristöä, joten kaavan vaikutukset lajistoon eivät ole merkittävät. Alueen ojissa kasvaa 
pensaikkoa, joka on esitetty raivattavaksi avoimen peltomaiseman säilyttämiseksi. Kaava-alueen 
reunamilla on avo-ojia, joihin ohjataan hulevesiä pelloilta. Rakentaminen vaikuttaa hulevesien 
määrään ja kulkeutumiseen alueella, kun vettä imevän maapohjan pinta-ala alueella pienenee. 
Rakentamisella ei ole vaikutusta alueen pienilmastoon. Tuulet pääsevät voimistumaan aukeilla 
alueilla ja rakennusten tuulenvastaiselle puolelle voi muodostua pyörteitä. 
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5.4.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Asemakaava laajentaa Kalajoen palvelu- ja työpaikkaverkostoa Etelänkylällä. Työmatkaliikenne ja 
ulkoilu saattavat lisääntyä Yliuntisentiellä liikenneverkoston kehittymisen myötä. Keskustan 
palvelut paranevat paloaseman nykyisen tontin vapautuessa liikerakentamisen käyttöön. 

 
Asuinalueilta katsottuna kaava-alueen rakentaminen muodostaa reuna-alueen peltoalueille ja 
peittää näkymiä tehdasalueelle. Kaavamerkinnät ja -määräykset pyrkivät ohjaamaan alueen 
rakentumista niin, että rakennukset täydentävät alueen taajamakuvaa. Kaavoitettavalla alueella 
sijaitsee maanalaisia sähkökaapeleita ja vesi- ja viemärijohtoja, joiden tarkempi sijainti tulee 
selvittää ja ottaa tonttien rakentamisessa huomioon. Mahdollisesti toteutuksen yhteydessä 
siirrettäviä sähköjohtoja ja sähköverkon maakaapeleita ei ole merkitty kaavakarttaan. 
Mahdollisista johdonsiirto- ja muutostöistä aiheutuvat kustannukset tulevat työn tilaajan 
maksettaviksi. 

 

5.4.4 Yritysvaikutukset 

Uuden paloaseman rakentuessa Etelänkylälle vapautuu nykyinen tontti kaupungin keskustasta 
liikerakentamisen käyttöön. Uudet rakennushankkeet työllistävät rakennusliikkeitä, 
rakennustavaraliikkeitä sekä puu- ja sisustusalan yrityksiä. Välillisiä vaikutuksia syntyy 
rakennusyritysten saamista hankkeista. Rakennushankkeilla on työllistäviä vaikutuksia. 

 

5.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kaavakartalla. 

 

5.6 Nimistö 

Alueelle ei kaavan myötä tule uusia katujen nimiä. 

 

6  A S E M A K A AVA N  TOT E U T U S  

6.1 Toteuttaminen ja ajoitus 

Kaavan toteuttaminen käynnistyy kunnallistekniikan suunnittelulla kaavan saatua lainvoiman. 
Uudet tontit tulevat rakennuskelpoisiksi tavoitteellisesti vuonna 2017. 

 
 
 

Kalajoella 10.5.2017 

Laura Mustonen 
Arkkitehti yo 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 208 Kalajoki Täyttämispvm 02.06.2017
Kaavan nimi Kirkonseudun asemakaavan laajennus – Uusi paloasema
Hyväksymispvm 30.05.2017 Ehdotuspvm 20.03.2017
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 03.11.2016
Hyväksymispykälä 62 Kunnan kaavatunnus 208170530V062
Generoitu kaavatunnus 208V300517A62
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 3,8071 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 3,8071
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]  
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 3,8071 100,0 2800 0,07 3,8071 2800
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 1,3130 34,5   1,3130  
E yhteensä 1,3281 34,9 2800 0,21 1,3281 2800
S yhteensä       
M yhteensä 1,1660 30,6   1,1660  
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     
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Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 3,8071 100,0 2800 0,07 3,8071 2800
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 1,3130 34,5   1,3130  
Kev.liik.kadut 0,5366 40,9   0,5366  
LT 0,7764 59,1   0,7764  
E yhteensä 1,3281 34,9 2800 0,21 1,3281 2800
ET 1,3281 100,0 2800 0,21 1,3281 2800
S yhteensä       
M yhteensä 1,1660 30,6   1,1660  
MT 0,0549 4,7   0,0549  
MA 1,1111 95,3   1,1111  
W yhteensä       
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            K A L A J O E N  K A U P U N K I  

 

K I R K O N S E U D U N  A S E M A K A A V A N  L A A J E N N U S  

U U S I  P A L O A S E M A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O S A L L I S T U M I S -  J A  A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A  

1 7 . 3 . 2 0 1 7  
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O S A L L I S T U M I S -  J A  A R V I O I N T I -
S U U N N I T E L M A N  T A R K O I T U S  

 

MRL 63§:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia 
suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenette-
lyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Tarkoitus 
on, että kaavan osalliset voivat saada tietoa kaavan läh-
tökohdista, aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointi-
menettelystä.  

Kaavahankkeen tullessa vireille osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville, jotta kunta-
laisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistu-
mis- ja arviointimenetelmistä sekä kaavan vaikutusten 
arvioinnista. OAS on nähtävillä kaupungin ilmoitusleh-
dessä (Kalajokiseutu), virallisella ilmoitustaululla sekä 
maanomistajille ja muille osallisille se lähetetään kir-
jeitse. OAS on nähtävillä myös Kalajoen kaupungin in-
ternetsivuilla osoitteessa www.kalajoki.fi. 

 

K A A V O I T E T T A V A  A L U E  

 

Kaavoitettava alue sijaitsee Kalajoen Etelänkylän alu-
eella, noin 1,5 kilometriä lounaaseen Kalajoen keskus-
tasta. Se sijoittuu Ylivieskantien ja Yliuntisentien ris-
teyksen itäpuolelle, Junnikkalan saha-aluetta vasta-
päätä. Suunnittelualueen sijainti on esitetty kansileh-
dellä. 

 

A S E M A K A A V O I T U S T A  
O H J A A V A T  S U U N N I T E L M A T  

 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 

Ympäristöministeriön 17.2.2005 vahvistamassa Poh-
jois-Pohjanmaan maakuntakaavassa alue kuuluu taaja-
matoimintojen alueeseen (A). Merkinnällä osoitetaan 
asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-
alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laa-
jentumisalueita. Maakuntakaavan uudistus on käyn-
nissä ja ensimmäinen vaihemaakuntakaava on hyväk-
sytty 2.12.2013 ja vahvistettu 23.11.2015. Suunnittelu-
alue on esitetty 1. vaihemaakuntakaavassa taajamatoi-
mintojen alueeksi (A). Pohjois-Pohjanmaan maakunta-
kaavan 2. vaihekaava hyväksyttiin maakuntavaltuus-
tossa 7.12.2016 ja on kuulutettu voimaantulleeksi 
2.2.2017. 

 

Maakuntakaavan taajamatoimintojen alueen suunnit-
telumääräysten mukaan yksityiskohtaisemmassa suun-
nittelussa tulee alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja 
mitoituksessa kiinnittää erityistä huomiota vaihtoeh-
toisten aluekokonaisuuksien toiminnallis-taloudelli-
seen edullisuuteen, ympäristön laatuun ja kevyen lii-
kenteen toimintaedellytyksiin.  

 

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää 
yhdyskuntarakenteen eheyttämistä hajanaisesti ja va-
jaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen 
kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti sel-
keästi hahmottuvaksi keskukseksi. Maankäyttöratkai-
suissa tulee pyrkiä hyvään energiatalouteen. Yksityis-
kohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä käve-
lyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kannalta edulliset 
vyöhykkeet taajamarakenteen kehittämisen perus-
taksi. Lisäksi on varmistettava, että kulttuuriympäristön 
tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeät kulttuuri- ja 
luonnonperintöarvot säilyvät ja uudisrakentaminen so-
peutetaan rakennettuun ympäristöön.  

 

Keskustaajaman osayleiskaava 

Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Keskustaaja-
man osayleiskaava vuodelta 1993. Siinä alue on esitetty 
maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (MT).  

 

Osayleiskaava on pääosin vanhentunut. Osayleiskaavan 
muutos ja laajennus on käynnistynyt, ja kaavaluonnos 
on ollut nähtävissä tammi–helmikuussa 2015. Osayleis-
kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Alue on osoitettu 
kaavaluonnoksessa julkisten palvelujen ja hallinnon 
alueeksi (PY) ja maisemallisesti arvokkaaksi peltoalu-
eeksi (MA-1), jolle voidaan rakentaa vain maa- ja met-
sätaloutta palvelevia rakennuksia, jotka eivät sisällä 
asuntoja eivätkä sulje avoimia näkymiä. Valtatien var-
teen on osoitettu kevyen liikenteen väylä ja Yliuntisen-
tielle ulkoilureitti. 

 

Asemakaava 

Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. 
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K A A V A N  L A A T I M I S T A R V E ,  

L A A T I J A  J A  S E L V I T Y K S E T  

 

Tarve kaavan laatimiselle syntyi tarpeesta tutkia Kala-
joen paloaseman uudelleen sijoittaminen taajamaan. 
Nykyinen tontti on paloaseman laajennustarpeita aja-
tellen liian ahdas. Paloaseman siirtyessä uuteen paik-
kaan vapautuu nykyinen tontti keskustan osayleiskaa-
valuonnoksessa osoitettuun liikerakentamisen (KM) 
käyttöön. Kaava on tarkoitus tehdä kaupungin omana 
työnä. Alueelle ei laadita erillisselvityksiä. Kaavassa 
hyödynnetään Keskustan osayleiskaavan yhteydessä 
laadittuja selvityksiä. 

 

K A A V A N  T A V O I T T E E T  J A  
V A I K U T U S T E N  A R V I O I N T I  

 

Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on osoittaa Ka-
lajoen paloasemalle uusi paikka Etelänkylälle valtatie 
27:n varteen kaupungin maalle sekä muuta alueelle so-
pivaa rakentamista. Alueelle laaditaan liikenneverkko-
suunnitelma ja parannetaan alueen virkistyskäyttöä 
sekä edellytyksiä säilyä maisemallisesti arvokkaana pel-
tomaisemana. 

 

Avoimen peltomaiseman reunalla sijaitsevalla suunnit-
telualueella on selvä vaikutus maisemaan. Rakennetun 
ympäristön ja avoimen peltomaiseman reuna-alueet 
näkyvät maisemassa laajalle, mikä on otettava huomi-
oon tarkemmassa suunnittelussa. 

 

 

 

 

 

O S A L L I S E T   J A   V I R A N O M A I S -
T A H O T  

 

Osallisia ovat kaikki, jotka tuntevat itsensä osallisiksi. 
MRL 62§:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat 
ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä ne viran-
omaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa kä-
sitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan 
valmisteluun, esimerkiksi arvioida kaavan vaikutuksia ja 
lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä, tai jättää 
muistutuksia kaavaehdotuksesta. 

 

Viranomaisia ovat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii-
kenne ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, 
Jokilaaksojen pelastuslaitos, Pohjois-Pohjanmaan mu-
seo, Museovirasto sekä Kalajoen kaupungin tekninen- 
ja ympäristölautakunta. Muita toimijoita alueella ovat 
Elisa Oy, Elenia Verkko Oy, Kalajoen Lämpö Oy, Vesikol-
mio Oy sekä Osuuskunta Valkeavesi. Alueella toimivia 
yhdistyksiä ovat Kalajoen yrittäjät ry sekä Kalajoen ko-
tiseutuyhdistys. Meneillään olevista kaavahankkeista 
saa tietoa kaavoitustoimesta sekä Kalajoen kaupungin 
internetsivuilta osoitteesta www.kalajoki.fi. 

  

Y H T E Y S T I E D O T  

Kaavoituspäällikkö   Mikko Alin  044-4691 225 

Arkkitehti yo    Laura Mustonen 044-4691 310 

 

E-mail: etunimi.sukunimi@kalajoki.fi       www.kalajoki.fi 
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Kuva 4. Ote Keskustaajaman oikeusvaikutukset-
tomasta osayleiskaavasta (1993). 

Kuva 3. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 
2. vaihekaavasta (vahvistunut 2017). 

Kuva 2. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 
1. vaihekaavasta (vahvistettu 2015). 

Kuva 5. Ote Keskustaajaman osayleiskaava-
luonnoksesta (2015). 

Kuva 1. Ote Pohjois-Pohjanmaan voimassa olevasta 
maakuntakaavasta 2005. 
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Kaavoitusta säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA). Kalajoen 

valtuuston päätöksen 29.3.2001 26§:n mukaan maankäyttösopimuksista ja asemakaavan laatimisesta päättää 

kaupunginhallitus, elleivät kyseessä ole yhdyskuntakehityksen kannalta keskeiset tavoitteet, jolloin päättäjänä 

toimii valtuusto. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavamuutostyön edetessä. 

 

1. KAAVAN VIREILLETULO JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

MRL 63§ 

Kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin 

internetsivuilla ja kirjeitse osallisille. Osalliset voivat esittää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle neuvottelua 

OAS:n riittävyydestä.  

 

2. KAAVAN VALMISTELU- ELI LUONNOSVAIHE 

MRL 62§, MRA 30§ 

Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen asetetaan nähtäville palautteen saamiseksi ja siitä pyydetään lausunnot 

viranomaisilta. Luonnoksen nähtävillä olosta ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin internetsivuilla ja kirjeitse 

osallisille. Nähtävillä oloaikana kaavaluonnoksesta voi jättää mielipiteitä. Ensimmäinen viranomaisneuvottelu jär-

jestetään tarvittaessa valmisteluvaiheessa. Kaavaluonnos on nähtävissä joulu–tammikuussa 2016. 

 

3. KAAVAEHDOTUS 

MRL 65§, MRA 27§ 

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville kaupunginhallituksen päätöksellä, ja se on julkisesti nähtävillä 30 päivää. Eh-

dotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin internetsivuilla ja kirjeitse osallisille. Kaupun-

kilaisilla ja osallisilla on mahdollisuus tehdä kaavasta kirjallinen muistutus kaavan nähtävilläoloaikana. Kaavaeh-

dotuksesta pyydetään lausunnot. Kalajoella muistutukset käsittelee kaavoittaja, elinkeino- ja maankäyttötoimi-

kunta ja kaupunginhallitus. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kunnan pe-

rusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Tarvittaessa ehdotusvaiheessa voidaan järjestää toinen viran-

omaisneuvottelu. Kaavaehdotus on tavoitteellisesti nähtävillä maaliskuussa 2017. 

 

4. KAAVAN HYVÄKSYMINEN 

MRL 52§ ja 67§ 

Kaupunginvaltuusto käsittelee kaavan hyväksymistä kaupunginhallituksen esityksestä. Hyväksymispäätöksestä 

kuulutetaan paikallislehdissä ja kaupungin internetsivuilla. Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähete-

tään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. Kaavan hyväk-

symisestä voi valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus voi tehdä kaupungille 

oikaisukehotuksen valitusajan kuluessa. Kaava hyväksytään tavoitteellisesti toukokuussa 2017.  

 

5. KAAVAN VOIMAANTULO 

MRA 93§ 

Mikäli hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hylätty, kaava kuulutetaan lainvoimaiseksi.  

 

 

 

 
K A L A J O E N  K A A V O I T U S P R O S E S S I  
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Kalajoen kaupunki 

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS – UUSI PALOASEMA 

Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 22.12.2016–20.01.2017. 

 

Kaavan laatijan vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin 

Luonnosvaiheen nähtävilläolon aikana jätettiin seuraavat lausunnot ja mielipiteet: 

1. Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) 

2. Pohjois-Pohjanmaan museo 

3. Museovirasto 

4. Osuuskunta Valkeavesi 

5. Vesikolmio Oy 

 

Vastineet lausuntoihin: 

1. Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) 

Pohjois‐ Pohjanmaan ELY‐ keskuksella ei ole huomautettavaa otsikon asemakaavan 

muutosluonnoksesta. ELY‐ keskus ei siten näe myöskään tarpeelliseksi antaa varsinaista 

lausuntoa Kalajoen uuden paloaseman asemakaavan luonnoksesta. ELY‐ keskus esittää 

kuitenkin kaavan valmistelussa huomioitavaksi alla olevat ELY‐ keskuksen 

liikennevastuualueen kommentit: 

Uuden paloaseman asemakaavaluonnoksessa on paloaseman taakse osoitettu myös LH‐ 2 

alue, jolle voi sijoittaa polttoaineen jakelun kylmäaseman. Kulkuyhteys sekä paloasemalle 

että kylmäasemalle tapahtuvat Yliuntisentien kautta. Lisäksi on esitetty paloasemalta 

lähtevälle hälytysajoneuvoliikenteelle ns. hyökkäystien liittymä vt 27:lle.  

ELY –keskuksen liikennevastuualueen näkemyksen mukaan uudet toiminnot aiheuttavat 

muutostarpeita liikennejärjestelyihin valtatiellä 27 niin asemakaava‐ alueen kohdalla kuin 

sen ulkopuolellakin. 

Kalajoen keskustan yleiskaavatyön yhteydessä laadittiin liikenneverkkoon liittyviä 

suunnitelmia, jotka parantaisivat liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta ja tukisivat sekä 

nykyistä että suunniteltua uutta maankäyttöä. Em. suunnitelmissa huomioitiin mm. 

paloaseman, sahan sekä Meinalan teollisuusalueen liikennevaikutukset. 

Liikenneverkolliset muutokset vaikuttaisivat osaltaan myös paloaseman alueen 

liikennejärjestelyihin.  

Kaavaselostusluonnoksessa onkin todettu, että kaupunki ja ELY –keskus tulevat laatimaan 

alueelle liikenneverkkosuunnitelman. Suunnitelmassa tullaan määrittelemään ne 

liikenneverkon kehittämistarpeet, joilla turvataan sujuva ja turvallinen liikenne niin 
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nykyisellä kuin uudellakin maankäytöllä. ELY –keskuksen liikennevastuualue tulee 

lähiaikoina olemaan yhteydessä Kalajoen kaupunkiin työneuvottelun järjestämiseksi. 

Vastine: Merkitään lausunto tiedoksi. ELY-keskuksen kanssa on käyty työneuvottelu 

liikennejärjestelyjen muutostarpeista ja alueelle on valmisteilla liikenneverkko-

suunnitelma. 

 

2. Pohjois-Pohjanmaan museo 

Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa Kalajoen Kirkonseudun Etelänkylän 

osa-alueen asemakaavan laajennuksen luonnoksesta. 

Vastine: Merkitään tiedoksi. 

 

3. Museovirasto 

Museovirasto on lähtökohtaisesti osallinen kaavaprosessissa ja pyytää sitä lisättäväksi 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan osallisten joukosta puuttuvana viranomaisena. 

Museovirastolla ei ole muuta todettavaa kaavan valmisteluvaiheesta. 

Vastine: Merkitään tiedoksi. Museovirasto lisätään osalliseksi päivitettyyn osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmaan. 

 

4. Osuuskunta Valkeavesi 

Kaava-alueen rajalla sijaitsee Osuuskunta Valkeaveden vesijohdon jakelulinja. Osuuskunta 

Valkeavesi esittää lausuntonaan, että mikäli kaavan mukaiset rakentamiset vaativat 

muutoksia, jotka heikentävät vesijohdon sulana pysymisen edellytyksiä, tulee johto-osaa 

siirtää. 

Vastine: Kaavaehdotus ei aiheuta muutoksia, joiden johdosta vesijohtoa tulisi siirtää. 

Merkitään vesijohto kaavakarttaan. 

 

 

5. Vesikolmio Oy 

Vesikolmio esittää lausuntonaan, että alueella oleva siirtoviemäri tulee huomioida kaavaa 

laadittaessa, ja että siirtoviemärille tulee varata kaavaan sijoituspaikka valtatien 27 reunaan 

kaava-alueen sisäpuolelle. 

Vastine: Kaavakartalla on esitetty siirtoviemäriä varten varattu osa. Ei muutosta 

kaavaratkaisuun. 
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Kalajoen kaupunki 

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS – UUSI PALOASEMA 

Ehdotusvaiheen nähtävilläolo 30.3.2017–28.4.2017. 

 

Kaavan laatijan vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin 

Ehdotusvaiheen nähtävilläolon aikana jätettiin seuraavat lausunnot ja mielipiteet: 

1. Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) 

2. Pohjois-Pohjanmaan museo 

3. Elenia Oy 

4. Jokilaaksojen pelastuslaitos 

 

Vastineet lausuntoihin: 

1. Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) 

Pohjois‐Pohjanmaan ELY‐keskuksella ei ole huomautettavaa otsikon asemakaavan 

muutosehdotuksesta, eikä ELY‐keskus anna kaavaehdotuksesta varsinaista lausuntoa.  

Kaavaratkaisu on liikenteellisten ratkaisujen osalta jossain määrin muuttunut 

luonnosvaiheesta. ELY‐keskus esittää siksi vielä tässä kaavavalmistelun vaiheessa 

kaupungin harkittavaksi sellaista liikenteellistä ratkaisua, jossa Yliuntisentie olisi katuna 

ET‐6 (paloasemalle varatun) korttelialueen kohdalla ja katuun liittyisi tältä lyhyeltä 

osuudelta erotettu kevyen liikenteen väylä. Paloaseman tontin jälkeen Yliuntisentien jatke 

nykyiseen asemakaava‐alueeseen saakka olisi pp-merkinnällä ja maatalousajo olisi tällä 

alueella sallittua joko kaavamerkinnällä (pp‐m tms.) tai liikennemerkein. Ratkaisun etuna 

voisi olla mm. Yliuntisentien läpiajoon sekä kevyen liikenteen turvallisuuteen ja 

verkostoon liittyvät seikat. 

Vastine: Osoitetaan Yliuntisentie kaduksi korttelin 2078 kohdalla. Yliuntisentien jatke 

nykyiseen asemakaava‐alueeseen saakka on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle 

varatuksi tieksi, jolla maatalousajo on sallittu (pp/m). 

 

2. Pohjois-Pohjanmaan museo 

Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa Kalajoen Kirkonseudun Etelänkylän 

osa-alueen asemakaavan laajennusehdotuksesta. 

Vastine: Merkitään tiedoksi. 
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3. Elenia Oy 

Kaavoitettavan alueen rajalla sijaitsee Elenian verkkoa. Elenia Oy esittää lausuntonaan, 

että työskenneltäessä ja rakennettaessa nykyisten sähköverkon rakenteiden läheisyyteen 

tulee huomioida sähköturvallisuuden edellyttämät etäisyysvaatimukset. 

Nykyisille rakenteille ei ole tarkoituksenmukaista varata kaavaan johtoalueita, mutta 

Elenia pyytää huomioimaan, että mahdollisista ylimääräisistä johtomuutoksista aiheutuvat 

lisäkustannukset laskutetaan työn tilaajalta. Elenialla ei ole muuta huomauttamista 

asemakaavaan tai esitettyihin maankäyttöratkaisuihin. 

Vastine: Lisätään merkintä maakaapelin sijainnista ja kustannusten laskutuksesta 

kaavaselostukseen. 

 

 

4. Jokilaaksojen pelastuslaitos 

Pelastusviranomainen edellyttää, että kaavan suunnittelun ja toteutuksen aikana 

pelastustoimen toimintaedellytykset otetaan huomioon. Pelastuslain (379/2011) 30 §:n 

mukaan kunnan velvollisuus on huolehtia alueellaan sammutusveden hankinnasta 

pelastuslaitoksen tarpeisiin. Riittävän tehokkaaksi sammutusvesijärjestelmäksi katsotaan, 

jos veden tuotto on yli 2000 l/min. Tulee siis selvittää mahdollistaako paloaseman tontille 

tulevan vesijohdon kapasiteetti ja kunto edellä mainitun tuoton omaavan vesiaseman 

sijoittamisen paloaseman alueelle, sekä viereisen Junnikkalan sahan vedentarpeen. 

Uusien, korjattavien tai poistettavien palopostien ja vesiasemien sijoituksesta ja 

tarpeellisuudesta päättää pelastusviranomainen. Tämä tulee huomioida uusien alueiden 

kaavoitusvaiheessa tai kaavamuutoksissa. 

Pelastuslain (379/2011) 11 §:n mukaan hälytysajoneuvoille tarkoitetut tiet on pidettävä 

ajokelpoisina ja esteettöminä. Lisäksi liikennejärjestelyjen tulee mahdollistaa 

pelastustoimen tehtävien joustavan ja turvallisen hoidon. 27 tien ja 8 tien liittymää tulisi 

leventää kaksi kaistaiseksi Ylivieskan suunnasta Yliuntisentiestä lähtien, mikä 

mahdollistaisi risteysalueella odottavien raskaiden ajoneuvojen kohtaamisen. Parempi 

ratkaisu olisi rakentaa ko. ongelmakohtaan kiertoliittymä. 

Vastine: Riittävä sammutusveden saanti varmistetaan alueen kunnallistekniikan 

suunnittelun yhteydessä. Valtatien 27 järjestelyjä koskevat esitykset eivät tule kaavassa 

ratkaistavaksi, mutta esitys merkitään tiedoksi ja otetaan huomioon valtateiden 8 ja 27 

risteysalueiden myöhemmässä suunnittelussa yhteistyössä tienpitäjän kanssa. 
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