
            K A L A J O E N  K A U P U N K I  

 

RAUTION ASEMAKAAVAN MUUTOS 

JA LAAJENNUS KIVIMAANTIEN ALUEELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAAVASELOSTUS 

Kaavaehdotus 

1 . 1 2 . 2 0 1 6  



 
 

1 

ASEMAKAAVAN MUUTOKSE N JA LAAJENNUKSEN 
SELOSTUS 

 

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

1.1 Tunnistetiedot 

 
Kunta: Kalajoki   
Kunnanosa: Rautio 
Kaavan nimi: Raution asemakaavan muutos ja laajennus Kivimaantien alueella 
Kaava-alueen koko: noin 11,7 ha, sijainti kansilehdellä 
Kaavanlaatija: Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut/kaavoitus 
 
Nähtävilläolot: 
 - OAS  1. - 23.10.2015 
 - Kaavaluonnos 25.8.-16.9.2016 
 - Kaavaehdotus xx 
 
Hyväksymispäivämäärät: 
 - Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta x  
 - Kaupunginhallitus  x 
 - Valtuusto   x 
 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

Asemakaavamuutos- ja laajennusalue sijoittuu Kalajoen Raution kylään, Kivimaantien pohjoisiin korttelei-

hin, idässä Rautiontiehen, ja pohjoisessa asemakaavoittamattoman alueen pohjoispuolisille metsäalueille. 

Kaava-alueen rajaus on esitetty kaavaselostuksen kansilehdellä. 

1.3 Asemakaavan tarkoitus 

Kaavan tarkoituksena on laajentaa kaavoitettua Kivimaan asuinaluetta ja lisätä tonttitarjontaa. Kaavalla tar-

kistetaan osittain rakentuneen Kivimaan alueen rakennusoikeuksia, tehokkuutta, tonttirajoja sekä lähivir-

kistysalueiden toimivuutta. Samalla tutkitaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle Kalajoen Vanhalle Aptee-

kille sijoituspaikkaa Vääräjoen itäpuolelle.  

1.4 Luettelo kaavaa koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista 

- Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu (2016). Raution asemakaavan muutos ja laajennus - arkeologi-
nen inventointi 

- Mattias Kanckos (2015). Kalajoen Raution asemakaava-alueen luontoselvitys 
- Satu Fors (2014). Kalajoen vanhan apteekin uusi elämä. Hirsirakennuksen siirtäminen 

ja uudelleenrakennussuunnitelma 
- Raution kaavarunko. Kehittämissuunnitelma (Airix Ympäristö 2011) 
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

1 Asemakaavan seurantalomake 
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
3 Kanckos, Mattias (2015). Kalajoen Raution asemakaava-alueen luontoselvitys. 
4 Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu (2016). Raution asemakaavan muutos ja laajennus - 

arkeologinen inventointi 
5 Luonnosvaiheen palaute ja vastineet 

2  T I I V I ST E L M Ä  

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavahanke käynnistyi kaupunginhallituksen päätöksellä 21.9.2015 § 211. Osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma oli nähtävillä 1. - 23.10.2015. Asemakaavaluonnos ja muu laatimisvaiheen aineisto 
pidettiin nähtävillä 25.8.- 16.9.2016. Asemakaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville joulu-
kuussa 2016. 
 

2.2 Asemakaava 

Raution asemakaavan laajennuksen alueelle tavoitellaan pientaloasumisen laajentumista. Väärä-
joen ja Rautiontien väliin, puhdistamon pohjoispuolelle jäävälle alueelle osoitetaan tontti kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaalle Kalajoen Vanhan Apteekin rakennukselle siten, että tontilla on mah-
dollisuus esimerkiksi liiketoimintaan. Rantaan osoitetaan asuinpientaloaluetta ja lähivirkistysalu-
etta. Kivimaantien ja Niemeläntien välisellä alueella tarkistetaan tonttirajoja vastaamaan parem-
min olevaan maanomistukseen sekä järkeistetään kerros- ja tehokkuuslukuja.  
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavan toteuttamisesta vastaa katujen ja reittien osalta Kalajoen kaupunki. Kaavan toteut-
taminen käynnistyy kunnallistekniikan suunnittelulla kaavan saatua lainvoiman alkuvuodesta 
2017. Tontit tulevat rakennuskelpoisiksi pääosin vuonna 2017. 

 

3  L Ä H TÖ KO H DAT  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen Raution kylän luoteisosassa. Kaavanmuutos- ja laajennusalue 
on esitetty kaavaselostuksen kansilehdellä. Alue on osin kaavoitettu, osin kaavoittamaton. Kaa-
valla tutkitaan kaavoittamattoman alueen lisäksi, onko kaavoitettu alue rakentunut kaavan mu-
kaisesti ja pohditaan rakennuspaikan osoittamista Kalajoen Vanhan Apteekin talolle jokirantaan 
ja eri käyttötarkoitusvaihtoehtojen mahdollistamista kaavallisesti.  
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Vääräjoen länsipuolella oleva Niemeläntien ja Kivimaantien välinen alue on kaavoitettu pientalo-
alueeksi. Alue on osin rakentunut. Kivimaantietä ei ole toteutettu kaavan mukaisena lenkkitienä 
vaan kahtena erillisenä pätkänä Niemeläntieltä. Tonttien välisellä alueella on kaavan mukaista 
luonnontilaisesti säilytettävää puustoaluetta, sekä ulkoilureitti (valaistu latu), jota voimassa ole-
vassa kaavassa ei ole osoitettu.  Kaavoitetun alueen pohjoispuolella sijaitsee kaavan laajennus-
alue, joka on tällä hetkellä suohon rajoittuvaa metsää sekä peltoa. Alueella sijaitsee myös yksi 
pientalo. Niemeläntie kulkee Vääräjoen rantaa myöten ja metsässä kulkee ajoura. Vääräjoen itä-
puolisella alueella kaavanmuutosalue on peltoa, eikä voimassa oleva kaava ole alueella toteutu-
nut. 

 
Kivimaantien ja Niemeläntien asutus on pääosin puuverhoiltuja, 1-1½-kerroksisia harjakattoisia 
rakennuksia, joiden väritys vaihtelee vaalean pastellinsävyisestä perinteiseen punaiseen valkoi-
sella korostusvärillä. Rakennukset on rakennettu vuosina 1983-2011, mutta pääosa niistä on 
1980-luvulta. Rakennukset sijoittuvat metsäiseen maastoon ja tontit ovat kohtuullisen suuriko-
koisia.  

 

 
 
Kuva 1. Ilmakuva kaava-alueelta 

 
Joen itäpuolella kaava-alue sijoittuu aivan Raution kyläkeskustan pohjoispuolelle. Alueeseen ra-
jautuu Raution urheilukenttä ja Vääräjoen rannassa sijaitseva jätevedenpuhdistamo. Välittömässä 
läheisyydessä sijaitsevat mm. Raution kirkko ja seurakuntakoti. Kaava-alueelle ei sijoitu merkittä-
vää yritystoimintaa ja alueen palvelut sijoittuvat kaava-alueen välittömään läheisyyteen Raution 
keskustassa. 

 
Vääräjokilaakson kohdalla sijainneen muinaisen merenvuonon lounaisreunalla olevalla harjujak-
solla on ilmeisesti sijainnut laaja varhaisneoliittinen asuinpaikka. Paikka on ollut myöhemminkin 
käytössä ja sen läheltä, nykyisen peratun Perttulankosken kohdalta on löytynyt merkkejä kivi-
kautisesta asutuksesta sekä Vääräjoen itä- että länsirannalta. 
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Alueella ei ole merkkejä myöhäisestä esihistoriallisesta tai varhaisesta historiallisesta asutuksesta. 
Kiinteä maatalousasutus levisi seudulle viimeistään 1500-luvun alussa. Asutus pysyi pitkään melko 
tiukasti joen varrella. Metsien laajempi käyttö alkoi 1600- 1700-luvuilla seudulle levinneen ter-
vanpolton myötä. Kaava-alueella on yksi tervahauta. (K-P Arkeologiapalvelu 2016). 
 
Vuonna 2016 suoritetussa inventoinnissa (K-P Arkeologiapalvelu) tarkastettiin kaksi kaava-alu-
eella olevaa muinaisjäännösrekisterissä olevaa (tarkastettu marraskuussa 2016) muinaisjään-
nöstä: Kivimaan ja Räihän kivikautiset asuinpaikat ja todettiin, että molemmat ovat jääneet raken-
netun alueen alle tai soranoton ja kaivaustutkimuksen takia tuhoutuneet. Kaava-alueelta löytyi 
yksi historiallisen ajan muinaisjäännös, Hautarämeen tervahauta, joka on osittain tuhoutunut tien 
rakentamisen vuoksi. 

 

3.1.1 Luonnonympäristö 

Metsä kaavan laajennusalueella on mäntyvaltaista sekametsää.  Pensaskerroksessa kasvaa mus-
tikkaa, puolukkaa, katajaa ja suopursua. Pohjakerroksessa kasvaa erilaisia sammalia. Pääosa kaa-
vassa esitetyistä uusista korttelialueista sijoittuu harvaan männikköön, jossa kasvaa mäntyjen li-
säksi vain vähän kuusia ja lehtipuita. Metsätyyppi on kuivahko kangas, ja metsä on noin 60-vuoti-
asta talousmetsää, jolla ei ole merkittäviä luonnonarvoja. 
 
Kaava-alue rajautuu lounaassa Hautarämeeseen, joka on voimakkaasti ojitettu isovarpuräme, 
jonka puukerroksessa esiintyy ainoastaan kitukasvuisia mäntyjä. Kaava-alueeseen rämettä sisäl-
tyy vain pieneltä osin. Muutoin kaava-alue on jo rakennettua tonttimaata ja Vääräjoen molemmin 
puolin viljeltyä peltoa. Vääräjoki on alueen ainoa vesistö, joka leimaa aluetta erityisesti sen lähei-
syyteen sijoittuvilla peltoalueilla. 
 
Kaava-alueella sijaitsevien omakotitalojen ympäristössä on paljon linnunpönttöjä, joka runsastut-
taa alueen kolopesijäkantaa, mutta alueen pesimälinnusto on kuitenkin tavanomainen eikä har-
vinaisia tai uhanalaisia lajeja esiinny merkittävästi. Alueen merkitys linnustolle on kokonaisuudes-
saan vähäinen. 
 
Kaava-alueella ei sijaitse lainkaan liito-oravalle sopivia metsäkuvioita, joten alueelta ei ole myös-
kään havaintoja liito-oravista. Saalistavia lepakoita on havaittu kaava-alueella ja sen välittömässä 
läheisyydessä, missä sijaitsee myös vanha autiotalo, jonka on todettu olevan pohjanlepakon li-
sääntymis- ja levähdyspaikka. Kaava-alueella tehdyt lepakkohavainnot on tehty talojen pihapii-
reissä eikä niihin kohdistu kielteisiä vaikutuksia kaavassa. 
 
Vääräjoki on kaava-alueella nopeasti virtaava eikä siten sovellu viitasammakon lisääntymis- tai 
levähdyspaikaksi, joten asemakaavalla ei ole vaikutuksia siihen. Myöskään saukkoon, joka saattaa 
hyvinkin esiintyä Vääräjoessa myös kaava-alueella, ei kaavalla ole merkittäviä vaikutuksia.  
 
Muutoin asemakaava-alueen luonnonarvot ovat vähäisiä eikä asemakaavalla ole niihin merkittä-
viä kielteisiä vaikutuksia. 

 
Pienilmasto 
Pienilmastoltaan joen lännenpuoleinen alue on suhteellisen suojaisaa ja kosteaa seutua. Rautio 
sijoittuu noin 25 kilometrin päähän merenrannasta, joten tuulisuus on jo vähäisempää kuin aivan 
meren rannassa. Alueen lännenpuoleisilla soilla tuuli pääsee ajoittain voimistumaan, mutta metsä 
vaimentaa tuulta ennen pihoja. Alueella päätuulensuunta on lounaasta kohti koillista. Pohjavesi 
on alueella lähellä maanpintaa, ja alueen suomaisuus nostattaa ilmankosteutta.  
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Vääräjoen molemmin puolin sijaitsevat, pinta-alaltaan kohtuupienet peltoaukeat mahdollistavat 
tuulen voimistumista alueella. Joki nostaa ilmankosteutta ja virtaava vesi saattaa nostattaa sumua 
erityisesti pakkaskelillä ennen joen jäätymistä, sekä syksyisin veden ollessa ilmaa lämpimämpää.  

 
Maisema 
Kaava-alue on läntisiltä osiltaan mäntyvaltaista sekametsää, jossa asuintalot ja pihapiirit ovat met-
säisten tonttien keskellä. Asemakaavoittamattomalla alueella kaava-alue on kivikkoista ja kum-
puilevaa mäntymetsää sekä soista metsikköä. Niemeläntieltä aukeaa maisema peltoaukealle sekä 
Vääräjoen vastarantaan. Vääräjoki näkyy maisemassa myös Rautiontieltä: Maisema on peltomai-
semaa, jota halkovat Vääräjoki sekä Niemeläntie ja sen takana metsäinen pientaloalue. Maise-
massa näkyy myös jätevedenpuhdistamo sekä urheilukenttä ja kirkontorni Rautiontien takana. 
 
Maaperä 
Suunnittelualueen maaperä on Vääräjoen länsirannalla kohtalaisesti nousevaa, mutta rinne loive-
nee kaava-alueen länsiosaa kohden edettäessä. Vääräjoen itäranta on matalampaa, mutta siellä-
kin koko kaava-alue on loivaa rinnettä. Kallioperä on Vääräjoen molemmin puolin biotiittiparalius-
ketta ja kaava-alueen lounaisosassa dioriittia (Lähde: GTK, http://gtkdata.gtk.fi/Maankamara/in-
dex.html). 
 
Rakennettu ympäristö 
Kaava-alueen rakennettu ympäristö koostuu kymmenestä erillispientalosta piharakennuksineen 
ja autokatoksineen. Rakennukset ovat pääasiassa puuverhoiltuja 1983-2011 rakennettuja, 1-1½-
kerroksisia, harjakattoisia pientaloja. Muutama rakennus on tiiliverhoiltu. Rakennusten väritys 
vaihtelee pastellinsävyisistä perinteiseen punaiseen, jossa valkoinen korostusvärinä.  Kaava-alu-
een rakennuksista valtaosa on 1980-luvulta. Alue on asemakaavoitettu vuonna 1982. Alueen lä-
himmät palvelut sijaitsevat Raution keskustassa.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Alueen kunnallistek-
niikka. Punaisella värillä on esi-
tetty viemärit, sinisellä vesijoh-
dot, ja vihreällä hulevesiputkisto. 
 
 
 
 

http://gtkdata.gtk.fi/Maankamara/index.html
http://gtkdata.gtk.fi/Maankamara/index.html


 
 

7 

Kaava-alueen kadut ovat sorapintaisia ja kapeahkoja; tonttien väliset viheralueet pääasiassa luon-
nontilaisia.  

 
Kaava-alue sijoittuu pääosin kunnallisteknisen verkoston varrelle.  Vääräjoen itärannalla, Putsa-
rinpolun päässä on jätevedenpuhdistamo, joka on valmistunut vuonna 1998. 
 
 

  
Kuvat 3 ja 4. Pihapiirejä voimassa olevan kaavan alueelta Kivimaantien varrelta 
 
 

  
Kuvat 5 ja 6. Kivimaantien uudempia rakennuksia 
 
 

  
Kuvat 7 ja 8. Rakennuskantaa Kivirinteeltä 
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Kuvat 9 ja 10. Petäistön pihapiiriä ja peltoja 
 
 
Maanomistus 
Kaavoitettavan alueen maanomistus on pääosin Kalajoen kaupungilla. Kivimaantien ja Niemelän-
tien välisistä asuintonteista suurin osa sekä joen itäpuoleinen alue on yksityishenkilöiden omis-
tuksessa. Laajennusalueen maanomistus on siirtynyt Kalajoen kaupungille vuonna 2015. 
 

 
 

Kuva 11. Kaupungin maanomistus on esitetty harmaalla 

 



3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

3.2.1.1 Maakuntakaava 
 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 

Ympäristöministeriön 17.2.2005 vahvistamassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa alue kuu-
luu taajamatoimintojen alueeseen (A). Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja 
muiden työpaikka-alueiden ym. taajama-toimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Maa-
kuntakaavan uudistus on käynnissä ja ensimmäisen vaihemaakuntakaava on vahvistettu 
23.11.2015. Suunnittelualue on osoitettu 1. vaihemaakuntakaavassa taajamatoimintojen alueeksi 
(A).  

   

 
 
Kuva 2. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta 

 
 
Maakuntakaavan taajamatoimintojen alueen suunnittelumääräyksien mukaan yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa tulee alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja mitoituksessa kiinnittää eri-
tyistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien toiminnallis-taloudelliseen edullisuuteen, 
ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituk-
sessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alu-
eilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hah-
mottuvaksi keskukseksi.  
 
Maankäyttöratkaisuissa tulee pyrkiä hyvään energiatalouteen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoi-
tuksessa tulee määritellä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kannalta edulliset vyöhykkeet taa-
jamarakenteen perustaksi. Lisäksi tulee huomioida kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymi-
nen sekä uudisrakentamisen sopeutuminen rakennettuun ympäristöön.  

 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaavan ehdotus on ollut nähtävillä 5.9.-4.10.2016.  
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Luonnoksessa Rautioon on osoitettu kaksi muinaismuistoa (muinaisjäännösrekisterin mukaisesti), 
jotka kuitenkin suoritetun inventoinnin perusteella ovat tuhoutuneet, sekä maakunnallisesti ar-
vokas rakennetun kulttuuriympäristön alue, joka Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympä-
ristö 2015 -selvityksen mukaan kohdistuu osin myös kaavamuutosalueelle Vääräjoen itäpuolelle 
nykyisten korttelien 15 ja 16 alueelle sekä niiden ympäristöön. Kaava-alueella ei kuitenkaan si-
jaitse yhtään em. selvityksessä mainittuun alueeseen kuuluvaa kohdetta.  

 

 
 

Kuva 12. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaavan ehdotuksesta. 
 

 
 

 

Kuva 13. Ote Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015 -inventointikertomuk-
sesta. 

 

3.2.1.2.Yleiskaava 

Alueella ei ole voimassa yleiskaavaa. 
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3.2.1.3. Raution asemakaava 

Asemakaavanmuutosalueella on voimassa asemakaava vuodelta 1982. Asemakaava on osittain 
toteutunut. Kaavassa on tarkistamisen tarpeita toteutuneiden kortteleiden osalta ja tavoitteet 
erityisesti jokivarren itäpuoliselta osalta ovat muuttuneet. 

 

 
 

Kuva 5. Ote Raution ajantasa-asemakaavasta 
 
 

Rakennusjärjestys 

Rakennusjärjestys on hyväksytty Kalajoen valtuustossa 30.1.2003 § 9. 
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Rakennuskiellot 

Suunnittelualue ei ole rakennuskiellossa. 

 

Pohjakartta 

Suunnittelualueelle on tehty numeerinen pohjakartta vuoden 2009 ilmakuvausten perusteella. 

Pohjakartta on päivitetty kesällä 2016. Korkeuskäyrät on vuonna 2012 muutettu N2000-järjestel-

mään. 

 

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 

Raution asemakaavaan on toivottu laajennusta ja uudistusta jo useita vuosia. Kaavahanke on pää-
tetty käynnistää maakauppojen onnistuttua keväällä 2015. Lisäksi Kalajoen Vanhan Apteekin ra-
kennuksen purettavana ostanut yksityishenkilö lähestyi kaupunkia toiveenaan mahdollinen sijoi-
tuspaikka rakennukselle omistamallaan maalla Rautiossa. Hanke vaati kaavamuutosta. Alueet 
päätettiin kaavoittaa kerralla, sillä niistä oli muodostettavissa kokonaisuus. Kaavanmuutosalueen 
rakentuneilla alueilla on tarvetta tarkistaa kaavamerkintöjä nykyisiä vastaaviksi, tonttirajoja vas-
taamaan nykyisiä maanomistusoloja sekä korttelikohtaisesti rakennusoikeuksia ja kerroslukuja.  

  

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Raution asemakaavan muutos ja laajennus on esitetty kaavoituskatsauksissa 2004-2016. Kaava-
hanke on saatettu vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 21.9.2015 § 211. 
 

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 huomatta-

vasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osal-

lisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, esimerkiksi arvioida kaavan vaikutuksia ja 

lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä, tai jättää muistutuksia kaavaehdotuksesta.  

Viranomaisia ovat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjan-
maan liitto, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Pohjois-Pohjanmaan museo sekä Kalajoen kaupungin 
ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta. Muita toimijoita alueella ovat Elisa Oyj, Elenia Verkko 
Oy, Vesikolmio Oy sekä Osuuskunta Valkeavesi. Alueella toimivia yhdistyksiä ovat Raution kyläyh-
distys ry ja Raution Kotiseutuyhdistys ry. 
 
Kaavamuutoksen vireilletulosta sekä alueelle laaditusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
on ilmoitettu osallisille kirjeellä, kaupungin ilmoitustaululla sekä ilmoituksella Kalajokiseutu-leh-
dessä 1.10.2015. 
 
Kaavaluonnoksen nähtävilläolon (25.8. – 16.9.2016) aikana saatiin viisi lausuntoa. Lausunnoissa 
esitettiin arkeologisen selvityksen tekemistä, joka on loka-marraskuun aikana laadittu. 
 
Referoitu palaute ja vastineet ovat liitteenä 5. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
on liitteenä 2. 
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Viranomaisneuvottelun järjestämiselle ei nähty tarvetta sen jälkeen, kun päätettiin päivittää alu-
een arkeologinen selvitys.  Kaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville 19.12.2016-20.1.2017. 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

Asemakaavan tavoitteena on laajentaa Raution tonttitarjontaa kylän keskustan tuntumaan ja jo-
kivarteen. Alueella tarkastellaan virkistysalueiden ja -reittien riittävyyttä ja pyritään parantamaan 
niitä mahdollisuuksien mukaan. Samalla tarkastellaan Kalajoentien ja Vääräjoen väliselle alueelle 
eri maankäyttövaihtoehtoja, puistoaluetta, asuinpientaloaluetta sekä mahdollisuutta osoittaa ra-
kennuspaikkaa ja pohtia käyttötarkoitusta Kalajoen Vanhan Apteekin rakennukselle. Alueen omis-
taa yksityinen taho, jonka kanssa on tehty kaavoitussopimus.  
 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

Niin sanottuun Petäistön kortteliin suunniteltiin useampaa eri maankäyttövaihtoehtoa. Kaava-
merkintänä asuinliikerakentaminen kuitenkin mahdollistaa kortteliin sellaiset toiminta- ja käyttö-
mahdollisuudet, joita maanomistaja tontille ja rakennukselle toivoo.  
 

4.6 Asemakaavaluonnos 

Kaavaluonnos oli nähtävillä 25.8. – 16.9.2016. 
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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 

Kaava jakautuu kahteen osa-alueeseen, joita erottaa Vääräjoki. Vääräjoen länsirannalle on osoi-

tettu nykyisen pientaloalueen laajennus, jossa uudet tontit luontevasti laajentavat olemassa ole-

vaa asuinaluetta siten, että nykyisten katualueiden rakentamattomat reunat tulevat rakentami-

sen piiriin ja alue laajenee lyhyehköjen pistokatujen varsille osoitettavilla kortteleilla. Alueelle on 

osoitettu yhteensä 14 uutta erillispientalotonttia, jotka sijoittuvat Kivimaantien ja Kivirinteen 

muodostaman kaaren länsi- ja pohjoispuolille. Näistä tonteista yksi on jo vanhastaan rakennettu. 

Korttelien 28 ja 29 välillä sijaitseva tervahauta on rajattu korttelialueen ulkopuolelle, jotta sen 

säilyminen olisi todennäköisempää. Voimassaolevan kaavan kortteleiden 18 ja 17 välillä kortteli-

alueen rajauksia on muutettu samoin kuin korttelien 19 ja 20 välillä siten, että olemassa olevat 

rakennuspaikat ja reittiyhteydet on saatu luontevasti sijoitettua kaava-alueelle.  Lisäksi kaava-

alueella on 9 jo rakennettua AO-tonttia sekä 1 vielä rakentamaton tontti, joiden osalla muutok-

set ovat vähäisiä, lähinnä pieniä tarkennuksia korttelin ja tontin rajoihin. 

Vääräjoen itärannalle on osoitettu vain kaksi tonttia, kun voimassa olevassa asemakaavassa alu-

eella on useampia pientalotontteja. Petäistöntien eteläpuolelle on osoitettu asuin-, liike- ja toi-

mistorakennusten tontti, jolle on suunniteltu siirrettäväksi Kalajoen vanhan apteekki. Putsarin-

polun pohjoispuolelle on lisäksi osoitettu yksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontti (AL-4) 

siirrettäviä rakennuksia varten. Kaavamerkintä on valmisteltu yhteistyössä maanomistajan 

kanssa. 

 

Virkistysalueet ja reitit 
 
Kaavaan on osoitettu ohjeellisen ulkoilureitin varaukset alueella jo sijaitsevan valaistun ladun koh-
dalla. Muutoinkin alueelle on osoitettu varaukset katuja yhdistäviä ulkoilureittejä varten, mutta 
muutoin varsinaisia rakennettuja virkistysalueita ei kaava-alueelle ole osoitettu. Luonto on kaava-
alueella helposti saavutettavissa korttelialueiden väliin osoitettuja lähivirkistysalueita pitkin. 

 
Kadut 
 
Nykyisen voimassaolevan asemakaavan mukainen Kivimaantie esitetään kaavassa jaettavaksi kah-
teen osaan, joista läntisempi, pidempi osa olisi jatkossakin Kivimaantietä. Vääräjoelta alkava osa 
Kivimaantietä muutetaan Kivirinne-nimiseksi kaduksi ja niiden välinen rakentamatta oleva katu-
osa muutetaan lähivirkistysalueeksi, jonka läpi kuitenkin mahdollistetaan kevyen liikenteen yh-
teyden toteuttaminen. Kivimaantieltä haarautuu uusi Kivikuja, jolta on käynti korttelin 31 uusille 
tonteille. Kivirinne-kadulta haarautuu uusi Kivenlaita-niminen katu, jolta vielä kevyen liikenteen 
yhteys länteen kaava-alueen rajan mukaisesti. Vääräjoen itärannalla Petäistöntien katualue muut-
tuu suoraan jokirantaan johtavaksi, josta eteenpäin kaavaan esitetään silta paikalle, jolla on aikai-
semminkin sijainnut silta. Sillanperustuksia on edelleen nähtävissä joen molemmilla rannoilla. Sil-
lan kautta katuyhteys jatkuu joen länsirannalle Niemeläntiehen yhtyen. Niemeläntie muuttuu 
kaavanlaajennusalueella kaduksi, kun se nykyisellään on maantiealuetta. 
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5.1.1 Palvelut 
Alueelle on suunniteltu kahta asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelia, joista Petäistöntien 
varressa sijaitsevaan kortteliin 16 on tarkoitus sijoittaa Kalajoen Vanhan Apteekin rakennus. 
Asuinliikerakentaminen mahdollistaa esimerkiksi tapahtumien järjestämisen tai liiketoimintaa 
tontille. Putsarinpolun varteen on osoitettu toinen asuin-, liike- ja toimistorakennusten kortteli 
alueelle siirrettäviä rakennuksia varten. Muita palvelu- tai liiketoimintaan liittyviä korttelialueita 
ei asemakaavassa esitetä.  
 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Asemakaavassa on pyritty esittämään luontevalla tavalla yhdyskuntarakenteen laajentamista ole-
massa olevaa kunnallisteknistä verkostoa hyödyntäen. Kaava-alueen lähivirkistysalueet jäävät 
pääasiallisesti luonnontilaisiksi ja kaava-alueeseen rajoittuvat alueet länsipuolella ovat metsäalu-
eita, joita asukkaat voivat hyödyntää virkistykseen. 
 

5.3 Korttelialueet ja mitoitus 
Alueelle on osoitettu yhteensä 14 uutta AO-tonttia (erillispientalojen korttelialue), joista yksi on 
jo rakennettu. Näiden lisäksi kaava-alueella on 10 jo rakennettua ja 1 rakentamaton voimassaole-
van kaavan mukainen AO-tontti. Lisäksi Vääräjoen itärannalle on osoitettu kaksi AL-korttelia 
(asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue). 
 
Uusien rakentamattomien AO-tonttien koko vaihtelee 1541 m²:n ja 2650 m²:n välillä. AO-tonttien 
tehokkuudeksi on osoitettu pääosin osoitettu e=0,15 (kortteleissa 18 ja 19 e=0,20). AP-korttelissa 
tehokkuusluku on e=0,20 ja AL-korttelissa e=0,15. Pientalotonttien kerrosluvut ovat Iu½ ja AL-
kortteleissa II. 
 

5.4 Kaavan vaikutukset 
Raution asemakaavan muutoksella ja -laajennuksella on muun muassa vaikutuksia alueen yhdys-
kuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, luontoon, maisemaan, liikenteen ja teknisen 
huollon järjestämiseen, talouteen, terveyteen ja turvallisuuteen, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin.  
 
Kaavan toteutuminen mahdollistaa Raution keskustan laajenemisen nykyisen yhdyskuntaraken-
teen välittömään läheisyyteen siten, että voidaan tehokkaammin hyödyntää nykyistä kunnallis-
teknistä verkostoa. Asemakaava mahdollistaa uuden asutuksen sijoittumisen Raution keskusta-
alueelle, mikä ehkäisee ei-toivottavaa asutuksen hajautumista. 
 

5.4.1 Sosiaaliset vaikutukset 
Kaavanmuutoksen ja -laajennuksen sosiaaliset vaikutukset liittyvät moniin kaavan mahdollista-
miin tekijöihin, kuten maisemanmuutokseen, yhdyskuntarakenteen laajenemiseen, asuin- ja liike-
rakentamisen mahdollistamiseen sekä virkistysalueiden rakentumiseen.  
 
Koska kaavan laajennus lisää tonttitarjontaa, samalla mahdollisuus lapsiperheiden muuttamiseen 
alueelle kasvaa. Päiväkotien ja koulun käyttöaste kasvaa. Kalajoen kaupunki on tehnyt päätöksen 
16.12.2014 §130, että mikäli oppilasmäärä on ennustusjaksolla  Raution, Kärkisen ja Typön alu-
eella noin 120 vuosiluokilla  0 – 6, käynnistetään Raution aluekoulun/monitoimitalon rakentami-
sen suunnittelu viimeistään vuoteen 2019 mennessä. 
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Kaavaratkaisussa on osoitettu kaavan laajennusalueelle ainoastaan asuinpientaloaluetta. Alueella 
on pientalotonteille kysyntää, ja alue sijoittuu aivan Raution kylän palvelujen tuntumaan. Rauti-
ossa ei ole tällä hetkellä merkittävää kysyntää rivi- tai kerrostalotonteille. Vuokra-asuntoihin 
muuttaa perinteisesti enemmän pienissä perhekunnissa eläviä sekä iäkkäitä ihmisiä, joilla on tarve 
monipuolisempaan palvelutarjontaan. Alueelle syntyy kohtuullisen yhtenäistä omistusasuntojen 
aluetta, jonne muuttaa pääasiassa perheitä. Asuinliikerakentamisen kortteli Vääräjoen itärannalla 
mahdollistaa Kalajoen Vanhan Apteekin rakennuksen siirtämisen tontille tai vaihtoehtoisesti 
asuin-, liike- ja toimistorakentamista. 
 
Alueen asukkaille kaavanmuutoksen toteutuminen tarkoittaa heidän olevan lähiympäristönsä 
muuttumista osittain merkittävästikin erilaiseksi. Tämä koskettaa erityisesti aiemmin toteutumat-
tomien alueiden liepeillä asuvia. Maisemakuva Kivimaantieltä ja Kivirinteeltä on aiemmin ollut 
asuintonteilta kohti metsää, mutta kaavanmuutoksen myötä maisema muuttuu asuinalueeksi.   
 
Kaavanmuutoksessa aiemmin lenkiksi suunniteltu Kivimaantie on suunniteltu katkaistavaksi lähi-
virkistysalueella Kivimaantieksi ja Kivirinteeksi siten, että kevyen liikenteen yhteys katujen välillä 
kuitenkin mahdollistuu. Tällöin vähennetään turhaa ajoneuvoliikennettä alueella, ja liikennetur-
vallisuus paranee.  Kaava-alueella voidaan hyödyntää olemassa olevaa kunnallisteknistä verkostoa 
ja tarvittava uuden rakentaminen on kohtuullisen vähäistä. 

 
Suunnittelualueelle on myös jätetty tilaa alueella jo kulkevalla valaistulle ladulle, joka mahdollis-
taa liikunnan harrastamisen melkein kotipihalta lähtien. Vääräjoen ylittävän sillan toteuttaminen 
mahdollistaa kevyen liikenteen reitistön kehittämisen siten, että voidaan kulkea myös joen mo-
lemmin puolin kiertävää lenkkiä.   
 

5.4.2 Vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön 
Kaava-alueella on hyvin vähän luontoarvoja, joten kaavan vaikutukset luonnonympäristöön ovat 
pienet, kun kaava-alueeseen sisältyvät lähivirkistysalueet nekin jäävät pääosin luonnontilaisiksi. 
Luonnontilainen ympäristö alueella vähenee luonnollisesti alueen rakentuessa. Kasvillisuuteen ra-
kentamisella ei ole suurta vaikutusta ja linnuston määrään sillä voi olla suotuisakin vaikutus, mikäli 
myös uudet asukkaat sijoittavat nykyisten asukkaiden tapaan pihapiireihinsä runsaasti linnun-
pönttöjä.  Muutoin alueen eläimistöön kaavan toteutumisella ei liene suuria vaikutuksia, kun asu-
minen alueella on kohtuullisen luonnonläheistä eikä alueesta rakentamisenkaan myötä muodostu 
kaupunkimaista aluetta. 
 
Maisemaa kaava-alueella muuttaa lähinnä rakentaminen Vääräjoen rantojen avoimille peltoalu-
eille. Metsäisemmällä alueella maisemavaikutukset ovat vähäisempiä eivätkä rakennukset sieltä 
näy maisemassa muutoin kuin aivan lähiympäristössä. 

 
Hanke vaikuttaa myös hulevesien kulkeutumiseen alueella, kun vettä imevän maapohjan pinta-
ala alueella pienenee. Alueen läpi kulkee useita veto-ojia, joihin hulevesiä ohjataan, ja vapaaksi 
jäävä maapohja esimerkiksi puistoalueilla imee vesistä osan. Hulevesien kulun ohjaamiseksi teh-
dään suunnitelmat. 
 
Kaava-alueella ei ole luonnonsuojelualueita tai -kohteita. Kaava-alueella sijaitseva tervahauta on 
rajattu pois korttelialueelta, jotta sen säilyminen olisi todennäköisempää. 
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5.4.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
Asemakaava laajentaa Raution keskustaa olemassa olevaan tiestöön nojautuen. Olemassa oleva 
vesi- ja viemäriverkosto sekä katuverkosto täydentyvät. Kaavan laajennusalue liittyy jo oleviin 
kunnallisteknisiin verkostoihin.  
 
Alueen rakentuessa luonnontilainen, virkistyskäytössä ollut ympäristö alueella vähenee. Maisema 
muuttuu asuinaluemaisemmaksi ja tiiviimmäksi, mutta samalla rakennuskanta voi monipuolistua. 
Kaava-alueen jo olemassa oleva rakennuskanta on kokonaisuudessaan pientaloja, kuten myös 
kaavan laajennusalueet Vääräjoen länsipuolella, joten alue muodostuu yksityiskohdiltaan vaihte-
levaksi pientaloalueeksi suurehkoine tontteineen. Alueelle on jätetty puistoja ja niiden läpi virkis-
tyskäyttöön tarkoitettuja reittejä, jotka yhdistävät alueen katuja. Kaavassa on lisäksi esitetty Vää-
räjoen ylittävä silta kaava-alueen pohjoisreunaan Petäistöntien jatkeella. 
 

5.4.4 Yritysvaikutukset 
Alueen rakentaminen edesauttaa paikallisten yritysten mahdollisuuksia toimia ja kasvaa paikka-
kunnalla. Rakennusliikkeiden lisäksi rakennustavaraliikkeet, puu- ja sisustusalan yritykset hyöty-
vät. Kaava mahdollistaa yritystilojen toteuttamisen asuinliiketonteille.  
 

5.5 Alueen maatalous 
Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee molemmin puolin Vääräjokea maatila, joiden normaali toi-
minta saattaa aiheuttaa kaava-alueelle jonkinlaista haittaa, mutta uuden asukkaan voidaan olet-
taa ymmärtävän maatalouden mahdolliset häiriötekijät asumiselle, kun rakentaminen tapahtuu 
maatalousvaltaisen alueen keskellä sijaitsevan taajaman reuna-alueilla. 
 

5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kaavakartalla. 
 

5.7 Nimistö 
Kaava-alueen uudet kadut on nimetty käyttäen kaava-alueen olevaa nimistöä pohjana. Uusina ka-
dunniminä otetaan käyttöön Kivirinne, Kivenlaita ja Kivikuja.  

 

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

6.1 Toteuttaminen ja ajoitus 

Alueen kunnallistekniikka suunnitellaan todennäköisesti alkuvuodesta 2017. Osa tonteista on jo 
nykyisellään olemassa olevan kunnallistekniikan piirissä ja loppujen osalta kunnallistekniikka on 
tarkoitus toteuttaa vuonna 2017, jonka jälkeen tontit ovat rakennuskelpoiset. Alueen kunnallis-
tekniikan toteuttavat Kalajoen kaupunki, Osuuskunta Valkeavesi ja Elenia Verkko Oy.  

 
Kalajoella 1.12.2016 
 
 
 
 
Mikko Alin 
kaavoituspäällikkö 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 208 Kalajoki Täyttämispvm 29.09.2016
Kaavan nimi Raution asemakaavan muutos ja laajennus KIvimaantien alueella
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 01.10.2015
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus  
Generoitu kaavatunnus  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 11,6880 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 5,2720
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 6,4160
 

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 11,6880 100,0 10042 0,09 5,2720 4959
A yhteensä 6,2962 53,9 10042 0,16 3,1681 4959
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 3,2748 28,0   1,1151  
R yhteensä       
L yhteensä 1,2985 11,1   0,4485  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä 0,8185 7,0   0,5403  

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 11,6880 100,0 10042 0,09 5,2720 4959
A yhteensä 6,2962 53,9 10042 0,16 3,1681 4959
AO 5,1266 81,4 7951 0,16 2,2525 3376
AL 1,1696 18,6 2091 0,18 1,1696 2091
ALK     -0,2540 -508
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 3,2748 28,0   1,1151  
VL 3,2748 100,0   3,2748  
P (Puistoalue)     -2,1597  
R yhteensä       
L yhteensä 1,2985 11,1   0,4485  
Kadut 1,1620 89,5   0,3140  
Kev.liik.kadut 0,1365 10,5   0,1365  
LT     -0,0020  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä 0,8185 7,0   0,5403  
W 0,8185 100,0   0,5403  
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K A L A J O E N  K A U P U N K I  

RAUTION ASEMAKAAVAN MUUTOS 

JA LAAJENNUS KIVIMAANTIEN ALUEELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

2 1 . 9 . 2 0 1 5  |  1 0 . 8 . 2 0 1 6  
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI-
SUUNNITELMAN (OAS) TARKOI-
TUS 

 
Kaavahankkeen tullessa vireille OAS asetetaan 
nähtäville, jotta kuntalaisilla on mahdollisuus 
esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointime-
netelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 
OAS:n nähtävillä olosta ilmoitetaan kaupungin 
ilmoituslehdessä (Kalajokiseutu), virallisella ilmoi-
tustaululla sekä maanomistajille ja muille osallisil-
le kirjeitse. OAS on nähtävillä myös Kalajoen kau-
pungin internet-sivuilla osoitteessa 
www.kalajoki.fi. 

 

MRL 63§:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee 
laatia suunnitelma osallistumis- ja vuorovaiku-
tusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvi-
oinnista. Tarkoitus on, että kaavan osalliset voivat 
saada tietoa kaavan lähtökohdista, aikataulusta 
sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä.  

 

KAAVOITETTAVA ALUE 

 
Kaavoitettava alue sijoittuu Kalajoen Raution 
kylään käsittäen peltoaluetta urheilukentän poh-
joispuolella sekä joen länsipuolella asemakaavoi-
tettua aluetta Kivimaantien ympäristössä sekä 
sen luoteispuolella kaavoittamatonta metsä- ja 
peltoaluetta. Kaavan muutos- ja laajennusalue on 
esitetty kansilehdellä.  

 

ASEMAKAAVOITUSTA OHJAAVAT 
SUUNNITELMAT 

 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 

Ympäristöministeriön 17.2.2005 vahvistamassa 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa alue 
kuuluu taajamatoimintojen alueeseen (A). Mer-
kinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teolli-
suus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajama-
toimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. 
Maakuntakaavan uudistus on käynnissä ja en-
simmäinen vaihemaakuntakaava on hyväksytty 
2.12.2013. Kaava odottaa edelleen ympäristömi-

nisteriön vahvistuspäätöstä. Suunnittelualue on 
esitetty 1. vaihemaakuntakaavassa taajamatoi-
mintojen alueeksi (A).  

 

Maakuntakaavan taajamatoimintojen alueen 
suunnittelumääräyksien mukaan yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa tulee alueiden käyt-
töönottojärjestyksessä ja mitoituksessa kiinnittää 
erityistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonai-
suuksien toiminnallis- taloudelliseen edullisuu-
teen, ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen 
toimintaedellytyksiin. Yksityiskohtaisemmassa 
kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntaraken-
teen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti raken-
netuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehit-
tämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti 
selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi.  

 

Maankäyttöratkaisuissa tulee pyrkiä hyvään 
energiatalouteen. Yksityiskohtaisemmassa kaa-
voituksessa tulee määritellä kävelyn, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen kannalta edulliset vyöhykkeet 
taajamarakenteen perustaksi. Lisäksi tulee huo-
mioida kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säily-
minen sekä uudisrakentamisen sopeutuminen 
rakennettuun ympäristöön.  

 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihe-
kaavan luonnos on ollut nähtävillä 25.3.-
30.4.2015. Luonnoksessa Rautioon on osoitettu 
kaksi muinaismuistoa sekä valtakunnallisesti ar-
vokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde. 

 

Yleiskaava 

Alueella ei ole voimassa yleiskaavaa. 

 

Raution asemakaava 

Alueella voimassa oleva asemakaava on vuodelta 
1982. Asemakaava ei ole kaikilta osin toteutunut. 
Kaavassa on myös tarkistamisen tarpeita toteu-
tuneiden kortteleiden osalta ja tavoitteet erityi-
sesti joen itäpuoliselta osalta ovat muuttuneet. 
Osa hankealueesta on asemakaavoittamatonta. 
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KAAVAN LAATIMISTARVE, LAATI-
JA JA SELVITYKSET 
 

Kivimaantien alueen asemakaavan muutoksen ja 
laajennuksen laatimisen tarve on tullut ajankoh-
taiseksi asemakaavoitetun alueen liepeillä tehty-
jen maakauppojen myötä. Alueella on painetta 
osoittaa pientaloasutusta. Lisäksi kaavanmuutos 
Vääräjoen itäpuolelle on päätetty käynnistää 
maanomistajan toiveesta osoittaa rakennuspaik-
ka rakennushistoriallisesti arvokkaalle Kalajoen 
Vanhan Apteekin rakennukselle.  Maanomistajan 
kanssa on tehty kaavoitussopimus. Alueen kaa-
voittaminen on osoitettu kaavoituskatsauksessa 
2015. Kaava on tarkoitus laatia kaupungin omana 
työnä. Alueelle laaditaan luontoselvitys.  

 

KAAVAN TAVOITTEET JA VAIKU-
TUSTEN ARVIOINTI 
 

Asemakaava muutoksella ja –laajennuksella ta-
voitellaan Raution pientalotonttitarjonnan laajen-
tamista sekä tutkitaan toteutumattomaksi jää-
neelle Vääräjoen itärannalle mahdollisuutta 
osoittaa paikka kulttuurihistoriallisesti merkittä-
välle Kalajoen Apteekille.   Samalla tarkistetaan 
alueella voimassa olevan asemakaavan toteutu-
mista rakennusoikeuksien, kerroslukujen ja ton-
tinrajojen osalta. Virkistysalueita ja reittejä pohdi-
taan.  

 

OSALLISET JA VIRANOMAIS-
TAHOT 
 

Osallisia ovat kaikki, jotka tuntevat itsensä osalli-
siksi. MRL 62§:n mukaan osallisia ovat alueen 
maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työnte-
koon tai muihin oloihin kaava saattaa huomatta-
vasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, 
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osal-
lisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmiste-
luun, esimerkiksi arvioida kaavan vaikutuksia ja 
lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä, tai 
jättää muistutuksia kaavaehdotuksesta.  

 

Viranomaisia ovat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan 
liitto, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Pohjois-
Pohjanmaan museo sekä Kalajoen kaupungin 
tekninen- ja ympäristölautakunta. Muita toimijoi-
ta alueella ovat Elisa Oy, Elenia Verkko Oy, Vesi-
kolmia sekä Osuuskunta Valkeavesi. Alueella toi-
mivia yhdistyksiä ovat Raution kyläyhdistys sekä 
Raution kotiseutuyhdistys. Meneillään olevista 
kaavahankkeista saa tietoa kaavoitustoimesta 
sekä Kalajoen kaupungin nettisivuilta osoitteesta 
www.kalajoki.fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YHTEYSTIEDOT 
 

Kaavoituspäällikkö  Mikko Alin   044-4691 225 

Kaavoitusteknikko  Terho Männistö  044-4691 222 

E-mail: etunimi.sukunimi@kalajoki.fi                 www.kalajoki.fi 
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Kuva 2. Ote Pohjois-Pohjanmaan ensimmäisestä 

vaihemaakuntakaavasta 2013 

Kuva 1. Ote Pohjois-Pohjanmaan voimassa ole-

vasta maakunta-kaavasta 2005. 

Kuva 3. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 

2. vaihekaavan luonnoksesta. 

Kuva 4. Ote Raution ajantasa-asemakaavasta 
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Kaavoitusta säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA). Kala-

joen 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 lau-

sunnot viranomaisilta. Luonnoksen nähtävillä olosta ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin internetsi-

vuilla ja kirjeitse osallisille. Nähtävillä oloaikana kaavaluonnoksesta voi jättää mielipiteitä. Ensimmäinen vi-

ranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa valmisteluvaiheessa. Kaavaluonnos on nähtävissä elo-

syyskuussa 2016. 
 

3. KAAVAEHDOTUS 

MRL 65§, MRA 27§ 

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville kaupunginhallituksen päätöksellä, ja se on julkisesti nähtävillä 30 päi-

vää. Ehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin internetsivuilla ja kirjeitse osalli-

sille. Kaupunkilaisilla ja osallisilla on mahdollisuus tehdä kaavasta kirjallinen muistutus kaavan nähtävillä-

oloaikana. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. Kalajoella muistutukset käsittelee kaavoittaja, elin-

keino- ja maankäyttötoimikunta ja kaupunginhallitus. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet 

osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Tarvittaessa ehdotus-

vaiheessa voidaan järjestää toinen viranomaisneuvottelu. Kaavaehdotus on tavoitteellisesti nähtävillä loka-

marraskuussa 2016. 
 

4. KAAVAN HYVÄKSYMINEN 

MRL 52§ ja 67§ 

Kaupunginvaltuusto käsittelee kaavan hyväksymistä kaupunginhallituksen esityksestä. Hyväksymispäätök-

sestä kuulutetaan paikallislehdissä ja kaupungin internetsivuilla. Kaavan hyväksymistä koskevasta päätök-

sestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytä-

neet. Kaavan hyväksymisestä voi valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskus voi tehdä kaupungille oikaisukehotuksen valitusajan kuluessa. Kaava hyväksytään tavoitteellisesti 

joulukuussa 2016.  
 

5. KAAVAN VOIMAANTULO 

MRA 93§ 

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

Kalajoen kaupunki on aloittanut Raution kyläkeskustan kaavoitustyön. Kaavan vaikutuksia 

selvitettäessä on otettava huomioon sen vaikutukset mm. kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon 

monimuotoisuuteen sekä maisemakuvaan.  Tämä selvitys antaa riittävät perustiedot 

selvitysalueen luonnosta kaavan laatimisen pohjaksi. Selvityksen on tehnyt biologi (FM) 

Mattias Kanckos Essnaturesta  

 

2. Aineisto ja menetelmät     
 

Tämä luontoselvitys sisältää luontotyyppien, kasvillisuuden ja pesimälinnuston selvityksen 

sekä liito-oravaselvityksen ja lepakkoselvityksen. Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys tehtiin 

21.7 2015. Luontoselvityksen tavoitteena on kuvata selvitysalueen kasvillisuuden yleispiirteet 

sekä mahdollisesti löytää uhanalaisia ja suojeltuja kasveja tai luonnonsuojelulain, vesilain tai 

metsälain mukaan suojeltuja luontotyyppejä. Lain mukaan suojeltujen luontotyyppien lisäksi 

kartoitettiin myös paikallisesti harvinaisia luontotyyppejä, jotka voivat olla tärkeitä luonnon 

monimuotoisuudelle tai olla uhanalaisten ja suojeltujen lajien elinympäristöjä. Luontoselvitys 

sisältää myös liito-oravaselvityksen. Liito-oravaa kartoitettiin etsimällä lajin helposti 

tunnistettavia ulosteita sopivien, suurten puiden alta. Liito-oravaselvitys tehtiin 21.5 2015. 

Muiden nisäkkäiden jälki- ja näköhavaintoja on myös mainittu tekstissä. Lintuselvitys tehtiin 

yhteensä kolmena aamuna lintujen parhaana lauluaikana aamulla kello 4-10 välisenä aikana. 

Linnustoselvitys tehtiin 21.5., 2.6. ja 16.6.2015. Kaikki laulavat linnut kirjattiin ja niiden 

reviirit merkittiin kartoille. Lepakkokartoituksen ja arvioinnin perusteena on käytetty ohjeina 

Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen laatimia kartoitusohjeita. Kartoitusyöt tehtiin 21.-

22.7. sekä 24.-25.8.2015. Sääolosuhteet olivat kartoitusöinä lepakoiden saalistukselle otollisia 

(lämpötila yli 10 °C, tuuli heikkoa, ei sadetta). Kartoitus aloitettiin noin puoli tuntia 

auringonlaskun jälkeen. Aluetta kartoittaessa otettiin huomioon lepakoille mahdollisesti 

tärkeät saalistusalueet ja levähtämispaikat, kuten asuinrakennukset, vanhat metsiköt ja 

yksittäiset vanhat haavat/männyt/koivut. Lepakkokartoitus alueella suoritettiin jalan käyttäen 

apuna kiikareita, GPS:ää ja ultraäänitallenninta (Pettersson Ultrasound Detector D240X). 

Tallennetut kaikuluotausäänet analysoitiin tarvittaessa siihen tarkoitetulla ohjelmistolla 

(BatSound©). Arviointikohteen luonteesta johtuen muiden eliöryhmien erillisselvityksiä ei 

katsottu tässä hankkeessa olevan tarpeen tehdä, koska niihin ei kohdistu merkittäviä 

vaikutuksia.  
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3. Alueen yleiskuvaus 

 
Rautio sijaitsee noin 30 kilometriä Kalajoesta etelään. Ylivieskaan Rautiosta on matka noin 

20 kilometriä. Selvitysalue sijaitsee Vääräjoen molemmin puolin. Selvitysalueen koko on 

noin 16 hehtaaria mutta tästä on kuitenkin vain vähän metsiä. Asemakaava-alue sijaitsee 

nimittäin Raution kyläkeskustan tuntumassa ja alueella on jo nyt paljon asutusta, teitä ja suuri 

tieristeys. Alueen etelärajana on Kannuksen-Alavieskantie, tie numero 7720. Alueen 

pohjoispuolella kulkee myös tie numero 774, Raution-Sievintie. Lisäksi alueella on paljon 

yhteiskuntapalveluja, kuten kirkko, nuorisotalo, jalkopallokenttä, pankki ja kahvila. Alueella 

on myös pari hehtaaria peltoja. Ainoastaan alueen lounaisosassa on rakentamatonta yhtenäistä 

metsää. Alueen metsistä kaikki ovat suhteellisen karuja männiköitä. Alueella on myös ojitettu 

räme, Hautaräme, sekä suurella alueella nuorta mäntytaimikkoa. Vääräjoen lisäksi alueella ei 

ole vesistöjä. 

 

 
 

Kuva 1. Selvitysalueen sijainti Kalajoella. 
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4. Kasvillisuus ja luontotyypit     

 
Kasvillisuuden kuvaus on tehty kuviokohtaisesti ja erilaisia kuvioita on tässä raportissa 7. 

Kuvioiden sijainti käy ilmi alla olevasta kartasta (kuva 2). 

 

 
 

Kuva 2. Selvitysalueen kasvillisuuskuviot. 

 

Kuvio 1. Noin 60-vuotinen, harva talousmännikkö jossa puukerroksessa kasvaa ainoastaan 

mäntyjä (Pinus sylvestris). Paikoin pohjoisessa männikkö on noin 80-vuotinen. Pensaskerros 

puuttuu laajalla alueella, mutta pohjoisessa tavataan paikoin vähän katajia (Juniperus 

communis) ja nuoria pihlajia (Sorbus aucuparia). Kenttäkerroksessa kasvaa mustikkaa 

(Vaccinium myrtillus), kevätpiippoa (Luzula pilosa), puolukkaa (Vaccinium vitis-idaea), 

variksenmarjaa (Empetrum nigrum) ja kanervaa (Calluna vulgaris). Metsätyyppi on kuivahko 

kangas (VT). 

 

Kuvio 2. Hautaräme on voimakkaasti ojitettu isovarpuräme (IR). Puukerroksessa esiintyy 

ainoastaan kitukasvuisia mäntyjä (Pinus sylvestris). Kenttäkerroksessa kasvaa juolukkaa 

(Vaccinium uliginosum), vaiveroa (Chamaedaphne calygulata), variksenmarjaa (Empetrum 

nigrum), tupasvillaa (Eriophorum vaginatum), suomuurainta (Rubus chamaemorus) ja 

mustikkaa (Vaccinium myrtillus). Suolla on ajettu mönkijällä ja paikoin on syntynyt syviä 

ajouria.  
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Kuvio 3. Noin 12-vuotinen, harvennettu ja harva mäntytaimikko. Puu- ja pensaskerroksessa 

esiintyy ainoastaan mäntyjä (Pinus sylvestris). Paikoin esiintyy yksittäisiä hieskoivuja (Betula 

pubescens). Kenttäkerroksessa kasvaa puolukkaa (Vaccinium vitis-idaea), kanervaa (Calluna 

vulgaris), maitohorsmaa (Epilobium angustifolium) ja juolukkaa (Vaccinium uliginosum). 

Metsätyyppi on tässäkin kuivahko kangas (VT).  

 

 

 

 
 

Kuva 3. Hautaräme kuviossa 2 on ojitettu isovarpuräme. 

 

Kuvio 4. Entinen, ojitettu pelto, joka on kasvanut umpeen kauan sitten. Kuviossa kasvaa nyt 

noin 30-vuotista koivuvaltaista lehtimetsää. Puukerroksessa esiintyy myös runsaasti haapoja 

(Populus tremula), harmaaleppiä (Alnus incana) ja hieskoivuja (Betula pubescens). 

Pensaskerroksessa kasvaa erittäin runsaasti pajuja (Salix sp.). Kenttäkerroksessa tavataan 

metsäkortetta (Equisetum sylvaticum), maitohorsmaa (Epilobium angustifolium), suo-

orvokkia (Viola palustris), mesimarjaa (Rubus arcticus), huopaohdaketta (Cirsium 

helenioides) sekä paikoin runsaasti vadelmaa (Rubus idaeus) ja mesiangervoa (Filipendula 

ulmaria), metsäalvejuurta (Dryopteris carthusiana) ja nokkosta (Urtica dioica),  

 
Kuvio 5. Noin 50-vuotinen harva ja puhdas männikkö. Puukerroksessa kasvaa ainoastaan 

mäntyjä (Pinus sylvestris). Pensaskerroksessa esiintyy paikoin vähän katajia (Juniperus 

communis). Kenttäkerroksen valtalajit ovat: puolukka (Vaccinium vitis-idaea), variksenmarja 

(Empetrum nigrum), juolukka (Vaccinium uliginosum), kanerva (Calluna vulgaris), suopursu 

(Ledum palustre) ja mustikka (Vaccinium myrtillus). Metsätyyppi on kuivahko kangas (VT). 

Kuva kuviosta on raportin etusivulla. 
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Kuvio 6. Noin 60-vuotinen harva männikkö, jossa vain vähän kuusia (Picea abies) ja 

lehtipuita puukerroksessa. Pensaskerroksessa kasvaa paikoin myös vähän kuusia (Picea 

abies). Kenttäkerroksen valtalajit ovat: puolukka (Vaccinium vitis-idaea), variksenmarja 

(Empetrum nigrum), juolukka (Vaccinium uliginosum), kanerva (Calluna vulgaris), suopursu 

(Ledum palustre) ja mustikka (Vaccinium myrtillus). Metsätyyppi on kuivahko kangas (VT).  

 

 
 

Kuva 4. Kuviossa 6 on omakotitalojen välissä noin 60-vuotinen puhdas talousmännikkö. 

 

Kuvio 7. Vanha ja harva, yli 100-vuotinen, aukkoinen ja mäntyvaltainen sekametsä. 

Puukerroksessa kasvaa myös runsaasti kuusia (Picea abies) sekä järeitä rauduskoivuja (Betula 

pendula). Pensaskerroksessa sekä alikasvustona esiintyy vähän kuusia (Picea abies) ja katajia 

(Juniperus communis). Kenttäkerroksessa tavataan metsäalvejuurta (Dryopteris carthusiana), 

vadelmaa (Rubus idaeus), maitohorsmaa (Epilobium angustifolium), mustikkaa (Vaccinium 

myrtillus), juolukkaa (Vaccinium uliginosum), puolukkaa (Vaccinium vitis-idaea), metsätähteä 

(Trientalis europaea) ja metsäimmarretta (Gymnocarpium dryopteris). Kuviossa on myös 

pieni umpeen kasvanut niitty, jossa kenttäkerroksessa kasvaa ahomansikkaa (Fragaria vesca), 

nurmipuntarpäätä (Alopecurus pratensis), luhtarölliä (Agrostis canina), koiranputkea 

(Anthriscus sylvestris), kevätpiippoa (Luzula pilosa), huopaohdaketta (Cirsium helenioides), 

nokkosta (Urtica dioica), niittyleinikkiä (Ranunculus acris), juolavehnää (Elytrigia repens), 

siankärsämöä (Achillea millefolium) ja nurmitädykettä (Veronica chamaedrys). 
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5. Linnusto 

 
Raution selvitysalueelta tavattiin kesällä 2015 yhteensä 19 eri pesivää lintulajia ja kaiken 

kaikkiaan 72 paria (taulukko 1). Alueen pesimälinnusto on selvityksen mukaan tavanomainen, 

ja harvinaisia tai uhanalaisia lajeja on vähän. Alueella on paljon omakotitaloja ja niiden 

pihoilla on erittäin paljon pönttöjä. Kolopesijöitä on näin ollen erittäin runsaasti; talitiainen (6 

paria), kirjosieppoa (5 paria), leppälintua (4 paria), harmaasieppoa (3 paria) ja sinitiainen (2 

paria). Runsaslukuisimmat lajit, keltasirkku, pajulintu ja peippo, ovat myös Suomen 

runsaslukuisimmat lajit. Alueella on paikoin lännessä suhteellisen paljon varttuneita 

mäntyvaltaisia metsiä, mikä myös näkyy pesimälinnustossa. Sekä punarinta, peippo että 

vihervarpunen viihtyvät vanhoissa havumetsissä. Alueella on myös sellaisia lajeja, jotka 

pesivät metsän ja pellon reunametsillä. Tällaisia lajeja ovat mm. keltasirkku ja sepelkyyhky. 

Pesimälinnustoon kuuluu myös varpunen (Passer domesticus), pikkuvarpunen (Passer 

montanus) sekä naakka (Corvus monedula). Niiden määrää ei ole sen tarkemmin kartoitettu 

koska ne pesivät useimmin pihapiirillä. Pesimälinnuston lisäksi alueella liikkui fasaaneja 

(Phasianus colchicus) ja on todennäköistä että fasaani myös pesii alueella. Yhteenvetona 

voidaan sanoa että alueen merkitys linnustolle on vähäinen.  

  

 

Taulukko 1. Selvitysalueen pesimälinnusto 

 

Laji Parimäärä Huomautus 

Pajulintu Phylloscopus trochilus 15  

Peippo Fringilla coelebs 6  

Talitiainen Parus major 6  

Keltasirkku Emberiza citrinella 5  

Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 5  

Västäräkki Motacilla alba 5  

Vihervarpunen Carduelis spinus 4  

Lehtokerttu Sylvia borin 4  

Leppälintu Phoenicurus phoenicurus 4  

Harmaasieppo Muscicapa striata 3  

Metsäkirvinen Anthus trivialis 3  

Punakylkirastas Turdus iliacus 3  

Punarinta Erithacus rubecula 2  

Sinitiainen Parus caeruleus 2  

Viherpeippo Carduelis chloris 1  

Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix 1 NT 

Harakka Pica pica 1  

Rautiainen Prunella modularis 1  

Punatulkku Pyrrhyla pyrrhyla 1  

Yhteensä 72  
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6. Liito-orava 
 

Liito-orava kuuluu vaarantuneisiin lajeihin (VU) uusimman uhanalaisluokituksen mukaan ja 

laji on myös on sisällytetty EU:n luontodirektiivin liitteeseen IV (a). Direktiivin mukaan liito-

oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä.  

 

Selvitysalueella ei esiinny liito-oravaa ja alueella ei ole lainkaan liito-oravalle sopivia 

kuvioita.  

 

7. Lepakot 

 
Kaikki Suomessa tavattavat lepakkolajit ovat rauhoitettuja. Kaikki lepakkolajimme kuuluvat 

lisäksi EU:n Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajilistaan ja Luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan 

lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. 

Näitä ovat lisääntymispaikat, muut kesä-, kevät- ja syysaikaiset päiväpiilot sekä 

talvehtimispaikat. Ripsisiippa (Myotis nattereri) on Suomessa arvioitu erittäin uhanalaiseksi 

(EN) lajiksi ja pikkulepakko (Pipistrellus nathusii) vaarantuneeksi (VU) uusimman, vuonna 

2010 valmistuneen uhanalaisuusarvioinnin mukaan. Tämän lisäksi Suomi on osapuolena 

Euroopan lepakoidensuojelusopimuksessa (EUROBATS 1999). Sopimus velvoittaa 

osapuolimaita huolehtimaan lepakoiden suojelusta lainsäädännön kautta sekä tutkimusta ja 

kartoituksia lisäämällä. EUROBATS-sopimuksen mukaan osapuolimaiden tulee pyrkiä 

säästämään lepakoille tärkeitä ruokailualueita sekä siirtymä- ja muuttoreittejä.  
 

Lepakoille tärkeät alueet 

Alueiden arvo lepakoille luokitellaan Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen antaman 

ohjeistuksen mukaan seuraavalla tavalla.  

 

Luokka I: Lisääntymis- tai levähdyspaikka. Hävittäminen tai heikentäminen 

luonnonsuojelulaissa kielletty.  

 

Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. Maankäytössä huomioitava alueen arvo 

lepakoille (EUROBATS sopimus). 

 

Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue. Maankäytössä mahdollisuuksien mukaan 

huomioitava alueen arvo lepakoille. 

 

Lepakkohavainnot käyvät ilmi kuvasta 5. Kahden kartoitusyön aikana tehtiin yhteensä viisi 

lepakkohavaintoa saalistelevista yksilöistä. Ensimmäisen yön (20.-21.7.) aikana havaittiin 

kolme saalistavaa pohjanlepakkoa sekä tehtiin lisäksi pari havaintoa ylilentävistä 

pohjanlepakoista. Toisen yön aikana (17.-18.7.) havaittiin ainoastaan kaksi pohjanlepakkoa ja 

molemmat saalistelivat samalla piha-alueella. Myös toisen yön aikana tehtiin muutama 

havainto ylilentävistä pohjanlepakoista. Havaituista lepakoista kaikki kuuluivat Suomessa 

yleiseen pohjanlepakoiden lajiin (Eptesicus nilssonii), joita havaitaan lähes aina kartoitusten 

yhteydessä. Yksi varma pohjanlepakon lisääntymis- ja levähdyspaikka myös löytyi ja se oli 

autio vanha talo Kannuksentien varrella. Molempina kartoitusöinä tästä rakennuksista lähti 

ainakin yksi pohjanlepakko. Autiotalon piha oli myös lepakoille tärkeä saalistusalue. Raution 

hautausmaa ja kirkko lähiympäristöineen näyttäisi myös olevan lepakoille tärke saalistusalue 

ja mahdollisesti myös lisääntymis- tai levähdyspaikka. Kirkko ja hautausmaa ovat kuitenkn 

selvitysalueen ulkopuolella eikä siihen ympäristöön kohdistu vaikutuksia.  
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Selvitysalueella on siis yksi luokkaan I kuuluva alue, joka on lain mukaan suojeltu ja se on 

autiotalo Kannuksentien varrella. Muut lepakkohavainnot kuuluvat luokaan III. Nämä alueet 

ovat kuitenkin talojen pihapiirit tai kirkko lähiympäristöineen, joten niihin ei kohdistu 

kielteisiä vaikutuksia kaavaassa.  

 

 
 

Kuva 5. Selvitysalueen lepakkohavainnot. 

 

8. Viitasammakko 

 
Viitasammakko (Rana arvalis) on myös kuten liito-orava sisällytetty EU:n luontodirektiivin 

liitteeseen IV (a). Direktiivin mukaan viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 

hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Tämä koskee kaikkia esiintymispaikkoja, myös 

suojelualueiden ulkopuolella. Viitasammakko on kuitenkin erittäin yleinen useissa Suomen 

vesistöissä. Kaikki sammakkolajit ovat Suomessa myös rauhoitettuja.  

 

Vääräjoki virtaa selvityalueen läpi erittäin nopeasti ja sillan alla on koski-osuus. Koska 

viitasammakko ei voi kutea virtaavassa vedessä, alueella ei ole lajille tärkeitä lisääntymis- ja 

levähdyspaikkoja. Viitasammakko saattaa kuitenkin tästä huolimatta esiintyä alueella, mutta 

asemakaavalla ei ole vaikutuksia lajille.  
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9. Saukko 
 

Saukko (Lutra lutra) on myös kuten liito-orava sisällytetty EU:n luontodirektiivin liitteeseen 

IV (a). Direktiivin mukaan saukon lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja 

heikentäminen on kiellettyä. Tämä koskee kaikkia esiintymispaikkoja, myös suojelualueiden 

ulkopuolella. Saukko on nykyisin suhteellisen runsaslukuinen useissa Suomen järvissä ja 

joissa. Laji esiintyy nykyisin myös merellä. Saukko on myös kokonaan rauhoitettu Suomessa. 

On erittäin todennäköistä, että saukko esiintyy Vääräjoella myös selvitysalueella. Etenkin 

talvella on todennäköistä, että saukko käy kalastamassa koskessa. Tämä selvitys ei sisällä 

varsinaista saukkoselvitystä mutta alueen ranta-alueet kartoitettin tarkasti eikä siellä ollut 

saukon lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. Selvityksen aikana ei myöskään havaittu saukkoja. 

Asemakaavaassa ei ole tulossa sellaisia suosituksia, että Vääräjoelle kohdistuisi kielteisiä 

vaikutuksia, joten kaava ei myöskään vaikuta saukkoihin millään tavalla. 

 

10. Muu eläimistö 
 

Selvityksen aikana 21.7. havaittiin rusakko (Lepus europaeus), mutta muuten ei tehty 

havaintoja nisäkkäistä.  

 

11. Suositukset kaavan laatimiseksi 
 

Selvitysalueesta ei löytynyt suojeltavia luontotyyppejä tai kasveja, eikä alueella ole myöskään 

metsälain, vesilain tai luonnonsuojelulain mukaan suojeltavia kohteita. Alueella tavattiin 

vähän harvinaisia lintuja ja ainoastaan yksi silmällä pidettävä lintulaji, sirittäjä. Alueella ei ole 

liito-oravia, eikä sopivia lisääntymis- tai levähdysalueita saukoille tai viitasammakoille. 

Alueella esiintyy pohjanlepakoita ja yksi pohjanlepakon lisääntymis- ja levähdyspaikka on 

kaavaassa otettu huomioon (kuva 6). Jos joskus tulevaisuudessa vanha autiotalo halutaan 

purkaa, on lepakoiden esiintyminen talossa selvitettävä tarkemmin ja erityislupaa haettava 

talon purkamiseen. Yleisesti voidaan sanoa että Raution keskustassa sijaitsevalla asemakaava-

alueella on erittäin vähän luontoarvoja.  

 

 
 

Kuva 6. Selvitysalueen suositukset. Punainen neliö on vanha autiotalo, joka on 

pohjanlepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikka.  
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Tiivistelmä

Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu  suoritti  arkeologista  inventointia   Kalajoen  Raution  asemakaavan 
muutos- ja laajennusalueella 24.10.2016, yhteensä 1 kenttätyöpäivä.  Kaava-alue sijaitsee Kalajoen kes-
kustasta 24 km kaakkoon Raution kirkon kohdalla, sen pinta-ala on noin 42,3 ha, josta vajaa kolmannes on 
rakennettua. 

Kaava-alueelta tunnetaan kolme muinaisjäännöstä: Kivimaa kivikautinen asuinpaikka (tunnus 208010038), 
Räihä  kivikautinen  asuinpaikka  (tunnus  208010040)  ja  Myllytontti  kivikautinen  asuinpaikka  (tunnus 
20810042).

Inventoinnissa todettiin, että kaikki kolme kivikautista asuinpaikkaa ovat jääneet rakennetun alueen alle tai 
soranoton  ja  kaivaustutkimuksen  takia  tuhoutuneet.  Kaava-alueelta  löytyi  yksi  historiallisen  ajan 
muinaisjäännös, Hautaräme tervahauta, kohde on osittain tuhoutunut. Alueella ja sen rajalla on kaksi 1700-
luvun  kantataloa:  Tassila,  joka  jää  kaava-alueen  ulkopuolelle,  ja  Perttula,  joka  on  sijainnut  nykyisen 
nuorisoseurantalon kohdalla.

Suunnitellulla kaavalla voi olla vaikutusta yhteen muinaisjäännökseen, Hautaräme tervahauta.
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1. Perustiedot

Inventointialue:  Raution asemakaavan muutos- ja laajennusalue Kalajoen keskustasta 24 km kaakkoon
Tilaaja: Kalajoen kaupunki
Inventoinnin laji: osainventointi
Kenttätyöaika: 24.10.2016, yhteensä 1 kenttätyöpäivä
Karttanumerot: TM35-lehtijako, Q4231L

  vanha yleislehtijako, 2431 01, 2431 04
Korkeus: n. 55 – 66 m mpy
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35 FIN -tasokoordinaatisto 
Kopio raportista: Museoviraston  arkisto  (digitaalinen  ja  paperikopio),  Pohjois-Pohjanmaan  museo 
(digitaalinen kopio) 

Aiemmat löydöt: KM 4483, KM 9554, KM 19235, KM 19362, KM 19422, KM 20719, KM 24163  
Inventointilöydöt: -
Aiemmat tutkimukset: - 1932 kaivaus A. Äyräpää  (Kivimaa)

1974 tarkastus P. Purhonen
1979 inventointi M. Torvinen
1986 kaivaus H: Kotivuori ja P. Halinen (Kivimaa)
1987 kaivaus P. Halinen (kivimaa
1987 tarkastus P. Halinen
2000 inventointi T. Kallio ja A. Rossi
2003 inventointi T. Karjalainen



Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu  Kalajoki Rautio 2016

3

Kartta 1. Kohdealueen sijainti. Maanmittauslaitoksen maastokarttarasteri 1: 250 000, kohdealue
merkitty mustalla ympyrällä; maastokarttarasteri 1:20 000 (kaava-alue violettina); 7/2016.

2. Inventoinnin lähtökohdat ja menetelmät

Kaava-alue sijaitsee Kalajoen keskustasta 24 km kaakkoon Raution kirkon kohdalla, sen pinta-ala on noin 
42,3 ha, josta vajaa kolmannes on rakennettua. 

Kaava-alueelta tunnetaan kolme muinaisjäännöstä: Kivimaa kivikautinen asuinpaikka (tunnus 208010038), 
Räihä  kivikautinen  asuinpaikka  (tunnus  208010040)  ja  Myllytontti  kivikautinen  asuinpaikka  (tunnus 
20810042). Lisäksi lähialueelta on tiedossa ainakin 3 jo 1500-1600-luvulla perustettua kantataloa.

Esiselvityksessä arvioitiin lähiseudulla aikaisemmin tehtyjen arkeologisten selvitysten tulokset. Lisäksi käytet-
tiin GTK:n kallio- ja maaperäkarttoja, Maanmittauslaitoksen ortoilmakuvia, korkeusmallia sekä laserkeilausai-
neiston pistepilviaineistoa. Kansallisarkiston ja Oulun maakunta-arkiston aineistosta käytettiin alueen vanho-
ja karttoja, Suomen asutuksen yleisluetteloa ja veroluetteloita 1547 – 1712. Maastoinventointi perustui pinta-
havainnointiin ja koekuopitukseen, jotkut kohteet kairattiin. 
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3. Geologia, topografia ja maisema

Alue nousi maankohoamisen seurauksena 6200 – 5400 vuotta sitten merestä. Vääräjokilaakson kohdalle 
syntyi pitkä ja kapea kaakkois-luodesuuntainen vuono, joka muuttui Raution kohdalla jokilaaksoksi noin 5500 
vuotta sitten. Alue on melko tasaista pohjamoreenia, jossa on rykelmissä kumpumoreeniharjanteita. Muinai-
nen vuono on hienojakoisen merisedimentin peittämä, jonka päällä on paikoitellen joen tulvakerrostumia. Jo-
kilaakson lounaispuolella noin 300 m joesta on lyhyt ja kapea harjujakso, joka kuuluu ilmeisesti Sievi/Jyrinki 
– Tynkä harjuun.

Maatalousalueet, pellot ja niityt, keskittyvät joen läheiseen muinaiseen merenpohja-alueeseen, osa kauem-
pana sijaitsevista nevoista on raivattu pelloksi. Muu alue on pääosin metsätalouskäytössä.

Jokilaaksossa on melko hyvin säilynyttä 1800-luvun rakennuskantaa pihapiireineen. Hankealueen tuntumas-
sa tärkeimpänä rakennuksessa on Raution erivartinen ristikirkko ja tapuli, jotka on rakennettu vuonna 1800. 

Kartta 2. Vinovalovarjoste 2 m DEM. Kaava-alueen raja violettina katkoviivana. Jokilaakson hieno-
jakoiset merisedimentit / tulvakerrostumat keltaisena, harjujakso vihreänä. Harmaat alueet
ovat pääosin kumpu- ja pohjamoreenia ja paikoitellen paksun turvekerrostuman peittämiä. Maan-
mittauslaitoksen laserkeilausaineiston pistepilviaineisto 10/2016.
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Kartta 3. Ortoilmakuva. Maanmittauslaitoksen ortokuvat 8/2016 >wms-server 
http://tiles.kartat.kapsi.fi/ortokuva?

4. Maastokuvaukset ja valokuvat

Kuva 1. Peltoalue kirkon eteläpuolella. Tasaista hiesualuetta,
korkeimmat itäpuoliset alueet kivikkoisia; kuvattu pohjoiseen.

http://tiles.kartat.kapsi.fi/ortokuva
http://tiles.kartat.kapsi.fi/ortokuva
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  Kuva 2. Tiheää nuorta metsikköä hankealueen itäreunalla,
pinnaltaan huuhtoutunutta kumpumoreenia.

Kuva 3. Raution kirkko ja tapuli kuvattuna itään.

Kuva 4.Tasainen peltoalue joen itäpuolella kuvattu pohjoiseen.
Taustalla Petäjistön (Tassilan) rakennuksia.
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Kuva 5. Vääräjoki kuvattuna pohjoiseen. Joen virtaus on kuljettanut
hienojakoiset sedimentit pois niin että jokiuoma on nykyään
pohjamoreenikerrostuman tasolla. 2-3 m korkeat rantatörmät ovat
paikoitellen jyrkät.

Kuva 6. Tasainen peltoalue joen länsipuolella kuvattu pohjoiseen.
Taustalla Niemelän rakennusryhmä.

Kuva 7. Kivinen harjanne hankealueen länsiosassa, kuva etelään.



Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu  Kalajoki Rautio 2016

8

5. Alueen aiempi maankäyttö

Kun Vääräjokilaakson kohdalle muodostui n. 6500 sitten muinainen merenvuono, syntyi sen lounaisreunalla 
olevalle harjujaksolle ilmeisesti laaja varhaisneoliittinen asuinpaikka. Paikka oli myöhemminkin käytössä, kun 
meri oli jo vetäytynyt, ja sen läheltä, nykyisen peratun Perttulankosken kohdalta on löytynyt merkkejä kivikau-
tisesta asutuksesta sekä Vääräjoen itärannalta että länsirannalta. 

Alueelta ei ole merkkejä myöhäisestä esihistoriallisesta tai varhaisesta historiallisesta asutuksesta. Kiinteä 
maatalousasutus levisi seudulle viimeistään 1500-luvun alussa. Vuoden 1547 verokirjoihin on merkitty kaksi 
taloa, Rautio ja Tassila. 1600-luvun puolivälissä Rautiossa oli jo 13 taloa. Asutus pysyi pitkään melko tiukasti  
joen varrella. Metsien laajempi käyttö alkoi 1600- 1700-luvuillea seudulle levineen tervapolton myötä. Kaava-
alueella on yksi tervahauta. Nykyään suurin osa metsistä on metsätalouskäytössä.

Kartta 4. Ote vuoden 1843 pitäjänkartasta (Geograf karta öfver  Kalajoki socken uti Uleåborgs län;  
H. J. Hällström 1843).
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Kartta 5. Ote vuoden 1955 peruskartasta.

6. Tulokset

Inventoinnissa tarkastettiin kolme suunnittelualueella olevaa tunnettua muinaisjäännöstä: Kivimaa kivikauti-
nen asuinpaikka (tunnus 208010038), Räihä kivikautinen asuinpaikka (tunnus 208010040) ja Myllytontti kivi-
kautinen asuinpaikka (tunnus 20810042), ja todettiin, että kaikki kolme kivikautista asuinpaikkaa ovat jääneet 
rakennetun alueen alle tai soranoton ja kaivaustutkimuksen takia tuhoutuneet. Kaava-alueelta löytyi yksi his-
toriallisen ajan muinaisjäännös, Hautaräme tervahauta, kohde on osittain tuhoutunut. Alueella ja sen rajalla  
on kaksi 1700-luvun kantataloa: Tassila, joka jää kaava-alueen ulkopuolelle, ja Perttula, joka on sijainnut ny-
kyisen nuorisoseurantalon kohdalla. 

Suunnitellulla kaavalla voi olla vaikutusta yhteen muinaisjäännökseen, Hautaräme tervahauta.

Lestijärvellä, 14.11.2016

Hans-Peter Schulz
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Kartta 5. Yleiskartta kohteet 1 – 4. Muinaisjäännöskohteet punaisena pisteenä, kantatalojen paikat
on merkitty sinisellä katkoviivalla. Kaava-alueen raja violettina katkoviivana. Maanmittauslaitoksen
peruskarttarasteri 1:20 000, 10/2016.

7. Kohdehakemisto

Kohde sivu
tyyppi/

tyypin tarkenne ajoitus lkm status

1. Hautaräme
   11

työ- ja valmistuspaikat 
tervahaudat

uusi aika    1    U

2. Kivimaa    12 asuinpaikat kivikausi    1    MJ

3. Räihä    15 asuinpaikat kivikausi    1    MJ

4. Myllytonti    16 asuinpaikat kivikausi    1    MJ

(5.) Kantatalot    17 asuinpaikat uusi aika    2    (KP)

Taulukko. Status:  U uusi  muinaisjäännöskohde/löytöpaikka,  MJ tunnettu  muinaisjäännöskohde,  KP muu 
kulttuuriperintökohde, M muu havainto.
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8 Kohdetiedot

1. Hautaräme

Mj-rekisteri: -
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Tyyppi: työ- ja valmistuspaikat 
Tyypin tarkenne: tervahaudat.
Ajoitus yleinen: uusi aika
Lukumäärä: 1
Rauhoitusluokkaehdotus: 2
Paikkatiedot:
Karttanumerot: 
TM35-lehtijako Q4231L
vanha yleislehtijako 4231 01  
Koordinaatit: P: 7108384  I: 363274

z  60 m mpy
koord.selite: gps-mittaus
Inventointimenetelmät: koekuopitus, kairaus, pintahavainnointi
Aiemmat tutkimukset:       -

 
Maastotiedot: Kohde sijaitsee Vääräjoen länsipuolella loivalla sorarinteellä Raution kirkosta 440 m länsilou-
naaseen, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kuvaus: Paikalla on pieni tervahauta, halkaisija n. 7 m, jonka halki on tehty noin 1,5 m leveä ajoura (ura on  
merkitty peruskartalle 1955), tervahaudan keskiosa on sen takia tuhoutunut. Halssi suuntautuu itäkaakkoon, 
se on kokonaan täytetty puujätteellä. Hiiltä on havaittu koepistoissa ja kairauksessa lähellä vallin ulkoreunaa,
ympärillä olevissa soramontuissa oli puhdas maa.

Vaikutusten arvio: Kaavalla voi olla vaikutusta muinaisjäännökseen.    

                    

  Tervahauta kuvattu lounaaseen. Haudan valli näkyy kairan oikealla puolella.
  Vallin oikealla puolella ja sen takana on soramonttu.
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Puujätteellä täytetty halssi kuvattu kaakkoon.

Kartat sivuilla 10 ja 14.

1. Kivimaa

Mj-rekisteri: 208010038
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Tyyppi: asuinpaikat 
Tyypin tarkenne: asumuspainanteet
Ajoitus yleinen: kivikausi, varhaisneoliittinen - ja keskineoliittinen jakso
Lukumäärä: 1
Rauhoitusluokkaehdotus: -
Paikkatiedot:
Karttanumerot: 
TM35-lehtijako Q4231L
vanha yleislehtijako 2431 01  
Koordinaatit: P: 7108060  I: 363232

z  67 - 68 m mpy
koord.selite: mj-rekisterin koordinaatit
Inventointimenetelmät: koekuopitus, pintahavainnointi
Aiemmat löydöt: KM 9554, KM 19235, KM 19362, KM 19422  
Inventointilöydöt: -
Aiemmat tutkimukset: -1932 kaivaus A. Äyräpää, 1974 tarkastus P. Purhonen, 1986 kaivaus H: Kotivuori ja P.  
Halinen, 1987 kaivaus P. Halinen, 2000 inventointi T. Kallio ja A. Rossi, 2003 inventointi T. Karjalainen.

 
Maastotiedot: Kohde sijaitsee Vääräjoen länsipuolella melkein kokonaan poiskaivetulla lyhyellä harjujaksol-
la Raution kirkosta 430 m kaakkoon. Alueella on laajoja sorakuoppia ja runsaasti pieniä maa-ainesottopaik -
koja. Alkuperäistä maanpintaa on havaittu ainoastaan kivikossa hiekka-alueen reunoilla.

Kuvaus: 
Mj-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Vääräjoen lounaispuolella, Rautiosta Pahkamaahan johtavan tien 
varressa. Alueella on metsittynyt hiekanottopaikka, josta on löydetty useita kiviesineitä. Kaivauksissa on löy-
detty kvartsia, palanutta luuta ja kiviesineiden katkelmia sekä keramiikkaa, mm. vanhempaa tyypillistä kam-
pakeramiikkaa, Kierikin- ja Jäkärlänkeramiikkaa. Oulun yliopiston inventointikurssilla vuonna 2000 paikalla 
havaittiin olevan noin 12 x 13 m:n kokoinen ja noin 20 cm syvyinen kodanpohjaksi tulkittu painanne, jonka  
ympärillä erottuu pienehköt vallit (koordinaatit p = 7110999, i = 3363356, z = 62,5, keskikoordinaatti). Kohde 
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on osaksi tuhoutunut ja osin loppuun tutkittu. 

Inventointi 2016. Harjanteen pohjoisosaa lukuun ottamatta koekuoppissa ei havaittu missään alkuperäistä 
maanpintaa. Pohjoisosa on melko kivinen, siellä ei havaittu merkkejä asuinpaikasta. Aiempia kaivausalueita 
ei pystytty enää varmuudella paikallistamaan (kaksi mahd. kaivauspaalua havaittiin). Inventointikertomukses-
sa 2000 mainittua painannetta ei havaittu (ks. kuva alla). Asuinpaikka sijaitsi lyhyellä harjujaksolla, joka oli lä -
hialueen ainoa hiekkaesiintymä. Alueelta on todennäköisesti jo vuosisatoja otettu hiekkaa ja soraa. Alueen 
kaakkoisreunalla on muistokivi (ks. kansikuva).

Vaikutusten arvio: Ei vaikutusta. Kivikautinen asuinpaikka lienee kokonaan tuhoutunut.   

Alueen eteläosa Pahkamaantien pohjoispuolella kuvattu etelälounaaseen.

Alueen keskiosa kuvattuna etelään. Kuvan keskellä mahdollisesti inventointiraportissa
2000 mainittu painanne. Kyseessä on hiekanottopaikka, jossa ei ole säilynyt alkuperäistä 
maanpintaa, kuten ei ympäröivällä alueellakaan. 
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Harjanteen pohjoisosa kuvattuna pohjoiseen. Maaperä on hyvin kivistä, alue
on täynnä pieniä maa-ainesottopaikkoja.

Kohde 2. Asuinpaikan arvioitu alkuperäinen laajuus rajattu punaisella viivalla.
Harjujakso vihreänä. Maanmittauslaitoksen laserkeilaus pistepilviaineisto 10/2016.
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3. Räihä

Mj-rekisteri: 208010040
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Tyyppi: asuinpaikat 
Tyypin tarkenne: -
Ajoitus yleinen: kivikausi
Lukumäärä: 1
Rauhoitusluokkaehdotus: -
Paikkatiedot:
Karttanumerot: 
TM35-lehtijako Q4231L
vanha yleislehtijako 2431 01, 2431 04  
Koordinaatit: P: 7108294  I: 363501

z  55 -58 m mpy
koord.selite: mj-rekisterin koordinaatit (osuvat veteen)
Inventointimenetelmät: pintahavainnointi
Aiemmat tutkimukset:       1987 tarkastus P. Halinen
Aiemmat löydöt: KM 24163

 
Maastotiedot: Kohde sijaitsee Vääräjoen länsipuolella sillan pohjoispuolella rakennetulla alueella.

Kuvaus: 
Mj-rekisterin kuvaus: Kohde sijaitsee Rautiossa, Vääräjoen lounaisrannalla, joen ylittävän sillan lounaispään 
pohjoispuolella. Paikka on viljelysmaata, josta on löydetty kvartsi-iskoksia ja -esineitä (KM 24163:1–7). Alue 
on osittain rakennettu, eikä asuinpaikan laajuutta voitu lähemmin määrittää.
Inventointi 2016: Aiempi peltoalue on kokonaan rakennettu ja jokitörmä on muokattu. Kohteen koordinaatti -
pisteen lähellä (yli 50 m:n säteellä) ei ole säilynyt alkuperäistä maanpinta.

Vaikutusten arvio: Ei vaikutusta, kohde on tuhoutunut.    

Kohde kuvattu sillalta pohjoiseen, koordinaattipiste osuu uudelle kiviliuskalle.
Koko jokitörmä on muokattu. Kuvan alaosassa näkyvä nurmi peittää sillan ramppia.

Kartat sivuilla 10 ja 17.
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4. Räihä

Mj-rekisteri: 208010042
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Tyyppi: asuinpaikat 
Tyypin tarkenne: -
Ajoitus yleinen: kivikausi
Lukumäärä: 1
Rauhoitusluokkaehdotus: -
Paikkatiedot:
Karttanumerot: 
TM35-lehtijako Q4231L
vanha yleislehtijako 4231 01  
Koordinaatit: P: 7108301  I: 363597

z  55 - 57 m mpy
koord.selite: mj-rekisterin koordinaatit
Inventointimenetelmät: pintahavainnointi, koekuopitus (jokitörmä)
Aiemmat tutkimukset:       1979 inventointi M. Torvinen
Aiemmat löydöt: KM 4484, KM 20719

 
Maastotiedot: Kohde sijaitsee Vääräjoen itäpuolella sillan pohjoispuolella Raution kirkosta 220 lounaaseen 
rakennetulla alueella.

Kuvaus: 
Mj-rekisterin kuvaus: Kohde sijaitsee Vääräjoen koillisrannalla, Raution nuorisoseuran talon tontilla, raken-
nusten lounaispuolella hiekkapohjaisella viljelysmaalla. Paikalta on löytynyt kivituura (KM 4484) ja kvartsia 
(KM 20719)
Inventointi 2016: Kohde on nykyään asfaltoitu parkkipaikka, sen länsipuolella oleva nurmikenttä on täyte-
maan päälle tehty. Kohteet 3 ja 4 ovat ilmeisesti olleet kalastuspaikkoja, ne sijaitsivat jokitörmällä joen mo-
lemmin puolin kosken (nykyisen peratun Perttulankosken) kohdalla. 

Vaikutusten arvio: Ei vaikutusta, kohde on tuhoutunut.    

Kohde 4 kuvattu luoteeseen. Mj-rekisterin piste osuu parkkipaikalle.

Kartat sivuilla 10 ja 17.
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(5.) Kantatalot

Kaava-alueella ja sen rajan lähellä on ollut kaksi kantataloa, Tassila ja Perttula. Tassila on merkitty jo vuoden 
1547 verokirjaan, Perttulasta on merkintä vuodelta 1607.1 Talojen paikantaminen perustuu v. 1843 pitäjän-
karttaan ja maaperäkarttaan (ks. alla), Raution ja Tyngän isojakokartat eivät olleet käytettävissä.2 

Kantatalot. Maaperäkarttaan yhdistetty vinovalovarjoste. Kantatalojen asemoitu sijainti v. 1843
pitäjäkartan mukaan sinisen ympyrän sisällä, keskipiste sinisenä pisteenä. Hienojakoinen 
merenpohja-sedimentti ja tulvasedimentti keltaisena. Maanmittauslaitoksen laserkeilaus
pistepilviaineisto 10/2016.

Molemmat sijainnit osuvat jokirantaa lähellä oleville moreenikukkuloille joen tulvatason yläpuolelle, joten ase-
mointia voidaan pitää luotettavana. Tassila jää kaava-alueen ulkopuolelle ja se sijaitsee Petäjistön vanhojen 
talousrakennusten sekä uuden asuintalon alueen kohdalla.  Perttula sijaitsee Raution Nuorisoseurantalon 
kohdalla, jonka eteläpuolella on parkkipaikka ja tien sillan ramppi, itäpuolella paikallistie ja pohjoispuolella ur -
heilukenttä. Kohde on melko varmasti kokonaan tuhoutunut.

Kantataloista ei tehty kohdekorttia, alla asemointiin perustuvat keskikoordinaatit:

Tassila p 7108709 i 363509

Perttula p 7108709 i 363507

1 Suur-Kalajoen Historia 1, s 436.
2 Kansallisarkiston tiedote : Id Kalajoki 1 kartat isojako Florins 1768 – 1770 OMA 101/22 H-taso 0 > Asiakirjat ovat 

käyttökiellossa huonokuntoisuuden vuoksi.
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        Tassilan kantatalon paikka rakennusryhmän kohdalla kuvattu pohjoiseen.

       Perttulan kantatalon paikka kuvattu etelään.
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9. Aineistoluettelo

Digitaalinen aineisto:

Geologian tutkimuskeskus, 
http://gtkdata.gtk.fi/Maankamara/index.html

Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto, http://www.vanhakartta.fi/

Maanmittauslaitos, avoimien aineistojen tiedostopalvelu,
https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta

Kapsi ry, maanmittauslaitoksen ortokuvat >wms-server  http://tiles.kartat.kapsi.fi/ortokuva?

Maanmittauslaitos,
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/

Museovirasto: Kulttuuriympäristön rekisteriportaali, muinaisjäännösrekisteri ja Kulttuuriympäristön 
tutkimusraportit arkeologia, Kalajoki.
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/
http://tiles.kartat.kapsi.fi/ortokuva
https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta
http://www.vanhakartta.fi/
http://gtkdata.gtk.fi/Maankamara/index.html
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Raution asemakaavan muutos ja laajennus Kivimaantien alueelle 

 

Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 25.8.-16.9.2016.   

 

 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINEET LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 

 

 Luonnosvaiheen nähtävilläolon aikana saatiin seuraavat lausunnot ja mielipiteet: 

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

2. Vesikolmio Oy 

3. Jokilaaksojen Pelastuslaitos 

4. Pohjois-Pohjanmaan museo 

5. Museovirasto 

 

Vastineet lausuntoihin: 

 

1. Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pitää kaavatyön tavoitteita, kuten Raution 

kyläkeskustan yhteyteen tukeutuvaa lisärakentamista hyvinä. Vanhan apteekin 

uudelleen rakentaminen kaava-alueelle on lähtökohtaisesti kannatettavaa. 

 

Raution kylä on osoitettu voimassa maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueena 

(A). Alueella ei ole voimassa yleiskaavaa. Kaavatyössä on siten huomioitava MRL 

54.4 §:n perusteella soveltuvin osin myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista 

säädetään. 

 

Kaavaratkaisu mahdollistaa kaavaselostuksen mukaan 14 uuden AO-tontin 

rakentamisen kaava-alueelle. Näistä yksi on jo rakennettu. Kaavaselostuksessa on 

kuvattu ja arvioitu kaavan muutoksen vaikutuksia ja kaavatyön tueksi on laadittu 

luontoselvitys. Kaavaselostuksen mukaan kaava-alueella ei ole 

luonnonsuojelualueita tai -kohteita. 

 

Kaava-alueen läheisyydessä, mutta alueen ulkopuolella sijaitsee 

muinaismuistorekisterin mukaan kaksi kiinteää muinaisjäännöstä: Kohteet ovat 

Kivimaa (208010038) ja Räihä (208010040). Vääräjoen itäpuolella sijaitsee myös 
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kohde Myllytontti (208010042). Lisäksi kaava-alueella sijaitsee peruskartta-

aineiston (mm. kaavaselostuksen kansikuva) mukaan tervahauta. 

 

Museovirasto ei ole lausuntopyyntöaineiston jakelulistassa, eikä myöskään 

OAS:ssa määritellyissä viranomaistahoissa. Museovirasto vastaa arkeologisen 

kulttuuriperinnön vaalimisesta mm. Kalajoen kunnan alueella. Sille on ELY-

keskuksen mielestä varattava lausunnonantomahdollisuus kaavahankkeen 

luonnosvaiheen aineistosta sekä tarvittaessa myös ehdotusvaiheessa. Museovirasto 

tulee liittää myös OAS:ssa mainittuihin viranomaistahoihin. 

 

Kaavaratkaisussa on osoitettu Vääräjoen ylittävä kevyen liikenteen yhteys. Tämän 

toteuttaminen edellyttää vesilain mukaista lupaa. Vääräjoen vesialueen rajauksia on 

tarkistettu (W). ELY-keskus toteaa, että vesialueella on kaksi mm. ilmakuvissa 

esiintyvää pienialaista saarta, jotka on osoitettu kaavamuutoksessa vesialueena. 

Kaavan tarkoituksena ei liene muuttaa nykytilaa rakentamistoimin näiden osalta. 

 

Kaavamääräyksissä on annettu alimmat rakentamiskorkeudet ranta-alueelle 

sijoittuville kortteleille (korttelit 15, 16 ja 27). ELY-keskus esittää, että alimpien 

rakentamiskorkeuksien riittävyys tarkistetaan 

 

Vastine: Museovirastolta on pyydetty lausunto kaavaluonnoksesta. Vesialueen 

saaret on kaavaehdotukseen muutettu VL-alueeksi. Alimmat rakentamiskorkeudet 

on määritetty ELY-keskuksen vuonna 2011 antaman lausunnon perusteella. ELY-

keskus on sähköpostitse ilmoittanut, ettei viranomaisneuvottelua ole tarpeen 

järjestää, mikäli kaava-alueella päivitetään arkeologinen selvitys. 

 

2. Elenia Oy 

Vesikolmio Oy:llä esittää lausuntonaan, että alueen välittömässä läheisyydessä 

sijaitseva Raution jätevedenpuhdistamo on toiminnassa ja käytössä oleva 

jätevedenpuhdistamo. Raution jätevedenpuhdistamo tulee toimimaan Vesikolmio 

Oy:n arvion mukaan noin kaksikymmentä vuotta ja kaavassa tulee huomioida 

riittävä suoja-alue jätevedenpuhdistamon ja asuintonttien väliin. 

 

Vastine: Kaavassa ei ole osoitettu asuintontteja voimassaolevan asemakaavan 

mukaista lähemmäksi jätevedenpuhdistamoa. Ei muutosta kaavaratkaisuun. 

 

3. Jokilaaksojen pelastuslaitos 

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. 

Sammutusvesipisteen olisi hyvä olla 300 m säteellä kaava-alueen kiinteistöistä. 

Kaavoituksen yhteydessä olisi syytä selvittää löytyykö riittävän tehokas vesiasema 
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kaavamuutosalueen sisältä tai sen välittömästä läheisyydestä. 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 teiden tulee mahdollistaa 

pelastustoimen tehtävien hoidon. Liikennejärjestelyiden tulee mahdollistaa 

kaavoitusalueella olevien kohteiden mahdollisimman hyvä saavutettavuus myös 

pelastuslaitoksen raskailla ajoneuvoilla.. 

 

Vastine: Merkitään lausunto tiedoksi. Otetaan huomioon alueen kunnallistekniikan 

suunnittelussa. 

 

4. Pohjois-Pohjanmaan museo 

Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa Raution asemakaavan 

muutos- ja laajennusluonnoksesta. 

 

Vastine: Merkitään lausunto tiedoksi.  

 

5. Museovirasto 

Ajantasaisin tieto muinaisjäännöksistä löytyy Museoviraston 

muinaisjäännösrekisteristä http://kulttuuriymparisto.nba.fi. Koska kyseessä on 

muuttuva tieto, tulee samalla ilmoittaa milloin tieto on haettu. 

Muinaisjäännösrekisterin (7.10.2016) mukaan Kivimaan kivikautinen 

(muinaisjäännösrekisteritunnus 208010038) sijaitsee hankealueen lounaispuolella 

kaava-alueen ulkopuolella eikä sillä ole vaikutusta hankkeeseen. Sen sijaan 

suunnitellun kaava-alueen eteläreunassa Vääräjoen rannassa, joen ylittävän sillan 

lounaispään pohjoispuolella sijaitsee Räihän kivikautinen asuinpaikka 

(muinaisjäännösrekisteritunnus 208010040), jonka laajuutta ei arkeologisessa 

inventoinnissa ole tarkemmin määritetty. Läheltä suunnittelualuetta Vääräjoen 

rannalla Raution nuorisoseurantalon tontilta tunnetaan Myllytontti-niminen 

kivikautinen asuinpaikka (muinaisjäännösrekisteritunnus 208010042). Myös tämä 

kohde sijaitsee suunnittelualueen ulkopuolella, mutta indikoi kivikautisen asutuksen 

olleen suhteellisen vahvaa Vääräjoen alueella. Kartassa esiintyy kaava-alueella 

myös merkintä tervahaudasta, jota ei ole arkeologisesti tarkastettu ja dokumentoitu. 

Tervahaudat voivat olla muinaismuistolain 1 §:ssä mainittuja jäänteitä 

talonpoikaisista elinkeinoista. Niihin liittyvään toimintaan viittaa myös kaava-

alueen itäpään karttanimi Hautaräme. 
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Viimeisin Raution alueen arkeologinen inventointi on suoritettu vuonna 2003 ja se 

on vanhentumassa. Inventointi kohdistui esihistoriallisen ajan muinaisjäännöksiin, 

eikä Museovirasto voi näin ollen arvioida hankkeen vaikutuksia historiallisen ajan 

muinaisjäännöksiin. Raution alueella on kuitenkin ollut asutusta ja 

elinkeinotoimintaa viimeistään 1500-luvulla. 

 

Tämän vuoksi Museovirasto esittää, että Raution asemaavanmuutos ja laajennus 

Kivimaantien alueella -suunnittelualueella suoritetaan arkeologinen 

maastoinventointi hankkeen valmistelun tausta-aineistoksi. Inventoinnissa 

tarkastetaan jo tunnettujen muinaisjäännösten nykytila ja rajaus, etsitään uusia sekä 

selvitetään alueella sijaitsevat asutus- ja elinkeinohistorialliset muinaisjäännökset 

historiallisten karttojen analyysin ja maastotarkastusten avulla. Tällöin on 

käytettävissä ajantasainen tieto kaavahankkeen vaikutuksista arkeologiseen 

kulttuuriperintöön. 

 

Vastine: Kaava-alueelle on teetetty arkeologinen inventointi, jonka pohjalta myös 

kaavaselostusta on täydennetty esitetyllä tavalla.  
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