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Kirkonseudun asemakaavan muutos – Merenojan koulukeskus 

 

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. Elenia Oy 

3. Jokilaaksojen Pelastuslaitos 

4. Pohjois-Pohjanmaan museo 

5. Museovirasto 

 

Vastineet lausuntoihin: 

 

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

 

Pohjois-Pohjanmaan museo on tuonut ELY-keskuksellekin tiedoksi 

tulleessa lausunnossaan esille tarpeen tutkia ja esitellä Merenojan 

koulukeskuksen rakennukset sekä todeta niihin liittyvät mahdolliset 

paikallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset arvot. 

 

ELY-keskus esittää, että kunta on yhteydessä ELY-keskukseen 

viranomaisneuvottelun tarpeen määrittämiseksi ennen asemakaavaehdotuksen 

nähtäville asettamista. Sopiva ajankohta on siinä vaiheessa, 

kun luonnosvaiheen palaute on saatu (ml. Museoviraston mahdollinen 

lausunto). ELY-keskus lausuu tarvittaessa kaavan ehdotusvaiheessa. 

 

Vastine: Merenojan koulukeskuksen rakennukset on esitelty kaavatekstissä. ELY-

keskus on ilmoittanut, ettei viranomaisneuvottelua ole tarpeen järjestää. 

 

2. Elenia Oy 

Suunnittelualueella sijaitsee Elenia Oy:n omistamia johtoja ja laitteita.  

 

Vastine: Merkitään tiedoksi. 
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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 

kaavamuutosalueen sisältä tai sen välittömästä läheisyydestä. Uusien, korjattavien 

tai paistettavien 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. Alueen paikoituskapasiteetti tulee 

suunnitella siten, ettei suurtenkaan yleisötapahtumien aikana kohteen 

saavutettavuus pelastustoimen raskailla ajoneuvoilla heikkene. 

 

Alueen teiden käyttäjistä suuri osa on lapsia. Siksi on tärkeää, että 

risteysjärjestelyissä huomioidaan riittävä näkyvyys, ettei vaaratilanteita pääse 

syntymään. 

 

Vastine: Merkitään lausunto tiedoksi. Otetaan huomioon koulukeskuksen alueen 

rakentamisvaiheessa. 

 

4. Pohjois-Pohjanmaan museo 

On tarpeen tutkia ja esitellä Merenojan koulukeskuksen rakennukset sekä todeta 

niihin liittyvät mahdolliset paikallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset arvot niin 

vanhemman rakennusosan kuin modernin arkkitehtuurin osalta. 

 

Vastine: Kaavaselostusta on täydennetty koulukeskuksen rakennusten esittelyllä.  

 

5. Museovirasto 

Kaavaselostusluonnoksen sivulla 6 todetaan lähdettä ilmoittamatta, ettei alueelta 

tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä. Ajantasaisin tieto muinaisjäännöksistä löytyy 

Museoviraston muinaisjäännösrekisteristä http://kulttuuriymparisto.nba.fi. Koska 

kyseessä on muuttuva tieto, tulee samalla ilmoittaa milloin tieto on haettu. 

 

Viimeisin Kalajoen kunnan arkeologinen inventointi on suoritettu vuonna 2015 ja 

siinä selvitettiin muinaisjäännökset Kalajoen keskustan osayleiskaava-alueelta. 

Merenojan koulukeskuksen alue sisältyy em. selvitysalueeseen. Ko. inventointi on 

LIITE 4 
2/3



 
  9.11.2016 

suoritettu Suomen arkeologian laatuohjeiden mukaisesti. Muinaisjäännösrekisterin 

(7.10.2016) mukaan hankealueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/19643) 

rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

 

Arkeologisen kulttuuriperinnön suojelun osalta Museovirastolla ei ole 

huomauttamista kaavaluonnokseen. 

 

Vastine: Kaavaselostusta on täydennetty esitetyllä tavalla.  
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