
 

 

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

 

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS 

LANKIPERÄN ALUEELLA 

Kanta-alue, Merenoja, Lankiperä, Mäntyrinne 

KORTTELIT 1701 - 1703 

 

KAAVASELOSTUS 

Kaavaluonnos 

 

7 . 4 . 2 0 1 6  



 
 

1 

 

 

 

 

ASEMAKAAVAN MUUTOKSE N 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: Kirkonseutu  
Kaavan nimi: Asemakaavan muutos Lankiperän alueella 
Kaava-alueen koko: noin 9,1 ha 
Kaavanlaatija: Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut/kaavoitus 
 
Nähtävilläolot: 
 - OAS  1.10.-23.10.2015   
 - Kaavaluonnos 28.4.-20.5.2016  
 - Kaavaehdotus  
 
Hyväksymispäivämäärät: 
 - Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta x  
 - Kaupunginhallitus  x 
 - Valtuusto   x 
 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

Asemakaavamuutosalue sijoittuu Kalajoen kaupunkikeskustan alueelle, Merenojan koulukeskuksen ja lii-

kuntakeskuksen läheisyyteen. Asemakaavamuutos rajoittuu Pohjankyläntien ja Lankilantien risteysalueen 

koillispuolelle. 

1.3 Asemakaavan tarkoitus 

Asemakaavamuutoksessa kirkonseudun asemakaavaa tiivistetään ja tehostetaan mahdollistamalla Pohjan-

kyläntien ja Lankilantien risteykseen pienkerrostaloja ja osoitetaan pientalotontteja ja Antontien katualue 

uudisrakentamisen mahdollistavalla tavalla. Kaavallisesti mahdollistetaan Lankilan pihapiirin ja Puistolan 

kokonaisvaltaisempi suojelu ja uudisrakentaminen arvokasta rakennuskantaa huomioiden. 

 

1.4 Luettelo kaavaa koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista 

- Ala-Risku, Terhi (4.2.2014). Luontoselvitys: Kalajoen kaupunki – Keskustan osayleiskaava. 
- Serum Arkkitehdit Oy (3.10.2013). Maisemaselvitys: Kalajoen kaupunki – Keskustan osayleiskaava.
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

1 Asemakaavan seurantalomake (valmistellaan ehdotusvaiheessa) 
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
3 Ala-Risku, Terhi (4.2.2014). Luontoselvitys: Kalajoen kaupunki – Keskustan osayleiskaava. 

2  T I I V I ST E L M Ä  

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 
Kaupunki tavoittelee keskusta-alueiden osalta tiivistämistä ja tehostamista. Lankiperän asema-
kaavan muutoksen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi kaupungin ostettua alueelta maita. Alu-
een kaavoittaminen on osoitettu kaavoituskatsauksessa 2015. Kaavasuunnittelu on käynnistetty 
kaupunginhallituksen päätöksellä 21.9.2015 §210 ja saatettu vireille asettamalla osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma nähtäville 1.10.-23.10.2015. Kaavaluonnos pidetään tavoitteellisesti nähtä-
villä 28.4.-20.5.2016. 
 

2.2 Asemakaava 

Asemakaavamuutoksella tavoitellaan Kirkonseudun asemakaavan tiivistämistä ja tehostamista 
tutkimalla pienkerrostalojen osoittamista Pohjankyläntien ja Lankilantien risteykseen. Samalla 
parannetaan korttelin 1702 edellytyksiä säilyä merkityksellisenä ja kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaana kokonaisuutena. Uudisrakentaminen sijoitellaan uudelleen toteutumattomien pientalo-
tonttien osalta ja Antontien katulinjausta arvioidaan. Samalla varmistetaan reitistöjen kulku alu-
een läpi keskustan sekä Joonankallion ja Mätäsmaan alueilta kohti Merenojaa. 
 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavan toteuttamisesta vastaa katujen ja reittien osalta Kalajoen kaupunki. Kaavan to-
teuttaminen käynnistyy kunnallistekniikan suunnittelulla kaavan saatua lainvoiman. Uudet tontit 
tulevat rakennuskelpoisiksi vuonna 2017. 

 

3  L Ä H TÖ KO H DAT  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

Suunnittelualue sijoittuu Kalajoen ydinkeskustan koillispuolelle Kirkonseudun asemakaavaan 
kuuluvien Lankiperän, Kanta-alueen, Merenojan ja Mäntyrinteen osa-alueille. Kaava-alue rajoit-
tuu Pohjankyläntien ja Lankilantien risteysalueen koillispuolelle käsittäen voimassa olevan ase-
makaavan korttelit 1701 - 1704 sekä niihin liittyvät katu ja viheralueet. 
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Kuva 1. Kaavanmuutosalueen sijainti opaskartalla. 
 
Alueelle sijoittuu pohjoisessa pientaloaluetta, jolla on useita kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan 
merkittävät, 1800-luvulla rakennetut Lankilan pihapiiri sekä Puistola, joka on kuulunut Lankilan 
tilaan aiemmin. Alueen muut pientalot ovat rakentuneet 1988-1993. Lankilantien ja Pohjanky-
läntien risteyksen läheisyyteen sijoittuu rivitaloalue, joka on rakentunut 1980-luvun alkupuolel-
la. Risteykseen rajoittuva voimassa olevan asemakaavan mukainen AR-tontti ja osa alueen pien-
talotonteista ei ole rakentunut. Eteläosiltaan alue on peltomaisemaa, joka rajoittuu myös 1980-
1990 –lukujen vaihteessa rakentuneeseen pientaloalueeseen. Kaavanmuutosalueelle ei sijoitu 
palveluita, mutta keskustan palveluihin on lyhyt matka, ja Merenojan koulu, Kalajoen lukio, ur-
heilukenttä, polut sekä Mäntyrinteen vanhainkoti sijoittuvat aivan suunnittelualueen välittö-
mään läheisyyteen.  
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3.1.1 Luonnonympäristö 

Kallioperä suunnittelualueella on kvartsi- ja granodioriittialuetta. Suunnittelualueen pintamaat 
ovat alueen läntisissä osissa karkeaa hietaa ja idempänä sekä karkeaa hietaa että hienoainesmo-
reenia. (Serum Arkkitehdit Oy 2013, Maisemaselvitys - Kalajoen kaupunki - Keskustan osayleis-
kaava sekä Geologian tutkimuskeskus GTK). 
 
Kaavamuutosalueella ei ole varsinaista luonnontilaista ympäristöä. Rakentamattomat alueet 
ovat pääosin peltoina, jotka ovat olleet kesannolla. Alueen lounaiskulmassa on kapea kaistale 
puustoa, ja rakennusten pihapiireissä kasvaa joitakin lehtipuita, koivua, haapaa ja pihlajaa. Alu-
eella kasvaa myös muutama mänty, kuusi ja katajaa.  
 
Alueen puustolla ja pensaskerraston kasvustolla on merkitystä erityisesti uhanalaisten tai harvi-
naisten pikkulintujen, kuten peltosirkun ja pensassirkkalinnun elinympäristönä. Rakennetussa 
ympäristössä Kalajoen alueella on havaittu mustaleppälintua ja turkinkyyhkyä, jotka ovat harvi-
naisia lajeja. Peltolinnusto suosii tien- ja valtaojan pientareita, latoja, paljasta joutomaata, pen-
saikkoa sekä avo-ojaisia peltolohkoja, joita alueella on. Kaavanmuutosalueeseen rajautuu kes-
kustan osayleiskaavoituksen luontoselvityksessä esiin nostettu Mäntylän päiväkodin metsikkö. 
Pihapiirissä ja metsikössä on erittäin kookkaita, tervasrosoisia, kilpikaarnaisia petäjiä, jotka anta-
vat Mäntylän alueelle ominaisen ilmeen. Metsikköä hyödynnetään lähiluontokohteena alueella. 
(Ala-Risku, 2014.) 
 
Suunnittelualueen halkoo luode-kaakko-suunnassa keskusta-alueen yksi suurimmista veto-
ojista, Merenoja. Alue kuuluu Kalajoensuun valuma-alueeseen. Maanpinta on alueella noin 12,5 
– 17,5 metriä merenpinnan yläpuolella. Alueelle ei ole tehty hulevesisuunnitelmaa. Käytännössä 
alueen hulevedet valuvat Merenojan kautta Kalajokeen ja mereen.  
 
Pienilmasto 
Suunnittelualue on avointa peltomaisemaa, jossa on jonkin verran puustoa ja rakennuksia tuu-
len suojaksi. Päätuulensuunta rannikolla on lounas-kaakko, jolloin rakennukset vain osittain py-
säyttävät tuulta, mutta avoimella alueella tuuli pääsee voimistumaan. Lankilantie ja avoin pelto-
alue muodostavat eräänlaiset tuulitunnelit jos tuuli voimistuu alueella, ja rakennusten tuulen-
vastaiselle puolelle muodostuu pyörteitä. Koska suunnittelualue ei kuitenkaan sijoitu välittömäs-
ti meren läheisyyteen, josta päätuulensuunta on, tuulet ovat jo jonkin verran vaimenneet suun-
nittelualueella. Muutoin meren läheisyys vaikuttaa jonkin verran ilman kosteuden ja sateiden 
myötä.  
 
Maisema 
Vaikka suunnittelualue nivoutuu keskustan tuntumaan, maisema on suhteellisen avointa. Pää-
katsontasuunnista Lankilantieltä ja Pohjankyläntieltä maisemassa näkyvät ensin peltoaukea sekä 
rivitalot. Lankilantien maisemassa hallitsevana näkyy Lankilan kulttuurihistoriallisesti merkittävä 
pihapiiri, jossa kaksi hirsirunkoista, perinteistä punaista 1800-luvun päärakennusta näkyvät au-
kean takana. Puistolan rakennus ei samalla lailla nouse maisemassa esiin, sillä se sijoittuu Lanki-
lantien varteen paikkaan, jossa tie tekee mutkan, eikä siksi ole havaittavissa kovin useasta koh-
taa, vaikka sijoittuukin aivan katualueen reunaan. Eteläosiltaan maisema on puuston reunusta-
maa peltomaisemaa, jossa puuston takaa näkyy pientaloalue. Merenojan koulukeskus sekä ur-
heilukenttä sijoittuvat alueen luoteispuolelle ja näkyvät maisemassa. 
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Rakennettu ympäristö 

Keskustan osayleiskaavan Rakennetun kulttuuriympäristön selvityksessä (2013) on arvioitu Lan-
kila, Puistola ja Takalo-Rahkola arvokkaiksi. Näistä kaksi ensimmäistä sijoittuvat kaavamuutos-
alueeseen. Lankilan rakennukset muodostavat kokonaisuuden viereisten Takalo-Rahkolan talo-
jen kanssa. Takalo-Rahkola sijoittuu Lankilantien vastakkaiselle puolelle Lankilantien ja Pirkon-
suontien risteykseen. Puistola sijoittuu kaavamuutosalueen pohjoisosaan. 
 
Lankilantien maisemassa tunnusomaiset kaksi 1800-luvun asuinrakennusta sekä pieni hirsiaitta 
on rakennettu kylän vanhalle kantatilalle, Lankilalle. Rakennukset ovat hirsirunkoisia. Toisessa 
on myöhempänä muutoksena tehty lomalautaverhous sekä uusitut 2-jakoiset ikkunat.  
 
Puistola on Lankilantien maisemassa tunnusomainen, ilmeeltään korjauksissa jonkin verran 
muuttunut 1800-luvun asuinrakennus. Pihapirissä on kaksi hirsiaittaa.  
 
Sekä Lankilan että Puistolan rakennuksilla on sekä kulttuurihistoriallista että maisemallista / 
kaupunkikuvallista arvoa rakennetun kulttuuriympäristön selvityksen mukaan. Rakennukset on 
voimassaolevassa asemakaavassa suojeltu merkinnällä sr-2 (Kylärakenteen ja miljöön yhtenäi-
syyden kannalta tärkeän rakennuksen rakennusala. Rakennuksen säilyttämiseen tulee pyrkiä, 
mutta se voidaan myös korvata ympäristöön soveltuvalla uudisrakennuksella.)  

 

 
 
Kuva 2. Puistola.  

 
 
Kuva 3. Lankilan pihapiiri. 
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Kuvat 4, 5 ja 6. Suunnittelualueella sijaitsevia rivitaloja ulkorakennuksineen 
 
 

 
 

 
 

Kuvat 7 ja 8. Antontien 
rakennuskantaa 
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Kuva 9. Esimerkki suunnittelualueeseen rajautuvan pientaloalueen tiiliverhoillusta 80-luvun lop-
pupuolen rakennuksesta.  
 
 

 
Kuvat 10 ja 11. Lähialueen uudempaa rakennuskantaa. 
 

 
 
Kuva 12. Solar Kaihdin Ky. 
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Lankiperän alueen ensimmäinen rakennuskaava on vuodelta 1966, jonka jälkeen alueelle on teh-
ty kaavanmuutoksia. Alueen viimeisin asemakaava on vuodelta 1995. Antontien pientaloalue on 
rakentunut 1988-1993 ja suunnittelualueen eteläosien pientaloalueet 1986-1998. Alueella on 
myös muutama vanhempi rakennus sekä jokunen 2000-luvun alkupuolelta.  
 
Antontien varressa rakennukset ovat pääasiassa lautaverhoiltuja rakennuksia, joiden väritys on 
perinteistä punaista, jossa korostusvärinä nurkkalaudoissa ja oven- sekä ikkunanpielissä on val-
koinen. Talot ovat yksikerroksisesta puolitoistakerroksisiin. Lähialueen 80-90 -lukujen vaihteen 
rakennuksissa näkyy myös tiiliverhoilua. Pihat ovat kohtuullisen kokoisia ja niillä on paljon istu-
tuksia ja omia pienkasvimaita. Alue on pääosin omistusasuntoja. 
 
Palvelut alueelta ovat lähellä. Lähialueelle sijoittuu useita päiväkoteja ja perhepäivähoitajien se-
kä ryhmäperhepäiväkotien paikkoja. Kalajoen lukio sekä yläaste sijoittuvat aivan suunnittelualu-
een viereen. Kaikki keskustapalvelut (kaupungintalo ja virastot, keskustan ravintolat ja kaupat, 
kampaamot ja kirjasto) ovat kävelymatkan päässä.  
 
Keskusta tarjoaa myös työpaikka-alueena erityisesti palvelualojen työpaikkoja. Lisäksi Rahvon 
teollisuusalue sijoittuu keskustaajaman pohjoispuolelle, noin 2,5 kilometrin päähän alueesta. So-
lar Kaihdin Ky sijoittuu Lankilantien varteen. 
 
Alueella ei ole tiedossa muinaismuistoja. Kaava-alueella ei sijaitse ympäristönsuojelun kohteita 
eikä ympäristöhäiriötä aiheuttavia tekijöitä.  
 
Kaava-alue sijoittuu pääosin kunnallisteknisen verkoston varrelle. 
 

 
Kuva 14. Alueen kunnallistekniikka. Punaisella värillä on esitetty viemärit, sinisellä vesi-
johdot, ruskealla kaukolämpö ja vihreällä hulevesiputkisto.  
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3.1.2 Liikenne 

Lankilantie on yksi kaupungin keskeisimmistä kokoojakaduista. Lankilantie yhdistää Mäntyrin-
teen, Lankiperän ja Pirkonsuon asuinalueet keskustaan. Ajoneuvoliikenne Oulaistentieltä Meh-
täkyläntien kautta keskustaan tapahtuu osittain Lankinlantieltä. Mäntyrinteellä sijaitsee kau-
pungin päiväkoti Mäntylän lisäksi seniorikeskus Mäntyrinne. Alueella on lisäksi ikkunakaihtimia 
valmistava yritys ja kaupungin varikko. Lankilantien katualueeseen liittyy viherkaistalla erotettu 
pyörätie, joka sijoittuu Lankilantien pohjoispuolelle koulukeskuksen puolelle. Liikenneturvalli-
suutta on parannettu korotetun risteysalueen toteuttamisella kesällä 2013. Lankilantien ja Poh-
jankyläntien liikenne ei aiheuta erityistä melunsuojaamistarvetta. 

3.1.3 Maanomistus 

Rakentuneet korttelit ovat yksityisessä omistuksessa. Kaupunki on hankkinut maata suunnittelu-

alueelta. 

 

Kuva 13. 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 maakunta-kaavassa alue 
kuuluu taajamatoimintojen alueeseen (A). Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teolli-
suus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajama-toimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalu-
eita. Maakuntakaavan uudistus on käynnissä. Ensimmäinen vaihemaakuntakaava on hyväksytty 
2.12.2013 ja on ympäristöministeriön vahvistama. Suunnittelualue on esitetty 1. vaihemaakun-
takaavassa taajamatoimintojen alueeksi (A).  
 
Maakuntakaavan taajamatoimintojen alueen suunnittelumääräyksien mukaan yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa tulee alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja mitoituksessa kiinnittää 
erityistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien toiminnallis-taloudelliseen edullisuu-
teen, ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin. Yksityiskohtaisemmassa 
kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti raken-
netuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti 
selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Maankäyttöratkaisuissa tulee pyrkiä hyvään energiatalou-
teen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä kävelyn, pyöräilyn ja joukkolii-
kenteen kannalta edulliset vyöhykkeet taajamarakenteen perustaksi. Lisäksi tulee huomioida 
kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilyminen sekä uudisrakentamisen sopeutuminen raken-
nettuun ympäristöön. 
 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaavan luonnos on nähtävillä 25.3.–30.4.2015. 
Kaavaluonnoksessa keskustan kohdemerkintä voidaan tulkita sijoittuvan asemakaavamuutos-
alueelle. 

 
Kuva 15. Ote voimassa olevasta 
maakuntakaavasta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 16. Ote Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntavaltuuston 2.12.2013 
hyväksymästä 
1.vaihemaakuntakaavasta. 
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Kuva 17. Ote Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavasta. 

 
Yleiskaava 

 
Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Keskustaajaman osayleiskaava vuodelta 1993. Siinä 
alueelle on esitetty AP asuinpientalokortteleita, maatilakeskus (jolla on suojeluarvoja) ja asuin-
pientalokortteli (jolla on suojeluarvoja). Osayleiskaava on pääosin vanhentunut. Osayleiskaavan 
muutos ja laajennus on käynnistynyt. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Kaavamuu-
toksessa tarkastellaan muun muassa asuinrakentamisen laajenemisalueet ja keskustatoiminto-
jen sijoittuminen. Kaavaluonnos oli nähtävillä tammikuussa 2015. Siinä on esitetty asuin-
pientalokorttelien laajentamista ja virkistysreittejä sekä erillinen suojelumerkintä arvokkaille ra-
kennuksille. 
 

 

Kuva 18. Ote keskustan osayleiskaava- Kuva 19. Ote Keskustaajaman 

luonnoksesta. oikeusvaikutuksettomasta osayleiskaavasta 

1993. 
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3.2.2 Voimassa oleva asemakaava 

 
Kirkonseudun asemakaava 
 
Alueella on voimassa Kirkonseudun asemakaava vuodelta 1995. Asemakaava on osittain toteu-
tunut. Tavoitteet alueen maankäytöstä ovat muuttuneet. Pääosa pientalotonteista sekä Lanki-
lantien ja Pohjankyläntien risteysalueen läheisyyteen sijoittuva rivitalotontti on toteuttamatta. 
Reittiyhteyksiä ei ole toteutettu. 

 
Kuva 20. Ote voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmästä. 
 
Rakennusjärjestys 

Rakennusjärjestys on hyväksytty Kalajoen valtuustossa 30.1.2003 § 9. 

 

Rakennuskiellot 

Suunnittelualue ei ole rakennuskiellossa. 

 

Pohjakartta 

Suunnittelualueelle on tehty numeerinen pohjakartta vuoden 2005 ilmakuvausten perusteella. 

Karttaa on pidetty ajantasalla maastomittauksin. Korkeuskäyrät on vuonna 2012 muutettu 

N2000- järjestelmään. 
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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 

Kalajoen keskustassa on ollut painetta rakenteen tiivistämiseen jo pitkään. Kaavoitus päätettiin 
käynnistää kaupungin hankittua maa-alueet omistukseensa vuonna 2014. Kaavanmuutosalueella 
on tarvetta tarkistaa kaavamerkintöjä ja -tavoitteita sekä tiivistää rakennetta. Alueen kaavoitta-
minen on otettu kaavoitusohjelmaan 2015-2019. Kaavahanke on tullut vireille kaupunginhalli-
tuksen päätöksellä 21.9.2015 §210. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Alueen kaavoittaminen on otettu kaavoitusohjelmaan 2015-2019. Kaavahanke on käynnistetty 
kaupunginhallituksen päätöksellä 21.9.2015 §210. 

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. 

Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, esimerkiksi arvioida kaavan vaikutuk-

sia 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 kau-
pungin ympäristö- ja tekninen lautakunta. Muita toimijoita alueella ovat Elisa Oyj, Elenia Verkko 
Oy, Kalajoen Lämpö Oy sekä Osuuskunta Valkeavesi. Alueella toimivia yhdistyksiä ovat Pohjanky-
län asukasyhdistys, Kalajoen yrittäjät ry sekä Kalajoen kotiseutuyhdistys. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 1.10.-23.10.2015. Kaavanmuutoksen vi-
reille tulosta on ilmoitettu osallisille kirjeitse, kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin ilmoi-
tuslehdissä sekä kaupungin nettisivuilla. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liit-
teenä 2. Asemakaavaluonnoksen nähtävilläolosta tiedotetaan osallisia kirjeitse. Kuntalaisia tie-
dotetaan kaupungin ilmoituslehden ”Kaupungin kuulutukset”- osiossa. Kaava-aineisto on nähtä-
villä kaupungin kotisivuilla www.kalajoki.fi ja maankäyttöpalveluiden kaavakäytävällä.  

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

Asemakaavanmuutoksella tavoitellaan kirkonseudun asemakaavan tiivistämistä ja tehostamista 

tutkimalla pienkerrostalojen osoittamista Pohjankyläntien ja Lankilantien risteykseen. Samalla 

parannetaan korttelin 1702 edellytyksiä säilyä merkityksellisenä ja kulttuurihistoriallisesti arvok-

kaana kokonaisuutena. Uudisrakentaminen uudelleen sijoitellaan toteutumattomien pientalo-

tonttien osalta ja Antontien katulinjausta arvioidaan. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa virkis-

tysreittien toteutuminen siten, että eteläisemmiltä asuinalueilta sekä kaupunkikeskustasta on 

hyvät virkistysreittiyhteydet Merenojan reitistöille.  
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5  A S E M A K A AVA LU O N N O K S E N  KU VAU S  

5.1 Kaavan rakenne 

Asuinrakentaminen 

Asemakaavan kortteli 1701, joka sijoittuu Lankilantien ja Pohjankyläntien risteyksen tuntumaan, 

on osoitettu kaavassa asuinkerros- tai asuinrivitalojen korttelialueeksi. Korttelissa tehokkuusluku 

on 0,40 ja kerrosluku kolme siten, että kortteliin on mahdollista muodostaa korkeampaa ja te-

hokkaampaa rakentamista. Tontteja on laajennettu voimassa olevaan kaavaan nähden, jolloin li-

särakentaminen mahdollistuu. Tonttien koot ovat noin 5920- 7450 m2. 

Kortteliin 1703 Antontien itäpuolelle on osoitettu erillispientalojen korttelialuetta (AO). Korttelia 

on jatkettu siten, että on saatu muodostettua kolme uutta AO-tonttia. Lisäksi korttelissa 1702 on 

yksi AO-9 –tontti, jossa indeksimerkinnällä on määrätty että uudisrakennukset tulee sovittaa 

korttelialueen vanhojen rakennusten arkkitehtuuriin. Määräyksellä pyritään kunnioittamaan ko-

ko korttelin maisemallisia arvoja.  Kerroslukuna on käytetty Iu½ ja tehokkuuslukuna e=0,20. Uu-

det AO-tontit ovat kooltaan 1337-1872 m2.  

Suojeltavat rakennukset 

Korttelissa 1702 sijaitsevien Lankilan vanhojen päärakennusten ympärille on osoitettu laaja suo-

jeltavien rakennusten korttelialue (SR-2). Kaavamerkinnän mukaan ”Rakennukset on säilytettävä 

alkuperäisessä asussaan. Korjaus- ja muutostyöt on tehtävä kunnioittaen rakennusten alkupe-

räistä henkeä. Julkisivujen mittasuhteita tai ikkuna-aukotusta ei saa muuttaa. Ennallistavat muu-

tostyöt ovat sallittuja. Korttelialueen uudisrakennukset tulee sovittaa korttelialueen vanhojen 

rakennusten arkkitehtuuriin.” Tehokkuusluku tontilla on 0,20 ja kerrosluku kaksi. Lankilan asuin-

rakennukset on osoitettu kaavassa rakennustaiteellisesti ja taajamakuvan säilymisen kannalta 

tärkeiksi rakennuksiksi (sr-5) merkinnällä. Merkinnän mukaan rakennusta ei saa purkaa ilman 

pakottavaa syytä. Rakennus on korjaus- tai muutostöiden yhteydessä korjattava rakennuksen 

tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.  

Puistolan kulttuurihistoriallisesti- ja maisemallisesti arvokas asuinrakennus sijoittuu korttelin 

1703 AO-tontille, ja on myös suojeltu kaavassa sr-5-merkinnällä.  

Virkistysalueet ja reitit 

Lankilanpuisto on osoitettu kaavassa lähivirkistysalueeksi (VL). Pohjankyläntieltä on osoitettu 

kevyen liikenteen yhteys (ohjeellinen yleiselle jalankululle osoitettu alueen osa) puiston kautta 

Lankilantielle kahdesta kohtaa sekä Antontielle. Reitistö yhdistää kaavan mukaisesti Pohjankylän 

koulun ja Merenojan koulun sekä Joonankallion ja Mäntyrinteen alueet ja jatkuu Merenojan lii-

kuntakeskukseen, Merenojalle ja Ymmyrkäiseen saakka. 

Kadut 

Lankilantie sekä Pohjankyläntie on osoitettu kaavassa katuna. Tonttikatuna alueen kortteleita 

1702 ja 1703 syöttävä Antontien linjausta on oikaistu aiemmasta. Tonteille 1703/9 ja 1702/2 

kulku on osoitettu Antontien päästä jatkuvalla jalankululle ja polkupyörälle varatulta kadulta, jol-
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la tonteille ajo on sallittu (pp/t), jolta puolestaan on yhteys Lankilanpuiston kevyen liikenteen 

reitistöihin.  

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Asemakaavan keskeisimpänä tavoitteena on tiivistää ja tehostaa alueen rakentumista kuitenkin 
edelleen mahdollistaen monipuoliset kevyen liikenteen reitit sekä lähivirkistysalueet. Kaavarat-
kaisu mahdollistaa nämä tavoitteet hyvin. Kaava mahdollistaa kevyen liikenteen verkoston to-
teutumisen ja nykyisten, keskustaa hajauttavan peltoalueen ottamisen varsinaiseksi virkistysalu-
eeksi. Kaavalla vastataan keskustan tuntumaan sijoittuvan pienkerrostalo- ja rivitalorakentami-
sen tarpeeseen ja mahdollistetaan aiempaa kaupunkimaisempi rakentaminen Pohjankyläntien ja 
Lankilantien risteyksen tuntumaan.  
 
Toisena keskeisenä tavoitteena on alueen rakennetun ympäristön arvojen suojeleminen. Kaava-
ratkaisussa merkittävät Lankilan pihapiiri sekä Puistola on suojeltu. Lankilan pihapiirissä koko 
tontti 1702/1, joka sisältää pihapiirin kaikki rakennukset, on osoitettu suojeltavien rakennusten 
korttelialueeksi. Kaavamerkinnällä ohjataan myös pihapiirin muuta täydennysrakentamista si-
ten, että tavoitteena on eheä ja maisemaan soveltuva kokonaisuus, jossa rakennusten maise-
mallista arvoa ylläpidetään. 

5.3 Korttelialueet ja mitoitus 

Alueelle on osoitettu yhteensä 10 AO-tonttia, joiden tehokkuusluku on 0,20, kerrosluku Iu½. 
Uudet AO-tontit ovat kooltaan 1337-1872 m2. Rakentuneita AO-tontteja alueella on neljä.  
 
AKR-tontteja on kaavanmuutosalueella kolme, niiden tehokkuusluku on 0,40 ja kerrosluku kol-
me. Tonttien koot ovat noin 5920- 7450 m2. Tonteista kaksi on rakentuneita ennen kaavanmuu-
tosta.  
 
Suojeltujen rakennusten korttelialueelle SR-2 on osoitettu tehokkuusluvuksi e=0,20 ja kerroslu-
vuksi kaksi. Alue on yhtä suurta tonttia, jonka pinta-ala on 12 233 m2. Alueelle jää käyttämätöntä 
rakennusoikeutta suojeltujen rakennusten lisäksi siten, että tontin rakennuskantaa voidaan täy-
dentää tulevaisuudessa. 
 

5.4 Kaavan vaikutukset 

Lankiperän kaavanmuutoksella on vaikutuksia muun muassa alueen yhdyskuntaraken-
teeseen, rakennettuun ympäristöön, luontoon, maisemaan, liikenteen ja teknisen huol-
lon järjestämiseen, talouteen, terveyteen ja turvallisuuteen, eri väestöryhmien toimin-
tamahdollisuuksiin.  
 
Alueen yhdyskuntarakenne tiivistyy kaavan toteutuessa. Sillä mahdollistetaan myös 
kunnallisteknisen verkoston kustannustehokas hyödyntäminen. Tiivistäminen ja tehos-
taminen lisää painetta toteuttaa viheralueet (reitit ja puistot) hyvin. 
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5.4.1  Sosiaaliset vaikutukset 

 

Lankiperän kaavanmuutoksen sosiaaliset vaikutukset liittyvät moniin kaavan mahdollis-
tamiin tekijöihin, kuten rakenteen tiivistymiseen, maisemanmuutokseen ja toisaalta sen 
säilymiseen, lähivirkistysalueiden rakentumiseen ja parempaan hyötykäyttöön.  
 
Nykyiset osittain rakentumattomat, osittain rivitalokäytössä olevat alueet kaavanmuu-
toksen korttelissa 1701 tulisivat kaavan toteutuessa rakentumaan rivi- ja kerrostaloalu-
eiksi. Kortteliin on mahdollistettu rakentaminen kolmeen kerrokseen. Vaikka korttelia 
rajaa pohjoisessa ja lännessä katualue ja idässä ja etelässä puisto, alue sijoittuu pienta-
loalueiden sekä Lankilan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan pihapiirin välittömään lähei-
syyteen. Sekoittunut rakenne ehkäisee sosioekonomista erilaistumista ja mahdollistaa 
sekä lapsiperheiden, että toisaalta pienissä perhekunnissa elävien ihmisten muuttami-
sen samalle alueelle. Lankilapuisto kaava-alueen asukkaiden yhteisenä virkistysalueena 
mahdollistaa myös eri sukupolvien ja eri sosioekonomisen aseman omaavien ihmisten 
kesken.  
 
Virkistysreittiyhteyksillä edistetään alueen terveellisyyttä, sillä se kannustaa ihmisiä kul-
kemaan lyhyitä välimatkoja kävellen mahdollisimman turvallisia ja vehreitä reittejä au-
tolla ajamisen sijaan. Kaavanmuutosalueelta on reittejä pitkin helppo kulkea muun mu-
assa Pohjankylän koululle ja Kalajoentielle, Merenojan liikuntakeskukseen ja Ymmyrkäi-
sen kuntopoluille ja etelään Joonankallion, Hannilan ja Mätäsmaan alueille. Kevyen lii-
kenteen reitistö myös osaltaan parantaa liikenneturvallisuutta.  
 
Alueella tällä hetkellä asuville kaavanmuutoksen toteutuminen tarkoittaa muutosta hei-
dän lähiympäristössään. Erityisesti tällä hetkellä rakentumattomien alueiden ottaminen 
rakentamisen piiriin muuttaa maisemaa. Uusien hankkeiden toteutuessa alueen identi-
teetti, yhteisesti jaettu näkemys alueen luonteesta, muuttuu uusien hankkeiden toteu-
tuessa. 
 
Toisaalta Lankilan sekä Puistolan rakennusten suojeleminen kaavallisesti ylläpitää ja 
vahvistaa alueen historiaan nivoutuvaa identiteettiä. Arvorakennusten säilyessä muis-
tumana vanhasta myös uusien alueiden rakentumisessa vaaditaan maiseman huomioi-
mista rakennustavassa. Parhaimmillaan maisemassa on uutta, vanhaa, korkeampaa ja 
matalampaa, rakenteeltaan pienipiirteistä ja massaltaan suurempaa rakennuskantaa 
kuitenkin sopusoinnussa toistensa kanssa. 
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Kaavanmuutoksella pyritään myös vaikuttamaan alueen yhteisöllisyyteen. Suunnittelu-
alue on kaupunkialuetta, jossa yhteisöllisyys on yleensä niin sanottua modernia yhteisöl-
lisyyttä. Tällaisella alueella sosiaalinen kanssakäyminen on anonyymiä ja sallivaa, eikä 
lähinaapureita tunneta kovin hyvin. Pienenä maalaiskaupunkina Kalajoki on kuitenkin 
myös maaseutumainen, ja yhteisöllisyys on tavallista tiiviimpää. Kaavassa tavoiteltu ra-
kenne mahdollistaa esimerkiksi rivi- ja kerrostaloalueen yhteiset piha-alueet, joista voi 
tulla laajemmankin ihmisjoukon kohtaamispaikkoja ja lasten leikkipaikkoja, mikä vahvis-
taa yhteisöllisyyttä. Toisaalta kaava mahdollistaa myös yksityisyyttä arvostaville ihmisille 
oman pientalotontin toteuttamisen ja rajaamisen esimerkiksi istutuksin. Lankilanpuiston 
toteutuminen mahdollistaa toisenlaista yhteisöllisyyttä, kun entiset peltoalueet muuttu-
vat lähivirkistysalueeksi, jolla kulkee reitistöt, ja joka hyvin toteutuessaan voi olla virkis-
tävä ajanviettopaikka niin lapsiperheille kuin yksin asuvillekin.  
 
Kaavan sijoittuminen Merenojan liikuntapuiston välittömään läheisyyteen mahdollistaa 
alueen uusille asukkaille monipuoliset liikuntamahdollisuudet. Se puolestaan lisää hen-
kistä ja fyysistä hyvinvointia sekä sosiaalisten kohtaamisten mahdollisuuksia.  
 

5.4.2 Vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön 

Koska kaavanmuutosalueella ei ole luonnontilaista ympäristöä, kaavan vaikutukset lajis-
toon eivät ole kovin merkittävät. Peltoa ympäröivien ojien ja pensaiden linnusto tulee 
vähenemään alueen rakentuessa ja erityisesti Lankilanpuiston toteutuessa. Puustoa alu-
eella on vain vähän peltoalueen etelälaidassa ja rivitalojen ympäristössä. Kaavan toteu-
tuessa puusto todennäköisesti tulee vähenemään. Lähivirkistysalueeksi merkitty Lanki-
lanpuisto tulee todennäköisesti muuttumaan reitistöjen toteutuessa hoidetumman puis-
toalueen suuntaan mahdollisine istutuksineen. Suunnitelma puiston osalta tehdään 
myöhemmin.  
 
Rakennettu maisema muuttuu kaavanmuutoksen myötä monipuolisemmaksi, kaupun-
kimaistuu ja tiivistyy. Erityisesti maisema Pohjankyläntieltä ja Lankilantieltä muuttuu 
kohti korttelia 1701, mikäli kortteli rakentuu tulevaisuudessa pienkerrostaloalueeksi. 
Lankilantien ja Pohjankyläntien risteykseen rajautuva tontti on tällä hetkellä rakentuma-
ton ja tehokkaimmillaan toteutettuna muuttaisi maisemaa huomattavasti. Maisema 
kohti Lankilan tilaa pysyy kulttuurihistoriallisesti merkittävänä maisemana, mutta Anton-
tien rakentuessa tiiviimmin myös maisemat nykyisiltä peltoalueilta ja eteläpuoliselta 
asutusalueelta osittain peittyvät Lankilantien suuntaan uusien pientalotonttien rakentu-
essa.  
 
Kaava-alueen rakentuminen vaikuttaa myös pienilmastoon alueella. Erityisesti kolmiker-
roksinen rakentaminen korttelissa 1701 sekä nykyään rakentumattomien peltoalueiden 
rakentuminen toteutuessaan estää tuulten voimistumista alueella ja toisaalta ohjaa 
tuulta pyörteisesti korkeampien rakennusten väliin. Antontien rakentuminen luo varjoja 
Lankilan pihapiirin suuntaan, mutta kerrosluvun ollessa Iu½ varjostusvaikutus ei kuiten-
kaan ole merkittävä. Korttelin 1701 luomat varjot tulevat ulottumaan Merenojan ulkoi-
lualueelle mutta eivät ulotu urheilukentälle saakka. 
 



 
 

19 

 

Hanke vaikuttaa myös hulevesien kulkeutumiseen alueella, kun vettä imevän maapohjan 
pinta-ala alueella pienenee. Alueen läpi kulkee veto-oja, johon hulevesiä ohjataan ja va-
paaksi jäävä maapohja esimerkiksi puistoalueilla imee vesistä osan. Hulevesien ohjaa-
miseksi tehdään suunnitelmat.  
 
Kaava-alueella ei ole luonnonsuojelualueita tai -kohteita. 

 

5.4.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

 

Asemakaava toteutuessaan uudistaisi, tehostaisi ja tiivistäisi aluetta. Rakennuskanta 
monipuolistuisi erityisesti korttelin 1701 toteutuessa tiiviisti kolmekerroksisena. Lankilan 
ja Puistolan suojelu ylläpitää alueen vanhaa, arvokasta rakennuskantaa ja maisemaa.  
 
Olemassa oleva vesi- ja viemäriverkosto täydentyvät. Katualuetta ei alueelle tule merkit-
tävästi nykyistä enempää, joskin Antontien linjauksen muuttuessa katualuetta syntyy 
hieman lisää. Liikenneturvallisuus lisääntyy, kun kaavassa osoitetut kevyen liikenteen 
reitit toteutetaan. Lankilantien ja Pohjankyläntien ylityskohtiin tulee suunnitella suoja-
tieratkaisuja. 
 

5.4.4 Yritysvaikutukset 

Yritystoiminnan kannalta Lankiperän kaavalla on vähäisiä tai kohtalaisia vaikutuksia. Uu-
det rakennushankkeet edesauttaisivat paikallisten yritysten mahdollisuuksia toimia ja 
kasvaa paikkakunnalla. Kaava mahdollistaa uusia kerros- tai rivitalohankkeita sekä pien-
talohankkeita. Rakennusliikkeiden lisäksi hankkeista hyötyvät rakennustavaraliikkeet, 
puu- ja sisustusalan yritykset, sekä mahdollisesti korjaus- ja perinnerakentamisen asian-
tuntijayritykset. 
 
Kaava konkretisoi kaupungin strategisia tavoitteita maankäytön osalta. Alueen rakentu-
misella on positiivisia taloudellisia vaikutuksia Kalajoen kaupungille. Välittömät vaiku-
tukset liittyvät muun muassa uusien asukkaiden maksamaan kunnallisveroon ja välilliset 
vaikutukset rakennusyritysten saamiin hankkeisiin. Rakennushankkeilla on työllistäviä 
vaikutuksia. Negatiivisia taloudellisia vaikutuksia kaupungille syntyy muun muassa kun-
nallistekniikan ja reittien toteuttamisesta, mutta tonttien myynnillä sekä erilaisilla muilla 
välillisillä positiivisilla vaikutuksilla pystytään kompensoimaan investointeja. Alueen 
kunnallistekniikkaa joudutaan täydentämään ja osittain uusimaan. Alueen halkova säh-
kölinja tullaan purkamaan. Kaupunki maksaa alueen kunnallistekniikan suunnittelun ja 
pääosan toteutuksesta. 
 
Alueella oleva peltoala poistuu viljelyskäytöstä, mikä vaikuttaa maatalousyrittäjiin, jotka 
peltoja ovat vuokranneet. 
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5.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kaavakartalla. 

5.6 Nimistö 

Alueelle ei kaavamuutoksen myötä tule uusia katujen nimiä. Lankilanpuisto uutena kaavanimenä 

pohjautuu vanhaan alueen nimistöön ja kantatilaan. 

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

6.1 Toteuttaminen ja ajoitus 

Kaavanmuutosalueelle ei laadita rakennustapaohjeita. Kaavaehdotusvaiheessa alueelle laadi-

taan suositukset rakennustapaan liittyen. 

Suojeltavien rakennusten korttelialueella (SR-2) alueen rakentumista ohjataan kaavamääräyksel-

lä: ”Rakennukset on säilytettävä alkuperäisessä asussaan. Korjaus- ja muutostyöt on tehtävä 

kunnioittaen rakennusten alkuperäistä henkeä. Julkisivujen mittasuhteita tai ikkuna-aukotusta ei 

saa muuttaa. Ennallistavat muutostyöt ovat sallittuja. Korttelialueen uudisrakennukset tulee so-

vittaa korttelialueen vanhojen rakennusten arkkitehtuuriin.” Määräyksillä pyritään varmista-

maan kortteliin riittävä suojelun taso ja perinteisen maiseman säilyminen. 

Alueen kunnallistekniikka suunnitellaan loppuvuonna 2016. Kunnallistekniikan toteutus on tar-

koitus käynnistää keväällä 2017, ja tontit ovat rakennuskelpoiset syksyllä 2017. 

 
 

 
 

Kalajoella 1.4.2016 
 
 
 
 
Riina Jorasmaa  
kaavasuunnittelija  
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OSAL L I S TUMI S ‐   J A  ARV IO IN ‐
T I SUUNN I T E LMAN   ( OAS )  
TARKO I TUS  

 
MRL  63§:n  mukaan  kaavaa  laadittaessa  tulee  laatia 
suunnitelma  osallistumis‐  ja  vuorovaikutusmenette‐
lyistä  sekä  kaavan  vaikutusten  arvioinnista.  Tarkoitus 
on,  että  kaavan  osalliset  voivat  saada  tietoa  kaavan 
lähtökohdista,  aikataulusta  sekä  osallistumis‐  ja  arvi‐
ointimenettelystä.  

 

Kaavahankkeen  tullessa vireille OAS asetetaan nähtä‐
ville, jotta kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipi‐
teensä  osallistumis‐  ja  arviointimenetelmistä  sekä 
kaavan  vaikutusten  arvioinnista.  OAS:n  nähtävillä 
olosta  ilmoitetaan  kaupungin  ilmoituslehdessä  (Kala‐
jokiseutu), virallisella  ilmoitustaululla sekä maanomis‐
tajille  ja muille  osallisille  kirjeitse.  OAS  on  nähtävillä 
myös Kalajoen kaupungin  internet‐sivuilla osoitteessa 
www.kalajoki.fi. 

 

KAAVO I T ETTAVA  ALUE  

 

Kaavoitettava alue  sijoittuu Kalajoen kaupunkikeskus‐
tan  alueelle,  Merenojan  koulukeskuksen  ja  liikunta‐
puiston  läheisyyteen.  Asemakaavamuutos  rajoittuu 
Pohjankyläntien  ja  Lankilantien  risteysalueen  koillis‐
puolelle. Alueella on rivi‐ ja pientaloasumista, kulttuu‐
rihistoriallisesti arvokkaat Lankilan pihapiiri  ja Puistola 
sekä latureitti. Kaavanlaajennusalue on rakentuneiden 
tonttialueiden lisäksi peltoa. Alueen halkovat sähkölin‐
jat  ja Merenoja.  Kaavamuutosalue  on  esitetty  kansi‐
lehdellä. 

 

ASEMAKAAVO I TUSTA  OHJAA ‐
VAT   SUUNN I TE LMAT  

 

Pohjois‐Pohjanmaan maakuntakaava 

Ympäristöministeriön  17.2.2005  vahvistamassa  Poh‐
jois‐Pohjanmaan maakuntakaavassa  alue  kuuluu  taa‐
jamatoimintojen  alueeseen  (A).  Merkinnällä  osoite‐
taan  asumisen,  palvelujen,  teollisuus‐  ja muiden  työ‐
paikka‐alueiden  ym.  taajama‐toimintojen  sijoittumis‐
alue  ja  laajentumisalueita. Maakuntakaavan  uudistus 
on käynnissä ja ensimmäinen vaihemaakuntakaava on 
hyväksytty  2.12.2013.  Suunnittelualue  on  esitetty  1. 
vaihemaakuntakaavassa  taajamatoimintojen  alueeksi 
(A). 

Maakuntakaavan  taajamatoimintojen  alueen  suunnit‐
telumääräyksien  mukaan  yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa  tulee  alueiden  käyttöönottojärjestyk‐
sessä  ja  mitoituksessa  kiinnittää  erityistä  huomiota 
vaihtoehtoisten  aluekokonaisuuksien  toiminnallis‐ 
taloudelliseen  edullisuuteen,  ympäristön  laatuun  ja 
kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin. Yksityiskohtai‐
semmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntara‐
kenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti rakenne‐
tuilla  alueilla  sekä  taajaman  ydinalueen  kehittämistä 
toiminnallisesti  ja  taajamakuvallisesti  selkeästi  hah‐
mottuvaksi keskukseksi.  

 

Maankäyttöratkaisuissa tulee pyrkiä hyvään energiata‐
louteen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa  tulee 
määritellä  kävelyn, pyöräilyn  ja  joukkoliikenteen  kan‐
nalta  edulliset  vyöhykkeet  taajamarakenteen  perus‐
taksi. Lisäksi tulee huomioida kulttuuri‐  ja  luonnonpe‐
rintöarvojen  säilyminen  sekä  uudisrakentamisen  so‐
peutuminen  rakennettuun  ympäristöön.  Pohjois‐
Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaavan  luonnos 
on ollut nähtävillä 25.3.‐ 30.4.2015. Kaavaluonnokses‐
sa  keskustan  kohdemerkintä  voidaan  tulkita  sijoittu‐
van asemakaavamuutosalueelle. 

 

Keskustaajaman osayleiskaava 

Alueella on  voimassa oikeusvaikutukseton Keskustaa‐
jaman osayleiskaava  vuodelta 1993.  Siinä  alueelle on 
esitetty  AP  asuinpientalokortteleita,  maatilakeskus 
(jolla  on  suojeluarvoja)  ja  asuinpientalokortteli  (jolla 
on  suojeluarvoja). Osayleiskaava  on  pääosin  vanhen‐
tunut.  Keskustan osayleiskaavan muutos  ja  laajennus 
on käynnistynyt. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikut‐
teisena. Kaavamuutoksessa tarkastellaan muun muas‐
sa  asuinrakentamisen  laajenemisalueet  ja  keskusta‐
toimintojen sijoittuminen. Kaavaluonnos oli nähtävillä 
15.1.‐13.2.2015. Osayleiskaavan luonnoksessa alueelle 
on  esitetty  asuinpientalokorttelien  laajentamista  ja 
virkistysreittejä  sekä  erillinen  suojelumerkintä  arvok‐
kaille rakennuksille.  

 

Kirkonseudun asemakaava 

Alueella  on  voimassa  asemakaava  vuodelta  1995. 
Asemakaava on osittain toteutunut. Tavoitteet alueen 
maankäytöstä  ovat muuttuneet.  Pääosa  pientaloton‐
teista  sekä  risteysalueelle  sijoittuva  rivitalotontti  on 
toteuttamatta. Reittiyhteyksiä ei ole toteutettu. 
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KAAVAN   LAAT IM I S TARVE ,  
LAAT I J A   J A   S E LV I T YK SE T  

 

Lankiperän  asemakaavan  muutoksen  laatiminen  on 
tullut  ajankohtaiseksi  alueen  maanomistusolojen 
muuttumisen myötä. Alueen kaavoittaminen on osoi‐
tettu kaavoituskatsauksessa 2015. Kaava on  tarkoitus 
laatia  kaupungin  omana  työnä.  Alueelle  ei  laadita 
erillisselvityksiä, vaan kaavahankkeessa hyödynnetään 
Keskustan  osayleiskaavan  yhteydessä  laadittuja  selvi‐
tyksiä.  

 

KAAVAN  TAVO I T TEET   J A  VA I ‐
KUTUSTEN  ARV IO INT I  

 

Asemakaavamuutoksella  tavoitellaan  Kirkonseudun 
asemakaavan  tiivistämistä  ja  tehostamista  tutkimalla 
pienkerrostalojen  osoittamista  Pohjankyläntien  ja 
Lankilantien  risteykseen. Samalla parannetaan kortte‐
lin  1702  edellytyksiä  säilyä merkityksellisenä  ja  kult‐
tuurihistoriallisesti arvokkaana kokonaisuutena. Uudis‐
rakentaminen  sijoitellaan  uudelleen  toteutumatto‐
mien pientalotonttien osalta ja Antontien katulinjausta 
arvioidaan.  Samalla  varmistetaan  reitistöjen  kulku 
alueen  läpi  keskustan  sekä  Joonankallion  ja  Mätäs‐
maan alueilta kohti Merenojaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSAL L I S E T   J A  V I RANOMA I S ‐
TAHOT  

 

Osallisia ovat  kaikki,  jotka  tuntevat  itsensä osallisiksi. 
MRL 62§:n mukaan osallisia ovat alueen maanomista‐
jat  ja  ne,  joiden  asumiseen,  työntekoon  tai  muihin 
oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä ne 
viranomaiset  ja  yhteisöt,  joiden  toimialaa  suunnitte‐
lussa käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua 
kaavan  valmisteluun, esimerkiksi  arvioida  kaavan  vai‐
kutuksia  ja  lausua  kirjallisesti  tai  suullisesti  mielipi‐
teensä  kaavaluonnoksesta,  tai  jättää  muistutuksia 
kaavaehdotuksesta.  

 

Viranomaisia  ovat  Pohjois‐Pohjanmaan  elinkeino‐ 
liikenne  ja  ympäristökeskus,  Pohjois‐Pohjanmaan 
liitto,  Jokilaaksojen  pelastuslaitos,  Pohjois‐
Pohjanmaan  museo  sekä  Kalajoen  kaupungin  tekni‐
nen‐  ja ympäristölautakunta. Muita toimijoita alueella 
ovat  Elisa Oyj,  Elenia Verkko Oy, Kalajoen  Lämpö Oy 
sekä  Osuuskunta  Valkeavesi.  Alueella  toimivia  yhdis‐
tyksiä ovat Pohjankylän asukasyhdistys, Kalajoen yrit‐
täjät  ry  sekä  Kalajoen  kotiseutuyhdistys.  Meneillään 
olevista kaavahankkeista saa tietoa kaavoitustoimesta 
sekä  Kalajoen  kaupungin  nettisivuilta  osoitteesta 
www.kalajoki.fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YHTEYST I EDOT  
 

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 maakunta‐kaavan 

1. vaihekaavasta (hyväksytty 2013). 

Kuva 3 vasem‐
malla. 
Ote Pohjois‐
Pohjanmaan 
maakunta‐
kaavan 2. vaihe‐
kaavan luonnok‐
sesta. 

Kuva 4 oikealla. 

Ote keskustan 

osayleiskaava‐

luonnoksesta  

Kuva 6. Ote kirkonseudun ajantasa‐

asemakaavasta Kuva 5. Ote Keskustaajaman oikeusvaikutuksettomasta 

osayleiskaavasta (1993) 

Kuva 1. Ote Pohjois‐Pohjanmaan voimassa ole‐

vasta maakuntakaavasta 2005. 
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Kaavoitusta säätelee maankäyttö‐  ja rakennuslaki  (MRL) sekä maankäyttö‐  ja rakennusasetus  (MRA). Kalajoen 

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

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

toimii valtuusto. Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavamuutostyön edetessä. 

 

1. KAAVAN VIREILLETULO JA OSALLISTUMIS‐ JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

MRL 63§ 

Kaavan vireilletulosta sekä osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmasta (OAS) ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupun‐

gin  internetsivuilla  ja kirjeitse osallisille. Osalliset voivat esittää Pohjois‐Pohjanmaan ELY‐keskukselle neuvotte‐

lua OAS:n riittävyydestä.  

 

2. KAAVAN VALMISTELU‐ ELI LUONNOSVAIHE 

MRL 62§, MRA 30§ 

Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen asetetaan nähtäville palautteen saamiseksi  ja siitä pyydetään  lausunnot 

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

osallisille. Nähtävillä oloaikana  kaavaluonnoksesta  voi  jättää mielipiteitä.  Ensimmäinen  viranomaisneuvottelu 

järjestetään tarvittaessa valmisteluvaiheessa. Kaavaluonnos on nähtävillä huhtikuussa 2016. 

 

3. KAAVAEHDOTUS 

MRL 65§, MRA 27§ 

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

Ehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin internetsivuilla ja kirjeitse osallisille. Kau‐

punkilaisilla  ja osallisilla on mahdollisuus tehdä kaavasta kirjallinen muistutus kaavan nähtävilläoloaikana. Kaa‐

vaehdotuksesta pyydetään  lausunnot. Kalajoella muistutukset  ja  lausunnot käsittelee kaavoittaja, elinkeino‐  ja 

maankäyttötoimikunta ja kaupunginhallitus. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoi‐

tetaan kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Tarvittaessa ehdotusvaiheessa voidaan  järjes‐

tää toinen viranomaisneuvottelu. Kaavaehdotus on tavoitteellisesti nähtävillä toukokuussa 2016. 

 

4. KAAVAN HYVÄKSYMINEN 

MRL 52§ ja 67§ 

Kaupunginvaltuusto  käsittelee  kaavan hyväksymistä  kaupunginhallituksen esityksestä. Hyväksymispäätöksestä 

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

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

väksymisestä  voi  valittaa  Pohjois‐Suomen hallinto‐oikeudelle.  Pohjois‐Pohjanmaan  ELY‐keskus  voi  tehdä  kau‐

pungille oikaisukehotuksen valitusajan kuluessa. Kaava hyväksytään tavoitteellisesti elokuussa 2016.  

 

5. KAAVAN VOIMAANTULO 

MRA 93§ 

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

 

 

Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavamuutostyön edetessä. 

 

KA LA JOEN  KAAVO I TUSPROSE S S I  
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1. YHTEENVETO JA SUOSITUKSET KAAVOITUKSELLE

Kalajoen keskustan yleiskaavan luontoselvitys on tehty keväällä ja kesällä 2013 maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaisesti. Maastotyönä kerätyn tiedon sekä aikaisempien selvitysten ja kirjallisuustietojen perusteella on 
kuvattu yleiskaava-alueen luonnonpiirteet, luontotyypit, kasvillisuus, pesimälinnusto sekä direktiivilajien 
esiintyminen. Päähuomio on uhanalaisissa tai lakisääteisesti suojeltavissa lajeissa ja luontotyypeissä. Lisäksi 
on kuvattu yleisesti luonnon monimuotoisuutta alueella.

Uhanalaisista luontotyypeistä selvitysalueella on edustavaa laidunnettua tulvaniittyä Kalajokisuulla, 
laidunnettuja kuivia heinäniittyjä eri puolilla taajama-aluetta, edustavaa jokivarren tulvametsää, 
kuusivaltaisia tuoreita lehtometsiä, maankohoamisrannikon lehtomaista koivuvaltaista metsää, 
luonnontilaisia korpia sekä melko edustava maankohoamisrannikon soiden kehityssarja. 

Pohjanmaalla uhanalaisista kasvilajeista selvitysalueella esiintyy ainakin jokileinikki, konnanlieko, 
rimpivihvilä, vaaleasara ja korpisara. Kasvilajistonsa puolesta tärkeimpiä alueita ovat laidunnetut tulvaniityt, 
laidunnetut kuivat heinäniityt sekä jokivarren tulvametsät. Valtakunnallisesti uhanalaisista lintulajeista tehtiin 
pesintään viittaavia havaintoja peltosirkusta, viiriäisestä, kivitaskusta, tukkasotkasta ja turkinkyyhkystä. 
Linnuston kannalta tärkeimmät alueet ovat tämän selvityksen perusteella Holmanperän kaislikot, 
Vetoniemenperän peltoaukea sekä rantojensuojelualueeseen rajautuvat maankohoamismetsät. Uhanalaisista 
nisäkkäistä selvitysalueella esiintyy liito-orava. Liito-oravan pysyvät elinpiirit sijaitsevat Keihäsojan 
varressa, Rahvon teollisuusalueen pohjoispuolisessa kuusikossa sekä seurakunnan leirikeskuksen vanhassa 
metsässä. Uhanalaisista kalalajeista selvitysalueen jokiosuudella lisääntyy vaellussiika sekä harjuksen 
merikanta, luontodirektiivin II liitteen kalalajeista kivisimppu.

Kaavoituksessa huomionarvoiset luontokohteet on esitetty liitteessä 1 ja kuvattu tarkemmin kappaleessa 7. 
Esitetyt luontokohteet on jätettävä rakentamisen ulkopuolelle. Luontokohteista kalliot kannattaa säilyttää 
virkistysalueina. Kohteet joiden vesitalous on säilytettävä nykyisessä tilassa (maankohoamisrannikon suot, 
korvet, kausikosteikot, tulvametsät, pienten virtavesien uomat) kannattaa huomioida kaavassa 
luontokohteina. Muut kohteet kannattaa huomioida maatalous- tai metsätalousalueina, joilla on 
ympäristöarvoja. Vetoniemenperältä ja Holmanperältä on esitetty pelto- ja vesilinnustolle tärkeät alueet. Jos 
näille alueille on maankäytön muutospainetta, kohteiden linnustoa olisi syytä seurata useamman kuin yhden 
kesän ajan. Liito-oravan asuttamissa metsissä on liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, jotka rajataan 
tarkemmin mahdollisen metsänkäyttöilmoituksen yhteydessä.

1
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2. LUONTOSELVITYKSEN TAVOITE, LÄHTÖAINEISTOT JA MAASTOTYÖN 
MENETELMÄT

Yleiskaavan selostuksessa on esitettävä selvitys alueen luonnonoloista sekä kaavan vaikutukset luontoon
(MRL 40 §). Kaavan luontovaikutusten arviointi tehdään luontoselvityksen perusteella. Luontoselvityksessä
kartoitetaan ne luontoarvot, joihin rakentamisella voi olla vaikutusta. Tässä työssä on kartoitettu maastossa 
Kalajoen keskustan yleiskaava-alueen luonnonpiirteet, luontotyypit, kasvillisuus, pesimälinnusto sekä alueen 
sopivuus mahdollisille uhanalaisille lajeille tai luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajeille. Luontoselvitysalue 
on esitetty liitteessä 1. Selvityksen ulkopuolelle jätettiin Iivarinsaari, joka kuuluu Kalajoen suiston 
rantojensuojelualueeseen sekä Maristonpakkojen alue, joka kuuluu harjujensuojeluohjelmaan. 
Maastokartoituksen ulkopuolelle jätettiin lisäksi pihapiirit, rakennetut tontit, aidatut laitumet ja maatilojen 
tilakeskukset.

Tähän selvitykseen on koottu lisäksi suunnittelualueelta laadittujen aikaisempien luontoselvitysten keskeinen 
sisältö. Asemakaavojen luontoselvityksiä on tehty Santaholmaan (Kanckos 2006), Meinalaan (Sievänen 
2007), Holmanperälle (Sievänen 2007b), Ymmyrkäisen ja Plassin alueille (Ala-Risku 2010) sekä Rahvon 
teollisuusalueelle (Kanckos 2012). Yleiskaavatason selvityksiä on tehty jokisuun alueelle (anonyymi 2006), 
Etelänkylään (Degerman 2009) ja Maristonpakoille (Kilpeläinen ja Parviainen 2010). 

Maastossa etsittiin erityisesti uhanalaisia lajeja tai luontotyyppejä (Rassi ym. 2010, Raunio ym. 2008),
luonnonsuojelulain 29 § suojelemia luontotyypejä, vesilain 1:15 ja 1:17 § suojelemia pienvesiä sekä
luontodirektiivin liitteiden II tai IV lajeille sopivia elinympäristöjä. Havaintoja uhanalaisista lajeista etsittiin 
myös uhanalaisten lajien rekisteristä (9.8.2013 Heidi Kaipiainen-Väre, Suomen ympäristökeskus). 
Uhanalaisiin luontotyyppeihin kuuluvat esimerkiksi metsälain 10§ suojelemat arvokkaat elinympäristöt. 
Uhanalaiset lajit ja luontotyypit eivät ole kuitenkaan automaattisesti rauhoitettuja. Luonnonsuojelulain  
suojelemista luontotyypeistä voisi selvitysalueella esiintyä katajaketoja. Vesilain suojelemia pienvesiä ovat 
luonnontilaisen kaltaiset lähteet, purot ja pienet lammet. Luontodirektiivissä luetellut lajit ovat Euroopan 
yhteisön tärkeinä pitämiä lajeja (Sierla ym. 2004, www.ymparisto.fi > Luonnonsuojelu > Lajien suojelu > 
Suomessa esiintyvät luontodirektiivin II, IV ja V -liitteen lajit). Liitteessä II lueteltujen lajien esiintymät tulee 
erityisesti huomioida erilaisissa hankkeissa ja niiden vaikutusarvioinneissa. Liitteen IV(a) lajit edellyttävät 
tiukkaa suojelua. Niistä rakentamisella voi olla vaikutusta lähinnä liito-oravaan.

Pesimälinnustoa selvitettiin kartoituslaskentana yhteensä 10 aamuna 23.-27.4, 30.5, 11.-15.6 sekä 20.-
26.6.2013. Tavoitteena oli saada käsitys linnustolle tärkeimmistä pelto-, metsä- ja ranta-alueista sekä 
uhanalaisille tai muille harvinaisille lintulajeille tärkeistä tai mahdollisista elinympäristöistä. Kartoitus 
suunnattiin jokirantaan, peltoaukeille, reheviin reunametsiin ja vanhoihin metsiin. Linnustollisesti 
mielenkiintoisilla paikoilla pyrittiin käymään vähintään kerran keväällä ja toisen kerran kesällä. 
Pesimälinnustoon luettiin kuuluvaksi lajit, joiden pesimisvarmuus on mahdollista, todennäköistä tai varmaa 
lintuatlaksen tapaan (Valkama ym. 2011). Vähimmäisvaatimus eli ”mahdollinen pesintä” tarkoittaa, että 
reviiriä kuuluttava koiras on havaittu sopivassa pesimäympäristössä yhtenä aamuna. Lintujen määrää 
kuvataan yksiköllä pesivä pari. Parimäärä kirjattiin ylös vain niille lajeille, joille se oli luotettavasti ja 
kohtuullisella retkeilyllä arvioitavissa. 

Liito-oravaselvitys tehtiin linnustoselvityksen yhteydessä. Kaikki ilmakuvilta havaitut liito-oravalle
sopivannäköiset metsät tutkittiin. Ne ovat varttuneita tai vanhoja kuusen, haavan, lepän ja koivun metsiköitä. 
Jos metsikkö on naaraan asuttama, on alkukesään asti järeimpien kuusten ja haapojen tyvellä näkyvissä 
yleensä kasoittain papanoita, joilla naaras merkkaa reviirin. Liito-oravan pesä on puunkolossa tai 
linnunpöntössä. Jos pesä on tavallisen oravan rakentamassa risupesässä kuusenlatvassa, sitä on käytännössä 
mahdoton löytää. Pesäpuut lisäksi vaihtelevat samassa metsikössä vuosittain. Yksi naaras voi käyttää lähes 
kymmentä eri koloa tai risupesää kahdessa tai useammassa lähekkäin sijaitsevassa metsikössä. Liito-oravan 
elinpiirit rajataan papanajälkien, sopivien puiden ja kolojen perusteella (ympäristöministeriö 2005).
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Näkymä Kalajoen taajama-alueelta.

3. SELVITYSALUEEN LUONNONPIIRTEET

Kalajoen keskusta on pinnanmuodostukseltaan tasankoa eli lakeutta, missä paikalliset korkeuserot jäävät alle 
10 metriin. Alueen maaperä on hietaa tai hienoaineksista, vettä pidättävää moreenia (www.gtk.fi → 
tietopalvelut → aineistohaku → maaperäkartat Kalajoki 241312, Vasankari 241410). Etelänkylän peltoaukea 
on enimmäkseen hiesua. Raivaamatta jääneet metsäsaarekkeet peltojen keskellä ovat tyypillisesti moreenia. 
Yleiskaava-alueen pohjoisosan metsäalueella esiintyy laajalti hiekkaa. Kalliopaljastumat ovat alueella 
tavallisia mutta pienialaisia. Turvekerrostumat ovat ohuita. Luontoselvitysalue rajautuu lännessä 
Maristonpakkojen dyynimetsiin sekä Iivarinsaaren ja Ämmän rannan maankohoamismetsiin. Idässä 
selvitysalue rajautuu Pitkäsenkylän peltoaukeaan, joka on maakunnallisesti merkittävä lintualue ja 
kevätmuuton aikainen kerääntymisalue (Hannila ym. 2012). 

Selvitysalueen metsät ovat enimmäkseen puolukka-mustikkatyypin tuoreita, soistuvia kankaita. Soistumisen 
lopputuloksena on ohutturpeinen puolukkakorpi tai muurainkorpi. Valtaosa korvista on ojitettuja muuttumia, 
jotka vastaavat puuntuotannoltaan ja ulkonäöltäänkin tuoreita kankaita. Tuoreet kankaat ovat alueella 
luontaisesti mäntyvaltaisia mutta niitä viljellään yleisesti myös kuuselle. Niitten kasvillisuudessa vallitsee 
kaikkialla puolukka, mustikka, pallosara, muurain, metsäkorte ja metsäalvejuuri. Matalilla kohoumilla on 
myös pienialaisia metsälauhatyypin tuoreita kangasmetsiä sekä kuivahkoja variksenmarja-puolukkatyypin 
kangasmetsiä. Laajemmin kuivahkoja kankaita esiintyy vain hiekka-alueilla, missä ne herkästi soistuvat 
kangasrämeiksi. Selvitysalueen lehtomaiset kangasmetsät ovat aikaisemmasta pelto- ja laidunkäytöstä 
metsiksi palautuvia, koivua kasvavia ojitettuja viitoja. Rehevimpiä multavia lehtometsiä on pienillä alueilla 
jokivarressa ja purojen varsilla. Plassin rannassa on savi- ja liejumaalla viidakkomaista tulvametsää.

Kalajoen taajama-aluetta luonnehtii julkisille alueille ja omakotialueille piha- ja puistopuiksi jätetyt näyttävät 
vanhat männyt, pitkälti rakentamaton joskin vaikeakulkuinen jokiranta sekä kaikkialla vallitseva 
erinomainen siisteys. Pienetkin peltotilkut ovat pääsääntöisesti viljelyssä. Hoitamatonta joutomaata on 
lähinnä Santaholman entisen sahan alueella. Omakotialueilla on säilynyt paljon kuivia heinäniittyjä, joilla 
laidunnetaan hevosia tai lampaita. Näillä ns. perinneluontotyypeillä on usein pitkä laidunnushistoria. Kuivien 
niittyjen ja luonnonlaitumien pitäminen perinteisessä laidunkäytössä on tärkeää, koska puolet kaikista 
Suomen uhanalaisista lajeista on riippuvaisia tästä luontotyypistä elinympäristönään. 

4. KALAJOKI KESKUSTAN KOHDALLA

Kalajoki luokitellaan suureksi turvemaiden joeksi, jossa on huomattavia ihmistoiminnan vaikutuksia. 
Kalajoen alajuoksun ekologinen tila on välttävä. Fosforin ja typen suuret pitoisuudet jokivedessä ilmentävät 
korkeaa rehevyyttä. Vedenlaatu on kuitenkin parantunut 2000-luvulla ja esim. fosforipitoisuus on laskenut. 
Syys- ja kevättulvat kuljettavat runsaasti kiintoainetta ja lietettä, mutta vedenlaatu ja -hygienia huononee 
enemmän kesän pitkänä alivirtaamajaksona (www.meidankalajoki.fi). 
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Kalajoen alaosa on suojeltu koskiensuojelulailla. Vesistön lyhytaikaissäännöstely aiheuttaa kuitenkin
nopeita muutoksia veden korkeudessa ja virtaamassa. Lisäksi vanhat uittoperkaukset ovat vähentäneet 
koskipaikkojen monimuotoisuutta. Koskien reunaan on perattu uoma, jota pitkin suuri osa vedestä virtaa 
kesän ja talven alivirtaamakausina. Laajoja koneellisia perkauksia ei Kalajoen alaosalla ole tehty. Keskustan 
noin kolmen kilometrin pituinen koskijakso muodostaakin merkittävän osan Kalajoen alaosan 
koskiensuojelualueesta (Huhmarniemi ja Aronsuu 2001). Vesikasvillisuus on joessa yleiskaava-alueen 
kohdalla hyvin monilajista. Siinä tavataan järvikaisla-, -ruoko ja -korte, sarjarimpi, ratamosarpio, 
pystykeiholehti, ranta- ja haarapalpakko, jokileinikki, kalvasärviä, puro-, meri-, ahven- ja uistinvita, ulpukka 
sekä vesitatar.

Kalajoen alajuoksun koskipaikkojen kaloja ovat kivennuoliainen, salakka, kivisimppu ja mutu. 
Vaelluskaloista Kalajokeen nousee taimen, siika ja harjus sekä nahkiainen. Siika nousee syksyllä ja kutee 
virta- ja koskipaikkojen hiekka-, sora- ja kivikkopohjille. Siian kutualueet ovat alajuoksulla 10 km 
etäisyydellä merestä. Lyhytaikaissäännöstelystä ja kiintoainekuormasta johtuen vaelluskalojen poikasten 
kuoriutuminen Kalajoessa on heikkoa. Tärkeimmät kutualueet on kunnostettu mutta jalokalojen kannat ovat 
käytännössä istutusten varassa. Kalajoen alajuoksun harjuskanta on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi ja 
siikakanta erittäin uhanalaiseksi (Luotonen ja Ohtonen 1986, Huhmarniemi ja Aronsuu 2001, 
www.kalastakalajoella.fi).

                                                                                                                       Näkymä Kalajokisuulta.

Suvantojen merkitys kalaston lisääntymiselle on vähäisempi kuin koski- ja virtapaikkojen. Suvantojen 
kalasto on samanlaista kuin järvissä. Eniten kalastetaan Kalajoen alajuoksulla kuhaa, haukea, ahventa, 
madetta ja särkeä. Kalajoen alajuoksun tulvaniityt ovat harvinaisia näytteitä Pohjois-Pohjanmaan luontaisesta 
jokikasvillisuudesta. Tulvaniittyjen ollessa veden alla ne ovat tärkeitä kevätkutuisten kalojen 
lisääntymisalueita ja poikasten elinalueita (Luotonen ja Ohtonen 1986). 

Kasvillisuudeltaan monimuotoisimpia ovat somerikkoiset tulvaniityt, joita on yleiskaava-alueella vähän. 
Somerikkoisilla rannoilla säilyy matalakasvuinen, kauniisti kukkiva ruoholajisto ilman laidunnustakin. 
Muualla tulvaniittyjen kasvillisuus on korkeakasvuista viitakastikan, ruokohelven, viiltosaran ja vesisaran 
muodostamaa heinikkoa. Tulokaslajit jättipalsami ja karhunköynnös leviävät tulvaniityillä ja -pensaikoissa 
hallitsemattomasti. Ne ovat vähentäneet kasvillisuuden monimuotoisuutta jokivarressa. Karhunköynnöksen 
takia laajat ranta-alueet ovat nykyään kulkukelvottomia.
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5. HUOMIONARVOINEN KASVILAJISTO SELVITYSALUEELLA

Koko maassa uhanalaisista kasvilajeista Kalajoen keskustasta on tietoja pohjannoidanlukosta, 
peltorusojuuresta, viitasarasta ja ruiskattarasta (Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1988). Havainnot on 
tehty 1920-1960 -luvuilla. Tarkat löytöpaikat eivät ole tiedossa. Tässä selvityksessä havaittiin Pohjanmaalla 
alueellisesti uhanalaisista kasvilajeista konnanlieko, jokileinikki, rimpivihvilä, korpisara ja vaaleasara. 
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla harvinaisia kasveja ovat lisäksi syyläjuuri, sarjarimpi, siperiansinivalvatti 
(Sievänen 2007) ja taikinamarja (Kanckos 2009). Konnanlieko, rimpivihvilä ja vaaleasara ovat 
kausikosteiden nevojen kasveja. Jokileinikki ja sarjarimpi ovat jokisuun alueella kasvavia vesikasveja. 
Syyläjuuri, siperiansinivalvatti ja taikinamarja kasvavat lehtomaisilla rannoilla ja korpisara korpimetsissä.
Kasvilajistonsa puolesta arvokkaimpia alueita selvitysalueella ovat tämän selvityksen perusteella laidunnetut 
tulvaniityt, laidunnetut kuivat heinäniityt, jokivarren tulvametsät sekä kausikosteat pienet nevat.

6. PESIMÄLINNUSTO (Liiteet 2 ja 3)

Luontoselvitysalueella havaittiin yhteensä 85 lintulajia, joiden pesintä alueella on mahdollista, todennäköistä 
tai varmaa. Etukäteen alueen pesimälinnustoon oletetuista lajeista jäi havaitsematta tuulihaukka. Havaituista 
lajeista erittäin uhanalaisiksi luokiteltuja ovat peltosirkku ja viiriäinen. Kummastakin lajista havaittiin 
yksittäinen reviiriä kuuluttava koiras, mikä ei välttämättä tarkoita, että alueella olisi pesivä pari. 
Valtakunnallisesti uhanalaisia vaarantuneita lajeja ovat myös tukkasotka, kivitasku ja turkinkyyhky. 
Pohjanmaalla alueellisesti uhanalaisina pidetään metsoa ja sirittäjää. Pohjanmaalla harvinaisia pesimälajeja 
ovat luhtahuitti, mustaleppälintu, pensassirkkalintu, luhtakerttunen ja idänuunilintu. Monet em. lajeista ovat 
niin harvalukuisia, ettei yhden kesän havainto tai havaitsematta jääminen anna riittävää kuvaa niitten 
esiintymisestä alueella (esim pensassirkkalintu, idänuunilintu, luhtakerttunen).

Uhanalaisia ja harvinaisia lajeja havaittiin etenkin Holmanperän naurulokkiyhdyskunnassa (tukkasotka, 
luhtahuitti), jokivarren tulvametsissä ja -pensaikoissa (satakieli, viitakerttunen, punavarpunen), 
maankohoamismetsissä (sirittäjä, pikkutikka, peukaloinen, mustapääkerttu, puukiipijä), laajojen 
peltoaukeiden keskiosissa (punajalkaviklo, niittykirvinen, peltopyy, viiriäinen) ja reunapensaikoissa 
(peltosirkku, pensassirkkalintu), karjatiloilla (kivitasku, kottarainen) sekä rakennetussa ympäristössä 
(mustaleppälintu, turkinkyyhky). 

Peltolinnustoltaan monimuotoisin alue on tämän selvityksen perusteella Vetoniemenperän peltoaukea. 
Alueen lajistosta erityisesti peltopyy, peltosirkku ja kivitasku ovat harvinaisia Kalajoella (Hannila 2012). 
Peltosirkun kanta on romahtanut Suomessa ja koko Euroopassa 99 % muutamassa kymmenessä vuodessa 
(BirdLife Suomi 2013). Peltolinnuston säilyminen riippuu ensisijaisesti tilojen tuotantosuunnista, 
karjanpidon jatkumisesta, viljelykäytännöistä ja ympäristötukiehtojen noudattamisesta. Rakentaminen 
vaikuttaa peltolinnustoon lähinnä, jos omakotialueita leviää peltoaukeille. Vetoniemenperällä näin on 
jossakin määrin käynytkin. Peltolinnustoa havaittiin lähinnä peltoaukean rakentamattomassa pohjoisosassa. 
Tällä alueella on säilynyt linnuston suosimia elementtejä kuten tien- ja valtaojan pientareita, latoja, avo-
ojaisia peltolohkoja, laitumia, paljasta joutomaata ja pensaikkoa.
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KAAVOITUKSESSA HUOMIONARVOISET LUONTOKOHTEET

Pienet virtavedet

Iivarinoja, Keihäsoja, Lipinoja, 
Nuoraoja. Kohteet ovat perattuja ojia 
eivätkä vastaa vesilain määritelmää 
luonnontilaisen kaltaisesta virtavedestä. 
Kyseisissä ojissa on kuitenkin 
luonnontilaisen kaltaisia osuuksia eli 
luontaista mutkittelua, virtapaikkoja 
ja kivikkopohjaa. Uomissa virtaa vesi 
ympäri vuoden. Uomien luonnonpiirteet on 
pyrittävä säilyttämään. Pieniinkin mereen 
laskeviin puroihin voi nousta suuret määrät 
kevätkutuista kalaa.

                   Iivarinoja.                                           Keihäsoja.
         Lipinoja.        Nuoraoja.

                                                                                       

Jokivarren tulvaniityt

          Holman rantaa.

Holman ja Plassin tulvaniityt. Maakunnallisesti merkittävä tulvaniittyalue ja perinneluontotyyppi. Holman 
rantaa laidunnetaan. Laidunnuksen voisi kuitenkin aloittaa aikaisemmin kesällä ja laidunnuspainetta pitäisi 
olla enemmän. Puhdistamon ranta on selvästi alilaidunnettu. Alue on pusikoitumassa ja siellä kasvaa 
runsaasti pujoa.
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Uhanalainen lajisto. Jokileinikki.

Muu huomionarvoinen lajisto. Ruisrääkkä, punavarpunen, 
rantatädyke, keltaängelmä, nurmikohokki, rantanätkelmä, vesitatar.

Maankohoamisrannikon soiden kehityssarjat

Kaakkurilampi – Lintulampi. Hietakankaiden painanteisiin 
kuroutuneita lampia, jotka soistuvat pinnanmyötäisesti. Suot 
muodostavat osan kehityssarjasta, joka alkaa rantojensuojelualueen 
lammista (Letonlampi, Rantalampi) ja jatkuu edelleen 
Maristonpakoille.

Huomionarvoinen lajisto. Lampareet ovat potentiaalinen 
elinympäristö luontodirektiivin IV liitteen viitasammakolle, 
lampikorennoille ja jättisukeltajille. 

Kausikosteikot

Maristonpakkojen nevat, Holmanperän 
neva, Puukkosaarenkankaan neva. 
Kausikosteikot ovat nevamaisia painanteita 
eli aroja, joihin kerääntyy sulamisvesiä 
keväällä mutta jotka kuivuvat kesällä. 
Kausikosteikoilla turvekerros on lähes 
olematon.

Uhanalainen lajisto. Vaaleasara, 
konnanlieko, rimpivihvilä.

                                   Kausikosteikko Maristonpakkojen reunassa.
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                     Maristonpakkojen nevat.         Holmanperän neva.

                 Puukkosaarenkankaan neva.

Korvet

                             Muurainkorpea Kivirannan tien pohjoispuolella.

Haminanpielen korvet. Maankohoamismetsiin liittyviä 
ojittamattomia korpimetsiä. Pohjoisempi alue on vetistä ja 
puustoltaan kitukasvuista tervaleppäkorpea ja 
muurainkorpea. Lähempänä leirikeskusta on 
mustikkakorven ja ruohoisen kangaskorven 
hyväkasvuista kuusikkoa.

Uhanalainen lajisto. Korpisara, liito-orava.

Muu huomionarvoinen lajisto. Pyy, puukiipijä, tiltaltti, 
peukaloinen.
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Maankohoamismetsät

Ämmän laidunmetsä. Alue on hyvin säilynyt esimerkki 
maankohoamisrannikon lehtomaisen kankaan koivuvaltaisesta metsästä. 
Puustolle ei ole tehty juuri mitään rantalaidunnuksen loppumisen 
jälkeen. Puustossa on vanhoja koivuja, kuusia, mäntyjä, harmaaleppiä ja 
halavia. Kasvillisuudessa vallitsee isotalvikki, riidenlieko, mesimarja ja 
nurmilauha. Järeää lahopuuta on metsässä melko runsaasti. 
Luonnontilainen puusto maankohoamismetsän ominaispiirteineen 
kannattaa säilyttää.

         Uhanalainen lajisto. Sirittäjä.

Tulvametsät

                                         

                                          Näkymä Kärjenkosken ja Langinsaaren väliltä.

                                       Isoranta.                                                      Plassi.

Isorannan omakotialueen tulvametsät. Ryteikköistä tulvametsää tulvapenkereen alapuolella.

Huomionarvoinen lajisto. Kotkansiipi, viitakerttunen, punavarpunen.

Plassin tulvametsä. Luontopolun varressa on viidakkomaista tulvametsää. Puustossa on isoja tuomia         9
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ja halavia. Kasvillisuus on erittäin rehevää ja siinä on useita vaateliaita lajeja.

Huomionarvoinen lajisto. Satakieli, punavarpunen, syyläjuuri, lehtotähtimö, korpikaisla, kurjenmiekka, 
punakoiso.

Lehtometsät

                                                                                                                                     Vanhaa lehtometsää Koivikon tilalla.

 Keihäsojan lehtometsät. Ojan varressa on käenkaali- 
oravanmarjatyypin tuoretta kuusikkolehtoa. Puustossa on 
vanhoja kuusia ja lehtipuita.

Uhanalainen lajisto. Liito-orava (Sievänen 2007). 
Pohjoisempi alue sopiva liito-oravan pysyväksi elinpiiriksi.

Muu huomionarvoinen lajisto. Siperiansinivalvatti.
                           
Koivikon ja Kivimäen lehtometsät. Viljellyn pellon 
ympärillä on käenkaali-oravanmarjatyypin lehtoa, joka on 
puustoltaan hoitoheittoa vanhaa metsää. Puustossa on 
vanhoja kuusia, koivuja, mäntyjä ja haapoja. 
Pystypökkelöinä, keloina ja maapuina on runsaasti kapeaa 
lahopuuta. Puustolle ei ole tehty juuri mitään 
metsälaidunnuksen loppumisen jälkeen. Metsästä laskee 8-
tielle pätkä luonnontilaista puroa. Alueella on useita vanhoja 
latoja.

Uhanalainen lajisto. Vuonna 2013 havaittiin liito-oravan 
satunnaisia, edellisvuotisia jälkiä vanhojen kuusten juurella.

                       Keihäsoja.             Alue ei  vaikuta liito-oravan pysyvältä elinpiiriltä mutta 
          Koivikko-Kivimäki. liittyy viereiseen Rahvon liito-oravametsikköön.

      
Muu huomionarvoinen lajisto. Koralliorakas.
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Kalliot

Vuorenkallio, vesitornin kallio, 
Ahmankallio, Nuorakallio. Taajama-
alueen kallioilla on paljon 
virkistyskäyttöä. Nuorakalliolla kulkee 
pururata. Kallioilla kasvaa tavanomaista 
metsäkasvillisuutta. Erityisiä luontoarvoja 
niillä ei ole.

Huomionarvoinen lajisto. Isomaksaruoho.

Taajamametsät
            

Mäntylän päiväkodin metsikkö. Lankiperän kaupunginosassa 
julkisten rakennusten keskellä on vanha mäntymetsikkö. 
Pihapiirissä ja metsikössä on erittäin kookkaita, tervasrosoisia, 
kilpikaarnaisia petäjiä, jotka antavat Mäntylän alueelle ominaisen 
ilmeen. Lähiluontokohde.

                                  Mäntylän petäjiä.

Perinneluontotyypit

Mökkikankaan hakamaa. Peltoaukean reunassa ladon ympärillä on säilynyt pienellä alueella uhanalaista 
jäkkiniittyä. Aluetta laidunnetaan ja laidunnushistoria on pitkä. Hakamaa kannattaisi kuitenkin aidata erilleen 
ympäröivästä nurmesta, ettei se rehevöidy. 

Huomionarvoinen lajisto. Jäkki, metsäruusu, ahomatara, aho-orvokki, tuoksusimake.
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                                               Mökkikankaan perinneluontotyyppi.

Liito-oravan asuttamat metsiköt

              Leirikeskuksen liito-oravametsä.

Leirikeskus. Leirikeskuksen pihapiirissä on liito-oravan pysyväksi elinpiiriksi sopivaa metsää. Puusto on 
uudistusikäista kuusikkoa, jossa on myös haapaa ja harmaaleppää. Alueelta on tieto liito-oravasta 
uhanalaisten lajien rekisterissä vuodelta 2001. Vuonna 2013 liito-oravan jälkiä (runsaasti papanoita, pissaa) 
havaittiin 8 vanhan kuusen juurella leirikeskuksen etelä- ja pohjoispuolella. Pesäkoloa ei löytynyt. Erään 
tiheäoksaisen kuusen juurella jätöksiä on ”mattona”. Kyseisessä puussa on todennäköisesti liito-oravan 
käytössä oleva risupesä.

Muu huomionarvoinen lajisto. Pikkutikka.

Rahvo. Alueella on havaittu liito-oravan jälkiä ainakin 10 puun 
juurella vuonna 2012 (Kanckos 2012). Alueella kasvaa runsaasti 
suhteellisen järeitä kuusia, joitakin lehtipuita ja niukalti haapaa. 
Liito-oravan käyttämää pesää ei löytynyt. Puissa on useita 
tavallisen oravan tekemiä risupesiä, joita liito-orava 
todennäköisesti käyttää. Kolopuita ei ole. 

                         Rahvon liito-oravametsä.
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Peltolinnustolle tärkeät pesimisalueet

Vetoniemenperän peltoaukea. Tämän selvityksen 
perusteella yleiskaava-alueen monimuotoisin pesivän 
peltolinnuston alue. Pesimälinnuston monimuotoisuuteen 
vaikuttaa ainakin peltoaukean laajuus, meren läheisyys, 
alueen läpi kulkevat valtaojan ja tienpientareet, 
hevoslaitumet, avo-ojaiset peltolohkot, pellonreunan 
joutomaat sekä matalaa pensaikkoa ja taimikkoa 
kasvavat reunametsät.

Uhanalainen lajisto. Peltosirkku, kivitasku.

Muu huomonarvoinen lajisto. Kuovi, töyhtöhyyppä, 
punajalkaviklo, peltopyy, kiuru, kottarainen, 

      pensaskerttu, pensastasku, punavarpunen.

Vesilinnustolle tärkeät pesimisalueet

Holmanperän kaislikot. Alueella on läjitysmaalle syntynyttä 
kaislikkoa. Iivarinsaaren ja Aukonsaaren välillä pesii arviolta 
ainakin 400-450 parin naurulokkiyhdyskunta. Vuonna 2013 
naurulokeista arviolta ainakin 100 paria pesi 
luontoselvitysalueella. Naurulokkien seassa pesii arviolta noin 10 
paria kalalokkeja. Alue on osa laajempaa ja pesivälle 
vesilinnustolle merkittävää Kalajoen suistoa.

Uhanalainen lajisto. Tukkasotka (mahdollinen pesintä).

Muu huomionarvoinen lajisto. Silkkiuikku, luhtahuitti 
(mahdolliset pesinnät).
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Liite 1. Luontoselvitysalue ja kaavoituksessa huomionarvoiset luontokohteet.
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Liite 2. Luontoselvitysalueen pesimälinnusto vuonna 2013.

havaittu parimäärä                                               elinympäristöt                                                                         uhanalaisuus  

silkkiuikku 2 Holmanperän kaislikot
sinisorsa 1 Holmanperä
tavi 2 valtaojat
tukkasotka 1-2 Holmanperän kaislikot VU
varpushaukka 1 Merenoja
metso harvalukuinen Puukkosaarenkangas RT
teeri harvalukuinen Ruunahaka
pyy harvalukuinen maankohohoamismetsät, korvet, valtaojien varret
peltopyy harvalukuinen Vetoniemenperän aukea
viiriäinen 1 Etelänkylän aukea EN
ruisrääkkä 4 tulvaniityt ja kesannot
fasaani harvalukuinen
kurki harvalukuinen Kanckos (2012), ei havaittu 2013
luhtahuitti 1 Holmanperän kaislikot
pikkutylli 1 Rahvon teollisuusalue
töyhtöhyyppä harvalukuinen
metsäviklo harvalukuinen
pujanalkaviklo 1 Vetoniemenperän aukea
kuovi 14
lehtokurppa harvalukuinen Sievänen (2007), ei havaittu 2013
naurulokki n. 100 Aukonsaari ja Holmanperän kaislikot
kalalokki n. 6 ed. seassa
kesykyyhky harvalukuinen
sepelkyyhky yleinen
turkinkyyhky n. 10-12 Plassin, Vuorenkallion ja Pohjankylän omakotialueet VU
tervapääsky ainakin 20 40 linnun parveilu keskustan yllä 15. kesäkuuta
palokärki 1 jälkiä Koivikon vanhassa metsässä
käpytikka harvalukuinen
pikkutikka 1 leirikeskus
käenpiika harvalukuinen Sievänen (2007), ei havaittu 2013
kiuru yleinen
haarapääsky yleinen
räystäspääsky yleinen
niittykirvinen 3 Kivioja, Ylivieskantie
metsäkirvinen yleinen
västäräkki yleinen
peukaloinen 3 maankohoamismetsät
rautiainen yleinen
punarinta yleinen
satakieli 3 jokivarren tulvametsät
leppälintu yleinen
mustaleppälintu 1 sahan alue
kivitasku 3 kivikkoiset laitumet, teolllisuusalueet VU
pensastasku yleinen
laulurastas yleinen
punakylkirastas yleinen
kulorastas harvalukuinen
räkättirastas yleinen
mustarastas yleinen
lehtokerttu harvalukuinen
mustapääkerttu 7 maankohoamismetsät, jokivarren tulvametsät
hernekerttu harvalukuinen
pensaskerttu yleinen
ruokokerttunen yleinen
pensassirkkalintu 1 Mökkikangas
luhtakerttunen 1 Ämmän ranta
viitakerttunen 3 jokivarren tulvametsät
pajulintu yleinen
sirittäjä 1 Ämmä RT
tiltaltti harvalukuinen
idänuunilintu harvalukuinen Ala-Risku (2010), ei havaittu 2013
hippiäinen harvalukuinen
harmaasieppo yleinen
kirjosieppo yleinen
talitiainen yleinen
kuusitiainen harvalukuinen
sinitiainen yleinen
töyhtötiainen yleinen
hömötiainen yleinen
puukiipijä harvalukuinen
harakka yleinen
varis yleinen
närhi harvalukuinen
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naakka yleinen
kottarainen harvalukuinen
varpunen yleinen
pikkuvarpunen yleinen
peippo yleinen
urpiainen harvalukuinen
viherpeippo yleinen
vihervarpunen yleinen
punatulkku harvalukuinen
punavarpunen 10 jokivarren tulvapensaikot
pajusirkku harvalukuinen
peltosirkku 1 Vetoniemenperä EN
keltasirkku yleinen
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Liite 3. Pesimälinnuston huomionarvoiset lajit vuonna 2013.
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