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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 Merenojan koulukeskuksen alueella 
Kaava-alueen koko: noin 17,1 ha 
Kaavanlaatija: Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut/kaavoitus 
 
Nähtävilläolot: 
 - OAS  30.6.-5.8.2016   
 - Kaavaluonnos 25.8.-16.9.2016  
 - Kaavaehdotus  
 
Hyväksymispäivämäärät: 
 - Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta x  
 - Kaupunginhallitus  x 
 - Valtuusto   x 
 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

Kaavoitettava alue sijoittuu Kalajoen kaupunkikeskustan alueelle, Merenojan koulukeskuksen ja liikunta-

puiston alueelle. Asemakaavamuutosalue rajoittuu Pohjankyläntien ja Lankilantien risteysalueen luoteis-

puolelle siten, että lännessä alue rajautuu Koulupolkuun ja koillisessa Pirkonsuontiehen. Alueella sijaitsevat 

Merenojan koulukeskus ja liikuntapuisto rakenteineen. Kaavamuutosalue on esitetty kuvassa 1. 

1.3 Asemakaavan tarkoitus 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa koulun ja urheilupuiston jatkokehittäminen yhdeksi 

Pohjois-Pohjanmaan vetovoimaisimmaksi urheilupuisto- ja yhtenäiskoulualueeksi.   Kaavoitusvaiheessa on 

tarkoitus tarkastella pääasiallisesti nykyisen koulutontin rakennusoikeutta, rakennusalueen rajausta, lii-

kenne-aluetta ja tarpeen mukaan muitakin alueelle suunniteltujen hankkeiden tuomia kaavanmuutostar-

peita. 

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. 
- Serum Arkkitehdit oy (5.3.2013).  Kalajoen  keskustaajaman osayleiskaava . Analyysiaineisto. 



 
 

2 

 

- S I S Ä L L Y S L U E T T E L O  

1  P E R U S -  J A  T U N N I S T E T I E D O T  1 

1.1 TUNNISTETIEDOT .......................................................................................................................... 1 
1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI ................................................................................................................ 1 
1.3 ASEMAKAAVAN TARKOITUS ............................................................................................................ 1 
1.4 LUETTELO KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA JA LÄHDEMATERIAALISTA .............................................. 1 
1.5 LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA ..................................................................................... 3 

2  T I I V I S T E L M Ä  3 

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET ............................................................................................................. 3 
2.2 ASEMAKAAVA .............................................................................................................................. 3 
2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN ................................................................................................... 3 

3  L Ä H T Ö K O H D A T  3 

3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA .......................................................................................... 3 

3.1.1 Luonnonympäristö 5 

3.1.2 Rakennettu ympäristö 5 

3.1.3 Liikenne 8 

3.1.4 Maanomistus 9 
3.2 SUUNNITTELUTILANNE ................................................................................................................. 11 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 11 

3.2.1.1 Maakuntakaava 11 

3.2.1.2 Yleiskaava 12 

3.2.2 Voimassa oleva asemakaava 14 

4  A S E M A K A A V A N  S U U N N I T T E L U N  V A I H E E T  15 

4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE .......................................................................................... 15 
4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET ...................................................... 15 
4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ .................................................................................................... 15 
4.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET......................................................................................................... 16 
4.5 ASEMAKAAVALUONNOS .............................................................................................................. 16 

5  A S E M A K A A V A E H D O T U K S E N  K U V A U S  17 

5.1 KAAVAN RAKENNE ...................................................................................................................... 17 
5.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ..................................................... 18 
5.3 KORTTELIALUEET JA MITOITUS ...................................................................................................... 18 
5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET ................................................................................................................ 19 

5.4.1 Sosiaaliset vaikutukset 19 

5.4.2 Vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön 19 

5.4.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 20 

5.4.4 Yritysvaikutukset 20 
5.5 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ............................................................................................. 20 
5.6 NIMISTÖ ................................................................................................................................... 20 



 
 

3 

 

6  A S E M A K A A V A N  T O T E U T U S  20 
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

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

2  T I I V I ST E L M Ä  

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 
Merenojan koulukeskuksen alueen asemakaavan muutoksen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, 
kun yhtenäiskouluhankkeen suunnittelu Merenojan koulukeskuksen alueelle on aloitettu. Suun-
nittelun yhteydessä on todettu järkeväksi tarkistaa asemakaavaa, jotta koulukeskuksen toteutta-
minen voidaan suunnitella mahdollisimman vapaasti. Kaavan laatimisesta on päätetty kaupungin-
valtuustossa 25.4.2016. Kaava laaditaan kaupungin omana työnä. Alueelle ei laadita erillisselvityk-
siä, vaan kaavahankkeessa hyödynnetään Keskustan osayleiskaavan yhteydessä laadittuja selvi-
tyksiä. 

2.2 Asemakaava 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa koulun ja urheilupuiston jatkokehittäminen 
yhdeksi Pohjois-Pohjanmaan vetovoimaisimmaksi urheilupuisto- ja yhtenäiskoulualueeksi.   Kaa-
voitusvaiheessa on tarkoitus tarkastella pääasiallisesti nykyisen koulutontin rakennusoikeutta, ra-
kennusalueen rajausta, liikennealueita ja tarpeen mukaan muitakin alueelle suunniteltujen hank-
keiden tuomia kaavanmuutostarpeita. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavan toteuttamisesta vastaa Kalajoen kaupunki. Kaavan toteuttaminen käynnistyy kaa-
van saatua lainvoiman ja yhtenäiskoulun suunnitelmien valmistuttua vuoden 2017 aikana. 

 

3  L Ä H TÖ KO H DAT  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

Kaavoitettava alue sijoittuu Kalajoen kaupunkikeskustan alueelle, Merenojan koulukeskuksen ja 
liikuntapuiston alueelle. Asemakaavamuutosalue rajoittuu Pohjankyläntien ja Lankilantien ris-
teysalueen luoteispuolelle siten, että lännessä alue rajautuu Koulupolkuun ja koillisessa Pirkon-
suontiehen. Alueella sijaitsevat Merenojan koulukeskus ja liikuntapuisto rakenteineen. Kaava-
alue on kokonaisuudessaan rakennettua ympäristöä, joka on vanhaa peltoa, joka vähitellen on 
otettu rakentamisen ja urheilutoimintojen käyttöön.  
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Kalajoen yläaste, lukio ja kirjasto sijaitsevat Pohjankyläntien varressa kaavanmuutosalueen lou-
naisosassa. Jäähalli sijaitsee alueen pohjoispäässä Pirkonsuontien varressa. Sen ja koulukeskuksen 
välissä on koko kuntaa palveleva, laajahko ja monipuolinen liikuntapuisto. Liikuntapuistoon on 
rakennettu sen käyttöä ja kunnossapitoa varten huoltorakennuksia. Pirkonsuontien varressa si-
jaitsee myös Kalajoen Lämpö Oy:n kaukolämpölaitos. Alueella ei sijaitse asutusta lukuun otta-
matta Koulupolun varrella voimassa olevan asemakaavan VU-alueella sijaitsevaa vanhahkoa 
asuinrakennusta. 

 

 
 

 
Kuva 1. Kaavanmuutosalueen sijainti opaskartalla. 
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3.1.1 Luonnonympäristö 

Kallioperä suunnittelualueella on granodioriittialuetta. Suunnittelualueen pintamaat ovat lähes 
koko alueella karkeaa hietaa, mutta alueen itäreunalla karkeaa hietaa että hienoainesmoreenia. 
(Serum Arkkitehdit Oy 2013, Maisemaselvitys - Kalajoen kaupunki - Keskustan osayleiskaava sekä 
Geologian tutkimuskeskus GTK). Aluetta halkoo koko keskustaajaman halki kulkeva Merenoja. 
 
Kaavamuutosalueella ei ole varsinaista luonnontilaista ympäristöä.  
 
Alueen puustolla ja pensaskerraston kasvustolla on merkitystä erityisesti uhanalaisten tai harvi-
naisten pikkulintujen, kuten peltosirkun ja pensassirkkalinnun elinympäristönä. Rakennetussa ym-
päristössä Kalajoen alueella on havaittu mustaleppälintua ja turkinkyyhkyä, jotka ovat harvinaisia 
lajeja. Peltolinnusto suosii tien- ja valtaojan pientareita, latoja, paljasta joutomaata, pensaikkoa 
sekä avo-ojaisia peltolohkoja, joita alueella on. (Ala-Risku, 2014.) 
 
Suunnittelualueen halkoo luode-kaakko-suunnassa keskusta-alueen yksi suurimmista veto-ojista, 
Merenoja. Alue kuuluu Kalajoensuun valuma-alueeseen. Maanpinta on alueella noin 10,5 – 15,8 
metriä merenpinnan yläpuolella. Alueelle ei ole tehty hulevesisuunnitelmaa. Käytännössä alueen 
hulevedet valuvat Merenojan kautta Kalajokeen ja mereen.  
 
Pienilmasto 
Suunnittelualue on pääosin avointa urheilu- ja liikunta-aluetta, jossa on jonkin verran puustoa ja 
rakennuksia tuulen suojaksi. Päätuulensuunta rannikolla on lounas-kaakko, jolloin rakennukset 
vain osittain pysäyttävät tuulta, mutta avoimella alueella tuuli pääsee voimistumaan. Koulukes-
kuksen alueella rakennukset vaikuttavat tuulten kulkuun muodostaen alueella pyörteitä. Lanki-
lantie ja sen itäpuolinen avoin peltoalue muodostavat eräänlaiset tuulitunnelit jos tuuli voimistuu 
alueella, ja rakennusten tuulenvastaiselle puolelle muodostuu pyörteitä. Koska suunnittelualue ei 
kuitenkaan sijoitu välittömästi meren läheisyyteen, josta päätuulensuunta on, tuulet ovat jo jon-
kin verran vaimenneet suunnittelualueella. Muutoin meren läheisyys vaikuttaa jonkin verran il-
man kosteuden ja sateiden myötä.  
 
Maisema 
Pohjankyläntieltä maisemaa hallitsee koulukeskus, jonka takaa on havaittavissa myös Kalajoen 
urheilukenttä. Lankilantieltä maiseman etualalle asettuva urheilukenttä nousee ensisijaiseksi mai-
semassa, mutta takaa hallitsevana nousevat koulukeskuksen rakennukset. Pirkonsuontiellä lähi-
maisemassa jäähalli hallitsee pohjoisosan maisemaa ja etelämpänä kaukolämpölaitos. Muilta 
suunnilta maiseman etualalla on havaittavissa liikuntapuiston eri alueilta, mutta taustalla hallitse-
vimpia rakennuksia ovat koulukeskuksen rakennukset ja jäähalli. 

 

3.1.2 Rakennettu ympäristö 

Keskustan osayleiskaavan Rakennetun kulttuuriympäristön selvityksessä (2013) koulukeskuksen 
tai urheilupuiston alueella ei ole arvokkaiksi arvioituja rakennuksia. Kaavanmuutosalue sijaitsee 
keskellä muuta yhdyskuntarakennetta siten, että se rajautuu rakennettuun ympäristöön käytän-
nössä joka suunnalta, vaikka joitakin kaavanmukaisia rakennuspaikkoja onkin toteutumatta.  
Koulukeskus muodostaa tiiviisti rakennetun rakennusryhmän kaavanmuutosalueen eteläosaan ja 
on rakentunut vuosien 1951-2004 välisenä aikana. Jäähalli on valmistunut vuonna 1991.  
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Kuva 2. Koulukeskuksen rakennukset ja niiden valmistumisvuodet. 
 
Ensimmäinen osa nykyistä Merenojan koulukeskusta valmistui vuoden 1951 lopulla vuosina 
1918–1944 kouluhallituksen arkkitehtina toimineen Toivo Salervon laatimien suunnitelmien mu-
kaan. Kalajoen yhteiskoulu on Salervon suunnittelemista koulurakennuksista nuorimpia.  Ensim-
mäinen osa on valmistumisestaan asti ollut kolmikerroksinen. Lisäksi työtiloja on ollut kellariker-
roksessa, jota ei kuitenkaan ole koskaan käytetty varsinaiseen opetuskäyttöön. Toisessa kerrok-
sessa sijaitsi alun perin juhlasali, joka siirtyy myöhemmin vuonna 1964 valmistuneeseen laajen-
nusosaan. Lukuvuonna 1958-59 valmistui oppilasmäärän kasvun edellyttämä Kalajoen yhteiskou-
lun ensimmäinen laajennus, joka yhdessä ensimmäisen koulurakennuksen kanssa muodostaa 
vanhimman osan koulukeskusta. Rapatussa, pinta-alaltaan 440 m2 suuruisessa kaksikerroksisessa 
Maaseudun Keskusrakennustoimisto Oy:n suunnittelemassa laajennuksessa oli sen valmistuessa 
pääasiassa luokkatiloja, kuten siinä nykyiselläänkin on. Vanhimmat rakennukset ovat kivirakentei-
sia ja ulkoasultaan kohtalaisen saman oloisia, vaikka laajennusosa on runkosyvyydeltään selkeästi 
vanhinta osaa kapeampi ja rakennuksena matalampi. Laajennusosan päälle on myöhemmin ra-
kennettu ilmanvaihtokonehuone. 
 
Vuonna 1964 valmistui arkkitehtitoimisto Toimi Hämäläisen piirtämä toinen lisärakennus, jonka 
pinta-ala oli 778 m2 ja jossa luokkahuoneiden lisäksi oli mm. liikuntasali, joka toimii nykyisin ruo-
kalana).  Seuraavassa vaiheessa valmistui vuoden lopulla 1970 koulukeskuksen länsireunalle Olavi 
Nikkarikosken suunnittelema yksikerroksinen, puuverhoiltu ns. parakki, johon sijoittui mm. ope-
tuskeittiö, jonka toiseen kerrokseen on myöhemmin sijoitettu ilmavaihtokonehuone. Alun perin 
väliaikaiseksi suunniteltu pinta-alaltaan 600 m2 rakennus jäi viimeiseksi Kalajoen yhteiskoulun to-
teuttamaksi rakennushankkeeksi Merenojan koulukeskuksen alueella, sillä vuoden 1974 perus-
kouluun siirtymisen vuoksi Kalajoen yhteiskoulukin kunnallistettiin.  
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Vuonna 1976 valmistuneessa Arkkitehtitoimisto Touko Saaren suunnittelemassa kerrosalaltaan 
3.429 m2 suuruisessa neljännessä laajennuksessa sijaitsivat luokkatilojen lisäksi mm. juhlasali ja 
kirjasto. Alun perin rakennukset olivat tasakattoisia, yksikerroksisia sekä tiili- ja lautaverhoiltuja. 
Rakennukset oli kytketty yhdyskäytävällä toisiinsa. Muita rakennuksia korkeampana liikuntasali-
osa hallitsee rakennuskokonaisuutta erityisesti urheilukentän suunnalta katsottaessa. Rakennus 
on huonokuntoisena tarkoitus purkaa ja rakentaa sen tilalle nykyajan vaatimukset täyttävä liikun-
tahalli.  
Vuoden 1993 lopulla valmistui Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Ky:n suunnittelema uusi osin 
kaksikerroksinen lukiorakennus, jossa yhteydessä rakennettiin mm. auditorio sekä saneerattiin 
keittiötilat. Uudisrakennus oli kerrosalaltaan 2.264 m2. Ulkoverhoukseltaan uusi lukiorakennus on 
pääosin keltaiseksi rapattu. Vuonna 1996 valmistui vuosina 1951-1976 valmistuneiden rakennus-
ten saneeraus kirjaston tiloja lukuun ottamatta. Saneeraus oli myös Arkkitehtitoimisto Jorma Pa-
loranta Ky:n suunnittelema. Tässä yhteydessä rakennettiin myös yhdysosa parakin ja muun kou-
lukeskuksen rakennusten välille sekä varastorakennus koulutontin pohjoisosaan Koulupolulta ole-
van liittymän pohjoispuolelle. Vuoden 1997 aikana vuonna 1976 rakennetun koulu- ja kirjastora-
kennuksen katto muutettiin harjakatoksi Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Ky:n suunnitelmien 
mukaan. Samalla tehtiin vähäinen laajennus lukio-osaan kattamalla aikaisempi sisäpiha. Viimeisin 
laajennus on valmistunut vuonna 2004, jolloin liikuntasaliosaa laajennettiin koulun sisäpihalle 
päin. 
 
Vuosina 2012-13 koulukeskuksessa tehtiin peruskorjaus Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy:n 
suunnitelmien mukaan. Koulukeskukseen on lisäksi tehty pienempiä muutoksia useassa eri vai-
heessa. Koulukeskuksen rakennuskanta on eri-ikäistä ja ulkoasultaan toisistaan poikkeavaa, jonka 
pääasiallinen yhtenäisyyttä luova tekijä on keltainen ulkoväri. Merenojan koulukeskuksen raken-
nuksia ei ole mainittu Kalajoen keskustan osayleiskaavaa varten laaditussa Rakennetun kulttuu-
riympäristön selvityksessä eikä Pohjois-Pohjanmaan liiton vuonna 2015 tekemässä Pohjois-Poh-
janmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015 -selvityksessä.  Merenojan koulukeskusta ei siis ole 
arvotettu maakunnallisesti merkittävien kohteiden joukkoon.  
 
Koulukeskuksen alue on muutoin pääosin asfalttipintaista ja avointa. Pohjankyläntien ja Lankin-
lantien risteyksen puoleisessa osassa koulun tonttia sijaitsee pysäköintialue. 
 
Liikuntapuiston kentät sijaitsevat alueella vierekkäin muodostaen avaran liikuntapuiston. Puisto-
alueella sijaitsevat huoltorakennus ja traktoritalli on rakennettu vuosina 1982 ja 1984. Urheilu-
kenttä on rakennettu vuonna 1979 ja katsomon tilat ja katos vuonna 1997. Asuinrakennus on ra-
kennettu vuonna 1966. Jalkapallokenttä on rakennettu vuonna 2000 ja sporttipuisto vuosina 
2015-16. Kaukolämpökeskus on rakennettu vuonna 1992 ja linkkimasto vuonna 2011. 
 
Kalajoen kunnan keskustan osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi on suoritettu vuonna 
2015. Merenojan koulukeskuksen alue sisältyy selvitysalueeseen. Muinaisjäännösrekisterin 
(7.10.2016) mukaan hankealueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/19643) rauhoittamia kiin-
teitä muinaisjäännöksiä. Kaava-alueella ei sijaitse ympäristönsuojelun kohteita eikä ympäristöhäi-
riötä aiheuttavia tekijöitä.  
 
Kaava-alue sijoittuu pääosin kunnallisteknisen verkoston varrelle. 
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Kuva 3. Alueen kunnallistekniikka. Punaisella värillä on esitetty viemärit, sinisellä vesijoh-
dot, ruskealla kaukolämpö ja vihreällä hulevesiputkisto.  

 

3.1.3 Liikenne 

Pohjankyläntie on yksi Kalajoen keskustan tärkeimmistä kokoojakaduista, jonka liikennemäärät 
ovat suurehkoja. Liikennettä on kadun poikkikaduille ja melkoisesti myös läpikulkuliikennettä. Ka-
dulle on rakennettu korotettuja suojateitä ja sen pohjoispuolella kulkee kevyen liikenteen väylä.  
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Lankilantie on yksi kaupungin keskeisimmistä kokoojakaduista. Lankilantie yhdistää Mäntyrin-
teen, Lankiperän ja Pirkonsuon asuinalueet keskustaan. Ajoneuvoliikenne Oulaistentieltä Mehtä-
kyläntien kautta keskustaan tapahtuu osittain Lankilantieltä. Mäntyrinteellä sijaitsee kaupungin 
päiväkoti Mäntylän lisäksi seniorikeskus Mäntyrinne. Alueella on lisäksi ikkunakaihtimia valmis-
tava yritys ja kaupungin varikko. Lankilantien katualueeseen liittyy viherkaistalla erotettu pyörä-
tie, joka sijoittuu Lankilantien pohjoispuolelle koulukeskuksen puolelle. Liikenneturvallisuutta on 
parannettu korotetun risteysalueen toteuttamisella Lankilantien ja Pohjankyläntie risteyksessä.  
 
Pirkosuontie on lähinnä Pirkonsuon asuinalueen kokoojakatu, joten sen liikennemäärät ovat pie-
nempiä kuin Lankilantiellä, mutta asuinalueliikenteen lisäksi liikennettä on lämpövoimalaitokselle 
ja jäähallille.  
 
Koulupolku on pääasiallisesti kevyelle liikenteelle varattua katualuetta eikä sillä ole merkittävästi 
muuta liikennettä. 
 
Ulkoilu- ja kevyenliikenteen verkosto 
 

 
 
Kuva 4. Ote Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavan analyysiaineistosta. 
 
Liikuntapuiston alue on kokonaisuudessaan merkittävää ulkoilu- ja virkistysaluetta kalajokisille. 
Kuvaan 3 on merkitty alueen ulkoilureitit (punainen viiva), kevyen liikenteen pääväylät (tumman-
sininen viiva) ja merkittävät kevyen liikenteen sisäiset yhteydet (turkoosi viiva). Reitistöt muodos-
tavat yhtenäisen viheryhteyden Kalajoen keskustaan. 

3.1.4 Maanomistus 

Pääosa kaava-alueesta on Kalajoen kaupungin omistuksessa. Alueella sijaitsevan kaukolämpölai-

toksen tontti on Kalajoen Lämpö Oy:n omistuksessa ja osa katualueista kuuluu yksityisten omis-

tamiin kiinteistöihin. 
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Kuva 5. Kaupungin maanomistus on esitetty harmaalla. 
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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 ympäristö-
ministeriön 23.11.2015 vahvistama. Suunnittelualue on esitetty 1. vaihemaakuntakaavassa taa-
jamatoimintojen 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 sel-
keästi hahmottuvaksi keskukseksi. Maankäyttöratkaisuissa tulee pyrkiä hyvään energiatalou-
teen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliiken-
teen kannalta edulliset vyöhykkeet taajamarakenteen perustaksi. Lisäksi tulee huomioida kult-
tuuri- ja luonnonperintöarvojen säilyminen sekä uudisrakentamisen sopeutuminen rakennet-
tuun ympäristöön. 
 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaavan ehdotus on ollut nähtävillä 5.9.-4.10.2016. 
Kaavaehdotuksen keskustan kohdemerkinnän voidaan tulkita sijoittuvan asemakaavamuutos-
alueelle. 
 
Tammikuussa 2016 on vireille tullut maakuntakaavan 3. vaihekaava, jonka kaavaluonnoksen on 
tarkoitus valmistua vuoden 2016 lopulla. Kaavan pääteemoilla ei pitäisi olla vaikutusta asema-
kaavan muutosalueeseen. 

 
Kuva 6. Ote voimassa olevasta maa-
kuntakaavasta. 
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Kuva 7. Ote Pohjois-Pohjanmaan 
23.11.2015 vahvistetusta 1.vaihe-
maakuntakaavasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kuva 8. Ote Pohjois-Pohjanmaan 
2. vaihemaakuntakaavan ehdotuk-
sesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2.1.2 Yleiskaava 
 
Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Keskustaajaman osayleiskaava vuodelta 1993. Siinä 
alueelle on esitetty julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY), urheilu- ja virkistyspalvelujen 
aluetta (VU) sekä yhdyskuntateknisen huollon aluetta (ET). Osayleiskaava on pää-osin vanhentu-
nut, mutta asemakaavan muutosalueen osalta edelleen ajantasainen. Keskustan osayleiskaavan 
muutos ja laajennus on käynnistynyt. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Kaavamuutok-
sessa tarkastellaan muun muassa asuinrakentamisen laajenemisalueet ja keskustatoimintojen si-
joittuminen. Kaavaluonnos oli nähtävillä 15.1.-13.2.2015. Osayleiskaavan luonnoksessa alueen 
kaavamerkinnät ovat pysyneet samoina kuin vuoden 1993 osayleiskaavassa, vain aluerajaukset 
ovat jossain määrin muuttuneet. 
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Kuva 9. Ote keskustan osayleiskaa-

van luonnoksesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Ote Keskustaajaman oi-

keusvaikutuksettomasta osayleis-

kaavasta 1993. 
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3.2.2 Voimassa oleva asemakaava 

 
Kirkonseudun asemakaava 
 
Kaava-alueeseen sisältyy kokonaisuudessaan voimassa oleva Merenojan liikuntapuiston asema-
kaava vuodelta 2001, jonka lisäksi reuna-alueilla on voimassa kahta eri asemakaavaa vuosilta 2006 
ja 2011. Asemakaava on pääosin toteutunut ja asemakaavan muutosalue on rakentunut asema-
kaavan mukaisesti. 

 
 
Kuva 11. Ote voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmästä. 
 
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 2005 ilmakuvausten perusteella. 

Karttaa on pidetty ajantasalla maastomittauksin. Korkeuskäyrät on vuonna 2012 muutettu 

N2000- järjestelmään. 
 

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

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Merenojan koulukeskuksen alueen asemakaavan muutoksen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, 
kun yhtenäiskouluhankkeen suunnittelu Merenojan koulukeskuksen alueelle on aloitettu. Suun-
nitellun yhteydessä on todettu järkeväksi tarkistaa asemakaava, jotta koulukeskuksen toteutta-
minen voidaan suunnitella mahdollisimman vapaasti. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kaavan laatimisesta on päätetty kaupunginvaltuustossa 25.4.2016. 

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, Museovirasto sekä Kalajoen 
kaupungin ympäristö- ja tekninen lautakunta. Muita toimijoita alueella ovat Elisa Oyj, Elenia 
Verkko Oy, Kalajoen Lämpö Oy sekä Osuuskunta Valkeavesi. Alueella toimivia yhdistyksiä ovat 
Pohjankylän asukasyhdistys, Kalajoen yrittäjät ry sekä Kalajoen kotiseutuyhdistys. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 30.6.-5.8.2016. Kaavanmuutoksen vireille 
tulosta on ilmoitettu osallisille kirjeitse, kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin ilmoitusleh-
dissä sekä kaupungin nettisivuilla. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 2. 
Asemakaavaluonnoksen nähtävilläolosta tiedotetaan osallisia kirjeitse. Kuntalaisia tiedotetaan 
kaupungin ilmoituslehden ”Kaupungin kuulutukset”- osiossa. Kaava-aineisto on nähtävillä kau-
pungin kotisivuilla www.kalajoki.fi ja maankäyttöpalveluiden kaavakäytävällä.  
 
Kaavaluonnoksen nähtävilläolon (25.8. – 16.9.2016) aikana saatiin viisi lausuntoa, joiden lisäksi 
suullisia mielipiteitä kaavaluonnoksesta. Lausunnoissa ei tullut esiin mitään sellaista, joka olisi ai-
heuttanut muutostarpeita. 
 
Referoitu palaute ja vastineet ovat liitteenä 4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
on liitteenä 2. 
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Viranomaisneuvottelun järjestämiselle ei nähty tarvetta.  Kaavaehdotus on tarkoitus asettaa näh-
täville 1.-30.12.2016. 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa koulun ja urheilupuiston jatkokehittäminen 

yhdeksi Pohjois-Pohjanmaan vetovoimaisimmaksi urheilupuisto- ja yhtenäiskoulualueeksi.   Kaa-

voitusvaiheessa on tarkoitus tarkastella pääasiallisesti nykyisen koulutontin rakennusoikeutta, ra-

kennusalueen rajausta, liikennealuetta ja tarpeen mukaan muitakin alueelle suunniteltujen hank-

keiden tuomia kaavanmuutostarpeita  

4.5 Asemakaavaluonnos 

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 25.8.-16.9.2016.   

 

Kuva 12. Ote nähtävillä olleesta asemakaavaluonnoksesta. 
 



 
 

17 

 

Asemaakaavaluonnoksen merkittävimmät muutokset voimassa olevaan asemakaavaan olivat 

korttelin 1114 (Merenojan koulukeskus) rakennusoikeuden nostaminen siten, että nykyisen 

kaavan rakennusoikeus 11.000 k-m2 muuttuu rakennusoikeudeksi 20.000 k-m2. Samalla kort-

telin rajausta muutettiin liittämällä siihen osa viereistä VU-aluetta. Kaavaluonnoksessa pois-

tettiin kokonaan kortteli 1115 liittämällä se ympäröivään VL-alueeseen. Muut muutokset voi-

massa olevaan asemakaavaan ovat vähäisiä. 

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 

 

Opetusta palvelevien rakennusten korttelialue 

 

Voimassa olevan kaavan opetusta palvelevien rakennusten korttelialueen (YO) korttelin 1114 

rajausta muutetaan niin, että siihen liitetään Pohjankyläntien ja Lankilantien kulmauksessa 

sijaitseva LP-alue sekä osa VU-aluetta korttelin koilliskulmalta. Samalla sen rakennusoikeutta 

nostetaan. Voimassa olevassa kaavassa korttelialueen rakennusoikeus on 11.000 k-m2 ja nyt 

rakennusoikeudeksi on osoitettu 20.000 k-m2. Rakennusoikeuden nostolla varataan koulu-

keskukselle laajennusmahdollisuus. Nykyinen pysäköintialue osoitetaan kaavassa ohjeelli-

sena pysäköimispaikkana. 

 

Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue 

 

Kortteli 1122 pysyy edelleen urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueena, jolla 

rakennusoikeus on 6.000 k-m2.  

 

Asuinkerrostalojen tai asuinrivitalojen korttelialue 

 

Kortteli 1115 muutetaan palvelurakennusten korttelialueesta asuinkerrostalojen tai asuinri-

vitalojen korttelialueeksi (AKR-2), jolle osoitetaan rakennusoikeutta 1.400 k-m2 nykyisen 600 

k-m2 sijasta. Rakentaminen sallitaan neljään kerrokseen, mutta edellytetään vähintään kaksi-

kerroksista rakentamista. Tonttiliittymä osoitetaan Pirkonsuontien puolelta, kun taas Lanki-

lantien puolella ja katujen risteysalueella on kaavaan osoitettu liittymäkielto. Korttelin rajaus 

muuttuu, kun siihen liitetään sen eteläpuolista VL-aluetta ja osa voimassaolevan asemakaa-

van mukaisesta korttelialueesta liitetään viereiseen suojaviheralueeseen. 

 

Viheralueet 

 

Voimassa olevan kaavan urheilu- ja virkistyspalvelualueen (VU) rajausta muutetaan siten, 

että siitä otetaan osa opetusta palvelevien rakennusten korttelialueeksi ja osa yleiseksi pysä-

köintialueeksi (LP). Alueelle osoitetaan rakennusoikeutta edelleen 1500 k-m2, mikä merki-

tään myös kaavakarttaan.  
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Viheralueen pohjoisin osa osoitetaan lähivirkistysalueeksi (VL) siten, että VU- ja VL-alueiden 

rajausta hiukan muutetaan. Korttelin 1115 eteläpuolinen osa VL-aluetta liitetään korttelin 

1115 alueeseen. 

 

Korttelien 1115 ja 1116 välinen oja reuna-alueineen osoitetaan suojaviheralueeksi (EV). 

 

Viheralueille osoitetaan ohjeelliset pyöräilylle ja jalankululle varatut alueet sekä ohjeelliset 

ulkoilureitin sijainnit pääosin niihin paikkoihin, joissa ne jo nykyisellään sijaitsevat.  

 

Liikennealueet 

 

Alueen nykyinen liikenneverkko säilyy ajoneuvoliikenteen osalta ennallaan. Olemassa olevat 

katualueet mahdollistavat katujen rakentamisen uuden yhtenäiskoulun liikennemäärien vaa-

timalla tavalla. 

 

Alueen eteläkulman yleinen pysäköintialue (LP) muutetaan opetusta palvelevien rakennus-

ten korttelialueeksi, mutta vastaavasti Lankilantien varren ja urheilukentän välinen alue 

muutetaan yleiseksi pysäköintialueeksi, joka palvelee sekä yhtenäiskoulun että liikuntapuis-

ton käyttäjiä. Jäähallin eteläpuolinen LP-alue jää kaavassa ennalleen.  

 

Erityisalueet 

 

Alueen koillisosassa energiahuollon alueen (EN) ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien 

rakennusten korttelialueen, jolle saa rakentaa toimisto- ja varastotilaa (ET-4) rajausta muute-

taan vastaamaan toteutunutta tilannetta. 

 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Asemakaavan keskeisimpänä tavoitteena on mahdollistaa uuden yhtenäiskoulun sijoittuminen 
alueelle. Koulun tontin rakennusoikeus lisääntyy ja koulualueesta tulee entistä tiiviimpi koko-
naisuus. Muilla alueilla vaikutukset ovat vähäisempiä lukuun ottamatta Lankilantien varteen to-
teutuvaa uutta pysäköintialuetta, joka luonnollisesti muuttaa aluetta entistä avoimemmaksi mikä 
saattaa vähentää alueen viihtyisyyttä, vaikka onkin toiminnallisesti erittäin hyödyllinen. 

5.3 Korttelialueet ja mitoitus 

Alueelle on osoitettu yhteensä kolme rakennuskorttelia, jotka kaikki pysyvät nykyisessä käyttötar-
koituksessaan, mutta korttelin 1114 rajausta ja rakennusoikeutta muutetaan sekä korttelissa 
1116 muutetaan kaavamerkintöjen välistä rajaa. Korttelin 1122 kaavamerkintä ja rakennusoikeus 
pysyvät nykyisellään. Kortteli 1115 rajaus muuttuu, kun siihen liitetään korttelin eteläpuolista vi-
heraluetta ja korttelin luoteiskulmassa olevan pumppaamon alue otetaan osaksi viereistä suoja-
viheraluetta. Kortteliin osoitetaan myös lisää rakennusoikeutta asuinrakentamisen mahdollista-
miseksi. 
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5.4 Kaavan vaikutukset 

Merenojan koulun alueen kaavanmuutoksella on vaikutuksia muun muassa alueen yhdys-
kuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, luontoon, maisemaan, liikenteen ja tek-
nisen huollon järjestämiseen, talouteen, terveyteen ja turvallisuuteen, eri väestöryhmien 
toimintamahdollisuuksiin.  

 

5.4.1  Sosiaaliset vaikutukset 

 

Merenojan koulukeskuksen alueen kaavanmuutoksen sosiaaliset vaikutukset liittyvät 
suurelta osin uuden yhtenäiskoulun rakentumiseen alueelle. Koulun rakentuminen tuo 
alueella uusia oppilaita ja opettajia vanhoista pienemmistä kouluista Kalajoen keskustaa-
jaman eri puolilta. Kokonaisuudessaan sosiaalisia vaikutuksia on vaikea arvioida ja ne ei-
vät muutoinkaan ole suoraan asemakaavasta lähtöisin, vaan ne johtuvat jo tehdystä yh-
tenäiskouluratkaisusta. Asemakaavan muutoksella vain mahdollistetaan jo tehdyn pää-
töksen toteuttaminen siten, että negatiiviset vaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi. 

 

5.4.2 Vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön 

Koska kaavanmuutosalueella ei ole luonnontilaista ympäristöä, kaavan vaikutukset lajis-
toon eivät ole kovin merkittävät.  Osa nykyisestä liikuntapuiston alueesta muuttuu yhte-
näiskoulun piha-alueeksi ja osa pysäköintialueeksi. Urheilukeskuksen alueen reitistöt tu-
levat jossain määrin uusiutumaan kaavan toteuttamisen myötä, mutta niillä ei ole suurta 
vaikutusta alueen maisemaan tai luonnonympäristöön. 
 
Alueen maisemaan vaikuttaa eniten uuden yhtenäiskoulun rakentuminen alueelle, kun 
osa olemassa olevasta rakennuskannasta puretaan ja uusia laajennuksia rakennetaan. 
Muutokset kohdistuvat kuitenkin kohtuullisen pieneen alueeseen eikä uudisrakentami-
sella tule olemaan huomattavaa vaikutusta alueen tai sitä ympäröivien alueiden maise-
makuvaan. 
 
Uudisrakentamiselle koulukeskuksen alueella on vaikutusta myös pienilmastoon alueella. 
Tuulet tulevat ohjautumaan urheilukeskuksen alueelle uudella tavalla. Rakennusten ai-
heutuva varjostaminen ei tule muuttumaan merkittävästi, mutta yksittäisten rakennus-
ten, kuten liikuntahalli, sijoittuminen voi aiheuttaa varjostumista myös kaava-alueen ul-
kopuolelle Pohjankyläntien eteläpuolelle.  

 
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. 
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5.4.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

 

Asemakaavan toteutuessa yhtenäiskoulun rakentamisen kautta alueen rakennuskanta 
uusiutuu. Alueelta on tarkoitus purkaa nykyinen liikuntasalirakennus. Rakennettu ympä-
ristö muuttuu myös uuden pysäköintialueen rakentamisen myötä.  Katualuetta ei alueelle 
tule nykyistä enempää, mutta liikennemäärät kasvavat yhtenäiskoulun aloittaessa toimin-
tansa alueella. Liikenneturvallisuutta edistäviä ratkaisuja on tehtävä niin koulun piha-alu-
een kuin liikuntapuiston sekä mahdollisesti myös katualueiden suunnittelussa.  
 

5.4.4 Yritysvaikutukset 

Yritystoiminnan kannalta Merenojan koulukeskuksen alueen kaavalla on vähäisiä tai koh-
talaisia vaikutuksia. Uudet rakennushankkeet saattavat edesauttaa paikallisten yritysten 
mahdollisuuksia toimia ja kasvaa paikkakunnalla. Rakennusliikkeiden lisäksi rakennus-
hankkeista voivat hyötyä rakennustavaraliikkeet, puu- ja sisustusalan yritykset. 
 
Kaava mahdollistaa Merenojan koulukeskuksen kehittämisen ja on osaltaan luomassa Ka-
lajoen keskusta-alueesta entistä houkuttelevampaa asuin- ja yrittämispaikkaa. Tällä on 
positiivisia taloudellisia vaikutuksia Kalajoen kaupungille. Välittömät vaikutukset liittyvät 
muun muassa uusien asukkaiden maksamaan kunnallisveroon ja välilliset vaikutukset ra-
kennusyritysten saamiin hankkeisiin. Rakennushankkeilla on työllistäviä vaikutuksia. 
Myös koulukeskuksen kehittyminen mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen alu-
eelle ja parantaa sen kautta Kalajoen alueella toimivien yritysten toimintamahdollisuuksia 
myös laajemmin. 

5.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kaavakartalla. 

5.6 Nimistö 

Alueelle ei kaavamuutoksen myötä tule uusia katuja eikä niin ollen myöskään katujen nimiä.  

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

6.1 Toteuttaminen ja ajoitus 

Kaavamuutosalueella on kokonaisuudessaan olemassa oleva kunnallistekniikka, joten asemakaa-

van toteuttaminen voidaan aloittaa suoraan rakentamisella. Alueen rakentaminen voidaan aloit-

taa yhtenäiskoulun suunnittelun valmistuttua vuonna 2017. 

 
Kalajoella 22.11.2016 
 
 
 
 
Mikko Alin  
kaavoituspäällikkö 


