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O S A L L I S T U M I S -  J A  A R V I O I N T I -
SUUNNITELMAN (OAS) TARKOITUS 

 

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

 

Kaavahankkeen tullessa vireille OAS asetetaan nähtä-
ville, jotta kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipi-
teensä osallistumis- ja arviointimenetelmistä sekä kaa-
van vaikutusten arvioinnista. OAS on nähtävillä kaupun-
gin ilmoituslehdessä (Kalajokiseutu), virallisella ilmoi-
tustaululla sekä maanomistajille ja muille osallisille se 
lähetetään kirjeitse. OAS on nähtävillä myös Kalajoen 
kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.kalajoki.fi. 

 

 

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

 

Kaavoitettava alue sijaitsee Kalajoen keskustan lounais-
puolella Etelänkylän, Meinalan ja Vuorenkallion osa-
alueilla. Kaavamuutos ja -laajennus sijoittuu Kokkolan-
tien (vt 8) ja Ylivieskantien (vt 27) eli niin sanotun Sa-
vontien risteyksen pohjois- ja lounaispuolille. Suunnit-
telualue on pääosin peltoa, jolla on metsäsaarekkeita, 
ja jonka lävistää Iivarinoja, joka laskee avo-ojana Hol-
manperälle ja lopulta Kalajokeen. Alueen ympäristössä 
on asuinalueita ja saha. Suunnittelualueen sijainti on 
esitetty kansilehdellä. 

 

 

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

 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 

Ympäristöministeriön 17.2.2005 vahvistamassa Poh-
jois-Pohjanmaan maakuntakaavassa alue kuuluu taaja-
matoimintojen alueeseen (A). Merkinnällä osoitetaan 
asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-
alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laa-
jentumisalueita. Maakuntakaavan uudistus on käyn-
nissä ja ensimmäinen vaihemaakuntakaava on hyväk-

sytty 2.12.2013 ja vahvistettu 23.11.2015. Pohjois-Poh-
janmaan maakuntakaavan 2. vaihekaava hyväksyttiin 
maakuntavaltuustossa 7.12.2016 ja on kuulutettu voi-
maantulleeksi 2.2.2017. 

 

Suunnittelualue on esitetty 1. vaihemaakuntakaavassa 
taajamatoimintojen alueeksi (A). Maakuntakaavan taa-
jamatoimintojen alueen suunnittelumääräyksien mu-
kaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee alu-
eiden käyttöönottojärjestyksessä ja mitoituksessa kiin-
nittää erityistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonai-
suuksien toiminnallis-taloudelliseen edullisuuteen, ym-
päristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedelly-
tyksiin.  

 

2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu 
alueelle, jota tulee kehittää merellisenä matkailualu-
eena palveluin sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön 
virkistys- ja vapaa-aikatoiminnoin (mv-5). Kalajoelle on 
osoitettu myös Kalajoen matkailukaupunki -merkintä 
(kk-6), jolla osoitetaan kansainvälisenä matkailu- ja kau-
punkikeskuksena kehitettävä alue. Alue on maaseudun 
kehittämisen kohdealuetta (mk-6), jolla on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota Kalajoen vedenlaadun paranta-
miseen. 

 

Keskustaajaman osayleiskaava 

Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Keskustaaja-
man osayleiskaava vuodelta 1993. Alueen lounaisosa 
on esitetty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M), 
jolla on sallittu pääasiassa maatalouselinkeinoon liit-
tyvä rakentaminen. Kokkolantie ja Ylivieskantie on osoi-
tettu tieliikenteen alueeksi (LM) ja sen pohjoispuoli 
pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). 

 

Osayleiskaava on pääosin vanhentunut. Osayleiskaavan 
muutos ja laajennus on käynnistynyt, ja kaavaluonnos 
on asetettu nähtäville tammi–helmikuussa 2015. 
Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Nähtä-
villä olleessa osayleiskaavaluonnoksessa suunnittelu-
alueen lounaisosa on osoitettu toimitilarakennusten 
korttelialueeksi (KTY-3), jolle saa sijoittaa huoltoasema-
tiloja, jotka saavat sisältää kerrosalaltaan 1000 k-m²:n 
päivittäistavarakaupan myymälätilan. Ylivieskantieltä 
Meinalaan on osoitettu uusi kokoojakatu. Valtatien 8 
pohjoispuoli on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP), 
jolle on osoitettu risteyksestä uusi kokoojakatuyhteys. 
Kokkolantien ja Ylivieskantien varsille on esitetty ke-
vyen liikenteen väylät, jotka yhdistää alikulku. 
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Kirkonseudun asemakaava 

Alueella on voimassa Kirkonseudun asemakaava, jossa 
risteyksen pohjoispuoli on kaavoitettu erillispientalojen 
korttelialueeksi (AO-4) ja ympäristöhäiriöitä aiheutta-
mattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TY), 
joiden väliin jää pieni puistoalue (VP). Kuusitien poh-
joispuolella oleva alue on rivitalojen ja muiden kytket-
tyjen asuinrakennusten korttelialuetta (AR). Kokkolan-
tie ja Ylivieskantie on osoitettu yleisen tien alueeksi 
(LT). Risteyksen lounaispuolella ei ole voimassaolevaa 
asemakaavaa.  

 

 

K A A V A N  L A A T I M I S T A R V E ,  

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

 

Tarve kaavan laatimiselle syntyi tarpeesta osoittaa Ka-
lajoen Etelänkylällä sijaitsevalle liikenneasemalle uusi 
paikka Kirkonseudun kaava-alueelta. Kaavalla vapaute-
taan liikenneaseman nykyinen tontti luonnoksena näh-
tävillä olleessa Keskustaajaman osayleiskaavassa esi-
tettyyn kerrostalovaltaisen rakentamisen käyttöön. Sa-
malla kaupungin omistamien rakentumattomien maa-
alueiden maankäyttöä on tarpeen ohjata. 

 

Kaava on tarkoitus tehdä kaupungin omana työnä ja 
siinä hyödynnetään Keskustan osayleiskaavan yhtey-
dessä laadittuja selvityksiä. Alueelle ei laadita erillissel-
vityksiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena 
on osoittaa rakennuspaikka liikenneasemalle Kalajoen 
Etelänkylän alueelta ns. Savontien risteyksen alueelta, 
tutkia alueen muita maankäytön mahdollisuuksia ja 
saattaa käyttöön toistaiseksi rakentumattomat asema-
kaavoitetut alueet. 

Kaavan toisena tavoitteena on tarkastella uusia kokoo-
jakatuyhteyksiä Meinalaan ja Vuorenkallion asuinalu-
eelle sekä tutkia kevyen liikenteen reittien sijoittumi-
nen. 

 

 

OSALLISET JA VIRANOMAISTAHOT  

 

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

 

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

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

Kaavoituspäällikkö   Mikko Alin  044-4691 225 

Kaavasuunnittelija   Sanna Matkaselkä 044-4691 450 

 

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

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

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

Kuva 6. Ote Kirkonseudun ajantasa-asemakaavasta. Kuva 5. Ote nähtävillä olleesta keskustan osayleis-
kaavaluonnoksesta (2015). 

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

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

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

toimii valtuusto. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavamuutostyön edetessä. 

 

1. KAAVAN VIREILLETULO JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

MRL 63§ 

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

internetsivuilla ja kirjeitse osallisille. 

 

2. KAAVAN VALMISTELU- ELI LUONNOSVAIHE 

MRL 62§, MRA 30§ 

Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen asetetaan nähtäville palautteen saamiseksi ja siitä pyydetään lausunnot 

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

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

jestetään tarvittaessa valmisteluvaiheessa. Kaavaluonnos on nähtävissä marras-joulukuussa 2017. 

 

3. KAAVAEHDOTUS 

MRL 65§, MRA 27§ 

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

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

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

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

käyttötoimikunta ja kaupunginhallitus. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan 

kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Tarvittaessa ehdotusvaiheessa voidaan järjestää toinen 

viranomaisneuvottelu. Kaavaehdotus on tavoitteellisesti nähtävillä tammi-helmikuussa 2018. 

 

4. KAAVAN HYVÄKSYMINEN 

MRL 52§ ja 67§ 

Kaupunginvaltuusto käsittelee kaavan hyväksymistä kaupunginhallituksen esityksestä. Hyväksymispäätöksestä 

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

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

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

oikaisukehotuksen valitusajan kuluessa. Kaava hyväksytään tavoitteellisesti maaliskuussa 2018.  

 

5. KAAVAN VOIMAANTULO 

MRA 93§ 

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

 

 

 

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


