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KALAJOEN KAUPUNKI 
 
KALAJOENTIEN LIIKERAKENTAMISEN ASEMAKAAVA 
 
ASEMAKAAVASELOSTUS 
 
Asemakaavan muutos koskee Kirkonseudun asemakaava-alueen kortteleita 343 ja 348 sekä 
osia kortteleista 1011, 1014, 1015, 1017, 1018, 1025, 1026, 1027, 1038 ja 1043 sekä niihin liit-
tyviä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuu osia kortteleista 1011, 1014, 1015, 1017, 1018, 1026, 
1027, 1038 ja 1043 sekä niihin liittyviä liikenne-, katu- ja virkistysalueita. 
 
Asemakaavaselostus koskee Kalajoen kaupunginvaltuuston 25.3.2014, §     hyväksymää 
asemakaavaa. 
 

 
Kaava-alueen sijainti ja nimi 
 
Kaava-alue sijaitsee Kalajoen kaupungin ydinkeskustassa kansikuvassa punaisella viivalla ra-
jatulla alueella ja on kooltaan 11,4 hehtaaria. 

 
Asemakaavamuutoksen nimi on Kalajoentien liikerakentamisen asemakaava. Asemakaavan 
muutoksella ajantasaistetaan voimassa olevaa asemakaavaa.  

 
Kaavan laatija 

 
Kaavan on laatinut TkT, arkkitehti SAFA Juho Rajaniemi Arkkitehti Oy Rajaniemestä. Yhteys-
henkilönä Kalajoen kaupungin organisaatiossa on toiminut kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki.
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1. TIIVISTELMÄ 
 

 1.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 
04.07.2012 viranhaltijapäätös kaavoituksen puitesopimuksen pohjalta asemakaavan muutok-
sen ja laajennuksen kaavasuunnittelun hankinnasta / Aleksiina Paakki § 6/2012 
05.10.2012 Kalajoen kaupungin elinkeino- ja maankäyttötoimikunta (ELMA) esitti kaupungin-
hallitukselle, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville ja että ase-
makaavamuutoksen yhteydessä tutkitaan myös kerroslukuja, § 110 
15.10.2012 kaupunginhallitus hyväksyi ELMAn esityksen, § 274 
9.11.2012 ELMA ohjeisti, että suojeltavaksi osoitetaan Ventelän tontti, mutta ei Naatusta. Poh-
jankylän koulun laajentamista tutkitaan, samoin kerrosluvun nostamista, § 123 
23.11.2012 viranomaisneuvottelu 
04.12.2012 ELMA päätti, että korttelin 1015 tontin 4 (Neliapila) kerroslukua nostetaan korttelin 
sisäosissa ja esittää kaupunginhallitukselle, että asemakaavan laatimisaineisto asetetaan näh-
täville, § 132 
12.12.2012 kaupunginhallitus hyväksyi ELMAn esityksen, § 316 
20.12.2012-25.1.2013 asemakaavaluonnos ja asemakaavan laatimisaineisto nähtävillä 
22.03.2013 ELMA päätti esittää kaupunginhallitukselle laatimisvaiheen palautteiden hyväksy-
mistä sekä kerrostalorakentamisen tutkimista Jokitanhuan ja Rinnetien välille, § 45 
08.04.2013 kaupungin hallitus hyväksyi ELMAn esityksen, § 75 
18.04.2013 toinen viranomaisneuvottelu 
22.04.2013 ELMA päätti esittää kaupunginhallitukselle asemakaavan asettamista julkisesti 
nähtäville, § 63 
03.06.2013 kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityksen, § 151 
13.06.-31.07.2013 asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 
09.09.2013 ELMA päätti esittää kaupunginhallitukselle, että palaute merkitään tiedoksi ja vasti-
neet hyväksytään, ja että kaavaehdotusaineisto asetetaan julkisesti uudelleen nähtäville, § 109 
14.10.2013 kaupunginhallitus hyväksyi ELMA:n esityksen, § 253 
19.12.2013-21.1.2014 asemakaavaehdotus oli uudelleen julkisesti nähtävillä 
07.02.2014 ELMA merkitsi palautteen ja vastineet tiedoksi ja päätti, että ympäristölautakunnan 
lausuntoon laaditaan vastine ja asemakaavaehdotukseen tehtävien vähäisten muutosten vuok-
si tehdään asianomaisten erilliskuuleminen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, § 24 
21.02.-11.03.2014 järjestettiin eräiden osallisten erilliskuuleminen 
17.03.2014 kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että asemakaavan muutos hyväksy-
tään, § 77 
25.03.2014 kaupunginvaltuusto, § 
 

 1.2 Asemakaava 
 
Asemakaavan muutosalue on keskeinen osa Kalajoen kaupungin keskustaa. Alueen edelli-
sessä asemakaavamuutoksessa vuonna 2009 kaavan hyväksymispäätöksestä valitettiin, ja 
asemakaava ei tullut lainvoimaiseksi niin kutsuttujen Naatuksen ja Ventelän korttelien osalta. 
Kaavan muutoksen tarkoituksena on saavuttaa keskustan osalta kaupungin tavoitetila, jonka 
mukaan Kalajoentien vetovoimaisuutta halutaan parantaa varmistamalla liikerakentamisen to-
teutuminen muun rakentamisen yhteydessä kadun varrella. Lisäksi halutaan ratkaista alueen 
suojelukysymykset.  
 

1.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 
Asemakaavan toteutuksessa ovat mukana sekä yksityinen että julkinen sektori. Kaava toteutuu 
kohde kohteelta ilman etukäteen määriteltyä järjestystä. Kalajoen kaupungin kaavoitus- ja ra-
kennusvalvontaviranomaiset seuraavat, että toteutus vastaa kaavamääräyksiä ja kaavan tar-
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koitusta. Kaavan toteuttaminen alkaa välittömästi kaavan hyväksymisen jälkeen ja kestää lu-
kuisia vuosia. Kaavan toteutumisen tavoitevuosi on 2030. 
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2. LÄHTÖKOHDAT 
 

 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

 2.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 
Kaupunkirakenteellisesti ja liikenteellisesti 11,4 hehtaarin kokoinen kaava-alue on selkeä: joen 
suuntainen Kalajoentie toimii kaupungin keskusraittina, jonka varrelle sekä julkiset että yksityi-
set palvelut perinteisesti keskittyvät. Alueella sijaitsee myös muita toimintoja, kuten asumista, 
puistoja, Pohjankylän ala-aste ja Kansalaisopisto. Kaupunkirakenteellisena erityispiirteenä voi-
daan mainita pitkät tanhuatiet, jotka lähtevät Kalajoentiestä koilliseen. Itse Kalajoentien ajo-
väylä on silmiinpistävän leveä. Joki näkyy paikoitellen Kalajoentielle. Alueella on useita raken-
nuksia, jotka eivät parhaalla mahdollisella tavalla sovellu alueen yleiseen rakennuskantaan. 
Rakennuskannan sekalaisuus on muutenkin huomattavaa. Kaava-alueella asuu noin 110 asu-
kasta ja sillä sijaitsee noin 130 työpaikkaa. Suurimmat työnantajat ovat Kalajoen kaupunki 
(Pohjankylän ala-aste ja Kansalaisopisto) ja Osuuspankki. Asuntoja alueella on noin 50, joista 
asuttuja hieman yli 40. Pohjankylän ala-asteella on yli 300 oppilasta. 
 

Alue on liitetty kunnallistekniseen verkostoon niin vesihuollon, viemäröinnin kuin sähkönkin 
suhteen. Alueella on myös kaukolämpöverkosto. Kunnallistekninen verkosto on rakennettu pit-
kän ajan kuluessa osittain ilman kokonaissuunnitelmaa. Korkeahko teleliikennemasto sijaitsee 
aivan Kalajoentien tuntumassa. Tärkeimmät runkojohdot kulkevat pääsääntöisesti katu- ja tie-
alueiden alla. 
 
Alueella on voimassa olevassa asemakaavassa pieniä puistoalueita, joilla ei kuitenkaan ole 
suurta merkitystä aktiivisessa virkistyskäytössä, visuaalisessa mielessä kylläkin. Alueen lähellä 
sijaitsevat Pohjankylän puisto ja ranta-alue sen sijaan toimivat asukkaiden virkistyskäytössä. 
Alueen kevyen liikenteen verkosto on puutteellinen, mutta tilannetta korjaavia suunnitelmia on 
olemassa (Jokipuiston suunnitelma sekä Kalajoentien ja Mehtäkyläntien toimenpidesuunni-
telma). 
 

 
Kuva 1. Kaava-alueen sijainti. 
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 2.1.2 Luonnonympäristö 
 
Kaava-alue on käytännössä kokonaan rakennettua ympäristöä. Alue on vanhaa merenpohjaa, 
josta on myöhemmin muodostunut alavaa ja savista maatalousmaata ja edelleen taajama-
asutusta. Alueen tärkein luonnonympäristö on Kalajoki, jota kaava-alue sivuaa Saarisillan ylä-
puolella. 

  
 2.1.3 Rakennettu ympäristö 

 
Kaava-alue on vanhaa kulttuuriympäristöä. Kalajoentien varren asuin- ja liikerakennukset ovat 
peräisin useilta eri aikakausilta. Kalajoen Pohjankylän alue ja erikseen Naatuksen ja Ventelän 
talot sekä Ojalan talo ja Kansalaisopisto ovat maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. 
Maakunnallisesti arvokkaiksi rakennuksiksi on näiden lisäksi luetteloitu Ojalan talo ja vanha 
Säästöpankki. Alueella on suojeltu asemakaavalla Kansalaisopisto ja vanha Säästöpankki. 
Kaava-alueen eteläosassa Kalajoentien lounaispuolella on useita 1950-luvun asuinliikeraken-
nuksia. 
 
Kaava-alueen vanhat rakennukset eivät muodosta yhtenäistä ympäristöä, mutta ne edustavat 
erilaisia rakennustyyppejä. Vanhimmat ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaimmat rakennukset 
ovat kaava-alueella Ventelän talot ja niiden muodostama pihapiiri. Ventelän rakennusten talon-
poikaistyyli on säilynyt erittäin hyvin. Naatuksen ja Ventelän talot on rakennettu ennen vuotta 
1869, Ojalan talo 1800-luvun loppupuolella ja kansakouluksi rakennettu Kansalaisopisto vuon-
na 1885. Naatus on toiminut aikanaan Kalajoen postitalona. Alunperin yksikerroksiseksi raken-
netussa Ojalan talossa on toiminut 1900-luvun alussa kauppa.  
 
 

 

 

 

 

 Kuvat 2-3. Naatuksen talo ja Ventelän päärakennukset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kuvat 4-5. Ojalan talo ja Kansalaisopisto. 
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Kuva 6. Vanha Säästöpankki. 

  
 2.1.4 Maanomistus 

 
Alueen maanomistus on erittäin hajanainen. Kaava-alue on pääosin yksityisessä omistuk-
sessa.  
 

 
Kuva 7. Kalajoen kaupungin maanomistus on merkitty karttaan harmaalla. 
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2.1.5 Väestöennusteet 
 
Tilastokeskuksen ennusteissa on eräitä trendejä, jotka on syytä ottaa huomioon kaavoitus-
työssä. Ensinnäkin tilastokeskuksen ennusteen mukaan Kalajoen väestönlisäys vuoteen 2030 
mennessä on noin 900 asukasta eli noin 50 asukasta vuodessa. Vuosina 2007-2011 Kalajoen 
ja Himangan yhteenlaskettu väestönkasvu on ollut keskimäärin hieman yli 30 henkeä vuo-
dessa. 
 
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä tulee lisääntymään huomattavasti enemmän kuin mui-
den ikäryhmien. Vuonna 2030 Kalajoella on ennusteen mukaisesti 1360 65 vuotta täyttänyttä 
enemmän kuin vuonna 2011. Heidän määränsä lisääntyy keskimäärin noin 75 hengellä vuo-
dessa. Alle 15-vuotiaiden määrä pysyttelee ennusteen mukaan Kalajoella suurin piirtein nyky-
tasolla, jopa hieman kasvaa. Tämä tarkoittaa että työikäisten 16-64-vuotiaiden määrä vähenee 
vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2011 Kalajoella oli 1,58 työikäistä yhtä lasta ja senioria koh-
den. Tilastokeskuksen vuodelle 2030 ennustama tilanne on radikaalisti erilainen: 1,09 työ-
ikäistä yhtä lasta ja senioria kohden. Suomessa keskimäärin on ennusteen mukaan vuonna 
2030 1,40 työikäistä yhtä lasta ja senioria kohden. 
 
Tilastokeskuksen mukaan viimeisen parinkymmenen vuoden aikana asuinpinta-ala henkilöä 
kohden on kasvanut Kalajoella keskimäärin noin 0,5 m2/asukas/vuosi eikä tälle kasvulle näy 
loppua. Vuonna 2011 kalajokisilla oli käytössään keskimäärin 41,5 m2/asukas eli asuinker-
rosalaksi muutettuna noin 49 k-m2/asukas. 
 

 
Kaavio 1. Tilastokeskuksen ennuste Kalajoen väestönkasvuksi vuosina 2011-2030. 
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Kaavio 2. Asuinpinta-ala henkilöä kohden Kalajoella 1989-2011 (Tilastokeskus). 

  
  
 2.2 Suunnittelutilanne 

 

2.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan alueiden suunnittelussa on huolehdittava valta-
kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden to-
teuttamista. Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja 
luonnonperintöarvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huo-
mioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana. Valtakunnallisesti arvokkailla kohteilla ja alu-
eilla on alueidenkäytön sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen. Kaava-alueella ei ole 
valtakunnallisesti arvokkaita kulttuurihistoriallisia kohteita. Lisäksi valtakunnallisissa alueiden-
käytön tavoitteissa annetaan muun muassa seuraavia erikoismääräyksiä: 
 
”Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntä-
mistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdit-
tava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia.” 
 
”Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä 
edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua.” 
 
”Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet 
ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamista 
ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille.” 
 
 

2.2.2 Maakuntakaava 
 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on asemakaavoitusta ohjaava kaavamuoto, koska alu-
eella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. 
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Alue on merkitty Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa keskustatoimintojen alueeksi (C). 
Merkinnällä osoitetaan kaupunkikeskusten ydinalue, johon sijoittuu keskustahakuisia palveluja 
ja asumista. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja kaavoituksessa tulee keskustatoimintojen 
alueella kiinnittää erityistä huomiota ydinkeskustan rajautumiseen muuhun taajamaan nähden, 
alueelle sijoittuvien toimintojen määrittelyyn, liikennejärjestelyihin ja keskusta-alueen taajama-
kuvaan. Alue on osoitettu maakuntakaavassa myös kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta 
valtakunnallisesti tärkeäksi alueeksi, jolla alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää 
kulttuuriperintöarvojen säilymistä ja yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ottaa huomioon 
rakennetun kulttuuriympäristön kokonaisuus ja ominaislaatu. Alueella olevat tärkeät kulttuu-
riympäristöt ja -kohteet on esitetty maakuntakaavan kaavaselostuksessa. Maakunnallisesti ar-
vokkaisiin rakennuksiin on luetteloitu kaava-alueelta Naatuksen, Ventelän ja Ojalan talot ja 
Pohjankylän koulu (Kansalaisopisto). Myös vanhan Säästöpankin talo sisältyy maakunnallisesti 
arvokkaisiin rakennuksiin, sillä se on mainittu erillisessä maakuntakaavan kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaiden kohteiden luettelossa vanhan apteekin rakennuksen yhteydessä. 
 
Lisäksi maakuntakaavassa suunnittelualuetta koskevat Oulun Eteläisen alueen kaupunkiver-
kon (kk-3), Kalajokilaakson maaseudun kehittämisen kohdealueen (mk-6) ja Kalajoen matkai-
lun vetovoima-alueen (mv-5) kehittämisperiaatemerkinnät, joihin liittyy suunnittelumääräyksiä. 
Maaseudun kehittämisen kohdealueella sijaitsevia taajamia tulee maakuntakaavan mukaan 
kehittää erityisesti jokimaiseman arvojen ja mahdollisuuksien pohjalta. Maakuntakaavan tar-
kistaminen on käynnistetty. Maakuntakaavaluonnos (1. vaihe) on ollut nähtävillä 28.8.-
26.9.2012 ja 2. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.3. – 26.4.2013. 

 

 
Kuva 8. Ote maakuntakaavakartasta. 

 

2.2.3 Kirkonseudun osayleiskaava 
 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan vuonna 1993. Sillä ei ole oikeusvaikutuksia. 
Kaavassa nyt laadinnan alla olevalle kaava-alueelle on varattu kortteleita ja alueita asuinpien-
taloille (AP), asuinkerrostaloille (AK), keskustatoiminnoille (C), julkisille ja yksityisille palveluille 
(PY, PK), yhdyskuntatekniselle huollolle (ET) sekä virkistys- (V), katu- ja tieliikennealueiksi 
(LM), ks. kuva 9. Asuinkerrostalojen alueet on varattu korkeintaan III-kerroksisille kerrostaloille. 
Eräät korttelit on osoitettu merkinnällä /s kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi alueiksi, jotka on 
suunniteltava siten, että olemassa olevan rakennuskannan ja tiealueiden säilyttämiselle luo-
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daan edellytykset ja joissa puusto pyritään säilyttämään. Keskustan osayleiskaavan tarkistami-
nen on käynnistynyt ja osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä. 
 

2.2.4 Ajantasa-asemakaava 
 

Ajantasaisessa asemakaavassa (ks. kuva 10) kaava-alueelle sijoittuu seuraavia toimintoja: 
asuinpientalojen korttelialueita (AP), asuinkerros- ja rivitalojen korttelialueita (AKR, AKR-1), 
asuinliikerakennusten korttelialueita (AL, ALK), opetustoimintaa palveleva korttelialue (YO), 
yhdyskuntateknistä huoltoa palveleva alue (ET), puistoalueita (VP), suojeltavien rakennusten 
korttelialue (SR-1) sekä pysäköinti- (LPA), katu- ja tiealueita (LYT). Asemakaavalla suojeltu on 
tällä hetkellä Kansalaisopisto ja vanha Säästöpankki. Suurimmalla osalla aluetta on voimassa 
asemakaava vuodelta 2009. Lisäksi Ventelän korttelissa on voimassa asemakaava vuodelta 
1966 ja Naatuksen korttelissa vuodelta 1974.  
 

 
Kuva 9. Ote Kirkonseudun osayleiskaavasta.               Kuva 10. Ote ajantasa-asemakaavasta. 

 
2.2.5 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 
Kaava-alueelle on tehty lukuisia suunnitelmia ja selvityksiä, jotka ovat olleet kaavan laadinnan 
lähtökohtamateriaalia. Niistä mainittakoon seuraavat: 

 
Kalajoen kunta, Kaavoitustoimi (1996): Kalajoki, Pohjankylä. Rakennuskulttuuriselvitys. 
 
Selvitys liittyy Kanta-alueen, Plassin sekä Merenojan osa-alueitten rakennuskaavan muutok-
seen. Siinä käydään läpi lyhyesti rakennetun ympäristön yleinen kehitys sekä yksittäisiä raken-
nuskohteita, joista nyt laadinnan alla olevalla kaava-alueella sijaitsevat Ventelä, Naatus ja Poh-
jankylän vanha koulu (Kansalaisopisto) sekä Ojala. 
 
Asukas- ja yrityskyselyt (2005): 
 
Asukas- ja yrityskyselyt tehtiin Pohjankylä-hankkeeseen sekä Kalajoen- ja Mehtäkyläntien toi-
menpideselvitykseen liittyen keväällä 2005. Asukkaiden mielestä tärkeimmät kaupunkikuvaan 
vaikuttavat toimenpiteet ovat helppo liikkuminen, laadukas ylläpito ja hoito, rakennusten sopeu-
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tuminen ympäristöönsä sekä jalkakäytävien esteettömät ja laadukkaat pinnoitteet. Yritysten vas-
tauksissa korostuivat ennen muuta helppo liikkuminen ja laadukas ylläpito ja hoito. Asukkaat ei-
vät pitäneet erityisen tärkeänä värityksen yhtenäisyyttä ja katutilan rajaamista. Värityksen yh-
tenäisyys, olemassa olevan puuston säilyttäminen ja arvokkaiden maisematilojen säilyttäminen 
eivät saaneet yrityksiltä ollenkaan tärkeysmainintoja. Mielipiteitä esitettiin kyselyissä laidasta lai-
taan. Yhteenvetona mainittakoon, että monet haluaisivat purkaa ja jotkut kunnostaa Kalajoentien 
varren vanhat rakennukset. Myös Tarvikemotin rakennuksen kaava-alueen etelänurkassa halu-
aisivat jotkut purettavaksi. Kalajoentien katuvalaisimien uudistusta haluttiin hartaasti. 
 
Saine, Ari (2005): Asuin- ja elinympäristön kehittämisehdotuksia asukkaiden näkökulmasta Ka-
lajoella. Versio 6.9.2005. 
 
Tutkimuksen perusteella asukkaat odottavat laadukkaalta ympäristöltä perustekijöinä palvelui-
den läheisyyttä ja ympäristön turvallisuutta. Tämän lisäksi halutaan muun muassa hyviä yhteyk-
siä, ympäristön puhtautta, luonnonläheisyyttä, harrastusmahdollisuuksia sekä positiivista ima-
goa, puisto- ja viheralueita ja rakennetun ympäristön laadukkuutta. Kalajoen keskustaajama 
nähtiin tutkimuksen mukaan toisena keskeisenä kehittämiskohteena Hiekkasärkkien rinnalla. 
Keskusraittina tulisi kehittää Kalajoentietä. Kaupungin vetovoimaisuuden kannalta keskeisenä 
kehittämiskohteena koettiin muun muassa Saarisillan alue. Vastaajat löysivät keskustasta 
enemmän negatiivisia kuin positiivisia asioita. Rakennettu ympäristö nähtiin ankeana ja rumana 
ja sen ongelmiksi nimettiin etenkin ränsistyneisyys sekä istutusten ja puistojen vähyys. Positiivi-
sina asioina mainittiin muun muassa keskustan rauhallisuus, joki ja kaupalliset palvelut. Kaava-
alueella epämiellyttävinä pidettiin ränsistyneitä puutaloja sekä Tarvikemotin rakennusta.  
 
Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy (2005): Kalajoen Pohjankylän kehittämissuunnitelma. 
 
Anttila ja Rusanen ehdottavat vanhan rakennuskannan säilyttämistä. Edellytyksenä säilyttämi-
selle ja kunnostamiselle he näkevät toiminnallisen sisällön löytymisen ja rakennuskannan miel-
tämisen kokonaisuutena arvokkaaksi. Arkkitehdit pitävät Kalajoentien varren kaksikerroksisia lii-
ke- ja asuinrakennuksia mittakaavallisesti onnistuneena. Alueen rakennuskannan muutoksen si-
sältönä tulisi olla pienkerrostalotyyppisen asumisen mahdollistaminen keskustassa, liiketilojen 
säilyttäminen sekä kaupunkikuvan eheyttäminen. He esittävät täydennysrakentamista myös tan-
huteiden varsille sekä Kalajoentien ajoradan kaventamista ja osittaista istuttamista. Kalajoentien 
varren kerrostalot ovat suunnitelmassa II-II½-kerroksisia.  
 
Arkkitehdit M3 Oy (2005): Kalajoen Pohjankylän kehittämissuunnitelma. 
 
Arkkitehdit M3 Oy:n suunnitelmassa Kalajoentien varren eteläpuolelle, virastotalosta etelään, 
esitetään rakennettavaksi nelikerroksisia asuinliikekerrostaloja. Ranta-aluetta kehitetään leveänä 
ja avoimena puistoalueena. Vanhoja rakennuksia pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mu-
kaan, rakennusten tonteille on suunnitelmassa osoitettu lisärakentamisoikeutta, joka M3-arkki-
tehtien mukaan voi edesauttaa vanhojen rakennusten säilymistä. Rinnekartanon tontille ja eräi-
den muiden Kalajoentien eteläpuolen tonteille esitetään III-kerroksisia asuinliiketaloja sekä poh-
joispuolen tonttien perukoille III-kerroksisia asuinkerrostaloja. 
 
Tuomas Santasalo Ky (2006): Kalajoen Pohjankylän palveluiden kehittäminen.  
 
Santasalo jakaa keskustan kaupallisesti kahteen osaan: pohjoispään liikekeskustaan ja etelä-
pään kauppakatuun. Pohjoispäähän nyt käsiteltävänä olevasta kaava-alueesta kuuluvat vain 
Mamma Leonen ja Katveen kiinteistöt. Pysäköintiä hän muuttaisi siten, että se siirrettäisiin pois 
keskeisiltä alueilta rakennusten taakse ja pysäköintilaitoksiin. Pohjoispäähän Santasalo ehdottaa 
alueen tiivistämistä ja kauppakeskusratkaisua nykyisen linja-autoaseman alueelle. Eteläpuolelle 
ehdotetaan Kalajoentien kaventamista ja jalankulkualueen laajentamista sekä rakennusten kun-
nostamista.  
 
Paavilainen, Leena (2006): Kalajoen ydinkeskustan analyysi. Pohjois-Pohjanmaan liitto, Elävät 
ydinkeskustat –hanke. 
 
Analyysissa tarkastellaan Kokkolantien ja Mehtäkyläntien välistä Kalajoentien vartta ja sen lä-
hiympäristöä. Alueen visuaalinen ja toiminnallinen rakenne esitellään analyysissa pääpiirteittäin. 
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Paavilainen kertoo keskustan kehitykseen vaikuttaneen kaupankäynnin lisäksi maanviljelyksen. 
Hänen mukaansa keskustan hengelle on omaleimaisinta Kalajoentien varren vanhat puuraken-
nukset idyllisine pihapiireineen, jotka kertovat vahvasta maalaisperinteestä. Keskusta-alueen 
yleisvaikutelmaa Paavilainen pitää yllättävän asfalttisena. Hänen mielestään joki ei pääse oike-
uksiinsa kaupunkikeskustan elävöittäjänä. Kehittämismahdollisuuksiksi Paavilainen esittää muun 
muassa joen roolin elävöittämistä, valaisimien ja istutusten uusimista Kalajoentien varressa, täy-
dennysrakentamisen sovittamista ympäristöönsä ja vanhojen puutalojen kunnostamista. 
 
Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston kuntasuunnittelun kurssi (2006): Kalajoen strategia 2020: 
”Kalajoki – maisema merestä”. 
 
Suunnitelmassa keskusta-alueelle, 8-tien läheisyyteen, esitetään rakennettavaksi ”uusi toimin-
nallinen ja matkaajien huomion herättävä liikekeskus”. Keskustan katutilaa suunnitelmassa sel-
keytettäisiin kaventamalla Kalajoentietä. Myös uusi kävelysilta joen etelä- ja pohjoispuolen välillä 
on ehdotuksena mukana. Kaava-alueelle ehdotetaan uutta rakentamista lähinnä virastotalon 
eteläpuolelle, jonne rakennettaisiin vanhusten palvelutalo, useita rivitaloja ja yksi asuinkerros-
talo. Kalajoentien varteen on esitetty rakennettavaksi kolme uutta II½-kerroksista asuinliiketaloa.  
 
Ramboll Oy (2007): Kalajoentien ja Mehtäkyläntien toimenpidesuunnitelma. 
 
Toimenpidesuunnitelma muuttaa toteutuessaan Kalajoentietä kaupunkimaisempaan suuntaan. 
Keinoina tähän ovat puuistutukset, ajoradan kaventaminen ja taskupysäköinti. Kalajoentien ja 
Mehtäkyläntien risteys toteutetaan korotettuna liittymänä, mutta tila kiertoliittymän mahdolliselle 
toteuttamiselle tulevaisuudessa varataan edelleen.  
 
Arkkitehtitoimisto Rajaniemi & Öhberg Oy (2007): Mielikuvakarttatehtävä. 
 
Tammikuussa 2007 laaditun mielikuvakarttatehtävän avulla pyrittiin löytämään niitä paikkoja ja 
rakennuksia, jotka lapset kokevat tärkeiksi sekä toisaalta paikkoja ja rakennuksia, jotka ovat 
heidän mielestään rumia tai vaarallisia sekä vaarallisia paikkoja. Tehtävään vastasi 21 Pohjan-
kylän ala-asteen 5B-luokkalaista. Tehtävän perusteella voidaan tiivistää, että lapset pitävät 
kauniina rakennuksina etenkin kaupungintaloa ja Siltasaaren rakennuksia. Rumimmat raken-
nukset lasten mielestä ovat Kultakala, nykyisin jo purettu kosmetiikkakauppa ja Tarvikemotti. 
Lasten tärkeimmiksi kokemat paikat kaava-alueella eli S-market, Mamma Leone, Siltapuisto, 
Pohjankylän ala-aste ja Matkiss-grillikioski liittyvät suuressa määrin toiminnallisuuteen eli ne 
ovat paikkoja, joissa lapset asioivat yksin tai vanhempiensa kanssa. Kalajoentien ja Mehtäky-
läntien sekä Kalajoentien ja Marttilantien risteykset nousivat vastauksissa selvästi vaarallisim-
miksi paikoiksi. Marttilantie koettiin muita vaarallisemmaksi reitiksi. Mukaviksi alueiksi koettiin 
etenkin ala-asteen ympäristö ja piha, S-marketin ympäristö ja Siltapuisto. Ikäviä alueita lasten 
mielestä on, ainakin vastausten perusteella, aika vähän. Kauniit näkymät keskittyivät hyvin sel-
keästi museon, Saarisillan ja Siltapuiston alueelle.  

 
Kaava-alueelle tehdyistä päätöksistä mainittakoon vielä Ympäristöministeriön päätös 
(10/561/95), joka on annettu 05.04.2002, koskien Ventelän rakennusten suojelua rakennus-
suojelulain nojalla, Oulun hallinto-oikeuden päätös (08/0043/2) 24.1.2008 ja Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskuksen lausunto 13.9.2012 koskien Naatuksen rakennusten purkamislupaa. 
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3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 

 3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 
Alueen edellisessä asemakaavamuutoksessa vuonna 2009 kaavan hyväksymispäätöksestä 
valitettiin, ja asemakaava ei tullut lainvoimaiseksi niin kutsuttujen Naatuksen ja Ventelän kortte-
lien osalta. Kaavan muutoksen tarkoituksena on saavuttaa keskustan osalta kaupungin tavoi-
tetila, jonka mukaan Kalajoentien vetovoimaisuutta halutaan parantaa varmistamalla liikera-
kentamisen toteutuminen muun rakentamisen yhteydessä kadun varrella. Lisäksi halutaan rat-
kaista alueen suojelukysymykset.  

 
 3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

 
Kalajoen kaupungin kaavoituskatsauksessa vuodelle 2012 on esitetty asemakaavan muutos 
käynnistettäväksi vuonna 2012. Kaavoituskatsauksessa vuodelle 2013 kaavoituskohde on 
osoitettu numerolla A3. Kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki valitsi kaavoituksen puitesopimuk-
sen ohjalta viranhaltijapäätöksellä 4.7.2012, § 6, Arkkitehti Oy Rajaniemen kaavan laatijaksi. 

 
 3.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

 
 3.3.1 Osalliset 

 
MRL 62 §:n mukaisesti osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työnte-
koon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, 
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisille annetaan mahdollisuus osallistua kaavan 
valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipi-
teensä. 

 
Asukkaat ja maanomista-
jat, yritykset ja yhteisöt 

Suunnittelualueen maanomistajat, asukkaat, naapu-
rit, Pohjankylän asukasyhdistys, alueella toimivat 
yritykset ja yhteisöt, Kalajoen yrittäjät ry, Kalajoen 
kotiseutuyhdistys 

Viranomaiset Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympä-
ristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-
Pohjanmaan museo, Jokilaaksojen pelastuslaitos 

Kalajoen kaupungin hallintokunnat Ympäristölautakunta, Tekninen lautakunta 

 Taulukko 1. Asemakaavan muutostyön osalliset. 

  
 3.3.2 Vireilletulo 
 

Asemakaavan muutos on esitetty Kalajoen kaupungin kaavoitusohjelmassa vuodelle 2012 nu-
merolla A1/4. Kaavoituskatsauksessa vuodelle 2013 kaavoituskohde on osoitettu numerolla 
A3. Kaavoituksen vireille tulosta on ilmoitettu myös tiedottamalla osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta. 

 
 3.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on ilmoitettu paikallislehdissä ja kirjeitse maanomista-
jille. Osallisilla on mahdollisuus ottaa suoraan yhteyttä kaavan laatijaan tai Kalajoen kaupungin 
kaavoituspäällikköön. Asemakaavaluonnos (kuva 11) ja kaavan valmisteluaineisto olivat nähtä-
villä 20.12.2012-25.1.2013. Luonnoksesta jätettiin kolme lausuntoa ja seitsemän mielipidettä. 
Seuraavassa ne esitetään tiivistetyssä muodossa. Suluissa on esitetty arvio siitä, onko mieli-
pide otettu huomioon kaavassa.  
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Pohjois-Pohjanmaan museolla ja Kalajoen kaupungin ympäristölautakunnalla ei ollut huo-
mauttamista asemakaavaluonnokseen. 
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen mielestä kaavaluonnoksen korttelissa 1025 ei tule sallia 
IV-kerroksista rakentamista. (ei) ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen mu-
kaan Kalajoentie tulee esittää kaduksi. (kyllä) 
 
Kalle ja Eemil Ojalan perikunnat haluaisivat toteuttaa korttelin 1026 tontin 7 pihan puoleisen 
rakennuksen voimassa olevan asemakaavan mukaisesti nelikerroksisena. (ei) Perikunnat esit-
tävätkin rakennusoikeuden kasvattamista lisäämällä kaavaan rivitalon rakentamismahdolli-
suuden. (ei) 
 
Aira Korhonen esitti perikunnan mielipiteenä, että heidän omistuksessaan oleva tila 6:72 jäte-
tään kaava-alueen ulkopuolelle. (kyllä) 
 
Sinikka ja Juha Ojala esittivät, että heidän tonttinsa (tila 5:55, Lankilantie 5) osalta asemakaa-
vaa ei muuteta. (kyllä) 
 
Kari Nissilä esitti mielipiteenään, että vanhan paloaseman tontin (kaavaluonnoksessa korttelin 
1025 tontti nro 10) sekä naapuritontin (nro 12) kerroskorkeus tulisi nostaa III:een ympäröivien 
tonttien tavoin (kyllä) ja että ajoyhteys Kalajoentieltä tontille 13 tulisi poistaa ja siirtää tulemaan 
Venteläntieltä (ei). 
 
Mikko Rautio huomautti, että korttelin 1027 tontilla 2 ei ole rakennusoikeus lisääntynyt, vaikka 
rakennusten kerrosluku on kasvanut. (rakennusoikeutta on lisätty) Lisäksi hän esitti liitty-
mänuolta tilojen 26:3 ja 26:4 rajalle. (kyllä) 
 
Kiinteistö Oy Kalajoen liikekeskuksen ja Hiitolan Kiinteistö Oy:n osaomistaja Heikki Hiitola 
huomautti, että korttelissa 1043 em. yritysten omistamalla tontilla (kaavaluonnoksessa nro 1) 
kerrosluku on pienempi kuin korttelin muilla tonteilla ja että tontin rakennusoikeutta ei ole nos-
tettu vastaavasti kuin muulla korttelin osalla. (ei) Edelleen Hiitola pyysi laajentamaan kaava-
aluetta korttelissa 1017 (Rinnetien varrella) tilojen 7:85 ja 14:11 alueelle kerrostalora-
kentamista varten. (ei) 
 
Timo Saari ja Maiju Pöyhtäri, jotka asuvat korttelissa 1014 kaavaluonnoksen tontilla 4 olivat 
huolissaan tonttinsa viereen osoitetusta pysäköintialueesta ja nelikerroksista rakennusmas-
soista. He halusivat myös säilyttää nykyisen rakennusoikeutensa 1200 k-m

2
. (Saaren ja Pöyh-

tärin omistama kiinteistö on rajattu kaavamuutoksen ulkopuolelle) 
 

Asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 13.6.-31.7.2013 (kuva 12). Nähtävilläoloaikana ja 
sen jälkeen jätettiin yhteensä 11 muistutusta ja lausuntoa. Seuraavassa ne esitetään tiiviste-
tyssä muodossa. Suluissa on esitetty arvio siitä, onko mielipide otettu huomioon kaavassa. 
 

 Pohjois-Pohjanmaan museolla, Kalajoen kaupungin ympäristölautakunnalla ja PPO Yhtiöt 
Oy:llä ei ollut huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta. 
 

ELENIA Verkko Oy muistutti kaava-alueella sijaitsevista ilmajohtojen, kaapeleiden ja muunta-
jien sekä 20 kV:n ilmajohdon johtokadun tilavarauksista. (kyllä) 

 
Antero Antti-Roiko Oy esitti, että yrityksen omistamassa kiinteistössä asemakaavan mukainen 
tontti ja rakennusoikeus pysyvät entisellään. (kyllä, kiinteistö on rajattu asemakaavan ulko-
puolelle) 
 
Kalle ja Eemil Ojalan perikunnat muistuttivat, että nk. Ojalan tontin osalta tontin kokonaispinta-
alasta on huomattava osa suunniteltu puistoalueeksi verrattuna ympäristön tontteihin. Lisäksi 
perikunnat esittivät, että asuinrakennusten rakennusoikeutta lisättäisiin 1700 k-m2:iin (ei) ja et-
tä ainakin tontin sisäpihalle tuleva rakennus voisi olla nelikerroksinen (ei). Rakennusoikeuden 
edellyttämät lisäautopaikat he ehdottavat rakennettavaksi puistoalueen suuntaan. (ei) 
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Kiinteistö Oy Kalajoen Liikekeskuksen mielestä korttelissa 1043 yrityksen omistamalla tontilla 
2:8 kerrosluku on pienempi kuin korttelin 1043 muilla tonteilla ja että voimassa olevassa ase-
makaavassa oleva mahdollisuus rakentaa tontille IV-kerroksinen talo on poistunut. Kiinteistö 
Oy Kalajoen liikekeskus muistutti lisäksi, että tontin rakennusoikeutta ei ole nostettu vastaa-
vasti kuin muulla korttelin osalla.  
 
Rakennushollari Oy ehdotti, että Lankilantien suuntainen rakennus nk. Poukkulanpihan tontilla 
olisi vähintään kolmikerroksinen tai jopa nelikerroksinen (ei). Rakennushollari Oy oli lisäksi sitä 
mieltä, että pysäköintiä pitäisi olla Kalajoentien varren puistoalueen kohdalla (ei). 
 
Timo Saari ja Maiju Pöyhtäri, jotka asuvat korttelissa 1014 kaavaehdotuksen tontilla 4 (kiin-
teistöt 8:53 ja 9:38), pitävät nelikerrosta rakentamista alueelle liian korkeana (ei). (Saaren ja 
Pöyhtärin omistama kiinteistö on rajattu kaavamuutoksen ulkopuolelle) 
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus lausui, että Ventelän taloryhmän viereen sijoittuvien korttelin 
1015 tonteille 10 ja 12 sallittu kerrosluku III ja erityisesti korttelin 1026 tontille 8 sallittu kerros-
luku IV eivät ota riittävästi huomioon rakennetun ympäristön kauneutta eivätkä tuota viihtyisää 
elinympäristöä. (ei) Lisäksi ELY-keskus huomautti, että korttelin 1026 tontin 8 ympäristöstä 
poikkeavaa kerroslukua ei ole perusteltu kaavaselostuksessa. (kyllä) ELY-keskuksen mielestä 
kaavaehdotuksessa osoitetut Kalajoentien liittymäjärjestelyt poikkeavat laaditusta tiesuunni-
telmasta niin merkittävästi, että tiesuunnitelman toteutuminen voi vaarantua. (kyllä) 
 
Sirkku Moisala halusi, että hänen omistamansa rakennuksen (vanha Säästöpankki, Rahatie 2) 
asemakaavallinen suojelu puretaan ja että tontille osoitetaan rakennusoikeutta asuin- ja liike-
rakennuksille 1600 m

2
. (ei) 

 
Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kaavaan on tehty sen verran tarkistuksia (ks. kohta 4), 
että Kalajoen kaupunginhallitus päätti 14.10.2013, § 253, asettaa asemakaavan muutosehdo-
tuksen uudelleen julkisesti nähtäville. 
 
Asemakaavaehdotus oli uudestaan julkisesti nähtävillä 19.12.2013-21.1.2014 (kuva 13). Näh-
tävilläoloaikana ja sen jälkeen jätettiin yhteensä 7 muistutusta ja lausuntoa. Seuraavassa ne 
esitetään tiivistetyssä muodossa. Suluissa on esitetty arvio siitä, onko mielipide otettu huomi-
oon kaavassa. 
 

ELY-keskuksen alueidenkäyttöyksikkö muistutti aiemmin huomauttaneensa, että kaavatar-
kastelussa tulisi ottaa huomioon olemassa oleva rakennuskanta ja sen pienimittakaavaisuus. 
ELY-keskus totesi, että nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen ei ole tehty merkittäviä tar-
kennuksia tai muutoksia rakentamistehokkuuteen tai kerroslukuihin ja että osoitettuja kerros-
lukuja on perusteltu jonkin verran enemmän kaavaselostuksessa. Alueidenkäyttöyksiköllä  
ei ollut mitään uutta lausuttavaa kaavaehdotukseen. 

 
ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue lausui, että eräät Kalajoentien liittymä-
ratkaisut poikkeavat alueelle tehdystä tiesuunnitelmasta. ELY-keskuksen mukaan kaikki lisä-
kustannuksia aiheuttavat muutokset tulevat Kalajoen kaupungin vastuulle. Lisäksi ELY-keskus 
totesi, että nyt lausunnolla ollut kaavamuutos ei voi tulla hyväksytyksi ennen kuin voimassa 
olevan asemakaavan mukainen tiesuunnitelma on hyväksytty. 
 
Rakennushollari Oy ja Kalajoen Osuuspankki esittivät, että korttelin 1026 tontin 8 asemakaa-
vamerkintä muutettaisiin merkinnäksi AKR, jolla kuitenkin sallittaisiin liikerakentaminen (osit-
tain, merkinnäksi muutettiin AL). Lisäksi Rakennushollari Oy ja Kalajoen Osuuspankki esitti-
vät, että Lankilantien suuntainen rakennusmassa voitaisiin toteuttaa kolmikerroksisena (ei), 
jolloin rakennusoikeutta voitaisiin Rakennushollarin mielestä nostaa 700 k-m2:stä 1400 k-
m2:iin (ei). Rakennushollari Oy esitti myös, että tontin 9 asemakaavamerkintä olisi AL tai AKR 
(ei). 
 
Timo Saari ja Maiju Pöyhtäri, jotka omistavat kiinteistöt 8:53 ja 9:38, pitivät nelikerrosta ra-
kentamista alueelle liian korkeana (ei). Heidän mielestään alueelle soveltuvat parhaiten kaksi-
kerroksiset rakennukset (osittain). Ensisijaisesti heitä mietityttivät naapurustoon osoitettujen 
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nelikerroksisten rakennusten sijainti ja mahdollinen varjostaminen sekä mahdolliset meluhaitat 
ja yksityisyyden säilyminen. He toivoivat, että kaavoituksessa huomioitaisiin paremmin alueen 
luonne, joka muistuttajien mukaan on pienimuotoista omakotitaloasumista (osittain). 
 
Risto Palin vaati, että nk. vanhan paloaseman tontin (1015/10) kerrosluku tulee säilyttää en-
nallaan IIu3/4:ssä (ei). Edelleen Palin esitti, että korttelin 1026 Lankilantien varressa olevaa 
rakennusmassaa tulee siirtää sisäänpäin tontilla (kyllä). Palin vaati myös, että liikenne kortte-
lin 1026 tonteille 7 ja 8 ohjataan Kalajoentien kautta ajantasakaavassa esitetyn Puistotanhua-
kadun kohdalta (osittain). Edelleen Palin esitti Lankilantien varteen taskupysäköintipaikkoja 
poikittaispysäköintipaikkojen tilalle (ei). Lisäksi Palinin mielestä kaavassa tulee asettaa vaati-
muksia uudisrakentamisen moni-ilmeisyydelle yleisen viihtyisyyden lisäämiseksi (kyllä). 
 
Kalajoen kaupungin ympäristölautakunta totesi lausunnossaan muun muassa, että katualu-
eille ei ole merkitty ajoneuvoliittymien likimääräisiä sijaintimerkintöjä. Lautakunnan mukaan liit-
tymämerkinnät tulisi lisätä asemakaavamuutokseen (ei). 
 

Jätettyjen muistutusten ja lausuntojen johdosta asemakaavaan tehtiin kappaleessa 4 esitetyt 
vähäiset muutokset ja näistä muutoksista kuultiin kirjeitse 21.2.-11.3.2014 erikseen niitä osalli-
sia, joita muutokset koskevat. Tänä aikana Rakennushollari Oy jätti muistutuksen, jossa se uu-
disti vaatimuksensa siitä, että korttelin 1026 tontti 9 osoitettaisiin AL-alueena tai AKR-alueena, 
jossa sallitaan liikerakentaminen, ja samalla nostettaisiin Lankilantien suuntaisen rakennus-
massan rakennusoikeus 1000 kerrosalaneliömetriin. Lisäksi Rakennushollari Oy halusi, että 
Lankilantien suuntainen rakennusmassa korttelin 1026 tontilla 8 muutettaisiin III-kerroksiseksi. 
Rakennushollari Oy:n muistutuksen johdosta kaavaan ei tehty muutoksia. 
 
Asemakaava viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi elinkeino- ja maankäyttötoimikun-
nan ja kaupunginhallituksen esityksestä. Hyväksymisestä ilmoitetaan MRA:n mukaisesti, kuten 
kunnallisten ilmoitusten ilmoitustavasta Kalajoella on päätetty. Hyväksymispäätökseen voi ha-
kea muutosta valittamalla Oulun hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään.  
 
Osallisella on ollut lisäksi MRL 64 §:n mukaan mahdollisuus ennen kaavaehdotuksen asetta-
mista julkisesti nähtäville esittää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle neuvottelun käymistä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. 

 
 3.3.4  Viranomaisyhteistyö 

 
Alueen suunnittelusta on pidetty viranomaisneuvottelu marraskuussa 2012. Toinen viran-
omaisneuvottelu on järjestetty 18.4.2013. 
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Kuva 11. 20.12.2012-25.1.2013 nähtävillä ollut asemakaavaluonnos. 
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Kuva 12. 13.6.-31.7.2013 nähtävillä ollut asemakaavaehdotus. 
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Kuva 13. 19.12.2013-21.1.2014 nähtävillä ollut asemakaavaehdotus. 
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 3.4 Asemakaavan tavoitteet 
 

 3.4.1  Yleiset tavoitteet 
 
Kalajoentien vetovoimaisuutta halutaan parantaa varmistamalla liikerakentamisen toteutuminen 
muun rakentamisen yhteydessä kadun varrella ensimmäisessä kerroksessa. Tavoitteena on 
myös saavuttaa mahdollisimman laaja yhteisymmärrys Naatuksen ja Ventelän kortteleiden tu-
levaisuudesta ja suojelusta. Kalajoen kaupungin elinkeino- ja maankäyttötoimikunta ohjeisti 
12.11.2012, että suojeltavaksi osoitetaan Ventelän päärakennukset, mutta ei Naatusta. Sa-
malla se edellytti, että kaavan laadinnassa tutkitaan Pohjankylän koulun laajentamista, samoin 
kuin kerrosluvun nostamista alueella. 
 

 3.4.2  Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
 
Maakuntakaavan rakennussuojelulliset tavoitteet ohjaavat suojelemaan vanhoja rakennuksia. 
Kalajoentien ja Mehtäkyläntien toimenpidesuunnitelman mukaan teiden parantaminen ei vaadi 
asemakaavan muuttamista, mutta pienten tarkistusten tarve on mahdollista. Kaavan laadin-
nassa on kyseinen suunnitelma otettu huomioon. Lisäksi voidaan asettaa tavoitteeksi näky-
mien säilyttäminen joelle, katunäkymien päätepisteiden korostaminen, liian avonaisten paikko-
jen tiivistäminen, katutilan selkeä rajautuminen, kaupunkikuvaan soveltumattomien rakennus-
ten muuttaminen tai poistaminen sekä vaarallisten paikkojen poistaminen. 
 

 3.4.3  Osallisten tavoitteet 
 
Osallisilla on tavoitteita rakennusten kerrosluvun nostamiseksi (yrittäjät) ja laskemiseksi (asuk-
kaat). 
 

 3.4.4 Kaavan laatijan laadulliset tavoitteet 
 
Kaavan laatijan tavoitteena on luoda asemakaavalliset edellytykset laadullisesti korkeatasoi-
sen, viihtyisän ja vireän kaupunkiympäristön rakentamiselle. Tärkein yksittäinen tekijä laadul-
listen tavoitteiden saavuttamiseksi on Kalajoentien varren rakentamisen tiivistäminen, jolloin 
kaupungin pääraitin varteen syntyy kaupunkimaista ympäristöä. Myös Ventelän päärakennus-
ten säilyttäminen on tärkeä ympäristön laatuun ja monipuolisuuteen liittyvä tekijä. Kalajoentien 
varren rakennuksille on syytä asettaa aiempaa tarkempia määräyksiä etenkin ensimmäisen 
kerroksen osalta. Ensimmäiseen kerrokseen tavoitellaan pääasiassa liikehuoneistoja ja jul-
kisivuun näyteikkunoita. 
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4. ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
Asemakaavaluonnoksen nähtävilläolon (20.12.2012-25.1.2013) jälkeen on kaavaan tehty muun 
muassa seuraavia muutoksia: korttelin 1014 C-1-aluetta on pienennetty ja AP-aluetta suuren-
nettu, samalla korttelin tontille 4 on lisätty rakennusoikeutta ja korttelin määräyksiin on tehty 
muutoksia, Ventelän tontille on lisätty ohjeellinen pysäköintialue, tila 6:72 on poistettu kaava-
alueesta, korttelin 1026 tontti 9:n kaavamääräykset on muutettu vastaamaan ajantasa-asema-
kaavaa, samalla tontin korttelin ja tontin numero on muutettu, korttelin 1015 tonttien 10 ja 12 
kerrosluku on nostettu III:een, Poukkulanpihan ja Ojalan tonteilla on tehty muutoksia (kortteli 
1026, tontit 7 ja 8), samalla Puistotanhuan katualue on poistettu ja tontin 1 rakennusoikeutta 
nostettu, yhteys Kalajoentieltä Pohjankylän puistoon on osoitettu kulkevaksi koulualueen kaut-
ta, yleisen tien alue (LT) on muutettu katualueeksi, korttelissa 1027 ohjeellisten pysäköinti-
alueiden rajoja on muutettu ja rakennustehokkuutta on nostettu 0,50:stä 0,60:een. Lisäksi Ven-
teläntien uusi liittymä Kalajoentielle on muutettu vastaamaan paremmin tehtyä tiesuunnitelmaa 
ja kaava-alueen rajaa katualueilla on tarkistettu.  
 
Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolon (13.6.-31.7.2013) jälkeen on kaavaan tehty muun mu-
assa seuraavia muutoksia: ilmasähköjohdon johtokadun leveyttä on suurennettu Pohjankylän 
koulun länsipuolella olevalla puistoalueella ja samalla puistomuuntamomerkintä on siirretty 
muuntamon nykyiselle paikalle, kiinteistöt 7:21, 8:21, 8:53, 8:54, 9:37 ja 9:38 on poistettu ase-
makaavan muutosalueesta, kaavamerkinnöistä on poistettu ikkunoiden rakentamiskielto, kort-
telissa 1014 on tontin 8 eteläpuolella olevaa istutettavaa aluetta hieman kavennettu riittävän 
pysäköintipaikkamäärän varmistamiseksi ja samalla laskettu rakennusoikeutta tontin 1 (Naa-
tus) kaavaan jäljelle jäävältä osin noin 1435 k-m2:sta 1400 k-m2:iin ja tarkistettu rakennusalu-
een rajoja, korttelin 1026 kohdalla Kalajoentien viereistä puistoaluetta on pienennetty muuta-
malla metrillä, jotta rakennusten routaeristeet ja mahdollinen kulku liikehuoneistoihin mahtuvat 
omalle tontille ja samalla on tarkistettu hieman rakennusalan rajan sijaintia tonttien Kalajoen-
tien puoleisella reunalla, Ventelän tontin (kortteli 1015/11) suora liittymä Kalajoentielle ja pysä-
köintialue Kalajoentien vieressä on poistettu ja samalla lisätty LPA-korttelialue pysäköintiä var-
ten korttelin 1015 tonttien 11 (Ventelä) ja 14 (Neliapila) väliin, kaavamääräyksellä LPA-alue 
osoitetaan vain näiden mainittujen tonttien käyttöön, lisäksi Kalajoentien katualuetta on laajen-
nettu pohjoiseen ja samalla osoitettu liittymäkieltoalueet. Myös kaksi erityistä määräystä on 
poistettu tarpeettomina ja kaavaan on tehty teknisiä tarkennuksia. 
 
Asemakaavaehdotuksen toisen nähtävilläolon (19.12.2013.-21.1.2014) jälkeen kaavaan tehtiin 
seuraavat muutokset: lisättiin liittymämahdollisuus ajoyhteyden kautta Kalajoentielle tontilta 
1026/7, muutettiin tontin 1026/8 käyttötarkoitusmerkintä AL-2:sta AL:ksi, siirrettiin tontilla 
1026/8 Lankilantien puoleista rakennusalan reunaa noin kolme metriä kauemmaksi kadusta ja 
samalla kadun ja rakennusalan välinen alue osoitettiin istutettavaksi alueeksi sekä kavennettiin 
tontin 1015/10 (vanha paloasema) rakennusalaa noin 23 metristä noin 13 metriin. 

 
4.1 Kaavan rakenne ja mitoitus 
 
Kaavan rakenne pohjautuu pitkälti nykyisiin järjestelyihin. Liikenneverkon keskeinen väylä on 
edelleen Kalajoentie, johon tonttikadut liittyvät. Kalajoentien varteen ohjataan kaavassa raken-
tamista, jotta Kalajoentiestä muodostuisi nykyistä kaupunkimaisempi tila. Samaa tavoitetta var-
ten kaavassa määrätään myös liiketilojen rakentamisesta ensimmäiseen kerrokseen Kala-
joentien varrella. Osalla tonteissa rakennusoikeutta siirretään tonttien perältä Kalajoentien var-
teen. Kaavassa osoitetaan myös useita paikkoja kerrostalorakentamiselle. Venteläntien uuden 
linjauksen varteen sijoittuu korttelin 1014 tontilla 1 IV-kerroksinen rakennus, jota vastapäätä 
kortteliin 1015 osoitetaan myös rakentamispaikka IV-kerroksiselle rakennukselle. Tar-
koituksena on ohjata rakennusoikeutta Kalajoentien pohjoispään läheisyyteen, josta on muo-
dostumassa liike-elämän tärkein keskittymä Kalajoella. Korttelissa 1015 on lisäksi tarkoitus 
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mahdollistaa uudenmuotoisten senioriasuntojen rakentaminen. Lisäksi kortteleihin 1027 ja 
1043 osoitetaan rakennuspaikkoja IV-V-kerroksiselle asuinliikekerrostalolle. Korttelissa 1026 
on myös rakennuspaikka IV-kerroksiselle kerrostalolle. Edellä mainitut paikat on todettu sopi-
vaksi IV-V-kerroksiselle rakentamiselle muun muassa Rinnekartanon läheisyyden johdosta se-
kä siitä syystä, että rakennukset muodostavat katunäkymän päätepisteen. Lisäksi tässä se-
lostuksessa on esitetty havainnekuvia Kalajoentieltä. Muutoin Kalajoentien varteen ohjataan 
kaavassa II-III -kerroksista rakentamista, joka sopeutuu hyvin olemassa olevaan rakennus-
kantaan. Kaava-alueen koko on noin 11,4 hehtaaria, joka jakautuu alueittain seuraavasti: 

 
AKR, AKR-1 (asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue)  0,8711 ha 
AP (asuinpientalojen korttelialue)   0,1623 ha 
AL, AL-2 (asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue) 5,1534 ha 
YO (opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue) 1,8549 ha 
C-1 (keskustatoimintojen korttelialue)   0,2392 ha 
SR-1 (suojeltavien rakennusten korttelialue)  0,4281 ha 
LPA (autopaikkojen korttelialue)   0,3983 ha 
VP (puisto)     0,4809 ha 
katualueet     1,7726 ha 

 

4.1.1 Asunnot ja työpaikat 
 
Kaava-alueelle kaupungin keskustaan palvelujen läheisyyteen tulee sijoittumaan nykyistä 
enemmän eläkeläisiä. Eläkeläisten määrä lisääntyy Kalajoella keskimäärin 75 henkilöllä vuo-
dessa. Sitä, moniko heistä muuttaa ydinkeskustan eteläosiin, on vaikea arvioida, mutta koska 
alue on juuri palveluiden ansiosta erittäin houkutteleva, niin voisi ajatella että vuosittain potenti-
aalisia eläkeläismuuttajia alueelle on vuosittain enintään noin 10 henkilöä ja potentiaalisia mui-
ta muuttajia vuosittain hieman vähemmän, enintään ehkä 6 henkeä. Näin laskettuna vuoteen 
2030 mennessä muuttaisi 272 uutta asukasta keskustan eteläosaan. Asumisväljyyden kasvun 
voidaan olettaa jatkuvan nykyisellään, jolloin 288 henkeä tarvitsisi vuonna 2030 noin 272 x 58 
k-m2 = 15 780 asuinkerrosalaneliötä. Tämä tarkoittaa periaatteessa noin 130-140 uutta asun-
toa, mutta alueen asuntokoko lienee keskimääräistä pienempi, joten uusia asuntoja tarvitta-
neen kaava-alueelle ja sen läheisyyteen noin 160 kappaletta.  
 
Lisäksi keskusta-alueella esimerkiksi maanomistuksesta johtuvien syiden vuoksi koko raken-
nusoikeutta ei luultavasti koskaan saada rakennettua. Siksi on mahdollista ylimitoittaa raken-
nusoikeutta jonkin verran. Tämä on vaikea tehtävä, sillä liiallinen ylimitoitus johtaa helposti ra-
kennetun ympäristön hajanaisuuteen ja tonttien epärealistisiin hintaodotuksiin. Ylimitoitus ei si-
ten voi olla kovin suuri, mahdollisesti noin 20 %. Kaavassa tulisi täten varata noin 19 000 ker-
rosalametriä asuntojen uudisrakentamista varten, minkä perusteella uusia asuntoja tulisi alu-
eelle rakentaa noin 205 kappaletta eli keskimäärin noin 12 asuntoa vuosittain. Kaava-alueelle 
pystytään osoittamaan suurin osa tästä rakentamisesta (noin 190 uutta asuntoa), mutta jonkin 
verran lisärakentamista tarvitaan myös kaava-alueen läheisyyteen. 
  

Kaava yhteensä Arvioitu asuntojen 
lisäys nykyiseen 
rakennuskantaan 

      (kerrosalaneliömetrit / asunnot / asukkaat) 
AKR asuinkerros- ja rivitalot  4000 / 40 / 80  3000 / 30 / 60  
AP asuinpientalot   550 / 2 / 5  0 / 0 / 0  
AL asuin-, liike- ja toimistorakennukset 19800 / 172 / 344 14900 / 149 / 298  
 (arvioitu asuinrakentamisen osuus) 
C-1 keskustatoimintojen korttelialue 1000 / 10 / 20  1000 / 10 / 20 
 (arvioitu asuinrakentamisen osuus)  
SR-1 suojeltavien rakennusten korttelialue 1000 / 8 / 16    400 / 2 / 4 
 (arvioitu asuinrakentamisen osuus)   
 
YHTEENSÄ   26350 / 232 / 465 19300 / 191 / 382 
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4.1.2 Kaupalliset palvelut 
 
Työpaikkoja on kaava-alueella nykyisin noin 130. Julkisen sektorin työpaikat pysyvät entisel-
lään tai mahdollisesti hieman lisääntyvät esimerkiksi Pohjankylän koululla. Yksityisen sektorin 
työpaikat lisääntyvät kaavamuutoksen myötä hieman. 
 
Tuomas Santasalo Ky:n tekemässä keskustan palveluiden kehittämissuunnitelmassa painote-
taan kaupunkimaisia seikkoja, kuten rakennusten sijoittamista toisiaan lähelle kiinni katulinjaan 
ja asiointietäisyyksien lyhentämistä eli asiointia yhdellä pysäköinnillä. Lisäksi Santasalo perää 
Kalajoelle lisää erikoiskauppoja, jotka olisivat lähellä toisiaan. Kaava-alueen pohjoispuolella si-
jaitsevan vähittäiskaupan nykyisestä keskittymästä tulee selkeästi kaupungin kaupan keskus, 
etenkin jos suunnitteilla oleva kauppakeskushanke linja-autoaseman yhteyteen toteutuu. Kala-
joentien varren eteläpää tulee olemaan Kalajoen kaupan kakkoskeskus, jossa esimerkiksi eri-
koistavarakaupoilla on jatkossakin menestymisen mahdollisuus.  
 
Liike- ja toimistorakentamisen osalta alueella todennäköisesti puretaan osa rakennuksista ja ne 
korvataan uusilla. Varsinaisesti liike- ja toimistorakentamisen määrään ei kaavassa osoiteta ra-
dikaaleja muutoksia, vain pienehköjä laajentumismahdollisuuksia, jotka jakautuvat eri tonteille. 
Kaavamääräyksellä kuitenkin vaaditaan AL-2-kortteleissa liiketoimintojen sijoittamista Kala-
joentien varren rakennusten ensimmäiseen kerrokseen.  
 

4.1.3 Kunnalliset ja muut palvelut 
 
Kunnallisten ja muiden palveluiden tarve määräytyy väestön määrän ja ikärakenteen mukaan. 
Kalajoen kaupunki ei ole tehnyt päätöksiä uusien kunnallisten palvelujen sijoittamisesta alueel-
le tai entisten palvelujen laajentamisesta. Tulevaisuuden kouluverkkopäätökset voivat muuttaa 
Pohjankylän koulun asemaa. Tämän vuoksi koululle varataan 900 k-m2 enemmän lisärakenta-
misoikeutta eli toisin sanoen mahdollisuus noin 2 400 k-m2:n laajennukselle. Kulttuuripalvelujen 
sijoittamisesta kaava-alueelle on vuosien mittaan esitetty erilaisia mielipiteitä. Kaava antaakin 
mahdollisuuden siihen, että keskustatoimintojen korttelialueelle (C-1) osoitetaan kunnallisia tai 
muita palveluja. Lisäksi suojeltavien rakennusten korttelialueille (SR-1) on mahdollista sijoittaa 
niin kulttuuri- kuin kaupallisiakin palveluja.  

 
4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 
Kaava muuttaa toteutuessaan merkittävästi Kalajoen keskeisen alueen kaupunkikuvaa, mutta 
ero voimassa olevaan asemakaavaan ei ole suuri lukuun ottamatta Naatuksen ja Ventelän 
kortteleita. Nykyiseen rakennuskantaan verrattuna kaava mahdollistaa useissa paikoissa huo-
mattavasti korkeamman rakentamisen. Kohdassa 3.4 esitettyjen ympäristön laatua koskevien 
tavoitteiden voidaan kuitenkin todeta täyttyvän riittävän hyvin. Suurin riski kaupunkikuvan kan-
nalta on se, että IV-V-kerroksia asuinliikekerrostaloja toteutuu yksitellen vuosien kuluessa ja 
kaupunkikuva on keskeneräisen näköinen useiden vuosien, jopa vuosikymmenten ajan.   

 
4.3 Aluevaraukset 
 
4.3.1 Korttelialueet 
 
Kaavan kortteleissa on piha- ja viheralueet sijoitettu kullakin tontilla mielekkääseen paikkaan. 
Yleisenä periaatteena on ollut, että rakennukset pyritään sijoittamaan kadun varteen, etenkin 
Kalajoentien osuudella. Tällöin kaavassa on nuolella osoitettu se rakennusalan sivu, johon ra-
kennus on rakennettava kiinni. Kansalaisopiston ja vanhan Säästöpankin suojelua jatketaan ja 
lisäksi Ventelän päärakennukset suojellaan. Suojeltujen rakennusten rakennusoikeus osoite-
taan omalla merkinnällään. 
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Kortteli 1011 (osa) 
 
Kaavassa määrätään myös, että korttelin tontin 3 Kalajoentien varren rakennusten ensimmäi-
seen kerrokseen tulee rakentaa liiketiloja. Samalla tontin kerroslukua nostetaan II ½:sta kol-
meen ja rakennusoikeutta 1600 k-m2:stä 1 800 k-m2:iin. Tontin 2 kaavamääräykset säilyvät lä-
hes ennallaan. 
 
Kortteli 1014 (osa) 
 
Korttelin merkintä (keskustatoimintojen korttelialue C-1) mahdollistaa asuin- ja liikerakennus-
ten, mutta myös julkisten palveluiden ja hallintorakennusten rakentamisen. Yksi ajantasakaa-
van AP-tonteista liitetään C-1-kortteliin. Korttelin osan kerrosluku nousee kahdesta neljään. 
 

 
Kuva 14. Perspektiivikuva Kalajoentieltä Naatuksen ja Ventelän kohdalta. 
 

Kortteli 1015 (osa) 
 
Venteläntien varren korttelissa 1015 suojellaan maakunnallisesti arvokkaat Ventelän päära-
kennukset. Kaava on laadittu siten, että Ventelän ulkorakennuksen purkulupaa ei saa myöntää 
ennen kuin samalle paikalle rakennettavan uudisrakennuksen rakennusluvan yhteydessä. 
Maakunnallisesti arvokkaaksi luetteloitu Naatuksen talo sijaitsee osittain korttelissa. Taloa ei 
suojella asemakaavalla sen huonon kunnon vuoksi. Kaavassa on kuitenkin annettu mahdolli-
suus Naatuksen talon kääntämiseen noin 90 astetta osaksi Ventelän pihapiiriä. Näin syntyisi 
hieno umpipiha, joka voisi palvella paitsi asuntojen sisäpihana myös esimerkiksi erilaisten myy-
jäisten tai pienten konserttien järjestämispaikkana. Ventelän talojen osalta käyttötarkoitus-
merkintänä käytetään SR-1 suojeltavien rakennusten korttelialue, joka sallii periaatteessa kaik-
ki ne käyttötarkoitukset, jotka mahdollistavat Ventelän päärakennusten säilymisen. Osa Vente-
län tontin pysäköinnistä on mahdollista sijoittaa korttelin pohjoispuolen LPA-alueelle. Tätä alu-
etta tarvitaan, mikäli tontille tulee liiketoimintaa. Kaavassa Ventelän talojen luoteispuolelle, noin 
45 metrin päähän, on mahdollista rakentaa IV-kerroksinen rakennus C-1-korttelialueelle. Sa-
moin koillispuolelle, noin 40 metrin päähän voidaan rakentaa IV-kerroksinen asuinrakennus, 
kaakkoispuolelle noin 25 metrin päähän III-kerroksinen asuin-, liike- ja toimistorakennus ja ka-
dun toiselle puolelle noin 35 metrin päähän III-kerroksinen asuin-, liike- ja toimistorakennus. 
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Näiden rakennusten voidaan katsoa olevan niin kaukana Ventelöiden päärakennuksesta, että 
ne eivät alista kaupunkikuvallisesti Ventelän talojen muodostamaa umpipihakokonaisuutta. Li-
säksi lähimpänä olevan III-kerroksisen rakennusalan ja Ventelöiden talojen välissä on istutet-
tava alueen osa. 
 
Korttelissa sijaitsevaa niin kutsuttua Neliapilan tonttia, jossa on vanhusten asuntoja, muutetaan 
kaavassa siten, että rakentaminen kolmeen kerrokseen, ja Venteläntien varressa myös neljään 
kerrokseen, on mahdollista. Lisäksi enintään 20 % tontin kerrosalasta voidaan osoittaa palve-
lujen rakentamiseen. Tontin rakennusoikeus nousee samalla 2400:sta 2604 k-m2:iin. 
 
Kortteli 1017 (osa) 
 
Tontin 1 kerroslukua nostetaan kahdesta kolmeen. Kaavassa määrätään myös, että korttelin 
Kalajoentien varren rakennusten ensimmäiseen kerrokseen tulee rakentaa liiketiloja.  
 
Kortteli 1018 (osa) 
 
Kaavassa määrätään, että korttelin Kalajoentien varren rakennusten ensimmäiseen kerrokseen 
tulee rakentaa liiketiloja. Samalla tonttien 1 ja 3 kerroslukua nostetaan II ½:sta kolmeen ja ra-
kennusoikeutta 1600 k-m2:stä 1 800 k-m2:iin (tontti 1) ja 800 k-m2:stä 900 k-m2:iin (tontti 3). 
 
Kortteli 1026 (osa) 
 
Kaavassa määrätään, että AL-2-tonteille (tontit 1 ja 2) Kalajoentien varren rakennusten ensim-
mäiseen kerrokseen tulee rakentaa liiketiloja. Tontti 8 muutetaan AKR-tontista AL-tontiksi. Sa-
malla kolme asuinpientalojen (AP) tonttia liitetään näin muodostuvaan suureen tonttiin. Tontin 9 
merkinnät säilyvät entisellään. Tontin 8 Kalajoentien puoleisen rakennusmassan kerrosluku 
nostetaan II ¾:stä neljään ja samalla sen rakennusoikeus kasvaa hieman. Nelikerroksinen ra-
kentaminen Kalajoentien varrelle on katsottu mahdolliseksi siitä syystä, että kyseessä on kau-
pungin pääkatu, jonka rakentamista pyritään tiivistämään ja ohjaamaan kaupunkimaisemmaksi. 
Lisäksi tontin 8 välittömässä läheisyydessä – toisin kuin esimerkiksi tontin 7 vieressä – ei ole 
suojeltavia matalampia rakennuksia. Pysäköinti osoitetaan tontin takaosaan ja mahdollisten lii-
ketilojen osalta Lankilantien varteen.  
 
Ojalan tontin eli tontin 7 rakennusoikeus pysyy ennallaan. Koko tontin kerrosluku muutetaan 
kolmeen eli käytännössä Kalajoentien puoleisen rakennuksen suurinta sallittua kerroslukua 
kasvatetaan kahdesta kolmeen ja tontin perällä rakennettavan rakennuksen suurin sallittu ker-
rosluku lasketaan neljästä kolmeen. Kaava on laadittu siten, että purkulupaa Ojalan talolle ei 
saa myöntää ennen kuin samalle paikalle rakennettavan rakennuksen rakennusluvan yhtey-
dessä. Pysäköinti osoitetaan tontin takaosaan. Ajoyhteys tontille on osoitettu tontin 8 pysäköin-
tialueen läpi sekä suoraan Kalajoentieltä. 
 
Pohjankylän koulun tontin rakennusoikeutta nostetaan 7 100 k-m2:stä 8 000 k-m2:iin. Täten ton-
tille voidaan tarvittaessa rakentaa noin 2 400 k-m2:n suuruinen lisärakennus. 
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Kuva 15. Perspektiivikuva Kalajoentieltä kortteliin 1026. Taustalla näkyvä punatiilinen rakennus (entinen 
paloasema) ja sen viereinen rakennus on mahdollista korvata enintään III-kerroksisella rakentamisella. 
 

 
Kuva 16. Korttelin 1026 (tontit 7 ja 8) järjestelyt, asemapiirrostutkielma. Asemakaavaehdotuksen toisen 
nähtävilläolon jälkeen Lankilantien varrella oleva kaksikerroksinen rakennusmassa on siirretty noin kol-
me metriä kauemmaksi kadusta. Kaavaan lisättiin myös ajoyhteys ns. Ojalan kiinteistölle suoraan Kala-
joentieltä. 
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Kortteli 1027 (osa) 
 
Kaavassa määrätään, että korttelin Kalajoentien varren rakennusten ensimmäiseen kerrokseen 
tulee rakentaa liiketiloja. Korttelin suurinta sallittua kerroslukua nostetaan II 2/3-IV:stä IV-V:een. 
Samalla korttelin rakennusoikeutta kasvatetaan hieman. Korttelin rakennuspaikkoja yhdiste-
tään kahdeksi tontiksi, jotta pysäköinnin järjestäminen ja kerrostalojen rakentaminen helpot-
tuisi. Korttelin eteläkulma osoitetaan istutettavaksi alueeksi. 
 

 
Kuva 17. Korttelin 1027 järjestelyt, asemapiirrostutkielma. 
 

 
Kuva 18. Perspektiivikuva Kalajoentieltä korttelin 1027 kohdalta. Kuvassa vasemmalla olevan kaksiker-
roksisen talon tilalle on myös mahdollista rakentaa nelikerroksinen talo. 
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Kortteli 1038 (osa) 
 
Kaavassa määrätään, että korttelin Kalajoentien varren rakennusten ensimmäiseen kerrokseen 
tulee rakentaa liiketiloja. Tontin 2 Kalajoentien puoleisen rakennusalan rakennusoikeutta nos-
tetaan 1200:sta 1400:aan ja kerroskorkeutta kahdesta kolmeen. Suojeltavien rakennusten kort-
telialue on mukana kaavassa, sillä sitä koskeva määräys muuttuu siltä osin, että korjaus- ja 
muutostöitä koskevaa lausuntoa on pyydettävä vain maakuntamuseolta. 
 
Kortteli 1043 (osa) 
 
Kaavassa määrätään, että korttelin Kalajoentien varren rakennusten ensimmäiseen kerrokseen 
tulee rakentaa liiketiloja. Samalla tonttien 1 ja 4 Kalajoentien varren rakennusten kerroslukua 
nostetaan kahdesta III-IV:ään ja korttelin kulmassa viiteen. Tonttien takaosien rakennusoikeus 
siirretään Kalajoentien sekä Rahatien ja Mehtäkyläntien varteen. Korttelin rakennusoikeus ei 
sinänsä lisäänny. 
 

4.3.2 Muut alueet 
 
Kalajoentien varteen osoitetaan puistoalueita korttelin 1026 kohdalle sekä korttelin 1026 taak-
se. Nämä puistoalueet ovat olemassa jo ajantasa-asemakaavassa. 
 
Kalajoentie ja Mehtäkyläntie ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnassa olevia ylei-
siä teitä, jolle on laadittu vuonna toimenpidesuunnitelma, joka toteutuessaan muuttaa tieympä-
ristöä kaupunkimaisempaan suuntaan. Kalajoentie muutetaan kaavassa yleisestä tiestä katu-
alueeksi.  
 
Pohjankylän koulun alueelle osoitetaan nykyinen autopaikkojen korttelialue. Suojeltavien ra-
kennusten korttelialueet on esitelty kohdassa 4.3.1 (korttelit 1015 ja 1038). Myös kortteliin 1015 
osoitetaan tonttien 11 ja 14 väliin autopaikkojen korttelialue kyseisten tonttien käyttöön. 
 
 

4.4 Kaavan vaikutukset 
 
4.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 
Yhdyskuntarakenteen keskeiset elementit pysyvät samana. Kaava-alueen palvelut säilyvät jul-
kisten palveluiden osalta nykyisellä tasolla, Pohjankylän koulu mahdollisesti laajenee. Yksityi-
sissä palveluissa on odotettavissa lisääntymistä. Kaavan avulla varmistetaan, että Kalajoentien 
varren rakennusten ensimmäiseen kerrokseen tulee liiketiloja ja näyteikkunoita. Tämä elävöit-
tää katumaisemaa.  
 
Kaava-alueelle on haluttu kaupungin keskustan mittakaavaa ja nykyistä korkeampaa rakenta-
mista. Tämän vuoksi esimerkiksi 1950-luvun rakentamista ei ole katsottu mielekkääksi suojella. 
Tosin kaava mahdollistaa myös kyseisen rakennuskannan säilymisenkin, mikäli maanomistajat 
niin haluavat. 
 
Kaava muuttaa toteutuessaan merkittävästi Kalajoen keskeisen alueen kaupunkikuvaa. Muutos 
tapahtuu pitkän ajan kuluessa, mistä aiheutuu väliaikaisia, useita vuosia, mahdollisesti jopa 
vuosikymmeniä kestäviä, mittakaavallisia ongelmia uusien ja vanhojen rakennusten suhteessa 
niissä kortteleissa, joihin rakennetaan nykyistä huomattavasti korkeampia rakennuksia. Ny-
kyistä korkeammat rakennukset on kuitenkin sijoitettu harkiten, kuten kohdissa 4.1 ja 4.3 on 
esitetty, ja pitkän ajan kuluessa kaupunkikuva yhdenmukaistuu rakennusten korkeuksienkin 
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osalta. Kaava luo edellytykset monille uusille rakennushankkeille niin liike- ja palvelu- kuin 
asuntorakentamisen saralla. Näkymät Kalajoentieltä joelle säilyvät tärkeimmiltä osiltaan.  
 
Myös liikennejärjestelmän tärkein periaate eli se, että Kalajoentie on keskeinen raitti, johon 
tonttikadut liittyvät, säilyy entisellään. Liikenteen määrä alueella lisääntyy kokonaisuutena ot-
taen jonkin verran, mutta tällä ei ole oleellista merkitystä liikenteen sujuvuuteen. Venteläntien 
linjaus ja liittymä Kalajoentiehen siirtyy hieman nykyisestä paikasta luoteeseen. 
 
Vesi-, viemäri-, kaukolämpö-, sähkö- ja puhelinlinjat säilytetään niin ikään pääosin entisillä pai-
koillaan ja niitä pystytään käyttämään hyväksi uusilla rakennuspaikoilla. Korttelin 1026 eteläi-
simpien tonttien rakennusalan alla kulkee jätevesijohto, korttelin 1038 tontti 2:n rakennusalalla 
sähköjohto ja ilmeisesti korttelin 1014 C-1-alueen rakennusalan alla kaukolämpöjohto. Nämä 
tulee siirtää ennen rakennustöiden aloittamista. Eräiden muiden rakennusalojen poikki menee 
tonttivesijohtoja, tonttipuhelinjohtoja ja tonttisähköjohtoja, joiden siirtäminen on kuitenkin suh-
teellisen helppoa. 
 
Kaava mahdollistaa turvallisen ja terveellisen asumisen ja asioinnin kaava-alueella ja antaa 
mahdollisuuden rakentaa erityyppisiä uusia asuntoja ja turvaa täten eri väestöryhmille tasapai-
noisen elinympäristön. Suurin osa alueen uusista asukkaista tulee kuitenkin olemaan eläkeläi-
siä tai lähellä eläkeikää olevia. Tonttikohtaiset rakennustehokkuudet ovat eri maanomistajilla 
kutakuinkin samalla tasolla. Erot johtuvat tontin sijainnista, muodosta, sopivan rakennusalan 
määrästä ja kerroskorkeudesta. Kaava on siten tasapuolinen maanomistajia kohtaan. 
 
Rakennetun ympäristön kulttuuriarvot otetaan kaavassa huomioon jatkamalla Kansalaisopiston 
ja vanhan Säästöpankin asemakaavallista rakennussuojelua sekä suojelemalla maakunnalli-
sesti arvokkaat Ventelän päärakennukset. Sen sijaan maakunnallisesti arvokkaita Naatuksen 
taloa ja Ojalan taloa ei kaavassa suojella, kuten ei myöskään Ventelän ulkorakennusta. Pe-
rusteena tälle on rakennusten huono kunto, mikä on selvinnyt aiemman kaavamuutoksen yh-
teydessä tehdyistä kuntoarvioista. 
 
Kaavan vaikutuksia asumiseen on käsitelty kohdassa 4.1.1 ja vaikutuksia palveluihin kohdissa 
4.1.2 ja 4.1.3. 
 

4.4.2 Vaikutukset luontoon tai luonnonympäristöön 
 
Kaavan toteuttamiselle ei ole suoria vaikutuksia luontoon tai luonnonympäristöön, sillä kaava-
alue sijaitsee taajaman keskustassa ja on jo kauttaaltaan rakennettua ympäristöä ja puistoja.  
 
Vesistöihin, ilmaan tai maaperään ei kaavalla ole merkittävää vaikutusta. 
 
Kaava on ekologisesti kestävällä pohjalla tiivistäessään asutusta ja rakentamista, jolloin ole-
massa olevaa yhdyskuntarakennetta voidaan käyttää hyväksi ja siten minimoida uuden infra-
struktuurin rakentaminen. Asutuksen keskittäminen keskustan palveluiden läheisyyteen vä-
hentää myös kokonaisliikennetarvetta ja ympäristöhaittoja. 
 

4.4.3 Muut vaikutukset 
 
Kaava-alueen toteuttaminen on paitsi yhdyskuntarakenteen kannalta myös taloudellisesti jär-
kevää, koska alueen infrastruktuuri on pitkälti jo rakennettu. Kunnallistalouden kannalta kaava 
sisältää positiivisia mahdollisuuksia uusien palvelujen ja etenkin uusien asuntojen ja asukkai-
den muodossa. Siinä tapauksessa, että kaupunki ottaa huolehdittavakseen esimerkiksi Vente-
län päärakennukset, ovat kunnallistaloudelliset investoinnit lyhyellä aikavälillä huomattavat, pit-
källä aikavälillä vaikutukset kunnallistalouteen ovat tässäkin tapauksessa pienemmät, mahdol-
lisesti jopa positiiviset. Yksityisiin investointeihin kaavan toteuttaminen vaatii huomattavaa lisä-
ystä.  



 

 33 

 

4.5 Ympäristön häiriötekijät 
 
Puhelinmaston sijaintia keskustan ydinalueella on pidettävä visuaalisena häiriötekijänä. Masto 
sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella, mutta sen välittömässä läheisyydessä. 
 
 

4.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
 
Kaavamerkinnät ja määräykset ovat pääosin ympäristöministeriön asetuksen mukaisia ja Ka-
lajoen kaupungin asemakaavoissa aiemmin käytettyjä. AL-2-määräys on uusi. Se on osoitettu 
Kalajoentien varteen kaupunkimaisen ilmeen aikaansaamiseksi. 
 

4.7 Nimistö 
 

Kaava-alueen nimistönä käytetään olemassa olevia nimiä. Puistotanhua-katu nimineen poistuu 
käytöstä. Katua ei ole koskaan rakennettu. 
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5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

 5.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
 
Korttelien rakentamista on havainnollistettu kuvissa 14-18.  

 

 5.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
 
Kaava tulee toteutumaan vähitellen tontti tontilta. Kaupungin maanomistus on alueella vä-
häistä, joten se ei pysty tontinluovutuspolitiikalla vaikuttamaan toteuttamisen ajoitukseen kovin-
kaan paljon, ellei se hanki lisää kaava-alueen maata omistukseensa. Kaupungin tehtäväksi jää 
kaavan hyväksymisen jälkeen saattaa tontit kiinteistöteknisesti rakentamiskuntoon sekä uusien 
katualueiden rakentaminen.  
 
Kaavan toteutumisen tavoitevuosi on 2030. Taloudellisilla suhdanteilla on oleellinen merkitys 
toteutumisaikatauluun. 
 

 5.3 Toteutuksen seuranta 
 
Toteutuksen seuranta jää kaupungin kaavoituksen ja rakennusvalvonnan harteille. Kaavoituk-
sen vastuulla on esimerkiksi yleisten suhdanteiden, liikennemäärien, asukasluvun ja palvelui-
den määrän seuranta ja mahdollisten kaavanmuutostarpeiden esilletuonti ja tarvittaessa kaa-
vamuutosten laatiminen. Asemakaavan ajanmukaisuutta seurataan MRL 60 §:n mukaisesti. 
Rakennusvalvonta vastaa muun muassa siitä, että uudisrakentaminen tapahtuu kaavan hen-
gen ja kirjaimen mukaisesti ja että vanhaa rakennuskantaa, erityisesti suojeltua, kohdellaan sil-
le kuuluvan arvon mukaisesti. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus valvoo omalta osaltaan lain 
velvoittamalla tavalla kaavan toteuttamista. Pohjois-Pohjanmaan museo toimii lausunnonanta-
jana suojelurakennuksia koskevissa korjaus- ja muutoslupahakemuksissa. 
 
 
Pietarsaaressa 25. maaliskuuta 2014 
 

 
Juho Rajaniemi 
TkT, arkkitehti SAFA 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
208 

Kalajoki
Täyttämispvm 18.03.2014

Kaavan nimi Kalajoentien liikerakentamisen asemakaava

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm 14.10.2013

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 20.12.2012

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus  

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 11,3604 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha]
 

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha]
11,3604

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset   

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 11,3604 100,0 43870 0,39 0,0000 4579

A yhteensä 6,1867 54,5 32650 0,53 -0,4842 1409

P yhteensä            

Y yhteensä 1,8545 16,3 8000 0,43 0,0000 900

C yhteensä 0,2392 2,1 1400 0,59 0,2392 1400

K yhteensä            

T yhteensä            

V yhteensä 0,4810 4,2     -0,0079  

R yhteensä            

L yhteensä 2,1709 19,1     0,0152  

E yhteensä            

S yhteensä 0,4281 3,8 1820 0,43 0,2377 870

M yhteensä            

W yhteensä            

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä          

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä        

LIITE 1 

1/2



Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 11,3604 100,0 43870 0,39 0,0000 4579

A yhteensä 6,1867 54,5 32650 0,53 -0,4842 1409

AP 0,1623 2,6 600 0,37 -0,1443 -720

AL 0,8202 13,3 4500 0,55 -3,6034 -17568

AKR 0,2200 3,6 1700 0,77 -0,6937 -2380

AKR-1 0,6511 10,5 2604 0,40 -0,1472 204

AL-2 4,3331 70,0 23246 0,54 4,3332 23246

ALK         -0,2288 -1373

P yhteensä            

Y yhteensä 1,8545 16,3 8000 0,43 0,0000 900

YO 1,8545 100,0 8000 0,43 0,0000 900

C yhteensä 0,2392 2,1 1400 0,59 0,2392 1400

C-1 0,2392 100,0 1400 0,59 0,2392 1400

K yhteensä            

T yhteensä            

V yhteensä 0,4810 4,2     -0,0079  

VP 0,4810 100,0     -0,0079  

R yhteensä            

L yhteensä 2,1709 19,1     0,0152  

Kadut 1,7726 81,7     1,2631  

LPA 0,3983 18,3     0,1620  

LYT         -1,4099  

E yhteensä            

S yhteensä 0,4281 3,8 1820 0,43 0,2377 870

SR-1 0,4281 100,0 1820 0,43 0,2377 870

M yhteensä            

W yhteensä            

LIITE 1 
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS 
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 § mukaan kaavoitustyöhön tulee sisällyttää suunnitelma 
osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä ja kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavahankkeen 
tullessa vireille OAS asetetaan nähtäville, jolloin osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus esittää 
mielipiteensä siinä esitetyistä osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä ja kaavan vaikutusten 
arvioinnista. Tämän OAS:n nähtävillä olosta ilmoitetaan kaupungin ilmoituslehdissä ja virallisella 
ilmoitustaululla sekä maanomistajille ja muille osallisille kirjeitse. OAS on nähtävillä myös Kalajoen 
kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.kalajoki.fi.  
 
 
KAAVOITETTAVA ALUE 
Kaavamuutos koskee Kalajoentien vartta Koulutieltä Mehtäkyläntielle asti. Suunnittelualueen ra-
jaus on osoitettu kansilehden kartalla. Kaavamuutosalueen koko on noin 12,1 hehtaaria. 
 
 
KAAVAN LAATIMISTARVE, LAATIJA JA SELVITYKSET 
Kaavamuutos on kaavoitusohjelmassa 2012-2016 esitetty käynnistettäväksi vuonna 2012. Kaavan 
laatii Arkkitehti Oy Rajaniemi. Kaava-aluetta koskevat seuraavat selvitykset: 

 Asukas- ja yrityskyselyt (2005) 

 Asuin- ja elinympäristön kehittämisehdotuksia asukkaiden näkökulmasta Kalajoella (Ari 
Saine, 2005) 

 Kalajoen Pohjankylän kehittämissuunnitelma (Arkkitehdit Anttila & Rusanen, 2005) 

 Kalajoen Pohjankylän kehittämissuunnitelma (Arkkitehdit M3 Oy, 2005) 

 Kalajoen ydinkeskustan analyysi (Leena Paavilainen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, 2006) 

 Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston kuntasuunnittelun kurssi: Kalajoen Strategia 2020; 
”Kalajoki – maisema merestä” (2006) 

 Kalajoen Pohjankylän palveluiden kehittäminen (Tuomas Santasalo Oy, 2006) 

 Kalajoentien ja Mehtäkyläntien toimenpidesuunnitelma (Ramboll Oy, 2007) 

 Kalajoen keskustan asemakaavan muutos ja sen yhteydessä tehdyt selvitykset (Arkkitehti-
toimisto Rajaniemi & Öhberg Oy, 2008) 

 
 
KAAVAN TAVOITTEET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
Asemakaavan muutosalue on keskeinen osa Kalajoen kaupungin keskustaa. Alueen edellisessä 
asemakaavanmuutoksessa jäi hyväksymisen ulkopuolelle niin kutsutut Naatuksen ja Ventelän kort-
telit, joiden suojelusta ja kerrosluvusta ei syntynyt yhteistä näkemystä. Kaavan muutoksen tar-
koituksena on saavuttaa keskustan osalta kaupungin tavoitetila, jonka mukaan Kalajoentien veto-
voimaisuutta halutaan parantaa varmistamalla liikerakentamisen toteutuminen muun rakentamisen 
yhteydessä kadun varrella. Lisäksi halutaan ratkaista alueen suojelukysymykset. Kaavoitustyön 
aikana arvioidaan hankkeen vaikutuksia alueen kaupunkikuvaan, liikenteeseen, palveluihin sekä 
rakennettuun kulttuuriympäristöön ja sen suojeluarvoihin. 
 
 
KAAVOITETTAVAA ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT 
Ympäristöministeriö on vahvistanut Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 17.2.2005. Alue on 
merkitty maakuntakaavassa keskustatoimintojen alueeksi (c). Yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja 
kaavoituksessa tulee maakuntakaavan mukaan kiinnittää erityistä huomiota ydinkeskustan rajau-
tumiseen muuhun taajamaan nähden, alueelle sijoittuvien toimintojen määrittelyyn, liikennejärjes-
telyihin ja keskusta-alueen taajamakuvaan. Merkinnällä osoitetaan kaupunkikeskusten ydinalue, 
johon sijoittuu keskustahakuisia palveluja ja asumista. Lisäksi kaava-alue sisältyy Kalajoen mat-
kailun vetovoima-alueeseen / matkailun kehittämisen kohdealueeseen (mv-5) sekä Kalajokilaakson 
maaseudun kehittämisen kohdealueeseen (mk-6). Kaava-alueella sijaitsevat Naatuksen ja Vente-
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län kiinteistöt ovat maakunnallisesti arvokkaita kulttuurihistoriallisia kohteita. Maakuntakaavan tar-
kistaminen on käynnistetty ja maakuntakaavaluonnos (1. vaihe) on ollut nähtävillä 28.8.-26.9.2012. 
 

 
Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta       Ote keskustan osayleiskaavasta 

 
Alueella on voimassa Kalajoen keskustaajaman oikeusvaikutukseton osayleiskaava, joka on hy-
väksytty vuonna 1993. Osayleiskaavassa alueelle on varattu kortteleita ja alueita asuinkerrosta-
loille (AK), keskustatoiminnoille (C), julkisille palveluille (PY), virkistysalueille (V) sekä katu- ja tielii-
kennealueiksi (LM). Asuinkerrostalojen alueet on varattu korkeintaan III-kerroksisille kerrostaloille. 
Eräät korttelit on osoitettu merkinnällä /s kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi alueiksi, jotka on 
suunniteltava siten, että olemassa olevan rakennuskannan ja tiealueiden säilyttämiselle luodaan 
edellytykset ja joissa puusto pyritään säilyttämään. Keskustan osayleiskaavan tarkistaminen on 
käynnistymässä keväällä 2013. Suurimmalla osalla aluetta on voimassa asemakaava vuodelta 
2009. Lisäksi Ventelän korttelissa on voimassa asemakaava vuodelta 1966 ja Naatuksen korttelis-
sa vuodelta 1974. 
 
Kalajoen kaupunki omistaa Kalajoentien varrella muun muassa Ventelän kiinteistöt. Kaupunki on 
hakenut purkulupaa Naatuksen talolle ja valmistelee Ventelän kiinteistöjen myymistä. 
 
 
OSALLISET 
Osallisia ovat kaikki, jotka tuntevat itsensä osallisiksi. MRL 62 §:n mukaisesti osallisia ovat alueen 
maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti 
vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisille 
annetaan mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua 
kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä.  
 
 
Asukkaat ja maanomistajat, 
yritykset ja yhteisöt 

Suunnittelualueen maanomistajat, asukkaat, naapu-
rit, Pohjankylän asukasyhdistys, alueella toimivat 
yritykset ja yhteisöt, Kalajoen yrittäjät ry, Kalajoen 
kotiseutuyhdistys 

Viranomaiset Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympä-
ristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-
Pohjanmaan museo, Jokilaaksojen pelastuslaitos 

Kalajoen kaupungin hallintokunnat Ympäristölautakunta, Tekninen lautakunta 

Muut Pohjanmaan PPO Oy, Elenia Verkko Oy, Kalajoen 
Lämpö Oy, Osuuskunta Valkeavesi 

Taulukko 1. Asemakaavatyön osalliset. 
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KAAVOITUSPROSESSIN VAIHEET JA TAVOITTEELLINEN AIKATAULU 
Kaavoitusta säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ja maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA).  

 
KAAVAN VIREILLETULO – TAMMIKUU 2012 SEKÄ 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA – SYYS-JOULUKUU 2012 
MRL 63 §, MRA 30 §, MRL 63 § 
Vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmoitetaan paikallislehdissä ja kirjeitse osallisille. 
Osalliset voivat esittää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle neuvottelua OAS:n riittävyydestä. 

KAAVAN VALMISTELU ELI LUONNOSVAIHE – LOKAKUU 2012 - TAMMIKUU 2013 
MRL 62 §, MRA 30 § 
Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen on tarkoitus asettaa nähtäville tammikuussa, jolloin siitä pyydetään 
lausunnot. Nähtävilläoloaikana voi jättää mielipiteitä kaavaluonnoksesta. Valmisteluvaiheessa järjestetään 
ensimmäinen viranomaisneuvottelu.  

KAAVAEHDOTUS – HELMI-TOUKOKUU 2013  
MRL 65 §, MRA 27 § 
Kaupunginhallitus päättää kaavan asettamisesta nähtäville. Kaavaehdotus on julkisesti nähtävänä vähin-
tään 30 päivää. Kaupunkilaisilla ja osallisilla on mahdollisuus tehdä kaavasta kirjallinen muistutus kaavan 
nähtävilläoloaikana. Muistutuksen tekijälle tiedotetaan kaavavaiheista, jos hän niin haluaa ja kirjallisesti 
ilmoittaa yhteystietonsa (MRL 67§). Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. Kalajoella muistutukset kä-
sittelevät kaavoittaja, elinkeino- ja maankäyttötoimikunta ja kaupunginhallitus. Tarvittaessa ehdotusvai-
heessa järjestetään toinen viranomaisneuvottelu. 

KAAVAN HYVÄKSYMINEN – KESÄKUU 2013 
MRL 52 § 
Kaupunginvaltuusto käsittelee kaavan hyväksymistä kaupunginhallituksen esityksestä. Hyväksymispäätök-
sestä kuulutetaan kunnallisten ilmoitusten yhteydessä paikallislehdissä. Kaavan hyväksymisestä voi valittaa 
hallinto-oikeudelle. Alueellinen ELY-keskus voi tehdä kaupungille oikaisukehotuksen valitusajan kuluessa. 

KAAVAN VOIMAANTULO – HEINÄKUU 2013  
MRA 93 § 
Kaava kuulutetaan lainvoimaiseksi jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai jos valitukset on hylätty. 
Meneillään olevista kaavahankkeista saa tietoa kaavoitustoimen lisäksi Kalajoen kaupungin nettisivuilta 
osoitteesta www.kalajoki.fi.  

Taulukko 2. Asemakaavatyön vaiheet ja aikataulu sekä osallisten vaikuttamismahdollisuudet. 
 

 
YHTEYSTIEDOT 
 
Kalajoen kaupunki  Arkkitehti Oy Rajaniemi 
Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki Hämeenkatu 14, 68600 Pietarsaari 
www.kalajoki.fi  www.rajaniemi.info 
 
Aleksiina Paakki  Juho Rajaniemi 
kaavoituspäällikkö  kaavan laatija 
p. 044 469 1225  p. 044 524 7245 
aleksiina.paakki@kalajoki.fi juho@rajaniemi.info 
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