
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEINALAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Meinalantien risteys voi tulevaisuudessa näyttää esimerkiksi tältä.  
 
 
 
 
 
Nämä rakennustapaohjeet koskevat Kalajoen Meinalan teollisuusaluetta. 
 
 
Rakennustapaohjeilla pyritään ohjaamaan alueen rakentumista visuaaliselta ilmeeltään 
korkeatasoiseksi yritys- ja teollisuusympäristöksi. Rakennustapaohjeilla luodaan yhtenevää, 
viihtyisää, laadukasta ja vetovoimaista rakennettua ympäristöä. Ohjeiden ehdoilla jokainen 
rakentaja voi toteuttaa omia toiveitaan. Rakennustapaohjeiden tarkoituksena on myönteisen 
yrityskuvan sekä selkeän ja viihtyisän työympäristön luominen. Meinalan rakennustapaohjeet 
jaetaan kaikille alueelle rakentaville.  

                   
 

   Kalajoen kaupunki, kaavoitustoimi 
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1. RAKENTAMINEN  
 
Meinalaan tavoitellaan korkeatasoista teollisuusalueen suunnittelua ja toteutusta. Valtatien varteen 
sijoittuvalle rakentamiselle osoitetaan enemmän vaatimuksia kuin rakentamiselle muualla 
Meinalassa. Tyylikäs ja yhtenäinen valtatien varren yleisilme on tärkeää Kalajoen kaupungille, 
kalajokisille, matkailijoille, ohikulkijoille ja erityisesti yrittäjille. 
 
 
1.1 Valtatien varren teollisuusrakentaminen 
 
Valtatien varren teollisuusrakentamisen on oltava ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta (TY-1, TY-2, 
KTY-1) teollista toimintaa. Tonteille voidaan sijoittaa teollisuustoimintaa, joka ei tarvitse 
ympäristölupaa. Ympäristöluvan tarpeen määrittelee kaupungin ympäristötarkastaja. Valtatien 
varteen toivotaan sijoittuvan yritystoimintaa, johon liittyy myyntitoimintaa. Suuriin massoihin 
saadaan ilmettä porrastamalla tai kääntämällä massaa. Rakennusten suunnittelussa on tavoitteellista 
pyrkiä pitkiin, kapeisiin massoihin tai noppamaisiin, korkeisiin massoihin. Valtatien varren tonteille 
ei saa sijoittaa pressuhalleja. 
 

 
Valtatien varren teollisuus- ja toimitilarakentamista Iissä. Meinalaan ei tavoitella kuvan kaltaista rakentamisen 
muotokieltä tai piha-alueita. 
 
Tienvarsimaisema muuttuu voimakkaasti tonttien rakentumisen seurauksena. Sen vuoksi 
tienvarteen haetaan ainoastaan korkealuokkaisia teollisuusrakentamisen ratkaisuja. Rakennukset 
sijoitetaan ohjeellisesti kaavakartan esittämällä tavalla. Teollisuusalueen laajennusosassa 
rakennusmassat on esitetty kaarevasti valtatien läheisyyteen. Tällä pyritään luomaan yhtenevää ja 
mielenkiintoista ympäristöä, jossa on panostettu erityisesti yksittäisten yritysten näkyvyyteen. 
Pysäköinti ja piha-alueet pitää sijoittaa tontilla kokoojatien (Yrityskalliontie) puolelle. Meinalantien 
ja Yrityskalliontien risteykseen toivotaan sijoittuvan yrittäjiä, joiden toiminnalla saavutetaan 
synergiaetuja. Yritysten kannattaa tehdä keskenään yhteistyötä rakennusten ja piha-alueiden 
suunnittelussa. Rakennuslupakuvien julkisivupiirroksissa tulee esittää mainokset.  
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Finn-Marin-venetehdas Kalajoen Rahvossa on hyvä esimerkki valtatien varren teollisuusrakentamisen arkkitehtuurista. 
Kuva on otettu 18.2.2008. 
 
 
1.2 Valtatien varren kaupan rakentaminen 
 
Kaupan korttelin rakentamisesta on määrätty kaavamääräyksillä (KL-3 ja Meinala-merkintä), jotka 
on esitetty kaavakartalla. Kortteliin rakennetaan paljon tilaa vaativan erikoiskaupan keskittymä, 
joka todennäköisesti toteutuu vaiheittain. Tarkoituksena on muodostaa yleisilmeeltään yhtenäinen ja 
korkeatasoisesti toteutettu kortteli. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakennuksen julkisivujen 
jäsentämiseen. Valtatien varren yleisilmeen vuoksi pääosa pysäköinnistä on pyrittävä osoittamaan 
rakennuksen ja Kipparintien väliin. Pysäköintialueet tulee jakaa pienemmiksi kentiksi ja jäsennöidä 
puuistutusten avulla. Kaupan piha-alue on suunniteltava ennen kaikkea turvalliseksi ja viihtyisiksi. 
Rakennuslupakuvien julkisivupiirroksissa tulee esittää mainokset. Huolellisella suunnittelulla ja 
toteutuksella kaupan korttelista voi muodostua vetovoimainen. Hyviä esimerkkejä Meinalaan 
sopivan kauppakeskuksen muotokielestä ovat rakennusvaiheessa oleva kauppakeskus Rajalla 
Torniossa ja kauppakeskus Jumbon laajennusosa Vantaalla. 
 
 
1.3 Muu teollisuusrakentaminen 
 
Rakennuslupakuvissa on osoitettava koko rakennusoikeuden sijoittuminen tontille. Rakennusten 
sijoittamisessa on lisäksi huomioitava rakennusten laajentamismahdollisuus. Suunnittelussa tulee 
kiinnittää huomiota myös rakennuksen muunneltavuuteen käyttötarkoituksen osalta.  
 
Rakennusten sijoittelussa tulee pyrkiä noudattamaan kaavakartalla esitettyä ohjeellista sijoittelua. 
Muun muassa valtatien varren ja Kipparintien teollisuustonteilla rakennusmassat on osoitettu 
rakennettavaksi kiinni istutettavan alueen reunaan. Sijoittamalla rakennukset lähelle katua yritys saa 
näkyvyyttä ja suojaisat piha-alueet. Pienemmät rakennusmassat kannattaa sijoittaa lähemmäs 
tienlaitaa ja suuremmat hallit tontin takaosiin. Tällä pyritään luomaan kohtuullista teollisuusalueen 
mittakaavaa.  
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Finn-Marin- venetehtaan rakennusmassa on polveileva. Julkisivuissa on käytetty tehostevärejä. Toimisto-osa erottuu 
selvästi tuotantotoiminnasta.   
 
Rakennusten värityksellä voidaan haluttaessa yhdistää samalla tontilla olevat rakennukset 
kokonaisuuksiksi, esimerkiksi yrityksen tunnusvärillä. Irtain tavara on syytä sijoittaa katoksiin. 
Omakotitalomaista muotokieltä tulee teollisuusrakennuksissa välttää. Yrityksen mainokset 
julkisivuissa on esitettävä rakennuslupavaiheessa. 
 
 
2. RAKENNUSTEN JA TOIMINTOJEN SIJOITTELU TONTILLA 
 
Teollisuustoiminnan piha-alueilla keskeistä on tontin toiminnallisuus. Aikaisemmin rakentuneiden 
sekä uusien teollisuustonttien toiminnallisuutta on hyvä tarkastella piha-alueen käyttösuunnitelman 
avulla. Piha-alueiden järjestelyyn ja toteuttamistasoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tärkeää 
on oikein mitoitetut piha-alueet eri tarpeita (pysäköinti, lastaus, liikkuminen, varastointi) varten. 
Tontin pintakuivatus esitetään LVI-suunnitelmassa. Piha-alueelle on syytä laatia tarkka 
käyttösuunnitelma/asemapiirros, joka esitetään rakennuslupakuvien yhteydessä. 
Käyttösuunnitelmassa esitetään muun muassa:  
 

1) Rakennusten sijoittelu, käyttötarkoitus ja sopeutuminen ympäristöön 
2) Liikennejärjestelyt ja liittymät 
3) Tontin käyttö ja pihajärjestelyt (auto- ja pyöräpaikat, lumitilat, kulkutiet, istutukset, ulko-

oleskelutilat, pihakalusteet, aidat, jätehuolto, valaistus, tontin rajaaminen, pintamateriaalit) 
4) Raskaan liikenteen ajourat ja pelastusreitit 
5) Teknisen huollon verkostot (vesijohto, sadevesiviemäri, kaukolämpöputkistot) 
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Rakennuksen julkisivuilla ja piha-alueella on suuri merkitys yrityksen imagolle. Mittakaavattomat julkisivut ja laajat 
asfalttikentät ovat huonoja viestejä asiakkaille. Panostaminen esimerkiksi edustuspihaan on selkeä viesti yrityksen 
imagosta.  
 
Oulun kaupungin Tekninen keskus on vuonna 2004 laatinut Rusko Imago-projektin yhteydessä 
Ympäristön hoidon ohje- julkaisun, jossa on esitetty esimerkkejä teollisuustonttien ongelmien 
ratkaisemiseksi.  
 
 
3. LIIKENNE, PYSÄKÖINTI JA VARASTOINTI TONTILLA 
 
Kaavassa esitetyillä liikenteeseen liittyvillä ratkaisuilla on pyritty turvallisuuteen, toimivuuteen ja 
selkeyteen. Liittymäkielloilla on pyritty rauhoittamaan mahdollisia liikenneturvallisuuden 
riskipaikkoja. Tiealueita ei saa käyttää ajoneuvojen, koneiden tai tavaroiden säilytykseen. Valtatien 
varrelta ei saa ottaa liittymiä suoraan tonteille. Tonttien ja valtatien väliin ei suositella sijoitettavaksi 
pysäköintialueita. 
 
Piha-alueen käyttösuunnitelmassa on esitettävä raskaan liikenteen ajoneuvojen liikkuminen sekä 
purku- ja lastaustoiminnan sijainnit tontilla. Eri liikennemuodot kannattaa erottaa toisistaan. 
Asiointiliikenne jää kiinteistön julkisivun puolelle ja henkilöstön ja tuotannon tarvitsema muu 
liikkuminen kulkee kiinteistön sisäosiin. Kiinteistön rajojen niin salliessa asiointiliikenteelle on 
hyvä osoittaa oma sisääntulo. Kevyen liikenteen liikkuminen tontilla on tehtävä mahdollisimman 
turvalliseksi. Liikenteen tarvetta ei kuitenkaan kannata mitoittaa ylisuureksi muiden aluetarpeiden 
kustannuksella. 1 
 

 
Tornion Torpin teollisuusalueella katutilaa on rajattu muun muassa aidoilla, rakennuksilla, lipputangoilla ja 
mainostauluilla.  

                                                   
1 Rusko Imago-projekti, Ympäristön hoidon ohje, s.8. 
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Liikennealueiden pinnoituksessa asfaltti on suositeltavin pölyämisen vähentämiseksi. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita koko tontin asfaltoimista. Pintojen kaltevuudet tulee toteuttaa siten, että vedet 
valuvat pintavesikaivoja kohden tontin kuivatusjärjestelmään. Varastointialueet mitoitetaan tarpeen 
mukaan. Varastointialueita ei saa sijoittaa valtatien varteen eikä katujulkisivun läheisyyteen. 
Varastoinnista kannattaa laatia suunnitelma, jotta päästään mahdollisimman tehokkaaseen ja 
järjestelmälliseen alueen käyttöön. Tontille tulee osoittaa riittävät lumitilat talveksi, sillä lumia ei 
saa aurata tontin rajojen ulkopuolelle.2 
 
 
4. TONTTIEN RAJAAMINEN, ISTUTUKSET JA VALAISTUS 
 
Teollisuusalueen yleisilmeen laatuun merkittävimmin ja näkyvimmin vaikuttava tekijä on eri 
toimintojen väliset rajaukset. Rajauksia ovat esimerkiksi rakennetut aidat, istutukset 
varastorakennukset ja -katokset. Rakennusten sijoittaminen rakennuspaikan reunoille vähentää 
aitaamistarvetta.  
 

 
Kuvan aita erottuu edukseen Meinalassa. 
 
Rajaus tehdään 1) kiinteistön ja julkisen tilan rajalle, 2) kahden eri kiinteistön rajalle tai 3) 
kiinteistöjen sisällä eri toimintojen rajalle. Kullekin alueelle tavoitellaan sille luontevaa 
yleisnäkymää, jossa tontit ovat selkeästi rajattu yleisistä alueista. Kaksimetrinen aita on hyvä, kun 
halutaan estää läpikulku ja peittää näkymät. Alle 1,5 metrin aita samoin kuin pensasaita sopivat 
edustuspihoille.3 Meinalassa on käytetty suhteellisen vähän aitoja tonttien rajaamisessa.  
 
Ensisijaisesti on syytä hyödyntää rakennuspaikalla jo kasvava puusto. Turhaa puuston poistamista 
on vältettävä. Niitä tontin osia, joita pidetään ns. reservialueina, suositellaan pitämään hoidettuina 
metsäisinä alueina. Piha-alueita tulee jäsennöidä ja rajata istutuksin. Jokaiselle tontille 
muodostetaan istutettuja viheralueita, joita voidaan hyödyntää henkilöstön taukopaikkana.  
 
Kaavakartalla on esitetty istutettavia alueita lähinnä suojaetäisyyksien, viihtyvyyden ja katualueen 
jäsentämisen vuoksi. Pysäköintialueet on tarpeen erottaa muusta piha-alueesta istutuksin. 
Hoidettavat viheralueet kannattaa sijoittaa tontin sisääntulon, asiakaspysäköinnin ja 
pääsisäänkäynnin yhteyteen, jos tontin pääliikenne muodostuu raskaan liikenteen ajoneuvoista. 
Istutuksissa kannattaa käyttää mahdollisimman vähän hoitoa tarvitsevia kotimaisia lajeja. 
Kaupunginpuutarhuri avustaa tarvittaessa istutusten valinnassa.  
 

                                                   
2 Rusko Imago-projekti, Ympäristön hoidon ohje, s.9. 
3 Rusko Imago-projekti, Ympäristön hoidon ohje, s.7. 
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Istutuksilla parhaimmillaan korostetaan, suojataan tai rajataan alueita tehokkaasti. Tien ”leviäminen” tontille ei ole 
tavoiteltavaa. 
 
Valaistuksella voidaan korostaa pääsisäänkäyntiä ja kulkureittejä. Edustuspiha kannattaa valaista 
maltillisesti. Toimintapihan valaiseminen pitää olla tehokasta. Valtatienvarren rakennusten 
suunnitteluvaiheessa on hyvä huomioida rakennusten valaisu. Näkyvyyttä valtatielle voidaan 
korostaa julkisivun lasipinnoilla. Tämä on varmin tapa toteuttaa rakennuksen valaisu tyylikkäästi. 
Parhaimmillaan rakennusten valaiseminen vaikuttaa myönteisesti yrityskuvaan, mainostaa yritystä 
ja jäsentää rakennuksen julkisivua. Valaistus jäsentää yksitoikkoista julkisivua. Myös sisävalo ja 
mainosvalot ovat osa julkisivun valaistusta.  
 

 
Kemin Karjalahden teollisuusalueella on panostettu toteutuksessa yhtenäiseen katuvalaisintyyppiin (ei kuvassa). Tämän 
avulla nostetaan teollisuusalueen profiilia ja muodostetaan alueelle yhtenäinen ilme.  
 
 
Valtatien varren maisemanhoito 
Keihäsojan keskustan puolella korttelit tontit ulottuvat tiealueeseen asti. Tontinomistajien tulee 
hoitaa tonteille osoitettujen istutettavien alueiden istuttamisesta ja hoidosta. Istutukset ja piha-
alueiden hoito ovat yrityksen tärkeitä viestejä asiakkaille. Keihäsojan Hiekkasärkkien puolella 
teollisuuskorttelien ja valtatien väliin on osoitettu suojaviheralue. Tonteilla on lisäksi istutettavaa 
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aluetta valtatien puolella. Suojaviheralueelle on syytä istuttaa harvaa mäntymetsää, näkymiä 
peittämättä. Metsän istuttamisesta ja hoitamisesta huolehtii maanomistaja. 
 

 
Finn-Marin- tehtaan edessä on korkeaa harvaa mäntymetsää ja muutamia koivuja. Tehosteväri nostaa rakennuksen 
esille. Yrityksen nimi näkyy selkeästi valtatielle.  
 
 
LÄHTEET 
Oulun kaupunki, Tekninen keskus, 2004. Rusko Imago-projekti, Teollisuusalueesta yrityspuisto- 
Ympäristön hoidon ohje. 
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