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JOHDANTO 

Lestijokilaakso on edustava keskipohjalainen jokivarren viljelymaisema, jossa asutus on hakeu-
tunut kapeahkoa viljeltyä jokilaaksoa reunustaville kumpareille. Alue on osin valtakunnallisesti, 
osin maakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta. Lisäksi itse jokiuoma on Natura-aluetta.  

Lestijoen varsialueille on viime vuosina ollut kasvavaa kysyntää sekä pysyvän asutuksen, että 
loma-asutuksen rakentamiseksi. Alueella on myös erittäin vahvaa alkutuotantoa ja siihen liittyviä 
rakentamispaineita.  

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti laaditun osayleiskaavan tavoitteena on ollut tutkia ja 
ratkaista eri maankäyttötarpeet (lähinnä pysyvä asuminen, loma-asutus, alkutuotanto) sekä so-
vittaa ne yhteen alueen ympäristöarvojen kanssa. Lisäksi suunnittelutyössä on otettu huomioon 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä muut maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset yleis-
kaavan sisältövaatimukset. Koska kyseessä on kolmen kunnan hanke, kaava on jaettu ehdotus-
vaiheessa kolmeksi eri osayleiskaavaksi omine ehdotusasiakirjoineen. Kuntien välisellä yhteistyöl-
lä ja yhtenevällä kaavatyöllä on haluttu varmistaa yhdenmukainen kaavaratkaisu koko jokilaak-
son alueelle.  

Osayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti oikeusvaikutteisena siten, että 
kaavaa voidaan käyttää suoran rakennusluvan perusteena.  

Osayleiskaavat on laadittu Lestijokivarrelle kolmen kunnan, Kalajoen, Kannuksen ja Toholammin 
alueelle. Kunnat ovat kukin tahoillaan tehneet kaavaprosessin aikana tarvittavat päätökset. Kaa-
vatyön alkuvaiheessa kunnat asettivat hankkeelle ohjausryhmän sillä periaatteella, että kustakin 
kunnasta on mukana kaksi edustajaa; valittu luottamushenkilö ja kaavoituksesta vastaava vir-
kamies. Ohjausryhmään ovat kuuluneet Kalajoen kaupungilta Pekka Märsylä ja Aleksiina Paakki, 
Kannuksen kaupungilta Erkki Ranto ja Matti Salmela sekä Toholammin kunnasta Antti Järvenoja 
ja Jukka Nurmela. 

Kaavan on laatinut Ramboll Finland Oy:n Kokkolan toimisto ja kaavan laatijana on ollut arkkitehti 
Jouni Laitinen. Kaavatyöhön ovat osallistuneet myös suunnittelija Minna Vesisenaho, maanmitta-
usinsinööri Jukka Silvola ja ympäristösuunnittelija Petri Hertteli. 
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LUKIJALLE 

Vuosina 2010 - 2013 laadittuun Lestijokilaakson osayleiskaavaan kuuluu viisi erillistä selvitysra-
porttia. Tämä kaavaselostus sisältää kokonaan raportin Mitoitusperiaatteet ja kuvaa tiivistettynä 
tai viitattuna muut raportit sekä 13.2.2013 päivätyn kaavaehdotuksen ratkaisun periaatteet. 

Nyt käsillä olevaan ehdotusvaiheeseen saakka kaavaa on laadittu Lestijokilaakson kolmen kun-
nan, Kalajoen, Kannuksen ja Toholammin kesken samassa kaavaprosessissa. Tästä johtuen osa 
selostuksen teksteistä kuvaa luonnosvaiheen kaava-aluetta, sisältäen siten tietoa huomattavasti 
Kalajoen kaupungin alueelle sijoittuvaa kaava-aluetta laajemmalta alueelta. 

 

Tekstit, jotka koskevat yksinomaan Kalajoen kaupungin osayleiskaavaa on sisennetty ja 
osoitettu kaksoisviivalla tekstin sivulla. Lisäksi kaavaselostuksen kohdeluettelot ja valokuvat 
ovat kuntakohtaisia. 

 
 
Laaditut erillisraportit: 
 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (viimeinen päiväys 4.3.2011) 
 Perusselvitysraportti 4.2.2011 (päiväys 4.3.2011) 
 Rakennusinventointi (päiväys 8.12.2011) 
 Maanomistajakysely 2010 (päiväys 4.3.2011) 
 Mitoitusperiaatteet (raportti on siirretty päivitettynä kaavaselostukseen) 
 Arkeologinen inventointi, Mikroliitti Oy (2012) 
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1. LÄHTÖTIEDOT 

1.1 Luonnosvaiheen kaava-alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue käsittää Lestijoen ranta-alueet Himangan keskustasta Toholammin kunnan etelä-
osaan. Kaava-alueen kokonaispituus keskustat mukaan lukien on noin 72 km ja leveys vaihtelee 
muutamasta sadasta metristä noin kahteen kilometriin. Alueella voimassa olevat osayleiskaavat 
ja asemakaavat eivät sisälly suunnittelualueeseen. Keskeisenä kaavan rajausperusteena on joen 
vartta seuraavat päätiet, ei niinkään maisema-alueen rajat. Lestijokilaakso on edustava keski-
pohjalainen jokivarren viljelymaisema, jossa asutus on hakeutunut kapeahkoa viljeltyä jokilaak-
soa reunustaville kumpareille. Maisema koostuu kuntakeskusten välisistä kyläalueista, niiden ra-
kennustihentymistä sekä harvemmasta haja-asutusalueesta sekä joistakin täysin rakentumatto-
mista jaksoista kylien välisillä alueilla. Alue on osin valtakunnallisesti merkittävää maisema-
aluetta ja lisäksi itse jokiuoma on Natura-aluetta. Alueelle sijoittuvan maatalouden selkeä paino-
piste on karjataloudella sekä Kalajoen Himangalla myös perunanviljelyllä ja sen jalostuksella. 
Alueelle ei sijoitu merkittävissä määrin muita työpaikkoja ja palvelut haetaan kuntien keskustois-
ta.  
 
Luonnosvaiheen suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty kuvassa 1.  

 

 
 

Kuva 1. Kaavaluonnosvaiheen suunnittelualueen likimääräinen sijainti. 

1.2 Kaava-alueen yleiskuvaus 

Kaava-alue on laajuudeltaan n. 1500ha ja se käsittää jokivarsialueen, joka ulottuu Himan-
gan keskustan läheisyydessä kulkevasta suurjännitelinjasta Kannuksen ja Kalajoen kuntara-
jalle saakka. Alueen eteläosassa Lestijoesta haarautuu Tomujoki, joka yhtyy Lestijokeen 
suunnittelualueen pohjoisosassa. Asutus on levittäytynyt nauhamaisena kummankin jokihaa-
ran varrelle. Kaava-alueen rajaus ja nimistö on esitetty kuvassa 2. 



 
KALAJOEN KAUPUNKI - LESIJOKILAAKSON OSAYLEISKAAVA,   
KAAVAEHDOTUS 13.2.2013 – KAAVASELOSTUS 
 
 
 
 
 
 

7 (47) 

 
 

 
Kuva 2. Osayleiskaava-alueen rajaus ja alueen nimistö. 

1.3 Kaavoitustilanne 

1.3.1 Maakuntakaava 

Kalajoen osayleiskaava-alue kuuluu Pohjois-Pohjanmaan liiton toimialueeseen. Himangan 
kunta on liittynyt 1.1.2010 Kalajoen kaupunkiin, oltuaan sitä ennen osana Keski-
Pohjanmaan liiton aluetta ja siten suunnittelualueella on voimassa Keski-Pohjanmaan 
maakuntakaavan 1. vaihekaava (ympäristöministeriön vahvistama 24.10.2003) ja 2. vai-
hekaava (valtioneuvoston vahvistama 29.11.2007). Pohjois-Pohjanmaan liitto on käynnis-
tänyt maakuntakaavan uudistamisen ja sen yhtenä tavoitteena on Himangan alueen sovit-
taminen Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaan. Voimassa oleva maakuntakaava, sekä 
ajantasainen maakuntakaavatilanne on nähtävissä Pohjanmaan liiton kotisivuilla 
(www.pohjois-pohjanmaa.fi).  

 
Maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-
alueella. Maakuntakaavan tehtävä on määrittää alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaat-
teet ja osoittaa aluevarauksia alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten 
tavoitteiden taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamisen kannalta 
tarpeellisessa laajuudessa ja tarkkuudella.  
 
Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon (MRL 39§). Käytännössä tämä 
tarkoittaa mm. sitä että osayleiskaavassa tulee huomioida tarpeen mukaan tarkentaen ne vara-
ukset, jotka maankuntakaavassa on esitetty. 
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1.3.2 Osayleiskaavat 

Kalajoen Himangan keskustassa ei ole osayleiskaavaa.  

1.3.3 Asemakaavat ja ranta-asemakaavat 

Kalajoen Himangan keskusta on asemakaavoitettu. Asemakaava-alueet eivät kuulu suun-
nittelualueeseen mutta ne huomioidaan kuitenkin siltä osin kuin ne vaikuttavat ympäröi-
vän alueen maankäytönratkaisuihin esim. liikenne, viemäröinti, vesi- ja jätehuolto. 

1.3.4 Pohjakartta- ja paikkatietoaineisto 

Suunnittelun pohjana käytetään maanmittauslaitoksen maastotietokantaa sekä raja-aineistoa. 

1.4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu 29.6.2010 ja päivitetty 8.9.2010 ja 
25.10.2010. 

1.5 Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavan vireilletulo ja OAS nähtävillä 11.11. -13.12.2010  

Perusselvitykset valmistuivat helmikuussa 2011 

• Kantatilaselvitys 
• Maanomistajakysely syksyllä 2010 -> analyysi  
• Rakennusinventoinnin päivitys 
• Perusselvitysraportti 

 
Kaavaluonnos 7.12.2011, tarkistukset 26.1.2012 

Valmisteluvaiheen kuuleminen 6.2.–6.3.2012 

Arkeologinen inventointi kesällä 2012 

Kaavaehdotus 3.1.2013 

Ehdotusvaiheen kuuleminen  

2. TAVOITTEET 

Kaavasuunnittelun tavoitteena on ollut oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatiminen sovittaen 
yhteen vakituisen asumisen, alkutuotannon sekä loma-asutuksen tarpeet. Lisäksi on huomioitu 
kaavatyön aikana esiin tulleet tavoitteet, joita olivat mm. ohjausryhmän ja viranomaistahojen ta-
voitteet sekä maanomistajakyselyn analyysissä esiin nousseet tavoitteet. Kaavatyön aikana kes-
keiseksi nousivat alueen tulvakysymykset sekä maatalouden suuryksiköiden ja niiden lähialueelle 
sijoittuvan rakentamisen ohjaaminen. Keskeisenä tavoitteena on ollut koko jokivarsirakentamisen 
ohjaaminen yhtenevin periaattein. 
 
Osayleiskaavan tulee perustua niin laajoihin selvityksiin ja olla esitystavaltaan ja mitoitukseltaan 
niin tarkka, että sen perusteella kunnat voivat jatkossa myöntää suoraan rakennuslupia 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisin edellytyksin. Maankäyttö- ja rakennuslain 44§ määrää 
yleiskaavan käytöstä maaseudun kylien rakennuslupien perusteena. Rakennuslupa enintään kak-
siasuntoisen asuinrakennuksen rakentamiseen voidaan myöntää kun yleiskaavassa on näin eri-
tyisesti määrätty. Tämä voi koskea vain kyläalueita, joihin ei kohdistu merkittäviä rakentamispai-
neita. Tämän osayleiskaavan aluerajauksen perusteella määräys asetetaan lähtökohtaisesti kos-
kemaan koko kaava-aluetta.  
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Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain 73§:ssä kuvataan rantojen käytön suunnittelussa huomioi-
tavia erityispiirteitä. Sen lisäksi, mitä yleis- ja asemakaavasta muutoin säädetään, on katsottava 
että: 
 

 suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ym-
päristöön, 

 luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestämi-
nen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan muutoinkin huomioon, 

 ja että ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. 
 
Erityisenä asiakohtana on rantaviivamitoituksen laatiminen ja siihen liittyvät mitoitustavoitteet 
sekä mitoitusperuste (rakennuspaikkamäärä / muunnettu rantaviivakilometri eri vyöhykkeillä). 
 
Osayleiskaavaa ohjaa laajasti myös mm. valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Ne on kuvattu 
29.6.2010 laaditussa ja viimeksi 25.10.2010 päivitetyssä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. 

3. PERUSSELVITYKSET 

3.1 Yleistä 

Perusselvityksiä on laadittu vuosien 2010 ja 2012 aikana ja niitä on tarkistettu ennen kaavaluon-
noksen valmisteluvaihetta. 
 
Tiivistettynä perusselvitykset sisältävät: 
 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (viimeinen päiväys 4.3.2011) 
 Perusselvitysraportti 4.2.2011 (päiväys 4.3.2011) 

o Alueen yleiskuvaus 
o Suunnittelutilanne 

 Maakuntakaava  
 Yleiskaava 
 Asemakaava 
 Pohjakartta 
 Aikaisemmin laaditut selvitykset ja inventoinnit 
 Täydentävät inventoinnit 

o Luonnonympäristö 
 Maisema 
 Maiseman yleispiirteet 
 Maiseman erityispiirteet 
 Pinnanmuodot ja Lestijoen rantaprofiili 
 Maaperä  
 Pienilmasto  
 Vesistöt ja vesitalous  
 Lestijoki ja Lestijärvi  
 Lähialueen muut vesistöt ja pienvedet  
 Lestijoen veden laatu 
 Pohjavesialueet 
 Tulva-alueet 
 Kasvillisuus ja luontotyypit  
 Jokivarren rantavyöhyke  
 Kasvillisuuden ja luontotyyppien erityispiirteet 
 Eläimistö 
 Eläimistön yleispiirteet 
 Eläimistön erityispiirteet  
 Luonnonsuojelu 
 Rakennettavuus  
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  Vapaat rantavyöhykkeet 
o Maa- ja metsätalous 
o Väestö ja rakennettu ympäristö 

 Väestö, väestön rakenne ja sen kehitys kaava-alueella 
  Alue- ja yhdyskuntarakenne  
  Asuminen  
  Palvelut  
  Työpaikat, elinkeinotoiminta  
  Virkistys  
  Liikenne  
  Tekninen huolto  
  Erityistoiminnat  
  Ympäristöhäiriöt 

o Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
o Maanomistus 
 Rakennusinventointi (päiväys 8.12.2011) 
 Maanomistajakysely 2010 (päiväys 4.3.2011) 
 Mitoitusperiaatteet (raportti on siirretty päivitettynä kaavaselostukseen) 
 Arkeologinen inventointi, Mikroliitti Oy (2012) 

 
Kaavasuunnittelun kannalta keskeisiä perusselvityksissä käsiteltyjä osioita on kuvattu myös tässä 
kaavaselostuksessa. Selvitykset on laadittu MRL 9§:n mukaisesti koko siltä alueelta, jolla kaaval-
la voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Tavoitteena onkin ollut hahmottaa ne alueet, 
joilla saattaa esiintyä sellaisia arvoja, joiden säilymismahdollisuudet on syytä huomioida osoitta-
malla uusi asutus näiden aluekokonaisuuksien ulkopuolelle.  
 
Luonnonympäristöä koskevat selvitykset perustuvat pääosin seuraaviin selvityksiin ja lähteisiin: 

 Museoviraston aineistot, erityisesti RKY 2009 (RKY on Museoviraston laatima inventointi, 
joka on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin pe-
rustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi ra-
kennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen). 

 Museoviraston kulttuuriympäristön rekisteriportaali (muinaismuistot ja rakennusperintö) 
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx 

 Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet; Keski-Pohjanmaan liitto & 
Sigma Konsultit 2000. 

 Keski-Pohjanmaan perinnebiotoopit; Länsi-Suomen ympäristökeskus 1999 (alueelliset 
ympäristöjulkaisut 112). 

 Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan vaiheet 1, 2 ja 3; Keski-Pohjanmaan liitto. 

 Elinvoimainen Lestijoen vesistö – hanke ja sen julkaisut:  

o Meidän joki – Lestijoen vesienhoidon käsikirja, 2010 
o Lestijokeen rajautuvien peltojen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma, Toholampi, 

2009 
o Lestijokeen ja Lestijärveen rajautuvien peltojen suojavyöhykkeiden yleissuunnitel-

ma (Kalajoki (Himanka), Kannus ja Lestijärvi); luonnos 5.8.2010. 

 Lestijoki Life-hanke (happamien sulfaattimaiden hoito) 1996–1998.  

 Lestijoen, Pöntiönjoen, Lohtajanjoen, Viirretjoen ja Koskenkylänjoen vesistöalueiden ve-
sienhoidon toimenpideohjelma vuoteen 2015; Länsi-Suomen ympäristökeskus 2009.  

 Lestijokilaakson maisemanhoitosuunnitelma - Toholammin alue; Perälä T. & Jormola J. 
Suomen ympäristökeskus, Länsi-Suomen ympäristökeskus & Toholammin kunta 
/Alueelliset ympäristöjulkaisut nro 167) 2001.  

 Lestijoen luonnontaloudellinen kehittämissuunnitelma: veden laatu, tutkimuksen tila ja 
tarpeet; Jokela S. & Saastamoinen V.-L. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 
83, Kokkolan vesi- ja ympäristöpiiri 1988. 
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 Lestijokilaakson metsät ja vedet – Mahdollisuuksia ja uhkia; Palo, M., Salmela, T. & Hei-
no, E. (toim.), Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 911, 2004. 

 Kaavan valmisteluun liittyvä maanomistajakysely. 

3.2 Luonnonympäristö 

3.2.1 Maisema 

Lestijoki saa alkunsa Lestijärvestä, josta se laskee kaakosta luoteeseen noin 110 km matkan 
päätyen Perämereen. Lestijokilaakso on arvokas jokimaisemakokonaisuus, jossa vaihtelevat kos-
ket ja keskijuoksun suvannot, loivat rantatörmät viljelysalueineen ja perinnemaisemineen sekä 
jyrkät puustoiset rannat.  Lestijokivarren maisema-alue on pääpiirteissään kaksijakoinen. Ylä-
osassa joki virtaa lähes erämaisten suo- ja havumetsäalueiden läpi kun taas keski- ja alajuoksun 
maisema on viljelyslakeutta kylä- ja kuntakeskustoineen, jossa jokea seurailevat vanhat maan-
tiet. Lestijoen latvaosa kuuluukin Suomenselän maisema-alueeseen, joka on melko karua ja ki-
vikkoista suoalueiden ja moreeniselänteiden hallitsemaa maisemaa. Alueen kasvillisuus on melko 
niukkaa ja myös asutus harvassa. Lestijoen keski- ja alaosa kuuluvat Keski-Pohjanmaan jokiseu-
dun ja rannikon maisema-alueeseen, jonka laajimmat peltoalueet ovat juuri Lestijoen jokilaak-
sossa. Viljelykset ulottuvat paikoin aivan jokirantaan asti. Etenkin Toholammin kohdalla Lestijoki 
virtaa syvässä laaksossa pelto- ja metsäalueiden läpi.  
Lestijoen osat jakautuvat maisemallisesti useaan piirteiltään erityyppiseen alueeseen, jotka on 
eritelty joen alajuoksulta latvaosille saakka seuraavassa. Maisemakokonaisuuksien kuvaus on esi-
tetty perusselvitysraportissa kohdassa 4.1.2 Maiseman erityispiirteet ja alueen pinnanmuotoja 
sekä Lestijoen rantaprofiilia on käsitelty perusselvitysraportin kohdassa 4.2. 
 
Maakuntakaavan mukainen Lestinjokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 
 Himangan peltoaukea  
 Kannuksen keskustan pohjoispuoli  
 Kannuksen Heiniemi – Polvikoski  
 Toholammin pohjoispuolinen viljelysalue Riutta – Kirkonkylä 
 Toholammin Kirkonkylä – Lahnalampi  
 Toholammin Kleemola - Määttälä 
 Toholammin Purontaka - Sykäräinen 

 

 
Kuva 3. Himangan peltoaukeaa kuvattuna Himangan keskustasta yläjuoksulle päin. 
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3.2.2 Lestijoki ja Lestijärvi 

Lestijoen alkupiste on Lestijärvessä, 141 metriä meren pinnan yläpuolella, Suomenselän veden-
jakaja-alueella. Lestijärvi on vähäjärvisen Keski-Pohjanmaan suurin järvi, pinta-alaltaan n. 63 
km2. Järvi on melko matala, sen syvin kohta on 6,3 m. Lestijoki lähtee Lestijärven pohjoisosasta, 
Kiiskilänlahden perukasta, laskien 110 km kaakosta luoteeseen Lestijärven, Toholammin, Kan-
nuksen ja Kalajoen kuntien halki päättyen Perämereen. Noin 10 km ennen merta joki haarautuu 
kahtia. Pohjoista haaraa sanotan Hillilän väyläksi ja eteläistä Tomujoen väyläksi. Väylät yhtyvät 
noin neljä kilometriä ennen jokisuuta. Joki rajoittuu etelässä Viirretjoen ja Perhonjoen, idässä 
Kymijoen sekä pohjoisessa Pöntiönjoen ja Kalajoen vesistöön. Lestijoen valuma-alue on 1404 
km2 ja sen järvisyys on alueeseen nähden melko korkea, 6,3 %. Esimerkiksi Perhonjoen järvisyys 
on vain 3,5 %. Lestijärven vedenjakaja-alueelta Lehtosenjärvestä Lestijärveen laskevan suurim-
man sivujoen, Lehtosenjoen pituus on noin 18 km. Sen lisäksi Lestijokeen laskee vain muutamia 
sivupuroja.  Lestijoki  on  melko  kapeauomainen  (n.  20–40  m),  matala  (keskimäärin  1–2  m)  ja  
koskinen (noin 50 koskea). Suurimmat pudotukset korkeussuunnassa ovat Sykäräisissä ja Korpe-
lan voimalaitoksen jälkeen Jäväjänkoskella. T 
oholammilla joessa on noin 25 km:n mittainen suvanto. 
 
Lestijoki on luonnon- ja kalataloudellisesti erittäin tärkeä joki, jolla tehdään myös tutkimustyötä, 
sillä se on säilynyt melko luonnontilaisena verrattuna muihin eteläisen ja keskisen Suomen jokiin. 
Uomassa on tehty tulvasuojelutöitä 1950-luvulla ainoastaan aivan Lestijoen alaosalla, jossa tul-
vasuojelu perustui pääosaltaan jokiuoman pengertämiseen n. 5 km matkalta (penkereitä vahvis-
tettiin 1980-luvulla) ja koskia on perattu vähäisessä määrin uittoa varten lähes koko Lestijoen 
alueella. Lestijoen vesistöalueella on vain yksi toiminnassa oleva vesivoimalaitos, joka on 1920-
luvulla rakennettu Korpelan voimalaitos Kannuksessa (teho 1 MW, vuosituotanto n. 5,5 GWh), ei-
kä alueella ole merkittäviä järvisäännöstelyjä. Voimalalle on suunnitteilla luonnonmukainen kala-
tie, jolloin meritaimenilla on mahdollisuus nousta voimalan ohi. Lestijoessa lisääntyykin alkupe-
räinen meritaimenkanta (yksi viidestä Suomessa) ja joessa on hyvä nahkiaiskanta. Latvavesissä 
esiintyy purotaimenia ja rapuja. Joki on suojeltu koskiensuojelulailla, jotta uusia voimaloita ei ra-
kenneta ja joki kokonaisuudessaan kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan.  

3.2.3 Tulva-alueet 

Vedenkorkeuden vaihtelu ja tulvavaara on otettava huomioon jo kaavoituksessa, koska liian ma-
talaan maastokohtaan ja liian lähelle vesistöä rakentaminen aiheuttaa jatkuvan tulvavahinkovaa-
ran. Suosituksen mukaan ympärivuotinen asutus sisävesien rannoilla tulisi sijoittaa niin korkealle, 
että sille voi aiheutua vahinkoa vasta sellaisesta tulvakorkeudesta, jonka voidaan arvioida esiin-
tyvän keskimäärin kerran 100 - 200 vuodessa. Samaa suositusta voidaan soveltaa myös vapaa-
ajan asuntoihin ja muihinkin pitkäikäisiin rakennuksiin ja rakenteisiin, jotka vahingoittuvat tulva-
veden vaikutuksesta. 
 
Kaavan luonnosvaiheessa noin 30 % suunnittelualueesta (1969 ha) kuuluu tulvavaara-alueelle, 
joka rajattiin kaavaluonnokseen. Etelä-Pohjanmaan ELY -keskukselta saadun aineiston (2010) 
mukainen tulvarajaus vastaa toistuvuudeltaan noin kerran kahdessakymmenessä vuodessa 
(1/20) toistuvaa tulvaa. 
Kannuksen havaintopisteen toistuvuusanalyysillä arvioitu kerran sadassa vuodessa toistuva tul-
vakorkeus on N60+43,11 m ja Saarenpäässä N60+27,73 m. Himangan alueelle on laadittu tulva-
kartta 1/100 toistuvalle tulvalle. Himangan tulvasuojeluhanke on lupakäsittelyssä ja toteutues-
saan muuttaa Lestijoen tulvavaararajausta alaosaltaan huomattavasti. Tämä on huomioitu kaa-
vaehdotuksessa antamalla alueen rakentamiselle kaksi korkotasoa: taso ilman tulvasuojelua ja 
taso tulvasuojelun toteuduttua. 
 
Kaavaprosessin aikana päädyttiin käynnistämään erillishanke alimman rakentamiskorkeuden 
määrittämiseksi Lestijoen ranta-alueella. Ongelmallista on, että jokivarresta on hyvin vähän tark-
kaa tietoa siitä miten korkealla tulvavesi on käynyt. Lisäksi on lähes mahdoton ennustaa miten 
syntyvät jääpadot vaikuttavat tulvan nousuun.  
Kaavaan merkityt alimmat rakentamiskorkeudet ovat ELY-keskuksen asiantuntijoiden määrittä-
miä ja sisältävät ministeriön ohjeen mukaisesti 1,3m varamarginaalin tulvaolosuhteista johtuen. 
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Kuva 4. Tulvaa Lestijoella keväällä 2012. 

3.2.4 Kasvillisuus ja luontotyypit 

Kasvimaantieteellisessä jaottelussa Lestijoen alue sijoittuu pääosin keski-boreaaliselle havumet-
sävyöhykkeelle. Kasvukauden pituus alueella on 150–155 vuorokautta lämpösummakertymän ol-
lessa noin 1050 °C. Asutus ja peltojen viljely on aikojen saatossa keskittynyt jokilaaksoon, joten 
luonnontilaisia reheviä alueita esiintyy vähän itse jokiuoman varressa. Jokivarren lehtomaista 
vyöhykettä lukuun ottamatta metsät ovat yleensä karuja ja mäntyvaltaisia. Myös karut ja ojitetut 
suot ovat alueelle luonteenomaisia, mutta niitä esiintyy enemmän selänne alueilla suunnittelualu-
een ulkopuolella. Luonnontilaisia reheviä soita ei suunnittelualueella esiinny. (Storrank ym. 1998, 
Laitinen ym. 2001). Jokivarren rantavyöhyke ja kasvillisuuden ja luontotyyppien erityispiirteet on 
kuvattu perusselvityksen kohdissa 4.7.1 ja 4.7.2. 

3.2.5 Luontoselvitykset uusilla rakennuspaikoilla 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain 9§ mukaisesti kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvi-
tyksiin. Lisäksi selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan 
olennaisia vaikutuksia.  
 
Lestijokivarressa on etukäteistietämyksen, ilmakuva-analyysin ja luontoselvityksen perusteella 
valittu ne lajit ja luontotyypit, joiden on arvioitu olevan kaavan vaikutusten kannalta keskeisiä 
(Huttunen & Paahtamaa 2002). Täten merkittäviä ristiriitoja uudisrakentamisen ja luontoarvojen 
välillä ei ole hankkeessa syntynyt. Lestinjokivarressa maaston profiili ja nykyinen maankäyttö 
määrittelee uusien rakennuspaikkojen potentiaaliset paikat. Maanomistajien toivomat rakennus-
paikat onkin lähtökohtaisesti pystytty osoittamaan kaavaratkaisussa luontoarvojen puolesta, sillä 
suurin vaikuttava tekijä rakennuspaikkojen siirtojen kannalta on ollut tulvavaara-alueilta siirtä-
minen. Tulvakorkojen mittausvaiheessa ranta-alueilta tarkastettiin suurin osa (yli 90 %) uusista 
rakennuspaikoista. 
 
Rakennuspaikkojen kohdistettu tarkastelu perustuu maankäytönsuunnittelussa käytettävään oh-
jeistukseen (Ympäristöopas 120), jonka mukaisesti luontoselvitysten tekeminen kannattaa vai-
heistaa kaavoituksen etenemisen mukaan, jolloin alkuvaiheen yleispiirteisiä selvityksiä voidaan 
tarvittaessa täydentää kaavaratkaisun hahmottuessa.  
 
Lestijokivarren arvokkaimmat luontokohteet on huomioitu kaavan luontoselvityksissä ja olennai-
sempaa jatkotarkasteluissa on ollut, että ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta 
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rantaviivaa (MRL 73 §), koska merkittävissä määrin luontokohteita ei rakentamiselle osoitetuilla 
paikoilla jatkotarkasteluissa enää esiintynyt. Kaikki arvokkaat luontokohteet on kuitenkin huomi-
oitu. 
 
Merkittävimmät (etenkin metsäiset kohteet) mahdolliset rakennuspaikat tarkastettiin maasto-
käyntien yhteydessä (2010–2012) luonnos- ja ehdotusvaiheessa. kaikkia kaavaehdotusten 193 
(kunnat yhteensä) uudesta rakennuspaikasta kuitenkaan ollut tarpeen käydä maastossa tarkis-
tamassa, koska osa uusista rakennuspaikoista sijoittui ilmakuvatarkastelun perusteella selkeästi 
pelloille, taimikoille tai rakennettuun ympäristöön.  
 

 
Kuva 5. Pienialainen korpipainanne lokakuussa 2012, jolta rakennuspaikka on siirretty. 

 

 
Kuva 6. Pellon ja jokipenkan raja on suunnittelualueella jyrkkä, eikä rakennuspaikkoja osoitettu luonto-
arvoiltaan merkittävimmälle tulvavyöhykkeelle ja eroosioalttiille törmälle. 
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Kuva 7. Maastokäynnin (marraskuu 2010) Perusteella siirretty rakennuspaikka noroympäristöstä. 

 

 
Kuva 8. Sykäräisten tulvivaa rantametsää joulukuussa 2012, jolta rakennuspaikat on siirretty toisaalle. 

3.3 Väestö ja rakennettu ympäristö 

3.3.1 Asutushistoria 

Asutus Keski-Pohjanmaalla on alkanut ensimmäisten asukkaiden saapuessa seudulle Suomusjär-
ven kulttuurin vanhemmalla aikakaudella n. 7100 eKr. Ancylusjärven rantaviiva oli vielä lähellä 
Lestijärveä ja Lestijärven Kiiskilästä on löydetty asuinpaikka tuolta aikakaudelta. Ajanjaksolla 
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6600 – 6000 eKr. ranta oli vetäytynyt jo Toholammin keskiosaan ja tunnettuja asuinpaikkoja si-
joittuu Lestijokivarressa Sykäräisiin. Suomusjärven kulttuurin nuoremmassa vaiheessa 6000 – 
5000 eKr. Lestijokilaakson kohdalle muodostui pitkä ja kapea vuono, jonka varrelle sijoittuu ajan-
jakson asuinpaikkoja. Merkkejä asutuksesta on löydetty Toholammin kirkon tienoilta, Kannus, lu-
kuun ottamatta Eskolaa ja Kalajoen Himanka ovat olleet vielä veden alla. Tämän aikakauden 
alussa Tanskan kohdalla syntyi yhteys Pohjanmereen ja vesi muuttui suolaiseksi, jonka seurauk-
sena syntyi Litoriinameri ja hyljekanta alueella vahvistui.  
 
Varhaisen kampakeramiikanajan loppuvaiheessa 4300 – 4000 eKr. asutus Toholammilta siirtyi 
Kannukseen Korpelankosken tienoille. Suurin osa Kannusta ja Kalajoen Himanka olivat edelleen 
veden peittämiä. 
 

Rantaviivan siirtyminen karttakuvina. 
 
Aikajaksolta 4000 – 3500 eKr. tunnetaan yli kolmekymmentä asuinpaikkaa ja yli kymmenen 
(mahdollisia hautaröykkiöitä) kiviröykkiötä sekä kivivallin ympäröimiä, jopa 30 x 50 metrin laa-
juisia raivattuja alueita eli nk. jätinkirkkoja. Jätinkirkko on löydetty mm. Kannuksen Hangaskan-
kaalta. 
Ajanjaksolla 3500 – 3000 eKr kivikauden asutus siirtyi saaristoon kivisille pienille saarille, ja alet-
tiin rakentaa suuria kivikkoon kaivettuja asumuksia. Asutus tukeutui todennäköisesti tehostunee-
seen hylkeenpyyntiin ja oli levinnyt melko tasaisesti alueen muinaiseen saaristoon. Edelleen ajan-
jaksolla 3000 – 1699 eKr. merellinen asutus keskittyi saaristoon; mm. Kannuksen Mutkalammille 
ja Väli-Kannuksen alueelle. Ajanjakson loppupuolella asutusta on ollut Hillissä Kirkkokankaalla ja 
Leiviskänharjulla. 
Pronssikauden alusta 1600–500 eKr. Lestijokilaaksossa ei tunneta asutuspaikkoja, rannikolla 
röykkiöperinne kuitenkin jatkui ja röykkiöryhmiä on löydetty myös Yli-Kannuksesta. Ainoa tun-
nettu rannikon asuinpaikka on Kokkolan Strandhagabackalla. Asutus 300 – 800 jKr. seudulla jat-
kui ja jakson aikana ilmaantuivat uudet muinaisjäännöstyypit kiviröykkiöiden rinnalle: maakum-
mut ja ”tomtninger”. Ajanjaksolta 800–1200jKr. Himangalta on löytynyt pronssinen kupurasolki.  
 
Mm. Lestijoki oli karjalaisten 1000-luvun alkupuolella käyttämä väylä Pohjanlahden rannikolle ja 
lisäksi Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta suuntautui 1000-luvulta lähtien uudisasutusvirtaus 
Suomenlahden ja Pohjanmaan rannikolle. Samoille alueille saapui siirtolaisia Ruotsista 1200-
luvulla. Ilmaston selvä lämpeneminen tämän jakson aikana siirsi maanviljelysvyöhykkeen poh-
joisrajaa Etelä-Pohjanmaalta jopa Tornionjoelle saakka, ja maanviljelyksen merkitys elinkeinona 
kasvoi selvästi Perämeren rannikolla. 1100-luvulta lähtien Itämeri oli alkanut muotoutua tärkeäk-
si kaupan kannalta. Tärkein pohjoisten seutujen tuote oli turkikset, jotka houkuttelivat tänne 
spontaanisti kauppiaita Euroopasta asti. Turkiskaupan myötä Pohjanlahden rannikon jokisuihin on 
voinut syntyä varhaisia kauppa- ja rantautumispaikkoja, jotka ovat olleet kaukaistenkin kauppa-
miesten tiedossa. 
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Asutuksen kehitys 1400–1800 luvulla. 
 
1400 – 1500 – luvuilla kylät alkoivat kasvaa pioneeritalojen ympärille; pikkuhiljaa juurtui paikal-
leen se asutus, jonka jatko löytyy seuraavan vuosisadan lähteistä. Asutus oli peltoa viljelevää ky-
läkulttuuria, joka sitoutui yhä kiinteämmin lähialueen toimeentuloresursseihin. Runsain asutus si-
joittui Kokkolan alueelle. 1600- ja 1700 luvuilla elinkeinot monipuolistuivat ja voimistuivat. Au-
tiotiloja asutettiin uudelleen jo sotien aikana ja uudistiloja perustettiin rauhallisina aikoina. Meren 
läheisyys antoi mahdollisuuden monipuoliseen kaupankäyntiin. Kokkolan ohella Rauman markki-
napaikka Himangalla oli 1600-luvun loppuun mennessä kasvanut vilkkaaksi markkinakyläksi ja 
tapahtumapaikaksi. 
 
Lähde: Kotiseudun muisti II – hanke. 
kartta-aineisto © Maanmittauslaitos, lupa nro POH/J258/2004 

3.3.2 Asutuksen nykytila 

Lestijokilaakson nykyisen aluerakenteen runkona ovat kuntien asemakaavoitetut keskustat Les-
tinjoen rannalla, niiden väliset kylät sekä Lestijoen suuntainen tieverkosto. Palveluverkon har-
vennuttua alueella peruspalvelut haetaan lähes yksinomaan kuntakeskuksista. Kylärakenne koos-
tuu taloryppäistä, jotka sijoittuvat nauhamaisesti Lestinjoen ja sen suuntaisten pääteiden välisel-
le alueelle.  
 

Osayleiskaava-alueella asutaan pääsääntöisesti omakotitaloissa, joita alueella on hieman 
yli 200 kpl. Osa omakotitaloista on väestön ikääntymisen ja poismuuton vuoksi siirtynyt 
lomakäyttöön tai autioitunut. Lomarakennuksiksi luokiteltuja rakennuksia alueella on vain 
kymmenkunta. Pysyvä asuminen ja lomarakentaminen lomittuvat siten, että varsinaisia 
loma-asuntoalueita ei ole muodostunut. Loma-asunnot keskittyvät alueen eteläosan joki-
varteen. 

3.4 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

3.4.1 Rakennettu kulttuuriympäristö 

Alueelta tiedossa olevat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet sekä niihin liittyvät kohdekuva-
ukset on koottu Museoviraston kulttuuriympäristön rekisteriportaallista ja esitetty kokonaisuu-
dessaan tämän kaavaselostuksen liitteenä olevassa rakennusinventointiraportissa sekä kohde-
luettelona tämän selostuksen kohdassa 5.7.1.  

3.4.2 Muinaismuistot 

Kaavan luonnosvaiheessa alueelta tiedossa olevat muinaisjäännökset sekä niihin liittyvät kohde-
kuvaukset oli koottu Museoviraston kulttuuriympäristön rekisteriportaallista. Valmisteluvaiheen 
kuulemisen yhteydessä saadun Museoviraston lausunnon (071/303/2012) edellyttämä muinais-
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jäännösinventointi tehtiin maastotöiden osalta toukokuun loppupuoliskolla v. 2012 (Mikroliitti 
Oy). Inventoinnin pääpaino oli muuttuvan maankäytön alueilla, uusilla RA-alueilla ja niiden lie-
peillä. Muita alueita tarkastettiin sen mukaan mistä arveltiin olevan mahdollista löytää kiinteä 
muinaisjäännös. Kaavaluonnokseen merkityt uudet rakennusalueet ja -paikat tarkastettiin katta-
vasti silmänvaraisesti. 
Inventoinnissa huomioitiin tiedossa olevat kohteet ja lisäksi löytyi kaikkiaan 33 ”uutta” kivikautis-
ta asuinpaikkaa. Valtaosa pelloista. Kaksi kivikautista asuinpaikkaa löytyi lähes täysin ”ehjänä” 
metsämaastosta (erillisraportin kohteet 102 ja 104). 
 
Kaavaehdotukseen merkityt muinaisjäännökset kuvauksineen ja yksityiskohtaisine karttoineen on 
esitetty tämän kaavaselostuksen liitteenä olevassa erillisraportissa (Kalajoki, Kannus, Toholampi; 
Lestijokilaakson osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi, 2012) sekä kohdeluettelona 
tämän selostuksen kohdassa 5.7.2. 

3.4.3 Perinnebiotoopit 

Alueelta tiedossa olevat perinnebiotoopit sekä niihin liittyvät kohdekuvaukset on koottu Keski-
Pohjanmaan perinnebiotoopit -julkaisusta ja esitetty kokonaisuudessaan perusselvitysraportin 
kohdassa 7 sekä kohdeluettelona tämän selostuksen kohdassa 5.8.3. 

4. MITOITUS 

4.1 Emätilatarkastelu 

4.1.1 Yleistä 

Osayleiskaavan rantamitoitus perustuu ns. emätilatarkasteluun (eli kantatilatarkasteluun). kui-
vanmaan suunnittelun avuksi emätiloja on kuitenkin tarkasteltu myös rannan ulkopuolisilta osilta. 
emätilatarkastelussa on tutkittu vuoden 1969 maanomistus ja tilarakenne ja kuinka paljon kysei-
nen tila on jo käyttänyt rakennusoikeudestaan.  Tämä käytetty rakennusoikeus on huomioitu vä-
hentävänä kun on määritelty lisärakennusoikeudet. 

4.1.2 Lähtöaineisto 

Lähtöaineistoina on käytetty Maanmittauslaitoksen numeerista kiinteistöraja-aineistoa, maasto-
tietokantaa, poikkileikkausajankohdan peruskarttalehtiä sekä kiinteistörekisterin tietoja (mm. 
kiinteistörekisteritunnus, kiinteistön nimi, rekisteröintipäivämäärä, poikkileikkausajankohdan kiin-
teistörekisteritunnus ja muodostuminen). 

4.1.3 Emätilat 

Emätilatarkasteluissa käytetään yleisesti poikkileikkausajankohtana rantakaavalainsäädännön 
voimaantulovuotta 1969 (voimaan 15.10.1969) tai rakennuslain voimaantulovuotta 1959 (voi-
maan 1.7.1959).  Tässä työssä tilamuodostumisen poikkileikkausajankohtana on päivämäärä 
1.1.1969 eli emätila on tuona ajankohtana ollut tila. Mikäli nykyinen tila on rekisteröity ennen 
leikkausajankohdan päivämäärää, kyseessä on ns. "vanha emätila". Emätilat on selvitetty kaikille 
suunnittelualueella oleville rantavyöhykkeen nykyisille tiloille.  

4.1.4 Rakennusoikeus 

Emätilan käytettyyn rantarakennusoikeuteen luetaan kuuluvaksi kantatilalle rakennetut ranta-
vyöhykkeellä sijaitsevat loma-asunnot ja vakituiset asunnot. Kun jäljellä oleva rakennusoikeus 
ylittää kokonaisluvun 0,5:llä, rakennusoikeus pyöristetään ylöspäin kokonaisluvuksi. 0,5 on siis 
pienin jäljellä oleva rakennusoikeuden määrä, jolla saa uuden rakennuspaikan. Tällöin rakennus-
oikeus pyöristetään siis yhteen.  
 



 
KALAJOEN KAUPUNKI - LESIJOKILAAKSON OSAYLEISKAAVA,   
KAAVAEHDOTUS 13.2.2013 – KAAVASELOSTUS 
 
 
 
 
 
 

19 (47) 

Mikäli jakojäännöstä jää 0,25 – 0,49 voidaan tilalle osoittaa uuden, erillisen saunan rakennusoi-
keus.  

4.1.5 Rakennusoikeuden siirtäminen 

Jäljellä oleva ja käytetty rakennusoikeus on laskettu emätiloittain. Mikäli samalla maanomistajalla 
on useampia tiloja hallussaan, voidaan toisen tilan rakennusoikeutta siirtää toisen alueelle. Nämä 
siirrot on merkitty kantatilataulukkoon sekä osoitettu kaavaehdotuskartalla omana merkintänään. 

4.1.6 Emätilaselvityksen dokumentointi 

Kantatilamitoitus on laadittu ja dokumentoitu EXCEL – ja kartta (PDF) muotoon. 

4.2 Edullisuusvyöhykkeet 

Kaava-alue on jaettu kolmeen mitoitusvyöhykkeeseen edullisuustarkastelun perusteella. Periaat-
teena on että yhdyskuntarakenteellisesti edullisimmilla alueilla mitoitus on korkeampi kuin epä-
edullisimmilla alueilla. Edullisimmat alueet muodostuvat sellaisesta tiiviistä kylärakenteesta jossa 
keskitetty jätevedenkäsittely on taloudellista toteuttaa ja jossa tiestö, muu infra ja palvelutaso on 
vastaavasti kohtuullisin etäisyyksin järjestettävissä. Epäedullisimpia alueita ovat laajat viljelys-
käytössä olevat maisemapellot sekä harvaan rakennetut erämaatyyppiset rantajaksot. 
 

Vyöhyke Luonnehdinta Suhteellinen rakennusoikeus 
A Tiivis kylärakenne jossa 

infra ja muu palvelutaso 
kohtuullisin kustannuksin 
hoidettavissa. 

1 
 

B Väljempi kylärakenne 
jossa palvelutasorajoit-
teita. 

2/3 

C Laajat viljelyslakeudet, 
kyläalueita erottavat ra-
kentamattomat metsä-
jaksot sekä harvaan ra-
kennetut erämaatyyppi-
set jaksot. 

1/2 

 



 
KALAJOEN KAUPUNKI - LESIJOKILAAKSON OSAYLEISKAAVA,   
KAAVAEHDOTUS 13.2.2013 – KAAVASELOSTUS 
 
 
 
 
 
 

20 (47) 

Kuva 9. 

HIMANKA- 
KANNUS. 

 
 

Kuva 10. 

KANNUS - 
TOHOLAM-
PI. 
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Kuva 11. 

TOHOLAMPI 
(eteläosa). 

 
  

4.3 Pinta-alamitoitus 

Pinta-alamitoitusta on kuivalla maalla käytetty ohjeellisena suunnittelun apuna eikä rakennus-
paikkoja osoiteta kaavakartalla paikkakohtaisesti. Rakennuspaikkojen teoreettinen lukumäärä 
lasketaan lähtökohtaisesti emätilan suunnittelualueelle sijoittuvan maapinta-alan mukaan. Mikäli 
emätilalla ei ole ympäristörajoitteita (kts kohta "Ympäristörasite") A- vyöhykkeellä mitoitus on 
seuraava: 
 

Pinta-ala suunnittelualueella Rakennuspaikkamäärä 
alle 5000 m2 Ei rakennusoikeutta 
5000 m2 – 1,0 ha 1 rakennuspaikka 
1,0 ha – 2,0 ha 2 rakennuspaikkaa 
2,0 ha – 3,5 ha 3 rakennuspaikkaa 
3,5 ha – 5,5 ha 4 rakennuspaikkaa 
5,5 ha – 8,0 ha 5 rakennuspaikkaa 
8,0 ha – 11,0 ha 6 rakennuspaikkaa 
seuraavat 3 ha + 1 rakennuspaikka 

 
B – vyöhykkeellä mitoitus on 2/3 vyöhykkeen A mitoituksesta ja C – vyöhykkeellä 1/2 vyöhyk-
keen A mitoituksesta. Lisäksi mitoitukseen vaikuttaa siis emätilakohtaisesti arvioidut ympäristö-
rasitteet. 
 
Rantarakentamisen rajan ulkopuolelle osoitettujen asumiselle varattujen alueiden lähtökohtaise-
na perusteena on ollut pinta-ala mitoituksen mukaan laskettu rakennusoikeus. Aluevarauksissa 
on kuitenkin huomioitu myös tarkoituksenmukainen kylärakenne sekä esim. maisemalliset teki-
jät, joten mitoitus ei täysin toteudu ko. alueilla, eivätkä kantatilataulukon tiedot siten ole täysin 
yhtenevät kaavaratkaisuun nähden. 



 
KALAJOEN KAUPUNKI - LESIJOKILAAKSON OSAYLEISKAAVA,   
KAAVAEHDOTUS 13.2.2013 – KAAVASELOSTUS 
 
 
 
 
 
 

22 (47) 

4.4 Rantaviivamitoitus 

Rantaviivaa mitoitettaessa lasketaan ns. suoristettu rantaviiva (SRV) jolla tarkoitetaan sitä, että 
pienet niemet ja lahdelmat oikaistaan suoraksi viivaksi. Rakennuspaikkojen lukumäärä sisältyy 
emätilan suunnittelualueelle sijoittuvan maapinta-alan mukaan laskettuun rakennuspaikkamää-
rään. Kuivalle maalle tulevaa rakennusoikeutta ei voida sijoittaa rantaan, mikäli rannalla ei ole 
rantarakennusoikeutta. 
 
Rantaviivamitoitus perustuu edellä kuvattuihin edullisuusvyöhykkeisiin mutta siihen vaikuttaa 
myös emätilakohtaiset ympäristörajoitteet kuten pinta-alamitoituksessakin.  
 
Edullisuusvyöhykkeiden mukainen mitoitus on seuraava: 
 

Edullisuusvyöhyke Mitoitus 
A 7-8 rakennuspaikkaa / suoristettu rantaviivakilometri 
B 5-6 rakennuspaikkaa / suoristettu rantaviivakilometri 
C 3-4 rakennuspaikkaa / suoristettu rantaviivakilometri 

 
Korkeampia arvoja voidaan käyttää erikoistilanteissa, esimerkiksi maanomistajien tasapuolisuu-
den turvaamiseksi tilanteessa jossa rakennuspaikkamäärä on rajalla. 
 

4.5 Saarimitoitus 

Kalajoella Tomujoen haarassa on kaksi saarta, joiden mitoitus määriteltiin valmisteluvaiheessa 
saadun palautteen perusteella. Saarissa ei rantaviivamitoituksen käyttäminen ole perusteltua 
vaan rakennusoikeus muodostuu pinta-alaperusteisesti. 
 
Saarten pinta-ala perusteinen mitoitus on seuraava: 
 

Pinta-ala Mitoitus 
0-1ha 0 rakennuspaikkaa  
1-2ha 1 rakennuspaikkaa  
2-4ha 2 rakennuspaikkaa  
4-6ha 3 rakennuspaikkaa 

 

4.6 Ympäristörasite 

Ympäristörasite on kerroin jolla huomioidaan tilan erityiset ympäristöolosuhteet. 
 

Ympäristörasite 
% 

Kuvaus 

100 Emätila ei täytä miltään osin MRL 116§:n rakennus-
paikkaa koskevia vaatimuksia tai mahdollista MRL 
117§ 1. momentin vaatimusta rakennusten ympäris-
töön tai maisemaan soveltuvuudesta. – > ei raken-
nusoikeutta. 
 
Alue on tulva-aluetta. 
Alue sijoittuu merkittävän maisema-alueen keskelle. 
Alue on maaperältään rakentamiseen soveltumaton, 
esimerkiksi todennäköinen jokipenkereen sortumavaa-
ra. 

75 Emätila sijoittuu maisemallisesti avoimelle peltoalueel-
le infran toteuttamismahdollisuuksien ulottumattomiin. 
Esim. tila joka rajoittuu vain vähäiseltä osin alueelle 
joka täyttää rakennuspaikkavaatimukset 
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50 Merkittävä osa emätilasta on karjatilan tilakeskusta ja 
avointa peltoaluetta. 
Esim. karjatilan suojavyöhykkeet kattavat huomatta-
van osan tilan pinta-alasta 

25 Emätila on peltoa, mutta pienialaista ja metsäalueisiin 
tai rakennettuun ympäristöön rajautuvaa. Osalla emä-
tilasta on rakentamista rajoittavia ympäristöarvoja tai 
muita rajoitteita (perinnebiotoppialue, liito-oravan 
elinympäristö, pienialaisesti uhanalaista kasvillisuutta) 
tai muita rajoitteita. 
 

5. KAAVARATKAISUN KUVAUS 

5.1 Kaavaratkaisun suhde maakuntakaavaan 

Suunnittelujärjestelmässä maakuntakaavan rooli on merkittävä, koska valtakunnallisten aluei-
denkäyttötavoitteet ohjaavat merkittävimmin maakuntakaavoitusta. Maakuntakaava puolestaan 
tulee huomioida alempiasteisessa suunnittelussa ja sitä kautta tavoitteet siirtyvät käytännön ta-
solle. 
 
Tämän osayleiskaavan osalta suunnittelutyötä on ohjannut Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 
vaihekaavat 1., 2. ja 3. Tarkemmin maakuntakaavaa ja sen tilannetta on käsitelty tämän selos-
tuksen kohdassa 1.3.1. 
 
Maakuntakaavassa on suunnittelualueella useita rakennetta kuvaavia merkintöjä (esim. kylät, 
tiestö, taajama-alueet), joita on osayleiskaavassa huomioitu mm. edullisuusvyöhyketarkastelun 
kautta. Keskeinen suunnittelua ohjannut kaavamerkintä on Maaseudun kehittämisen kohdealue 
(ruskea aluerajaviiva merkinnällä mk); suunnittelualue sisältyy kokonaisuudessaan ko. merkin-
nän alueelle. Merkinnän kehittämisperiaatteen mukaisesti kehittämisen lähtökohtana ovat olleet 
nykymuotoisia taloudellisia toimintoja turvaavat ja luonnontaloudelliset lähtökohdat. Erityis-
huomiota on kiinnitetty vesistön suojelullisten arvojen turvaamiseen, virkistyskäyttömahdolli-
suuksien parantamiseen, maisema- ja kulttuuriympäristön hoitoon sekä uudisrakentamisen sijoit-
teluun ja ulkonäköön. Mainitut maakuntakaavan asettamat kehittämisperiaatteet on huomioitu 
kaavatyön aikana kun uudisrakentamisen määrän ja sijoittelun periaatteiden kautta. Kaavassa on 
annettu myös suunnittelumääräyksiä, jotka toteuttavat kehittämisperiaatetta. 
Kaavaprosessi on ehdotusvaiheeseen saakka ollut ylikunnallinen, joten myös kehittämisperiaate 
ylikunnallisesti yhtenäisten suunnitteluperiaatteiden kehittämisestä on toteutunut.  
 
Edellisen perusteella voidaan sanoa, että osayleiskaava on Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 
mukainen.  

5.2 Yleismerkinnät 

Kaava-alueen raja on kuvattu Ympäristöministeriön merkintäoppaan mukaisella punaisella kolmi-
pistekatkoviivalla. 
 
Ranta-alueen raja, jolle on osoitettu tarkat mitoituksen mukaiset rakennuspaikat, on merkitty si-
nisellä nuoliviivalla. Merkintää on käytetty vain niillä kaava-alueen osilla joilla rantavyöhykkeen ei 
katsota yhtyvän kaava-alueen rajaan. 
 
 
 
 
 
 



 
KALAJOEN KAUPUNKI - LESIJOKILAAKSON OSAYLEISKAAVA,   
KAAVAEHDOTUS 13.2.2013 – KAAVASELOSTUS 
 
 
 
 
 
 

24 (47) 

KAAVAMERKINNÄT: 
 

 
SUUNNITTELUALUEEN RAJA. 

 

RANTA-ALUEEN RAJA. 

Informatiivisella merkinnällä on osoitettu se rantaan rajoittuva alue, jolle 
ranta-aluemitoitus on laskettu. Merkintää on käytetty vain niillä kaava-
alueen osilla, joilla ranta-alueen ei katsota yhtyvän kaava-alueen rajaan 
tai vyöhykkeen rajasta saattaisi muutoin olla epäselvyyttä. 

 

5.3 Rakentamisen ohjaus 

5.3.1 Ohjauksen periaatteet 

Asuin- ja lomarakentamista ohjataan kaavassa neljällä eri merkinnällä: kyläalue (AT), pientalo-
valtainen asuntoalue (AP), väljän pientaloasumisen alue (A) ja maatilojen talouskeskusten alue 
(AM). Merkintöjä AT, AP ja AM on käytetty suoraan Ympäristöministeriön oppaan mukaisesti, 
merkintä A on sovellettu tämän osayleiskaavan tarkoitukseen sopivaksi.  Rakentamisen ohjauk-
sessa on erityisesti huomioitu sekä nykyinen rakennuskanta että edullisuusvyöhyketarkastelu. 
Uusi asutus siis sijoittuu siten, että se ensisijaisesti vahvistaa nykyistä rakennetta.  
AM aluetta lukuun ottamatta kaikilla rakentamisalueilla sallitaan myös lomarakentaminen. Alueet, 
joilla sallitaan ainoastaan lomarakentaminen, on osoitettu RA-alueina.  
   
Tällä kaavalla rakentamista ohjataan kahdella eri tavalla kuten mitoitusperiaatteissa kuvattu:  
 

 Rantarakentaminen perustuu tiukasti emätilatarkasteluun ja rakennuspaikat on osoitettu 
paikkakohtaisesti. Nykyiset rakennuspaikat on kuvattu mustalla ympyrällä ja uudet val-
koisella ympyrällä. Rakennuspaikkojen osoittamisen perustelut on kirjattu tämän kaa-
vaselostuksen kohtaan 4. 
 

 Ranta-alueen ulkopuolisella alueella rakentamiseen soveltuvat alueet on osoitettu alueva-
rauksina (aluevarauskaavatyyppi), eikä rakennuspaikkojen tarkkaa lukumäärää määrite-
tä. Alueiden osoittamisen yhtenä perusteena on kuitenkin ollut mitoitusperiaatteiden mu-
kainen tarkastelu (kuvattu kohdassa 4). Rakennuspaikan minimi pinta-ala näillä alueil-
la on 2000m2 ja rakentamisen tarkempi ohjaus seuraavasti: 

 
PYSYVÄN ASUTUKSEN RAKENNUSOIKEUDEN MÄÄRITTELY: 

Tontin minimikoko on 2000 m². 

Alle 2000m2 suuruisen rakentuneen rakennuspaikan rakennusoikeus on 15 % rakennus-
paikan pinta-alasta. 

Alle 3000 m²:n suuruisen rakennuspaikan rakennusoikeus on 300 k-m².   

3000 - 5000 m²:n suuruisen rakennuspaikan rakennusoikeus on 10 % rakennuspaikan 
pinta-alasta. 

Yli 5000 m²:n suuruisen rakennuspaikan 500 k-m² + 5 % siltä osin kun pinta-ala ylittää 
5000 m². 

Tonteille saa sijoittaa korkeintaan yhden yksi tai kaksiasuntoisen päärakennuksen ja mui-
ta rakennuksia. 

Rakentamisen etäisyys rannasta tulee olla 25 metriä; tästä poiketen voidaan korkeintaan 
15 k-m²:n suuruinen sauna sijoittaa vähintään viidentoista metrin päähän rannasta.  

Oleskeluun varatun rakennelman etäisyys rannasta tulee olla metreinä vähintään sama 
kuin sen pinta-ala neliömetreinä.  

Pihapiiri, johon rakennukset tulee sijoittaa, saa olla rannansuuntaisesti korkeintaan 70m. 
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Em. pinta-alarajoitusten estämättä saadaan nykyistä rakennuskantaa korjata ja ylläpitää. 
 
RAKENNUSPAIKAN LAAJENTAMINEN: 

Syvyyssuunnassa pieniä rantaan rajoittuvia rakennuspaikkoja saadaan laajentaa taka-
maaston suuntaan siten, että rakennuspaikan syvyyssuunnan maksimimitaksi muodostuu 
100 metriä. Laajennusta ei kuitenkaan saa tehdä rannan suunnassa. 
 
RAKENNUSTAPAOHJE: 

Rakennusten tulee sopeutua muodoiltaan, materiaaleiltaan, mittasuhteiltaan, korkeus-
asemaltaan sekä väritykseltään ympäröivään maisemaan. Valoa heijastavat ja kiiltävät 
materiaalit sekä ympäristöstä erottuvat kirkkaat värit on kiellettyjä. 
 
RAKENNUSPAIKKOJEN LIITTYMIÄ KOSKEVA YLEISMÄÄRÄYS: 

Rakennuspaikkojen osalta tulee käyttää nykyisiä liittymiä tai rakennuspaikkojen yhteisiä 
liittymiä. Liittyminen yleiseen tiehen vaatii liittymäluvan. 

 
RAKENTAMINEN TULVAVAARA-ALUEELLE: 

Tulvavaara-alueelle ei saa sijoittaa mahdollisesti vesistöä ja vedenlaatua heikentävää 
toimintaa. 
 
RAKENNUSOIKEUDEN MÄÄRITTELY RA-ALUEILLA: 

Tontin minimikoko on 2000 m². 

RA-rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus on 150 k-m2; erillisen lomarakennuksen ra-
kennusoikeus on enintään 120 k-m2 ja erillisen saunarakennuksen enintään 30 k-m2. 
Kokonaisrakennusoikeuden puitteissa voidaan rakennuspaikalle sijoittaa lisäksi talousra-
kennuksia. 

Pihapiiri, johon rakennukset tulee sijoittaa, saa olla rannansuuntaisesti korkeintaan 70m. 

Em. pinta-alarajoitusten estämättä saadaan nykyistä rakennuskantaa korjata ja ylläpitää. 

 
Koko kaava-aluetta koskeva kaavamääräys osayleiskaavan ohjausvaikutuksesta: 

Maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n, 72 §:n ja 137 §:n mukaan määrätään, että tämän osayleis-
kaavan saatua lainvoiman kunta voi myöntää suoraan rakennusluvat AT, AP, A, AM, AM-1 JA RA-
alueilla, kun rakennuspaikan minimi pinta-ala on 2000m2. 

 
Pysyvän asumisen laajimmat alueet sijoittuvat Kalajoen Himangalla Tomujoenhaa-
ralla Tomujoen kyläalueelle sekä Lestijoenhaaralla Hillilän kyläalueelle. 

 
Maatalouden toimintaedellytyksiä on turvattu osoittamalla omilla merkinnöillään maatalouden 
suuryksiköt (me) sekä kotieläintilat (am-1). Ensisijaisesti uusi rakentaminen on ohjattu vähintään 
100m päähän kotieläintiloista ja 200m maatalouden suuryksiköistä. Lisäksi ne kyläalueet, joille 
sijoittuu maatalouden suuryksikkö, on merkitty lisämääreellä /me (huom! merkintää ei ole käy-
tetty Kalajoella). Lisämääre osoittaa alueen, joka on kotieläintilojen suuryksiköiden häi-
riö/vaikutusaluetta. Alueelle voidaan myöntää uusia rakennuslupia vain maa- ja kotieläintalouden 
tarpeisiin. Alueen nykyistä rakennuskantaa voidaan ylläpitää ja laajentaa jäljellä olevan raken-
nusoikeuden puitteissa.  
 
Maatalouden suhdetta asuinrakentamiseen on havainnollistettu seuraavien kuvien avulla. Ruske-
at/keltaiset alueet kuvaavat asuin/lomarakennusalueita, mustat renkaat uusia rantarakennus-
paikkoja ja täysmustat ympyrät nykyisiä rantarakennuspaikkoja. Kotieläintilojen ympärille on 
osoitettu punaisella ympyrällä mahdollista häiriöaluetta kuvastava alue, jolle ei uusia rakennus-
paikkoja ole osoitettu. 
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KAAVAMERKINNÄT: 
 

 TULVAVAARA 

 
TULVAVAARA-ALUE. 

 

Lisämääre pääkäyttötarkoituksen yhteydessä osoittaa että alueen lisä- ja 
täydennysrakentamisen yhteydessä tulvavaara tulee korostetusti huomi-
oida.  

 

Lisämääre pääkäyttötarkoituksen yhteydessä osoittaa, että alueen raken-
taminen edellyttää tulvasuojelun toteutumista.  

 

Vesivaurioille alttiiden rakennusosien alin sallittu taso N 60-
järjestelmässä. Ensimmäinen luku osoittaa korkotason ilman tulvasuoje-
lua ja toinen luku tulvasuojelun toteuduttua. Korkotasoa voidaan tarkis-
taa rakennuspaikkakohtaisesti erillisen lausuntomenettelyn kautta. 

 

Vesivaurioille alttiiden rakennusosien alin sallittu taso N 60-
järjestelmässä. Korkotasoa voidaan tarkistaa rakennuspaikkakohtaisesti 
erillisen lausuntomenettelyn kautta. 

 RAKENNUSOIKEUDEN OSOITTAMINEN RANTA-ALUEELLA 

 

NYKYINEN RANTA-ALUEELLE SIJOITTUVA RAKENNUSPAIKKA 
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UUSI RANTA-ALUEELLE SIJOITTUVA RAKENNUSPAIKKA 

 

 

SIIRTYVÄ/SIIRTYNYT RANTARAKENNUSPAIKKA. 

Merkinnällä osoitetaan ranta-alueelle sijoittuvan rakennuspaikan 
siirto kantatilojen välillä. 

 

 LOMA-ASUTUKSEN OHJAUS 

 

LOMA-ASUNTOALUE 

Tontin minimikoko on 2000 m². 

RA-rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus on 150 k-m2; erillisen loma-
rakennuksen rakennusoikeus on enintään 120 k-m2 ja erillisen saunara-
kennuksen enintään 30 k-m2. Kokonaisrakennusoikeuden puitteissa voi-
daan rakennuspaikalle sijoittaa lisäksi talousrakennuksia. 

Pihapiiri, johon rakennukset tulee sijoittaa, saa olla rannansuuntaisesti 
korkeintaan 70m. 

Em. pinta-alarajoitusten estämättä saadaan nykyistä rakennuskantaa 
korjata ja ylläpitää. 

 

 

NYKYISEN / UUDEN ERILLISEN SAUNARAKENNUKSEN RAKEN-
NUSOIKEUS. 

Alueelle saadaan toteuttaa erillinen, yksikerroksinen saunaraken-
nus, jonka enimmäiskerrosala on 30 k-m2 sekä erillinen 10 k-m2 
kokoinen varastorakennus. Alueen lohkominen erilliseksi loma-
asunnon rakennuspaikaksi on kielletty. 

 

 

 PYSYVÄN ASUTUKSEN OHJAUS: 

 

KYLÄALUE. 

Merkinnällä on osoitettu rakenteeltaan tiiviit, perinteisen kylämäisen 
asumien alueet.  

Alueelle voidaan sijoittaa pientaloasutusta, maatilojen tilakeskuksia, pal-
veluja sekä pienimittakaavaista ympäristöä häiritsemätöntä yritystoimin-
taa. 

 

 

PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. 

Merkinnällä on osoitettu perinteiseen jokivarsiasutukseen tukeutuvat 
pientalovaltaiset alueet. 

 

 

VÄLJÄN PIENTALOASUMISEN ALUE. 

Merkinnällä on osoitettu väljän pientaloasumisen alueet.  
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MAATILOJEN TALOUSKESKUSEN ALUE. 

Ympyrämerkinnän koko kuvaa symbolimaisesti pihapiirin laajuutta. 

 

 

KOTIELÄINTILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. 

Ympyrämerkinnän koko kuvaa symbolimaisesti pihapiirin laajuutta. 

 

 
Pysyvän asumisen ja loma-rakentamisen lisäksi maatalousalueella (MT), maa- ja metsätalousval-
taisilla (M), maisemallisesti arvokkailla peltoalueilla (MA) sekä maa- ja metsätalousvaltaisilla alu-
eilla, joilla on erityisiä luontoarvoja (MY) on sallittu maatalouteen liittyvä rakentaminen. 

5.3.2 Käytetty tietopohja ja suunnitteluprosessi 

Rakentamisen ohjaaminen on koko osayleiskaavan keskeinen lähtökohta. Tietopohja, jota on 
käytetty suunnitteluprosessissa: 
 

 Emätilatarkastelu, 
 mitoitusvyöhykkeet, 
 lähtötiedot ja perusselvitykset,  
 keskeiset ympäristöarvot, 
 rakennusinventointi, 
 rakennettavuusselvitys, 
 suunnitteluperiaatteet, 
 arkeologinen inventointi ja 
 maanomistajakysely. 

5.3.3 Merkintöjen kuvaus 

Merkintöinä on käytetty Ympäristöministeriön merkintäoppaan mukaisia merkintöjä sekä oppaan 
pohjalta laadittuja sovelluksia. 
 
Maankäytön muutokseen nykytilanteeseen verrattuna vaikuttaa ensisijaisesti merkintä "uusi ra-
kennuspaikka" ranta-alueella ja asumiselle osoitetut aluevaraukset ranta-alueen ulkopuolella. 

5.3.4 Rakentamisen ohjauksen vaikutukset 

Koska osayleiskaavalla muodostuva keskeinen maankäyttömuutos on uuden pysyvän asutuksen 
ja loma-asutuksen ohjaus, muodostuu siitä myös keskeiset vaikutukset.  
 
Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön uusi asutus vaikuttaa naapuruston häiriövaikutuksen 
sekä liikenteen lisääntymisenä, maisemamuutoksina sekä vapaan rannan osuuden vähenemise-
nä.  Uusi asutus liittyy kokonaisuudessaan päätieverkkoon alempiasteisen tieverkon välityksellä 
joten uusia päätieliittymiä ja sen myötä liikenneturvallisuusongelmia ei suoranaisesti synny. Uusi 
asutus kuitenkin lisää liikennemääriä sekä alempiasteisella tieverkolla että päätiestöllä.  
 
Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon muutokset ovat vähäiset. Kuitenkin puut-
teellisesti käsitellyt jätevedet voivat heikentää vesistöjen hygieenistä tilaa. Lisääntyvä asutus siis 
lisää lähinnä vesistön hajakuormitusta, mutta tiukentuneet määräykset pitävät kuormituksen 
kasvun kohtuullisena. Edullisuusvyöhyketarkasteluun perusteella suurempi osa uusista rakennus-
paikoista ohjataan alueille, jossa on viemäröinti joko valmiina tai suunnitelmat alueiden viemä-
röimiseksi ovat pitkällä. 
 
Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin uuden asutuksen 
vaikutukset on pyritty pitämään mahdollisimman vähäisinä selvittämällä ja osoittamalla kaikki 
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keskeiset luontoarvot, eikä uutta loma-asutusta ei ole osoitettu niiden läheisyyteen. Kaavan vai-
kutukset jäävät siten vähäisiksi em. ympäristöarvoihin. 
 
Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 
kaavalla on vaikutuksia. Yhdyskuntarakenteen kannalta uusi asutus sijoittuu pääsääntöisesti ny-
kyisen asutuksen läheisyyteen, joten siltä osin vaikutukset ovat vähäiset. Alueiden osoittamisen 
taustana on käytetty edullisuusvyöhyketarkastelua ja näin uudet rakennuspaikat on pyritty sijoit-
tamaan yhdyskuntarakenteellisesti mahdollisimman edullisesti.  
Uusi asutus liittyy kokonaisuudessaan päätieverkkoon alempiasteisen tieverkon välityksellä, joten 
uusia päätieliittymiä ja sen myötä liikenneturvallisuusongelmia ei suoranaisesti synny. Uusi asu-
tus kuitenkin lisää liikennemääriä sekä alempiasteisella tieverkolla että päätiestöllä. Kaava-alue 
kuitenkin kattaa lähes koko jokivarren ja myös uudet rakennuspaikat jakautuvat siten laajalle 
alueelle joen molemmin puolin. Tämän vuoksi uusien rakennuspaikkojen liikenteelliset vaikutuk-
set yksittäisillä tieosuuksilla ovat ainoastaan prosenttien luokkaa koko tieosuuksien liikenteestä. 
 
Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön uudella 
asutuksella on vähäinen vaikutus uusien rakennuspaikkojen ja rakentamiselle varattujen alueiden 
sijoittelun periaatteiden johdosta. Ranta-alueen ulkopuolelle on osoitettu kokonaan uusia asumi-
selle varattuja alueita lähinnä nykyistä kylärakennetta vahvistavasti tai puustoisille alueen osille. 
Alueita on osoitettu ensisijaisesti kyläteiden varsille ja alueiden välille on jätetty aukkoja, joista 
aukeaa näkymiä jokilaaksoon. Rakentamiselle varattuja alueita on osoitettu samoin periaattein 
koko kaava-alueella. 
 

Kalajoen Himangalle sijoittuvalle maakunnallisesti merkittävälle rakennetulle kult-
tuuriympäristölle on osoitettu 23 uutta paikkaa. Avoimella peltomaisema-alueella 
paikat on sijoitettu nykyisen rakenteen yhteyteen nykyistä kylärakennetta vahvis-
tavasti. Saareen sijoittuvat uudet paikat on sijoitettu joko nykyisen rakennuskan-
nan yhteyteen tai omiksi ryppäikseen. Laajat yhtenäiset alueet jäävät edelleen ra-
kentamisen ulkopuolelle. 

 
Kulttuuriperinnön osalta keskeistä on myös kiinteiden muinaisjäännösten säilymisen turvaami-
nen. Kaava-alueella tiedossa olevat kiinteät muinaisjäännökset, jotka ovat sellaisenaan huomioitu 
suunnittelua rajoittavana tekijänä, eikä uusia rakennuspaikkoja ole osoitettu niiden välittömään 
läheisyyteen.  
 
Rakennetun ympäristön arvoja ovat myös rakennusryhmät ja pihapiirit, jotka on inventoitu Kes-
ki-Pohjanmaan maakuntakaavan 2.vaiheen yhteydessä. Tämän kaavatyön yhteydessä alueen 
kohteet on tarkistettu maastokäynnein. Alueella ei ole valtakunnallisesti merkittäviä kohteita, 
maakunnallisesti arvokkaita kohteita on osayleiskaavan alueella yhteensä 1 ja paikallisesti arvok-
kaita kohteita 9. Rakennusinventointi on tämän kaavaselostuksen liitteenä.  Kaavaluonnosalueel-
la (Kalajoki, Kannus ja Toholampi) maakunnallisesti arvokkaita kohteita on 12 ja paikallisesti ar-
vokkaita kohteita 60. 

5.4 Muu maankäytön ohjaus 

5.4.1 Merkintöjen kuvaus 

Muuta maankäyttöä ohjataan kaavassa alla esitetyin merkinnöin. Rakennusoikeus näillä alueilla 
määräytyy kunnan rakennusjärjestyksen mukaan. 
 
Merkinnät ovat nykytilanteen toteavia lukuun ottamatta merkintää "uusi liityntäväylä", jolla var-
mistetaan niiden uusien alueiden kulkuyhteys, joille ei nykytilanteessa ole suoraa kulkuyhteyttä.  

 
Osayleiskaavassa nämä pääsytievaraukset on osoitettu punaisella viivalla ja niitä 
on yhteensä 5 eri jaksoa yhteispituudeltaan noin 1300 metriä. 
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KAAVAMERKINNÄT: 
 

 MUU MAANKÄYTTÖ 

 

TURKISTARHA. 

 

KOTIELÄINTALOUDEN SUURYKSIKKÖ. 

 

Merkinnällä osoitetaan kotieläintilat, joiden eläinmäärät ovat vähintään: 

· 75 kpl lypsylehmää 

· 200 kpl lihanautaa 

 

 
LÄHIPALVELUJEN ALUE, KYLÄTALO. 

 

 
SEURAKUNNALLISTEN TOIMINTOJEN ALUE. 

 

 
YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE TAI KOHDE. 

 

 

 
ENERGIAHUOLLON ALUE. 

 

 

 

Suurjännitelinja. 

 

 

 

Uusi voimajohto, voimajohdon sijainti ja tekninen toteutus tarkentuu lu-
pamenettelyn yhteydessä. 

 

 

Sähkölinja. 

 

 

Seututie melualueineen. 

 

 

 

Paikallistie 

 

 
Liityntäväylä. 
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Uusi liityntäväylä. 

 

5.4.2 Merkintöjen vaikutukset 

Toteavina merkintöinä niiden vaikutuksen ovat vähäiset. Kuitenkin "uusi liityntäväylä" -merkintä 
vaikuttaa lähiympäristössään tehden metsäisillä alueilla noin 10 metrin aukon puustoon ja ne ai-
heuttavat rakennuspaikkojen määrää vastaavan liikennehäiriön lähiympäristön nykyiselle asutuk-
selle. Uusi väylä ohjaa kuitenkin vain muutaman rakennuspaikan ryhmän liikenteen, joten liiken-
nemäärät yhtä uutta pääsytietä kohti jäävät rakentamisvaihetta lukuun ottamatta varsin vähäi-
siksi. 

5.5 Virkistys 

5.5.1 Merkintöjen kuvaus 

Kaava-alueella merkittävin virkistyskohde on joki itsessään, johon myös kaavaan merkityt laavut 
(2kpl) tukeutuvat. Virkistystä on käsitelty laajemmin kaavan perusselvitysraportin kohdassa 6.6. 
 
KAAVAMERKINNÄT: 
 

 VIRKISTYS 

 
Laavu. 

 

5.5.2 Käytetty tietopohja 

Virkistyskohteet perustuvat lähtömateriaaliin, perusselvitysvaiheen maastoselvityksiin sekä 
maanomistajakyselyyn. 

5.5.3 Merkintöjen vaikutukset 

Merkinnällä turvataan vapaa-alueita. Yksityisten maanomistajien osalta rakennusoikeus on siir-
retty toisaalle, joten merkintä ei ole maanomistajalle kohtuuton eikä aiheuta korvausvelvollisuut-
ta. 

5.6 Suojelualueet 

5.6.1 Merkintöjen kuvaus 

Kaava-alueen suojelutilannetta on käsitelty perusselvitysraportin kohdassa 4.9. Koko alue kuuluu 
koskiensuojelualueeseen ja koko Lestijoen uoma on Natura-aluetta. Jokea koskeva Natura-alueen 
vaikutusarvio on laadittu kaavaehdotuksen laadinnan yhteydessä. 

5.6.2 Natura-alueen vaikutusarvio 

Natura-vaikutuksia on voitu arvioida kattavien selvitysten pohjalta, sillä Lestijokea on tutkittu 
runsaasti ja vesistöä koskevia suojeluohjelmia on paljon. Vaikutusarvio on tehty kattavista perus-
tiedoista ja kyseessä olevan kaavaan nähden riittävistä selvityksistä. Vaikutusten kohteiden tun-
nistamisessa on käytetty apuna myös Lestijoelle aikaisemmin laadittua Natura-arviota (Hautala 
2004) suojelusuunnitelmia sekä Natura-tietokantalomakkeita. Natura-arvio on tehty noudattaen 
uusinta kaavarajausta, jossa Sykäräisten itäpuolinen alue (Hirvikoski-Paukaneva) ei kuulu enää 
kaavaehdotukseen. 
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Kaava-alueen vaikutuspiirissä on kaksi Natura 2000 – ohjelmaan sisällytettyä aluetta: 
 
Lestijoki (FI1000057) keskeisesti hankealueella 
Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit: 

Jokisuistot 1 % 

Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 20 
% 

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion 
fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta 

10 
% 

* = priorisoitu luontotyyppi 
 
Lestijoen yläjuoksu ja Paukaneva (FI1001005) n. 3 km hankealueesta 
Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit: 

Humuspitoiset lammet ja järvet 0 % 
Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranun-
culion fluitantis ja    Callitricho-Batrachium-
kasvillisuutta 

4 % 

*Aapasuot 86%
*Puustoiset suot 2 % 

* = priorisoitu luontotyyppi 
 

Luonnonsuojelulain (LSL 65§) mukaan tulee hankkeen toteuttajan arvioida vaikutukset Natura 
2000 – verkostoon, mikäli hanke itsessään tai muiden hakkeiden yhteydessä merkityksellisesti 
heikentää valtioneuvoston Natura 2000 – verkostoon ehdottaman tai sisällytetyn alueen luon-
nonarvoja. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen, jos on osoitettavissa 
hankkeesta koituvan em. seuraamuksia (LSL 66§). Arvioinnissa katsotaan keskeisesti niitä luon-
toarvoja, joiden perusteella alue on otettu mukaan Natura 2000 – ohjelmaan. Natura 2000 – oh-
jelma perustuu EY:n luontodirektiiviin, jossa määritellään yhteisön tärkeinä pitämien luontotyyp-
pien ja lajien suojelutason säilyttäminen suotuisana.  
Tämän arvioinnin tarkoituksena on arvioida niiden luontotyyppien ja lajien suotuisa suojelun taso, 
joita hankkeen vaikutuspiirissä oleville Natura-alueille on kirjattu esiintyvän. Vaikutusarviossa on 
keskitytty em. alueiden kannalta kaavahankkeen mahdollisesti aiheuttamiin merkittävimpiin vai-
kutuksiin. lähtökohtaisesti kaavahankkeen arvioidaan alitavan selvästi merkityksellisen haitan 
kynnyksen molempien Natura 2000 – alueiden kohdalla ja mahdolliset vaikutusten arvioidaan 
koskeva lähinnä Lestijokea, ei sen yläosaa. 
 
Lestijoen tila 
Lestijoen vesistön maakunnallisessa tilatarkastelussa lestijoen suualue kuuluu tärkeimpään I 
luokkaan viisiportaisessa tarkasteluasteikossa (I-V) perusteluinaan valtakunnallisesti ja kansalli-
sesti arvokas biologinen pääoma ja huomattava suojeluarvo, jonka tila on erittäin kriittinen. Ve-
denlaadun uhkatekijät ovat happamuus, kiintoaine rauta ja alumiini. Keskiosaltaan lestijoki kuu-
luu luokkaan II ja yläosaltaankin Purontaan ja Paukanevan vesistöalueilta luokkaan I. Luokitus ei 
täysin vastaa vesipuitedirektiiviä, sillä parasta direktiivin mukaista luokkaa ei olisi voitu käyttää 
täysin luonnontiaisten kohteiden puuttuessa. 
Lestijoella elää uhanalaisena yhtenä viidestä joesta maassamme meritaimenkanta. Lisäksi joessa 
elää vaellussiikaa, harjusta ja tammukkaa ja eteläisimpänä jokena Pohjanlahdella kohtalaisen 
hyvä nahkiaiskanta. Alaosalle nousevat meritaimenen kannat ovat pienentyneet, mutta lisäänty-
minen joessa on edelleen mahdollista ja rannikolla jokisuulla esiintyy hyviä olosuhteita ilmentä-
vää valkokatkaa. Nahkiainen esiintyy Korpelan padolle saakka. Padon yläpuolella lestijoen keski-
osalla on hyvä ekologinen potentiaali nahkiaisen ja taimenen kannalta. Lestijoen yläosalla joki 
kulkee runsaskoskisena ikiaikaisessa kanjonissa ja osuuden rapukanta on hyvä ja alueelle istute-
taan taimenta. Paukanevan alueella joki virtaa soidensuojelualueen halki, jolla elää hyvää ekolo-
gista tilaa ilmentäviä uhanalaisia vesihyönteisiä. Ehkä juuri hyvän hyönteistilanteen vuoksi joen 
yläosan kosket on Keski-Pohjanmaan merkittävin koskikarojen talvehtimisalue. (Jokela & Pakka-
la, 2004) 
 
Merkittävimmät vaikutusmekanismit ja todennäköisyys kaavahankkeessa 
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 Veden pilaantuminen (epätodennäköinen) 
Lestijoki on suojeltu Natura 2000 – ohjelmassa vesialueeltaan ja suojeluarvot on katsottu 
voitavan säilyttää vesilain ja koskiensuojelulain mukaisesti luonnontaloudellista kehittämis-
suunnitelmaa noudattaen. Lestijoen veden laatu ei ole Lestijoen luonnontaloudellisen kehit-
tämissuunnitelman mukaisella tasolla. Jos vedenlaatutavoitteena Natura-arvioinnissa pide-
tään luonnontaloudellisen kehittämissuunnitelman mukaista tasoa, uutta ravinnekuormitusta 
ei kaavahankkeesta saisi syntyä. Valuma-alueen maankäyttö on suunniteltava em. syystä 
erityisen huolellisesti. Koska uusien rakennuspaikkojen jätevedet johdetaan joko puhdista-
molle tai talouskohtaisiin nykyaikaisiin puhdistamoihin, merkittävää pilaantumisvaaraa ei ole 
kaavoituksen mukaisen rakentamisen toteutuessa olemassa. Maa- ja metsätalous ovat suu-
rimpina kuormituslähteinä ja niiden osalta kaavaehdotus on nykytilanteen toteava. Maatalou-
den ja metsätalouden viljely- ja kasvatusmenetelmät etenkin lannoittaminen ja suojavyöhyk-
keet ovat merkittävimmässä roolissa kuormituksen vähentämisessä, jonka suhteen kaavoi-
tuksessa on tukeuduttu laadittuihin suojavyöhykesuunnitelmiin. Vaikka uusia suojavyöhyk-
keitä ei kaavassa osoitetakaan, on jokivarren metsien ja metsäisten vyöhykkeiden säilyttämi-
sellä kuormitusta vähentävä vaikutus jatkossakin. Jyrkästä profiilista, vähäisistä suvannoista 
sekä vuolasvirtaisesta uomasta johtuen ravinteet ja kiintoaineet kulkeutuvat joessa tehok-
kaasti alavirtaan täten vähäisetkin kuormitukset voivat kasaantua suvantoihin. Kaava-
alueella ei ole pohjavesialuetta. Varovaisuusperiaatteen vuoksi jyrkkiin törmiin ja lähelle ran-
taviivaa (sauna 15 muut rakennukset 25 metriä) ei rakentamista ole osoitettu. 

 
 Virtaaman ja valunnan muutokset (epätodennäköinen) 

Suunniteltu maankäyttö ja uudet rakennuspaikat eivät vaikuta virtaaman muutoksiin. Lesti-
joen virtaaman muutoksiin vaikuttaa merkittävimmin säännöstely. Lisärakentamisen vaikutus 
kohdistuu vain piha-alueilta tapahtuvaan valuntaan, hulevesien purkupisteen sijoittumiseen, 
jolla ei ole vaikutusta joen virtaamiin.  

 
 Vaikutukset uomaan sekä estevaikutukset (epätodennäköinen) 

Kaavaehdotuksella ei ole vaikutusta jokiuomaan tai veden virtaamaan, sillä hankkeeseen ei 
sisälly siltahankkeita tai merkittäviä ruoppauksia. Valuntaan kohdistuvat vaikutukset ovat 
erittäin pieniä ja niillä voisi olla käytännössä vaikutusta lähinnä rakennuspaikkojen sijoittelun 
kannalta. Kaavaehdotuksen rakennuspaikat on sijoiteltu kartta- ja ilmakuvaperusteisesti sekä 
tarkennettu maastossa maanomistajakyselyn, luontoselvitysten, rakennusinventointien ja ra-
kennuspaikkojen tulvavaaramittausten yhteydessä ja soveltumattomat paikat on siirretty tai 
poistettu. Vaikutuksia kosteikkoluontoon tai virtavesiin ei täten katsota syntyvän. Ekologiset 
yhteydet on pyritty huomioimaan jokivarren luontotyypeillä arvokkaiden luontokohteiden 
osoittamisen lisäksi rakennuspaikkojen sijoittelulla olemassa olevan rakennuskannan yhtey-
teen tai ryppäisiin. 

 
 Luontotyyppien tuhoutuminen tai heikentyminen 

Natura-alueille tai niiden välittömään läheisyyteen ei ole osoitettu luontotyyppejä heikentäviä 
uusia toimintoja. Uudet rakennuspaikat sijoittuvat olemassa olevan rakennuskannan yhtey-
teen tai jo muutoin muuttuneille (metsätalous) tavanomaisille luontotyypeille. 

 
 Lajiston tuhoutuminen tai elinolosuhteiden heikentyminen 

Lestijoki on tärkeä elinympäristö harvinaistuneille ja uhanalaisille lajeille, joista on käsitelty 
kaavoituksen kannalta keskeisimpiä. Suurin osa Natura-tietokantalomakkeiden lajistosta on 
tavanomaisia lajeja tai niiden esiintymät (mm. mainitut direktiivilintulajit) eivät ulotu vaiku-
tusalueelle.  
 
Arviointi on kohdistettu seuraaviin lajeihin: 

o Saukko (kirjattu Natura-tietokantalomakkeeseen liitteen II lajina) kuuluu Lestijoen 
eläimistöön ja sen elinympäristöä on inventoitu kaavahankkeen aikana talvijälki-
seurannalla sulapaikoilla.  Koskipaikat ja tiedossa oleva pesäpaikka on huomioitu 
rakennuspaikkojen sijoittelussa. 
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o Koskikara (liittyy vesiekosysteemin tilaan ja saukon elinympäristöön) Lestijoen lat-
vat on koskikaran kannalta keskeisiä elinympäristöjä Keski-Pohjanmaalla talvi-
kaudella. Ruoanhankinnan kannalta keskeiset koskipaikat on huomioitu kaavaeh-
dotuksessa rakennuspaikkojen sijoittelussa. 

o Meritaimenen (liittyy vesiekosysteemin tilaan ja saukon elinympäristöön) kannalta 
Lestijoki on erityisen merkittävä elinympäristö, jonka esiintymiseen ja lisääntymi-
seen vaikuttavat keskeisesti vedenlaadun säilyminen, säännöstely ja kalastami-
nen. Vesialueelle ei kohdisteta muutoksia kaavaehdotuksessa. 

o Nahkiainen ja pikkunahkiainen (kirjattu Natura-tietokantalomakkeeseen liitteen II 
lajina)  

o Uhanalainen laji tietokantalomakkeessa viitannee suuriin petolintuihin, joihin kaa-
vahankkeella ei katsota olevan vaikutusta riittävän etäisyyden johdosta. 

Lieventämisvaihtoehdot ja kompensaatiot 
Lieventämisvaihtoehdot on huomioitu sijoitussuunnittelun myötä, eikä kaava aiheuta sellaisia 
vaikutuksia, jotka vaatisivat kompensaatioita. 
 
Arviointiin liittyvät epävarmuustekijät tuloksien kannalta 
Vaikutusarvioinnissa kaavan oletetaan toteutuvan ehdotuksenmukaisesti, eikä kaavan vastaista 
maankäyttöä huomioida vaikutusarvioinnissa.  
 
Direktiivin mukainen suojelun toteutuminen kaavassa 
Direktiivissä suojelulla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen pitämään elinympä-
ristöjen ja lajien suojelutilanteen suotuisina tai palauttamaan ne suotuisiksi. Vaikutusten kannalta 
merkittävimpien kohteiden ja toimintojen huomioiminen kaavaehdotuksessa, jotka eivät kaikki 
suoranaisesti perustu Natura-arviointitarpeeseen: 
 

 Vedenlaatu  
kuormituksen lisääntymisen välttäminen nykyaikaisilla vesiensuojelumenetelmillä vedenlaa-
dun säilyttämiseksi ja mahdollisesti parantamiseksi. 

 
 Kalojen lisääntymisalueet  

pienvesien, suvantojen ja kosteikkojen huomioiminen lajiston elinympäristönä arvokkaina 
luontokohteina ja niiden jättäminen rakentamisen ulkopuolelle. kosteikkojen muuttuminen  
 
Rantakosteikkojen huomioiminen on osa tulvasuojelua, vesiensuojelua sekä monimuotoisuu-
den säilyttämistä. Kosteikot tai niiden edustat ovat myös arvokkaita alueita nahkiaisten ja 
virtavesikalojen poikasille. Kosteikot, purouomat ja norot on lähtökohtaisesti huomioitu lä-
hiympäristöineen kaavaehdotuksessa siten, että niiden edustalle ei ole osoitettu toiminnalli-
suutta vaarantavia toimintoja tai ne on huomioitu kaavaehdotuksessa luonnon monimuotoi-
suuden kannalta arvokkaina ympäristöinä. Täten kaava tukee kosteikkojen osalta myös kala-
taloudellisia kunnostustoimia ja vesiensuojelusuunnitelmia.  
 
 Eroosiotörmät  

eroosion kannalta keskeisten jyrkkien tulvalehtojen tunnistaminen sekä eroosion välttäminen 
maanpinnan poiston yhteydessä rakennuspaikkojen sijoittelulla. 

 
 Arvokkaat luontokohteet  

ekologisien yhteyksien ja askelkivien luominen lajistolle suojelualueiden välillä ympäristöar-
voja omaavien vapaiden alueiden säilyttämisellä. 

 
 Kosket  

koskien säästäminen lähiympäristöineen muuttavalta maankäytöltä niin, etteivät luontokoh-
teen ominaispiirteet ja pinta-ala vaarannu tulevaisuudessa lajiston kannalta epäedullisesti. 
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 Arvokas lajisto 
elinympäristöjen (koskien ja merkittävien rantaosuuksien) huomioiminen kaavaehdotuksessa, 
niin että lajisto kykenee säilyttämään elinkelpoisen kantansa pitkälläkin aikavälillä. 

Lähteet: 
Hautala, A. 2004. Nuorasen-Vilskannevan mahdollisen turvetuotannon vaikutusten arviointi Natu-
ra 2000 –alueisiin. 
Jokela&Pakkala, 2004. teoksessa Soiden moninaiskäyttö, turvetuotanto Keski-Pohjanmaan maa-
kuntakaavassa 2004) 

5.6.3 Käytetty tietopohja 

Osayleiskaavan alueelle sijoittuvat luonnonsuojelualueet on saatu ympäristöhallinnon OIVA-
tietopalvelusta. Yksityisten perustamien suojelualueiden rajaukset on saatu maanmittauslaitok-
sen maastotietokannasta.  

5.7 Muinaisjäännökset 

5.7.1 Merkintöjen kuvaus 

Osayleiskaavassa on osoitettu muinaismuistolailla rauhoitetut kiinteät muinaisjäännökset, 
joita kaava-alueelle sijoittuu 4. Kohteet osoitetaan kohdemerkintöinä (sm). Tervahaudat 
on osoitettu omalla merkinnällään. 

 
KAAVAMERKINNÄT: 
 

 

 
Muinaismuistokohde, numero viittaa kaavaselostukseen. 
Alueella sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. 
Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen 
on muinaismuistolain nojalla kielletty. 
 
Aluetta ja sen lähiympäristöä koskevista suunnitelmista ja toimenpiteistä 
tulee pyytää Museoviraston lausunto. 

 

 

 
Tervahauta: elinkeinohistoriallinen muistomerkki. Kohdetta koskevista 
toimenpiteistä on neuvoteltava museoviranomaisten kanssa. 
 

5.7.2 Kohdekuvaus  

Kohdenumero 
kaavakartalla 

Muinaisjäännösrekis-
terinumero 

Kohteen nimi Tyyppi  Ajoitus 

1 1000010986 Hillilänkoski työ- ja  
valmistuspaikat  

historiallinen 

2 1000010988 Sämpilänkoski työ- ja  
valmistuspaikat  

historiallinen 

3 1000010991 Hekkalankoski teollisuuskohteet  historiallinen 

4 1000010993 Saarenpäänkoski työ- ja  
valmistuspaikat  

historiallinen 

 
Kaavaluonnosvaiheessa mukana ollutta Hillilän Seljänharjun kohdetta ei tämän inventoinnin yh-
teydessä enää löydetty, joten sitä ei ole merkitty kaavaehdotukseen. Muinaisjäännösrekisterin 
mukaan Sämpilän talon maalla, hiekkakankaalla on kivikasa, joka on halkaisijaltaan 13 m, kor-
keudeltaan 1,5 - 2 m ja keskeltä painunut. Noin 10 m kasasta kaakkoon on maassa soikea sy-
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vennys, joka on 0,5 - 0,75 syvä, 15 m pitkä ja 10 m leveä. Vielä 5 m kaakkoon alkaa 48 m pitkä, 
2- m leveä ja 0,5 m korkea kiviaita, joka on yhdensuuntainen polun kanssa. Aidan kaakkoispääs-
sä on levennys. (Takala 1894.)   
    
Nyt tehdyssä inventoinnissa todettiin seuraavaa: Jussila & Sepänmaa 2012: Alueella ei havaittu 
mitään kuvaukseen sopivaa tai muutakaan muinaisjäännökseen viittaavaa. Alueella on mm. uu-
disrakennuksia ja pihamaata, sekä peltoa ja alavaa metsämaata. 

5.7.3 Käytetty tietopohja 

 
Museoviraston muinaismuistorekisteri. 
  
Kalajoki, Kannus, Toholampi; Lestijokilaakson osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi, 
Mikroliitti Oy 2012. 

5.7.4 Merkintöjen vaikutukset 

Aluetta suojaa muinaismuistolaki. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen 
kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta ja sen lähiympäristöä koskevista suun-
nitelmista ja toimenpiteistä tulee pyytää museoviraston lausunto. 

5.8 Erityiset kulttuuriympäristöarvot 

5.8.1 Merkintöjen kuvaus 

Erityisiä kulttuuriympäristö-arvoja on esitetty kaavassa merkinnällä maakunnallisesti merkittävä 
rakennettu kulttuuriympäristö (ma-2). Kulttuuriympäristöä on käsitelty perusselvitysraportin 
kohdissa 4.1, 4.1.1, 4.1.2 ja 7. 
 
KAAVAMERKINNÄT: 
 

 
MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ. 

Maisemallisesti arvokkaat peltoalueet on pyrittävä säilyttämään avoimena 
ja rakentamattomana. 

 
Alueelta laadittiin osana perusselvityksiä erillinen rakennusinventointiraportti. Alueelle sijoittuvat 
kohteet on jaettu kahteen arvoluokkaan, maakunnallisesti arvokkaat kohteet (M) ja paikallisesti 
huomionarvoiset kohteet (P) alueelta aiemmin tehdyn selvityksen mukaisesti. Seuraavassa on 
esitetty kohteet ja niiden arvoluokat. Tarkemmat kuvaukset sekä valokuvat on esitetty erillisessä 
rakennusinventointiraportissa, joka on tämän kaavaselostuksen liitteenä. 
 
KAAVAMERKINNÄT: 
 

Maakunnallisesti/paikallisesti arvokas rakennus, numero viittaa kaavaselostukseen. 

Kohde tulee säilyttää sen maisemallisten, rakennustaiteellisten ja/tai kulttuurihistori-
allisten arvojensa vuoksi. kohdetta ei saa purkaa ilman purkamislupaa. Purkamislu-
van käsittelyn yhteydessä museoviranomaiselle tulee antaa mahdollisuus lausunnon 
antamiseen. 

Kohdetta kunnostettaessa tulee ensisijaisena lähtökohtana olla sen arvojen säilyttä-
minen ja/tai palauttaminen. Rakennuksissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden, 
käyttötarkoitusmuutosten sekä täydennysrakentamisen ja alueella tehtävien toimen-
piteiden tulee olla sellaisia, että alueen rakennushistoriallisesti/ kulttuurihistoriallises-
ti/ maisemakuvallisesti arvokas luonne säilyy. alueella ei saa tehdä sellaisia toimenpi-
teitä, jotka vähentävät sen suojeluarvoa. 
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Kohdenumero kaa-
vakartalla 

Kohde Arvoluokka 

1 Korvensalo P 

2 Ojatalo P 

3 Silahka P 

4 ja 5 Hillin talot P 

6 Mäkelän talot P 

7 Kinaren talot M 

8 Hillilän koulun entinen opettajien 
asuntola 

P 

9 Hillilä, Ala-Hillilä P 

10 Hillilä P 

5.8.2 Käytetty tietopohja 

Kulttuuriympäristöjen ja maisema-alueiden selvitykset perustuvat seuraaviin pääosin selvityksiin 
ja lähteisiin: 
 

 Museoviraston aineistot, erityisesti RKY 2009 (RKY on Museoviraston laatima inventointi, 
joka on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin pe-
rustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi ra-
kennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen). 

 Museoviraston kulttuuriympäristön rekisteriportaali (muinaismuistot ja rakennusperintö) 
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx 

 Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet; Keski-Pohjanmaan liitto & 
Sigma Konsultit 2000. 

 Keski-Pohjanmaan perinnebiotoopit; Länsi-Suomen ympäristökeskus 1999 (alueelliset 
ympäristöjulkaisut 112). 

 Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan vaiheet 1, 2 ja 3; Keski-Pohjanmaan liitto. 

 Elinvoimainen Lestijoen vesistö – hanke ja sen julkaisut:  

o Meidän joki – Lestijoen vesienhoidon käsikirja, 2010 

o Lestijokeen rajautuvien peltojen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma, Toholampi, 
2009 

o Lestijokeen ja Lestijärveen rajautuvien peltojen suojavyöhykkeiden yleissuunnitel-
ma (Kalajoki (Himanka), Kannus ja Lestijärvi); luonnos 5.8.2010. 

 Lestijokilaakson maisemanhoitosuunnitelma - Toholammin alue; Perälä T. & Jormola J. 
Suomen ympäristökeskus, Länsi-Suomen ympäristökeskus & Toholammin kunta 
/Alueelliset ympäristöjulkaisut nro 167) 2001.  

 Kaavan valmisteluun liittyvä maanomistajakysely. 

5.8.3 Kohteiden huomioiminen jatkosuunnittelussa 

Erityiset kulttuuriarvot on huomioitu alueiden kartallisen osoittamisen lisäksi myös kaavamäärä-
yksen kautta. 

5.8.4 Maisemallisesti arvokas peltoalue 

Osayleiskaavaan maisemallisesti arvokas peltoalue -aluemerkinnällä (MA) on osoitettu maakun-
nallisesti maisemallisesti arvokkaiden aluekokonaisuuksien, yhtenäisiä, maisemallisesti tärkeitä 
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viljelyspeltoja. Muita maisemaan liittyviä merkintöjä ovat: Alueen osa, joka tulisi säilyttää mai-
semallisista syistä metsäsaarekkeena ja näkymänuoli, jolla osoitetaan tärkeitä näkymiä jokilaak-
soon. 
 
KAAVAMERKINNÄT: 
 

 
MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE. 

Alueella sallitaan maatalouteen liittyvä rakentaminen. 

 

 

Alueen osa, joka tulisi säilyttää maisemallisista syistä metsäsaarekkeena. 

 

 

Näkymänuoli. Merkinnällä on osoitettu tärkeitä näkymiä jokilaaksoon. 

 

5.8.5 Merkintöjen vaikutukset 

Merkintöjen mukaiset alueet ovat vaikuttaneet kaavasuunnittelun kautta; uudisrakentamisen si-
joittumisessa on otettu nämä erityiset kulttuuriympäristöarvot huomioon sijoittamalla maankäy-
tön muutoksen mahdollistavat toiminnot, siis lähinnä uudet rakennuspaikat, pääosin alueiden ul-
kopuolelle tai siten että niistä on mahdollisimman vähän haittaa alueen erityisille arvoille. 

5.9 Erityiset luonnonympäristöarvot 

5.9.1 Merkintöjen kuvaus 

Erityisiä luonnonympäristöarvoja kuvaavat merkinnät on esitetty seuraavassa. 
 
KAAVAMERKINNÄT: 
 

 

VESIALUE. 

Merkinnällä osoitetaan Lestijoki, joka sisältyy Suomen Natura-2000 alu-
eeseen. 

 

 
Arvokas luontokohde, perinnebiotooppi, numero viittaa kaavaselostuk-
seen.Alueella sijaitsee arvokas luontokohde, joka on otettava huomioon 
alueen suunnittelussa. 

 

5.9.2 Käytetty tietopohja 

Natura-alueen rajaus on saatu OIVA – paikkatietopalvelusta. 
 
Keski-Pohjanmaan perinnebiotoopit; Länsi-Suomen ympäristökeskus 1999 (alueelliset ympäristö-
julkaisut 112). 

5.9.3 Merkintöjen kuvaus 

Vesialue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (W/s); merkinnällä osoitetaan Lestijoki, joka sisältyy 
Suomen Natura 2000 alueeseen. 
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Perinnebiotoopit (niityt, haat ja metsälaitumet) 

Kaava-alueella on vain yksi perinnebiotooppikohde; maakunnallisesti merkittävä Koivulan haka. 
 
Kohdenumero 
kaavakartalla 

Kohteen nimi Koko Kuvaus Arvoluokka 

1 Koivulan haka 0,2 ha Haka. P- 

5.10 Muut maa- ja metsätalousalueet 

5.10.1 Merkinnät 

Muut maa- ja metsätalousalueet on osoitettu kaavassa seuraavin merkinnöin. 
 
KAAVAMERKINNÄT: 
 

 
MAATALOUSALUE. 

Alueella sallitaan maatalouteen liittyvä rakentaminen. 

 

 
MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. 

Alueella sallitaan maatalouteen liittyvä rakentaminen. 

 

5.10.2 Merkintöjen vaikutukset 

Maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla sekä maatalousalueilla ovat ns. vapaa-alueita, joiden 
maankäyttö säilyy ennallaan, joten vaikutuksia kaavaan ei ole. 

6. KOKONAISMITOITUS 

Kaavaratkaisun kokonaismitoitus on esitetty koskien kaavaluonnosvaiheen rajausta (pois lukien 
Toholammin Sykäräisten jälkeinen alue, joka rajattiin pois kaavasta ehdotusvaiheessa).  
Yhteenlaskettuna rakentamista ranta-alueella koko kaava-alueella (Kalajoki, Kannus, Toholampi) 
on noin 447 paikkaa ja tällä kaavalla mahdollistetaan 195 uutta paikkaa, joten prosentuaalinen 
lisäys koko kaava-alueella on 43 %. Rantaviivaa suunnittelualueella on noin 130 km eli kaava-
alueen nykyinen rantaviivamitoitus on 3,4 rakennuspaikkaa / km ja kaavan mukainen mitoitus 
4,9 rakennuspaikkaa/km. 
 
Kaavaratkaisu ranta-alueella nykyisen asumisen ja uusien rakennuspaikkojen osalta on: 
 
Kunta Nykyisiä maatiloja 

ranta-alueella (koti-
eläintilat) 

Nykyisiä rakennuspaik-
koja ranta-alueella (kpl) 

Uusia rakennuspaikkoja 
ranta-alueella (kpl) 

Kalajoki 46 (3) 65 31 

Kannus 57 (16) 160 98 

Toholampi 34 (17) 85 66 
 
 
Ranta-alueiden ulkopuolella eli kuivalla maalla ei rakentamista osoiteta rakennuspaikkakohtaises-
ti vaan kaavan luonne tältä osin on aluevaraustyyppinen.  
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Kaavaratkaisu ranta-alueen ulkopuolella nykyisen asumisen ja uusien rakennuspaikkojen osal-
ta on: 
Kunta Nykyisiä maatiloja 

(kotieläintilat) 
Maatalouden suuryksi-
köitä (vaikutusalueella) 

Nykyisiä rakennuspaik-
koja (noin kpl) 

Kalajoki 44 (8) 1 100 

Kannus 24 (5) 8(1) 180 

Toholampi 86 (38) 14(2) 140 
 
Erillinen saunarakennus, joka ei sijoitu rakennusalueelle on osoitettu omalla symbolillaan "s" ym-
pyrän sisällä. Saunoja on osoitettu seuraavasti: 
 
Kunta Nykyinen erillinen saunan ra-

kennuspaikka 
Uusi erillinen saunan ra-
kennuspaikka 

Kalajoki (Himanka) 0 5 

Kannus 2 15 

Toholampi 0 8 

7. VAIKUTUSTEN YHTEENVETO (KOKONAISVAIKUTUK-
SET) 

Vaikutusten arvioinnin osakohteet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lain 9 §:n ja -
asetuksen 1 §:n mukaan voidaan kaavan vaikutukset tiivistää seuraavasti: 
 
Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön uusi asutus vaikuttaa naapuruston häiriövaikutuksen 
sekä liikenteen lisääntymisenä, maisemamuutoksina sekä vapaan rannan osuuden vähenemise-
nä.  Uusi asutus liittyy kokonaisuudessaan päätieverkkoon alempiasteisen tieverkon välityksellä 
joten uusia päätieliittymiä ja sen myötä liikenneturvallisuusongelmia ei suoranaisesti synny. Uusi 
asutus kuitenkin lisää liikennemääriä sekä alempiasteisella tieverkolla että päätiestöllä.  
 
Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon muutokset ovat vähäiset. Lisääntyvä asu-
tus lisää lähinnä vesistön hajakuormitusta, mutta tiukentuneet määräykset pitävät kuormituksen 
kasvun kohtuullisena.  
 
Voitaisiin päätellä, että asumisen määrän kasvaessa vajaalla puolella nykyisestä kasvaa myös 
sen aiheuttama hajakuormitus. Käytännössä kuormitus tullee kuitenkin pienentymään koska kes-
kimääräinen jäteveden käsittelyn tehokkuus kasvaa. Mikäli arvioidaan jäteveden käsittelyn tehos-
tuvan nykyisillä alueilla 2-kertaiseksi, laskisi kuormitus 100 teoreettisesta yksiköstä 50:een. Uu-
den rakennuspaikat tulevat automaattisesti tehostuvat jätevedenkäsittelyn piiriin eli lisäys olisi 
noin 25 yksikköä. Siten kokonaiskuormitus laskisi kaavan toteuduttua sadasta yksiköstä 75 yk-
sikköön.  
 
Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin uuden loma-
asutuksen vaikutukset on pyritty pitämään mahdollisimman vähäisinä selvittämällä ja osoittamal-
la kaikki keskeiset luontoarvot. Kaavassa nämä arvot on osoitettu lähinnä MY -alueina riittävin 
reuna-aluein. Uutta loma-asutusta ei ole osoitettu MY -alueille, mutta muutamia uusia paikkoja 
kuitenkin välittömästi MY -alueen tuntumaan. Kaavan vaikutukset jäävät siten vähäisiksi em. 
ympäristöarvoihin. 
 
Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 
kaavalla on vaikutuksia. Yhdyskuntarakenteen kannalta uusi asutus sijoittuu pääsääntöisesti ny-
kyisen asutuksen läheisyyteen, joten siltä osin vaikutukset ovat kuitenkin vähäisiä. Asumiselle 
varattujen alueiden osoittamisen taustana on käytetty myös edullisuusvyöhyketarkastelua, jonka 
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vaikutuksesta alueet on sijoitettu yhdyskuntarakenteellisesti mahdollisimman edullisesti kuitenkin 
niin että maanomistajien tasapuolinen kohtelu on varmistettu. 
 
Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön uudella 
asutuksella on vähäinen vaikutus uusien rakennuspaikkojen sijoittelun periaatteiden johdosta. 
Maisemallisesti arvokkailla alueilla uudet rakennuspaikat on sijoitettu nykyistä kylärakennetta 
vahvistavasti tai alueen metsäisille osuuksille. Kylärakenteeseen on osoitettu aukkoja näkymien 
säilymiseksi jokilaaksoon. Maisema-alueelle on osoitettu uusia rakennuspaikkoja näiden periaat-
teiden mukaisesti ja siten vaikutukset maisemaan jäävät vähäiseksi. 
 
Kulttuuriperinnön osalta keskeistä on myös kiinteiden muinaisjäännösten säilymisen turvaami-
nen. Kiinteät muinaisjäännökset, on sellaisenaan huomioitu suunnittelua rajoittavana tekijänä ja 
uusia rakennuspaikkoja ei ole sijoitettu niiden läheisyyteen. Paikkojen säilymisen turvaksi on li-
säksi annettu asianomaiset määräykset. 
 
Rakennetun ympäristön arvoja ovat myös rakennusryhmät ja pihapiirit, jotka on inventoitu 
osayleiskaavan suunnittelutarkkuuden mukaisesti (erillinen selostusliite). Nämä kohteet on huo-
mioitu omina merkintöinään sekä lisäksi annettu asianomaiset määräykset. Vaikutukset rakenne-
tun ympäristön arvojen säilymismahdollisuuksiin ovat näin hyvin vähäiset. 
 
Kaavaratkaisun vaikutukset alueen yrityksiin sekä alkutuotantoon jäävät vähäisiksi. Pienyri-
tyksiä voi edelleen, kaavan estämättä, sijoittua kaavan asumiselle varatuille alueille ja myös vai-
kutukset alkutuotantoon jäävät vähäisiksi uusien rakennuspaikkojen sijoittelun ja määrän vuoksi. 
Yhtenäisiä suuria pelto- tai metsäalueita ei osoiteta rakentamiselle, vaan ne jäävät edelleen vilje-
ly- ja metsätalouskäyttöön. Toisaalta uusien rakennuspaikkojen osoittaminen kylille mahdollistaa 
uusien asukkaiden tulon alueelle ja sitä kautta kylien säilymisen elinvoimaisina. 

8. VIRANOMAISYHTEISTYÖ JA OSALLISTUMINEN 

8.1 Viranomaisyhteistyö 

Kaavan suunnitteluvaiheen viranomaisyhteistyö on muodostunut viranomaisneuvottelusta sekä 
useita erillisistä työpalavereista. Oheiseen taulukkoon on kirjattu myös kaavatyötä ohjanneen oh-
jausryhmän kokoukset. 
 
Keskeiset yhteydenpitovaiheet ovat olleet: 
 
30.6.2010 Ohjausryhmän aloitusneuvottelu 

- Sopimustilanne 
- Yhtyshenkilöt 
- Vireilletulosta ilmoittaminen 
- Työohjelma a aikataulu 
- Materiaalin hankinta 
- Maanomistajakysely 

 
15.10.2010 Työpalaveri 

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyys 
- Kaavan mitoitusperiaatteet 
- Lestijoen Natura-alue 
- Maanomistajakyselyn tilanne 

 
27.10.2010 Ohjausryhmän kokous 

- ELY-keskuksessa käydyn neuvottelun muistio 
- Maanomistajakyselyn tilanne 
- Kaavan mitoitusperiaatteet 
- Vireilletulosta ilmoittaminen 
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- Verotusasiat 
- Lehtijutun tekeminen 

 
22.2.2011 Viranomaisneuvottelu 

- Perusselvitysraportti 
- Mitoitusperiaatteet 
- Maanomistajakyselyn analyysi 
- Rakennusinventointi 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyys 

 
1.3.2011 Ohjausryhmän kokous 

- Perusselvitykset 
- Viranomaisneuvottelun muistio 
- Verotuskäytäntö 

 
1.9.2011 Työkokous (ELY:n edustajat, tilaaja ja konsultti) 

- Kaavan rakenne 
- Tulvavaaran huomioiminen 
- Kaavaluonnoksen esitystapa 

 
16.11.2011 Viranomaisneuvottelu 

- Tulva-asiat 
- Kaavaluonnos ja viranomaisten kommentit 

 
13.4.2012 Viranomaisneuvottelu 

- Kaavaluonnoksesta saadun palautteen esittely 
- Viranomaisten puheenvuorot 

 
21.9.2012 Työkokous (ohjausryhmä, tilaaja, rakennusvalvonta ja konsultti) 

- kaavan tilanne  
- kaavaehdotuksen valmistelu ja aikataulu  
- kuntien rakennusvalvonnan ohjaus  
- kaavan mitoitusperiaatteiden tarkistaminen (Kalajoki ja Kannus) 

28.1.2013 Viranomaisneuvottelu 
- kaavaehdotus 
- viranomaisten kommentit 

 
5.9.2013 Työkokous (tilaaja, ELY-keskus ja konsultti) 

- ehdotusvaiheen kuulemisesta saatu palaute 
 

 
Lisäksi kaavaa on esitelty kuntapäättäjille seuraavasti: 
 
26.2.2011 Kannuksen teknistenpalveluiden lautakunta 

- Kaavan tilanne 
- Kaavan mitoitusperiaatteet 

 
15.3.2011 Kalajoen elinkeino- ja maankäyttötoimikunta 

- Kaavan tilanne 
- Kaavan mitoitusperiaatteet 

 
28.3.2011 Toholammin kunnanhallitus 

- Kaavan tilanne 
- Kaavan mitoitusperiaatteet 

 
11.1.2012 Kalajoen elinkeino- ja maankäyttötoimikunta 

- Kaavan tilanne 
- Kaavaluonnos 
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16.1.2012 Toholammin kunnanhallitus 
- Kaavan tilanne 
- Kaavaluonnos 

 
17.1.2012 Kannuksen teknistenpalveluiden lautakunta 

- Kaavan tilanne 
- Kaavaluonnos 

 
26.2.2013 Kannuksen teknistenpalveluiden lautakunta 

- Kaavaehdotus 
 

27.2.2013 Kalajoen elinkeino- ja maankäyttötoimikunta 
- Kaavaehdotus 

 
25.3.2013 Toholammin kunnanhallitus 

- Kaavaehdotus 
 

8.4.2013 Kalajoen kaupunginhallitus 
- Kaavaehdotus 

 
1.10.2013 Kannuksen teknistenpalveluiden lautakunta 

- Kaavaehdotus 
 

18.11.2013 Kalajoen kaupunginhallitus 
- Kaavaehdotus 

 

8.2 Maanomistajakysely kaavaluonnosvaiheessa 

Maanomistajakysely tehtiin syksyllä 2010 siten, että yhdelle kiinteistönumerolle lähetettiin yksi 
kysely vaikka omistajia olisi ollut useampikin. Samoin yhteen osoitetietoon lähetettiin vain yksi 
kysely vaikka henkilö saattoi omistaa useampia kiinteistöjä alueella. Osoitetiedot kerättiin väes-
törekisterikeskuksen tietokannasta. Kyselyjä lähetettiin ensin yhteensä 1093 kappaletta (Kalajo-
en Himanka 258 kpl, Kannus 345 kpl, Toholampi-Lestijärvi 490 kpl) ja muutamia yksittäisiä kyse-
lyitä lähetettiin vielä tämän jälkeen erillisten pyyntöjen perusteella. Vastausaikaa annettiin noin 
kaksi viikkoa, mutta myös myöhemmin tulleet vastaukset huomioitiin analyysissä. 
 
Kyselylomakkeella tiedotettiin hankkeen käynnistymisestä sekä pyydettiin alueen maanomistajia 
kirjaamaan tavoitteita, toiveita ja esityksiä suunnittelijan huomioitavaksi. Lisäksi kerättiin tietoja: 
 

Perustietoja 
• tilojen koosta ja käyttötarkoituksesta, 
• oleskelun laadusta ja kestosta suunnittelualueella, 
• rakennusten käyttötarkoituksista, koosta, iästä ja kunnosta, 
• jätehuollosta. 
 
Tavoitteista liittyen 
• maatalousyrittäjyyteen, 
• maankäyttöön ja rakentamiseen, 
• luonnonympäristöön ja maisemaan, 
• virkistyskäyttöön ja ympäristöhäiriöiden poistamiseen 
sekä 
• yleisiä mielipiteitä alueen kehityssuunnista. 

 
Vastauksia saatiin takaisin yhteensä 244 kappaletta (Kalajoen Himanka 55 kpl, Kannus 99kpl, 
Toholampi-Lestijärvi 90 kpl), vastausprosentin ollessa noin 23 %. Vastaavissa hankkeissa vasta-
usprosentti on ollut keskimäärin hieman yli 30, joten vastausprosentti jäi keskivertoa alhaisem-
maksi. Syinä tähän saattoivat olla vastausajan lyhyys (kaksi viikkoa) sekä maatalouden kannalta 
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kiireinen ajankohta syksyllä. Alhaisesta vastausprosentista huolimatta analyysin tulokset, joilla on 
pyritty tutkimaan vastaajien arvomaailmaa, ovat samansuuntaisia kuin yleensä vastaavissa kyse-
lyissä. On myös huomioitava, että kaavoihin liittyvissä maanomistajakyselyissä yleensä ne 
maanomistajat joilla on kaavallisia tavoitteita esim. uusien rakennuspaikkojen suhteen, vastaavat 
kyselyyn ja tältä kannalta tarkasteltuna tämäkin kysely on tuonut paljon tietoa kaavan laadinnan 
pohjaksi. 

8.3 Valmisteluvaiheen kuuleminen 

Valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin samanaikaisesti kaavaluonnosalueen kaikissa kolmes-
sa kunnassa. Kunnat käsittelivät kaavaluonnosta ja tekivät päätökset sen asettamisesta yleisesti 
nähtäville. Valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä jokaisessa kunnassa pidettiin suunnittelijan 
vastaanottopäivänä, jolloin oli mahdollisuus tulla henkilökohtaisesti keskustelemaan kaavasta 
yleisesti sekä saada perusteita kaavaratkaisulle. Kuulemistilaisuuksien ajankohdat ja saadut mie-
lipiteet kunnittain jakautuivat seuraavasti: 
 

• Toholampi 17.2.; mielipiteitä 17kpl 
• Kalajoki 20.2.; mielipiteitä 14kpl 
• Kannus 21.2.; mielipiteitä  37kpl 

 
Lisäksi saatiin yksi yleinen mielipide koskien maatalouden ja asutuksen ohjaamista alueella. 
 
Mielipiteissä keskeisiä näkökohtia olivat: 

• Rakennuspaikkojen lisääminen, siirtäminen tai poistaminen. 
• Saarimitoituksen lisääminen Kalajoella. 
• Uusjakoalueen huomioiminen Toholammilla. 
• Maatalouden ja asutuksen parempi ohjaaminen kaavalla. 
• Tulvarajan kyseenalaistaminen. 

 
Kaavanlaatija antoi mielipiteisiin vastineet, jotka kunnat hyväksyivät omalta osaltaan. Päätösten 
mukaiset muutokset on huomioitu kaavaehdotusta laadittaessa. 
Lausuntoja valmisteluvaiheen yhteydessä pyydettiin 15kpl ja saatiin seuraavilta (8kpl): 

- Museovirasto 
- K.H.Renlundin museo 
- Fingrid 
- Kannuksen osakaskunta 
- Pohjois-Pohjanmaan ELY 
- Kalajoen ympäristölautakunta 
- Oulun maakuntamuseo 
- Etelä-Pohjanmaan ELY 

 
Kaavanlaatija antoi saatuihin lausuntoihin vastineet, jotka kunnat hyväksyivät omalta osaltaan. 
Päätösten mukaiset muutokset on huomioitu kaavaehdotusta laadittaessa. Keskeisiä lausunto-
kohtia olivat: 

- arkeologisen kulttuuriperinnön huomioiminen inventoinnin kautta, 
- maatalouteen liittyvän rakentamisen salliminen kaikilla M-alueilla, 
- asumiselle varattujen alueiden sisäisten, avoimena säilytettävien alueiden korostami-

nen/rajaaminen pois asuinalueesta, 
- maatalouden ja asuinrakentamisen välisen suhteen parempi ohjaaminen, 
- rakennusoikeuden siirtämisen osoittaminen kaavakartalla, 
- rantavyöhykkeelle osoitettujen pientalo- ja loma-asuntojen rakennuspaikkojen tarkempi 

määrittely, 
- saunarakennuksen rakennuspaikan tarkempi määrittely, 
- luontokohteiden ja tervahautojen hoitoa ja suojelua koskevan määräyksen lisääminen, 
- Perinnebiotooppina huomioitava Koivulan haka Kalajoella, 
- luontoinventointien tekeminen tarvittavilla alueilla ja 
- Natura-arviointi. 
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8.4 Ehdotusvaihe 

Ehdotusvaihetta edeltävä viranomaisneuvottelu käytiin 28.1.2013 ja siinä sovittujen muu-
tosten jälkeen kunnat päättävät omalta osaltaan kaavamateriaalin asettamisesta julkisesti 
nähtäville. Kuntakohtaiset kaavaehdotukset olivat nähtävillä 30.4. - 31.5.2013 välisen 
ajan. Kunnat pyysivät viranomaisilta lausunnot kaavasta ja lausuntoja saatiin seuraavasti: 
  
 
Kalajoki:   

- Pohjois-Pohjanmaan museo; ei huomautettavaa. 
- Pohjois-Pohjanmaan ELY; tulvavaara-alueelle rakentaminen (lähinnä maatalouteen 

liittyvä), viranomaisneuvottelun järjestäminen. 
- Museovirasto; tervahautamerkintä. 
- Fingrid; ei huomautettavaa. 

 
Kannus:  

- K. H. Renlundin museo; maisema-alueen merkinnän tarkennus. 
- Etelä-Pohjanmaan ELY; tulvavaara-alueelle rakentaminen (lähinnä maatalouteen 

liittyvä), viranomaisneuvottelun järjestäminen. 
- Museovirasto; tervahautamerkintä. 
- Fingrid; ei huomautettavaa. 

 
Toholampi:  

- K. H. Renlundin museo; maisema-alueen merkinnän tarkennus. 
- Etelä-Pohjanmaan ELY; tulvavaara-alueelle rakentaminen (lähinnä maatalouteen 

liittyvä), viranomaisneuvottelun järjestäminen. 
- Museovirasto; tervahautamerkintä. 

 
Lausunnoista annettujen vastineiden pohjalta käytiin työneuvottelu kuntien, ELY-
keskusten ja konsultin kesken ja sovittiin kaavaan tehtävistä muutoksista: 
 

Yleismääräykset: 
 

 RAKENTAMINEN TULVAVAARA-ALUEELLE: 
Tulvavaara-alueelle ei saa sijoittaa mahdollisesti vesistöä ja vedenlaatua hei-
kentävää toimintaa. 
 

 RAKENNUSOIKEUDEN MÄÄRITTELY:  
Alle 2000m² suuruisten rakentuneiden rakennuspaikkojen rakennusoikeus on 
15 % rakennuspaikan pinta-alasta. 

 
Maisema-alueet: 
 

 MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ.  
Maisemallisesti arvokkaat peltoalueet on pyrittävä säilyttämään avoimena ja 
rakentamattomana. 
 

 VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS MAISEMA-ALUE. 
Rakentamisessa tulee ottaa huomioon alueen kuuluminen valtakunnallisesti ar-
vokkaaseen maisema-alueeseen ja erityisesti se, etteivät toimentpieet heiken-
nä laajaa jokilaaksonäkymää kaukomaisemassa.  
 

 MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ. Mai-
semallisesti arvokkaat peltoalueet on pyrittävä säilyttämään avoimena ja ra-
kentamattomana. 
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Muut merkinnät:  
 

Tervahauta: elinkeinohistoriallinen muistomerkki. Kohdetta koskevista toimen-
piteistä on neuvoteltava museoviranomaisten kanssa. 

 
Kuulemisen aikana kaavaehdotuksesta muistutuksia jätettiin seuraavasti: 

Kalajoki, 4kpl. Muistutuksissa toivottiin lisää rakennuspaikkoja sekä ranta-alueelle että 
ranta-alueen ulkopuolelle. Lopulliseen kaavaehdotukseen ei osoitettu uusia rantaraken-
nuspaikkoja, kuitenkin ranta-alueen ulkopuolisia rakentamisalueita laajennettiin noin kol-
men rakennuspaikan verran. 

Muuttuneiden rakentamisalueiden osalta järjestettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
32 § mukainen kuuleminen koskien niitä osallisia joita muutokset koskivat. Kuulemisen 
palautteena saatiin yksi muutosehdotus, jossa ei kritisoitu tehtyä muutosta vaan pyydet-
tiin osoittamaan lisää rakennusoikeutta kantatilan ranta-alueelle. Lisää rakennusoikeutta 
kantatilan ranta-alueelle ei osayleiskaavan mitoitusperiaatteiden mukaisesti ole kuiten-
kaan voitu osoittaa. 

Kannus, 11kpl. Muistutukset koskivat lähinnä rakennuspaikkojen lisäämistä tai niiden 
siirtämistä. Yksi muistutus koski maatalouden suuryksiköiden osoittamisen periaatteita. 

Lopulliseen kaavaehdotukseen osoitettiin yksi uusi mitoituksen mukainen rantarakennus-
paikka ja rakentamisalueita ranta-alueen ulkopuolella laajennettiin kahden rakennuspaikan 
verran. Rakennuspaikkoja siirrettiin tilojen sisällä muutamassa kohdassa ja rakentamis-
aluetta supistettiin maatalouden suuryksikön läheisyydessä Väli-Kannuksessa.  

 Toholampi 5kpl. Muistutukset koskivat joko rakennuspaikkojen siirtoa tai uusien raken-
nuspaikkojen osoittamista. Yksi muistutus koski yleisen uimarannan osoittamista. Lopulli-
seen kaavaehdotukseen osoitettiin yksi uusi mitoituksen mukainen rantarakennuspaikka 
sekä laajennettiin yhtä rakentamisaluetta ranta-alueen ulkopuolella. Lisäksi yhdellä tilalla 
tehtiin rakennuspaikkojen siirto. 

Ehdotusvaiheesta saadun palautteen perusteella tehtyjen muutosten jälkeen kaava siirtyy 
kuntakäsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 

8.5 Lehdistö 

Osayleiskaavaa on käsitelty Keski-Pohjanmaa ja Lestinjoki lehdissä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kokkolassa 13.2.2013 
 

   
Jouni Laitinen   Minna Vesisenaho 
Kaavan laatija   Suunnittelija 


