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KAAVOITETTAVA ALUE JA SITÄ OHJAAVAT SUUNNITELMAT 
Santaholman II asemakaavan kaavoitettava alue rajoittuu lounaassa Kalajokeen, koillisessa 

Ämmäntiehen ja etelässä vuonna 2010 hyväksytyn Santaholman asemakaavan alueeseen. Rajaus 

näkyy myös osallistumis- ja arviointisuunnitelman kansilehdellä. Kaavoitettavan alueen omistaa 

Kalajoen kaupunki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta. 

 

 

 

Kuva 2. Ote Keskustaajaman yleiskaavasta. Kuva 3. Ote ajantasaisesta asemakaavasta. 

 

 

Ympäristöministeriön 17.2.2005 vahvistamassa maakuntakaavassa (kuva 1.) Santaholman alue on 

merkitty A-merkinnällä taajamatoimintojen alueeksi: ”merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, 

teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja 

laajentumisalueita”. Maakuntakaavan muutos on käynnissä, ja sen ensimmäisen vaihekaavan 

luonnos on ollut nähtävillä syksyllä 2012. 



  

Kalajoen keskustassa on voimassa vuonna 1993 voimaan tullut Keskustaajaman osayleiskaava 

(kuva 2.), joka on oikeusvaikutukseton. Yleiskaava on osittain vanhentunut. Santaholman alue on 

merkitty osayleiskaavassa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Keskustan uuden 

osayleiskaavan laatiminen on käynnistetty. 

 

Suunnittelualueella on voimassa Kirkonseudun asemakaava (kuva 3.) vuodelta 1986. Kaavassa alue 

on merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Santaholmaan on valmistunut 

asemakaavan muutos suunnittelualueen eteläpuolelle vuonna 2010.  

 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN (OAS) TARKOITUS 
MRL 63§:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia suunnitelma osallistumis- ja vuoro 

vaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Tarkoitus on, että kaavan osalliset 

voivat saada tietoa kaavan lähtökohdista, aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. 

Kaavahankkeen tullessa vireille OAS asetetaan nähtäville, jotta kuntalaisilla on mahdollisuus esittää 

mielipiteensä osallistumis- ja arviointimenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.  

 

 

KAAVA-ALUE 
Santaholman asemakaava II:n alue rajoittuu vuonna 2010 voimaan tulleeseen Santaholman 

asemakaavan muutokseen, Kalajokeen sekä Ämmäntiehen. Pohjoisessa kaava rajoittuu 

Santaholman sahan piipun pohjoispuolelta Ämmäntiehen siten, että vanhan sahan alue jää tulevaan 

kaavaan. Saha-alueen vanhat rakennukset (piippu, saha ja voimalaitos) kuuluvat tarkasteltavalle 

alueelle. Kaavoitettava alue on nähtävissä myös kansilehden kartassa. 

 

 

KAAVAN TAVOITTEET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
Nyt kaavoitettavan alueen eteläiselle puolelle on vuonna 2010 valmistunut Santaholman 

asemakaava, jonka myötä joen rantaan on rakentumassa uutta omakotitaloaluetta. Nykyisessä 

Kirkonseudun asemakaavassa vuodelta 1991 koko Santaholman alue on teollisuusaluetta. 

Kaupungin tavoitteiden mukaista on mahdollistaa asuntorakentamista Havulan ja Santaholman 

läheisyyteen ja poistaa vanhaa Santaholman teollisuusalueen kaavaa alueen pohjoisosista. Kaavalla 

ratkaistaan kaava-alueen vanhojen rakennusten suojelu sekä tutkitaan niiden tulevaa käyttöä. 

Tarkoitus on osoittaa asutukselle lisää tilaa sekä järkevöittää ja siistiä Santaholman sahan entisiä 

alueita. Alueen eteläpuolelle jäävä Havulan huvila otetaan huomioon kaavoituksessa, jotta tärkeä, 

historiallinen maisema säilyy arvoisenaan.  

 

Santaholman II kaava-alue on lähes kokonaan rakennettua tai viljeltyä ympäristöä. Luontoarvojen 

kartoittamisesta keskustellaan viranomaisneuvottelussa. Kaava-alueen eteläpuolelle Santaholman 

asemakaavan muutosta 2010 varten on tehty luontoselvitys.  

 

Kaavamuutosalueelle on tehty yleissuunnitelma vuonna 2009. Santaholman rakennuksista on useita 

eri selvityksiä. Kuntoarviot piipusta, voimalaitoksesta ja sahasta on tehty 2011-2012.  

 

 

KAAVAN LAATIJA JA AIKATAULU 
Kaava laaditaan Kalajoen kaupungin omana työnä ja se valmistuu tavoitteellisesti lokakuussa 2013. 

Yksityiskohtaisempi aikataulu on selostettu jäljempänä osiossa Kaavoitusprosessi Kalajoella. 

 



  

OSALLISET JA VIRANOMAISTAHOT 
Osallisia ovat kaikki, jotka tuntevat itsensä osallisiksi. MRL 62§:n mukaan osallisia ovat alueen 

maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti 

vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on 

mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai 

suullisesti mielipiteensä. Viranomaisia ovat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne ja 

ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Pohjois-Pohjanmaan 

museo sekä Kalajoen kaupungin tekninen- ja ympäristölautakunta. Muita toimijoita ja 

palveluntarjoajia alueella ovat Pohjanmaan PPO Oy, Elenia Verkko Oy, Kalajoen Lämpö Oy sekä 

Osuuskunta Valkeavesi. Meneillään olevista kaavahankkeista saa tietoa kaavoitustoimesta sekä 

Kalajoen kaupungin nettisivuilta osoitteesta www.kalajoki.fi. 

 

 

KAAVOITUSPROSESSI KALAJOELLA 
Kaavoitusta säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus 

(MRA). Kalajoen valtuuston päätöksen 29.3.2001 26§:n mukaan maankäyttösopimuksista ja 

asemakaavan laatimisesta päättää kaupunginhallitus ellei kyseessä ole yhdyskuntakehityksen 

kannalta keskeiset tavoitteet, jolloin päättäjänä toimii valtuusto.  

 

 
1. KAAVAN VIREILLETULO JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

MRL 63§ 

Kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmoitetaan paikallislehdessä ja kirjeitse 

osallisille. Osalliset voivat esittää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle neuvottelua OAS:n riittävyydestä. 

 

2. KAAVAN VALMISTELU- ELI LUONNOSVAIHE 

MRL 62§, MRA 30§ 

Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen asetetaan nähtäville palautteen saamiseksi ja siitä pyydetään 

lausunnot viranomaisilta. Nähtävilläoloaikana kaavaluonnoksesta voi jättää mielipiteitä. Ensimmäinen 

viranomaisneuvottelu järjestetään valmisteluvaiheessa. Kaavaluonnos on tavoitteellisesti nähtävillä huhti-

toukokuussa 2013. 

 

3. KAAVAEHDOTUS 

MRL 65§, MRA 27§ 

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

Kaupunkilaisilla ja osallisilla on mahdollisuus tehdä kaavasta kirjallinen muistutus kaavan 

nähtävilläoloaikana. Muistutuksen tekijälle tiedotetaan kaavavaiheista jos hän niin haluaa, ja ilmoittaa 

yhteystietonsa (MRL 67§). Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. Kalajoella muistutukset käsittelee 

kaavoittaja, elinkeino- ja maankäyttötoimikunta ja kaupunginhallitus. Tarvittaessa ehdotusvaiheessa voidaan 

järjestää toinen viranomaisneuvottelu. Kaavaehdotus on tavoitteellisesti nähtävillä kesä-heinäkuussa 2013. 

 

4. KAAVAN HYVÄKSYMINEN 

MRL 52§ 

Kaupunginvaltuusto käsittelee kaavan hyväksymistä kaupunginhallituksen esityksestä. 

Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan paikallislehdessä. Kaavan hyväksymisestä voi valittaa hallinto-

oikeudelle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus voi tehdä kaupungille oikaisukehotuksen valitusajan kuluessa. 

Kaavan hyväksyminen tapahtuu tavoitteellisesti syyskuussa 2013. 

 

5. KAAVAN VOIMAANTULO 

MRA 93§ 

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


