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Asemakaavan muutos koskee Kirkonseudun asemakaava-alueen Rahvon osa-alueen
kortteleita 1606 ja 1609 sekä osaa korttelista 1608 sekä niihin liittyviä katualueita.
Asemakaavan laajennus koskee tilaa 31:10 sekä osia tiloista 11:98, 12:74, 21:17,
30:22, 30:25, 31:9, 143:71 ja 895:0:786.
Asemakaavalla muodostuvat Kirkonseudun asemakaava-alueen Rahvon osa-alueen
korttelit 1606, 1609, 1612-1617, osa korttelista 1608 sekä niihin liittyvät liikenne-, katuja virkistys- ja erityisalueet.
Asemakaavaselostus koskee Kalajoen kaupunginvaltuuston 25.06.2013, § 80 , hyväksymää asemakaavakarttaa.

KALAJOEN KAUPUNKI
RAHVON TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA
LAAJENNUS
ASEMAKAAVASELOSTUS
Asemakaavan muutos koskee Kirkonseudun asemakaava-alueen Rahvon osa-alueen kortteleita 1606 ja 1609 sekä osaa korttelista 1608 sekä niihin liittyviä katualueita. Asemakaavan laajennus koskee tilaa 31:10 sekä osia tiloista 11:98, 12:74, 21:17, 30:22, 30:25, 31:9, 143:71 ja
895:0:786.
Asemakaavalla muodostuvat Kirkonseudun asemakaava-alueen Rahvon osa-alueen korttelit
1606, 1609, 1612-1617, osa korttelista 1608 sekä niihin liittyvät liikenne-, katu- ja virkistys- ja
erityisalueet.
Asemakaavaselostus koskee Kalajoen kaupunginvaltuuston 25.06.2013, § 80, hyväksymää
asemakaavakarttaa.

Kaava-alueen sijainti ja nimi
Asemakaava-alue sijaitsee noin kolme kilometriä Kalajoen ydinkeskustasta pohjoiseen. Kaavaalue on kooltaan noin 45,6 hehtaaria. Alueella on useita maanomistajia. Asemakaavan muutosalue on rajattu punaisella viivalla kansisivun karttakuvaan. Asemakaavan nimi on Rahvon
teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus.

Kaavan laatija
Kaavan on laatinut TkT, arkkitehti SAFA Juho Rajaniemi, Arkkitehti Oy Rajaniemi. Yhteyshenkilönä Kalajoen kaupungin organisaatiossa on toiminut kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki.
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1.

TIIVISTELMÄ

1.1 Kaavaprosessin vaiheet
04.07.2012 viranhaltijapäätös kaavoituksen puitesopimuksen pohjalta asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kaavasuunnittelun hankinnasta / Aleksiina Paakki § 3/2012
15.08.2012 alueen luontoselvitys valmistui (Essnature, biologi Mattias Kanckos)
05.10.2012 Kalajoen kaupungin elinkeino- ja maankäyttötoimikunta (ELMA) esitti kaupunginhallitukselle, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville, § 112
15.10.2012 kaupunginhallitus hyväksyi ELMAn esityksen, § 272
01.11.-23.11.2012 OAS:n nähtävillä
09.11.2012 ELMA päätti merkitä suunnittelutilanteen tiedoksi ja jatkaa neuvotteluja maanomistajien kanssa, § 122
23.11.2012 viranomaisneuvottelu
04.12.2012 ELMA päätti esittää kaupunginhallitukselle asemakaavaluonnoksen asettamista
nähtäville laatimisvaiheen kuulemista varten, § 133
04.02.2013 kaupunginhallitus päätti hyväksyä ELMAn esityksen, § 17
14.02.-15.03.2013 asemakaavaluonnos ja kaavan valmisteluaineisto olivat nähtävillä
22.03.2013 ELMA päätti pienentää kaava-aluetta pohjoisosasta, § 37
05.04.2013 ELMA päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle asemakaavaehdotuksen asettamista
julkisesti nähtäville ja että Kotikallion puiston pinta-alan pienentämistä ja ohjeellisten rakennusalojen sijoittelua tutkitaan ennen nähtäville asettamista, § 53
08.04.2013 kaupunginhallitus hyväksyi ELMAn esityksen, § 78
22.04.-22.05.2013 asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä
04.06.2013 ELMA päätti, että teollisuuskortteleita rajataan etäämmälle Oulaistentiestä ja että
merkintä TY-5 laajennetaan koskemaan myös kortteleita 1614 ja 1616. Lisäksi ELMA esitti
kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että asemakaavamuutos ja -laajennus hyväksytään, § 79
17.06.2013 kaupunginhallitus päätti …, §
25.06.2013 kaupunginvaltuusto päätti …, §

1.2 Asemakaavan muutos
Asemakaava-alue sijaitsee noin kolme kilometriä Kalajoen ydinkeskustasta pohjoiseen. Kaavaalue on kooltaan noin 45,6 hehtaaria. Alueella on useita maanomistajia. Asemakaavan muutosalue on rajattu punaisella viivalla kansisivun karttakuvaan. Asemakaavan nimi on Rahvon
teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus.
Kaavan laatimisen tarve on syntynyt tavoitteesta mahdollistaa lisää teollisuusrakentamista
kaupungin pohjoisosassa. Alue profiloituu raskaamman teollisuuden alueena verrattuna matkailualueelle sijoittuvaan Meinalan teollisuusalueeseen. Teollisuustonttivarannon kasvattaminen on tarpeellista myös Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen ja lukuisien tuulivoimapuistohankkeiden vuoksi.

1.3 Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan toteutuksesta vastaavat teollisuuskorttelien osalta pääasiassa alueelle tulevat
yritykset. Kalajoen kaupunki vastaa alueen katuverkoston rakentamisesta ja kunnossapidosta.
Yleisen tiealueen kunnossapidosta vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Asemakaavan toteutus alkaa aikaisintaan vuoden 2013 syksyllä ja kestää 10-13 vuotta. Vesikolmio Oy vastaa
mahdollisen Kalajokilaakson siirtoviemärin rakentamisesta alueen läpi.
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2.

LÄHTÖKOHDAT

2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1.1 Alueen yleiskuvaus
Asemakaava-alue sijaitsee noin kolme kilometriä Kalajoen ydinkeskustasta pohjoiseen. Kaavaalue on kooltaan noin 45,6 hehtaaria. Alueella on useita maanomistajia. Asemakaavan muutosalue on rajattu punaisella viivalla kansisivun karttakuvaan. Alueella sijaitsee noin kymmenen
yritystä ja noin viisitoista kappaletta 1990- ja 2000-luvuilla rakennettuja teollisuus- ja varastorakennuksia. Yritysten toiminta kaavamuutosalueella on tällä hetkellä varsin pienimuotoista ja
erällä tonteilla lähinnä varastointia. Alueen maanpinnan korot vaihtelevat 12-21 metrin välillä.

Kuva 1. Kaava-alueen sijainti.

2.1.2 Luonnonympäristö
Alue koostuu pääosin metsistä, alueella on myös jonkin verran peltoa. Alueen metsät ovat suurilta osin keski-ikäisiä havumetsiä, vanhoja metsiä tai taimikoita alueella on vain vähän. Alueella ei ole vesistöjä, soita tai kosteikkoja.
Biologi Mattias Kanckoksen (Essnature) kesällä 2012 laatimassa luontoselvityksessä alue on
rajattu 19 eri kasvillisuuskuvioon, ks. kuva 2. Luontoselvityksessä on tutkittu ympäristöä varsinaista kaava-aluetta laajemmalta alueelta.
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Kuva 2. Alueen kasvillisuustyypit luontoselvityksen (Essnature 2012) mukaan. Luontoselvitys on tehty
varsinaista kaava-aluetta laajemmalle alueelle.
1 = soistunut ja ojitettu korpi, 2 = noin 60-vuotias männikkö, 3 = noin 50-vuotias männikkö, 4 = hakattu
alue, 5 = peltoalue, 6 = noin 40-vuotias männikkö, 7= noin 50-vuotias männikkö, 8 = noin 40-vuotias harventamaton männikkö, 9 = noin 10-vuotias epätasainen mäntytaimikko, 10 = 40-vuotias harva männikkö,
11 = 30-vuotias kasvatusmännikkö, 12 = pensoittunut vanha pelto, 13 = ojitettu korpi, 14 = ojitettu korpi,
15 = noin 60-vuotias männikkö, jossa myös noin 80-vuotiaita mäntyjä, 16 = noin 35-vuotias paikoin harvennettu männikkö, 17 = oja, jonka ympärillä noin 50-vuotiasta sekametsää, 18 = noin 60-vuotias sekametsä, 19 = ojitettu korpi

Kesällä 2012 selvitysalueella pesi 33 eri lintulajia ja 136 paria. Peukaloinen on suhteellisen
harvalukuinen laji, joka pesii kahden parin voimin alueen luoteisosassa kuvioissa 1 ja 2. Muut
huomionarvoiset lajit olivat sirittäjä (1 pari) ja punavarpunen (1 pari), jotka molemmat kuuluvat
uhanalaisiin, silmällä pidettäviin (NT) lajeihin uusimman uhanalaisluokituksen mukaan vuodelta
2010. Tämän lisäksi pyy ja kurki kuuluvat lintudirektiivin liitteen I Suomessa säännöllisesti tavattaviin lajeihin, ja joiden suojelusta Suomella on erityisen suuri vastuu. Molemmat lajit ovat
meillä vielä erittäin runsaslukuisia ja niiden kannat ovat vakaita.
Alueelta löytyi luontoselvityksessä myös liito-oravan jätöksiä kolmelta eri alueelta. Liito-orava
kuuluu vaarantuneisiin lajeihin (VU) uusimman uhanalaisluokituksen mukaan ja laji on myös sisällytetty EU:n luontodirektiivin liitteeseen IV (a). Direktiivin mukaan liito-oravan lisääntymis- ja
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Selvitysalueella esiintyy liito-oravaa ja lajin jätökset löytyvät kolmelta eri alueelta (kuva 3).
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Kuva 3. Selvitysalueen liito-oravahavainnot (punaiset ympyrät).

Biologi Mattias Kanckoksen mukaan kaikki havainnot viittaavat siihen että alueella liikkuu yksi
tai useampi liito-oravakoiras. Koiraalla on naarasta paljon suurempi elinalue, keskimäärin 60
hehtaaria (naaras 4-10 hehtaaria). Havaintojen perusteella alueella ei ainakaan vuonna 2012
esiintynyt lisääntyvää naarasta koska silloin olisi pitänyt löytynyt enemmän papanoita pieneltä
alueelta. Liito-oravaa kartoitettiin erittäin tarkasti ja pesäpuuta etsittiin kauan (noin 8 tuntia), joten on epätodennäköistä että pesäpuu olisi jäänyt löytymättä.
Kanckos toteaa luontoselvityksessään suosituksina seuraavaa: ”Selvitetystä alueesta ei löytynyt suojeltavia luontotyyppejä tai kasveja. Alueella ei ole myöskään metsälain, vesilain tai
luonnonsuojelulain mukaan suojeltavia kohteita. Alueen metsiä ovat suurilta osin tavanomaisia,
keski-ikäisiä talousmetsiä. Alueen pesimälinnusto ei ole myöskään erityisen arvokasta. Kaksi
lajia, punavarpunen ja sirittäjä, kuuluvat silmällä pidettäviin lajeihin (NT), mutta molemmat lajit
ovat Kalajoella ja muualla Suomessa vielä suhteellisen runsaslukuisia. Alueella pesii myös
kaksi lintulajia, jotka kuuluvat EU:n direktiivilajeihin. Nämä lajit ovat kurki ja pyy, molemmilla lajeilla on erittäin elinvoimaisia kantoja Suomessa. Linnuston kannalta alueella ei näin olleen ole
myöskään suojeltavia elinympäristöjä tai kohteita. Peltoalueen merkitys luonnon monimuotoisuudelle on myös erittäin vähäinen.
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Alueella esiintyy kuitenkin liito-orava ja liito-oravan suojelu on otettava huomioon kaavan laatimisessa. Valitettavasti alueelta ei kovasta työpanosta huolimatta löytynyt varmaa liito-oravan
pesäpaikkaa ja liito-oravan esiintyminen on alueella laaja mutta hajanainen. Havaintojen perusteella alueella on yksi tai useampi laajalti liikkuva koiras. Liito-oravalle tärkein alue näyttäisi
olevan selvitysalueen pohjoisreunalla oleva metsikkö (alue 1, kuva [3]). Muilla alueilla ei liitooravalle ole juurikaan sopivaa metsää, joten niiden merkitys liito-oravalle arvioidaan vähäiseksi.
Niillä alueella ei tulkita olevan liito-oravan lisääntymis- tai tärkeitä levähdyspaikkoja, joten näitä
alueita ei tarvitse ottaa huomioon kaavan laatimisessa. […] Koko aluetta ei tarvitse säästää kokonaisuudessaan liito-oravan suojeluun mutta tässä vaiheessa olisi suositeltava että kyseinen
alue jäisi kaavan ulkopuolelle eikä alueelle osoitettaisiin teollisuustontteja. Koska selvitysalueella ei ole juuri lainkaan kolopuita, suositellaan että alueen pohjoispuolella olevaan kuusikkoon ripustetaan useita liito-oravapönttöjä. Tällä suojelutoimenpiteillä liito-oravan suojelutilanne
alueella turvattaisiin ja kanta luultavasti lähtisi jopa kasvuun.”

2.1.3 Rakennettu ympäristö
Asemakaavan muutosalueella sijaitsee noin viisitoista kappaletta 1990- ja 2000-luvuilla rakennettuja pienteollisuus- ja varastorakennuksia. Rakennukset ovat tyypillisesti harjakattoisia ja
niiden julkisivut on usein vuorattu peltilevyillä. Rakennusten koko vaihtelee noin 40 neliöstä
noin 400 neliöön. Rakennuksilla ei ole suojeluarvoja.
Tontit ovat pääsääntöisesti väljästi rakennettuja, muutama tontti myös täysin rakentamaton.

Kuva 4. Kaava-alueen eteläosa rakennuksineen lännestä kuvattuna.
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Kuvat 5-11. Kaava-alueen teollisuus- ja varastorakennuksia.

2.1.4 Kunnallistekniset verkostot
Asemakaavan muutosalue kuuluu kunnallistekniikan piiriin. Veten-Ollintien alla kulkee vesijohto
ja eräin paikoin jätevesiviemäri. Vesijohto jatkuu kaava-alueen reunaa pitkin pohjoiseen. Rahvontien alla kulkee jätevesiviemäri ja vesijohto. Asemakaavan laajennusalueella ei ole kunnallistekniikkaa. Kalajokilaakson siirtoviemärin vaihtoehtoinen reitti on ajateltu rakennettavaksi
kaava-alueen läpi, ks. kuva 12.
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Kuva 12. Kalajokilaakson siirtoviemärin kaksi mahdollista reittiä: 8-tien varsi ja kaava-alueen halki.

2.1.5 Maanomistus
Alueella on useita maanomistajia, mutta pääosa maasta on Kalajoen kaupungin omistamaa.
Kaava-alueen pohjoisosa on yksityisessä omistuksessa.

Kuva 13. Kalajoen kaupungin maanomistus on merkitty kuvaan harmaalla.

2.2 Suunnittelutilanne
2.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan alueiden suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja
luonnonperintöarvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huo11

mioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana. Valtakunnallisesti arvokkailla kohteilla ja alueilla on alueidenkäytön sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen. Kaava-alueella ei ole
valtakunnallisesti arvokkaita kulttuurihistoriallisia kohteita tai muinaismuistokohteita.
Lisäksi valtakunnallisissa alueidenkäytön tavoitteisiin sisältyy muun muassa seuraavia erityismääräyksiä:
”Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata.”
”Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin.”
”Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta
merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.”

2.2.2 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava
Ympäristöministeriö on vahvistanut 17.2.2005 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan, joka ohjaa asemakaavan laadintaa. Alue on merkitty maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueeksi
(A). Merkinnällä osoitetaan asumisen, palveluiden ja teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden
ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa
tulee alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja mitoituksessa kiinnittää erityistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien toiminnallis-taloudelliseen edullisuuteen, ympäristön laatuun ja
kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin. Taajaman merkittävä laajentaminen päätien toiselle
puolelle yksityiskohtaisempaan kaavaan perustuen edellyttää turvallisten yhteyksien järjestämistä päätien poikki. Lisäksi kaava-alue sisältyy Kalajoen matkailun vetovoima-alueeseen /
matkailun kehittämisen kohdealueeseen (mv-5) sekä Kalajokilaakson maaseudun kehittämisen
kohdealueeseen (mk-6). Maakuntakaavan tarkistaminen on käynnistetty ja maakuntakaavaluonnos (1. vaihe) on ollut nähtävillä 28.8.-26.9.2012.

Kuva 14. Ote maakuntakaavakartasta.
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2.2.3 Keskustaajaman osayleiskaava
Alueella on voimassa Kalajoen keskustaajaman oikeusvaikutukseton osayleiskaava, joka on
hyväksytty vuonna 1993. Osayleiskaavassa alueelle on varattu kortteleita ja alueita teollisuusrakennuksille (T, Tres) sekä maa- ja metsätalousalueille (M). Uuden keskustan osayleiskaavan
selvityksiä laaditaan ja kaava-aluetta analysoidaan parhaillaan. Osayleiskaavahanke on tullut
vireille keväällä 2013.

Kuva 15. Ote Keskustaajaman osayleiskaavasta.

2.2.4 Aiemmat asemakaavat
Asemakaavan muutosalueella on voimassa asemakaava vuodelta 1990, jossa alue on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Lisäksi pieni osa tiealueesta kaava-alueen eteläosassa kuuluu asemakaavaan vuodelta 1993. Asemakaavan laajennusalueella ei ole
voimassa olevaa asemakaavaa.
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Kuva 16. Ote ajantasa-asemakaavasta.
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3.

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Rahvon teollisuusalueen asemakaavaa laajennetaan teollisuuden tarpeita varten. Asemakaavan laadinnassa otetaan huomioon myös mahdollisuus rakentaa myöhemmin valtatie 8:n rinnakkaistieyhteys Jokelan turkistarha-alueelle.

3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kalajoen kaupungin kaavoituskatsauksessa vuodelle 2012 on esitetty Rahvon teollisuusalueen
asemakaavan laajennus käynnistettäväksi vuonna 2012. Kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki
valitsi kaavoituksen puitesopimuksen pohjalta viranhaltijapäätöksellä 4.7.2012, § 3, Arkkitehti
Oy Rajaniemen kaavan laatijaksi.

3.3. Osallistuminen ja yhteistyö
3.3.1 Osalliset
MRL 62 §:n mukaisesti osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt,
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisille annetaan mahdollisuus osallistua kaavan
valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä. Osallisia ovat kaikki, jotka tuntevat itsensä osallisiksi, muun muassa kaupunkilaiset ja
maanomistajat. Osallisille annetaan mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä. Viranomaisina osallisia
ovat Kalajoen kaupungin eri hallintokunnat, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Museovirasto ja Jokilaakson pelastuslaitos. Yrityksistä ja yhdistyksistä osallisia
ovat muun muassa Kalajoen luonnonsuojeluyhdistys ry ja Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen
yhdistys sekä Pohjanmaan PPO Oy, Osuuskunta Valkeavesi, Elenia Verkko Oy ja Kalajoen
Lämpö Oy.

3.3.2 Vireilletulo
Asemakaavan muutos on esitetty Kalajoen kaupungin kaavoitusohjelmassa vuodelle 2012 numerolla A1/3. Kaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu myös tiedottamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

3.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 1.11.-23.11.2012. Osallisilla on mahdollisuus
ottaa suoraan yhteyttä kaavan laatijaan tai Kalajoen kaupungin kaavatoimeen. Asemakaavaluonnos (ks. kuva 17) ja kaavan valmisteluaineisto olivat nähtävillä 14.2.-15.03.2013, jona aikana jätettiin seitsemän lausuntoa ja yksi mielipide. Tämän lisäksi pelastuslaitoksen mielipide
saapui nähtävilläoloajan jälkeen. Seuraavassa esitetään lausunnot ja mielipide tiivistettynä sekä suluissa onko mielipide otettu huomioon asemakaavassa.
Kalajoen kaupungin ympäristölautakunnalla, PPO Yhtiöt Oy:llä, Museovirastolla ja pelastuslaitoksella ei ollut huomauttamista kaavaluonnokseen.

Elenia Verkko Oy pyysi merkitsemään 20 kV:n ilmajohdon 12 metrin levyisellä johtokadulla
sekä varaamaan paikkoja puistomuuntamoille. (kyllä)
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Vesikolmio Oy ja Kalajoen kaupungin tekninen lautakunta halusivat, että suunnitellulle viemärilinjalle tehdään tilavaraus kaavaan. (kyllä)
Heikki Latvala halusi, että hänen omistamansa tilan 37:1 ja Hopeatien väliin jätetään viheralue. (kyllä, Latvalan tilan viereinen alue poistettiin kaavasta kokonaan)
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus suositteli, että museovirasto lisätään kaavan osalliseksi ja
että siltä pyydetään lausunto kaava-alueen arkeologisten selvitysten tarpeellisuudesta ja että keskustan osayleiskaavoituksesta kertovaa kohtaa tulee kaavaselostuksessa päivittää
asemakaavoituksen edetessä. (kyllä)

Kuva 17. Nähtävillä ollut asemakaavaluonnoskartta.

Valmisteluvaiheessa ja kaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana Kalajoen kaupunki kävi kolmen
eri maanomistajan kanssa neuvotteluja kaava-alueen laajentamisesta suunnittelun edetessä.
Neuvottelut eivät kuitenkaan johtaneet laajempaan aluerajaukseen.
Asemakaavaehdotus (ks. kuva 18) oli nähtävillä 22.4.-22.5.2013, jona aikana jätettiin kolme
lausuntoa ja yksi mielipide. Seuraavassa esitetään lausunnot ja mielipide tiivistettynä sekä suluissa onko mielipide otettu huomioon asemakaavassa.
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella, Kalajoen kaupungin ympäristölautakunnalla ja PPO
Yhtiöt Oy:llä ei ollut huomauttamista kaavaluonnokseen.
Itä-Ymmyrkäisen asuinalueen edustajat (43 allekirjoittajaa) katsoivat, että kaavaehdotus ei
kaikilta osin ota huomioon jo kaavoitettua ja rakennettua ympäristöä. He edellyttivät kaavaehdotuksen muuttamista seuraavilta osin:
1) suojaviheraluetta on laajennettava siten, että kaavaehdotuksessa esitetty Tinatie jätetään
rakentamatta (osittain, suojaviheraluetta on laajennettu noin 30 metriä)
2) uusi Oulaistentien liittymä tulee poistaa kaavasta ja raskas liikenne tulee ohjata alueelle
Rahvontien kautta (ei)
3) kaavamerkintää TY-5 tulee tarkistaa siten, että yöaikainen melutaso lasketaan ehdotettua
alemmas. (ei) Myös muiden kortteleiden osalta tulee varmistaa, että ne eivät aiheuta haittaa
lähiasuinalueille. (osittain, korttelit 1614 ja 1616 muutettiin TY-5-korttelialueiksi)

Asemakaava viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan ja kaupunginhallituksen esityksestä. Hyväksymisestä ilmoitetaan MRA:n mukaisesti, kuten
kunnallisten ilmoitusten ilmoitustavasta Kalajoella on päätetty. Hyväksymispäätökseen voi hakea muutosta valittamalla Oulun hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään.
Osallisella on ollut lisäksi MRL 64 §:n mukaan mahdollisuus ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle neuvottelun käymistä
osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä.

Kuva 18. Nähtävillä ollut asemakaavaehdotuskartta.
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3.3.4 Viranomaisyhteistyö
Alueen suunnittelusta on pidetty viranomaisneuvottelu marraskuussa 2012. Viranomaisneuvottelun muistio on esitetty liitteessä 3.

3.4 Asemakaavan tavoitteet
3.4.1 Yleiset tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Rahvon teollisuusalueen laajentuminen itään. Samalla tutkitaan mahdollisuutta toisen katuliittymän avaamiselle Oulaistentielle sekä varataan
paikka Kalajokilaakson siirtoviemärille. Tavoitteena on mahdollistaa valtatien 8 rinnakkaistieyhteys, joka mahdollistaa liikennöinnin Rahvon teollisuusalueelta Jokelan turkistarha-alueelle. Alue ei saa aiheuttaa haittaa eteläpuoliselle Itä-Ymmyrkäisen asuinalueelle.

3.4.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Alueelta löytyi luontoselvityksessä myös liito-oravan jätöksiä, ks. kohta 2.1.2. Liito-orava kuuluu
vaarantuneisiin lajeihin (VU) uusimman uhanalaisluokituksen mukaan ja laji on myös sisällytetty EU:n luontodirektiivin liitteeseen IV (a). Direktiivin mukaan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Liito-oravan suojelu on otettu kaavoituksessa huomioon.

3.4.3 Kaavan laatijan laadulliset tavoitteet
Kaavan laatijan tavoitteena on varmistaa alueen toimivuus ja ottaa huomioon alueen tärkeimmät maastokohteet.
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4.

ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN KUVAUS

Asemakaavan valmisteluvaiheen nähtävilläolon jälkeen asemakaavaluonnoskarttaan tehtiin
seuraavat muutokset: kaava-alueen pohjoisosasta jätettiin tilan 13:6 alue pois kaavasta, korttelin 1609 koillispuolella Hopeatietä kavennettiin, luonnosvaiheen kortteli 1612 jaettiin kahteen
kortteliin ja niiden väliin lisättiin VL-alue, kaava-alueeseen lisättiin katualuetta korttelin 1608
eteläpuolella, LT-alueen ja EV-alueiden rajaa suoraviivaistettiin, katujen varsille lisättiin istutettavat alueet, kaavaan lisättiin tilavarauksia viemäri- ja sähköjohtolinjoille sekä muuntamoille,
Kotikallionpuisto-nimi lisättiin ja kortteli- ja tonttinumerointia muutettiin. Lisäksi kaavakarttaan
tehtiin vähäisiä teknisiä tarkennuksia.
Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen suojaviheraluetta levennettiin noin 30 metrillä ja
korttelit 1614 ja 1616 muutettiin TY-5-kortteleiksi.

4.1 Kaavan rakenne ja mitoitus
Kaava-alueen länsiosassa maankäyttö liittyy olemassa olevaan rakenteeseen Rahvon teollisuusalueella. Kaava-alueen itäosaan rakennetaan uusi kokoojakatu, Hopeatie, jonka kautta on
aikanaan tarkoitus muodostaa valtatie 8:n rinnakkaisyhteys Oulaistentieltä Jokelan turkistarhaalueelle. Veten-Ollintien ja Hopeatien välille rakennetaan useita tonttikatuja. Kaava-alueen alueiden pinta-alat ja rakennusoikeudet ovat seuraavat:
Alue
T
TY-5
VL
LT
EV
katualue
yhteensä

teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue
lähivirkistysalue
yleisen tien alue
suojaviheralue

pinta-ala

rakennusoikeus

15,1669 ha

45 501 k-m

2

16,6207 ha

49 862 k-m

2

2,7105 ha
2,0385 ha
4,4981 ha
4,6094 ha
45,6441 ha

95 363 k-m

2

Asemakaavan pinta-ala on siten noin 45,6 ha, josta asemakaavan muutoksen osuus on 8,6791
ha ja asemakaavan laajennuksen osuus 36,9650 ha.
TY-5-korttelit sijaitsevat alueen keski- ja eteläosassa lähellä Oulaistentietä, T-korttelit pohjoisempana. TY-5-merkinnällä suojataan alueen eteläpuolella olevan asuinalueen viihtyisyyttä.
Kaavamerkinnän asettamista rajoituksista on kerrottu kohdassa 4.3. Kaavassa esitetty tonttijako on ohjeellinen, joten se voi muuttua toteuttamisvaiheessa. Ajatuksena on kuitenkin ollut
se, että liikenteellisesti helposti saavutettavissa olevat tontit Hopeatien varrella olisivat muita
tontteja suurempia, kooltaan noin 1,0…2,0 hehtaaria. Muiden tonttien koko olisi noin 0,5…1,0
hehtaaria. Uusia TY-5-tontteja alueelle tulee noin 20 kappaletta ja uusia T-tontteja noin 10
kappaletta.

4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Luontoselvityksessä kaava-alueen ulkopuolelle jätettäväksi ehdotettu liito-oravan elinalue ei
kuulu kaava-alueeseen. Tärkeimmistä maastonmuodoista Kotikalliot sekä osa sen vieressä
olevaa ojaa on sijoitettu kaavassa lähivirkistysalueelle (VL). Liito-oravan pääsy tälle alueelle on
varmistettu kahden pienemmän VL-alueen kautta. Lisäksi korttelissa 1613 on suojeltu tonttien
perällä puustoa liito-oravan liikkumista varten. Kaava-alueen eteläosassa on suojaviheraluemerkinnällä (EV) osoitettu puskurivyöhyke Oulaistentielle ja Itä-Ymmyrkäisten asuinalueelle.
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4.3 Kaavan vaikutukset
Kaavan toteuttamisen taloudelliset vaikutukset ovat Kalajoen mittakaavassa kohtuullisen suuret. Kaava-alueelle tulee noin uutta 25-35 uutta yritystä ja noin 120-200 uutta työpaikkaa. Merkittävä osa työpaikoista siirtyy alueelle muualta Kalajoelta. Alueen rakentaminen työllistää Kalajoen ja mahdollisesti myös lähikuntien rakennusalan yrityksiä.
Kaava-alueen katuja on mahdollista käyttää liikkumiseen kaava-alueen pohjois- ja itäpuolella
oleville metsäalueille. Myös kaava-alueelle tulee virkistysalueita.
Kaavan toteuttamisella ei ole vaikutuksia kulttuurihistoriallisiin arvoihin. Alueella ei myöskään
tiettävästi ole muinaismuistoja.
Kaavan toteuttaminen vaikuttaa jonkin verran pintavesien virtauksiin. Hulevedet ohjataan olemassa oleviin ojiin sekä alueen reunoille tarvittaessa rakennettaviin uusiin ojiin. Tarvittaessa
uusille katualueille rakennetaan sadevesiviemäröinti. Kaavan toteuttamisella ei ole vaikutusta
pohjaveden laatuun.
Kaavan toteuttaminen muuttaa maaston muotoja jonkin verran teollisuus- ja varastoalueiden
kortteleissa sekä katualueilla, joita jouduttaneen paikoin tasaamaan vähäisissä määrin.
”Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa” -julkaisussa esitettyjen taulukoiden
(esim. taulukot 4.17, 4.19 ja 4.23) mukaan voidaan arvioida, että henkilöautoliikennettä on kaava-alueella noin 1,8 matkaa/työpaikka/vrk. Jalan tai polkupyörällä tehdään noin 0,5 matkaa/työpaikka/vrk. Tavaraliikenteen määrän arviointi on vaikeampaa, sillä se riippuu paljon yrityksen luonteesta. Keskimäärin voi olettaa, että tavaraliikennettä on suhteessa noin neljäsosa
henkilöautoliikenteen määrästä ja että noin puolet tavaraliikenteestä on raskasta liikennettä ja
noin puolet pakettiautoliikennettä.
Pääliikenneverkkoon alueen liikenne yhdistyy seuraavien kolmen liittymän kautta: 1) Rahvontien ja valtatie 8:n liittymä, 2) Veten-Ollintien ja Oulaistentien liittymä sekä 3) uusi Hopeatien ja
Oulaistentien liittymä. Liikennemäärät jakautuvat aika tasaisesti kaikkiin kolmeen liittymään.
Kussakin liittymässä henkilö- ja pakettiautoliikenne lisääntyy noin 140 ajoneuvolla ja raskas liikenne noin 15 ajoneuvolla vuorokaudessa. Liittymät pystyvät helposti välittämään kyseiset liikennemäärät myös liikenteen huipputuntien aikana. Kun katuyhteys Jokelan turkistarha-alueelle aikanaan toteutuu, nousevat liittymän 3 liikennemäärät tästä vielä hieman. Kaavassa on
varattu tilaa liittymän 3 mahdollista kanavointia varten. Periaatteessa kaavaratkaisu mahdollistaisi jopa liittymästä 2 luopumisen liittymä 3:n rakentamisen jälkeen.
Kaavan toteuttamisella on jonkin verran vaikutusta näkymiin Oulaistentielle, sillä lähimmät teollisuusrakennukset näkyvät tielle suojaviheralueen takaa. Kaava-alueen eteläpuolella olevaa
asutusta suojaavat suojaviheralueet sekä se, että eteläisimpiin teollisuuskortteleihin on osoitettu TY-5-merkintä, joka muun muassa rajoittaa teollisuus- ja varastotoiminnan melu- ja hajupäästöjä. Merkintä mahdollistaa sellaisen teollisuus- ja varastointitoiminnan, joka ei aiheuta
häiritsevää hajua, tärinää, valoa tai ääntä ja josta aiheutuva melutaso ei ylitä kauempana kuin
100 metriä alueen rajasta 55 dBA päivällä ja 45 dBA yöllä. Teollisuustonttien etäisyys lähimmistä Oulaistentien eteläpuolen asuinrakennuksista on hieman yli 130 metriä.

4.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavamerkintöinä on käytetty ympäristöministeriön asetuksen ja Kalajoen kaupungin aiemmin
käyttämiä kaavamerkintöjä. TY-5-merkintä on kehitetty tätä asemakaavaa varten.
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4.5 Nimistö
Alueen uudessa katunimistössä on käytetty metallien nimiä: Hopeatie, Nikkelitie, Pronssitie ja
Tinatie. Nämä kuuluvat samaan aihepiiriin nykyisten Kuparitien ja Messinkitien kanssa. Kotikallionpuisto on saanut nimensä alueella sijaitsevista Kotikallioista. Kolhoositie-nimi on kaavamuutoksella poistettu.
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5.

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

5.1 Toteuttaminen ja ajoitus
Asemakaavan toteutuksesta vastaavat teollisuuskorttelien osalta pääasiassa alueelle tulevat
yritykset. Kalajoen kaupunki vastaa alueen katuverkoston rakentamisesta ja kunnossapidosta.
Yleisen tiealueen kunnossapidosta vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Asemakaavan toteutus alkaa aikaisintaan vuoden 2013 syksyllä ja kestää 10-13 vuotta. Vesikolmio Oy vastaa
mahdollisen Kalajokilaakson siirtoviemärin rakentamisesta alueen läpi.
Pietarsaaressa 25.6.2013

Juho Rajaniemi
TkT, arkkitehti SAFA
kaavan laatija
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
Kaavan nimi
Hyväksymispvm
Hyväksyjä
Hyväksymispykälä
Generoitu kaavatunnus

208 Kalajoki
Täyttämispvm
06.08.2013
Rahvon teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus
25.06.2013
Ehdotuspvm
08.04.2013
V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm
15.10.2012
80
Kunnan kaavatunnus
208130625V080
208V250613A80
Uusi asemakaavan pinta-ala
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 45,6441
36,9650
[ha]
Maanalaisten tilojen
Asemakaavan muutoksen
8,6791
pinta-ala [ha]
pinta-ala [ha]

Ranta-asemakaava

Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
Maanalaiset
tilat
Yhteensä

Pinta-ala Pinta-ala
[ha]
[%]
45,6441
100,0

31,7876
2,7105

69,6
5,9

6,6479
4,4981

14,6
9,9

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Rakennussuojelu
Yhteensä

Kerrosala Tehokkuus
Pinta-alan Kerrosalan muut.
[k-m²]
[e]
muut. [ha +/-]
[k-m² +/-]
95363
0,21
36,9650
75317

95363

0,30

25,1057
2,7105

75317

4,6507
4,4981

Kerrosala
[k-m²]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Liite 1
2/2

Alamerkinnät
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
T
TY-5
V yhteensä
VL
R yhteensä
L yhteensä
Kadut
LT
E yhteensä
EV
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala Pinta-ala
[ha]
[%]
45,6441
100,0

31,7876
15,1669
16,6207
2,7105
2,7105

69,6
47,7
52,3
5,9
100,0

6,6479
4,6094
2,0385
4,4981
4,4981

14,6
69,3
30,7
9,9
100,0

Kerrosala Tehokkuus
Pinta-alan Kerrosalan muut.
[k-m²]
[e]
muut. [ha +/-]
[k-m² +/-]
95363
0,21
36,9650
75317

95363
45501
49862

0,30
0,30
0,30

25,1057
8,4850
16,6207
2,7105
2,7105
4,6507
3,4338
1,2169
4,4981
4,4981

75317
25455
49862
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KALAJOEN KAUPUNKI

RAHVON TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS
JA LAAJENNUS
Kirkonseudun asemakaavan muutos Rahvon osa-alueelle
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Päivitys 5.4.2013

Liite 2
2/4
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 § mukaan kaavoitustyöhön tulee sisällyttää suunnitelma
osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä ja kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavahankkeen
tullessa vireille OAS asetetaan nähtäville, jolloin osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus esittää
mielipiteensä siinä esitetyistä osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä ja kaavan vaikutusten
arvioinnista. Tämän OAS:n nähtävillä olosta ilmoitetaan kaupungin ilmoituslehdissä ja virallisella
ilmoitustaululla sekä maanomistajille ja muille osallisille kirjeitse. OAS on nähtävillä myös Kalajoen
kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.kalajoki.fi.
KAAVOITETTAVA ALUE
Kaavamuutos koskee Rahvon teollisuusalueen itäisimpiä kortteleita. Kaavan laajennus koskee
Oulaistentien pohjoispuolella ja nykyisen Rahvon teollisuusalueen itäpuolella olevia metsä- ja peltoalueita. Suunnittelualueen rajaus on osoitettu kansilehden kartalla. Kaava-alueen koko on noin
45,6 hehtaaria.
KAAVAN LAATIMISTARVE, LAATIJA JA SELVITYKSET
Kaavamuutos on kaavoitusohjelmassa 2012-2016 esitetty käynnistettäväksi vuonna 2012. Kaavan
laatii Arkkitehti Oy Rajaniemi. Kaava-alueelle on tehty seuraava selvitys:
 Kalajoen Rahvon luontoselvitys (Essnature, 2012)
KAAVAN TAVOITTEET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Rahvon teollisuusalueen asemakaavaa laajennetaan teollisuuden tarpeiden mukaan pääasiassa
kaupungin omistuksessa olevalle alueelle. Asemakaavan laadinnassa otetaan huomioon mahdollinen valtatie 8:n rinnakkaisyhteys Jokelan turkistarha-alueelle sekä mahdollinen uusi katuliittymä
Oulaistentielle. Alueelle tehdyssä luontoselvityksessä on löytynyt liito-oravan elinympäristöjä, jotka
kaavoitustyössä otetaan huomioon luontoselvitysten suositusten mukaisesti. Kaavoitustyön aikana
arvioidaan hankkeen vaikutuksia alueen liikenteeseen, taajamakuvaan, luonnonympäristöön sekä
työpaikkoihin ja palveluihin.
KAAVOITETTAVAA ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT
Ympäristöministeriö on vahvistanut Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 17.2.2005. Alue on
merkitty maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueeksi (A). Merkinnällä osoitetaan asumisen,
palveluiden ja teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja
laajentumisalueita. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja
mitoituksessa kiinnittää erityistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien toiminnallis-taloudelliseen edullisuuteen, ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin. Taajaman
merkittävä laajentaminen päätien toiselle puolelle yksityiskohtaisempaan kaavaan perustuen edellyttää turvallisten yhteyksien järjestämistä päätien poikki. Lisäksi kaava-alue sisältyy Kalajoen matkailun vetovoima-alueeseen / matkailun kehittämisen kohdealueeseen (mv-5) sekä Kalajokilaakson
maaseudun kehittämisen kohdealueeseen (mk-6). Maakuntakaavan tarkistaminen on käynnistetty
ja maakuntakaavaluonnos (1. vaihe) on ollut nähtävillä 28.8.-26.9.2012.
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Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta

Alueella on voimassa Kalajoen keskustaajaman oikeusvaikutukseton osayleiskaava, joka on hyväksytty vuonna 1993. Osayleiskaavassa alueelle on varattu kortteleita ja alueita teollisuusrakennuksille (T, Tres) sekä maa- ja metsätalousalueille (M). Uuden keskustan osayleiskaavan selvityksiä laaditaan ja kaava-aluetta analysoidaan. Kaavahanke tulee vireille keväällä 2013. Kaavamuutosalueella on voimassa asemakaavat vuodelta 1990 ja 1993. Suurimmalla osalla kaavaaluetta ei kuitenkaan ole voimassa olevaa asemakaavaa.

Ote keskustan osayleiskaavasta

OSALLISET
Osallisia ovat kaikki, jotka tuntevat itsensä osallisiksi. MRL 62 §:n mukaisesti osallisia ovat alueen
maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti
vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisille
annetaan mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua
kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä.
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Asukkaat ja maanomistajat,
yritykset ja yhteisöt
Viranomaiset

Kalajoen kaupungin hallintokunnat
Muut

Suunnittelualueen maanomistajat, asukkaat, naapurit, alueella toimivat yritykset ja yhteisöt, Kalajoen
yrittäjät ry
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Museovirasto
Ympäristölautakunta, Tekninen lautakunta
Pohjanmaan PPO Oy, Elenia Verkko Oy, Kalajoen
Lämpö Oy, Osuuskunta Valkeavesi, Kalajoen luonnonsuojeluyhdistys ry, Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys, Vesikolmio Oy

Taulukko 1. Asemakaavatyön osalliset.

KAAVOITUSPROSESSIN VAIHEET JA TAVOITTEELLINEN AIKATAULU
Kaavoitusta säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ja maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA).
KAAVAN VIREILLETULO – TAMMIKUU 2012 SEKÄ
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA – LOKAKUU 2012
MRL 63 §, MRA 30 §, MRL 63 §
Vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmoitetaan paikallislehdissä ja kirjeitse osallisille.
Osalliset voivat esittää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle neuvottelua OAS:n riittävyydestä.
KAAVAN VALMISTELU ELI LUONNOSVAIHE – LOKAKUU 2012 - MAALISKUU 2013
MRL 62 §, MRA 30 §
Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen on tarkoitus asettaa nähtäville helmikuussa, jolloin siitä pyydetään
lausunnot. Nähtävilläoloaikana voi jättää mielipiteitä kaavaluonnoksesta. Valmisteluvaiheessa on järjestetty
ensimmäinen viranomaisneuvottelu.
KAAVAEHDOTUS – MAALIS-TOUKOKUU 2013
MRL 65 §, MRA 27 §
Kaupunginhallitus päättää kaavan asettamisesta nähtäville. Kaavaehdotus on julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivää. Kaupunkilaisilla ja osallisilla on mahdollisuus tehdä kaavasta kirjallinen muistutus kaavan
nähtävilläoloaikana. Muistutuksen tekijälle tiedotetaan kaavavaiheista, jos hän niin haluaa ja kirjallisesti
ilmoittaa yhteystietonsa (MRL 67 §). Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. Kalajoella muistutukset käsittelevät kaavoittaja, elinkeino- ja maankäyttötoimikunta ja kaupunginhallitus. Tarvittaessa ehdotusvaiheessa järjestetään toinen viranomaisneuvottelu.
KAAVAN HYVÄKSYMINEN – KESÄKUU 2013
MRL 52 §
Kaupunginvaltuusto käsittelee kaavan hyväksymistä kaupunginhallituksen esityksestä. Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan kunnallisten ilmoitusten yhteydessä paikallislehdissä. Kaavan hyväksymisestä voi valittaa
hallinto-oikeudelle. Alueellinen ELY-keskus voi tehdä kaupungille oikaisukehotuksen valitusajan kuluessa.
KAAVAN VOIMAANTULO – HEINÄKUU 2013
MRA 93 §
Kaava kuulutetaan lainvoimaiseksi jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai jos valitukset on hylätty.
Meneillään olevista kaavahankkeista saa tietoa kaavoitustoimen lisäksi Kalajoen kaupungin nettisivuilta
osoitteesta www.kalajoki.fi.
Taulukko 2. Asemakaavatyön vaiheet ja aikataulu sekä osallisten vaikuttamismahdollisuudet.

YHTEYSTIEDOT
Kalajoen kaupunki
Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki
www.kalajoki.fi

Arkkitehti Oy Rajaniemi
Hämeenkatu 14, 68600 Pietarsaari
www.rajaniemi.info

Aleksiina Paakki
kaavoituspäällikkö
p. 044 469 1225
aleksiina.paakki@kalajoki.fi

Juho Rajaniemi
kaavan laatija
p. 044 524 7245
juho@rajaniemi.info
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Rahvon teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus

Viranomaisneuvottelu 23.11.2012

MUISTIO
Aika:

Perjantai 23.11.2012 klo 11.00 - 11.30

Videoneuvottelu:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, E-talo, Viestikatu 1
kokoushuone Tupa
Kalajoen kaupungintalo, Kalajoentie 5,
kaupunginhallituksen kokoushuone

Osallistujat: Liisa Koski-Ahonen
Liisa Ranto-Oikari
Eero Laukkanen
Jukka Puoskari
Aleksiina Paakki
Osmo Heikkala
Juho Rajaniemi

1§

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
”
”
Kalajoen kaupunki
”
”
Arkkitehti Oy Rajaniemi

Avaus ja järjestäytyminen

Liisa Koski-Ahonen avasi kokouksen klo 11.00. Hänet valittiin puheenjohtajaksi ja Juho
Rajaniemi sihteeriksi. Todettiin läsnäolijat. Koski-Ahonen totesi myös, että kyseessä on
ensimmäinen viranomaisneuvottelu tästä kaavasta.
2§

Kaavatyön esittely

Juho Rajaniemi esitteli kaavan tavoitteet ja aikataulun sekä alustavan asemakaavan
muutosvaihtoehtojen sisällön.
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3§

Viranomaisten näkökannat ja yleiskeskustelu

Olli Eskelinen, Pohjois-Pohjanmaan liitto:
Liisa Ranto-Oikari luki Olli Eskelisen lähettämän sähköpostiviestin. Viestissä Eskelinen
kertoi, että asemakaava sopii maakuntakaavan taajamatoimintojen alueelle ja että
maakuntakaava on asemakaavan ohjeena, koska yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen.
Eskelisen mielestä maakuntakaavan vaihekaavaluonnoksen aluerajausta voidaan laajentaa
maakuntakaavaehdotuksessa vastaamaan paremmin laajennustarvetta. Tohkojan
tuulivoima-alueesta ei Eskelisen mukaan aiheudu asemakaavallisia ongelmia. Liitooravakin on hänen mukaansa otettu riittävästi huomioon. Eskelinen huomautti vielä, että
vaihtoehdot A ja B eivät oikeastaan ole vaihtoehtoja, vaan saman ratkaisun vaiheita.
Seppo Heikkinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY, liikenne ja infrastruktuuri:
Liisa Koski-Ahonen kertoi Seppo Heikkisen terveisinä, että vaihtoehto A on B:tä parempi,
sillä siinä ei tarvita uutta liittymää Oulaistentielle. Jos uusi liittymä tehdään tai vanhaa
parannetaan, vastaa Kalajoen kaupunki kustannuksista. Mahdollisen uuden liittymän
mitoituksessa tulee ottaa huomioon väistötila. Myös nopeusrajoitusta alueella tulee
alentaa ja tievalaistusta jatkaa.
Eero Laukkanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY, luonnonsuojelu:
Laukkasen mukaan alueelle tehty luontoselvitys on hyvä ja riittävä. Laukkanen piti hyvänä,
että liito-oravan kannalta tärkein alue jää kaavan ulkopuolelle. Laukkanen piti myös
mahdollisena, että hyvällä suunnittelulla liito-oravan kulkuyhteydet ja ravinnonhaku
pystytään ottamaan kaava-alueella huomioon. Luontoselvityksessä esitetyille alueille 2 ja 3
tulee liito-oravaa varten esittää kulkuyhteydeksi kapea luontokäytävä esiintymisalueelta.
Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi teollisuustonteilla suojeltavana puustona.
Liisa Ranto-Oikari, Pohjois-Pohjanmaan ELY, alueidenkäyttö:
Ranto-Oikari huomautti, että teollisuustoimintojen etäisyyttä etelän puolella sijaitsevaan
asutukseen tulee vielä tarkastella. Teollisuusalueiden kaavamerkintään ja
etäisyysvaatimuksiin otetaan kantaa lausuntovaiheessa.
Liisa Koski-Ahonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY, alueidenkäyttö:
Koski-Ahosen mielestä voisi pohtia, tulisiko eteläisimmissä teollisuuskortteleissa käyttää
TY-merkintää.
4§

Yhteenveto

Todettiin, että liito-orava-asiaa tarkastellaan vielä kaavassa, samoin teollisuuden etäisyyttä
lähimpiin asuntoihin.
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5§

Jatkotoimet

Sovittiin, että Kalajoen kaupunki neuvottelee tieliittymäasiasta ELY:n liikenne- ja
infrastruktuuri -vastuualueen kanssa. OAS:ssa mainitaan nimeltä alueen
luonnonsuojelujärjestöt ja osallisiin lisätään myös museovirasto. Lausuntopyynnöt
lähetetään sekä valmistelu- että ehdotusvaiheessa ao. viranomaisille. Toista
viranomaisneuvottelua ei ole tarpeen järjestää. Tarvittaessa järjestetään työpalavereita.
Liisa Koski-Ahonen päätti kokouksen klo 11.30.

Muistion vakuudeksi 4.12.2012

Juho Rajaniemi
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