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Asemakaavan muutos koskee Rahjan asemakaava-alueen korttelia 14 ja osaa kortte-
lista 1 sekä niihin liittyviä liikenne-, katu-, maa- ja metsätalous ja vesialueita. Asema-
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Asemakaavaselostus koskee Kalajoen kaupunginvaltuuston 29.05.2012, § 60, hyväksy-
mää asemakaavakarttaa. 
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KALAJOEN KAUPUNKI 
 
KALAJOEN SATAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 
 
ASEMAKAAVASELOSTUS 
 
Asemakaavan muutos koskee Rahjan asemakaava-alueen korttelia 14 ja osaa korttelista 1 se-
kä niihin liittyviä liikenne-, katu-, maa- ja metsätalous ja vesialueita. Asemakaavan laajennus 
koskee Rahjan kylän tiloja 50 ja 53:3 sekä osia tiloista 0:7771, 32:2, 35, 36:2 ja 876:1. 
 
Asemakaavan muutoksella muodostuvat Rahjan asemakaava-alueen korttelit 14-15 sekä niihin 
liittyvät liikenne-, katu-, maa- ja metsätalous- ja vesialueet. 
 
Asemakaavaselostus koskee Kalajoen kaupunginvaltuuston 29.05.2012, § 60, hyväksymää ase-
makaavakarttaa. 
 
Kaava-alueen sijainti ja nimi 
 
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Perämeren rannikolla linnuntietä noin 10 kilometriä ja 
maanteitse noin 14 km Kalajoen keskustasta länsi-lounaaseen. Kaava-alue on kooltaan noin 
54,4 hehtaaria. Alueen omistaa pääosin Kalajoen kaupunki. Alueella sijaitsee Kalajoen sata-
man eteläosa varastorakennuksineen sekä kaksi loma-asuntoa. Asemakaava-alue on rajattu 
punaisella viivalla kansisivun karttakuvaan. Asemakaavan nimi on Kalajoen sataman asema-
kaavan muutos ja laajennus. 
 
Kaavan laatija 

 
Kaavan on laatinut TkT, arkkitehti SAFA Juho Rajaniemi, Arkkitehti Oy Rajaniemi. Yhteyshen-
kilöinä Kalajoen kaupungin organisaatiossa ovat toimineet kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki 
ja kaavasuunnittelija Satu Fors. 
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1. TIIVISTELMÄ 
 

 1.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 
08.02.2011 ensimmäinen viranomaisneuvottelu 
28.09.2011 viranhaltijapäätös kaavoituksen puitesopimuksen pohjalta Kalajoen sataman ase-
makaavan muutoksen ja laajennuksen laatijasta / Antti Lastikka 
18.11.2011 Kalajoen kaupungin elinkeino- ja maankäyttötoimikunta (ELMA) esitti kaupungin-
hallitukselle, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville, § 113 
22.11.2011 toinen viranomaisneuvottelu 
28.11.2011 kaupunginhallitus päätti asettaa OAS:n nähtäville 
02.12.2011 ELMA päätti esittää kaupunginhallitukselle asemakaavaluonnoksen asettamista 
nähtäville laatimisvaiheen kuulemista varten sillä muutoksella, että liito-oravien elinalue jäte-
tään kaava-alueen ulkopuolelle, § 117 
04.12.-30.12.2011 osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 
15.12.2011 alueen maaperätutkimus valmistui (KS Geokonsult) 
19.12.2011 kaupunginhallitus päätti hyväksyä ELMAn esityksen, § 355 
11.01.-31.01.2012 asemakaavaluonnos ja valmisteluaineisto nähtävillä 
31.01.2012 suunnittelukokous Kalajoella (Paakki, Anttio, Rajaniemi, Ruonaniemi) 
20.03.2012 Kalajoen kaupunginhallitus päätti asettaa asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtä-
ville ja pyytää siitä lausunnot, lisäksi hallitus päätti, että kaava-aineistoon voidaan tarvittaessa 
tehdä teknisiä tarkistuksia tai muita toimenpiteitä ennen nähtäville asettamista, § 74 
27.03.2012 kolmas viranomaisneuvottelu 
05.04.-8.5.2012 asemakaavaehdotus julkisesti nähtävillä 
21.05.2012 kaupunginhallitus päätti … 
 
1.2 Asemakaavan muutos 
 
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Perämeren rannikolla linnuntietä noin 10 kilometriä ja 
maanteitse noin 14 km Kalajoen keskustasta länsi-lounaaseen. Kaava-alue on kooltaan noin 
54,4 hehtaaria. Alueen omistaa pääosin Kalajoen kaupunki. Alueella sijaitsee Kalajoen sata-
man eteläosa varastorakennuksineen sekä kolme loma-asuntoa. Asemakaava-alue on rajattu 
punaisella viivalla kansisivun karttakuvaan.  
 

 1.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 
Asemakaavan toteutuksesta vastaa pääasiassa Kalajoen satama. Kalajoen satama on Kala-
joen kaupungin yksikkö. Kalajoen kaupunki vastaa alueen katuverkoston kunnossapidosta. 
Yleisen tiealueen kunnossapidosta vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Yksityiset maan-
omistajat vastaavat kahden loma-asuntotontin kunnossapidosta ja rakentamisesta ja yritykset 
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen toteuttamisesta. Asemakaavan toteuttaminen 
alkaa vuonna 2012 ja kestää 8-10 vuotta. 
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2. LÄHTÖKOHDAT 
 
2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 
2.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Perämeren rannikolla linnuntietä noin 10 kilometriä ja 
maanteitse noin 14 km Kalajoen keskustasta länsi-lounaaseen. Kaava-alue on kooltaan noin 
54,4 hehtaaria. Alueella sijaitsee Kalajoen sataman eteläosa varastorakennuksineen sekä kak-
si loma-asuntoa. Maastonmuodoiltaan alue on pääosin kohtuullisen tasaista ja maaston korke-
usasemat ovat suurella osalla aluetta noin 2-3 metriä merenpinnasta. Alueen lounaisosassa 
maasto nousee kuitenkin jopa 9,5 metriin merenpinnasta. Asemakaavan muutosalue on rajattu 
punaisella viivalla kansisivun karttakuvaan. 
 
KS Geokonsult on tehnyt joulukuussa 2011 alueen maaperätutkimuksen, jonka mukaan alueen 
rakennukset voidaan perustaa joko paaluttamalla tai massanvaihdoilla. 
 

 
Kuva 1. Kaava-alueen sijainti. 
 
Rahjassa on ollut satamatoimintaa jo 1800-luvun loppupuolelta saakka. Sataman kehittäminen 
nykyiselle paikalle alkoi 1950-luvun loppupuolella. Maantieyhteys satamaan valtatie 8:lta on 
neljä kilometriä. Matka päämeriväylälle Kallan saaren ulkopuolelle on 20 – 25 km ja meri syve-
nee nopeasti ollen sataman suulla yli 10 metriä ja kahden kilometrin päässä satamasta jo 13 – 
15 m. Tuloväylän ja satama-altaan kulkusyväys on 8,5 metriä. 
  
Tällä hetkellä koko satama-alueen pinta-ala on noin 32 hehtaaria. Laituripituus on 415 m, johon 
mahtuu enimmillään kolme laivaa kerrallaan. Katettua varastotilaa sataman alueella on yli 30 
000 m². Satama-alueen kaava-alueella sijaitsevien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 
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noin 24 000 k-m2. Satama- alueen ja rakennukset omistaa pääosin Kalajoen kaupunki, joka on 
vuokrannut ne toimintaa harjoittaville yrityksille. Sataman läheisyydessä toimii lisäksi teräsra-
kenteita valmistavia ja kierrätysliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä. Sataman operaattoreina toi-
mivat huolintaliikkeet Oy Blomberg Stevedoring Ab ja Rahjan Huolinta Oy. Satamassa on noin 
80 työpaikkaa, joista noin 55 on Rahjan Huolinta Oy:ssä. Satama työllistää lisäksi välillisesti 
useita kymmeniä henkilöitä muun muassa kuljetuksissa ja huoltopalveluissa.  
 
Sataman vuotuinen kokonaisliikenne vuonna 2010 oli 410 000 tonnia ja vuonna 2011 405 000 
tonnia. Satamassa käy keskimäärin noin 100 laivaa vuodessa. Sataman tonnimäärät ovat vuo-
desta 2007 lähtien kasvaneet noin 10 % vuosittain lukuun ottamatta vuotta 2011. Viennin 
osuus liikenteestä on noin 80 prosenttia. Päävientiartikkeli on sahattu puutavara, jota Kalajoen 
kautta viedään vuodessa noin 400 000 m³. Sataman asiakkaina on noin 60 sahayritystä ja 10-
20 muuta teollisuusyritystä Pohjois-, Itä- ja Keski- Suomen alueelta. Sahatavaraa viedään pää-
asiassa Englantiin, Espanjaan ja Välimeren maihin. Sahatavaran lisäksi Kalajoelta viedään 
myös vaneria, teräsrakenteita, rautaromua, kasvuturvetta, viljaa ja puupellettiä. Tuonnin osuus 
liikenteestä on noin 20 %. Kalajoen sataman kautta tuodaan muun muassa massa- ja paperi-
teollisuuden käyttämiä mineraaleja, palamattomien valumassojen ainesosia, tiiliteollisuuden 
käyttämiä mineraaleja sekä erilaisia rehuteollisuuden tarvitsemia kasviraaka-aineita. Irtotava-
ralastien tuontia helpottavat varastotilat sekä kokonaisen ajoneuvoyhdistelmän punnitsemiseen 
soveltuva ajoneuvovaaka. Pyhäjoelle rakennettavan ydinvoimalan uskotaan lisäävän huomat-
tavasti Kalajoen sataman liikennemääriä. 
 
2.1.2 Luonnonympäristö 
 
Kaava-alueen pohjoisosa kuuluu jo nyt Kalajoen satama-alueeseen ja koostuu tasaisista sata-
makentistä varastohalleineen. Alueen koillisosassa on satama-altaita. Näistä eteläisempään 
laskee kaava-alueen poikki virtaava Pohjajoki. Aivan kaava-alueen itäosassa on kaksi loma-
mökkiä. Kaava-alueen keskiosassa sijaitsee myös vanha pelto ja hakkuuaukea. Pohjajoen uo-
maa reunustaa kapea luhtavyöhyke ja sen länsipuolella on kapea ja lähes kasviton hietikkoalue 
(Sigma Konsultit 2004). 
 
Alueen lounaisosassa on Konikarvon kallioalue, jolla on tehty hakkuita. Alueen länsiosassa si-
jaitsee Pauhanlahden kluuvi eli glo-lampi, joka on kadottanut meriyhteytensä maannousun 
myötä. Kluuvi on suojeltu vesilain nojalla. Pauhanlahden luonnontilaa on muutettu jo kauan sit-
ten, kun lahden pohjoisreunasta on kaivettu kanava Pöllanlahteen veden vaihtuvuuden tur-
vaamiseksi. Kluuvin luonnontila on myös muuttunut, koska sen pohjoisreunaan laskee kuiva-
tusoja, joka on osaltaan rehevöittänyt lampea. (Sigma Konsultit 2004) Pauhanlahden itäosan 
merenrantaniitty voidaan lukea Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisiin luontotyyppeihin, joiden 
muuttaminen on kielletty siten, että niiden ominaispiirteiden säilyttäminen vaarantuu (FCG Oy 
2010). Nykyisen satama-alueen rajalla on sijainnut puuton hiekkadyyni (Sigma Konsultit 2004) 
on ainakin osittain jäänyt satamakentän alle.  
 
Kaava-alueen läheisyydessä on kuusikoita, joista on aiempina vuosina löytynyt liito-oravan re-
viiri ja papanoita (Alarisku 2010). FM, biologi Ville Suorsan mukaan aluetta voidaan pitää lähes 
varmasti liito-oravan elinalueena (FCG Oy, 2010). 
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Kuva 2. Etualalla tasaista satamakenttää ja taustalla kaava-alueen ulkopuolelle jäävä vanha kuusikko, 
jota voidaan pitää lähes varmasti liito-oravan elinalueena. 
 
Kaava-alueen eteläpuolella noin 300 metrin päässä sijaitsee Rahjan saariston Natura 2000 -
alue, joka on perustettu sekä luonto- että lintudirektiivin mukaisena alueena. Suunnittelualueen 
ympärillä sijaitsee myös Rahjan saariston IBA-alue, joka kuuluu Suomen kansainvälisesti tär-
keisiin lintualueisiin.  
 

 
Kuva 3. Kaava-alueen luontoarvot (FCG Oy, 2010). Oikealla viivoitettuna kaava-alueen ulkopuolella ole-
va liito-oravan potentiaalinen elinympäristö ja sinisillä pisteillä liito-oravahavainnot. Vasemmalla him-
meällä viivoituksella Luonnonsuojelulain mukainen rantaniitty. Vasemmalla alhaalla rasterilla liito-oravan 
elinympäristö, joka on niin ikään kaava-alueen ulkopuolella. 
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2.1.3 Rakennettu ympäristö 
 
Alueen pohjoisosassa nykyisellä satama-alueella sijaitsee noin 12 kylmää varastohallia, yksi 
lämmin parakkirakennus sekä Suomen ympäristökeskuksen ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksen 
öljyntorjuntavarastot. Lisäksi alueen itäosassa sijaitsee kaksi lomamökkiä ja alueen länsi-
osassa pieni romahtanut rakennelma, jota on mahdollisesti aikoinaan käytetty loma-asuntona.  
Rakennuttuun ympäristöön voidaan lukea myös laajat satamakentät sekä satama-altaat. Ra-
kennetulla ympäristöllä ei ole suojeluarvoja. 
 

 
Kuvat 4-5. Kaksi kaava-alueen lomamökkiä. 
 

  
Kuva 6. Viistoilmakuva satama-alueelta. Punaisen viivan rajaama alaosa kuuluu kaava-alueeseen. Ku-
vaa on muokattu lisäämällä siihen muutama halli. 
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Kuva 7. Kaava-alueella sijaitseva parakki.                  Kuva 8. Kaava-alueen varastohalleja. 
 
2.1.4 Kunnallistekniset verkostot 
 
Alue kuuluu kunnallistekniikan piiriin. Alueella sijaitsevat vesi-, viemäri- ja sähkölinjastot sekä 
satama-alueella myös sadevesiviemäröinti. 
 

 
Kuva 9. Alueen kunnallistekniset verkostot (sininen=vesijohto, keltainen=jätevesiviemäri, punai-
nen=jätevesiviemäri/paineputki, vihreä=sadevesiviemäri). 
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2.1.5 Maanomistus 
 
Alueen omistaa pääosin Kalajoen kaupunki. Osa kaava-alueen etelä- ja itäosasta on yksityi-
sessä omistuksessa. Satamatien alue on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnassa. 
 

 
Kuva 10. Kalajoen kaupungin maanomistus (harmaalla). 
 
2.2 Suunnittelutilanne 
 
2.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan alueiden suunnittelussa on huolehdittava valta-
kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden to-
teuttamista. Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja 
luonnonperintöarvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huo-
mioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana. Valtakunnallisesti arvokkailla kohteilla ja alu-
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eilla on alueidenkäytön sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen. Kaava-alueella ei ole 
valtakunnallisesti arvokkaita kulttuurihistoriallisia kohteita tai muinaismuistokohteita.  
 
Lisäksi valtakunnallisiin alueidenkäytön tavoitteisiin sisältyy muun muassa seuraavia erityis-
määräyksiä: 
 
”Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tar-
peet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille, 
varikkotoiminnalle sekä muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan toimintamahdollisuuksille. 
Samalla on huomioitava muun yhdyskuntarakenteen, elinympäristön laadun ja ympäristöarvo-
jen asettamat vaatimukset.” 
 
”Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tar-
jolla riittävästi tonttimaata.” 
 
”Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taa-
jamatulviin.” 
 
”Alueidenkäytössä on edistettävä matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta ja turvattava edellytyk-
set julkiselle liikenteelle sekä eri liikennemuotojen yhteistyön kehittämiselle. Alueidenkäytön 
suunnittelussa on varattava riittävät alueet tavara- ja henkilöliikenteen terminaalien ja matka-
keskusten toimintaa ja kehittämistä varten.” 
 
”Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta 
merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä alueko-
konaisuuksia tarpeettomasti pirstota.”  
 
”Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on suunniteltava siten, että tur-
vataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyi-
syys.” 
 
2.2.2 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 
 
Ympäristöministeriö on vahvistanut Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 17.2.2005. Maa-
kuntakaavassa alue on satama-aluetta ja logistiikka-aluetta. Satamasta on osoitettu rautatielii-
kenteen yhteystarve satamasta Ylivieskaan. Satama kuuluu matkailun vetovoima-alueeseen / 
matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen. Merkinnällä osoitetaan ympäristöar-
vojen, matkailun ja virkistyksen kannalta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä alue-
kokonaisuuksia. Kalajoen alueen kehittäminen merellisenä matkailualueena perustuu Hiek-
kasärkkien matkailukeskuksen palveluihin sekä Rahjan saariston ja muun maankohoamisran-
nikon luonnon- ja kulttuuriympäristöön liittyviin virkistys- ja vapaa-aikatoimintoihin. Alue on 
maakuntakaavassa myös luonnon monikäyttöaluetta. Satama kuuluu kulttuuriympäristön tai 
maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeään alueeseen. Suunnittelumääräyksen 
mukaan alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää alueiden maisema-, kulttuuri- ja 
luonnonperintöarvojen säilymistä. Maakuntakaavan tarkistaminen on käynnissä. 
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Kuva 11. Ote maakuntakaavakartasta. 
 

 
Kuva 12. Ote Satama-Lomarannan osayleiskaavasta. 
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2.2.3 Satama-Lomarannan osayleiskaava 
 
Kaava-alueella on voimassa 29.6.2000 hyväksytty oikeusvaikutteinen Satama-Lomarannan 
osayleiskaava. Osayleiskaavassa alueelle on merkitty satama-, rautatieliikenteen- ja teollisuus- 
ja varastoalueita sekä maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta 
tai ympäristöarvoja. Lisäksi Satamatien varrella kulkee kevyen liikenteen reitti. Kaavaan on va-
rattu alue myös rautatieliikenteelle. 
 
 
2.2.4 Aiemmat asemakaavat 
 
Osa suunnittelualueesta kuuluu 25.10.2005 hyväksyttyyn Rahjan sataman asemakaavaan. 
Asemakaavassa alueelle on osoitettu satama-alue, teollisuus- ja varastorakennusten kortteli-
alue, vesialueita, liikenne- ja katualueita sekä maa- ja metsätalousalueita (ks. etusivun kuva).  
 

 
Kuva 13. Rahjan asemakaava-alueen asemakaavojen vahvistumispäivämäärät. 
 
2.2.5 Muut aluetta koskevat suunnitelmat 
 
FCG Oy on tehnyt alueelle layout-suunnitelman, jota päivitetään tarpeen mukaan. Layout-
suunnitelma toimii osaltaan tämän asemakaavan lähtökohtana. Alla on ote kyseisen suunni-
telman tuoreimmasta päivityksestä (tammikuu 2012). Suunnitelmassa on muun muassa Lau-
malahti osoitettu täytettäväksi ja Konikarvontien pohjoispuolisella metsäalueella tehtäväksi kal-
liolouhintaa maapinnan tasaisuuden saavuttamiseksi.  
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Kuva 14. Ote Kalajoen sataman layout-suunnitelmasta, FCG Oy (tammikuu 2012). 
 
Kuva 15. Ote katupiirustuksen alustavasta luonnoksesta, FCG Oy (maaliskuu 2012). Eteläisempi sini-
nen alue on satamatoimintojen palvelualue ja pohjoisempi rakkaparkki. 
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Lisäksi kaava-alueen läpi kulkee merenrantaa seuraileva moottorikelkkareitti Hiekkasärkiltä 
Rahjan saaristoon. 
 

 
Kuva 16. Kaava-alueen läpi kulkeva moottorikelkkareitti (punainen viiva). 
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3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 
Kalajoen satama kasvaa voimakkaasti. Voimassa oleva asemakaava on valmistunut vuonna 
2005 ja kaavassa osoitettu satamakenttä on jo lähes kokonaan käytössä. Sataman toiminnan 
laajentumisen mahdollistamiseksi on satama-alueen asemakaavaa laajennettava etelään. 
 
3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 
Kalajoen kaupungin kaavoituskatsauksessa vuodelle 2011 on esitetty sataman asemakaavan 
muutos ja laajennus käynnistettäväksi vuonna 2011. Antti Lastikka valitsi kaavoituksen puite-
sopimuksen pohjalta viranhaltijapäätöksellä 28.9.2011, § 2, Arkkitehti Oy Rajaniemen kaavan 
laatijaksi. 
 
3.3. Osallistuminen ja yhteistyö 
 
3.3.1 Osalliset 
 
MRL 62 §:n mukaisesti osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työnte-
koon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, 
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisille annetaan mahdollisuus osallistua kaavan 
valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipi-
teensä. Osallisia ovat kaikki, jotka tuntevat itsensä osallisiksi, muun muassa kaupunkilaiset ja 
maanomistajat. Osallisille annetaan mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaa-
voituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä. Viranomaisina osallisia 
ovat Kalajoen kaupungin eri hallintokunnat, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Poh-
janmaan liitto, Suomen ympäristökeskus, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi, 
Länsi-Suomen merivartiosto, Museovirasto, Pohjois-Pohjanmaan museo, Jokilaakson pelas-
tuslaitos. Yrityksistä ja yhdistyksistä osallisia ovat muun muassa Rahjankylän kalastajainseura, 
Kalajoen luonnonsuojeluyhdistys ry ja Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys sekä Poh-
janmaan PPO Oy, Osuuskunta Valkeavesi, Vattenfall Verkko Oy, Kalajoen Lämpö Oy, Finnpilot 
Pilotage Oy ja Meritaito Oy. 
  
3.3.2 Vireilletulo 
 
Asemakaavan muutos on esitetty Kalajoen kaupungin kaavoitusohjelmassa vuodelle 2011 nu-
merolla A4/3. Asemakaavan muutos ja laajennus on tullut vireille kaupunginhallituksen päätök-
sellä 28.11.2011 § 336. 
 
3.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on ilmoitettu paikallislehdissä ja kirjeitse maanomista-
jille. Osallisilla on ollut mahdollisuus ottaa suoraan yhteyttä kaavan laatijaan tai Kalajoen kau-
pungin kaavoituspäällikköön.   
 
Asemakaavaluonnos ja kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 11.1.-31.1.2012. Luonnoksesta 
jätettiin kuusi lausuntoa ja kaksi mielipidettä. Seuraavassa on tiivistetysti esitetty annetut mieli-
piteet ja lausunnot sekä suluissa se, onko mielipide voitu ottaa huomioon asemakaavassa: 
 

Museovirastolla, Länsi-Suomen merivartiostolla, Pohjois-Pohjanmaan museolla, Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri –vastuualueella ja Kalajoen kaupungin teknisellä 
lautakunnalla ei ollut huomautettavaa kaavaluonnoksesta. 
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Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi lausui muun muassa, että eräs merkittävä turvatoimenpide on 
sataman turvatoimialueen aitaaminen (kyllä).  
 
Ruukki Engineeringin mukaan sen omistaman maa-alueen muuttaminen teollisuusalueesta vesi- ja 
satama-alueeksi rajoittavat Ruukki Engineeringin mahdollisuuksia rakentaa teollisuusrakennuksia 
omalle tontille (kyllä, kyseinen tontin osa on jätetty kaava-alueen ulkopuolelle).  
 
Matti Heikkilä esitti, että rakennuskortteli RA-14 rajaa siirrettäisiin 15 metriä pohjoiseen (kyllä) ja et-
tä hänen omistamalleen maalleen osoitetaan uusi RM-tontti (ei). 
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueidenkäyttöyksikkö totesi muun muassa, että kaavan vai-
kutusten arviointia joudutaan tarkentamaan ehdotusvaiheessa (kyllä) ja että ainakin osa teollisuus- 
ja varastorakennusten alueesta T tulisi merkitä TY-alueeksi (kyllä). ELY-keskus huomautti myös, 
että kaavassa tulee ottaa huomioon alueen rakentamisen rajoittaminen lähellä satama-alueen tur-
va-aitaa (kyllä). Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikkö huomautti, että te-
ollisuusalueen toimintaa suunniteltaessa tulee harkittavaksi mahdollisen Natura-arvioinnin tarve ja 
että kaava-alueen länsiosassa sijaitsevan kluuvin ja luonnonsuojelulain mukaisen rantaniityn luon-
nontila tulee turvata (kyllä). Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikön mukaan 
hulevesien johtaminen kluuvijärveen vaarantaa sen luonnontilaa, mikä on vesilain 2. luvun 15 §:n 
mukaisesti kielletty (kyllä, teollisuusalueen hulevedet johdetaan mereen satama-alueen kautta kaa-
va-alueen itäosassa). 

 
Luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen asemakaavaan tehtiin seuraavat muutokset: 
 
- Ruukki Engineeringin alue jätettiihn kokonaan kaava-alueen ulkopuolelle 
- T-kortteli muutettin TY-3-kortteliksi, jolla on rajoituksia melun, hajun ja vesistönsuojelun suh-
teen 
- teollisuusalueelle lisättiin pistokatu, ohjeellinen tonttijako, teknisten toimintojen alueen osa se-
kä ohjeellisia hulevesireittejä 
- teollisuusalueen länsipuolelle osoitettiin suojavyöhykkeeksi maa- ja metsätalousalue Pauha-
lahden loma-asunnoille 
- ohjeellisiin hulevesireitteihin tehtiin muutoksia 
- satama-alueen sisältä poistettiin ajo-merkintä 
- RA-14-korttelin rajoja muutettiin 
- kaava-aluetta on laajennettiin länsiosassa ja samalla yleisen tien LT-aluetta pienennettiin 
- lisättiin LT-alueen liittymänuolet 
- lisäksi asemakaavakarttaan ja -määräyksiin, samoin kuin kaavaselostukseen, tehtiin vähäisiä 
muutoksia ja teknisiä tarkistuksia 
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Kuva 17. Laatimisvaiheessa nähtävillä ollut asemakaavaluonnos. 
 

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 5.4.-8.5.2012. Ehdotuksesta jätettiin yhdeksän lausuntoa. 
Museovirastolla, Länsi-Suomen merivartiostolla, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella, Poh-
jois-Pohjanmaan museolla, Jokilaaksojen pelastuslaitoksella, Liikenteen turvallisuusvirasto Tra-
filla, Kalajoen kaupungin teknisellä lautakunnalla ja ympäristölautakunnalla ei ollut huo-
mautettavaa asemakaavaehdotukseen. LNI Verkko Oy esitti, että alueen sähkönjakelun mah-
dollistamiseksi merkitään 12x12 metrin kokoinen alue muuntamolle teollisuus- ja varastoraken-
nusten korttelialueelle. LNI Verkko Oy:n lausunnon perusteella laajennettiin hieman teollisuus- 
ja varastorakennusten korttelialueella sijaitsevaa alueen osaa ’et’ ja samalla tarkennettiin mää-
räystekstiä siten, että kyseiselle alueen osalle saa sijoittaa myös sähkömuuntamon. Muutos on 
niin vähäinen, että asemakaavaehdotusta ei tarvitse laittaa uudestaan julkisesti nähtäville. 
 
Asemakaava viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi kaupunginhallituksen esityksestä. 
Hyväksymisestä ilmoitetaan MRA:n mukaisesti, kuten kunnallisten ilmoitusten ilmoitustavasta 
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Kalajoella on päätetty. Hyväksymispäätökseen voi hakea muutosta valittamalla Oulun hallinto-
oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään.  
 
Osallisella on lisäksi ollut MRL 64 §:n mukaan mahdollisuus ennen kaavaehdotuksen asetta-
mista julkisesti nähtäville esittää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle neuvottelun käymistä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. 
 
3.3.4 Viranomaisyhteistyö 
 
Alueen suunnittelusta on pidetty viranomaisneuvottelut helmikuussa ja marraskuussa 2011 se-
kä maaliskuussa 2012. 
 
3.4 Asemakaavan tavoitteet 
 
3.4.1 Yleiset tavoitteet 
 
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Kalajoen sataman kehittyminen ja laajentuminen 
nykyisten satamatoimintojen eteläpuolelle. Sataman läheisyyteen pyritään osoittamaan myös 
teollisuus- ja varastoalueita. 
 
3.4.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
 
Alueella sijaitsee vesilain 2. luvun 11 §:n mukainen kluuvijärvi sekä luonnonsuojelulain 29 §:n 
mukainen merenrantaniitty. Rahjan saariston Natura 2000 -verkostoon kuuluvan aluekokonai-
suuden lähin osa sijaitsee noin 300 metrin päässä kaava-alueen eteläpuolella Siiponjokivar-
ressa. Kaava-alueen vieressä on myös kuusikko, jota voidaan pitää lähes varmasti liito-oravan 
elinalueena. 
 
3.4.3 Osallisten tavoitteet 
 
Kalajoen sataman ja kaupungin tavoitteena on kohdassa 3.4.1 mainittujen yleisten tavoitteiden 
lisäksi se, että kaavan laajennusalueen rakentaminen voidaan aloittaa heinä-elokuussa 2012. 
 
3.4.4 Kaavan laatijan laadulliset tavoitteet 
 
Kaavan laatijan tavoitteena on varmistaa alueen toimivuus ja ottaa huomioon alueen luonto-
kohteet. 
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4. ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
4.1 Kaavan rakenne ja mitoitus 
 
Kaava-alueen pohjoisosassa eli nykyisellä satama-alueella maankäyttö perustuu olemassa 
olevaan rakenteeseen. Satama-aluetta laajennetaan etelään. Kaava-alueella sijaitseva Lau-
malahti liitetään satama-alueeseen ja täytetään maamassoilla. Alueen kaakkoisrajalla on maa- 
ja metsätalousalueita sekä rautatiealue. Lisäksi satama-alueelle on ohjeellisella merkinnällä 
osoitettu alueen osa rautatieliikenteelle. Satama-alueen sisäistä rakennetta ei ole kaavassa 
määrätty, mutta se jatkaa nykyistä koordinaatistoa (ks. kuvat 14 ja 15). Pohjajoen uusi linjaus 
satama-alueen halki on osoitettu ohjeellisella merkinnällä. Satama-alueen etelänurkkaan, Sa-
tamatien varteen, on tarkoitus rakentaa satamatoimintojen palvelualue rekkaparkkeineen ja 
palvelurakennuksineen. Samoin sataman nykyisen portin läheisyyteen on tarkoitus tehdä ly-
hytaikainen rekkaparkki. Kaava-alueen länsiosassa muutetaan voimassa olevaa asemakaavaa 
siten, että yleisen tien liikennealue lyhenee hieman pohjoispäästään. Kaava-alueen lounais-
osaan osoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Kaava-alueen itäosaan osoi-
tetaan kaksi osayleiskaavan mukaista loma-asuntotonttia. 
 
Yleisen tien (Satamatien) alueelle on tarve rakentaa satamaan johtava kevyen liikenteen väylä, 
joka sijoittuu tien itäpuolelle. Kaavassa esitetty tiealueen leveys mahdollistaa tämän. 
 
Kaava-alueen alueiden pinta-alat ja rakennusoikeudet ovat seuraavat: 
 
Alue       pinta-ala rakennusoikeus 
 
TY-3 teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue   5,2729 ha   15 819 k-m2  
RA-14 loma-asuntojen korttelialue    0,3519 ha       270 k-m2 
LR rautatiealue     0,8148 ha  

LT yleisen tien alue     2,2451 ha 
LS-5 satama-alue   33,1983 ha      132 793 k-m2 
M maa- ja metsätalousalue    6,5977 ha 
W vesialue     4,6642 ha 
W-3 vesialue     0,9346 ha 
katualue      1,9333 ha 
yhteensä    56,0128 ha 148 882 k-m2  
 
Asemakaavan muutosalueen pinta-ala on noin 25,7 hehtaaria ja asemakaavan laajennuksen 
noin 30,3 hehtaaria. 
 
Asemakaavassa on osoitettu TY-3-korttelialueelle merkinnällä ’et’ alueen osa, jolle saa sijoittaa 
jätevedenpumppaamon, sähkömuuntamon ja muita kunnallistekniikan kannalta tarpeellisia ra-
kennelmia.  
 
Kaavassa määrätään lisäksi tulvavahingoille alttiiden rakennusosien korkeusasemasta, raken-
nussuunnitteluvaiheen pohjatutkimuksista, pysäköintipaikkojen määrästä, satama-alueen ai-
taamisesta ja erinäistä maansiirto- ja kaivutöistä teollisuus- ja satama-alueilla sekä satama-
alueen aitaamisesta suoja-aidalla ja rakentamisesta tämän suoja-aidan läheisyyteen. 
 
4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen  
 
Vesilain mukainen kluuvijärvi on osoitettu W-3-merkinnällä ja luonnonsuojelulain mukainen me-
renrantaniitty s-3-merkinnällä. Näiden alueiden eteläpuolella sijaitseva teollisuus- ja varastora-
kennusten korttelialue TY-3 on tarkoitus tasata noin 5,0 metrin korkeudelle meren pinnasta. 
Tällöin alueen hulevedet voidaan johtaa Satamatien ali satama-alueelle ja edelleen Repolan-
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tien ali merenlahteen. Näin ollen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue ei vaaranna 
luonnonsuojelullisia arvoja.  
 
4.3 Kaavan vaikutukset 
 
4.3.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 
 
Asemakaavan muutos ja laajennus toteuttaa maakuntakaavan alueidenkäytön periaatteita se-
kä osayleiskaavan yhdyskuntarakennetta ja aluevarauksia TY-3-korttelialuetta lukuun otta-
matta. 
 
4.3.2 Liikenteelliset vaikutukset 
 
Nykyinen liikenneverkosto säilyy, mutta Satamatielle tulee neljä uutta liittymää: kaksi sataman 
palvelualueelle, yksi satama-alueelle ja yksi teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle, 
jolle rakennetaan myös yksi uusi katu. Lisäksi Merivartiontien liittymää tullaan jo olemassa ole-
van kaavan mukaisesti siirtämään nykyisestä paikasta hieman etelään. Kaavan toteuttaminen 
vaikuttaa alueen pääliikenneverkkoon vain siten, että se lisää Satamatien liikennettä. Henkilö-
autoliikenne lisääntyy noin 200 ajoneuvolla ja raskas liikenne noin 30-40 ajoneuvolla vuoro-
kaudessa. Satamatien nykyiset liittymät pystyvät välittämään liikenteen lisäyksen. Kevyen lii-
kenteen väylän rakentaminen lisää Satamatien liikenneturvallisuutta. 
 
Kaava-alueen ulkopuolisten, Laumalahden läheisyydessä sijaitsevien lomarakennuksien kulku-
yhteys muuttuu Repolantien kautta kulkevaksi. Nykyinen kulkuyhteys on mahdotonta toteuttaa, 
koska se ei voi ristetä rautatievarauksen kanssa tai sijoittua satama-alueelle. 
 
Kaavan toteuttaminen tulee vilkastuttamaan huomattavasti myös sataman laivaliikennettä. 
 
Kaava-alueen läpi kulkevalle moottorikelkkareitille on etsittävä uusi linjaus kaava-alueen etelä-
puolelta. 
 
4.3.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja kunnallistekniikkaan 
 
Kaava-alue tulee toteutumaan vaiheittain noin 8-10 vuoden kuluessa. Pääosa satama-alueen 
rakentamisesta on varastotyyppistä hallirakentamista. Teollisuusalueen rakennukset ovat tuo-
tantolaitoksia ja varastorakennuksia sekä näitä palvelevia toimistotiloja. 
 
Kaava-alueella oleva kunnallistekniikka saadaan kaavan toteuttamisen myötä entistä tehok-
kaampaan käyttöön. Samalla kunnallistekniikkaa täydennetään. Teollisuusalueelle rakennetta-
neen jätevesipumppaamo ja sähkömuuntamo et-merkinnällä varatulle alueenosalle. 
 
Kaavan toteuttamisella ei ole vaikutuksia kulttuurihistoriallisiin arvoihin. Alueella ei myöskään 
ole muinaismuistoja. 
 
4.3.4 Maisemalliset vaikutukset 
 
Kaavan toteuttaminen ei oleellisesti muuta kaava-alueen näkyvyyttä merelle, sillä uusi raken-
taminen sijoittuu pääosin entisen taakse. TY-3-korttelialueen tasoitustyöt sekä sataman laa-
jentaminen etelään vaikuttavat maisemaan paikallisesti muuttaen metsä- ja peltoalueita teolli-
suus- ja varastorakennusten alueeksi sekä satama-alueeksi. TY-3-alueelta louhitaan noin 
30 000 m3 kiviainesta, josta noin 25 000 m3 käytetään samalla alueella täyttömaana. Myös sa-
tama-alueella tarvitaan täyttöjä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristönsuojeluyk-
sikkö on viranomaisneuvottelussa ilmoittanut, että asemakaavassa esitetyille vesialueiden täy-
töille ei tarvita vesilain mukaista lupaa aluehallintoviranomaisilta. 
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Voimassa olevassa asemakaavassa satama-alueen rakennusten korkeutta ei ole rajoitettu ja 
sitä ei tehdä tässäkään kaavassa, sillä ajan myötä alueelle voi sijoittua esimerkiksi korkeita vil-
jasiiloja kuljettimineen tai öljysäiliöitä, joita on useissa Suomen satamissa. Tällaiset varastora-
kennukset näkyisivät nykyisiä rakennuksia kauemmaksi merelle. Ne ovat toisaalta aina kuulu-
neet satama-alueiden ilmeeseen. 
 
4.3.5 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 
Kaavan toteuttaminen muuttaa maaston muotoja etenkin teollisuus- ja varastoalueiden kortte-
lissa, jossa alue on tarkoitus tasata louhimalla tasoon noin 5,0 metrin korkeudelle meren pin-
nasta. Lisäksi Laumalahden täyttäminen muuttaa paikallisesti vesistöolosuhteita. Louhintamas-
soja käytetään satama-alueen ja Laumalahden täyttämisessä. 
 
Kaava turvaa merenrantaniityn ja kluuvijärven luontotyyppien säilymisen kaavamerkintöjen 
avulla. Lisäksi TY-3-alueella kielletään sellaiset toiminnot, jotka muodostavat pilaantumisriskin 
vesistöille. Kaavan toteuttamisella ei ole vaikutusta pohjaveden laatuun. 
 
Kaavan toteuttaminen vaikuttaa veden virtauksiin ennen muuta Pohjajoen osalta. Pohjajoelle 
osoitetaan kaavaluonnoksessa uusi reitti ohjeellisella w-merkinnällä. Samaa reittiä pitkin joh-
detaan myös satama-alueen hulevedet. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen (TY-3) 
hulevedet johdetaan Satamatien ali satama-alueelle ja edelleen Repolantien ali merenlahteen. 
Ohjeellinen w-merkintä on osoitettu myös TY-3-alueelle. TY-3-alueelle ei myöskään saa osoit-
taa toimintaa, joka aiheuttaa häiritsevää melua, hajua tai riskin vesistöjen pilaantumiselle Li-
säksi Satama-Lomarannan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa on esitetty TY-3-alueen ja 
Natura-alueen väliin maa- ja metsätalousalue, joka toimii samalla suojavyöhykkeenä. Toisaalta 
tässä asemakaavassa esitetty toiminta on kohtuullisen etäällä varsinaisista saaristoluonnon 
kohteista. Nämä toimenpiteet ja seikat varmistavat, että teollisuus- ja varastorakennusten kort-
telialueesta ei ole merkittävää haittaa ympäristölle eikä se vaaranna läheisen Natura-alueen 
arvoja. Kaavan toteuttaminen ei myöskään heikennä kaava-alueen vieressä sijaitsevaa liito-
oravien elinaluetta, sillä liito-oravien kulkureitit alueelle säilyvät.  
 
4.3.6 Sosiaaliset vaikutukset 
 
Kaavan laatiminen varmistaa nykyisten työpaikkojen säilymisen ja tarjoaa mahdollisuuksia uu-
sien työpaikkojen syntymiselle. 
 
Kaavan vaikutukset virkistykseen ja loma-asumiseen ovat vähäiset. Kaava-alueen itäosan kak-
si loma-asuntoa saavat lisää rakennusoikeutta. Teollisuus- ja varastorakennusten kortteli-
alueen TY-3 haju- ja melumääräyksillä pyritään turvaamaan alueen länsipuolella sijaitsevan 
kahden loma-asunnon viihtyisyyttä.  
 
4.3.7 Vaikutukset elinkeinotoimintaan ja talouteen 
 
Asemakaava tukee yhtä Kalajoen keskeistä toimialaa sekä toteuttaa sataman ja kaupungin ke-
hitystavoitteita. Kaavan toteuttamisen taloudelliset vaikutukset ovatkin Kalajoen mittakaavassa 
kohtuullisen suuret. Kaava-alueelle tulee noin 60-80 uutta työpaikkaa, joista noin 40-50 sa-
tama-alueelle ja 20-30 teollisuusalueelle. Satama-alueen ahtaajien työpaikoista osa on osa-ai-
kaisia. Suurin osa uusista työntekijöistä asuu Kalajoella tai naapurikunnissa. Tämän ansiosta 
sekä myös yritysten maksamien verotulojen kautta Kalajoen kaupunki saa lisää verotuloja. 
Alueen toteuttaminen lisää myös niin kutsuttujen keikkatyöläisten määrää. Alueen rakentami-
sesta tulee töitä Kalajoen ja mahdollisesti myös lähikuntien rakennusalan yrityksille. Satama-
alueen hallien rakentaminen maksaa noin 20-25 miljoonaa euroa. Tämä investointi saadaan 
takaisin korkoineen vuokratulojen kautta. 
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4.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
 
Kaavamerkintöinä on käytetty pääosin ympäristöministeriön ohjeen ja Kalajoen kaupungin ai-
emmin käyttämiä kaavamerkintöjä. TY-3-korttelimerkintä on kaavan laatijan keksimä, samoin 
et-alueenosamerkintä. 
 
4.5 Nimistö 
 
Kaava-alueen nimet Satamatie ja Repolantie ovat käytössä olevia nimiä. Uutena nimenä ote-
taan käyttöön TY-3-alueen Louhikuja. Louhi viittaa alueen runsaisiin kiviin, louhikkoon, sekä 
toisaalta siihen, että alue louhitaan tasaiseksi. 



 25 

 
5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

 5.1 Toteuttaminen ja ajoitus 
 
Asemakaavan toteutuksesta vastaa pääasiassa Kalajoen satama. Kalajoen satama on Kala-
joen kaupungin yksikkö. Kalajoen kaupunki vastaa alueen katuverkoston kunnossapidosta. 
Yleisen tiealueen kunnossapidosta vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Yksityiset maan-
omistajat vastaavat kahden loma-asuntotontin kunnossapidosta ja rakentamisesta ja yritykset 
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen toteuttamisesta. Asemakaavan toteuttaminen 
alkaa vuonna 2012 ja kestää 8-10 vuotta. 
 
 
Pietarsaaressa 21.5.2012 
 

 
 
Juho Rajaniemi 
TkT, arkkitehti SAFA 
kaavan laatija 
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 208 Kalajoki Täyttämispvm 12.06.2012

Kaavan nimi Kalajoen sataman asemakaavan muutos ja laajennus

Hyväksymispvm 29.05.2012 Ehdotuspvm 20.03.2012

Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 28.11.2011

Hyväksymispykälä 60 Kunnan kaavatunnus 208120529V060

Generoitu kaavatunnus 208V290512A60  

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 56,0128
Uusi asemakaavan pinta-ala 

[ha]
30,3021

Maanalaisten tilojen

pinta-ala [ha]
 

Asemakaavan muutoksen

pinta-ala [ha]
25,7107

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset   

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 56,0128 100,0 148882 0,27 30,3021 145056

A yhteensä            

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä 5,2729 9,4 15819 0,30 4,0246 12073

V yhteensä            

R yhteensä 0,3519 0,6 270 0,08 0,2339 190

L yhteensä 38,1915 68,2 132793 0,35 23,3727 132793

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä 6,5977 11,8     4,8122  

W yhteensä 5,5988 10,0     -2,1413  

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä          

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä        

TerhMa
Konekirjoitusteksti
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Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 56,0128 100,0 148882 0,27 30,3021 145056

A yhteensä            

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä 5,2729 9,4 15819 0,30 4,0246 12073

T         -1,2483 -3745

TY-3 5,2729 100,0 15819 0,30 5,2729 15818

V yhteensä            

R yhteensä 0,3519 0,6 270 0,08 0,2339 190

RA         -0,1180 -80

RA-14 0,3519 100,0 270 0,08 0,3519 270

L yhteensä 38,1915 68,2 132793 0,35 23,3727 132793

Kadut 1,9333 5,1     0,9294  

LT 2,2451 5,9     0,9969  

LR 0,8148 2,1     0,8148  

LS-1         -12,5667  

LS-5 33,1983 86,9 132793 0,40 33,1983 132793

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä 6,5977 11,8     4,8122  

M 6,5977 100,0     4,8122  

W yhteensä 5,5988 10,0     -2,1413  

W 4,6642 83,3     -2,5356  

W-3 0,9346 16,7     0,3943  

TerhMa
Konekirjoitusteksti
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K A L A J O E N   K A U P U N K I 
 
KALAJOEN SATAMAN ASEMAKAAVAN 
MUUTOS JA LAAJENNUS 
 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
29.03.2012 
 

 
Kuva 1. Asemakaava-alueen rajaus punaisella. Taustalla ote ajantasa-asemakaavasta. 
 
 
Yhteystiedot: kaavanlaatija Arkkitehti Oy Rajaniemi / TkT, arkkitehti Juho Rajaniemi  
06-724 7243 / 044-524 7245; juho@rajaniemi.info  
www.kalajoki.fi 
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN (OAS) TARKOITUS 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 § mukaan kaavoitustyöhön tulee sisällyttää suun-
nitelma 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 vuorovaikutusme-
netelmistä ja kaavan vaikutusten arvioinnista. Tämän OAS:n nähtävilläolosta ilmoitetaan 
kaupungin virallisissa kuulutuslehdissä ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä osalli-
sille kirjeitse. OAS on nähtävillä myös Kalajoen kaupungin internet-sivuilla osoitteessa 
www.kalajoki.fi.  
 
KAAVOITETTAVA ALUE JA SITÄ KOSKEVAT SUUNNITELMAT 
 
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kalajoen Rahjan kylässä Perämeren rannikolla linnun-
tietä noin 10 kilometriä ja maanteitse noin 14 km Kalajoen keskustasta länsi-lounaaseen ja 
noin 3,5 kilometrin päässä Hiekkasärkkien matkailualueesta. Sataman etäisyys valtatie 
8:sta on noin neljä kilometriä.  Kaava-alue on kooltaan noin 56,0 hehtaaria. Alueen omis-
taa pääosin Kalajoen kaupunki. Alueella sijaitsee Kalajoen sataman eteläosa varastora-
kennuksineen sekä kaksi loma-asuntoa 
 
Ympäristöministeriö on vahvistanut Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 17.2.2005. 
Maakuntakaavassa alue on satama-aluetta ja logistiikka-aluetta. Satamasta on osoitettu 
rautatieliikenteen yhteystarve satamasta Ylivieskaan. Satama kuuluu matkailun vetovoima-
alueeseen / Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen. Merkinnällä osoite-
taan ympäristöarvojen, matkailun ja virkistyksen kannalta valtakunnallisesti ja kansainväli-
sesti merkittäviä aluekokonaisuuksia. Kalajoen alueen kehittäminen merellisenä matkailu-
alueena perustuu Hiekkasärkkien matkailukeskuksen palveluihin sekä Rahjan saariston ja 
muun maankohoamisrannikon luonnon- ja kulttuuriympäristöön liittyviin virkistys- ja vapaa-
aikatoimintoihin. Alue on maakuntakaavassa myös luonnon monikäyttöaluetta. Satama 
kuuluu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeään 
alueeseen. Suunnittelumääräyksen mukaan alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee 
edistää alueiden maisema-, kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymistä.  
 

 
Kuva 2. Ote maakuntakaavakartasta. 
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Kalajoen satamassa on voimassa 29.6.2000 hyväksytty oikeusvaikutteinen Satama-Loma-
rannan osayleiskaava. Osayleiskaavassa alueelle on merkitty satama-, rautatieliikenteen- 
ja teollisuus- ja varastoalueita sekä maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, joilla on ulkoilun 
ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja. Lisäksi Satamatien varrella kulkee kevyen liikenteen 
reitti. Kaavaan on varattu alue myös rautatieliikenteelle. 
 

 
Kuva 3. Ote Satama-Lomarannan osayleiskaavasta. 
 
Osa suunnittelualueesta kuuluu 25.10.2005 hyväksyttyyn Rahjan sataman asemakaavaan. 
Asemakaavassa alueelle on osoitettu satama-alue, teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialue, vesialueita, liikenne- ja katualueita sekä maa- ja metsätalousalueita (ks. etusi-
vun kuva). Lisäksi alueelle on laadittu layout-suunnitelma vuonna 2010. 
 
KAAVAN LAATIMISTARVE, LAATIJA JA SELVITYKSET 
 
Kalajoen satama kasvaa voimakkaasti. Voimassa oleva asemakaava on valmistunut 
vuonna 2005 ja kaavassa osoitettu satamakenttä on jo lähes kokonaan käytössä. Sata-
man asemakaavan laajennus on osoitettu kaavoitusohjelmassa 2011-2015 aloitettavaksi 
vuonna 2011. Asemakaava laaditaan konsulttityönä. Kaavan laatijana toimii arkkitehti Juho 
Rajaniemi Arkkitehti Oy Rajaniemeltä. Asemakaavan laajennusalueelle on tehty luontosel-
vityksiä, viimeisin kesällä 2010. Kaavoitustyön aikana alueella tehdään myös melumittauk-
sia. 
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KAAVAN YLEISET TAVOITTEET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 
Asemakaavan muutosta ja laajennusta ohjaa alueelle laadittu oikeusvaikutteinen yleis-
kaava. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Kalajoen sataman kehittyminen ja laa-
jentuminen nykyisten satamatoimintojen eteläpuolelle. Sataman läheisyyteen pyritään 
osoittamaan myös teollisuus- ja varastoalueita. Kaavaa laadittaessa arvioidaan sen vai-
kutuksia muun muassa liikenteeseen, elinkeinoihin, virkistysalueisiin sekä luonnonympä-
ristöön ja maisemaan.  
 
Maisemarakenne ja 
luonnonympäristö 

- vaikutukset pohjaveteen, maa- ja kallioperään ja ilmaan 
- vaikutukset vesistöihin 
- vaikutukset virkistysalueisiin 
- vaikutukset maisemaan 
- vaikutukset kasvi- ja eläinkuntaan sekä luontotyyppeihin  

Rakennettu ympäristö - vaikutukset alueen rakennettuun ympäristöön 
- yhdyskuntatekniset seikat 
- vaikutukset liikenneturvallisuuteen, -verkostoon ja reitistöihin 

Sosiaaliset ja kulttuuriset 
vaikutukset 

- vaikutus elinkeinojen harjoittamiseen ja palveluihin 

Taloudelliset vaikutukset - arvio vaikutuksista kuntatalouteen 
- arvio kokonaistaloudellisista vaikutuksista 

Taulukko 1. Selvitettävät asemakaavan vaikutukset. 
 
OSALLISET JA VIRANOMAISET 
 
Osallisia ovat kaikki, jotka tuntevat itsensä osallisiksi. MRL 62 §:n mukaisesti osallisia ovat 
alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saat-
taa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnitte-
lussa käsitellään. Osallisille annetaan mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvi-
oida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä.  
 
Osallisia ovat muiden muassa: 
 
 Alueen maanomistajat ja -vuokraajat 
 Alueen yrittäjät 
 
 Kalajoen kaupungin tekninen lautakunta 
 Kalajoen kaupungin ympäristölautakunta 
 Pohjois-Pohjanmaan Liitto 
 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
 Suomen ympäristökeskus 

 
Liikennevirasto 

 Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 
Länsi-Suomen merivartiosto 
Museovirasto 
Pohjois-Pohjanmaan museo  
Finnpilot Pilotage Oy 
Meritaito Oy 

  
 Jokilaaksojen pelastuslaitos 
 Pohjanmaan PPO Oy 
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 Osuuskunta Valkeavesi 
 Vattenfall Verkko Oy 
 Kalajoen Lämpö Oy 
 Rahjankylän kalastajainseura 
 Kalajoen luonnonsuojeluyhdistys 
 Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys 
  
 
KAAVOITUSPROSESSIN VAIHEET JA TAVOITTEELLINEN AIKATAULU 
 
Kaavoitusta säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ja -asetus (MRA). Suunnitteluai-
kana pidetään yhteyttä eri alojen viranomaisiin. Helmikuussa ja marraskuussa 2011 on 
järjestetty viranomaisneuvottelut. Lisäksi maaliskuussa 2012 järjestetään kolmas viran-
omaisneuvottelu. Seuraavassa taulukossa on esitetty kaavoitusprosessin vaiheet sekä 
tavoitteellinen aikataulu. 
 
KAAVAN VIREILLETULO SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA – LOKAKUU 2011, 
MRL 62§, MRL 63§, MRA 30§ 
Vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmoitetaan paikallislehdissä, Kalajoen kaupun-
gin Internet-sivuilla ja kirjeitse osallisille. Osalliset voivat esittää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 
neuvottelua OAS:n riittävyydestä. 
KAAVAN VALMISTELU ELI LUONNOSVAIHE – MARRASKUU 2011 – TAMMIKUU 2012, MRL 62§, 
MRA 30§ 
Kaavaluonnos asetettiin nähtäville tammikuussa 2012 ja siitä pyydettiin viranomaislausunnot.  
KAAVAEHDOTUSVAIHE HELMI–HUHTIKUU 2012, MRL 65§, MRA 27§ 
Kaupunginhallitus päättää kaavan asettamisesta nähtäville. Ehdotus pyritään asettamaan nähtäville huhti-
kuussa 2012. Kaavaehdotus on julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivää. Kaupunkilaisilla ja osallisilla on 
mahdollisuus tehdä kaavasta kirjallinen muistutus kaavan nähtävilläoloaikana. Muistutuksen tekijälle tie-
dotetaan kaavavaiheista jos hän niin haluaa ja kirjallisesti ilmoittaa yhteystietonsa (MRL 67§). Kaavaeh-
dotuksesta pyydetään viranomaislausunnot. Kalajoella muistutukset käsittelevät kaavoittaja, elinkeino- ja 
maankäyttötoimikunta ja kaupunginhallitus. 
KAAVAN VIIMEISTELY JA HYVÄKSYMINEN TOUKOKUU 2012, MRL 52§ 
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle kaavan hyväksymistä. Asemakaava pyritään viemään kaupungin-
valtuuston käsittelyyn toukokuussa 2012. Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan kunnallisten ilmoitusten 
yhteydessä paikallislehdissä. Kaavan hyväksymisestä voi valittaa hallinto-oikeudelle. Alueellinen ympäris-
tökeskus voi tehdä kaupungille oikaisuehdotuksen valitusajan kuluessa. 
KAAVAN VOIMAANTULO – HEINÄKUU 2012, 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 osallisten vaikuttamismahdollisuudet. 
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Kalajoen kaupunki 
 
Kalajoen sataman asemakaavan muutos ja laajennus 
Viranomaisneuvottelu 1 
 
Aika: Tiistai 8.2.2011 klo 10.30-11.50 
 
Paikka: Kalajoen kaupungintalo, hallituksen huone 
 
Osallistujat: Olli Eskelinen  Pohjois-Pohjanmaan liitto 
  Juhani Turpeinen  Pohjois-Pohjanmaan museo 
  Liisa Ranto-Oikari  Pohjois-Pohjanmaan ELY, pj 
  Eero Laukkanen   Pohjois-Pohjanmaan ELY 
  Satu Fors   Kalajoen kaupunki, sihteeri 
  Osmo Heikkala  Kalajoen kaupunki 
  Jukka Puoskari  Kalajoen kaupunki 
  Raili Myllylä   Kalajoen kaupunki 
  Aulis Aho   Kalajoen satama 
  Jukka-Pekka Ruonaniemi FCG Oy 
 
 
MUISTIO 

 
1. Avaus ja järjestäytyminen 
 
Liisa Ranto-Oikari avasi kokouksen klo 10.30. Hänet valittiin puheenjohtajaksi ja 
Satu Fors sihteeriksi. 
 
 
2. Kaavatyön esittely 
 
Satu Fors esitteli kaava-alueen alustavan rajauksen, osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaluonnoksen sekä asemakaavan tavoitteet ja aikataulun. 
Jukka-Pekka Ruonaniemi esitteli satamassa meneillään olevia kehityshankkeita ja 
arvioi niiden vaikutuksia kaavatyöhön.   
 
 
3. Viranomaisten näkökannat ja yleiskeskustelu 
 
Olli Eskelinen, Pohjois-Pohjanmaan liitto: 
 
Olli Eskelinen kertoi, että maakuntakaavassa Kalajoen satamaan on merkitty 
satama-alue ja logistiikka-alue sekä rautatieyhteys. Rautatieyhteys tulee ottaa 
huomioon asemakaavassa. Eskelisen mielestä Kalajoen satama on yksi 
maakunnan keskeisistä elinkeinoelämän kannalta tärkeistä alueista. Eskelinen 
muistutti, että satama sijaitsee lähellä Natura-aluetta, mutta maakuntakaavassa ei 
pidetty tarpeellisena tehdä Natura-arviointia sataman laajentumisesta. Eskelinen 
huomautti, että asemakaavan muutos ei ole alueella voimassa olevan 
oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen, mutta ei pitänyt asiaa ongelmana. 
Alueen luontoarvoja on selvitetty ja Eskelinen näki sataman laajenemisen olevan 
mahdollista: joiltakin osin aluesuunnitelmaa ja asemakaavaa voidaan sovittaa 
luontoarvoihin, osaksi luontoarvoja joudutaan syrjäyttämään yleisen edun 
kannalta välttämättömän hankkeen tieltä. Yhteenvetona Eskelinen esitti, että 
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maakuntakaavan kannalta tärkeää on turvata sataman kehittymismahdollisuudet 
ja ottaa asemakaavassa huomioon rautatieyhteyden tilantarve. Sataman 
kuulumista maakuntakaavan maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen 
hän ei pitänyt laajennushankkeen esteenä. 
 
Juhani Turpeinen, Pohjois-Pohjanmaan museo: 
 
Juhani Turpeinen muistutti, että kaava-alueelta pitää tehdä rakennetun 
ympäristön selvitys, jossa luetteloidaan rakennuskanta ja sen arvot. Selvityksessä 
voi myös mainita kaava-alueen lähettyvillä sijaitsevat arvokkat kohteet. Turpeisen 
mukaan kaava-alueella ei ole tunnettuja muinaisjäännöksiä. 
 
Eero Laukkanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
 
Eero Laukkanen arvioi, että kaavaprosessista tulee luontokysymysten kannalta 
haasteellinen. Laukkanen huomautti, että ei ole saanut kaava-alueelle tehtyä 
luontoselvitystä, joten sen riittävyyttä ei voi vielä arvioida. Laukkanen muistutti, 
että Pauhalahdessa on vesilain 15 a §:n mukainen kluuvijärvi, joka pitää ottaa 
huomioon muun muassa hulevesien johtamista suunniteltaessa. Laumalahden 
eteläpuolisesta metsästä on löydetty merkkejä liito-oravan elinympäristöstä. 
Laukkanen muistutti, että liito-oravan elinympäristö on luonnonsuojelulain mukaan 
hävittämis- ja heikentämiskiellon alainen. Suojeluvelvoitteesta on mahdollista 
poiketa EU:n luontodirektiivissä määritellyillä perusteilla.  
 
Liisa Ranto-Oikari, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
 
Liisa Ranto-Oikari huomautti, että ajantasaisessa asemakaavassa Laumalahden 
rannan lomamökit on osoitettu merkinnällä ra-2 olemassa olevan loma-asunnon 
rakennusala, jonka kunnossapito on sallittu. Jukka Puoskari huomautti, että mökit 
ovat kaupungin omistuksessa eikä niitä ole aiottu säilyttää. Ranto-Oikarin mukaan 
kaavassa käsitellään paljon maakunnallisia asioita. Myös Ranto-Oikari esitti 
olemassa olevan rakennuskannan inventointia. Luontoselvityksestä ollaan 
yhteydessä ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikköön ja kluuvijärven 
mahdollisesta muuttamisesta ympäristönsuojeluyksikköön. 
 
Raili Myllylän näkemys oli, että sataman kehittäminen on mahdollistettava. Myllylä 
kysyi, mitä liito-oravan elinympäristö kaava-alueella käytännössä tarkoittaa 
kaavaporosessissa.  
 
Eero Laukkanen vastasi, että liito-orava on luonnonsuojelulain ja EU-direktiivin 
mukaan erityisesti suojeltava laji, jonka elinympäristön hävittäminen ja 
heikentäminen on kielletty. Metsien hakkuusta pitää aina tehdä 
metsänkäyttöilmoitus.Luonnonsuojelulain 72 a § velvoittaa metsäkeskuksen ja 
ELY-keskuksen yhteistoimintaan liito-oravan elinympäristön sijainnin ja sallitus 
metsänkäsittelyn määrittelyyn. Ilmoituksen jättämisen jälkeen arvioidaan uhkaako 
toimenpide liito-oravan elinympäristöä ja voidaanko hakkuulupa myöntää. Jos 
alueella on liito-oravan elinympäristö, ELY-keskus tekee elinympäristöstä 
rajauspäätöksen. Hakkuuilmoituksen jättäjä voi hakea päätöksestä poikkeamista, 
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mutta tässä tapauksessa on vielä liian varhaista sanoa voidaanko poikkeusta 
myöntää. Laukkasen mukaan Kalajoen sataman osalta toimitaan niin, että kevään 
aikana täsmennetään liito-oravaselvitystä kaava-alueella ja sen läheisyydessä. 
 
Satu Fors kysyi, kuka lisäselvitykset liito-oravan elinympäristöstä tekee.  
 
Eero Laukkanen vastasi, että ELY-keskus tekee tarkentavan selvityksen. 
Laukkanen pyysi kaupunkia miettimään, missä järjestyksessä metsänhakkuuasian 
suhteen edetään. Haetaanko poikkeamislupaa metsän hakkuulle vai edetäänkö 
kaavallista tietä. Laukkanen piti kaavaprosessin mukaista etenemistä parempana.  
 
 
4. Yhteenveto 
   
Todettiin, että kaava-alueelle tehdään rakennetun ympäristön selvitys. 
Luontoselvitys toimitetaan ELY-keskukselle kommentoitavaksi. Todettiin, että on 
keskusteltu liito-oravan elinympäristön vaikutuksesta sataman laajentumiseen ja 
kaavaprosessiin. Liikenneviraston satamapuoli ja ELY:n tiepuoli olisi jatkossa 
hyvä saada mukaan neuvotteluihin. 
 
 
5. Jatkotoimet 
 
Päätettiin, että järjestetään toinen viranomaisneuvottelu ennen kaavaluonnoksen 
nähtäville asettamista ja pyritään saamaan liikenne- ja satamapuolen 
viranomaiset mukaan neuvotteluun. Kolmas viranomaisneuvottelu järjestetään 
tarvittaessa ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. Aikataulusta sovittiin, 
että kaavaluonnosvaihe siirretään toukokuulle, jotta tarkennettu liito-oravaselvitys 
voidaan ottaa kaavaluonnoksessa huomioon. Pohditaan, tehdäänkö Konikallion 
louhinta ennen vai jälkeen asemakaavan hyväksymistä. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50. 
 
 
Muistion vakuudeksi,  
 
 
 
 
Satu Fors 
kaavasuunnittelija 
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Kalajoen kaupunki  

Kalajoen sataman asemakaavan muutos ja laajennus 

Viranomaisneuvottelu 3 

Aika:  Tiistai 27.3.2012, klo 11.05-11.45 

Paikka: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Y-talon kokoushuone Matala 

Osallistujat: Olli Eskelinen Pohjois-Pohjanmaan liitto (1–5 §) 

Liisa Koski-Ahonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, alueidenkäyttö 

Liisa Ranto-Oikari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, alueidenkäyttö 

Seppo Heikkinen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri 

Eero Laukkanen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, luonnonsuojelu 

Ari Selin  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristönsuojelu 

Raili Myllylä Kalajoen kaupunki 

Jukka Puoskari Kalajoen kaupunki 

Aleksiina Paakki Kalajoen kaupunki 

Satu Fors  Kalajoen kaupunki 

Osmo Heikkala Kalajoen kaupunki 

Riina Mäkelä Kalajoen kaupunki 

Esa Anttio  Kalajoen satama 

J-P Ruonaniemi FCG Oy 

Juho Rajaniemi Arkkitehti Oy Rajaniemi 

 

MUISTIO 

1 § Avaus ja järjestäytyminen, asialistan hyväksyminen 

Liisa Koski-Ahonen avasi kokouksen klo 11.05. Hänet valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja 

Juho Rajaniemi sihteeriksi. Kokouksen asialista hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että toiseksi 

pykäläksi otettiin Kalajoen kaupungin puheenvuoro. 

2 § Kalajoen kaupungin puheenvuoro 

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari kertoi, että Kalajoen satama on kehittynyt viime vuosina 

positiivisesti ja tämä kehitys pitää turvata jatkossakin. Kaupunki on ostanut maa-alueita 

sataman laajentumista varten. 

Satamajohtaja Esa Anttio sanoi, että sataman liikenne on kasvanut viime aikoina noin 10 % 

vuosittain. Pyhäjoelle rakennettava ydinvoimala vilkastuttaa satamaliikennettä entisestään. 

Asiakaskyselyjä on Anttion mukaan runsaasti. Tämän vuoksi asemakaavan mahdollistama 

sataman lisäalue on erittäin tärkeä. 
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3 § Asemakaavaluonnoksen palaute ja vastineet 

Juho Rajaniemi kertoi luonnosvaiheen palautteesta ja totesi, että mielipiteisiin ja lausuntoihin 

on asemakaavaehdotuksessa pystytty vastaamaan myönteisesti lukuun ottamatta erään 

maanomistajan ehdotusta uuden majoitusrakennusten RM-tontin osoittamista kaavaan. 

4§ Asemakaavaehdotuksen esittely 

Rajaniemi esitteli alustavan asemakaavaehdotuksen ja totesi ne muutokset, jotka on tehty 

asemakaavaluonnoksen jälkeen. Edelleen hän kertoi, että asemakaava on tarkoitus viedä 

Kalajoen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi 29.5.2012. Hän sanoi myös, että ennen 

asemakaavaehdotuksen julkista nähtävilläoloa on tarpeen tehdä vielä seuraavat muutokset ja 

tarkennukset: kaavamuutosalueen vähäinen laajentaminen koskemaan nykyistä yleisen tien 

aluetta, jolloin osa siitä muutettaisiin katu- ja satama-alueeksi, yhden liittymänuolen lisääminen 

tiealueelle, mahdollisesti vesi- ja viemärijohtoalueiden lisääminen TY-3-kortteliin, tarkennuksia 

selostuksen kustannuksiin ja maamassojen määriin.  

5 § Viranomaisten kannanotot ja yleiskeskustelu 

Olli Eskelinen, Pohjois-Pohjanmaan liitto: 

Eskelisen mukaan kaava toteuttaa maakuntakaavan merkintöjä. Asemakaavassakin näkyvä 

rautatievaraus on tarkoitus säilyttää uudistettavassa maakuntakaavassa, vaikka sen 

toteuttamisesta ei ole tietoa. Eskelisen mielestä FCG Oy:n laatima layout-suunnitelma osoittaa, 

että sataman laajentumissuunnitelma toimii, huolimatta siitä, että liito-orava-alue ei sisälly 

kaava-alueeseen. Eskelinen piti hyvänä sitä, että kaavan vaikutusten arviointia on täydennetty 

ja selkeytetty luonnosvaiheen jälkeen. Hän totesi, että vaikka läheiseen Natura-alueeseen ei 

kohdistukaan kaavan toteuttamisesta riskejä, olisi kaavaselostuksessa syytä täsmentää 

muutamalla lauseella, miksi kaavan toteuttamisella ei ole vaikutuksia Natura-alueeseen. 

Eskelinen lisäsi vielä, että varsinaista Natura-arviointia ei varmaankaan ole tarpeen laatia. 

Liisa Koski-Ahonen totesi, että suunnitelmallinen kokonaisuus hieman ontuu liito-orava-alueen 

poisjättämisen vuoksi. 

Eskelinen poistui neuvottelusta puheenvuoronsa jälkeen. 

Seppo Heikkinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue: 

Heikkisen mielestä liikennealueen merkinnät ovat kunnossa, kun yksi liittymänuoli vielä 

lisätään. Hän muistutti, että kevyen liikenteen väylän rakentaminen tulee mahdollistaa 

liikennealueen mitoituksessa. Edelleen hän totesi, että yleisen tien alueen pohjoispään 

siirtäminen katualueen risteyksen kohdalle helpottaisi huomattavasti myöhempiä 

liikennejärjestelyjä. 

Jukka-Pekka Ruonaniemi FCG Oy:stä esitteli tekemiään layout-suunnitelmia. Keskusteltiin 

liikennealueen ottamisesta mukaan kaava-alueeseen ja siitä, aiheuttaako se 
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aikataulumuutoksia. Liisa Koski-Ahosen mielestä muutos on vähäinen. Todettiin myös, että 

kyseisestä muutoksesta ei pitäisi aiheutua aikataulumuutoksia, jos se on mukana julkisesti 

nähtäville tulevassa asemakaavaehdotuksessa. 

Ari Selin, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristönsuojeluyksikkö: 

Selin totesi, että ympäristönsuojeluyksikön mukaan asemakaavassa esitetyille vesialueiden 

täytöille ei tarvita vesilain mukaista lupaa aluehallintoviranomaisilta. 

Jukka-Pekka Ruonaniemi huomautti, että nykyisin jo luvitetut sataman täyttöalueet ovat 

voimassa olevan asemakaavan toteuttamista. 

Eero Laukkanen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, luonnonsuojeluyksikkö: 

Laukkasen mielestä asemakaava on edennyt oikeaan suuntaan ja kohti hyvää lopputulosta. 

Liito-orava-alueen rajaaminen kaavan ulkopuolelle on kauneusvirhe, mutta toisaalta se voi olla 

myös hyvä asia, jos lajin esiintymisalue muuttuu tulevaisuudessa. T-alueen muuttaminen TY-3-

alueeksi sekä maa- ja metsätalousalueen lisääminen puskurivyöhykkeeksi teollisuusalueelta 

loma-asuntoihin päin on Laukkasen mukaan positiivista. Hän jatkoi, että kaavaselostuksen 

Natura-alueen vaikutusarviointiin voisi lisätä, että yleiskaavassa on esitetty TY-3-alueen ja 

Natura-alueen väliin suojavyöhyke. Toisaalta tässä asemakaavassa esitetty toiminta on 

kohtuullisen etäällä varsinaisista saaristoluonnon kohteista. 

Liisa Ranto-Oikari, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, alueidenkäyttöyksikkö: 

Ranto-Oikari sanoi, että TY-3-alueen merkinnöillä ja M-alueella on hyvin otettu huomioon 

teollisuustoiminnan vaikutuksia. Hän huomautti, että kevytrakenteisissa vanhoissa mökeissä 

ympäristön aiheuttama asunnon sisämelu on ongelma, jolle ei oikein löydy ratkaisua. 

6 § Yhteenveto 

Koski-Ahonen totesi, että Kalajoen kaupunginhallitus on päättänyt, että pieniä muutoksia on 

mahdollista tehdä ennen nähtävillepanoa. Todettiin, että kokouksessa esitetyt ja keskustellut 

muutokset ovat vähäisiä. Näin ollen kaavamuutosaluetta on mahdollista laajentaa yleisen tien 

alueelle kokouksessa keskustellulla tavalla. 

7 § Jatkotoimet 

Koski-Ahonen sanoi, että asemakaavaehdotus voidaan asettaa nähtäville heti kun täydennykset 

on tehty. Asemakaavaehdotuksesta pyydetään asianmukaiset lausunnot. Nähtävilläoloaika on 

30 vuorokautta, jonka jälkeen kaavan voi viedä hyväksymiskäsittelyyn, ellei nähtävilläoloaikana 

ilmene seikkoja, jotka estäisivät tämän. 

Koski-Ahonen päätti kokouksen klo 11.45. 
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