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Asemakaavan muutos koskee Kirkonseudun asemakaava‐alueen Plassin osa‐alueen kortteleita
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1.

TIIVISTELMÄ

1.1 Kaavaprosessin vaiheet
14.05.2008 elinkeino‐ ja maankäyttötoimikunta (ELMA) esitti kaupunginhallitukselle osallistumis‐ ja arvi‐
ointisuunnitelman (OAS) hyväksymistä, § 36
02.06.2008, kaupunginhallitus hyväksyi OAS:n, § 115, jonka jälkeen kaavoituksen vireilletulosta ilmoitettiin
julkisesti
11.06.‐01.08.2008 osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma nähtävillä
12.08.2008 järjestettiin ensimmäinen viranomaisneuvottelu
28.10.2008 kaupunginvaltuusto hyväksyi Santaholman kehittämissuunnitelman, § 91
17.11.‐05.12.2008 asukassuunnittelun hakuaika, jolloin saapui kolme hakemusta
17.12.2008 tarjouspyynnöt alueen asemakaavasuunnittelusta lähetettiin
26.01.2009 kaupunginhallitus valitsi kaavan laatijaksi Arkkitehtitoimisto Rajaniemi & Öhberg Oy:n
(13.3.2009 lähtien Arkkitehti Oy Rajaniemi), § 57
09.02.2009 Santaholman alueen suunnittelusivusto wmm.oulu.fi avattiin
18.02.2009 järjestettiin toinen viranomaisneuvottelu
26.02.2009 suunnittelusopimus allekirjoitettiin
17.03.2009 ELMA käsitteli alustavaa yleissuunnitelmaa ja päätti, että asemakaavan muutoksen suunnitte‐
lua jatketaan yleissuunnitelman pohjalta ja kaavan laatijan esittämälle laajemmalle alueelle, § 31
27.03.2009 yleissuunnitelma valmistui
14.04.2009 pidettiin työpalaveri (Puoskari, Hirsimäki, Ranto‐Oikari, Turpeinen, Rajaniemi), jossa päätettiin,
että alueelta tehdään kolme vaihtoehtoista asemakaavaluonnosta, jotka poikkeavat toisistaan omarantais‐
ten omakotitalotonttien määrässä
14.04.2009 maastokäynnillä todettiin, että vanha paloaseman seinärakenteet olivat kastuneet ja tuhoutu‐
neet niin pahasti, että rakennuksen korjaaminen ei ole järkevää (Ranto‐Oikari, Turpeinen, Rajaniemi)
22.04.2009 kaavaluonnokset valmistuivat
27.04.2009 ELMA päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaavamuutoksesta tehdään vielä sellainen
vaihtoehto, jossa Taapelitori tai vastaava sijaitsee lähempänä jokirantaa, lisäksi se päätti muun muassa
esittää kaupunginhallitukselle laatimisvaiheen aineiston asettamista nähtäville, 34 §
08.05.2009 allekirjoitettiin uusi suunnittelusopimus, jossa oli mukana asemakaavan muutosalueen laajen‐
nus ja uuden vaihtoehdon laatiminen
18.05.2009 kaupunginhallitus päätti hyväksyä ELMA:n esityksen, 163 §
28.05.2009 järjestettiin avoin keskustelutilaisuus Havulassa
27.05.‐26.06.2009 kaavaluonnokset ja kaavanlaadinta‐aineisto olivat nähtävillä, niistä jätettiin 15 mielipi‐
dettä ja 8 lausuntoa
17.11.2009 ELMA käsitteli mielipiteitä, lausuntoja ja vastineita sekä päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle
äänestyksen jälkeen, että jatkosuunnittelussa edetään alustavasti hahmotellun kaavaehdotuksen mukai‐
sesti, 80 §
07.12.2009 yhteiskaupunginhallitus päätti, että selvitetään mahdollisuus osoittaa rantareitti kaavamuu‐
tosalueen eteläosaan Markkinapaikalta Taapelitorille ja tutkitaan mahdollisuutta muodostaa omarantaisia
tontteja Taapelitorin pohjoispuolelle, 66 §
21.12.2009 ELMA päätti muun muassa, että korttelin 3087 AP‐alue laajennetaan omarantaiseksi ja että
korttelia 3085 muutetaan siten, että asuinrakennus on mahdollista sijoittaa lähemmäksi jokirantaa, 98 §
26.01.2010 ELMA päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville
MRL:n 65 §:n ja MRA:n 27:n mukaisesti ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot MRA:n 28 §:n mukaisesti.
Nähtävilläolon aikana järjestetään yleisötilaisuus, 1 §
01.02.2010 Kaupunginhallitus hyväksyi elinkeino‐ ja maankäyttötoimikunnan ehdotuksen. Avoin keskus‐
telutilaisuus päätettiin järjestää Havulassa 25.2. klo 18.00 alkaen, 46 §

4

11.02‐12.03.2010 asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä, siitä jätettiin yhteensä 10 muistutusta ja
lausuntoa
25.02.2010 järjestettiin toinen avoin keskustelutilaisuus Havulassa
13.4.2010 elinkeino‐ ja maankäyttötoimikunta esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle kaavan
hyväksymistä

1.2 Asemakaava
Noin 13,4 hehtaarin kokoinen asemakaavan muutosalue sijaitsee Kalajoen pohjoisrannalla noin kahden ki‐
lometrin päässä Kalajoen kaupungin keskustasta luoteeseen kansikuvassa osoitetulla punaisen viivan ra‐
jaamalla alueella. Merelle alueelta on matkaa noin 800 metriä.
Asemakaavan muutoksen nimi on Santaholman asemakaavan muutos. Asemakaavalla muodostetaan uusi
asunto‐ ja työpaikka‐alue, jolla on 22 uutta ja kuusi olemassa olevaa erillispientalotonttia, kaksi uutta
asuinpientalojen korttelialuetta ja kolme uutta asuinliikerakennusten korttelialuetta. Lisäksi alueella sijait‐
see kolme suojeltavien rakennusten korttelialuetta, kaksi toimitilarakennusten korttelialuetta ja yksi mu‐
seorakennusten korttelialue sekä lähivirkistysalueita, vesialue, kaksi torialuetta ja katualueita. Alueella on
myös yksi olemassa oleva venevalkama. Kunnallistekniset runkolinjat sijaitsevat nykyään kaava‐alueen
reunalla.
Alueella sijaitsee useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, jotka on suojeltu asemakaavalla. Ne
on esitetty kohdassa 2.1.3 sekä tämän selostuksen liitteissä.
Kaavan on laatinut Arkkitehti Oy Rajaniemi ja siellä TkT, arkkitehti SAFA Juho Rajaniemi. Yhteyshenkilönä
Kalajoen kaupungin organisaatiossa on toiminut kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki.

1.3 Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaavan toteutuksessa ovat mukana sekä yksityinen että julkinen sektori. Kaupunki rakentaa kadut,
purkaa ne rakennukset, joita ei suojella ja jotka sijaitsevat katu‐ ja torialueilla sekä saattaa tontit rakennus‐
kelpoiseksi kaavan saatua lainvoiman. Itse tonttien ja rakennusten rakentaminen tapahtuu yksityisten
voimin. Rantapenkka tulee myös tukea ennen tonttien lohkomista ja kevyen liikenteen reitin rakentamista.
Alustavasti on ajateltu, että kaupunki vastaa penkan tukemisesta. Työhön voidaan myös hakea avustusta.
Kaupunki päättää missä järjestyksessä kaava‐alue toteutetaan. Lähivirkistysalueille tulee aikanaan laatia
oma toteuttamissuunnitelmansa. Kaavan toteuttaminen alkanee viimeistään vuonna 2011 ja kestänee
noin 5‐7 vuotta.
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Kuvat 1. ja 2. Viistoilmakuvat suunnittelualueelta vuosilta 1965 ja 2008.
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2.

LÄHTÖKOHDAT

2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
2.1.1 Alueen yleiskuvaus
Alue on vanhaa Santaholman sahan aluetta. Alue on tasaista entistä merenpohjaa lukuun ottamatta joen‐
rantaa, jossa on jyrkkä, paikoin kohtisuora, noin kolme metriä korkea rantapenkka. Tulvat eivät ole muo‐
dostaneet alueella ongelmaa. Sen sijaan rantapenkoista syöpyy vähitellen maata jokeen, etenkin kaava‐
alueen keskivaiheilla. Alueella sijaitsee lukuisia vanhoja rakennuksia, joista osa on asemakaavalla suojel‐
tuja. Alueen merkittävin rakennus on vanha sahanomistajan koti Havula. Alueen eteläosan rakennukset
kuuluvat kulttuurihistoriallisesti merkittävään Plassin alueeseen. Alue on kooltaan noin 13,4 hehtaaria.
Kalajoen kaupunki on teettänyt alueen rakennettavuusselvityksen vuonna 1998. Sen mukaan alueen maa‐
perä on siltin ja saven sekaista moreenia, jonka vedenläpäisevyys on huono. Kantavuusselvitysten mukaan
alue sopii suhteellisen hyvin pientalojen rakentamiseen normaalilla matalaperustuksella. Monikerroksiset
ja suuret rakennukset vaativat paalutuksen. Alueelle rakennettaessa on tehtävä tarkempi maaperätutki‐
mus perustamistapasuosituksineen kullekin rakennuspaikalle. Alueen ensimmäiset puhdistustyöt on tehty
vuonna 1999. Alueen maaperä on puhdistettu vuosina 2007–2008 asumisen vaatimaan puhtaustasoon.

2.1.2 Luonnonympäristö
Santaholman alue on voimakkaasti ihmisen muokkaama alue. Alueen kasvillisuus ja eläimistö on suhteelli‐
sen vähäistä. Kasvillisuus on alueella pääosin nuorta. Tärkein luonnonelementti on Kalajoki, jota käytetään
veneilyyn, kalastukseen ja nahkiaisten pyyntiin. Kalajoki tullaan ruoppaamaan kaava‐alueen edustalta lähi‐
vuosina. Alueelle on tehty luontoselvitys syyskuussa 2009 (Mattias Kanckos, EssNature, liite 3). Sen mu‐
kaan alueella ei esiinny harvinaisia tai suojeltuja kasveja tai eläimiä eikä suojeltuja luontotyyppejä. Luon‐
non kannalta tärkein alue on Havulan kartanon vieressä oleva vanha metsikkö. Luontoselvityksen mukaan
hyvällä suunnittelulla alueen rakentaminen on todennäköisesti jopa eduksi luonnon monimuotoisuudelle.
Ranta‐alueella kasvaa lehtisekametsää kapeana vyöhykkeenä. Havulan läheisyydessä on lisäksi tiheää
nuorta lehtipuukasvustoa. Lisäksi eräiden omakotitalojen pihoilla on asumismuodolle tyypillistä istutettua
kasvillisuutta.

Kuva 3. Kalajoen rantapengertä kaava‐alueella.

2.1.3 Rakennettu ympäristö
Alueella sijaitsee yhteensä 56 rakennusta, joista 20 on vanhan markkinapaikan läheisyydessä sijaitsevia ait‐
toja ja varastorakennuksia (ks. liite 4). Alueella sijaitsee kuusi asuinrakennusta ja niiden yhteydessä 8 talo‐
usrakennusta (ks. liitteet 9 ja 10). Lisäksi alueella sijaitsee 13 sahan toimintaan liittyvää varasto‐ ja työpaik‐
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karakennusta (ks. liite 9), eläkeläisten kerhotalo Tähtelä ja sen varastorakennus, kaksi tyhjillään olevaa
pientä asuintupaa sekä entinen sahanomistajan koti, Havulan kartano, jonka pihapiirissä on neljä talousra‐
kennusta. Lisäksi rannoilla on paikoitellen näkyvissä vanhoja puisia tukipaalutuksia. Alueen läpi kulkee tie,
joka liittyy Plassintiehen vaarallisena y‐liittymänä. Edelleen alueella on betonisia laiturirakenteita.

Kuva 4. Santaholman saha‐alueen rakennukset.

Kuva 5 (vasen). Kaava‐alueen eteläreunan aitat (asemakaavalla suojeltuja). Kuva 6 (oikea).
Markkinapaikka ja sen reunassa museorakennuksia. Oikealla keltainen asuintalo. (Kaikki asema‐
kaavalla suojeltuja.), ks. myös liite 4.
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Kuvat 7. ja 8. Aitta‐ ja varastorakennuksia (kaikki asemakaavalla suojeltuja), ks. myös liite 4.

Kuva 9 (vasen). Pieni asuinmökki (ns. Laurin mökki) vasemmalla. Mittauspiirustukset laadittu kesällä 2008, ks. myös
liitteet 4 ja 9. Rakennusta kunnostetaan. Kuva 10 (oikea). Kuvataiteilija Heikki Ulvin rakennuksia. Vasemmalla ns.
Isopaja, jossa sijaitsevat ateljee ja myymälätilat. Iso keltainen rakennus on asuinrakennus. Oikealla kaupungin omis‐
tama vanha paloasema, ks. myös liite 9.

Kuva 11 (vasen). Tähtelä, eläkeläisten kerhotalo. (Asemakaavalla suojeltu), ks. myös liite 9. Kuva 12 (oikea). Ns. Nik‐
karintupa ja sen uusi kuisti. Rakennusta entisöidään. Vanha päätykuisti palautetaan, ks. myös liite 9.

Kuva 13 (vasen). Tähtelän vieressä oleva pieni asuinmökki. Rakennus on purkukuntoinen. Kuva 14 (oikea). Vanha pa‐
loasema. Rakennus on erittäin huonokuntoinen seinärakenteiden kastumisen ja katon vuotamisen vuoksi, ks. myös
liite 9.
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Kuva 15 (vasen). Puruvarasto. Kuva 16 (oikea). Kaksi puutavaravarastoa jotka toimivat edelleen varastokäytössä, taus‐
talla höyläämörakennus, ks. myös liite 9.

Kuva 17 (vasen). Vasemmalla punatiilinen pajarakennus, (asemakaavalla suojeltu), oikealla varastorakennus. ks. liite
9.
Kuva 18 (oikea). Varastorakennuksia. Etualalla trukkitalli.

Kuva 19 (vasen). Maalimökki joen rannassa. Mökissä säilytetään vanhoja sahanaikaisia työkaluja.
Kuva 20 (oikea). Joen rannan varastorakennus.

Kuva 21 (vasen). Puutavarasiilo, jossa säilytetään talvisin veneitä. Kuva 22 (oikea). Höyläämö, ks. myös liite 9.
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Kuva 23 (vasen). Asuin‐ ja varastorakennuksia, ks. myös liite 10.
(Asuinrakennukset asemakaavalla suojel‐
tuja). Kuva 24 (oikea). Plassintien varren asuinrakennuksia, ks. myös liite 10. (Asemakaavalla suojeltuja).

Kuvat 25. ja 26. Asemakaavalla suojeltu sahanomistajan koti Havula, jonka on rakennuttanut Oskari ja Siiri Santa‐
holma vuonna 1912 ja sen suunnitteli W.G. Palmqvist. Sisäkuva on salista. (Havulan kuvat: kirjastovirma.net) Havu‐
lan omistaa Kalajoen kaupunki ja se on museokäytössä. Pihapiirissä on useita talousrakennuksia ja vanhaa puustoa.

Kaava‐alueen arvokkain rakennus on sahanjohtaja Oskari Santaholman vuonna 1912 rakennuttama asuin‐
huvila Havula, joka siirtyi alkuperäisine irtaimistoineen Santaholman perikunnalta kunnan omistukseen
vuonna 1992. Havula avattiin yleisölle mittavan kunnostuksen jälkeen 1997. Jugendtyylisessä talossa on
keittiön lisäksi 14 huonetta ja noin 700 neliömetriä asuinpinta‐alaa kahdessa kerroksessa. Havulasta on
alun perin ollut näköyhteys lautatarhalle. Päärakennuksen lisäksi pihapiiriin kuuluu neljä talousrakennusta,
joista sauna on juuri kunnostettu. Pihapiiriä täydentää puutarha suurikokoisine puineen. Havulasta löytyy
lisätietoa muun muassa Anu Soikkelin vuonna 1993 tekemästä inventointi‐ ja kunnostussuunnitelmasta.

2.1.4 Kunnallistekniset verkostot
Suunnittelualueen läheisyydessä on vesi‐ ja viemäriverkosto, johon
alue voidaan liittää. Verkoston kapasiteetin riittävyys tulee varmistaa
ennen katusuunnittelun aloittamista. Alueelle sähkön toimittaa Vat‐
tenfall. Osa alueen sähköistyksestä on kaupungin hallinnassa. Kaavoi‐
tuksen myötä alueelle tarvitaan uusia puistomuuntajia. Oheisessa joh‐
tokartassa on esitetty vesijohdot tummansinisellä ja viemäriverkosto
punaisella. Runkojohdot kulkevat Plassintiellä ja Ämmäntiellä.
Kuva 27. Johtokartta.

2.1.5 Maanomistus
Alue on pääosin Kalajoen kaupungin omistuksessa. Nykyiset erillispien‐
talotontit ovat yksityisten omistamia, samoin Tähtelä sekä yksi tila, jo‐
hon kuuluu kaksi suojeltua aittaa. Maanomistuskartta on liitteenä 2.
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2.1.6 Alueen rakentumisen historia
Suunnittelualue liittyy kiinteästi Plassin, Kalajokisuun vanhan kauppapaikan, alueeseen. Plassilla on ollut
asutusta ja käyty kauppaa vähintään 1500‐luvulta lähtien. Alkuperäinen markkinapaikka eli Plassi on sijain‐
nut parisataa metriä kaava‐alueen eteläpuolella. Se on ollut noin 140 metriä pitkä ja noin 60 metriä leveä
aittojen ympäröimä alue. Ajan myötä Plassi toreineen alkoi muistuttaa niin paljon pientä kaupunkia, että
vuonna 1865 lähetettiin kuvernöörille anomus kaupungin perustamisesta. Hanke kuitenkin raukesi siinä
vaiheessa, kun kustannusjaosta alettiin neuvotella. Sama kohtalo oli kauppalaoikeuksien hakemisella
vuonna 1881. Vuonna 1911 senaatti antoi luvan ”taajaväkisen yhdyskunnan” muodostamiselle markkina‐
paikalle. Tämä yhdyskunta lakkautettiin vuonna 1955.
Plassin alueen yhdyskuntarakennetta yritettiin muuttaa maanmittari Oskar Tigerin vuonna 1879 laatimalla
ruutukaavalla, jossa ei otettu huomioon olemassa olevaa rakennuskantaa, joten kaava ei koskaan toteutu‐
nut. Varamaanmittari Juho Haataja laati vuonna 1912 asemakaavan, joka pääpiirteittäin seurasi alueen ra‐
kennetta. Kaavassa esitetään nykyinen tie‐ ja katuverkosto. Nyt laadittavana olevan kaavan eteläosa eli ny‐
kyinen markkinapaikka aittoineen kuului mukaan näihin asemakaavoihin.

Kuva 28. Oskar Tigerin ruutukaava (1879). Kuva 29. Juho Haatajan asemakaava (1912).

Santaholman sahan perusti Antti Juhonpoika Santaholma (alunperin Pahikkala) vuonna 1903, jolloin alkoi
myös saharakennuksen, kivihiomon ja höyryvoimalaitoksen rakentaminen. Nämä rakennukset sijoittuivat
yleissuunnitelma‐alueelle varsinaisen asemakaavan muutosalueen pohjoispuolelle. Ajan myötä alueelle ra‐
kennettiin lukuisia muita sahatoimintaan liittyviä rakennuksia ja rakenteita, muun muassa noin tusinan
verran raiteita. Jokisuun saha pysyi saman suvun hallussa yli 90 vuotta ja työllisti parhaimmillaan 150 ih‐
mistä. Saha teki kuitenkin konkurssin vuonna 1996 ja sen kiinteistöt siirtyivät Kalajoen kaupungin omistuk‐
seen.
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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. Alueiden‐
käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristö‐ ja luonnonperintöarvot
säilyvät. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen. Viranomaisten
laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana. Val‐
takunnallisesti arvokkailla kohteilla ja alueilla on alueidenkäytön sovelluttava niiden historialliseen kehi‐
tykseen. Plassin vanha markkinapaikka on luetteloitu valtakunnallisesti arvokkaaksi alueeksi Museoviras‐
ton laatimassa Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt (RKY 2009) ‐julkaisussa, joka 1.1.2010
lähtien korvaa aiemman vuodelta 1993 peräisin olevan julkaisun. Valtioneuvoston päätöksestä, jolla se hy‐
väksyi valtakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt, on valitettu ja päätös ei ole lainvoimainen.

2.2.2 Maakuntakaava
Maakuntakaava ohjaa alueella suoraan asemakaavan laatimista, koska alueella ei ole voimassa oikeusvai‐
kutteista yleiskaavaa. Alue on merkitty maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueeksi (A‐1), jolla tulee
ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet. Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, te‐
ollisuus‐ ja työpaikka‐alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Yksityiskoh‐
taisessa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota muun muassa ympäristön laatuun ja kevyen lii‐
kenteen toimintaedellytyksiin. Yksityiskohtaisempiin kaavoihin tulee sisällyttää periaatteet uudisrakenta‐
misen sopeuttamisesta rakennettuun ympäristöön.
Alue on osoitettu merkinnällä mv‐5 matkailun vetovoima‐alueeksi / matkailun ja virkistyksen kehittämisen
kohdealueeksi. Alueen kehittäminen merellisenä matkailualueena perustuu Hiekkasärkkien matkailukes‐
kuksen palveluihin sekä Rahjan saariston ja muun maankohoamisrannikon luonnon‐ ja kulttuuriympäris‐
töön liittyviin virkistys‐ ja vapaa‐aikatoimintoihin. Edelleen alue kuuluu Oulun eteläisen alueen kaupunki‐
verkkoon (kk‐3), jossa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kaupan ja muiden palvelujen, elinkeinoelä‐
män, asutuksen, liikenteen ja virkistystoimintojen sijoittelussa on pyrittävä tehostamaan verkostokaupun‐
gin olemassa olevien yhdyskuntien ja alueiden käyttöä kuntien välisellä yhteistyöllä ja työnjaolla.
Alueen eteläosa on merkitty myös kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnalli‐
sesti tärkeäksi alueeksi, jonka suunnittelussa ja käytössä tulee edistää maisema‐, kulttuuri‐ ja luonnonpe‐
rintöarvojen säilymistä ja alueen erityispiirteitä tulee vaalia. Plassin alue ja Havula ovat maakunnallisesti
merkittäviä kulttuurihistoriallisia kohteita.
Alue kuuluu lisäksi Kalajokilaakson maaseudun kehittämisen kohdealueeseen (mk‐6), jolla on kiinnitettävä
huomiota muun muassa luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, maiseman hoitoon ja joen veden laa‐
dun parantamiseen. Yksityiskohtaisessa kaavoituksessa tulee määritellä tulvan aiheuttamat rajoitukset ra‐
kentamiselle.
Alueen pohjoispuolelle meren rannalle on maakuntakaavassa esitetty rannan suuntainen viheryhteys‐
tarve, joka osoittaa kaupunkiseutujen ja jokilaaksovyöhykkeiden sisäisiä ja niitä yhdistäviä tavoitteellisia
ulkoilun runkoreitistöjä viheralueineen. Yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla tulee turvata virkistysaluei‐
den ja ‐reittien seudullinen jatkuvuus ja kehittäminen sekä liittyminen virkistyskeskuksiin, suojelualueisiin
ja kulttuuriympäristöihin. Alue kuuluu niin ikään luonnon monikäyttöalueeseen, jossa alueen maankäyttöä
suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota luontoalueiden virkistyskäyttömahdollisuuksien edistä‐
miseen, niiden välisten reitistöjen muodostamiseen sekä maisema‐ ja ympäristöarvojen säilymiseen. Maa‐
kuntakaavassa ohjataan erikseen rantojen käyttöä muun muassa seuraavin määräyksin: Turvataan tasa‐
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puoliset mahdollisuudet ranta‐alueiden käyttöön varaamalla rantaa riittävästi yleiseen virkistykseen. Yksi‐
tyiskohtaisemmissa kaavoissa voidaan enintään puolet rantaviivasta osoittaa rakennusmaaksi. Jälkimmäi‐
nen määräys ei kuitenkaan koske taajama‐alueita.

Kuva 30. Ote Pohjois‐Pohjanmaan maakuntakaavasta (2006).
Kuva 31. Ote kirkonseudun osayleiskaavasta (1993).

2.2.3 Kirkonseudun osayleiskaava
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kirkonseudun osayleiskaavan vuonna 1993. Sillä ei ole oikeusvaikutuksia.
Kaavassa nyt suunniteltava alue on varattu pääosin teollisuus‐ ja varastoalueeksi (T), mutta myös julkisten
palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY), pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP), yritysten palvelujen ja hallin‐
non alueeksi (PK), virkistysalueeksi (V), vesiliikenteen alueeksi (LV) sekä tieliikenne‐ ja katualueeksi ja to‐
riksi. Merkinnällä /s on osoitettu kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet. Uuden keskustan osayleiskaa‐
van laatiminen on aloitettu.

2.2.4 Aiemmat asemakaavat
Kirkonseudun ensimmäisessä rakennuskaavassa vuodelta 1966 suunnittelualue oli pääosin varattu teolli‐
suuskäyttöön. Havulan tontti oli varattu yksikerrokselle omakotitalolle ja sitä reunusti joka puolella Tarha‐
puisto. Markkinapaikka oli merkitty torialueeksi ja sen molemmin puolin oli ajateltu rakennettavaksi uudet
yksikerroksiset asuinliikerakennukset. Kaava toteutui heikosti.
Ajantasainen asemakaava on vuodelta 1986 ja siinä suunnittelualue on niin ikään suurelta osin osoitettu
teollisuuden ja varastoinnin tarpeisiin, Havulan tontti on edelleen erillispientalotontti. Asemakaavalla suo‐
jeltuja rakennuksia ovat Havula, Tähtelä, pajarakennus, ranta‐aitat ja ‐makasiinit sekä kaikki silloiset Plas‐
sintien varren asuinrakennukset. Tonttien talousrakennuksia ei ole suojeltu. Havulan molemmin puolin se‐
kä Ämmäntien varressa on suojaviheraluetta. Rannassa on venesatama. Osa aitoista on museorakennus‐
ten korttelialueella ja osa varastorakennusten korttelialueella.
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Kuva 32. Vuoden 1966 rakennuskaava

Kuva 33. Ajantasa‐asemakaava (1986)

2.2.5 Kaava‐aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Uuden Kirkonseudun osayleiskaavan liikenneselvitysten laatiminen on alkuvaiheessa. Selvityksellä ei kui‐
tenkaan ole mainittavia vaikutuksia kaava‐alueelle. Alueen maankäyttöä, rakennussuojelua ja maaperän
puhdistamista on suunniteltu moneen otteeseen 1980‐luvulta lähtien. Kaavoitustyön aikana EssNature on
tehnyt alueelle luontoselvityksen. Muista suunnitelmista ja selvityksistä mainittakoon esimerkiksi artenomi
Kaija Wennströmin opinnäytetyö ”Santaholman saha. Kalajoki. Inventointi ja uudelleenkäyttö” (1999), ark‐
kitehti Mika Uolamon diplomityö ”Käsityöläisalue Kalajoen Plassille” (2000) ja arkkitehti Tuomo Karvasen
diplomityö ”Pientaloalueet Kalajoen Plassille” (2004). Seuraavassa on luettelo alueelle tehdyistä selvityk‐
sistä ja suunnitelmista, joita on käytetty lähteinä myös tätä selostusta tehdessä.
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‐ Mittauspiirustukset sahatyöläisen torpasta, Veli‐Pekka Ranta, 2008.
‐ Jokisuu‐hanke 2004‐2007
‐ ”Plassi – Kalajoen vanhan kaupunki” kehittämishanke 2008‐2010
‐ Havula – inventointi ja kunnostussuunnitelma, 1993. Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto, Anu
Soikkeli.
‐ Kalajoen Plassi – museoviraston rakennushistoriallinen selvitys, 1980. E. Härö ja I. Lounatvuori.
‐ Kalajoen vanha Plassi – suojelu ja kehittäminen, 1988. Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto,
Anneli Salmela.
‐ Kalajokisuun maisemasuunnittelu, 2007. Sigma‐Konsultit, Kokkola.
‐ Käsityöläisalue Kalajoen Plassille, Santaholman saha‐alueen maankäyttösuunnitelma, 2000. Oulun yliopiston arkkiteh‐
tuurinosasto, Mika Uolamo.
‐ Pientaloalueet Kalajoen Plassille, Santaholman saha‐alueen maankäyttösuunnitelma, 2004. Oulun yliopiston arkkiteh‐
tuurin osasto, Tuomo Karvanen.
‐ Santaholman konttori ‐ piirteitä rakennushistoriasta, nykytilanne ja vauriokartoitus, käyttösuunnitelma‐luonnos,
1999.Antti Pihkala.
‐ Santaholman saastuneen saha‐alueen maaperän puhdistus, 2003. Oulun yliopiston prosessi‐ ja ympäristötekniikan osas‐
to, Marjo Salmela.
‐ Santaholman saha‐alueen eteläosan kunnostaminen, 1999. PSV‐Maa ja Vesi Oy.
‐ Santaholman saha‐alueen likaantuneisuusselvitys, Lisätutkimukset, 1998. PSV‐Maa ja Vesi Oy.
‐ Santaholman saha‐alueen pohjoisosan kunnostaminen, 2001. PSV‐Maa ja Vesi Oy.
‐ Santaholman saha‐alueen rakennettavuusselvitys, 1998. PSV‐Maa ja Vesi Oy.
‐ Santaholman saha, Kalajoki. Inventointi ja uudelleenkäyttö, 1999. Oulun käsi‐ ja taideteollisuusoppilaitoksen korjaus‐ ja
miljöörakentajalinja, Kaija Wennström.
‐ Santaholma Oy:n saha‐alueen kloorifenoli‐pitoisuuskartoitus, 1997. PSV‐Maa ja Vesi Oy.
‐ Santaholma Oy:n saha‐alueen kunnostus, yleissuunnitelma, 1997. PSV‐Maa ja Vesi Oy.
‐ Santaholmaprojekti‐ esiselvityshanke, Raportit I‐II, 1999. Esa Eroma.
‐ ”Tarinoitten ja historian kauttahan se paikka niinkö lähtee elämään”, Kalajoen Plassin muotoutuminen, merkitykset ja
tulevaisuudennäkymät vuonna 2006, 2007. Oulun yliopiston kulttuuriantropologian laitos, Sanna Peitso.
‐ Kirkoilta kareille – Ylivieskan seutukunnan kulttuuriympäristöstä, 2005
‐ ”Vanhat rakennukset” ‐hanke, Santaholman saha‐alueen historiaa ja nykypäivää, Sari Alajoki 2004
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3.

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Sahatoiminnan loppuminen alueella ja alueen maaperän kunnostus on avannut mahdollisuuden alueen
asemakaavan muuttamiseen. Asemakaavan muutoksella vastataan tarpeeseen osoittaa keskusta‐alueen
läheisyyteen asuntoja ja työpaikkoja.

3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Suunnittelualue on esitetty Kalajoen kaupungin kaavoituskatsauksessa vuodelle 2009. Kaupunginhallitus
päätti 26.1.2009, § 57, hankkia asemakaavan laadinnan Arkkitehtitoimisto Rajaniemi & Öhberg Oy:ltä
(13.3.2009 lähtien Arkkitehti Oy Rajaniemi). Varsinainen kaavan laadintatyö alkoi helmikuussa 2009. Muut
suunnittelua koskevat päätökset on lueteltu kohdassa 1.1.

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 suunnit‐
telussa 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 kaa‐
van valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä. Vi‐
ranomaisia ovat Pohjois‐Pohjanmaan ELY‐keskus, Pohjois‐Pohjanmaan liitto, Jokilaakson pelastuslaitos ja
Pohjois‐Pohjanmaan museo.

3.3.2 Vireilletulo
Kaava on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 02.06.2008, 115 §. Vireilletulosta on ilmoitettu
osallistumis‐ ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen yhteydessä.

3.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Santaholman alueen kaavoituksen yhteydessä asukkaille on tarjottu uusia mahdollisuuksia osallistua suun‐
nitteluun internetin kautta. Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitos ja arkkitehtuurin osasto ovat
kehittäneet Suomen Akatemian rahoittamassa Pudas‐projektissa osallistuvaa maankäytön suunnittelua tu‐
kevaa teknologiaa yhteistyössä Kalajoen kaupungin kanssa. Santaholman suunnittelusivustolla
(wmm.oulu.fi) on tarjottu paitsi tietoa kaavoitusprosessin etenemisestä myös mahdollisuus kommentoida
suunniteltavaa aluetta ja tilaisuus vuoropuheluun kaavoittajan kanssa. Tätä mahdollisuutta on käytetty
runsaasti. Tämän lisäksi meneillä olevista kaavahankkeista saa lisätietoa Kalajoen kaupungin nettisivuilta
www.kalajoki.fi.
Asemakaavan muutoksen suunnittelussa oli tarkoitus soveltaa lisäksi asukassuunnittelumenetelmää, jossa
kaupungin määrittelemien kriteerien pohjalta olisi valittu alueen tulevat asukkaat ja yrittäjät, joiden kanssa
suunnittelu olisi käynnistetty. Asukassuunnittelun hakuaikana marras‐joulukuussa 2008 jätettiin kolme ha‐
kemusta, joista kaksi on jo rauennut ja yksi epävarma. Varsinainen asukassuunnittelu on täten jäänyt hyvin
vähäiseksi. Hakemusten johdosta ei ole toistaiseksi syntynyt konkreettisia hankkeita.
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Toukokuussa 2009 järjestettiin kaava‐alueella Havulan kartanossa yleisötilaisuus, jossa keskusteltiin alu‐
eesta kiinnostuneiden kanssa. Paikalla oli noin 20 osallista. Toinen yleisötilaisuus pidettiin helmikuussa
2010, jolloin paikalla oli 13 osallista.
Osallisilla on ollut mahdollisuus ottaa suoraan yhteyttä kaavan laatijaan tai Kalajoen kaupungin kaavoitus‐
päällikköön. Asemakaavaluonnokset ja kaavan valmisteluaineisto oli MRA:n 30 §:n mukaisesti nähtävillä
27.5.2009‐26.6.2009, jolloin niistä jätettiin 15 mielipidettä ja kahdeksan lausuntoa. Seuraavassa on tiiviste‐
tysti esitetty annetut mielipiteet ja lausunnot sekä suluissa se, onko mielipide otettu huomioon asemakaa‐
vassa:
Kaija Santaholma piti tärkeänä muun muassa jokirannan virkistyskäyttöä (osittain), jatkuvan rantapuiston (ei) ja esteettö‐
män kulkemisen aikaansaamista (kyllä) sekä jokirannan liittymistä ja näköyhteyttä Santaholmantiehen ja toreihin (osittain).
Lisäksi hän ehdotti uimalaiturin tai näköalalaiturin rakentamista (ei) ja teollisuusperinnön säilyttämiseen pyrkimistä (osit‐
tain). Santaholman mielestä alueelle rakennettavien uusien rakennusten rakennustapaohjeisiin on kiinnitettävä huomiota,
materiaalikirjavuutta ei pidä sallia (kyllä).
Kari Nissilän mielestä kortteliin 3080 tontin 2 keskelle ei ole syytä rakentaa yleistä paikoitusaluetta, joka Nissilän mielestä
pilaisi näkymät ja suojelukorttelin idyllin. (kyllä)
Jukka Pirttijärvi piti vaihtoehdoissa 1 ja 2 esitettyä nelikerroksista rakennusta alueelle huonosti soveltuvana. Hänestä Havula
rakennuksena tulisi olla määräävänä tekijänä rakennusten korkeuksia määriteltäessä, jolloin kahta kerrosta korkeampia ra‐
kennuksia ei tulisi kaavassa sallia (kaavassa korkeimmat II½). Pirttijärven mielestä ranta‐alue ja siihen rajoittuva jokialue tu‐
lee kaavassa varata yleiseen käyttöön tarkoitetuksi virkistysalueeksi perinteisen kalastuksen ja joen virkistyskäytön turvaa‐
miseksi (osittain). Lisäksi Pirttijärvi halusi, että kaava‐alueelle kuljetaan nykyistä Santaholmantietä pitkin, jotta vältyttäisiin
miljöön rikkomiselta (kyllä).
Teuvo Saaronmaan mukaan vaihtoehto 1 oli ehdottomasti paras, koska siinä jokivarsi jää yleiseen käyttöön (ei).
Kalajoen Pohjan‐ ja Vasankarin kylien Jakokunta lausui, että Kalajoen rannat ovat perinteisesti olleet kaikkien Kalajoen
asukkaiden virkistyskäytössä ja tulee myös säilyttää sellaisena (osittain). Jakokunnan mielestä olisi tarkoituksenmukaisinta
varata joki ja sen rantavyöhyke virkistysalueeksi (osittain). Jakokunta katsoo, että esitetyistä kaavoitusvaihtoehdoista vaih‐
toehto 1 on ainoa, joka on hyväksyttävissä (ei).
Kalajoen Kalastajainseura ry esitti, että jokialueella tapahtuvan kalastuksen, nahkiaisenpyynnin ja vesillä liikkumisen tur‐
vaamiseksi ranta‐alue ja siihen liittyvä vesialue on kaavassa varattava yleiseksi virkistysalueeksi (osittain). Seuran mielestä
olisi tarkoituksenmukaisinta varata joki ja sen rantavyöhyke virkistysalueeksi (osittain). Kalastajainseura katsoo, että esite‐
tyistä kaavoitusvaihtoehdoista vaihtoehto 1 on ainoa, joka on hyväksyttävissä (ei).
Eero Laukkanen esitti mielipiteenään, että Santaholman saha‐alueella nykyisinkin käytössä olevat teollisuusrakennusten yri‐
tystoiminta ei ole sopivaa toimintaa asuinalueen keskellä ja että näiden teollisuustonttien käyttö olisi tullut ratkaista käsit‐
telyssä olevan asemakaavarajauksen yhteydessä (kyllä, virkistysalue ja talousrakennukset suojavyöhykkeenä). Laukkasen
mielestä ranta‐alueen säilyminen yhtenäisenä viher‐ ja kevyenliikenteen yhteytenä koko nyt suunniteltavana olevalla alu‐
eella on keskeinen suunnittelun tavoite (ei). Laukkanen esitti, että ajatusta asumisen ja pienimuotoisen yritystoiminnan yh‐
distämistä kaava‐alueen eteläosassa ei saa hylätä (kyllä). Edelleen hän esitti, että alueen yleissuunnitelmassa esitetty oikeus
rakentaa KTY‐alueelle yksi yrittäjäperheen asunto tulisi ottaa mukaan myös asemakaavamääräyksiin (kyllä). Lisäksi Laukka‐
nen halusi, että hänen omistamansa Nikkarinpaja (Värkkipaja) tulee suojella myös sr‐merkinnällä (kyllä)
Heikki Ulvin mielestä vaihtoehto numero 3 on selkein kokonaisuus. Hänen mielestään on parempi jättää 150 metriä pitkä
rantareitti kokonaan pois ja ulottaa tontit rantaan asti ja erityisesti tukea ranta koko alueen matkalla kivituennalla ja paalu‐
tuksella (osittain). Hän ehdotti torin nimeksi Lipintoria, koska Santaholman telakka Lippi oli kyseisellä paikalla (ei).
Plassin kyläyhdistys ry esitti yksimielisenä näkemyksenään, että vaihtoehto 1 on selkeästi paras. Yhdistys perusteli tätä yh‐
tenäisellä rantareitillä, jota se pitää ehdottoman tärkeänä (ei). Edelleen kyläyhdistys on sitä mieltä, että alueen rannan ra‐
kentaminen turvalliseksi ja toimivaksi on vaativa toimenpide. Ilman kunnollista rakentamista ranta on vaarallinen syvyyden
ja virtauksen takia sekä siksi, että joki syö rantaa nopeasti (kyllä).
Pohjanmaan Puhelin Oy totesi, että sen kaapeleita kulkee asemakaavan muutosalueella.
Tiehallinnon Oulun tiepiirin näkemyksen mukaan Santaholman alueen sijainti asumisen lisäämiseen on erittäin hyvä, koska
keskustan palvelut ovat lähellä ja hyvin kevyen liikenteen saavutettavissa. Tiepiirin mukaan nykyinen tieverkko mahdollisin
pienin kehittämistoimin palvelee suunniteltua aluetta hyvin. Lisäksi alueen liikenneverkollinen kytkentä keskustaan tulee
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tarkasteltavaksi meneillään olevassa keskustan osayleiskaavatyössä. Tiepiirin mukaan kaikki kolme vaihtoehtoa vaikuttavat
toimivilta niin henkilöauto‐ kuin kevyen liikenteenkin osalta. Oulun tiepiiri totesi, että sillä ei ole huomautettavaa laadituista
luonnosvaihtoehdoista.
Pohjois‐Pohjanmaan museon mielestä asemakaavan muutoksen valmistelussa on otettu huomioon suunnittelualueen kult‐
tuurihistorialliset arvot. Alueen ”porttirakennuksena” toimiva arvokas Nikkarintupa täytyy kuitenkin merkitä sr‐merkinnällä
(kyllä).
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen mukaan vaihtoehdot 1 ja 2 näyttävät tulvaturvallisuuden kannalta parhaimmilta vaihtoeh‐
doilta sekä mahdollistavat paremman virkistäytymisen alueella. Pelastuslaitos muistuttaa, että hälytysajoneuvoille tarkoite‐
tut tiet on pidettävä ajokelpoisina ja esteettöminä ja niiden on mahdollistettava pelastustoimen tehtävien hoito (kyllä).
Pohjois‐Pohjanmaan ympäristökeskus totesi, että alueen maankäytön suunnittelu on pääosin onnistunut ja että pienimitta‐
kaavainen ja korttelirakenteeltaan mielenkiintoinen alue sopii erinomaisesti vanhan Plassin viereen. Ympäristökeskus esitti,
että rakennusselvitystä tulee täydentää ja selkeyttää seuraavin tavoin (osittain). Kohteista, joista ei ole aiempaa inventointi‐
tietoa, tulee laatia riittävät selvitykset (selvityksiä lisätty selostuksen liitteisiin). Lisäksi alueen puusto tulisi kartoittaa, jotta
vähäinen olemassa oleva kasvillisuus saataisiin mahdollisimman hyvin hyödynnettyä (kyllä, luontoselvitys). Lähivirkistysalu‐
een ja Havulan pihapiirin mahdolliset isokokoiset tai maisemallisesti merkittävät puut tai puuryhmät tulee kartoittaa ja
osoittaa kaavaan säilytettäväksi (ei). Edelleen kaavaselostuksen tulee sisältää tietoja ranta‐alueen sortumaherkkyydestä
(kyllä) ja laiturirakenteiden kunnosta (ei). Sallittu alin rakentamiskorkeus tulee tarkistaa ympäristökeskuksen asiantuntijoilta
ja sen mahdollinen vaikutus kaavaratkaisuun tulee analysoida (kyllä). Ympäristökeskuksen mukaan kaavaselostukseen tulee
lisätä tiedot kaikista alueen kaavoitusta ohjaavista maakuntakaavan merkinnöistä (kyllä). Ympäristökeskuksen mukaan vaih‐
toehto 1 toteuttaa parhaalla tavalla ylemmän asteisissa kaavoissa Santaholman asemakaavoitukselle asetettuja tavoitteita.
Tosin vaihtoehtoon varatun rantavyöhykkeen leveyttä tulee tutkia etenkin korttelin 3089 kohdalla. Pääperiaatteena ympä‐
ristökeskuksen mukaan tulisi olla se, että kaikki kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi ja kunnoltaan säilyttämiskelpoisiksi tode‐
tut rakennukset osoitetaan erillisellä purkamisen kieltävällä merkinnällä (kyllä). Lisäksi ympäristökeskus muistutti huomaut‐
taneensa viranomaisneuvottelussa rannan laiturirakenteiden lahoamisen aiheuttaman sortumavaaran huomioonottami‐
sesta kaavoituksen yhteydessä (kyllä). Pääsääntönä tulee olla, että asemakaavassa ei osoiteta rakentamista sortumavaaran
alaiselle alueelle (kyllä). Ympäristökeskuksen mielestä alueen kaavoitusta tulee jatkaa vaihtoehto 1:n pohjalta (ei). Lisäksi
kaavasta tulee järjestää viranomaisneuvottelu ennen kaavaehdotuksen nähtävillepanoa (ei).
Pohjois‐Pohjanmaan liitto totesi lausunnossaan aluetta koskevat maakuntakaavan määräykset sekä sen, että oikeusvaikut‐
teisen osayleiskaavan puuttuessa maakuntakaava ohjaa suoraan asemakaavoitusta. Edelleen se totesi, että alueen käyttö
asumis‐ ja yritystoimintaan on maakuntakaavan mukaista ja että tavoitteet näiden toimintojen yhdistämisestä ovat hyvät.
Liiton mielestä kaavan määräysten ja havainnekuvien mukaisesti toteutettuna alueesta voi muodostua omaleimaista ympä‐
ristöä, joka jatkaa Plassin alueen tiivistä rakennustapaa ja mittakaavaa. Liitto kaipasi, että esitetään lisää tietoja selvityk‐
sistä, jotka koskevat tulvaa (ei), ranta‐alueen rakennettavuutta (ei) ja rantapenkereiden vahvistamistarpeita (osittain). Edel‐
leen liiton mielestä tarvitaan tarkempia tietoja maankohoamisrannikkoon liittyvistä luontoarvoista (kyllä) sekä raken‐
nushistoriaselvitys ja siihen liittyvä kartta nykyisestä rakennuskannasta ja arvio kohteiden kulttuurihistoriallisesta arvosta
(osittain). Pohjois‐Pohjanmaan liitto piti alueen rakentamisessa tärkeänä ranta‐alueen yhteisen virkistyskäytön (kyllä) ja yh‐
tenäisen ulkoilureitin (ei kokonaan rannassa) turvaamista, jotta alueesta tulisi vetovoimainen osa kaupunkikeskustaa ja
maakuntakaavassa esitetty yhteyden vahvistaminen Kalajoen matkailullisesti tärkeiden osa‐alueiden välillä toteutuisi. Li‐
säksi liitto ehdottaa tutkittavaksi vaihtoehtoa, jossa uusi toriaukio sijoittuu rantaan ja rantavyöhykkeellä on kulkuyhteys
sinne (kyllä).
Tekninen lautakunta totesi lausunnossaan, että vaihtoehdot eivät kunnallistekniikan toteuttamisen kannalta eroa suuresti
toisistaan muutoin kuin rantareitin ja virkistysalueen laajuuden osalta. Lautakunta kiinnittää huomiota rantareitin ja virkis‐
tysalueen kustannusvaikutuksiin toteuttamisen ja jälkihoidon kannalta.
Ympäristölautakunta esitti, että kaavoitustyötä jatkettaisiin vaihtoehtojen 1 ja 2 pohjalta ottaen huomioon maakuntakaa‐
van ohjaavan vaikutuksen (ei). Edelleen lautakunta esitti seuraavia muutoksia ja lisäyksiä kaavavaihtoehtoihin: rakennus‐
alojen rajojen tarkentaminen esimerkiksi talousrakennusten osalta, tontille sallittavien talousrakennusten ja ‐rakennelmien
määrän rajaaminen, kerroslukumerkintä I2/3 muutos Iu2/3:ksi, kaavaselostukseen maininta siitä, että autosuojat on toteu‐
tettava erillisinä rakennuksina ja sr‐merkinnän muutos vastaamaan aiemman kaavan sr‐merkintöjä (kyllä).

Asemakaavaehdotus oli MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 12.1.2010‐11.2.2010, jol‐
loin siitä jätettiin yhteensä 10 muistutusta ja lausuntoa. Seuraavassa ne on esitetty tiivistetysti sekä mer‐
kitty sulkuihin se, onko muistutus tai lausunto otettu huomioon asemakaavassa:
Ympäristölautakunta ehdotti, että kaavaselostuksessa otetaan kantaa rakennusten perustamistapaan, koska
routaeristykset ja perustusten kuivatusputkistot tulevat tiealueelle (kyllä). Edelleen lautakunta ehdotti kaa‐
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vaselostustekstiin korjausta ”Autosuojat (autotallit ja ‐katokset) on toteutettava erillisinä rakennuksina.” (kyllä)
Lisäksi lautakunta esitti, että Lautakujaa jatkettaisiin korttelin 3081 yhteydessä Plassintielle asti (ei).
Jokilaaksojen pelastuslaitos lausui, että kaavassa on otettava huomioon, mitä pelastuslain 21 §:ssä sanotaan.
Pelastuslaitoksen mukaan sallimalla rakentaminen lähemmäksi [tonttien välistä] rajaa kuin neljä metriä, aiheu‐
tetaan lisärasite rakentamiselle. Tämä seikka tulee ottaa huomioon tasapuolisesti lupaprosessin ja rakentami‐
sen aikana. Taapelitorin alusrakenteissa tulee ottaa huomioon hälytysajoneuvojen paino (32 tonnia, neliakseli‐
nen). (kyllä)
Pohjanmaan Puhelin Oy muistutti, että asemakaava‐alueelle menee kaapeleita. PPO:n mukaan kaavamuutok‐
sen aiheuttamat mahdolliset kaapeleiden ja jakamoiden siirtotyökustannukset laskutetaan Kalajoen kaupun‐
gilta.
Aija ja Pauli Tilvis tarvitsivat mielestään tonttiinsa lisäaluetta, koska nykyisten rajojen mukaan on ahdasta viedä
haketta traktorilla ja peräkärryllä varastoon. (ei)
Heikki Ulvi vaati virallisella kaavamääräyksellä varmistettavaksi, että rantareitti rakennetaan noin metrin verran
viereisten tonttien alimman tason alapuolelle (kyllä) ja että kaavaan on merkittävä reitin tarkka paikka, ettei
erimielisyyksiä tule reittiä rakennettaessa (ei). Lisäksi Ulvi ehdotti uutta katuyhteyttä Plassintielle lähempänä
Havulaa (ei).
Kari ja Leea Nissilä vaativat lukuisilla perusteilla, että Santaholman asemakaavaehdotus palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi. (ei)
Vattenfall halusi kaavakarttaan merkittäväksi paikan puistomuuntajalle ja 20 kV:n kaapeille. (kyllä)
Eero Laukkanen vaati, että korttelin 3081 tontin 9 rakennuksille tulee esittää omat tontit (ei). Edelleen Laukka‐
nen muistutti, että Nikkarinverstaan ja Tähtelän tontin väliin esitetty yhteisen pysäköintialueen merkintä tulisi
muuttaa kaavassa ohjeelliseksi (ei).
Pohjois‐Pohjanmaan museo esitti, että kaavamerkinnällä sr‐4 tulee merkitä myös Havulan pihapiirissä oleva
saunarakennus (kyllä) ja että sr‐4‐kaavamääräystä tulee täydentää siitä syystä, että korttelin 3082 tontilla 7 ei
ole /S‐merkintää (ei, mutta korttelin 3082 tontille 7 lisättiin /S‐merkintä).
Pohjois‐Pohjanmaan ELYn mukaan kaava‐alueen valtakunnalliseen merkitykseen nähden rakennetun ympäris‐
tön selvitykset ovat riittämättömät ja niitä tulisi täydentää ja selkeyttää (kyllä). Jos rakennusta ei osoiteta suo‐
jeltavaksi, se tulee perustella. Jos perusteena on huono kunto ja kyseessä on kulttuurihistoriallisesti arvokas ra‐
kennus, tulee selvityksestä ilmetä miksi rakennusta ei voi kunnostaa. (kyllä) ”Vanhat rakennukset” ‐hanke puut‐
tuu lähtötiedoista (lisättiin). Kaavaselostuksen kohtaan 2.2.1 tulee lisätä maininta siitä, että valtioneuvoston
päätöksestä, jolla se hyväksyi Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt, on valitettu ja päätös ei ole
tullut voimaan (kyllä). Edelleen ELY haluaa tarkentaa kaavaselostuksen kohtaan 2.1.1, että alueen maaperää on
puhdistettu 1. vaiheessa jo vuonna 1999 (kyllä). ELY ehdotti, että Havulan pihassa olevan vanhan saunaraken‐
nuksen suojelua merkinnällä sr‐4 tutkittaisiin (kyllä) ja että selostusta tarkennettaisiin Havulan pihapiirin osalta
(kyllä). Edelleen ELY muistutti, että korttelin KTY‐2‐korttelialue on ahdas ja uuden 120 km2:n kokoisen asuinra‐
kennuksen sijoittaminen sille on melkein mahdotonta aiheuttamatta haittaa kulttuuriympäristölle. Korttelin
3081 tonttijako ei ole nykyisen mukainen, mikä saattaa vaikeuttaa sallitun asuinrakennuksen toteuttamista ja
siten kaavan toteutumista (ei muutosta asemakaavaan). Korttelialueen 3082 tontti 2 on ulotettu lähemmäksi
rantaa kuin muut tontit ja myös rakentamista lähelle rantaa on säädelty vähemmän kuin muilla tonteilla. ELYn
mukaan alueen yhtenäisyyden ja tonttien käyttäjien tasapuolisen kohtelun vuoksi tontin 2 rakentamista tulisi
säädellä samoin kuin korttelin muillakin tonteilla ottaen huomioon jo toteutettu asuinrakennus (ei muutosta
asemakaavaan). ELYn mielestä autosuojien‐, varastokatosten ja ‐rakennusten sanamuoto tulee tarkistaa siten,
että se ei ole ristiriidassa Ympäristöministeriön ympäristöoppaan kanssa (ei). Edelleen ELY haluaisi, että san ‐
määräyksen AL‐kortteleiden suunnittelijoiden pätevyysvaatimus nostettaisiin A‐luokasta AA‐luokkaan (ei). Kaa‐
vaehdotus tulisi ELYn mukaan asettaa uudelleen nähtäville (ei).
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3.3.4 Viranomaisyhteistyö
Alueen suunnittelusta on pidetty kaksi viranomaisneuvottelua, toinen elokuussa 2008 (muistio liitteenä 6)
ja toinen helmikuussa 2009 (muistio liitteenä 7). Lisäksi huhtikuussa 2009 on pidetty työpalaveri (muistio
liitteenä 8) ja maastokäynti Pohjois‐Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja Pohjois‐Pohjanmaan museon
edustajien kanssa.

3.4 Asemakaavan tavoitteet
3.4.1 Yleiset tavoitteet
Suunnittelun tavoitteena on viihtyisän ja korkeatasoisen asuin‐ ja työpaikka‐alueen sovittaminen olevan
rakennuskannan yhteyteen rakennetta tiivistäen. Erityisesti tavoitellaan asumisen ja yrittäjyyden luonte‐
vaa yhdistämistä ja matkailun tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Tarkoituksena on laatia ase‐
makaava, joka mahdollistaa viihtyisän, turvallisen ja toimivan taajamarakenteen syntymisen suunnittelu‐
alueelle. Erityistä huomiota kiinnitetään joen läheisyyteen sijoittuvien kortteleiden suunnitteluun. Asema‐
kaava laaditaan siten, että kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset saavat arvoisensa kohtelun ja tär‐
keät maisemanäkymät säilyvät. Tavoitteena on lisäksi, että alueen nykyiset ja uudet asukkaat viihtyvät alu‐
eella, tunnistavat sen identiteetiltään kalajokiseksi ja että alue osaltaan vahvistaa myönteistä mielikuvaa
Kalajoesta turisteille ja muille vierailijoille. Kevyen liikenteen reitistön sujuvuuteen ja alueen eri osien saa‐
vutettavuuteen kiinnitetään suunnittelussa erityistä huomiota. Lisäksi suunnittelussa otetaan huomioon
kunnallistaloudelliset näkökulmat esimerkiksi katujen määrässä ja mitoituksessa sekä tonttien muo‐
dostamisessa.

3.4.2 Lähtökohta‐aineiston antamat tavoitteet
Lähtökohta‐aineiston perusteella alueen kulttuurihistoriallisten ja sahateollisuuteen liittyvien arvojen ja
arvokkaiden rakennusten säilyttäminen on erityisen tärkeää, samoin alueen reitistöjen toimivuus ja mai‐
sema‐arvot.

3.4.3 Osallisten tavoitteet
Internetin suunnittelusivustolla on ollut keskustelua alueen kaavoitukseen liittyvistä asioista. Tärkeänä on
pidetty muun muassa asumisen väljyyttä, luontoarvojen säilyttämistä (puistoalueet, jokimaisema), käsi‐
työläis‐ ja taiteilija‐asuntoja, matkamuistomyymälöitä, ruokapaikkoja, rantareittiä ja rannan paaluttamista.
Sivuille jätetyissä kommenteissa on vastustettu muun muassa kerrostalojen rakentamista ja omarantaisia
tontteja. Luonnosvaihtoehdoista annetuissa mielipiteissä ja lausunnoissa ylivoimainen enemmistö kannatti
koko ranta‐alueen jättämistä yleiseen virkistyskäyttöön (ks. kohta 3.3.3). Yksi osallinen kannatti vaihtoeh‐
toa 3, jossa oli runsaasti omarantaisia tontteja. Ehdotusvaiheessa jätettiin nettisivustolle vain yksi kom‐
mentti, joka piti hyvänä asuinrakennusten ulkomittojen tiukkaa rajaamista joen puolella, mutta ei muualla.

3.4.4 Kaavan laatijan laadulliset tavoitteet
Kaavan laatijan tavoitteena on luoda alue, jossa viihtyvät niin alueen asukkaat, työntekijät, alueella käyvät
kuntalaiset kuin turistitkin. Viihtyisyyttä tavoitellaan vaihtelevien aukio‐ ja katunäkymien, jokirannan ja
Havulanpuiston virkistyskäytön sekä rakennusten inhimillisen mittakaavan avulla. Lisäksi laadullisena ta‐
voitteena on se, että uudisrakentaminen soveltuu hyvin Plassin alueen vanhan rakennuskannan kanssa.
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3.5 Yleissuunnitelma
Kaavoituksen aluksi kaava‐alueelle ja sen pohjois‐
puolelle laadittiin yleissuunnitelma, joka on ollut
nähtävillä alueen nettisivustolla. Yleissuunnitel‐
man tavoitteena oli tehdä laajempi hahmotelma
alueen maankäytöstä. Kaavatyön edetessä ase‐
makaava‐alue on kuitenkin laajentunut lähes
yleissuunnitelma‐alueen kokoiseksi.
Yleis‐
suunnitelmassa on erityisesti paneuduttu alueen
turvallisuuteen. Katualueet on suunniteltu siten,
että niiden näkymät ovat mielenkiintoisia ja vaih‐
televia ja että niiltä paikoitellen avautuu näkymä
joelle. Katualueet mutkittelevat myös sen verran,
että autojen nopeudet eivät nouse suureksi. Lii‐
kenneverkko on ajateltu toimivan umpikatupe‐
riaatteella turvallisuuden ja viihtyisyyden vuoksi.
Yleissuunnitelma on kuitenkin laadittu siten, että
myös läpiajo on mahdollista. Liikennemerkein voi‐
taisiin tällöin rajoittaa ajoa siten, että esimerkiksi
osan vuodesta kadut olisivat umpikatuja.
Kuva 34. Yleissuunnitelma.

Yritykset on sijoitettu alueen etelä‐ ja poh‐
joisreunoille, jotta niiden toiminta ei häiritsisi asu‐
mista. Pohjoisosassa on venesatama varasto‐
rakennuksineen ja venevajoineen. Sinne sijoittuu
myös veneiden talvivarastointi. Alueen läpi kulkee raitti, joka on joiltakin osin avoin ainoastaan kevyelle lii‐
kenteelle. Raitti yhdistää alueen kokonaisuudeksi ja sen varrelle sijoittuu aukioita ja toreja. Raitti lähtee
vanhalta markkinapaikalta, kulkee kaupunkimaisen torialueen kautta pohjoiseen ja saapuu kahden pienen
liikenne‐ ja puistoaukion kautta rantaan ja siitä edelleen venesataman aukiolle. Alueen keskiosassa on
puisto, johon pyritään kokoamaan pelikenttiä ja leikkialue sekä ylijäämämassoista pieni kukkula. Puistoa
varten on syytä tehdä aikanaan erillinen puistosuunnitelma. Yhteydet alueen muista osista puistoon on py‐
ritty tekemään mahdollisimman kattaviksi. Noin kolmella neljäsosaa ranta‐alueesta kulkee kevyen lii‐
kenteen reitti.

3.6 Asemakaavan luonnosvaihtoehdot
Yleissuunnitelman valmistuttua päätettiin tehdä kolme vaihtoehtoista asemakaavaluonnosta yleissuunni‐
telman pohjalta. Vaihtoehdot 1 ja 2 poikkeavat toisistaan vain ranta‐alueen järjestelyjen osalta. Kaikkien
kaavavaihtoehtojen periaatteet ovat kuitenkin samat kuin yleissuunnitelmassa (ks. kohta 3.5) eli katualu‐
eiden turvallisuus ja vaihtelevuus sekä näkymät joelle. Alueen läpi kulkeva raitti on joiltakin osin avoin ai‐
noastaan kevyelle liikenteelle, mutta hälytysajoneuvojen kulku ja huoltoajo on mahdollista koko raitin
osalta. Raitti yhdistää alueen kokonaisuudeksi ja sen varrelle sijoittuu kaupunkiaukioita.
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Kuvat 35‐37. Asemakaavan luonnosvaihtoehdot 1, 2 ja 3.
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Vaihtoehdoissa 1 ja 2 raitti lähti vanhalta markkinapaikalta, kulki kaupunkimaisen torialueen kautta pohjoi‐
seen ja saapui kahden pienen liikenne‐ ja puistoaukion kautta rantaan, josta se voitaisiin tulevaisuudessa
jatkaa yleissuunnitelman mukaisesti edelleen venesataman aukiolle. Vaihtoehdossa 3 makasiinityyppisten
rakennusten reunustama Taapelitori sijaitsi Kalajoen rannassa.
Alueen keskiosan virkistysalueelle pyrittiin kokoamaan pelikenttiä ja leikkialue sekä ylijäämämassoista pie‐
ni kukkula. Yhteydet alueen muista osista puistoon pyrittiin tekemään kattaviksi. Kaikissa vaihtoehdoissa
kaava‐alueen koko oli 11,4 hehtaaria, joka jakautui seuraavasti (pinta‐ala (ha) / rakennusoikeus (k‐m2):
VE1

VE2

VE3

erillispientalojen korttelialueet (AO)

3,52 / 10560

3,70 / 11100

3,59 / 10770

asuinpientalojen korttelialue (AP)

0,43 / 1720

0,43 / 1720

0,43 / 1720

asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue (AKR)

0,22 / 880

0,22 / 880

‐

asuin‐, liike‐ ja toimistorakennusten korttelialue (AL)

0,31 / 1240

0,31 / 1240

1,02 / 3780

toimitilarakennusten korttelialueet (KTY)

0,37 / 1295

0,37 / 1295

0,42 / 1470

museorakennusten korttelialue (YM)

0,09 / 300

0,09 / 300

0,09 / 300

varastorakennusten korttelialueet (TV)

0,33 / 970

0,33 / 970

0,33 / 970

suojeltavien rakennusten korttelialue (SR) 0,79 / 1200

0,79 / 1200

0,79 / 1200

venevalkama (LV)

0,17 / 0

0,17 / 0

0,17 / 0

lähivirkistysalueet (VL)

3,60 / 0

3,42 / 0

3,20 /0

tori‐ ja katualueet

1,57 / 0

1,57 / 0

1,36 / 0

YHTEENSÄ

11,40 / 18165 11,40 / 18705 11,40 / 20210

Taulukko 1. Asemakaavan luonnosvaihtoehtojen alueiden pinta‐alat ja rakennusoikeudet.

Vaihtoehdoissa 1 ja 2 uusia omakotitalotontteja oli kaava‐alueella 23 kappaletta, vaihtoehdossa 3 niitä oli
22 kappaletta. Alueella oli myös asuinpientalojen kortteli, jolle voi rakentaa esimerkiksi yhtiömuotoisia
omakotitaloja, paritaloja tai rivitaloja. Kortteliin voi rakentaa noin 15 asuntoa. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 torin
varren asuin‐, liike‐ ja toimistorakennusten kortteliin voi rakentaa esimerkiksi kolme pientä putiikkia tai
vaikkapa kioskin, pari toimistohuoneistoa ja noin 15 asuntoa. Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialu‐
eelle voi rakentaa vaihtoehdoissa 1 ja 2 noin 10 asuntoa. Vaihtoehdossa 3 torin varren asuin‐, liike‐ ja toi‐
mistorakennusten kortteliin voi rakentaa noin 30 asuntoa.
Kerrosluku alueella vaihteli yhden ja kahden kerroksen välillä, poikkeuksena oli vaihtoehdoissa 1 ja 2 Taa‐
pelitorin itäreunalla oleva kerrostalo, joka on enintään kolmikerroksinen ja tornin osalta enintään neliker‐
roksinen ja vaihtoehdossa 3, jossa Taapelitorin varrelle oli sallittu II½‐kerroksisten rakennusten rakentami‐
nen.
Vaihtoehto 1:ssä koko ranta oli varattu virkistysalueeksi ja rannassa kulki koko kaava‐alueella rantapolku.
Vaihtoehto 2:ssa alueen pohjoisosassa oli seitsemän uutta omarantaista erillispientalotonttia, jotka ranta‐
reitti kiersi Taapelitien kautta. Vaihtoehto 3:ssa oli 9 uutta omarantaista erillispientalotonttia ja yksi ole‐
massa oleva tontti on laajennettu joen rantaan asti. Lisäksi vaihtoehdossa oli kaksi omarantaista asuin‐, lii‐
ke‐ ja toimistorakennusten tonttia. Alueen keskellä olevalta Taapelitorilta oli yleinen pääsy rantaan. Var‐
sinaista rantareittiä ei vaihtoehdossa ollut.
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3.7 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Kokouksessaan 17.11.2009, 80 §, elinkeino‐ ja maankäyttötoimikunta esitti kaupunginhallitukselle, että
kaavaehdotus laaditaan kaavan laatijan kokouksessa esittämän alustavan hahmotelman pohjalta, jossa
Taapelitori sijaitsisi joen rannalla ja sen eteläpuolelle kaavoitettaisiin omarantaisia tontteja ja pohjoispuo‐
lelle virkistysalue kevyen liikenteen yhteyksineen. Yhteiskaupunginhallitus päätti kokouksessaan
7.12.2009, 66 §, että selvitetään mahdollisuus osoittaa rantareitti kaavamuutosalueen eteläosaan Markki‐
napaikalta Taapelitorille. Samalla Taapelitorin pohjoispuolelle tutkitaan omarantaisten tonttien muodos‐
tamista. Elinkeino‐ ja maankäyttötoimikunta päätti kokouksessaan 21.12.2009, 98 §, muun muassa, että
korttelin 3087 AP‐alue laajennetaan omarantaiseksi ja että korttelia 3085 muutetaan siten, että asuinra‐
kennus on mahdollista sijoittaa lähemmäksi jokirantaa.
Asemakaavaratkaisun valintaan vaikuttivat kaavan laadinnan aikana esille tulleet näkökulmat sekä myös
kunnallistaloudelliset näkökulmat. Valitun kaavaratkaisun periaatteet noudattavat pitkälti yleissuunnitel‐
man periaatteita (ks. kohta 3.5). Kaava‐alueen kaupunkikuvaan, liikenneturvallisuuteen ja puistoalueiden
saavutettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Laadinnan aikana voimistui käsitys siitä, että Taapeli‐
torin luonteva paikka on joen rannassa. Se, onko ranta‐alue kokonaan yleisessä käytössä vai onko rannassa
kohtuullinen määrä omarantaisia tontteja, on kunnan toimivaltaan kuuluva poliittinen valinta, jossa mo‐
lemmille vaihtoehdoille löytyy perusteluja. Kaava‐alueelle tulee kuusi omarantaista omakotitalotonttia, yk‐
si omarantainen asuinpientalojen tontti ja yksi omarantainen asuin‐ ja liikerakennusten tontti. Kaava‐
alueen rantaviivan pituus on noin 655 metriä. Tästä omarantaisten tonttien osuus on noin 250 metriä (38
%). Yli 60 % ranta‐alueesta jää siten yhteiskäyttöön. Kaavassa pystytään turvaamaan alueelle toimiva ke‐
vyen liikenteen reitistö sekä riittävästi virkistysaluetta niin Kalajoen rannassa kuin Havulanpuistossakin.

4.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

4.1 Kaavan rakenne ja mitoitus
Kaavan liikenteellinen rakenne perustuu liikenneturvallisuussyistä umpikatuihin. Kevyen liikenteen ja häly‐
tysajoneuvojen läpiajo Taapelitorin kautta on kuitenkin mahdollista. Taapelitori sijaitsee Kalajoen rannassa
suurin piirtein markkinapaikan ja sahan puolivälissä. Torille voidaan sijoittaa myös veistos, joka on mahdol‐
lista valmistaa esimerkiksi käytöstä poistetuista sahan koneista. Alueella on virkistysalueita joen rannassa
ja Havulan ympärillä.
Tällä hetkellä alueella on kuusi omakotitaloa, joissa asuu noin 15 asukasta. Alueelle tulee 22 uutta omako‐
titalotonttia (AO), kaksi uutta asuinpientalotonttia (AP), jotka voidaan toteuttaa esimerkiksi rivitaloyhtiöinä
tai jakaa vaikkapa omakotitalotonteiksi, sekä kolme asuin‐, liike‐ ja toimistorakennusten tonttia (AL‐2). Li‐
säksi toimitilarakennusten korttelissa (KTY‐2) voidaan rakentaa kullekin tontille yksi kiinteistöhuollon kan‐
nalta välttämätön asunto. Tonttijako on kaavassa ohjeellinen. Uusia asukkaita alueelle tulee noin 150. Lä‐
hes kaikilla uusilla omakotitalotonteilla sallitaan pienimuotoinen ammatinharjoittamis‐ ja yritystoiminta.
Myös AL‐kortteleihin voi sijoittaa liike‐ ja toimistorakentamista. Suurin osa alueen yrityksistä tulee ole‐
maan pieniä 1‐2 työntekijän yrityksiä. Työpaikkoja alueelle tulee näin ollen olemaan noin 20 kappaletta.
Kesäisin työpaikkojen määrä voi nousta tästä jopa kaksinkertaiseksi. Taapelitoriin rajautuvien rakennusten
ensimmäiseen kerrokseen on kaavamääräyksellä vaadittu torin puolelle rakennettavaksi jotain muuta kuin
asumistoimintaa. Lisäksi kaava‐alueen rakennusten ulkonäköä on ohjattu lukuisilla määräyksillä.
Kaava‐alueen läheisyydessä sijaitsee teollisuusrakennuksia. Kyseisten rakennusten kohtalosta on tarkoitus
päättää Santaholman kaavoituksen seuraavassa vaiheessa lähivuosina. Rakennuksissa oleva toiminta ei ai‐
heuta sellaista melua, liikennettä, hajua tai muuta häiriötä, että se estäisi nyt laadinnan alla olevan kaava‐
muutoksen asumistoiminnot. Kaavamuutoksessa esitetään lisäksi puskurivyöhykkeeksi virkistysalue asumi‐
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sen ja teollisuusrakennusten välille. Myös teollisuusrakennusten läheisyydessä olevien tonttien teollisuus‐
rakennusten puoleinen osa on osoitettu kaavassa talous‐, huolto‐ ja elinkeinon harjoittamiseen liittyviä ra‐
kennuksia varten. Teollisuusrakennukset omistava Kalajoen kaupunki voi päätöksillään halutessaan vaikut‐
taa niin asumisen rakentamisaikatauluun kuin teollisuusrakennusten käyttöön tai käytöstä poistamiseen‐
kin. Kaava‐alueen koko on noin 13,4 hehtaaria ja se jakautuu alueittain seuraavasti (pinta‐ala m2 / raken‐
nusoikeus k‐m2).
erillispientalojen korttelialueet (AO)

3,73 / 11186

asuinpientalojen korttelialueet (AP)

0,77 / 3097

asuin‐, liike‐ ja toimistorakennusten korttelialueet (AL)

0,47 / 2400

toimitilarakennusten korttelialueet (KTY‐2)

0,43 / 2172

museorakennusten korttelialue (YM)

0,09 / 300

kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YY)0,10 / 396
suojeltavien rakennusten korttelialueet (SR)

1,12 / 3334

venevalkama (LV)

0,41 / 0

lähivirkistysalueet (VL)

3,39 / 0

tori‐ ja katualueet

1,25 / 0

vesialueet (W)

1,68 / 0

YHTEENSÄ

13,43 / 22885
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Kuva 38. Rannan virkistysalue.

Kuva 39. Katunäkymä Santaholmantieltä.

Kuva 40. Taapelitori Kalajoelta katsottuna.
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4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Alue sijaitsee kunnallisteknisten verkostojen äärellä kohtuullisen lähellä Kalajoen keskustaa. Alueen maa‐
perä on puhdistettu asumiseen sopivaksi, joten alueen muuttamista asumis‐, työpaikka‐ ja virkistyskäyt‐
töön voidaan pitää sekä ekologisesti että yhdyskuntataloudellisesti erittäin perusteltuna.
Asemakaava mahdollistaa asumisen ja yrittäjyyden luontevan yhdistämisen ja matkailun tarjoamien mah‐
dollisuuksien hyödyntämisen sekä turvallisen ja toimivan taajamarakenteen syntymisen suunnittelualu‐
eelle. Havainnekuvien perusteella voidaan todeta, että alueesta on mahdollista rakentaa viihtyisä, mikä on
yksi ympäristön laatua koskevista päätavoitteista. Uudisrakentaminen soveltuu yhteen Plassin vanhan ra‐
kennuskannan kanssa.
Alueella säilytetään osa Santaholman sahan aikaisista varastorakennuksista. Alueen kevyen liikenteen rei‐
tistöt on suunniteltu siten, että virkistysalueet on helposti saavutettavissa. Alueen läpi kulkee joen suun‐
taisesti ohjeellinen kevyen liikenteen reitti, joka omarantaisten tonttien kohdalla siirtyy tonttikadulle. Jo‐
kimaisema avautuu kaava‐alueelle useasta eri kohdasta. Uusi Taapelitori sijaitsee Kalajoen rannassa. Kaa‐
va‐alueen rakenne on kohtuullisen taloudellinen eli katujen ja torialueiden määrä on suhteellisen pieni.
Osallisten internetin suunnittelusivustolla esittämistä tavoitteista asumisen väljyys toteutuu suurilla oma‐
kotitalotonteilla. Luontoarvojen säilyttäminen toteutuu virkistysalueiden osalta. Asemakaavan muutos
mahdollistaa esimerkiksi käsityöläis‐ ja taiteilija‐asuntojen, matkamuistomyymälöiden ja ruokapaikkojen
rakentamisen. Ranta‐alue on yleisessä käytössä noin kolmella neljäsosaa kaava‐alueella.
Kaavan tavoitteena on mahdollistaa korkeatasoinen uusi asuinalue. Kaavaratkaisussa ei oteta suoraan kan‐
taa alueen toteutukseen liittyviin detaljeihin, kuten rannan tuentaan, puistorakentamiseen tai Taapelitorin
detaljeihin. Alueen toteutuksesta kerrotaan enemmän kohdassa 5.1.
Yhteenvetona voidaan todeta, että asemakaavan muutoksessa on otettu huomioon maakuntakaavassa
annetut tavoitteet, määräykset ja suunnitteluohjeet (ks. kohta 2.2.2), Maankäyttö‐ ja rakennuslain 54 §:n
mukaiset asemakaavan sisältövaatimukset sekä soveltuvin osin sen mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista
säädetään Maankäyttö‐ ja rakennuslain 39 §:ssä.

4.3 Kaavan vaikutukset
Asemakaavan muutos tehostaa keskustaan tukeutuvaa yhdyskuntarakennetta ja luo mielenkiintoisia asu‐
misen ja yrittämisen mahdollisuuksia keskustan tuntumaan. Alueen toteuttaminen lisää myös Plassin pal‐
velutarjontaa ja tuo alueen asukkaille, muille kalajokisille sekä turisteille uusia mahdollisuuksia esimerkiksi
virkistykseen. Asemakaavoituksen myötä nyt käyttämättömänä olevia ja osin pusikoituneita alueita saa‐
daan käyttöön. Kaavan toteutuksen myötä alueelle muuttaa paljon uusia asukkaita, mikä luonnollisesti vil‐
kastuttaa Plassin sosiaalista elämää. Makasiinityyppisten rakennusten reunustamasta Taapelitorista synty‐
nee alueen luonnollinen kohtaamispaikka virkistysalueiden lisäksi. Asemakaavan muutos jatkaa perintei‐
sen Plassin alueen mittakaavaa uudisrakennusten avulla. Alue sijaitsee luonnonkauniilla paikalla joen ran‐
nalla ja sen rakentaminen tulee herättämään kiinnostusta myös Kalajoen ulkopuolella. Näin ollen kaavan
toteuttaminen vaikuttaa osaltaan positiivisesti myös Kalajoen imagoon.
Kaavalla ei ole mainittavia vaikutuksia luonnonarvoihin. Kaavan toteutuessa joen rantapenkka tuetaan,
mikä estää sen vähittäisen rapautumisen jokeen. Alueen kalastaminen ja nahkiaisenpyynti voi jatkua Kalas‐
tuslain mukaan entiseen tapaan lukuun ottamatta omarantaisten tonttien rantaa ja onkimista, pilkkimistä
ja viehekalastusta 50 metrin etäisyydellä rannasta niiden edustalla ilman erityistä syytä.
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Virkistyskäytön ja ‐reitistöjen osalta kaava parantaa toteutuessaan oleellisesti nykyistä tilannetta. Alueelle
pääsee ylipäätään liikkumaan helpommin ja rantareitin toteutuessa myös rannassa liikkuminen helpottuu
ratkaisevasti. Alueelle pääsee kulkemaan myös veneellä. Markkinapaikan edustalla on jo olemassa oleva
venevalkama. Lisäksi Taapelitorin edustalla pääsee rantautumaan. Kaavassa ei ole annettu määräyksiä
omarantaisten tonttien laitureista, joten niihin sovelletaan rakentamista koskevia normeja ja Kalajoen
kaupungin rakennusjärjestystä.
Kaavalla suojellaan kaikki ne rakennukset, jotka on suojeltu asemakaavalla jo aiemmin (ks. kuvat 5‐8, 11,
17 ja 23‐26) sekä Havulan kartanon vanhat talousrakennukset (4 kpl), yksi asuinmökki (ns. Laurin mökki, ks.
kuva 9), Santaholmantien varren kaksi puutavaravarastoa (ks. kuva 16), Nikkarintupa (ks. kuva 12) ja niin
sanottu Isopaja (ks. kuva 10), joka on nykyään lasiateljee. Alueella olevaa höyläämöä (ks. kuva 22) ei suo‐
jella, sillä sen kulttuurihistoriallisten arvojen ei katsota olevan tarpeeksi painavat. Toisaalta rakennus sijait‐
see keskeisellä kohdalla kaava‐alueella eikä ole erityisen hyväkuntoinen. Vanhaa paloasemaa (ks. kuva 14)
ei suojella sen huonon kunnon vuoksi. Sen seinärakenne on tuhoutunut laajalti korjauskelvottomaksi eten‐
kin alaosastaan kosteusvaurioiden vuoksi. Lisäksi rakennuksen katon vuotaminen on aiheuttanut vakavia
vaurioita. Alueella on useita huonokuntoisia varastorakennuksia ja ‐rakennelmia, joita ei suojella ja joiden
rakennushistoriallinen arvo on vähäinen (ks. kuvat 15 ja 17‐21). Myöskään Tähtelän vieressä olevaa erittäin
huonokuntoista vanhaa pientä asuinmökkiä ei suojella (ks. kuva 13), sillä se ei ole kulttuurihistoriallisesti
erityisen arvokas ja sen kaikki rakenteet ovat erittäin huonossa kunnossa. Kun ottaa vielä huomioon alu‐
een uudisrakentamista koskevat tarkat kaavamääräykset, voidaan todeta, että kaava suojelee riittävästi
kulttuurihistoriallisia arvoja.
Marraskuussa 2009 Kalajoen kaupungin viranhaltijoiden tekemän kustannuslaskelman mukaan alueen to‐
teuttamisen kaikki kustannukset, mukaan lukien maaperän puhdistamisen ja rannan eroosionvahvistus‐
tuennan, ovat Kalajoen kaupungille noin 1,37 miljoonaa euroa. Luvussa ei ole otettu huomioon kaupungin
työntekijöiden kuluja. Lisäksi siinä on lähdetty oletuksesta, että osaan toimenpiteistä saadaan julkista
avustusta. Uusien tonttien myynnistä saatavat tulot tulevat olemaan huomattavasti pienemmät, ehkä noin
0,80 miljoonaa euroa. Kaavan toteuttamisen ja tonttien myynnin avulla voidaan siten saada takaisin vain
osa niistä investoinneista, joita Kalajoen kaupunki on kaava‐alueelle tehnyt ja tulee tekemään. Mikäli alue
sitouttaa vanhoja asukkaita paikkakunnalle ja houkuttelee – kuten odotettavissa on – Kalajoelle uusia
asukkaita, yrityksiä ja turisteja, nousevat välilliset positiiviset taloudelliset vaikutukset ajan myötä niin suu‐
riksi, että alueen rakentaminen on kokonaistaloudellisesti kannattavaa.

4.4 Kaavamerkinnät ja ‐määräykset
Kaavamerkintöinä on käytetty pääosin ympäristöministeriön ohjeen ja Kalajoen kaupungin aiemmin käyt‐
tämiä kaavamerkintöjä. Osa merkinnöistä, kuten san ja KTY‐2, on laadittu tätä asemakaavan muutosta
varten. Kaavamerkinnät ohjaavat alueen rakentamista poikkeuksellisen tarkasti.

4.5 Nimistö
Kaavakartassa esitetään kuusi nimeä: Markkinapaikka, Santaholmantie, Taapelitie, Taapelitori, Lautakuja ja
Havulanpuisto. Näistä Santaholmantie on nykyään käytössä. Nykyisen kaavan Tervatori on markkinapaikan
vanha nimitys. Kalajokiset kutsuvat toria nykyään pääsääntöisesti Markkinapaikaksi. Kaavassa Tervatori
ehdotetaan muutettavaksi juuri ”Markkinapaikka”‐nimeksi. Nimitys on yleisnimen kaltainen, mutta juuri
sen yleisyys puhekäytössä ja toisaalta Tervatori‐nimen käytön vähäisyys on perusteena tälle muutokselle.
Havulanpuisto on luonteva nimi Havulan kartanoa ympäröivälle puistolle. Nimi Lautakuja viittaa sahan
toimintaan. Taapelitie ja Taapelitori viittaavat lautatarhan tapuleihin, joissa puutavaraa säilytettiin.

29

4.6 Rantareitti ja rannan käsittely
Asemakaavamääräyksen mukaan rantapenger on tuettava asianmukaisesti. Omarantaisilla tonteilla tuenta
on rakennusluvan myöntämisen edellytys. Alustavasti on ajateltu, että kaupunki vastaa rantapenkan tu‐
kemisesta koko kaava‐alueella. Alin sallittu rakennusten rakentamiskorkeus on alueella N60 +3,00m. Kor‐
keudessa on varauduttu ilmaston lämpenemisen aiheuttamaan meren pinnan nousuun noin 100 cm seu‐
raavan sadan vuoden aikana ottaen huomioon vastaavana aikana tapahtuvan maanpinnan kohoamisen
(noin 60 cm).
Vaikka rantareitti kulkeekin omarantaisten tonttien kohdalla vähän matkaa tonttikadulla, voi alueen läpi
kulkea turvallisesti pyörällä ja jalkaisin. Myöhemmässä vaiheessa on tarkoituksena jatkaa rantareittiä poh‐
joiseen mahdollisesti aina Ämmän venesatamaan asti. Etelään mentäessä kevyen liikenteen reitti päättyy
Markkinapaikalle ja kevyt liikenne siirtyy Plassintielle. Ranta‐alueella reitti rakennetaan vähintään 80 cm
viereisten erillispientalotonttien maanpintaa alemmalle tasolle, jolloin tonttien yksityisyyden tunne pa‐
ranee selvästi. Osalle ranta‐aluetta pitänee tehdä täyttöjä, jotta rantareitistä saadaan sujuva. Työhön voi‐
daan myös hakea avustusta. Taapelitorin alueelle sopiva tuentatapa on betonimuurituenta, rantareitillä
esimerkiksi louhekivituenta ja omarantaisilla tonteilla mahdollisesti puupaalutuenta. Tuentatapa määri‐
tellään tarkemmin toteuttamissuunnitelmien yhteydessä.
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Kuvat 41‐43. Alueleikkaukset rannasta virkistysalueen, Taapelitorin ja omarantaisten tonttien kohdalta.

4.7 Asemakaavaehdotukseen tehdyt muutokset
Asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 12.2.-11.3.2010, jonka jälkeen siihen tehtiin seuraavat
muutokset: 1) määräys rantareitin rakentamisesta viereisten erillispientalotonttien maanpintaa vähintään 80 cm alemmalle tasolle, 2) puistomuuntamomääräys ja maanalainen sähkölinja, 3) Santaholmantien liittymäalueen laajentaminen hieman etelään, 4) Havulan saunarakennuksen suojelu sr4-merkinnällä ja 5) /S-merkinnän lisääminen korttelin 3082 tontille 7. Lisäksi tähän kaavaselostukseen tehtiin vähäisiä täydennyksiä ja tarkennuksia. Muutokset eivät olleet olennaisia ja siksi asemakaavan muutosta ei asetettu uudelleen nähtäville.
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Kuva 44. Julkisesti nähtävillä ollut asemakaavaehdotus.
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5.

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

5.1 Toteuttaminen ja ajoitus
Asemakaavan toteutuksessa ovat mukana sekä yksityinen että julkinen sektori. Kaupunki rakentaa kadut,
purkaa ne rakennukset, joita ei suojella ja jotka sijaitsevat katu‐ ja torialueilla sekä saattaa tontit rakennus‐
kelpoiseksi kaavan saatua lainvoiman. Itse tonttien ja rakennusten rakentaminen tapahtuu yksityisten
voimin.
Kaupunki päättää missä järjestyksessä kaava‐alue toteutetaan. Asemakaavan toteuttamisen apuvälineeksi
laaditaan myöhemmin mahdollisesti rakentamistapaohjeisto. Rakennukset perustetaan kullekin rakennus‐
paikalle tehdyn erillisen perustamistapatutkimuksen mukaisesti. Katuihin rajoittuvien seinien perustuksissa
pitää ottaa huomioon se, että perustuksen routasuojaus rakennetaan esimerkiksi vuoraamalla perustukset
lämmöneristyslevyin ja että perustusten kuivatusputket sijoitetaan mahdollisimman lähelle perustuksia.
Autosuojat toteutetaan alueella erillisinä rakennuksina. Lähivirkistysalueille tulee aikanaan laatia oma to‐
teuttamissuunnitelmansa. Kaavan toteuttaminen alkanee viimeistään vuonna 2011 ja kestänee noin 5‐7
vuotta.
Pietarsaaressa 13. huhtikuuta 2010

Juho Rajaniemi
TkT, arkkitehti SAFA
kaavan laatija
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SANTAHOLMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS / ASEMAKAAVASELOSTUS
LISÄLEHTI

Vaiheet kaavaehdotuksen hyväksymisen jälkeen
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen oikaisukehotus
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jätti 1.6.2010 päivätyn
oikaisukehotuksen Kalajoen kaupungin valtuuston päätöksestä, 27.4.2010 § 35, joka
koskee
Kalajoen
Santaholman
asemakaavamuutoksen
hyväksymistä.
Oikaisukehotuksessa Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus totesi: ”Pohjois-Pohjanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kehottaa Kalajoen kaupunkia tarkistamaan ja
muuttamaan
Santaholman
asemakaavan
muutoksen
hyväksymispäätöstä
seuraavasti:
- Korttelien 3081 ja 3082 toimitilarakennusten korttelialueelle KTY-2 sallittavan
rakentamisen määrän ja laadun tulee olla sellainen, että se soveltuu tonteille
heikentämättä alueen kulttuurihistoriallisia arvoja. Korttelin 3081 ohjeellinen tonttijako
tulee tarkistaa tarkoituksenmukaiseksi.
- Korttelin 3082 tontin 2 rajan tulee olla samalla etäisyydellä rantaviivasta kuin
tonteilla 3 - 6. Tontin 2 rannan puoleinen rakennusala tulee rajata kauemmaksi
rannasta kuitenkin siten, että olemassa oleva rakennus ulkorakenteineen on
rakennusalan sisällä.
- VL- alueille osoitettujen ohjeellisten polkujen tai kevyen liikenteen väylien
merkinnän näkyminen kaavakartassa tulee varmistaa.”
Perusteluina Ely-keskus esitti muun muassa, että asemakaavaratkaisussa esitetty
rakentamistehokkuus on liian suuri ja rakentaminen on mahdotonta toteuttaa
aiheuttamatta haittaa kulttuuriympäristölle. Ely-keskuksen mukaan korttelialueiden
lisärakentaminen olisi pitänyt esittää kaavakartalla ja kuvata kaavaselostuksessa.
Ely-keskuksen mukaan kaavaratkaisussa esitetty ohjeellinen tonttijako saattaa
vaikeuttaa kaavan toteutumista. Ely-keskus vaati lisäksi alueen yhtenäisyyden ja
tasapuolisen kohtelun vuoksi, että kaikki rantareitin takana sijaitsevat tontit
osoitetaan yhtä etäälle rantaviivasta. Lisäksi Ely-keskus totesi, että ohjeellisen reitin
kaavamerkinnän viivan paksuutta tulee tarkistaa ja kaavakartan yleistä teknistä tasoa
tulee parantaa.
Kalajoen kaupungin vastine
”Kalajoen kaupunki perustelee pitäytymistään aikaisemman valtuuston hyväksymän
päätöksen mukaisessa ratkaisussa seuraavin perustein:
1) Korttelien 3081 ja 3082 KTY-2-alueiden /S-merkintä suojaa riittävän hyvin
korttelien kulttuurihistoriallista arvoa ja ohjaa lisärakentamista.
/S =Korttelialue, jolla ympäristön luonne tulee säilyttää. Peruskorjausta ja muita
kunnostustöitä tehtäessä on rakennuksen ulkonäkö ja sille ominaiset yksityiskohdat
säilytettävä. Mikäli tämän pyrkimyksen vas-taisesti on rakennuksessa aikaisemmin suoritettu
rakennustoimenpiteitä, on rakennus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä
korjaamaan joko entistäen taikka muulla rakennukseen ja ympäristöön soveltuvalla tavalla.
Uudisrakennuksen tulee muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa yhtenäinen
kokonaisuus. Uudisrakennusten tulee sopeutua koon, korkeuden, kattomuodon ja kaltevuuden, julkisivujen mitta-suhteiden ja pintojen, ovien ja ikkunoiden, rakennusaineiden,
väri- ja kattamisaineiden sekä yksityiskohtien puolesta ympäristön rakennuksiin ja alueen
kyläkuvaan. Rakennusten julkisivumateriaalina tulee käyttää lautaa, ellei ole erityistä syytä
poiketa tästä.

Pohjois-Pohjanmaan
museo
on
valmisteluvaiheessa
todennut,
että
asemakaavamuutoksessa on huomioitu suunnittelualueen kulttuurihistorialliset arvot.
Ehdotusvaiheen lausunnossa museo ei ole ottanut kantaa merkinnän /S- sisältöön.
Rakennusvalvonta ohjaa lisärakentamista alueella. Ehdotusvaiheen palautteiden
vastineissa on lisäksi todettu, että asunnon voi rakentaa myös olemassa olevien
rakennusten sisälle, mikäli laajentaminen ei ole mahdollista. Tonttijako on esitetty
asemakaavaratkaisussa kaavakartalla normaaliin tapaan ohjeellisena. Tonttijaot eivät
kaavoissa välttämättä noudata kiinteistörekisterirajoja tai kuten tässä tapauksessa
vuokrattujen alueiden rajauksia. Tonttijako korttelissa 3081 on tarkoituksenmukainen.
Rakennusoikeuden sijoittumista on tutkittu yksityiskohtaisemmin kartalla. Korttelin
3081 tontin 9 pinta-ala 1327 m2. Rakennusoikeutta on 664 k-m2, josta on käytetty
139 k-m2. Tontin 10 pinta-ala on 1890 m2. Rakennusoikeutta on 945 k-m2, josta on
käytetty 380 k-m2. Rakennusoikeus on mahdollista sijoittaa tonteille kaavan
mukaisesti korttelin kulttuurihistoriallinen arvo säilyttäen esimerkkihahmotelman
mukaisesti. Lisärakentaminen voidaan osoittaa esimerkiksi pääosin tonttien takaosiin. Osa rakennusoikeudesta voidaan osoittaa autokatos tai – talli käyttöön. Työn ja
asumisen yhdistäminen on kaavan periaatteiden ja tavoitteiden mukaista. Korttelin
tehokkuusluku on muita kortteleita suurempi, jotta tonteille on mahdollista sijoittaa
suuria
verstasrakennuksia
ja
mahdollisia
uusia
asuinrakennuksia.
Kadunvarsirakennukset on suojeltu. Tämä varmistaa yhtenäisen ilmeen kadun
varressa.
Korttelin 3082 tontin 1 pinta-ala on 1127 m2. Rakennusoikeutta on 450 k-m2, josta
käytetty 275 k-m2. Lisärakentaminen voidaan sijoittaa tontin joen puolelle. Asunnon
oleskelu- ja huoltotilaa jää tarpeeksi. Pysäköintiä tontille voidaan osoittaa 7
autopaikkaa. Pysäköintiä ohjataan myös Tähtelän ja Nikkaripajan väliin kuten
ehdotusvaiheen vastineessa on todettu.
Korttelien 3081 tonteille 9 ja 10 sekä korttelin 3082 tontille 1 on sijoitettu 7 tai 8
autopaikkaa kullekin. Pysäköintimitoitus on riittävä. Kaavakartalla, erillisenä
määräyksenä, on esitetty autopaikkojen vähimmäismäärä koskien asuin-, liike- ja
toimistotiloja. Pysäköinnissä ei ole vaatimusta toimitiloille. KTY-kortteleissa suurin
osa tiloista voi esimerkiksi varastokäytössä.
2) Korttelin 3082 tontti 2 on lähempänä rantaa nykyisen maanomistuksen vuoksi.
Tontilla on olemassa oleva asuinrakennus, toisin kuin muilla korttelin tonteilla, joten
sen määräykset eivät voi olla täsmälleen samanlaisia kuin korttelialueen muiden
tonttien. Määräykset ovat kuitenkin oleellisilta osin samanlaisia (sama
rakennusoikeus, rakennuksen rakentamisen salliminen yhtä lähelle rantaa, sama
kerrosluku, samat uudisrakentamista koskevat määräykset).
3) Kalajoen kaupungin arkistoima Santaholman kaava-aineisto on lukukelpoinen ja
moitteeton. ”

Vastineeseen liitetty hahmotelma rakennusoikeudesta

Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esitti 15.6.2010, § 59, kaupunginhallitukselle
ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavaa: ”Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta
esittää kaupunginhallitukselle, joka esittää edelleen valtuustolle, että
Santaholman asemakaavamuutos hyväksytään uudestaan samansisältöisenä.”
Kaupunginhallitus hyväksyi elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan esityksen
18.6.2010, § 224.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen 29.6.2010.2009, §
72.

Kalajoella 01.07.2010

Aleksiina Paakki, kaavoituspäällikkö
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
Kaavan nimi
Hyväksymispvm
Hyväksyjä
Hyväksymispykälä
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala
[ha]

208
Täyttämispvm
Kalajoki
Santaholman asemakaavan muutos
Ehdotuspvm
Vireilletulosta ilm. pvm
Kunnan kaavatunnus
13,4299

06.04.2010

02.06.2008

Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala
[ha]

13,4299

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]
[%]
13,4299
100,0
4,9693
37,0
0,1880

1,4

696

0,37

0,0963

396

0,4345

3,2

2172

0,50

2172
-14176

3,3869

25,2

0,4345
-9,2634
3,3869

1,6533

12,3

1,1200

8,3

1,6779

12,5

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Rakennussuojelu
Yhteensä

Kerrosala Tehokkuus
Pinta-alan Kerrosalan muut.
[k-m²]
[e]
muut. [ha +/-]
[k-m² +/-]
22885
0,17
0,0000
5619
16683
0,34
3,6228
13893

3334

0,30

1,0374
-0,4091
1,1200

3334

-0,0254
Kerrosala
[k-m²]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]
32
3495
8
1245

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]
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Alamerkinnät
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
AP
AO
AL
P yhteensä
Y yhteensä
YY
YM
C yhteensä
K yhteensä
KTY-2
T yhteensä
T
TV
V yhteensä
VL
R yhteensä
L yhteensä
Kadut
Katuauk./torit
Kev.liik.kadut
LV
E yhteensä
EV
S yhteensä
SR
M yhteensä
W yhteensä
W

Pinta-ala Pinta-ala
[ha]
[%]
13,4299
100,0
4,9693
37,0
0,7743
15,6
3,7287
75,0
0,4663
9,4
0,1880
0,0990
0,0890

1,4
52,7
47,3

696
396
300

0,37
0,40
0,34

0,0963
0,0990
-0,0027

396
396

0,4345
0,4345

3,2
100,0

2172
2172

0,50
0,50

2172
2172
-14176
-13206
-970

3,3869
3,3869

25,2
100,0

0,4345
0,4345
-9,2634
-8,8038
-0,4596
3,3869
3,3869

1,6533
0,5473
0,3925
0,3055
0,4080

12,3
33,1
23,7
18,5
24,7

1,1200
1,1200

8,3
100,0

1,6779
1,6779

12,5
100,0

Rakennussuojelu
Yhteensä
Asemakaava

Kerrosala Tehokkuus
Pinta-alan Kerrosalan muut.
[k-m²]
[e]
muut. [ha +/-]
[k-m² +/-]
22885
0,17
0,0000
5619
16683
0,34
3,6228
13893
3097
0,40
0,7743
3097
11186
0,30
2,4785
8646
2400
0,51
0,3700
2150

3334
3334

0,30
0,30

1,0374
0,3731
0,1416
0,2813
0,2414
-0,4091
-0,4091
1,1200
1,1200
-0,0254
-0,0254

Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]
32
3495
8
1245
32
3495
8
1245

3334
3334

4
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Kalajoen Santaholman luontoselvitys 2009

Mattias Kanckos (biologi FM)
Marraskuu 2009
Skolbackavägen 70
68830 Bäckby
Finland

GSM: 050-5939536
info@essnature.com
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1. Johdanto
Uuden maankäyttö- ja rakennuslain yleisenä tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja
rakentaminen, niin että siinä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja
kulttuurisesti kestävää kehitystä. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä on otettava huomioon sen
vaikutukset mm. kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen sekä maisemakuvaan.
Tämä selvitys antaa riittävät perustiedot Santaholman alueen luonnosta kaavan laatimisen
pohjaksi.
Santaholman vanha saha-alue sijoittuu Kalajoen keskustan ja valtatien 8 meren puolelle.
Santaholman sahan lähes 100-vuotinen toiminta on loppunut 1990-luvulla. Alueen maaperä
on puhdistettu vuosina 2007–2008.

2. Aineisto ja menetelmät
Tämän luontoselvityksen tavoitteena oli kuvata selvitysalueen kasvillisuuden yleispiirteet,
kasvillisuustyyppien tai luontotyyppien alueellinen sijoittuminen ja kasvilajisto.
Selvityksessä pyrittiin myös etsimään harvinaisia, uhanalaisia sekä suojeltuja lajeja ja
luontotyyppejä. Luontoselvitys tehtiin 19.10 2009. Ajankohta ei ole paras mahdollinen
luontoselvityksen tekemiseen Alueen luonteesta johtuen voidaan kuitenkin todeta, että
selvitys antaa riittävät perustiedot alueen luonnosta. Alueelta ei löydy yhtenäisiä
luontotyyppejä. Tästä johtuen alueelle ei ole aiheellista tehdä lintu- tai liito-oravaselvitystä tai
muiden eliöryhmien erillisselvityksiä. Tutkimusalueesta ei löydy vanhempia tietoja
kasvillisuudesta, linnustosta tai muista lajeista.

3. Tulokset
3.1 Kasvillisuus
Santaholman saha-alueen pinta-ala on kokonaisuudessaan noin 60 ha. Alue on voimakkaasti
ihmisten muokkaamaa. Luonnontilaisia metsiä tai muita alueita ei löydy. Maaperän
kunnostamisen yhteydessä maaperää on muokattu niin, että kasvillisuus joko puuttuu
kokonaan tai siinä kasvaa ainoastaan pajuja ja rikkaruohoja. Alueen pellot ovat viljakäytössä,
tänä vuonna niissä viljeltiin lähinnä ohraa. Seuraavassa osassa kasvillisuus kuvataan
kuviokohtaisesti niissä kuviossa kun tämä on järkevä tehdä. Kuvioiden sijainnit käyvät ilmi
kartasta 1.
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Kartta 1, jossa luontoselvitysalue on jaettu osakokonaisuuksiin
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Kuvio 1 sijaitsee selvitysalueen eteläosassa. Alueella on runsaasti rakennuksia, mm.
Lasiateljee, Kalastusmuseo. Rannalla on vanha sementtilaituri ja laavu. Kasvillisuutta on tällä
alueelle niukasti. Kuviossa muutama pihlaja (Sorbus aucuparia) ja koivuja (Betula sp.)
rannalla. Muita puita tai pensaita on erittäin vähän. Rannalla puita on paikoin myös raivattu.
Kuviossa tavataan lähinnä rikkaruoja kuten pujo (Artemisia vulgaris), pietaryrtti (Tanacetum
vulgare), hiirenvirna (Vicia cracca), järviruoko (Phragmites australis), niittyleinikki
(Ranunculus acris) sekä pensaskerroksessa myös pajuja (Salix sp.) (kuva 1).

Kuva 1. kuviosta 1

Kuvio 2 on alue, jossa maaperä on puhdistettu vuonna 1999. Maaperä on erittäin hiekkainen.
Alueelle on levinnyt runsaasti pajukasvillisuutta ja mäntytaimia. Korkeimmat pensaat ovat jo
2,5 metriä. Muu kasvillisuus alueella on muun muassa metsälauha (Deschampisa flexuosa),
pietaryrtti, puna-apila (Trifolium pratense), poimulehti (Alchemilla sp.), lupiineja (Lupinus
polyphyllos), pujo, järviruoko, hiirenvirna, maitohorsma (Epilobium angustifolium) sekä
niittyleinikki. Kuviossa on myös suuri kiviröykkiö.

Kuva 2. kuviosta 2
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Kuviossa 3 on pieni harmaaleppämetsikkö (Alnus incana) rakennuksien välissä. Puut ovat
noin 4,5-metrin korkuisia. Pensaskerroksessa tässä kuviossa kasvaa myös pajuja.
Kenttäkerroksessa tavataan mesiangervo (Filipendula ulmaria), piharatamo (Plantago major)
sekä puna-apila. Vanhan tiilirakennuksen ympäristössä, lähempänä rantaa, on myös vähän
enemmän puita.

Kuva 3. kuviosta 3

Kuvio 4 maaperä on puhdistettu vuonna 2007. Alueella on vain vähän kasvillisuutta. Pajukko
on vasta leviämässä. Puu- ja pensaskerros puuttuu näin olleen kokonaan. Kenttäkerroksessa
kasvaa kuitenkin joitakin kasveja. Valtalajit ovat puna-apila, lutukka (Capsella bursapastoris), ketohanhikki (Potentilla anserina), jouhivihvilä (Juncus filiformis),
pohjanlahdenlauha (Deschampsia bottnica), metsälauha, hevonhierakka (Rumex longifolius),
pujo ja siankärsämö (Achillea millefolium). Kuvion itäosissa maa on miltei paljas, eikä tähän
alueeseen ole levinnyt juurikaan kasveja.

Kuva 4. kuviosta 4
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Kuvio 5 on ranta-alue. Ranta on koko alueella erittäin jyrkkä. Rannalla kasvaa etelässä nuorta
lehtisekametsää kapeana vyöhykkeenä. Puukerroksessa rannalla myös joitakin mäntyjä (Pinus
sylvestris). Nuorta puustoa on jossakin vaihessa myös harvennettu. Kenttäkerroksessa kasvaa
mm. jouhivihvilä, keräpäävihvilä (Juncus conglomeratus), ketohanhikki, variksenmarja
(Empetrum nigrum) ja kannusruoho (Linaria vulgaris). Pohjoisempana puusto on
luonnontilaisempi, mutta myös osittain harvennettu. Puukerroksessa kasvaa enimmäkseen
koivuja ja harmaaleppiä. Kuviossa kasvaa lisäksi muutamia mäntyjä ja pihlajia. Kenttäkerros
on kuviossa vähän korkeampi ja rehevämpi. Valtalajit ovat maitohorsma, hiirenvirna ja
vadelma (Rubus idaeus).

Kuva 5. kuviosta 5

Kuviossa 6 kasvaa harventamaton, erittäin tiheä noin 15-vuotinen koivikko. Nuoressa
koivumetsässä on muutama mänty sekapuuna. Puusto on noin 4,5-metrinen.
Pensaskerroksessa löytyy myös joitakin kuusia sekä taikinamarja (Ribes alpinum).
Kenttäkerroksen valtalajeina ovat erilaiset ruohot kuten esimerksi metsälauha.
Kenttäkerroksessa tavataan myös runsaasti puna-ailikkia (Silene dioica).

Kuva 6. kuviosta 6
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Kuvio 7 on Havulan kartano ja sen ympäristö. Pihapiirissä kasvaa lähinnä järeitä kuusia
(Picea abies) mutta myös yksittäisiä järeitä koivuja, mäntyjä sekä ainakin yksi palsamipoppeli
(Populus balsamifera). Pihalla on nurmikko, joten erilaisia kasveja ei löydy. Havula
pihapiirin länsipuolella on pienellä alueella useita järeitä haapoja (Populus tremula) sekä
yksittäisiä lehtikuusia (Larix sp.). Tällä alueella on myös runsaasti nuoria haapoja
pensaskerroksessa.

Kuva 7. kuviosta 7

Kuviossa 8 kasvaa nuorta ja erittäin tiheää pajukkoa. Pajut ovat noin kahden metrin
korkuisia. Pajujen lisäksi alueella on myös noin 5-vuotisia mäntyjä. Kuvion itäosissa kasvaa
noin neljän metrin korkuisia harmaaleppiä. Kenttä- ja pohjakerroksessa kasvaa karhunsammal
(Polytrichum sp.), hiirenvirna, variksenmarja, kanerva (Calluna vulgaris), keräpäävihvilä,
metsälauha sekä muuta ruohokasvillisuutta.

Kuva 8. kuviosta 8
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3.2 Linnusto ja muu eläimistö
Selvityksen aikana alueella havaittiin useita lintulajeja. Jokirannan pensaikossa oli urpiaisia,
punatulkkuja, tilhiä, talitiaisia ja hömötiaisia. Havulan kartanon alueella liikkui useita
fasaaneja. Vanhoissa rakennuksissa pesivät ainakin varpuset. Naakkoja ja kesykyyhkyjä
havaittiin runsaasti. Havulan kartanon läheisyydessä olevassa nuoressa koivikossa pesii
harakoita sekä variksia. Joessa oli isokoskeloita. Alue ei ole linnuston kannalta tärkeä, koska
rannat ovat liian jyrkkiä vesilinnuille ja yhtenäiset metsät puuttuvat.

4. Luontovaikutusten arviointi
Santaholman alue on voimakkaasti ihmisten muokkaama alue. Erityisiä luontoarvoja alueella
ei ole. Alueella ei esiinny suojeltuja luontotyyppejä. Alueella ei esiinny harvinaisia tai
suojeltuja kasveja tai eläinlajeja. Luonnon kannalta tärkein alue on Havulan kartanon
ympäristössä oleva vanha metsikkö. Luonnon monimuotoisuuden kannalta on hyvä asia, että
rakentamista osoitetaan alueille, joilla on erittäin vähän luontoarvoja. Hyvällä sunnittelulla
alueen rakentaminen on todennäköisesti jopa eduksi luonnon monimuotoisuudelle.

Kalajoki
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Plassin markkinapaikan aitat, muistitietoa
LT = Lauri Tanskan kertomaa
ML = Mauri Luodon kertomaa
PH = Pekka Hietalan kertomaa
SA = Sari Alajoki
kirjannut Seija Haarala
KALASTUSMUSEORAKENNUKSET
1. Kalastusmuseo
”tuotiin tähän 1949 tai 1948.” Siirretty entiselle paikalleenkin jostakin (”Kivioja tiesi”). Museo on
avattu v. 1982, siitä lähtien on pidetty esittelyjä. Museon vara-avain on arkistossa. Isot avaimet ovat
poliisilaitoksen kirjoissa. Ulkovuoraus (pystylomalaudoitus) on sovittu Panu Kailan kanssa ja tehty
Olavi Nikkarikosken työn johdolla. Putkan aikaiset väliseinät on purettu siirrossa nykyiselle
paikalle. Kalterit ikkunoissa ovat alkuperäiset. Museon perustamisvaiheessa Pekka Ollila ja Lauri
Tanska kävivät Museovirastossa. Eero Naskali kävi Kalajoella. LT 1998.
2. Venevaja
Kaupungin timpurit tekivät rakennuksen, Olavi Nikkarikoski oli mestarina. Rakennuksessa on
maalattia, sisällä hylkeenpyyntivene ja apuvene (”pirun kenkä”). LT 1998.
2. Suolamakasiini
LT 1998: Kalajoen Osuuskaupan päämyymälän Kalajoella oleva johtaja sanoi noin 15 vuotta sitten
Lauri Tanskalle, että lahjoittaa rakennuksen kalastusmuseolle. Lauri Tanskalla ei ollut muistissa
lahjakirjaa. Johtaja oli sanonut: sielä on isoja tiinuja. LT: ”Ei sielä mitään voi säilyttää. Minä
suolasin sielä joskus suolakaloja, isot tiinut oli tehty rautavanteilla, mutta ne oli ruostunut ja tiinut
hajonnu.” Olisi pitänyt tehdä puuvanteilla. Rakennus oli olemassa jo 1920-luvulla ja mahdollisesti
jo aiemminkin. Jossain 1912 otetussa kuvassa rakennus näkyy. LT 1998.
Lahjakirja on kalastusmuseoyhdistyksen arkistossa. SA
4. Otsa-aitta
Vuoden 1982 Kalajokiseudun kesä –julkaisussa todetaan: ”Kammakkoaitta oli jo lahjoitettu
museolle.” ”n. 300 vuotta vanha”
Lautakattoinen kammakkoaitta. Kertomuksen mukaan rakennus on siirretty Ylivieskasta. Juho Berg
–niminen kalastaja omisti, Veikko Untisen isoisä osti sitten. ”Veikko Untinen elää vielä – sehän
vois vielä panna nimen, jos haluaa lahjakirjan.” Oulun maakuntamuseon ihminen sanonut, ettei
rakennus säily ilman ulkolaudoitusta. Kunnan miehet tekivät laudoituksen noin 15 vuotta sitten,
Vierimaan Eeron pojat oli töissä. Tehtiin myös lautakatto, mutta se oli väärin tehty ja vesi valu
sisälle. Päälle pantiin Sempalin-huopa. LT 1998 ja 2000.
Rakennuksen sisällä on mm. verkkoja, pata ja poiju. Padan lahjoitti Ilta Rauha Eskonniemi os.
Rahkola. LT 1998.
5 Lauri Käännän mökki
”Kääntä Lauri lähti käymään teatteritalolla ja kaverit jäi mökkiin. Vanha radio sytty palamaan,
mutta paikalla olijat saivat sammutetuksi. Eivät olleet silloin kaljoissa.” LT 27.9.2001
Lauri Tanskan nuoruudessa rakennuksessa asui Fiia Lepistö, jolla oli kaksi poikaa. Myöhemmin
omistajia olivat Aune ja Erkki Perttula lapsikatraineen, sitten Lauri Kääntä. LT 1998.
6. Venekatos
Omistaja kalastusmuseo. Katoksessa merivene, noin 7 m pitkä. Vene on tehty Vasankarissa.
Entinen omistaja ollut Eemi Juola, Vasankarin kalastajaseuran pj. Kuollut ko. veneeseen. LT 1998.
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7. Lautavaja
Kunta ostanut Untisen perikunnalta noin 15 vuotta sitten, kun museohommaa aloitettiin. Ennen
Untisen perikunnan omistusta rakennus oli Ulkokallan lohiporukalla. Vaja on tehty 1950luvulla.LT1998.
_______________________________________________________________________________
MUUT RAKENNUKSET
8. Kalastusmuseon viereinen iso aitta
Ville Orell rakensi aitan 1940-luvulla. Nykyinen omistaja Esko Siermala ja Vesa Ketola. LT 1998.
9. Vaja
Kustaa Siipola rakensi vajan ennen sotaa. Ennen sitä paikalla oli Poukkulan hirsinen
suolamakasiini, joka on purettu. Omistajat Vierimaa ja Arto Saari. Vaja on väliseinällä jaettu. LT
1998.
10. Vierimaan poikain vaja
Oli jonkun kaupan varasto kunnes Vierimaan Kalle ja Yrjö ostivat. LT 1998.
11. Vanha parkkimakasiini
Åströmin parkkimakasiini, joka on ollut olemassa ainakin vuonna 1914, koska se näkyy
valokuvassa, jossa Aallotar. Alkuperäinen omistaja ollut Åström, sitten Santaholma, sitten
Kalaosuuskunta, sitten Erkki Pääkkönen, nykyisin Mäkinen. Rakennus on ollut alun perin
korkeampi. Kun katto uusittiin rakennusta madallettiin. Tien puolen päässä on ollut viistokattoinen
vaakahuone. LT 1998.
Mauri Luoto ja Arto Saari ovat olleet madaltamassa rakennusta n. 1956-1957. Kalajoen
Kalaosuuskunta oli ostanut rakennuksen silloin Santaholma Oy:ltä. ML 2002.
12. Vanhan parkkimakasiinin joen puoleinen
Rakennus on tehty 1930-luvulla Osuusliikkeen varastoksi. LT 2000.
Rakennus on ollut Osuusliikkeen makasiinina. Rakennuksen joenpuolipäädyssä on ollut kioski
(kioskiosa purettu). Rakennusta käytetty apulantavarastona ja suolamakasiinina. Omistusketjua:
Santaholma Oy → Kalaosuuskunta → Veikko Junnikkala (Kala-Veikko) → Erkki Pääkkönen (osti
Junnikalan pakkohuutokaupasta) → Mäkinen. ML 2002.
13. Vaja ok
Rakennus on yksi vanhimmista. Eskki, Martti, Urho ja Lauri Tanska ostivat vajan noin 1929-1930
kauppias Pekka Isonojalta. Lauri Tanska on myynyt rakennuksen v. 1999 Marja-Liisa Vanhalalle,
os. Vierimaa. LT 1998, 2000.
14. Hirsivaja ok
Heino Oikarinen siirrätti vajan nykyiselle paikalleen sodan jälkeen. Nykyinen omistaja on Veikko
Untinen. LT 1998.
15. Lautarakenteinen vaja ok
Lautarakennus, Heimo Manninen teki tai teetti 1950-luvulla. Omistaja Lasse Mäkelä (pyytää
nahkiaisia). LT 1998, 2000.
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16. Vaja
Omistaja on Matti Vierimaa. Kalle Vierimaa (Matti Vierimaan isä) rakensi sodan jälkeen. LT 1998.
17. Lautarakenteinen vaja
Yksityisomistuksessa, omistaja ehkä Kalevi Lindvall tai Esa Eroma tai Jukka Pirttijärvi tai Heikki
Pirttijärvi. LT 1998.
18. Männistön poikain vaja
Vaja on tuotu Vuorenkallion koululta, Olavi Stolp siirsi 1950-luvulla (Olavi Stolp on kuollut).
Martti ja Lauri Männistö ostivat. Hirsinen. LT 1998.
(19. Laho vaja, ei näy enää kartalla, ollut vajan 18 vieressä, maan puolella)
Ei kenenkään. Yksi hirsinurkka on täysin lahonnut. Olavi Stolp on kertonut, että huutokaupassa
Bergin jälkeen sitä ei ostanut kukaan. LT 1998.
Pekka Hietala on ilmoittanut olevansa nykyinen omistaja. Edellinen omistaja on ollut Jorma
Vierimaa, jonka kanssa Pekka Hietala on sopinut omistuksen siirrosta syksyllä 2002. Jouko
Vierimaata edeltävä omistaja oli kaatunut sodassa. PH 2003.
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KALAJOEN KAUPUNKI

Muistio

SANTAHOLMAN SAHA-ALUEEN ASEMAKAAVOITUS,
VIRANOMAISNEUVOTTELU I
Paikka:
Aika:
Osallistujat:

Kalajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone
12.8.2008 9.30–11.05
Liisa Koski-Ahonen
Liisa Ranto-Oikari
Mikko Lukkarinen
Olli Eskelinen
Risto Leppänen
Seppo Heikkinen
Juhani Turpeinen
Kauko Himanka
Raili Myllylä
Juhani Latukka
Jukka Puoskari
Matti Heikkilä
Osmo Heikkala
Riku Halmeenpää
Seija Haarala
Aleksiina Paakki

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, maankäyttöpäällikkö
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, arkkitehti
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, ylitarkastaja
Pohjois-Pohjanmaan liitto, kaavoituspäällikkö
Tiehallinto / Oulun tiepiiri, tieinsinööri
Tiehallinto/ Oulun tiepiiri, rakennusmestari
Pohjois-Pohjanmaan museo, rakennustutkija
Jokilaaksojen pelastuslaitos, palomestari
Kalajoen kaupunki, valtuuston pj
Kalajoen kaupunki, kaupunginhallituksen pj
Kalajoen kaupunki, kaupunginjohtaja
Kalajoen kaupunki, rakennustarkastaja
Kalajoen kaupunki, rakennustarkastaja
Kalajoen kaupunki, vs. ympäristötarkastaja
Kalajoen kaupunki, kaavoituspäällikkö
Kalajoen kaupunki, kaavoitusarkkitehti

1. Avaus ja järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Liisa Koski-Ahonen ja sihteeriksi Seija Haarala.
Hyväksyttiin asialista.
2. Asemakaavatyön esittely
Aleksiina Paakki esitteli kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä
siinä mainitun kehittämissuunnitelman luonnoksen. Alueen rakennemallit on tarkoitus
laatia keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä, osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty alustava jako osakokonaisuuksiin. Kehittämissuunnitelma viedään valtuuston hyväksyttäväksi, siinä annetaan ohjenuorat alueen maankäytön suunnittelulle.
Tässä vaiheessa alueen tavoiteltua luonnetta on kuvattu sanoilla vetovoimaisuus, merellisyys, korkeatasoisuus, omaleimaisuus ja yhteisöllisyys. Alustavasti on hahmoteltu
kahta toteuttamismallia: asumisen mallia sekä yritys- ja matkailutoimintojen mallia.
Asumisen malli sisältää omarantaisia tontteja, yritys- ja matkailutoimintojen mallissa
on rantareitti. Osakokonaisuuksista täydennysrakentamisen alueella 1 on tarkoitus soveltaa asukassuunnittelu ja modernin ja tiiviin asumisen alueella 2 kumppanuuskilpailumallia.
Kaupungin puheenvuorona Jukka Puoskari ja Raili Myllylä totesivat, että maaperän
puhdistamisen jälkeen alue on kaupungille erittäin kiinnostava ja arvokas. Tavoitellaan korkeatasoista toteutusta. Kunnostettuna alue tuo laajalle alueelle vetovoimaa.
3. Viranomaisten kannanotot ja yleiskeskustelu
Pohjois-Pohjanmaan liitto, Olli Eskelinen
Santaholma on arvokas ja mielenkiintoinen alue. Esitelty maankäytön suunnittelun lähestymistapa on hyvä. Kehittämissuunnitelma näyttää lupaavalta, jos on tarkoitus saada toteutukseen EU-rahaa, niin Pohjois-Pohjanmaan liitto voi omalta osaltaan puoltaa
hankkeita. Kannattaisi lähteä kehittämään yritys- ja matkailutoimintamallia.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ei tule selvästi esille yleiskaavan käynnistyminen. Myös kaavan eteneminen ja aikataulu on esitetty vaikeaselkoisesti. Koska Kalajoen keskustassa ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, ohjaa maakuntakaava suoraan
asemakaavoitusta. Maakuntakaavan antamana lähtökohtana tulee tuoda esiin se, että
kyseessä on valtakunnallisesti arvokas kohde. Myös kaikki kehittämisperiaatemerkinnät on syytä tuoda esiin.
Asukassuunnittelu – ja kumppanuuskilpailumallit soveltuvat Plassin erityisluonteeseen.
Tiehallinto, Oulun tiepiiri, Risto Leppänen
Osayleiskaavan liikennesuunnittelu on käynnissä. Rakennemallit ja uusien yhteyksien
tarve tulevat puiduksi siinä yhteydessä. Alueen liikennetuotos ei ole kovin suuri. Esteettömyysnäkökulma voisi olla hyvä ottaa huomioon.
Pohjois-Pohjanmaan museo, Juhani Turpeinen:
Kyseessä on valtakunnallisesti arvokas alue, jonka suunnittelu vaatii taitoa. Lähtökohta vaikuttaa hyvälle. Olisi kuitenkin tarpeen tehdä kattava, yhtenäinen rakennushistoriaselvitys käyttäen hyväksi tehtyjä selvityksiä. Yritystoiminnan ja matkailun malli
sopii alueelle. Toivottavaa on, että myös rakennuksia säilyy.
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Mikko Lukkarinen
Alueen maaperän puhdistamiselle on annettu ympäristölupapäätös marraskuussa 2007
esitettyihin käyttötarkoituksiin. Päätöksen mukaan toimittaessa alueelle voidaan kaavoittaa asumista.
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Liisa Ranto-Oikari
Keskustan osayleiskaavan aikataulu kiinnostaa. Tämän alueen asemakaavan muutoksen osalta yleiskaavan ei välttämättä tarvitse olla valmis, mutta yleiskaava ja asemakaava ovat kuitenkin kytköksissä keskenään. Rakennusselvitys, tulvavaaran selvitys ja
luontoselvitys ovat tarpeen. Kattavaa luontoselvitystä ei alueen luonteen vuoksi tarvita, vaan lähinnä puuston kartoitus. Kehittämissuunnitelman idea on hyvä. Alueen arvo
ja historia on hyvä muistaa ja yritystoiminnan ja matkailun mallissa se voidaan ottaa
paremmin huomioon. Asumismallin omarantaisuus arveluttaa.
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Liisa Koski-Ahonen
Yleiskaavoituksen yhteyttä kaavan laadintaan pitää vielä pohtia. Rakennushistorian ja
tulvan selvitykset vievät oman aikansa. Ympäristökeskus voi antaa ohjeita luontokartoituksen tasosta.
Jokilaaksojen pelastuslaitos, Kauko Himanka:
Tehokas rakentaminen tuo myös riskejä. Yleiset turvallisuusmääräykset on otettava
huomioon.
Rakennustarkastus, Matti Heikkilä:
Rakennettavuuden kannalta ranta-alue on riskialtis. On varmistettava maaperäselvitysten tilanne.
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Yleiskeskustelu
− Riku Halmeenpää totesi, että luontoselvityksen osalta kyseeseen tulevat lähinnä
alueet 5 ja 9.
− Kehittämissuunnitelman virikekuvat ja kuvat todellisesta kohteesta on hyvä erottaa
selvästi.
− Yleiskaavan laatimispäätöstä ei ole vielä tehty, vaan kaupunginhallitus on palauttanut asian jatkovalmisteluun.
− Kaupunki on kiinnostunut EU-rahoitusmahdollisuuksista.
4. Yhteenveto
Puheenjohtaja totesi keskustelun pohjalta, että kaavoitus on alkuvaiheessa. Oikeusvaikutteisen yleiskaavan laadinnan aikataulu vaikuttaa asemakaavan laadintaan. Esille on
noussut osallistumis- ja arviointisuunnitelman täydentämistarpeet, yleiskaavoituksen
tilanne, rakennushistorian selvitys, rakennettavuusselvitys, tulvaselvitys ja luontoselvitys. Yleiskaavan ja asemakaavan aikataulutukseen on kiinnitettävä huomiota. Ne
voivat edetä rinnan, mutta yleiskaavan laatiminen olisi tarpeen saada vireille.
5. Jatkotoimet
Työneuvottelu tai toinen viranomaisneuvottelu on pidettävä ennen luonnosten nähtäville asettamista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma voidaan päivittää osaksi laatimisvaiheen aineistoa. Toinen tai kolmas viranomaisneuvottelu on tarpeen, kun luonnos on ollut nähtävillä, kannanotot on saatu ja niitä on käsitelty. Viranomaisilta pyydetään lausunnot normaalisti.

Muistion vakuudeksi Seija Haarala
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VIRANOMAISNEUVOTTELU 2, NEUVOTTELUMUISTIO
SANTAHOLMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Aika:
18.02.2009 klo 12.30-13.40
Paikka:
Kalajoen kaupungintalo
Osallistujat: Liisa Ranto-Oikari
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Eero Laukkanen
”
(poistui kohdan 2 jälkeen)
Mikko Lukkarinen
”
Matti Petänen
”
Eija Salmi
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Juhani Turpeinen
Pohjois-Pohjanmaan museo
Seppo Heikkinen
Oulun tiepiiri
Kauko Himanka
Jokilaaksojen pelastuslaitos
Jukka Puoskari
Kalajoen kaupunki
kaupunginjohtaja
(poistui kohdan 3 aikana)
Erkki Hirsimäki
”
tekninen johtaja
Aleksiina Paakki
”
kaavoituspäällikkö
Matti Heikkilä
”
rakennustarkastaja
Osmo Heikkala
”
rakennustarkastaja
Riku Halmeenpää
”
ympäristötarkastaja
Kaarlo Isokääntä
”
valtuuston pj
Raili Myllylä
”
hallituksen pj
Juho Rajaniemi
Arkkitehtitoimisto Rajaniemi & Öhberg Oy

Neuvottelu alkoi klo 12.30.
1§

Avaus ja järjestäytyminen, asialistan hyväksyminen
Puheenjohtajaksi valittiin Liisa Ranto-Oikari ja sihteeriksi Juho
Rajaniemi. Neuvottelun asialista hyväksyttiin.

2§

Asemakaavan lähtökohtien esittely
Juho Rajaniemi toi esille alueen nykyisen kaavatilanteen ja päivitetyn
osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kertoi laadituista selvityksistä.
Lisäksi hän esitteli laadukkaita toteutuneita suomalaisia asuntoalueita ja
vertasi niiden mittakaavaa suunnittelualueeseen. Hän kertoi myös
alueen yhteys- ja puistotarpeista sekä näkemyksensä
rakennussuojelukysymyksissä. Edelleen hän esitteli hahmotelman
alueen maankäytöstä ja liikenteestä sekä pohdintoja tonttijärjestelyistä.
Kohdan käsittelyn jälkeen Eero Laukkanen poistui paikalta esteellisenä.
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3§

Viranomaisten näkökannat ja yleiskeskustelu
Raili Myllylä kysyi voisiko osa tonteista olla omarantaisia. Jukka
Puoskari ehdotti, että kaupunkiaukio voisi olla myös rannassa ja
muistutti Kalajoen kaupungin sijoittaneen paljon rahaa alueeseen ja että
taloudellisten kustannusten ja tulojen tulisi olla tasapainossa.
Liisa Ranto-Oikari tiedusteli luonto-, maaperä-, tulva- ja
rakennushistoriallisista selvityksistä. Todettiin, että selvityksiä on tehty
runsaasti ja että luontoselvityksen tulee koskea lähinnä kapeaa
rantakaistaletta ja alueen puustoa.
Eija Salmi, Pohjois-Pohjanmaan liitto:
Eija Salmen mielestä paikka on mainio kaavoituskohde ja totesi OAS:n
ja esittelyn olleen hyviä. Salmi sanoi, että Iin Hamina on vastaava
paikka, joka on toteutettu kansanrakentamisen keinoin. Salmen mukaan
rakennettu ympäristö on arvokasta ja kaavoituksessa tulee ottaa kantaa
siihen, mitkä teollisen tuotannon kohteet on säilytettävä. Hän muistutti
myös alueen ylikunnallisista arvoista. Maakuntakaavassa alue kuuluu
vetovoima-alueeseen (MV-5), jota on kehitettävä merellisenä
matkailualueena. Meren rannan viheryhteystarve tulee kaavoituksessa
ottaa huomioon. Salmi piti luonnon virkistyskäyttöä niin ikään tärkeänä.
Hänen mielestään uuden asuntoalueen luonteessa korostuu rantareitti,
joka lisää alueen laatua asumisessa ja virkistyksessä. Sahan piippu on
alueelle identiteettikysymys, joka on selvitettävä erikseen. Edelleen
Salmi ehdotti, että yritystoimintaa voisi keskittää kokoojateiden
yhteyteen alueen reunoille.
Juhani Turpeinen, Pohjois-Pohjanmaan museo:
Juhani Turpeinen muistutti alueen tärkeydestä, vaikka viime vuosina
rakennuskanta on kokenut muutoksia. Rakennussuojelukysymyksissä
Turpeinen totesi olevansa kaavan laatijan kanssa samoilla linjoilla ja että
alueen rakennuksista on olemassa useita rakennusselvityksiä sekä jo
1980-luvulta historiaselvitys. Hänen toiveensa oli, että saha-alueen
teollista historiaa tuotaisiin esille voima-aseman ja savupiipun
kunnostamisella. Alueen maankäytön hahmotelmassa hän piti hyvänä
raittimaisuutta ja Havulan ympärille jätettyä vapaata tilaa.
Seppo Heikkinen, Oulun tiepiiri:
Seppo Heikkinen totesi, että maantieverkko päättyy suunnittelualueen
kohdalle ja että alueen liikennesuunnittelu liittyy olennaisesti keskustan
yleiskaavatyöhön. Alueen liikennetuotos mahtunee kuitenkin
tulevaisuudessakin nykyiseen tieverkkoon. Alueen suunnittelussa on
otettava huomioon esteettömyys. Lisäksi hän esitti mielipiteenään, että
alueen raitin ei tulisi olla sujuvasti läpiajettava, vaan mieluummin
umpikaturatkaisu.
Matti Petänen, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus:
Petänen totesi, että alueella on tehty pilaantuneisuusselvityksiä ja että
vuosina 2007 ja 2008 tehdyt työt ovat muuttaneet yleissuunnittelualueen
maaperän asumiselle soveltuvaksi.
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Liisa Ranto-Oikari, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus:
Liisa Ranto-Oikari kertoi, että savupiipun, voimalaitoksen ja
saharakennuksen kuntoarvioiden rahoitushakemus on sisällä ja että se
tulee saamaan rahaa. Ranto-Oikari piti alueen tiivistä ja matalaa
rakentamista hyvänä. Hän lisäsi, että viheralueita ja rantareitti tulee
jättää alueelle. Hän totesi, että alueen houkuttelevuus on nimenomaan
rannassa, joten myös Puoskarin esittämää ajatusta ranta-aukiosta voisi
tutkia. Hän muistutti myös, että jokisuun kunnostus ja Plassin rantaalueen kunnostus on saanut julkista rahoitusta.
Mikko Lukkarinen muistutti, että alueen suunnittelussa tulee ottaa
huomioon tulva-asiat. Mika Savolainen toimii yhdyshenkilönä tulvaasioissa.
Raili Myllylä totesi, että alueelle on tehty paljon selvityksiä ja että
rakennusten suojelu on myös kustannuskysymys. Hän toivoi, että alueen
historia näkyisi katujen nimissä.
Kauko Himanka: Jokilaaksojen pelastuslaitos
Kauko Himanka muistutti turvallisuusasioiden ja tulva-asioiden
huomioon ottamisesta. Hän totesi, että alueen läpiajettavuus lisää
turvattomuutta, mutta parantaa saavutettavuutta. Hän muistutti lisäksi,
että sammutusvesi tulee olla alueelta saatavissa myös talvella ja että
savupiippu ei saa aiheuttaa vaaraa.
Aleksiina Paakki kertoi, että alueella on oma Oulun yliopiston pitämä
suunnittelusivustonsa internetissä wmm.oulu.fi, jonne voi jättää
kommentteja.
4§

Yhteenveto
Liisa Ranto-Oikari tiivisti, että viranomaisten mielestä kaavoituksen
suunta on oikea ja että kysymykset rakennussuojelusta, rantaraitista ja
tonttien omarantaisuudesta jäävät osittain vielä pohdittavaksi.

5§

Jatkotoimet
Sovittiin, että järjestetään seuraava viranomaisneuvottelu kesäkuussa
ennen luonnosten nähtävillepanoa. Neuvotteluun osallistuvat
viranomaisista ympäristökeskuksen ja maakuntamuseon edustajat.
Muille viranomaisille riittää lausuntopyyntö kaavaluonnoksesta.

Neuvottelu päättyi klo 13.40.

Muistion vakuudeksi,

Juho Rajaniemi
TkT, arkkitehti SAFA
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TYÖPALAVERI 1, MUISTIO
SANTAHOLMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Aika:

14.04.2009 klo 14.10-15.00

Paikka:

Kalajoen kaupungintalo / kaupunginhallituksen kokoushuone

Osallistujat: Liisa Ranto-Oikari
Juhani Turpeinen
Jukka Puoskari
Erkki Hirsimäki
Juho Rajaniemi

1§

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Pohjois-Pohjanmaan museo
Kalajoen kaupunki
”
Arkkitehti Oy Rajaniemi

Avaus ja järjestäytyminen, asialistan hyväksyminen
Puheenjohtajaksi valittiin Liisa Ranto-Oikari ja sihteeriksi Juho
Rajaniemi. Kokouksen asialista hyväksyttiin.

2§

Yleissuunnitelman ja kaavoitustilanteen esittely
Rajaniemi esitteli yleissuunnitelman ja kaavoitustilanteen.

3§

Viranomaisten näkökannat ja yleiskeskustelu
Juhani Turpeisen mielestä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ok.
Lähtökohtaraporttiin tulee tarkentaa mitkä rakennuksista on suojeltu
asemakaavalla. Erään osallisen ehdottamat pyöröhirsirakennukset eivät
Turpeisen mielestä sovi alueelle. Alueen raittimaisuus on onnistunut ja
hyvä asia. Uuden torin reunalla sijaitseva osin nelikerroksinen rakennus
voi olla liian korkea, tosin torin ympäristö on uudisrakentamisaluetta.
Liisa Ranto-Oikari totesi, että asemakaavaselostuksessa tulee olla
mukana selvitys alueen suojeltavista rakennuksista kuvineen.
Havainnekuvassa uudet ja vanhat rakennukset tulisi eritellä selkeämmin.
Ranta-alueella on varmistettava, että rannan sortumavaaraa ei synny;
etenkin rimamöljän kohdalla ranta saattaa olla altis sortumille. Asiasta
saa lisätietoa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen Mika
Savolaiselta ja Heikki Nikkarikoskelta. Uuden torin ympäristössä
vaaditaan tarkkaa kaavallista ohjausta. Rantareitti on alueella tärkeä ja
luonnosvaiheessa tulee olla vaihtoehto, jossa koko ranta-alue on varattu
virkistykseen. Maakuntakaavaan osoitetusta viheryhteydestä mainittiin jo
viranomaisneuvottelussa.
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4§

Yhteenveto
Todettiin, että luonnosvaiheessa esitetään kolme vaihtoehtoa, 1) nyt
kokouksessa käsitelty, 2) vaihtoehto, jossa koko ranta-alue on varattu
virkistykseen ja 3) vaihtoehto, jossa suurin osa rantatonteista on
omarantaisia.

5§

Jatkotoimet
Seuraavaksi asiaa käsittelevät Kalajoen kaupungin luottamuselimet,
jonka jälkeen asemakaavan muutosluonnokset asetetaan nähtäville ja
lähetetään lausuntopyynnöt.

Varsinainen kokous päätettiin klo 15.00.
6§

Käynti suunnittelualueella
Ranto-Oikari, Turpeinen ja Rajaniemi kävivät kokouksen jälkeen
suunnittelualueella, jossa todettiin, että vanha paloasema on päässyt
niin huonoon kuntoon, että sen suojelu ei näyttäisi perustellulta.
Kaavaan tulee kuitenkin laittaa määräys, jossa rakennuksen purkuluvan
voi myöntää vasta paikalle rakennettavan uuden vastaavan
rakennuksen rakennusluvan yhteydessä. Asemakaavalla suojeltu aitta,
jonka omistaja Simo Mäkinen oli ilmoittanut haluavansa korvata
uudisrakennuksella, todettiin vielä korjauskelpoiseksi. Rakennuksen
katto tulee korjata pikaisesti.

Muistion vakuudeksi

Juho Rajaniemi
TkT, arkkitehti SAFA
Arkkitehti Oy Rajaniemi
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Nikkaritupa
Santaholman sahan alue, Plassi, Kalajoki
Om. Eero Laukkanen
Santaholman saha-alueen historiaa ja nykypäivää
Santaholman saha sijaitsee Kalajoen Plassilla, joka on vanha kauppa- ja markkinapaikka. Plassi on
arvotettu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi. Saha sijoittuu
Plassin historiallisen markkinapaikan pohjoispuolelle lähelle jokisuuta. A. Santaholma Oy:n
Jokisuun sahan perustivat Antti Santaholma ja hänen viisi poikaansa 1903. Edellisellä
vuosikymmenellä aloitettua graniitin vientiä varten rakennettiin sahan viereen kivihiomo. Sahaa
laajennettiin uudella saharakennuksella seuraavana vuonna. Yhtiöllä oli aikanaan höyrysahat myös
Raahessa ja Haukiputaalla. Sahan toiminta loppui 1996 ja saha siirtyi Kalajoen kunnan
omistukseen.
Saha-alueelle johtavan portin ulkopuolelle jäävät autioitunut, pieni, ns. työläismökki (alh. oik.) ja
”Tähtelä”, entinen sahatyöväestön ruokala, joka nykyisin on Kalajoen eläkeläiset ry:n käytössä.
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Portin sisällä ensimmäisenä jokirannassa on Heikki Ulvin lasiateljee rakennuksineen. Ulvi on
ostanut paikan Kalajoen kaupungilta, ja rakentanut paikalle keltaisen, kaksikerroksisen
uudisrakennuksen. Kunnostettu pitkä punainen varasto on nk. isopaja, 1950-luvulla rakennettu
entinen uitto-ja hinauskaluston korjaus- ja säilytyspaikka. Näiden edessä on lisäksi kunnostettu nk.
pikkuvarasto, entinen puuliiteri ja pihavarasto. Saha-alueen alkupään maaperä on puhdistettu
Kalajoen kaupungin toimesta.

Vastapäätä nikkaritupaa, Ulvin ateljeen vieressä, on alkuaan paloasemana toiminut pieni rapattu
hirsirakennus. Myöhemmin talossa on asunut teollisuusvartija keittiön ja huoneen asunnossa. Tila
on nykyisin nuorison harrastuskäytössä.
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Nikkarituvasta seuraavina samalla puolella on rivi varastomakasiineja, höylätavarasuuli ja
höyläämö. Näiden rakennusten ja nikkarituvan taakse jäävät entiset auto- ja trukkitallit.
Vastapäätä varastorakennuksia oleva paja (v. 1902) on alkuaan ollut kivihiomon ja sahan
voimalaitos. Kivihiomon loppumisen jälkeen se on toiminut sepän pajana aina 1960-luvun alkuun
saakka. Paja on ainoa saha-alueen rakennuksista, joka on merkitty sr-merkinnällä. Sen vieressä ollut
teollisuushistoriallisesti mielenkiintoinen hirsinen kivihiomo v. 1903 on purettu.

Kauemmaksi edellä luetellusta rakennusryhmästä jäävät sahan varsinaiset tuotantorakennukset.
Nykyinen kaksikerroksinen , rankorakenteinen saharakennus on syntynyt v. 1904 valmistunutta
saharakennusta uudistamalla ja laajentamalla. Vieressä on voima-aseman pulpettikattoinen, rapattu
tiilirakennus v. 1904. Sen savupiippu, höyrykonehuone varustuksineen sekä toinen höyrykattila
ovat tallella. Edelleen toimintakuntoinen höyrykone on peräisin laivasta, ja asennettu paikalleen
1960-luvulla. Muu osa rakennusta on ollut korjaamona.
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Voima-asema

Saharakennus

Museoviraston kulttuurihistoriallisesti merkittävien saha-alueiden ja –ympäristöjen selvityksessä v.
1996 mainitaan, että saha-alue muodostaa maisemallisen ja historiallisen jatkeen Plassin
markkinapaikalle. Teollisuusperinteen kannalta kiintoisimpana kohteena mainitaan
höyrykonehuone. Kivihiomo, joka myös mainitaan tässä yhteydessä on purettu.
Saha-alueen lähellä on nykyisin kaupungin omistama ja ylläpitämä, museoksi entisöity Havulan
jugend-huvila, entinen sahapatruunan koti, sekä useita työväestön ja toimihenkilöiden entisiä
asuntoja.

Havula

Havisto ja Tuumala (takana) ovat entisiä sahan
toimihenkilöiden asuntoja. Havisto siirtyi kaupungilta
yksityiselle omistajalle keväällä 2002, ja se on saanut
Museoviraston entistämisavustusta v. 2003.
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Nikkaritupa
- historiaa ja korjaussunnitelma
Sahan rakennuksiin kuulunut nikkaritupa siirtyi kaupungin omistuksesta nykyiselle omistajalle
keväällä 2004. Rakennus jatkaa alkuperäisessä käytössä. Pitkänomainen, puoliksi hirsi ja puoliksi
rankorakenteinen rakennus lienee myös rakennettu 1900-luvun alkupuolella. Varsinainen
verstasosa länsipäädyssä on hirttä (6,5x7m) ja se on rungoltaan hyväkuntoinen. Huonokuntoisempi
rankorakenteinen lautavarasto (13x7) vaatii kunnostusta.
Rakennuksen alla oleva luonnonkiviperustus on jäänyt matalalle vieressä kulkevan tiestön
korotusten seurauksena. Perustusta jouduttaneen korjauksen yhteydessä korottamaan, sekä
ohjaamaan maanmuotoilun tai salaojituksen avulla sadevesiä poispäin rakennuksesta. Lisäksi
kevyemmin perustetun lautavaraston alle joudutaan korjauksen yhteydessä lisäämään peruskiviä.

Rakennuksessa on ehjä peltikate ja verstasosassa punaiseksi maalattu hyväkuntoinen
peiterimavuoraus. Nykyisen katoksellisen pääoven ympärillä näkyy edeltäneen kuistirakennelman
hahmo.
Lomalaudoitetut lautavaraston seinät (yllä kuvissa) ovat huonossa kunnossa. Koska lautavarasto
on tarkoitus tehdä lämpimäksi, joudutaan seinärakenne avaamaan. Vanha laudoitus puretaan, mutta
käyttökelpoiset laudat käytetään uudelleen. Seinien pystyrunkoa joudutaan eristystöiden vuoksi
tihentämään; laudoituksen alle asennetaan tuulensuojalevy ja puhallusselluvillaeristys.
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Lautavaraston välipohja nostetaan nykyisestä noin metrillä tasakerran korkeudelle ja välikatto
tuetaan harjan kohdalta palkilla ja kahdella pilarilla. Myös välipohja eristetään puhallusselluvillalla.
Lautavaraston isot pariovet pohjoissivulla säilyvät paikallaan. Rakennuksen kauniit ja sopusuhtaiset
kuusiruutuikkunat, jotka suurelta osin ovat hyvässä tai kohtalaisessa kunnossa, kunnostetaan.
Joitakin ruutuja joudutaan uusimaan ja lautavarastoon teettämään ”tuplat” sisäpuolelle (6 kpl).
Päätyikkunaa (yllä) lasketaan jonkin verran välikaton noston takia.

Hirsiseinäinen verstasosa on hyväkuntoinen, eikä tarvitse välitöntä korjausta Siellä olevat vanhat
puuntyöstökoneet ovat vielä käyttökunnossa. Vasemmassa kuvassa olevat tyypilliset 1920-luvun
nelipeiliset pariovet johtavat puuvaraston puolelle. Huoneessa on käsittelemätön lautalattia.
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Nikkariverstaan sisähirret ovat mustuneet kauttaaltaan. Saattaa olla, että verstas on pystytetty
käytetyistä riihen yms. hirsistä. Taustalla ulko-ovi.

Nikkarituvassa on tavallista kookkaampi, tehokkaasti lämmittävä peltikuoriuuni. Uuni on yhä
käyttökunnossa. Seinällä vanhoja puuntyöstövälineitä.
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Lautarakenteisen ”värkkivaraston” lattia vaatii perusteellista kunnostusta. Tilan käyttö varastona ja
työtilana säilyy edelleen. Lattiarakennetta joudutaan tukemaan anturoin ja lekaharkoin ja se
eristetään myös puhallusselluvillalla. Pintamateriaaliksi tulee lankku.

Sahalle johtava tie pohjoisesta. Vasemmalla höylätavarasuuli ja varastot, niiden jälkeen nikkaritupa,
taustalla ”Tähtelä”. Oikealla paloasema ja Ulvin lasiateljeerakennuksia.
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Nikkariverstas Santaholman sahan alueella Kalajoen Plassilla
Rakennushistoriallista taustaa ja korjaussuunnitelma

Sari Alajoki
Vanhat rakennukset- hanke
Kalajoella lokakuussa 2004
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Käytetyt lähteet:
Eroma, Esa, 1999, Santaholmaprojekti, raportit I ja II. Moniste.
Härö, Erkki, Lounatvuori, Irma, 1980, Kalajoen Plassi. Rakennushistoriallinen selvitys.
Museovirasto.
Kantonen, Timo, 1996, Satakunta sahaa Suomessa. Kulttuurihistoriallisesti merkittäviä
saharakennuksia ja –ympäristöjä. Museoviraston Rakennushistorian osaston julkaisuja 18. Hki.
Salmela, Anneli, 1988, Kalajoen vanha Plassi – suojelu ja kehittäminen. Diplomityö Oulun
yliopiston arkkitehtuurin osastolla.
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HAVISTON PAIKAN RAKENNUSHISTORIA
Määräala tilasta Santaholma Rno 16:266/Kalajoki/Plassi/kortteli 3071

Plassin pohjoiskulmassa sijaitsevasta Haviston talosta ei ole tehty varsinaista rakennushistoriallista
selvitystä. Tarkempi selvitys vaatisi perusteellisen arkistotutkimuksen ja muistitiedon tallentamisen.
Havisto, kuten viereinen Tuumalan kiinteistö (rakentanut Oskari Santaholman serkku, ensimm.
sahanhoitaja Antti Hongell 1900-luvun alussa) asuinrakennuksineen ovat olleet molemmat
Santaholman työväenasuntoja. Tämä käy ilmi myös Museoviraston tekemästä Plassia koskevasta
rakennushistoriallisesta selvityksestä vuodelta 1980. Saha rakennutti 1920- ja 1930-luvuilla
toimihenkilöilleen ja työntekijöilleen asuinrakennuksia Markkinatien varteen Plassin
pohjoiskulmaan. Haviston paikka on ollut osa Santaholman tilaa tilan syntyajoista saakka.
Santaholma-tila on syntynyt isojaossa ja sen rekisteröintipäivämäärä on 10.9.1806.
Havisto on ollut alkuaan suorakaiteen muotoinen hirsitalo, joka on käsittänyt vain kaksi huonetta ja
kuistin. Taloa on laajennettu 1920-luvun alussa Jussi Haaviston toimesta (toiminut mm.
tullipäällysmiehenä); talon eteläpäätyyn lisättiin kaksi huonetta käsittänyt rankorakenteinen
vinkkeliosa, kuistia laajennettiin, ja sieltä johdettiin portaat yläkerran makuuhuoneeseen.
Haviston ja viereisen Tuumalan talot ovat muodostaneet suljetun pihapiirin, jonne johti yhteinen
tulotie. Haviston talossa kiinni olleen talousrakennuksen hahmo erottuu vielä julkisivusta tummana
alueena. Haviston rakennukset tulivat Santaholman omistukseen 1950-luvulla. Tällöin purettiin
piharakennukset ja poistettiin Tuumalan kanssa ollut yhteinen sisääntulo. Samoin tontit jaettiin,
Haviston paikkaa laajennettiin ja tonttiliittymä tehtiin talon eteläpuolelle. Nykyinen piharakennus
tehtiin tuolloin.
Talossa on asunut sittemmin mm. metsänhoitaja Isopahkala ja kalajokinen säveltäjä ja hanuristi
Unto Jutila (säveltänyt talossa mm. Kalajoki-valssin). Kalajoen kunnan omistukseen rakennus
siirtyi Santaholman sahakokonaisuuden osana yhtiön lopettamisen jälkeen vuonna 1996. Kunta on
tehnyt kiinteistön myyntiä koskevan esisopimuksen Pauli ja Aija Tilviksen kanssa 28.10.2002.
Sari Alajoki
FM, taidehistorioitsija
Vanhat rakennukset-projekti/
Ylivieskan seutukunta 30.10.2002

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO

MUSEOVIRASTO

LIITE 10B
1/2

KOHDEINVENTOINTI
1. Lääni
Oulu
2. Kunta
Kalajoki 208
4. Kylä / Rekisterinumero
Pohjankylä/Plassi 406
7. Aineistokartta / Koordin.

5. Kaup.osa / Kortteli / Talo
Kauppala
8. Osoite
Plassintie 50, 85100 KALAJOKI

3. Kohde
K255 Kauppala
6. Kohdetyyppi
pihapiiri
9. Omistaja ja omistajan osoite
Eino Tiinanen

10. RAKENNUKSEN KUVAUS
Rakennus n:o
Nyk. käyttö
Alkup. käyttö
Rak. aika
Suunnittelija
Kerrosluku
Perusta
Runko
Kattomuoto
Kate
Vuoraus
Ulkovärit
Kunto
Erityispiirteet

1.
Asuin
Asuin 1
1900-alku
1
Betoni
Hirsi/lauta
Satula
Huopa
Vaakapontti
Punainen
Hyvä

2.

3.

4.

Aitta
1755
1
Luonnonkivi
Hirsi
Satula
Huopa
Punainen
kohtalainen

11. RAKENNUSHISTORIA
Asuinrakennus on todennäköisesti vanhoja sahatyöläisten asumuksia, jota on 1970-luvulla perusteellisesti saneerattu (sisälle on
mm. rakennettu sauna- ja pesutilat. Kiinnostavampi sen sijaan on pihalla oleva vanha otsallinen markkina-aitta, joka on siirretty
markkinapaikalta tänne. Siellä se on toiminut mm. ruumisaittana. Aitassa on kauniisti muotoillut konsolit otsan alapuolisten hirsien
päissä. Aittaa on jatkettu takaa liiterillä.
12. LÄHIYMPÄRISTÖ
Kauppala sijaitsee markkinapaikan pohjoispäässä, pitkäsivu Plassintien suuntaisesti.
13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)

Hyvät.
14. LUETTELOINTIPERUSTE
Asuinrakennus on menettänyt arvoa remonttien yhteydessä, se on kuitenkin osa
Plassintien miljöötä ja osoitettu säilytettäväksi sr-2 merkinnällä.

15. Rakennushistoriallinen

X

16. Historiallinen

X

17. Maisemallinen

X
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18. OTE PERUSKARTASTA
TAI ASEMAPIIRROS

19. POHJAPIIRROS TAI
TIETOJA SISÄTILOISTA
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Kauppala
%
%
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ulkovar.
%
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20. VALOKUVAT

21. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat)

22. LIITTEET

23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEET
Eino Tiinanen

24. LOMAKKEEN
TÄYTTÄJÄ
Ylivieskan seutukunta
Vanhat rakennukset-hanke
11/2003 Sari Alajoki
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MUSEOVIRASTO

KOHDEINVENTOINTI
1. Lääni
Oulu
2. Kunta
Kalajoki
4. Kylä / Rekisterinumero
Pohjankylä/Plassi
7. Aineistokartta / Koordin.

5. Kaup.osa / Kortteli / Talo
Tuumala 16:108

3. Kohde
K309 Tuumala
6. Kohdetyyppi
Pihapiiri

8. Osoite
Plassintie, 85100 KALAJOKI

9. Omistaja ja omistajan osoite
Maija Lankila, Koivupolku 4,
85200 ALAVIESKA

10. RAKENNUKSEN KUVAUS
Rakennus n:o
Nyk. käyttö
Alkup. käyttö
Rak. aika
Suunnittelija
Kerrosluku
Perusta
Runko
Kattomuoto
Kate
Vuoraus
Ulkovärit
Kunto
Erityispiirteet

1.
Vapaa-aika
Asuin
1900-luvun alussa

2.
Varasto/liiteri
Aitta/puuliiteri/käymälä
Sama

1(1)
Porakivi
Hirsi
Satula
Pelti (saumattu)
Vaakapontti
Vaaleankelt.
kohtalainen

1
Luonnonkivi
Satula
Huopa
Lomalaudoitus
Punainen
Heikko

3.

4.

Sauna/heinäl./navetta
Sama
1
Luonnonkivi
Hirsi/ranko
Satula
Huopa
Lomalaudoitus
Punainen
Heikko

11. RAKENNUSHISTORIA
Rakennus on alkuaan Santaholman mailla sijainneita vanhoja työväenasuntoja. Talon on rakennuttanut sahan pitkäaikainen
konttoripäällikkö Antti Hongell. Hongell oli Oskari Santaholman serkku ja työskennellyt aiemmin mm. metsänostajana ja Rahjan
sataman lastauskirjurina. Kiinteistö on myöhemmin ostettu omaksi Santaholma Oy:ltä.
Talo on tuotu paikalle kehikkona omistajan tietojen mukaan Yppäristä. Siinä on alkuaan ollut keskeistupapohjakaava, eli keskellä
olevan tuvan lounaispäädyssä kamaripari ja koillispäädyssä yksi huone. Myöhemmin tuvasta on erotettu väliseinällä kapea eteinen,
jonne jäi ovet talon molempiin päätyhuoneisiin. Tuvasta on poistettu takka ja keittiö on siirretty koillispäätyyn, jonne on muurattu
uusi hella ja leivinuuni. Eteisen katossa on jäljellä vielä tupaan kuuluneet leipävartaat. Toisessa makuukamarissa on
keltalasitteinen kaakeliuuni. Sisätilan kiinteä sisustus on hyvin säilynyt, mm. lattialankut, ovet ja ikkunat listoituksineen ovat
alkuperäistä. Kuisti on plassille tyypillinen puolikaarenmuotoisine ikkunoineen. Kuistissa on portaat perinteiseen tapaan
sisäpuolella.
Rakennuksessa on saumapeltikate, jossa on vuotopaikkoja ja alkavaa ruostumista. Vaakaponttipaneelivuoraus kaipaa
uusintamaalausta, mutta on muuten todennäköisesti kohtalaisessa kunnossa. Ikkunoiden karmit ja ulkopuitteet ovat osittain erittäin
huonossa kunnossa.
12. LÄHIYMPÄRISTÖ
Tuumala sijaitsee Plassin pohjoiskulmassa lähellä Havulan sahapatruunan kotia. Kiinteistö muodostaa viereisen Haviston kanssa
yhtenäisen ja kiinteän kokonaisuuden tietä rajaavina rakennuksina. Kiinteistöillä on alkujaan ollut yhteinen piha, jota ovat rajanneet
pihan ympärillä ulko-ja talousrakennusten rivit. Yhteinen kaivo on sijainnut pihan keskellä. Pihat on erotettu 1950-luvulla, jolloin
myös osa piharakennuksista on purettu. Nykyisin jäljellä olevat piharakennukset ovat huonokuntoisia mutta korjattavissa. Tonttia
rajaa tien vierellä huonokuntoinen säleaita.
13. SÄILYMISEDELLYTYKSET (uhkatekijät, kaavallinen tms. tilanne, päätökset)

Omistajalla tarkoitus pitää rakennus kunnossa ja mahdollisesti ottaa se vakituiseen asuinkäyttöön.
14. LUETTELOINTIPERUSTE
Rakennus on tyypillinen Santaholman sahan toimihenkilön asuinrakennus 1900-luvun
alusta, mm. kuistissa alueelle leimalliset tyylipiirteet.
Tärkeä osa valtakunnallisesti arvokasta kokonaisuutta ja siten korvaamaton.

15. Rakennushistoriallinen

X

16. Historiallinen

X

17. Maisemallinen

X

LIITE 10C
2/2
18. OTE PERUSKARTASTA
TAI ASEMAPIIRROS

19. POHJAPIIRROS TAI
TIETOJA SISÄTILOISTA

Tuumala

%

varasto

%

%

navetta

%

%

Havisto

%
%

%
%
%
%

%
%

%
%

aitta

%
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21. LÄHTEET (kirjallisuus, piirustukset, asiakirjat)
Kalajoen Plassi. Rakennushistoriallinen selvitys, Museovirasto 1980, s. 28.
23. SUULLISIA TIETOJA ANTANEET
Maija Lankila

22. LIITTEET
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Ylivieskan seutukunta
Vanhat rakennukset-hanke
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