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ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 
 

1  P E R U S -  JA  T U N N I ST E T I E D OT   
 

1.1 Tunnistetiedot 

 
Kunta:  Kalajoki   
Kunnanosa:  Kirkonseutu  
Kaavan nimi:  Asemakaavan muutos Lankiperän alueella 
Kaava-alueen koko: noin 9,1 ha 
Kaavanlaatija: Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut/kaavoitus 
 
Nähtävilläolot: 
 - OAS  1.10.-23.10.2015   
 - Kaavaluonnos 28.4.-20.5.2016  
 - Kaavaehdotus 1.2.-5.3.2018 
 - Kaavaehdotus II 26.4.-28.5.2018 
 
Hyväksymispäivämäärät: 
 - Kaupunginhallitus 4.6.2018 § 173 sekä 20.8.2018 § 256 
 - Kaupunginvaltuusto 27.8.2018 § 83 
 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
Asemakaavan muutosalue sijoittuu Kalajoen kaupunkikeskustan alueelle, Merenojan koulukeskuksen ja lii-
kuntakeskuksen läheisyyteen. Asemakaavan muutos rajoittuu Pohjankyläntien ja Lankilantien risteysalueen 
koillispuolelle. 

1.3 Asemakaavan tarkoitus 
Asemakaavamuutoksessa kirkonseudun asemakaavaa tiivistetään ja tehostetaan mahdollistamalla Pohjan-
kyläntien ja Lankilantien risteykseen pienkerrostaloja. Kaavamuutoksessa tarkastellaan pientalotonttien si-
joittumista Antontien katualueen uuden linjausmahdollisuuden mukaan. Kaavallisesti mahdollistetaan Lan-
kilan pihapiirin ja Puistolan kokonaisvaltaisempi suojelu ja uudisrakentaminen arvokasta rakennuskantaa 
huomioiden. 

1.4 Luettelo kaavaa koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista 

- Ala-Risku, Terhi (4.2.2014). Luontoselvitys: Kalajoen kaupunki – Keskustan osayleiskaava. 
- Serum Arkkitehdit Oy (3.10.2013). Maisemaselvitys: Kalajoen kaupunki – Keskustan osayleiskaava.
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
2 Asemakaavan seurantalomake 
3 Luontoselvitys: Kalajoen kaupunki – Keskustan osayleiskaava (Ala-Risku, Terhi, 4.2.2014) 
4 Palaute ja kaavoittajan vastineet 

2  T I I V I ST E L M Ä  

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Kaupunki tavoittelee keskusta-alueiden osalta tiivistämistä ja tehostamista. Lankiperän asema-
kaavan muutoksen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi kaupungin ostettua alueelta maita. Alu-
een kaavoittaminen on ollut esillä kaavoituskatsauksessa 2015. Kaavasuunnittelu on käynnistetty 
kaupunginhallituksen päätöksellä 21.9.2015 § 210 ja saatettu vireille asettamalla osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma nähtäville 1.10.-23.10.2015 väliseksi ajaksi. Kaavaluonnos pidettiin nähtä-
villä 28.4.-20.5.2016 välisen ajan. Kaavaehdotus valmistui 22.1.2018 ja se pidettiin yleisesti näh-
tävillä 1.2.-5.3.2018 välisen ajan. Maanomistajia tiedotettiin kirjeellä kaavan nähtäville asettami-
sesta. Kaavaehdotus II valmistui 4.4.2018 ja se asetettiin yleisesti nähtäville 26.4.-28.5.2018 vä-
liseksi ajaksi. Maanomistajia tiedotettiin kirjeellä kaavan nähtäville asettamisesta. 

2.2 Asemakaava 
Asemakaavamuutoksella tavoitellaan Kirkonseudun asemakaavan tiivistämistä ja tehostamista 
tutkimalla pienkerrostalojen osoittamista Pohjankyläntien ja Lankilantien risteykseen. Samalla pa-
rannetaan korttelin 1702 edellytyksiä säilyä merkityksellisenä ja kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaana kokonaisuutena. Kaavamuutoksessa tarkastellaan toteutumattomien pientalotonttien ja 
Antontien katulinjauksen sijoittumista. Samalla varmistetaan reitistöjen kulku alueen läpi keskus-
tan sekä Joonankallion ja Mätäsmaan alueilta kohti Merenojaa. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
Asemakaavan toteuttamisesta vastaa katujen ja reittien osalta Kalajoen kaupunki. Kaavan toteut-
taminen käynnistyy kunnallistekniikan suunnittelulla kaavan saatua lainvoiman. Uudet tontit tu-
levat rakennuskelpoisiksi kunnallistekniikan valmistuttua. 

 

3  L Ä H TÖ KO H D AT  

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
Suunnittelualue sijoittuu Kalajoen ydinkeskustan koillispuolelle Kirkonseudun asemakaavaan kuu-
luvien Lankiperän, Kanta-alueen, Merenojan ja Mäntyrinteen osa-alueille. Kaava-alue rajoittuu 
Pohjankyläntien ja Lankilantien risteysalueen koillispuolelle käsittäen voimassa olevan asemakaa-
van korttelit 1701 - 1704 sekä niihin liittyvät katu ja viheralueet. 
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Kuva 1. Kaavanmuutosalueen sijainti opaskartalla. 

Alueelle sijoittuu pohjoisessa pientaloaluetta, jolle sijoittuu kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan mer-
kittäviä, 1800-luvulla rakennettuja rakennuksia Lankilan pihapiirissä sekä Puistolassa, joka on kuu-
lunut aiemmin Lankilan tilaan. Alueen muut pientalot ovat rakentuneet vuosina 1988-1993. Lan-
kilantien ja Pohjankyläntien risteyksen läheisyyteen sijoittuu eri vuosikymmeninä rakentunut rivi-
taloalue, joka käsittää neljä erillistä rivitaloa ja autokatosrakennuksia. Risteykseen rajoittuva voi-
massa olevan asemakaavan mukainen AR-tontti ja osa alueen pientalotonteista ei ole rakentunut. 
Eteläosiltaan alue on peltomaisemaa, joka rajoittuu myös 1980-1990 –lukujen vaihteessa raken-
tuneeseen pientaloalueeseen. Kaavamuutosalueelle ei sijoitu palveluita, mutta etäisyys keskustan 
palveluihin on lyhyt ja Merenojan koulu, Kalajoen lukio, urheilukenttä, ulkoilureitti sekä Mänty-
rinteen vanhainkoti sijoittuvat aivan suunnittelualueen välittömään läheisyyteen.  

3.1.1 Luonnonympäristö 

Kallioperä suunnittelualueella on kvartsi- ja granodioriittialuetta. Suunnittelualueen pintamaat 
ovat alueen läntisissä osissa karkeaa hietaa ja idempänä sekä karkeaa hietaa että hienoainesmo-
reenia. (Serum Arkkitehdit Oy 2013, Maisemaselvitys - Kalajoen kaupunki - Keskustan osayleis-
kaava sekä Geologian tutkimuskeskus GTK). 
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Kaavamuutosalueella ei ole varsinaista luonnontilaista ympäristöä. Rakentamattomat alueet ovat 
pääosin peltoina, jotka ovat olleet kesannolla. Alueen lounaiskulmassa on kapea kaistale puustoa 
ja rakennusten pihapiireissä kasvaa joitakin lehtipuita, koivua, haapaa ja pihlajaa. Alueella kasvaa 
myös muutama mänty, kuusi ja katajaa.  

Alueen puustolla ja pensaskerroksen kasvustolla on merkitystä erityisesti uhanalaisten tai harvi-
naisten pikkulintujen, kuten peltosirkun ja pensassirkkalinnun elinympäristönä. Rakennetussa ym-
päristössä Kalajoen alueella on havaittu mustaleppälintua ja turkinkyyhkyä, jotka ovat harvinaisia 
lajeja. Peltolinnusto suosii tien- ja valtaojan pientareita, latoja, paljasta joutomaata, pensaikkoa 
sekä avo-ojaisia peltolohkoja, joita alueella on.  

Suunnittelualueen halkoo luode-kaakko-suunnassa keskusta-alueen yksi suurimmista veto-ojista, 
Merenoja. Alue kuuluu Kalajoensuun valuma-alueeseen. Maanpinta on alueella noin 12,5 – 17,5 
metriä merenpinnan yläpuolella. Hulevesisuunnitelmaa ei ole tehty, sillä käytännössä alueen hu-
levedet valuvat Merenojan kautta Kalajokeen ja mereen.  

Pienilmasto 
Suunnittelualue on avointa peltomaisemaa, jossa on jonkin verran puustoa ja rakennuksia tuulen 
suojaksi. Päätuulensuunta rannikolla on lounas-kaakko, jolloin rakennukset vain osittain pysäyt-
tävät tuulta, mutta avoimella alueella tuuli pääsee voimistumaan. Lankilantie ja avoin peltoalue 
muodostavat eräänlaiset tuulitunnelit, mikäli tuuli voimistuu alueella, jolloin rakennusten tuulen-
vastaiselle puolelle voi muodostua pyörteitä. Koska suunnittelualue ei kuitenkaan sijoitu välittö-
mästi meren läheisyyteen, josta päätuulensuunta on, tuulet ovat jo jonkin verran vaimenneet 
suunnittelualueella. Muutoin meren läheisyys vaikuttaa jonkin verran ilman kosteuden ja sateiden 
myötä.  

Maisema 
Vaikka suunnittelualue nivoutuu keskustan tuntumaan, maisema on suhteellisen avointa. Pääkat-
sontasuunnista Lankilantieltä ja Pohjankyläntieltä maisemassa näkyvät ensin peltoaukea sekä ri-
vitalot. Lankilantien maisemassa hallitsevana näkyy Lankilan kulttuurihistoriallisesti merkittävä pi-
hapiiri, jossa kaksi hirsirunkoista, perinteistä punaista 1800-luvun päärakennusta näkyvät aukean 
takana. Puistolan rakennus ei samalla lailla nouse maisemassa esiin, sillä se sijoittuu Lankilantien 
varteen paikkaan, jossa tie tekee mutkan, eikä siksi ole havaittavissa kovin useasta kohtaa, vaikka 
sijoittuukin aivan katualueen reunaan. Eteläosiltaan maisema on puuston reunustamaa peltomai-
semaa, jossa puuston takaa näkyy pientaloalue. Merenojan koulukeskus sekä urheilukenttä sijoit-
tuvat alueen luoteispuolelle ja näkyvät maisemassa. 

Pohjavesialueet 
Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. 

3.1.2 Rakennettu ympäristö 
Lankiperän alueen ensimmäinen rakennuskaava on vuodelta 1966, jonka jälkeen alueelle on tehty 
kaavamuutoksia. Alueen viimeisin asemakaava on vuodelta 1995. Antontien pientaloalue on ra-
kentunut 1988-1993 ja suunnittelualueen eteläosien pientaloalueet 1986-1998. Alueella on myös 
muutama vanhempi rakennus sekä jokunen 2000-luvun alkupuolelta.  

Antontien varressa rakennukset ovat pääasiassa lautaverhoiltuja rakennuksia, joiden väritys on 
perinteistä punaista. Korostusvärinä nurkkalaudoissa ja oven- sekä ikkunanpielissä on käytetty 
valkoista. Talot ovat yksikerroksisesta puolitoistakerroksisiin. Lähialueen 80-90 -lukujen vaihteen 
rakennuksissa näkyy myös tiiliverhoilua. Pihat ovat kohtuullisen kokoisia ja niillä on paljon istu-
tuksia ja omia pienkasvimaita. Alueelle sijoittuu pääosin omistusasuntoja. 
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Kuvat 2, 3 ja 4. Suunnittelualueella sijaitsevia rivitaloja ulkorakennuksineen 
 

 
 

 
Kuvat 5 ja 6. Antontien rakennuskantaa 
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Kuva 7. Esimerkki suunnittelualueeseen rajautuvan pientaloalueen tiiliverhoillusta 80-luvun lop-
pupuolen rakennuksesta.  

 
Kuvat 8 ja 9. Lähialueen uudempaa rakennuskantaa. 
 

Rakennettu kulttuuriympäristö 
Keskustan osayleiskaavan Rakennetun kulttuuriympäristön selvityksessä (2013) on Lankila, Puis-
tola ja Takalo-Rahkola arvioitu arvokkaiksi. Lankilan rakennukset muodostavat kokonaisuuden 
viereisten Takalo-Rahkolan talojen kanssa. Takalo-Rahkola sijoittuu Lankilantien vastakkaiselle 
puolelle Lankilantien ja Pirkonsuontien risteykseen kaavamuutosalueen ulkopuolelle. Puistola si-
joittuu kaavamuutosalueen pohjoisosaan aivan Lankilantien viereen. 

Lankilantien maisemassa tunnusomaiset kaksi 1800-luvun asuinrakennusta sekä pieni hirsiaitta 
on rakennettu kylän vanhalle kantatilalle, Lankilalle. Rakennukset ovat hirsirunkoisia. Toisessa on 
myöhempänä muutoksena tehty lomalautaverhous sekä uusitut 2-jakoiset ikkunat.  

Puistola on Lankilantien maisemassa tunnusomainen, ilmeeltään korjauksissa jonkin verran muut-
tunut 1800-luvun asuinrakennus. Pihapirissä on kaksi hirsiaittaa.  

Sekä Lankilan että Puistolan rakennuksilla on sekä kulttuurihistoriallista että maisemallista / kau-
punkikuvallista arvoa rakennetun kulttuuriympäristön selvityksen mukaan. Rakennukset on voi-
massa olevassa asemakaavassa suojeltu merkinnällä sr-2 (Kylärakenteen ja miljöön yhtenäisyyden 
kannalta tärkeän rakennuksen rakennusala. Rakennuksen säilyttämiseen tulee pyrkiä, mutta se 
voidaan myös korvata ympäristöön soveltuvalla uudisrakennuksella.)  
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Kuvat 10 ja 11. Vasemmalla Puistola ja oikealla Lankilan pihapiiri.  
 
Muinaismuistot 
Alueella ei ole tiedossa muinaismuistoja. Kaava-alueella ei sijaitse ympäristönsuojelun kohteita 
eikä ympäristöhäiriötä aiheuttavia tekijöitä 

Palvelut ja työpaikat 
Palvelut alueelta ovat lähellä. Lähialueelle sijoittuu useita päiväkoteja ja perhepäivähoitajien sekä 
ryhmäperhepäiväkotien paikkoja sekä seniorikeskus Mäntyrinne. Kalajoen lukio sekä yläaste si-
joittuvat aivan suunnittelualueen läheisyyteen Merenojan kaupunginosaan. Alueelle on suunni-
teltu koulukeskusta, jolloin myös 1-6 luokkien opetus siirtyy uuteen kouluun Merenojan alueelle.  

Kaikki keskustan palvelut (kaupungintalo ja virastot, keskustan ravintolat ja kaupat, kampaamot 
ja kirjasto) ovat kävelymatkan etäisyydellä. Keskusta tarjoaa myös työpaikka-alueena erityisesti 
palvelualojen työpaikkoja. Lisäksi Rahvon teollisuusalue sijoittuu keskustaajaman pohjoispuolelle, 
noin 2,5 kilometrin päähän alueesta. Ikkunakaihtimia valmistava Solar Kaihdin Ky sijoittuu Lanki-
lantien varteen suunnittelualueen pohjoispuolelle. 

 
Kuva 12. Solar Kaihdin Ky. 

Liikenne 
Lankilantie on yksi kaupungin keskeisimmistä kokoojakaduista. Lankilantie yhdistää Mäntyrin-
teen, Lankiperän ja Pirkonsuon asuinalueet keskustaan. Ajoneuvoliikenne Oulaistentieltä Mehtä-
kyläntien kautta keskustaan tapahtuu osittain Lankinlantietä pitkin. Mäntyrinteellä sijaitsee kau-
pungin päiväkoti Mäntylän lisäksi seniorikeskus Mäntyrinne. Alueella on lisäksi ikkunakaihtimia 
valmistava yritys ja kaupungin varikko. Lankilantien katualueeseen liittyy viherkaistalla erotettu 
pyörätie, joka sijoittuu Lankilantien koulukeskuksen puolelle. Liikenneturvallisuutta on paran-
nettu korotetun risteysalueen toteuttamisella kesällä 2013. Lankilantien ja Pohjankyläntien lii-
kenne ei aiheuta erityistä melunsuojaamistarvetta. 



 
 

10 

 

Tekninen huolto 
Kaava-alue sijoittuu pääosin kunnallisteknisen verkoston varrelle. Kaukolämpöverkostoa on ra-
kennettu Häröntien kautta Plankkukadulle, vesijohtoverkostoa voimassa olevan asemakaavarat-
kaisun mukaisille katuosuuksille ja tonttirajoille, kuin myös jätevesiverkostoa samaan kaivantoon. 
Erillinen hulevesiputkisto kulkee tällä hetkellä suunnittelualueen pohjoispuolella Lankilantien 
osalla. 

 
Kuva 13. Alueen kunnallistekniikka. Punaisella värillä on esitetty viemärit, sinisellä vesijohdot, rus-
kealla kaukolämpö ja vihreällä hulevesiputkisto.  

3.1.3 Maanomistus 

Rakentuneet alueet ovat yksityisessä omistuksessa. Kaupunki omistaa suuren osan suunnittelu-
alueesta. 

 
Kuva 14. Kaupungin maanomistus on esitetty sinisellä. 
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4  S U U N N I T T E LU T I L A N N E  

4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mu-
kaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden tehtävänä on mm. varmistaa valtakunnal-
lisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä 
valtion viranomaisten toiminnassa, auttaa saavuttamaan hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 22 §:n mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee ot-
taa huomioon ja niitä tulee edistää valtion viranomaisten toiminnassa sekä maakuntien ja kun-
tien kaavoituksessa. 

Valtioneuvoston 14.12.2017 hyväksymä päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on 
tullut voimaan 1.4.2018. Valtioneuvoston päätös korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän 
ja vuonna 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätöksen 
voimaan tullessa valmisteilla oleva kaava voidaan hyväksyä päätöksen estämättä 30.9.2018 men-
nessä, mikäli kaavaehdotus on asetettu julkisesti nähtäville ennen päätöksen voimaan tuloa.  

Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista ja alueen erityispiirteistä arvioidaan tämän hank-
keen kannalta alla olevia tavoitteita vuonna 2008 tarkistettujen tavoitteiden mukaisesti: 

• Toimiva aluerakenne 
• Eheytyvä yhdyskunta 
• Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
• Toimivat yhteysverkot ja energiahuolto 
• Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnit-
telua ohjaavien vaikutusten perusteella yleis- ja erityistavoitteisiin. Yleistavoitteet ovat luonteel-
taan alueidenkäyttöä ja –käytön suunnittelua koskevia periaatteellisia linjauksia. Erityistavoitteet 
ovat alueidenkäyttöä ja –käytön suunnittelua koskevia velvoitteita.  

4.2 Maakuntakaava 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 
Ympäristöministeriön 17.2.2005 vahvistamassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa alue 
kuuluu taajamatoimintojen alueeseen (A). Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teolli-
suus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalu-
eita. Maakuntakaavan uudistaminen käynnistyi syyskuussa 2010. Kaavan tarkistaminen ja täy-
dentäminen katsottiin tarpeelliseksi mm. jo toteutuneiden ja vireillä olevien lakimuutosten, tar-
kistettujen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, uuden maakuntasuunnitelman ja liiton 
muiden strategioiden toteuttamiseksi. Kokonaismaakuntakaava kumoutuu vaihekaavassa käsi-
teltyjen teemojen ja korvaavien merkintöjen osalta aina vaihekaavan saadessa lainvoiman. 



 
 

12 

 

 
Kuva 15. Ote kokonaismaakuntakaavasta. 

Ensimmäinen vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2013 ja se on lain-
voimainen. Suunnittelualue on esitetty 1. vaihemaakuntakaavassa taajamatoimintojen alueeksi 
(A), jonka suunnittelumääräyksen mukaan: yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee aluei-
den käyttöönottojärjestyksessä ja mitoituksessa kiinnittää erityistä huomiota vaihtoehtoisten 
aluekokonaisuuksien toiminnallis-taloudelliseen edullisuuteen, ympäristön laatuun ja kevyen lii-
kenteen toimintaedellytyksiin. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskunta-
rakenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen 
kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. 

Maankäyttöratkaisuissa tulee pyrkiä hyvään energiatalouteen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoi-
tuksessa tulee määritellä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kannalta edulliset vyöhykkeet 
taajamarakenteen kehittämisen perustaksi.  

Yksityiskohtaisempiin kaavoihin tulee sisällyttää periaatteet uudisrakentamisen sopeuttamisesta 
rakennettuun ympäristöön. Alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, 
että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden koh-
teiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät.  

Taajaman merkittävä laajentaminen päätien toiselle puolelle yksityiskohtaisempaan kaavaan pe-
rustuen edellyttää turvallisten yhteyksien järjestämistä päätien poikki. Maankäytön suunnitte-
lussa tulee ottaa huomioon tulvariskialueet ja tulvien hallintasuunnitelmat sekä varautua sään 
ääri-ilmiöiden vaikutuksiin. 

Lisäksi suunnittelualue sijoittuu matkailun vetovoima-alue/matkailun ja virkistyksen kehittämi-
sen kohdealue –merkintäviivan (vihreä kokoviiva) sisäpuolelle. Merkinnällä osoitetaan ympäris-
töarvojen, matkailun ja virkistyksen kannalta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä 
aluekokonaisuuksia. Oranssilla osoitettu Kalajoen matkailukaupunki –merkintä (kk-6) sisältyy 
myös suunnittelualueeseen. 
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Kuva 16. Ote 1. vaihemaakuntakaavasta. 

Toinen vaihemaakuntakaava on lainvoimainen. Kaavassa käsitellään mm. maaseudun asutusra-
kennetta, kulttuuriympäristöjä, virkistys- ja matkailualueita. Suunnittelualue sijoittuu ruskealla 
kokoviivalla osoitetun maaseudun kehittämisen kohdealue (mk-6) sekä vihreällä kokoviivalla 
osoitetun matkailun vetovoima-alue/matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue (mv-5) 
rajausten sisäpuolelle.  

 
Kuva 17. Ote 2. vaihemaakuntakaavasta. 

4.3 Yleiskaava 

Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Keskustaajaman osayleiskaava vuodelta 1993. Siinä 
alueelle on esitetty AP asuinpientalokortteleita, maatilakeskus (jolla on suojeluarvoja) ja asuin-
pientalokortteli (jolla on suojeluarvoja). Osayleiskaava on pääosin vanhentunut. Osayleiskaavan 
muutos ja laajennus on käynnistynyt. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Kaavamuutok-
sessa tarkastellaan muun muassa asuinrakentamisen laajenemisalueet ja keskustatoimintojen si-
joittuminen. Kaavaluonnos oli nähtävillä tammikuussa 2015. Siinä on esitetty asuin-pientalokort-
telien laajentamista ja virkistysreittejä sekä erillinen suojelumerkintä arvokkaille rakennuksille. 
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Kuva 18. Vasemmalla ote keskustan osayleiskaava luonnoksesta ja oikealla ote Keskustaajaman 
oikeusvaikutuksettomasta osayleiskaavasta 1993. 

4.3.1 Voimassa oleva asemakaava 

Kirkonseudun asemakaava 
Alueella on voimassa Kirkonseudun asemakaava vuodelta 1995. Asemakaava on osittain toteutu-
nut. Tavoitteet alueen maankäytöstä ovat muuttuneet. Pääosa pientalotonteista sekä Lankilan-
tien ja Pohjankyläntien risteysalueen läheisyyteen sijoittuva rivitalotontti on toteuttamatta. Reit-
tiyhteyksiä lähivirkistysalueella ei ole toteutettu. 

 
Kuva 19. Ote voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmästä. 

Rakennusjärjestys 
Rakennusjärjestys on hyväksytty Kalajoen valtuustossa 30.1.2003 § 9. 

Rakennuskiellot 
Suunnittelualue ei ole rakennuskiellossa. 

Pohjakartta 
Suunnittelualueelle on tehty numeerinen pohjakartta vuoden 2005 ilmakuvausten perusteella. 
Karttaa on pidetty kaupungin toimesta ajan tasalla maastomittauksin. Korkeuskäyrät on vuonna 
2012 muutettu N2000- järjestelmään. 
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5  A S E M A K A AVA N  S U U N N I T T E LU N  VA I H E E T  

5.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Kalajoen keskustassa on ollut painetta rakenteen tiivistämiseen jo pitkään. Kaavoitus päätettiin 
käynnistää kaupungin hankittua maa-alueet omistukseensa vuonna 2014. Kaavanmuutosalueella 
on tarvetta tarkistaa kaavamerkintöjä ja -tavoitteita sekä tiivistää rakennetta. Alueen kaavoitta-
minen otettiin kaavoitusohjelmaan 2015-2019. Kaavahanke on tullut vireille kaupunginhallituksen 
päätöksellä 21.9.2015 §210. 

5.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
Alueen kaavoittaminen otettiin kaavoitusohjelmaan 2015-2019. Kaavahanke käynnistettiin kau-
punginhallituksen päätöksellä 21.9.2015 §210. 

5.3 Asemakaavan tavoitteet 
Asemakaavanmuutoksella tavoitellaan kirkonseudun asemakaavan tiivistämistä ja tehostamista 
tutkimalla pienkerrostalojen osoittamista Pohjankyläntien ja Lankilantien risteykseen. Samalla pa-
rannetaan korttelin 1702 edellytyksiä säilyä merkityksellisenä ja kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaana kokonaisuutena. Uudisrakentaminen uudelleen sijoitellaan toteutumattomien pientalo-
tonttien osalta, ja Antontien katulinjausta arvioidaan. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa virkis-
tysreittien toteutuminen siten, että eteläisemmiltä asuinalueilta sekä kaupunkikeskustasta on hy-
vät virkistysreittiyhteydet Merenojan reitistöille.  

5.4 Osallistuminen ja yhteistyö 
Osallisia ovat kaikki, jotka tuntevat itsensä osallisiksi. MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen 
maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomatta-
vasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osal-
lisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, esimerkiksi arvioida kaavan vaikutuksia ja 
lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä, tai jättää muistutuksia kaavaehdotuksesta.  

Viranomaisia ovat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjan-
maan liitto, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Pohjois-Pohjanmaan museo sekä Kalajoen kaupungin 
ympäristö- ja tekninen lautakunta. Muita toimijoita alueella ovat Elisa Oyj, Elenia Verkko Oy, Ka-
lajoen Lämpö Oy sekä Osuuskunta Valkeavesi. Alueella toimivia yhdistyksiä ovat Pohjankylän asu-
kasyhdistys, Kalajoen yrittäjät ry sekä Kalajoen kotiseutuyhdistys. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 1.10.-23.10.2015. Kaavanmuutoksen vireille tu-
losta on ilmoitettu osallisille kirjeitse, kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin ilmoituslehdissä 
sekä kaupungin nettisivuilla. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 2. Asema-
kaavaluonnoksen nähtävilläolosta tiedotetaan osallisia kirjeitse. Kuntalaisia tiedotetaan kaupun-
gin ilmoituslehden ”Kaupungin kuulutukset”- osiossa. Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin ko-
tisivuilla www.kalajoki.fi ja maankäyttöpalveluiden kaavakäytävällä.  

Kaavaluonnoksen nähtävilläolon (28.4.-20.5.2016) aikana saatiin kolme lausuntoa ja yksi mieli-
pide. Elenia Oy:n lausunto koski sähköjohtojen ja puistomuuntamoiden sijoittumista. Pohjois-Poh-
janmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ollut 
huomautettavaa kaavaluonnokseen. Mielipiteessä vastustettiin mm. suojeltavien rakennusten 
kortteliin 1702 osoitettua uutta AO-9 –tonttia. Palaute ja kaavoittajan vastineet on esitetty selos-
tuksen liitteessä 4. 

Viranomaisneuvottelulle ei katsottu olevan tarvetta ennen kaavaehdotuksen nähtäville asetta-
mista. 



 
 

16 

 

Kaavaehdotuksen nähtävilläolon (1.2.-5.3.2018) aikana saatiin neljä lausuntoa ja yksi muistutus. 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella, Elenialla ja Elisalla ei ollut huo-
mautettavaa kaavaehdotukseen. Pohjois-Pohjanmaan museo esitti pohdittavaksi korttelissa 1702 
olevan AO-9 tontin poistamista. Muistutuksessa haluttiin myös korttelissa 1702 olevan AO-9 ton-
tin poistamista. Palaute ja kaavoittajan vastineet on esitetty selostuksen liitteessä 4. 

5.5 Asemakaavaluonnos 
Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 28.4.-20.5.2016 välisen ajan. Luonnoksessa esitettiin laaja suo-
jeltavien rakennusten korttelialue sekä kuusi uutta pientalotonttia. Lankilantien varrella oleville 
AR-tonteille esitettiin laajennukset ja korttelimerkinnäksi AKR, asuinkerros- tai asuinrivitalojen 
korttelialue sekä kerrosluvuksi kortteliin osoitettiin III.  

5.6 Ehdotusvaihe 
Kaavaehdotus valmisteltiin luonnosvaiheessa saatuun palautteeseen laaditun vastineen mukai-
sesti.  Antontien linjausta tarkistettiin ja sen yhteydessä tonttien jakoa kadun varrella muutettiin. 
Lähivirkistysaluetta pienennettiin hiukan samassa yhteydessä. Korttelissa 1702 poistettiin ohjeel-
lisia rakennusaloja SR-2 korttelialueella. Ohjeellinen tontin raja osoitettiin maanomistussuhteet 
huomioiden.  

Kaavaehdotusta muutettiin huomioiden saatu palaute. Korttelista 1702 poistettiin AO-9 tontti. 
Kortteliin 1703 osoitettiin korttelista 1702 poistettu tontti. Lähivirkistysalueen kulkuyhteys kort-
teleiden 1703 ja 1705 välistä muutettiin kulkemaan Marttilanpuistoon. 

Ehdotusta muutettaessa tutkittiin erilaisia vaihtoehtoja tielinjauksen ja tonttien sijoittelun osalta. 
Vaihtoehto 1 tarkasteltiin tulleen muistutuksen mukaisella korttelin 1702 tontin 2 esityksellä. 
Vaihtoehtotarkastelun perusteella päädyttiin asettamaan vaihtoehdon 2 pohjalta muokattu esitys 
uudelleen nähtäville. Uudesta ehdotuksesta ei ollut tarpeen pyytää lausuntoja. 

    
Kuva 20. Vaihtoehtotarkastelua ennen toisen ehdotuksen nähtäville asettamista. 

5.7 Hyväksyminen 
Kaavaehdotus II pidettiin yleisesti nähtävillä 26.4.-28.5.2018 välisen ajan. Nähtävillä oloaikana 
saatiin yksi muistutus, joka kuitenkin koski kaava-alueen ulkopuolista asemakaava-aluetta.  

Tiivistelmä muistutuksesta; Valitus koskee kevyen liikenteen väylää Lankilantieltä itään me-

VE1 VE2 
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renojan reunassa välillä Pläkkikujan länsipääty - Mehtäkyläntie. Viittaamme aikaisempaan vali-
tukseen 1990 luvulla, jolloin todettiin, ettei tietä tarvitse tehdä eikä sitä tulisi. Nyt se on edelleen 
perusteluissa ja kartassa mukana? Haluamme sen pois ainakin Pläkkikuja länsipääty - Mehtäky-
läntie, koska sille välille on toimiva hyvä yhteys (Pläkkikujaa pitkin kävelytielle ja Mehtäkylän-
tielle). Lisäksi on Pohjankyläntien reunassa erittäin hyvä kävely ja pyörätie Mehtäkyläntie - koulut 
- Merenojantie. Tämä pieni kaista ojan varressa tarvitaan kipeästi tämän alueen viheralueeksi. 
Tärkeä luontoarvo asukkaille. Asuntojen arvo romahtaisi. Pyydämme Kalajoen kaupunkia huomi-
oimaan aikaisemmin informoimansa sekä ojanvarren asukkaiden mielipiteen. Aiempi ei olekaan 
toteutunut, vai onko uusi suunnitelma? 

Kaavoittajan vastine: Muistuttaja haluaa Lankilanpuistosta Marttilantielle osoitetun kevyen liiken-
teen väylän poistamista Pläkkikujalla olevan korttelin 1712 tonttien 1 ja 2 kohdalta, kyseisten tont-
tien länsipuolelta. Kevyen liikenteen väylää on esitetty kulkevaksi Lankilanpuiston alueelta Mart-
tilantielle käyttäen Pläkkikujaa turvalliseen siirtymiseen. Voimassa olevan kaavan mukaista ke-
vyen liikenteen väylää ei ole rakennettu. Muistutuksen kohde sijoittuu nyt muutoksessa olevan 
asemakaava-alueen ulkopuolelle. Lankiperän asemakaavan muutoksessa ei voida ratkaista kaa-
van ulkopuolelle sijoittuvia toimintoja. Pläkkikuja ja kyseinen Marttilantien osuus sijoittuvat 
vuonna 1995 voimaan tulleen asemakaavan alueelle. Asemakaava ei ole kevyen liikenteen väylän 
osalta toteutunut kaavan mukaisesti, eikä kaupungille ole tullut tarvetta yhteyden toteuttami-
seen. Kaavaselostuksessa on kuvattu kevyen liikenteen yhteystarvetta kaupungin eri osien välillä. 
Tarkkaa sijoittumista ei tässä yhteydessä ole esitetty. Muistutus huomioidaan ja asia tarkastellaan 
tulevien asemakaavahankkeiden yhteydessä, kun ko. alueelle on tarpeen tehdä asemakaavan 
muutosta. Muistutus ei aiheuta muutostarpeita Lankiperän asemakaavan laatimiseen. 

 
Muistutus ei aiheuttanut toimenpiteitä nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen, joten kaava val-
misteltiin hyväksymiskäsittelyyn. 

Muistutuksessa esitet-
tiin kevyen liikenteen 
väylän poistamista Pläk-
kikujan kohdalta Martti-
lantien kautta Mehtäky-
läntielle. 

Toivetta havainnollis-
tettu karttaesityksellä. 
Sijoittuu Lankiperän 
kaavahankkeen ulko-
puolelle. 
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6  A S E M A K A AVA N  KU VAU S  

6.1 Kaavan rakenne 

Asuinrakentaminen 

Asemakaavan kortteli 1701, joka sijoittuu Lankilantien ja Pohjankyläntien risteyksen tuntumaan, 
on osoitettu kaavassa asuinkerros- tai asuinrivitalojen korttelialueeksi. Korttelissa tehokkuusluku 
on 0.40 ja kerrosluku kolme siten, että kortteliin on mahdollista muodostaa korkeampaa ja tehok-
kaampaa rakentamista. Tontteja on laajennettu voimassa olevaan kaavaan nähden, jolloin lisära-
kentaminen on mahdollista. 

Kortteliin 1703 Antontien itä- ja eteläpuolelle on osoitettu erillispientalojen korttelialuetta (AO). 
Korttelia on jatkettu siten, että on saatu muodostettua uusia AO-tontteja 4 kpl. Kerroslukuna on 
käytetty Iu½ ja tehokkuuslukuna e=0.20. Uusien tonttien pinta-alat ovat 1640 – 1857 m2. Lisäksi 
kortteliin 1702 on osoitettu kaksi tonttia erillispientalojen korttelialueelle (AO). Tonttien pinta-
alat ovat 1539 m2 ja 1627 m2. Kerroslukuna on käytetty Iu½ ja tehokkuuslukuna e=0.20. 

Suojeltavat rakennukset 

Korttelissa 1702 sijaitsevien Lankilan vanhojen päärakennusten ympärille on osoitettu laaja suo-
jeltavien rakennusten korttelialue (SR-2). Kaavamerkinnän mukaan ”Rakennukset on säilytettävä 
alkuperäisessä asussaan. Korjaus- ja muutostyöt on tehtävä kunnioittaen rakennusten alkupe-
räistä henkeä. Julkisivujen mittasuhteita tai ikkuna-aukotusta ei saa muuttaa. Ennallistavat muu-
tostyöt ovat sallittuja. Korttelialueen uudisrakennukset tulee sovittaa korttelialueen vanhojen ra-
kennusten arkkitehtuuriin.” Tehokkuusluku tonteilla on e=0.20 ja kerroslukuna II. Lankilan asuin-
rakennukset on osoitettu kaavassa rakennustaiteellisesti ja taajamakuvan säilymisen kannalta tär-
keiksi rakennuksiksi (sr-5) -merkinnällä. Merkinnän mukaan rakennusta ei saa purkaa ilman pa-
kottavaa syytä. Rakennus on korjaus- tai muutostöiden yhteydessä korjattava rakennuksen tyyliin 
hyvin soveltuvalla tavalla.  

Puistolan kulttuurihistoriallisesti- ja maisemallisesti arvokas asuinrakennus sijoittuu korttelin 
1703 AO-tontille, ja on myös suojeltu kaavassa sr-5-merkinnällä.  

Virkistysalueet ja reitit 

Lankilanpuisto on osoitettu kaavassa lähivirkistysalueeksi (VL). Pohjankyläntieltä on osoitettu ke-
vyen liikenteen yhteys (ohjeellinen yleiselle jalankululle osoitettu alueen osa) puiston kautta Lan-
kilantielle korttelin 1701 pohjoispuolelta ja korttelin 1703 eteläpuolelta Marttilanpuistoon. Rei-
tistö yhdistää Pohjankylän koulun ja Merenojan koulun sekä Joonankallion ja Mäntyrinteen alueet 
ja jatkuu edelleen Merenojan liikuntakeskukseen, Merenojalle ja Ymmyrkäiseen saakka. Anton-
tieltä on osoitettu jalankululle yhteys kortteleiden 1702 ja 1703 välistä. 

Kadut 

Lankilantie sekä Pohjankyläntie on osoitettu kaavassa katuina. Kortteleiden 1702 ja 1703 tonteille 
kulku tapahtuu Antontien kautta, jota on kaavaratkaisussa oikaistu ja jatkettu etelän suuntaan.  

6.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Asemakaavan keskeisimpänä tavoitteena oli tiivistää ja tehostaa alueen rakentumista kuitenkin 
edelleen mahdollistaen monipuoliset kevyen liikenteen reitit sekä lähivirkistysalueet. Kaavarat-
kaisu mahdollistaa nämä tavoitteet hyvin. Kaava mahdollistaa kevyen liikenteen verkoston toteu-
tumisen ja nykyisten, keskustaa hajauttavan peltoalueen ottamisen varsinaiseksi virkistysalueeksi. 
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Kaavalla vastataan keskustan tuntumaan sijoittuvan pienkerrostalo- ja rivitalorakentamisen tar-
peeseen ja mahdollistetaan aiempaa kaupunkimaisempi rakentaminen Pohjankyläntien ja Lanki-
lantien risteyksen tuntumaan.  

Toisena keskeisenä tavoitteena oli alueen rakennetun ympäristön arvojen suojeleminen. Kaava-
ratkaisussa merkittävät Lankilan pihapiiri sekä Puistola on suojeltu. Lankilan pihapiirissä koko alue, 
joka sisältää pihapiirin kaikki rakennukset, on osoitettu suojeltavien rakennusten korttelialueeksi. 

6.3 Korttelialueet ja mitoitus 
Alueelle on osoitettu yhteensä 10 erillispientalotonttia, joiden rakennusoikeus on osoitettu te-
hokkuusluvulla e=0.20. Kerrosluvuksi näille rakennuspaikoille on osoitettu Iu½. Uudet AO-tontit 
ovat kooltaan 1539-1857 m2. Kokonaisuudessaan erillispientalojen korttelialuetta muodostuu 
16208 m2 ja sen mukaisesti rakennusoikeutta muodostuu yhteensä 3242 k-m2. Rakentuneita AO-
tontteja alueella on neljä.  

AKR-tontteja on kaavanmuutosalueella kolme, niiden rakennusoikeus on osoitettu tehokkuuslu-
vulla e=0.40 ja kerrosluvuksi on osoitettu kolme. Tonttien koot ovat noin 5924- 7449 m2. Kortteli-
alueen yhteispinta-ala on 19548 m2 ja sen mukaisesti rakennusoikeutta muodostuu yhteensä 
7820 k-m2. Tonteista kaksi on rakentuneita ennen kaavamuutosta.  

Suojeltujen rakennusten korttelialueelle SR-2 on osoitettu tehokkuusluvuksi e=0.20 ja kerroslu-
vuksi kaksi. Alue on jaettu kahdeksi tontiksi, joiden yhteispinta-ala on 13592 m2 ja sen mukaisesti 
rakennusoikeutta muodostuu 2718 k-m2. Alueelle jää käyttämätöntä rakennusoikeutta suojeltu-
jen rakennusten lisäksi siten, että tontin rakennuskantaa voidaan täydentää tulevaisuudessa 
maanomistajien tarpeiden mukaan. 

Kokonaisuudessaan kaavamuutoksessa rakennusoikeuden määrä lisääntyy noin 6340 k-m2. 

6.4 Kaavan vaikutukset 
Lankiperän kaavanmuutoksella on vaikutuksia muun muassa alueen yhdyskuntarakentee-
seen, rakennettuun ympäristöön, luontoon, maisemaan, liikenteen ja teknisen huollon 
järjestämiseen, talouteen, terveyteen ja turvallisuuteen sekä eri väestöryhmien toiminta-
mahdollisuuksiin.  

6.4.1 Sosiaaliset vaikutukset 

Lankiperän kaavanmuutoksen sosiaaliset vaikutukset liittyvät moniin kaavan mahdollista-
miin tekijöihin, kuten rakenteen tiivistymiseen, maisemanmuutokseen ja toisaalta sen säi-
lymiseen, lähivirkistysalueiden rakentumiseen ja parempaan hyötykäyttöön.  

Nykyiset osittain rakentumattomat, osittain rivitalokäytössä olevat alueet kaavamuutok-
sen korttelissa 1701 tulisivat kaavan toteutuessa rakentumaan rivi- ja kerrostaloalueiksi. 
Kortteliin on mahdollistettu rakentaminen kolmeen kerrokseen. Vaikka korttelia rajaa 
pohjoisessa ja lännessä katualue ja idässä ja etelässä puisto, alue sijoittuu pientaloaluei-
den sekä Lankilan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan pihapiirin välittömään läheisyyteen. 
Sekoittunut rakenne ehkäisee sosioekonomista erilaistumista ja mahdollistaa sekä lapsi-
perheiden, että toisaalta pienissä perhekunnissa elävien ihmisten muuttamisen samalle 
alueelle.  
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Virkistysreittiyhteyksillä edistetään alueen terveellisyyttä, sillä se kannustaa ihmisiä kul-
kemaan lyhyitä välimatkoja kävellen mahdollisimman turvallisia ja vehreitä reittejä au-
tolla ajamisen sijaan. Kaavamuutosalueelta on reittejä pitkin helppo kulkea muun muassa 
Pohjankylän koululle ja Kalajoentielle, Merenojan liikuntakeskukseen ja Ymmyrkäisen 
kuntopoluille ja etelään Joonankallion, Hannilan ja Mätäsmaan alueille. Kevyen liikenteen 
reitistö myös osaltaan parantaa liikenneturvallisuutta.  

Alueella tällä hetkellä asuville kaavamuutoksen toteutuminen tarkoittaa muutosta heidän 
lähiympäristössään. Erityisesti tällä hetkellä rakentumattomien alueiden ottaminen ra-
kentamisen piiriin muuttaa maisemaa. Uusien hankkeiden toteutuessa alueen identi-
teetti, yhteisesti jaettu näkemys alueen luonteesta, muuttuu uusien hankkeiden toteutu-
essa. 

Toisaalta Lankilan sekä Puistolan rakennusten suojeleminen kaavallisesti ylläpitää ja vah-
vistaa alueen historiaan nivoutuvaa identiteettiä. Arvorakennusten säilyessä muistumana 
vanhasta myös uusien alueiden rakentumisessa vaaditaan maiseman huomioimista ra-
kennustavassa. Parhaimmillaan maisemassa on uutta, vanhaa, korkeampaa ja matalam-
paa, rakenteeltaan pienipiirteistä ja massaltaan suurempaa rakennuskantaa, kuitenkin so-
pusoinnussa toistensa kanssa. 

Kaavamuutoksella pyritään myös vaikuttamaan alueen yhteisöllisyyteen. Suunnittelualue 
on kaupunkialuetta, jossa yhteisöllisyys on yleensä niin sanottua modernia yhteisölli-
syyttä. Tällaisella alueella sosiaalinen kanssakäyminen on anonyymiä ja sallivaa, eikä lähi-
naapureita tunneta kovin hyvin. Pienenä maalaiskaupunkina Kalajoki on kuitenkin myös 
maaseutumainen, ja yhteisöllisyys on tavallista tiiviimpää. Kaavassa tavoiteltu rakenne 
mahdollistaa esimerkiksi rivi- ja kerrostaloalueen yhteiset piha-alueet, joista voi tulla laa-
jemmankin ihmisjoukon kohtaamispaikkoja ja lasten leikkipaikkoja, mikä vahvistaa yhtei-
söllisyyttä. Toisaalta kaava mahdollistaa myös yksityisyyttä arvostaville ihmisille oman 
pientalotontin toteuttamisen ja rajaamisen esimerkiksi istutuksin. Lankilanpuiston toteu-
tuminen mahdollistaa toisenlaista yhteisöllisyyttä, kun entiset peltoalueet muuttuvat lä-
hivirkistysalueeksi, jolla kulkevat kevyen liikenteen reitistöt, ja joka hyvin toteutuessaan 
voi olla virkistävä ajanviettopaikka niin lapsiperheille kuin yksin asuvillekin.  

Kaavan sijoittuminen Merenojan liikuntapuiston välittömään läheisyyteen mahdollistaa 
alueen uusille asukkaille monipuoliset liikuntamahdollisuudet. Se puolestaan lisää hen-
kistä ja fyysistä hyvinvointia sekä sosiaalisten kohtaamisten mahdollisuuksia.  

6.4.2 Vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön 

Koska kaavamuutosalueella ei ole luontoarvoiltaan arvokasta ympäristöä, kaavan vaiku-
tukset lajistoon eivät ole kovin merkittävät. Peltoa ympäröivien ojien ja pensaiden lin-
nusto tulee vähenemään alueen rakentuessa ja erityisesti Lankilanpuiston toteutuessa. 
Puustoa alueella on vain vähän peltoalueen etelälaidassa ja rivitalojen ympäristössä. Kaa-
van toteutuessa puusto todennäköisesti tulee vähenemään. Lähivirkistysalueeksi mer-
kitty Lankilanpuisto tulee todennäköisesti muuttumaan reitistöjen toteutuessa hoide-
tumman puistoalueen suuntaan mahdollisine istutuksineen. Suunnitelma puiston osalta 
tehdään myöhemmin.  

Rakennettu maisema muuttuu kaavamuutoksen myötä monipuolisemmaksi, kaupunki-
maistuu ja tiivistyy. Erityisesti maisema Pohjankyläntieltä ja Lankilantieltä muuttuu kohti 
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korttelia 1701, mikäli kortteli rakentuu tulevaisuudessa pienkerrostaloalueeksi. Lankilan-
tien ja Pohjankyläntien risteykseen rajautuva tontti on tällä hetkellä rakentumaton ja te-
hokkaimmillaan toteutettuna muuttaisi maisemaa huomattavasti. Maisema kohti Lanki-
lan tilaa pysyy kulttuurihistoriallisesti merkittävänä maisemana, mutta Antontien raken-
tuessa tiiviimmin myös maisemat nykyisiltä peltoalueilta ja eteläpuoliselta asutusalueelta 
osittain peittyvät Lankilantien suuntaan uusien pientalotonttien rakentuessa.  

Kaava-alueen rakentuminen vaikuttaa myös pienilmastoon alueella. Erityisesti kolmiker-
roksinen rakentaminen korttelissa 1701 sekä nykyään rakentumattomien peltoalueiden 
rakentuminen toteutuessaan estää tuulten voimistumista alueella ja toisaalta ohjaa 
tuulta pyörteisesti korkeampien rakennusten väliin. Antontien rakentuminen luo varjoja 
Lankilan pihapiirin suuntaan, mutta kerrosluvun ollessa Iu½, varjostusvaikutus ei kuiten-
kaan ole merkittävä. Korttelin 1701 luomat varjot tulevat ulottumaan Merenojan ulkoilu-
alueelle mutta eivät ulotu urheilukentälle saakka. 

Hanke vaikuttaa myös hulevesien kulkeutumiseen alueella, kun vettä imevän maapohjan 
pinta-ala alueella pienenee. Alueen läpi kulkee veto-oja, johon hulevesiä ohjataan ja va-
paaksi jäävä maapohja esimerkiksi puistoalueilla imee vesistä osan. Hulevesien ohjaa-
miseksi tehdään suunnitelmat jollain aikavälillä.   

Kaava-alueella ei ole luonnonsuojelualueita tai -kohteita. 

6.4.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Asemakaava toteutuessaan uudistaisi, tehostaisi ja tiivistäisi rakennettua kaupunkiympä-
ristöä. Rakennuskanta monipuolistuisi erityisesti korttelin 1701 toteutuessa tiiviisti kolmi-
kerroksisena. Lankilan ja Puistolan suojelu ylläpitää alueen vanhaa, arvokasta rakennus-
kantaa ja maisemaa.  

Alueen yhdyskuntarakenne tiivistyy kaavan toteutuessa. Avoimia alueita muodostuu ra-
kennetuksi ympäristöksi. Olemassa olevien, rakennettujen kiinteistöjen lähiympäristö 
muuttuu niin asuinrakentamisen myötä, kuin kevyen liikenteen väylien rakentamisen 
myötä. Kun kevyen liikenteen yhteydet rakentuvat, muuttuu olemassa olevien rakennus-
ten ympäristö enemmän kaupunkimaiseksi rakennetuksi ympäristöksi. Sillä mahdolliste-
taan myös kunnallisteknisen verkoston kustannustehokas hyödyntäminen. Tiivistäminen 
ja tehostaminen lisäävät painetta toteuttaa viheralueet (reitit ja puistot) hyvin. Olemassa 
oleva vesi- ja viemäriverkosto täydentyvät. Katualuetta tulee hieman lisää Antontien uu-
delleenlinjauksen myötä. Liikenneturvallisuus lisääntyy, kun kaavassa osoitetut kevyen lii-
kenteen reitit toteutetaan kortteleiden 1701 ja 1703 etelä- ja itäpuolelta. Lankilantien ja 
Pohjankyläntien ylityskohtiin tulee suunnitella suojatieratkaisuja katusuunnittelun yhtey-
dessä. 

6.4.4 Yritysvaikutukset 

Yritystoiminnan kannalta Lankiperän kaavalla on vähäisiä tai kohtalaisia vaikutuksia. Uu-
det rakennushankkeet edesauttaisivat paikallisten yritysten mahdollisuuksia toimia ja 
kasvaa paikkakunnalla. Kaava mahdollistaa uusien kerros- tai rivitalohankkeiden sekä 
pientalohankkeiden aloittamista. Rakennusliikkeiden lisäksi hankkeista hyötyvät raken-
nustavaraliikkeet, puu- ja sisustusalan yritykset, sekä mahdollisesti korjaus- ja perinnera-
kentamisen asiantuntijayritykset. 
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Kaava konkretisoi kaupungin strategisia tavoitteita maankäytön osalta. Alueen rakentu-
misella on positiivisia taloudellisia vaikutuksia Kalajoen kaupungille. Välittömät vaikutuk-
set liittyvät muun muassa uusien asukkaiden maksamaan kunnallisveroon ja välilliset vai-
kutukset paikallisten rakennusyritysten saamiin hankkeisiin. Rakennushankkeilla on työl-
listäviä vaikutuksia. Negatiivisia taloudellisia vaikutuksia kaupungille syntyy muun muassa 
kunnallistekniikan ja reittien toteuttamisesta sekä niiden ylläpidosta, mutta tonttien 
myynnillä sekä erilaisilla muilla välillisillä positiivisilla vaikutuksilla pystytään kompensoi-
maan investointeja. Alueen kunnallistekniikkaa joudutaan täydentämään ja osittain uusi-
maan. Aluetta halkova sähkölinja tullaan purkamaan. Kaupunki maksaa alueen kunnallis-
tekniikan suunnittelun ja pääosan toteutuksesta. 

Alueella oleva peltoala poistuu viljelyskäytöstä, mikä vaikuttaa maatalousyrittäjiin, jotka 
peltoja ovat vuokranneet. 

6.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kaavakartalla. 

6.6 Nimistö 

Alueelle ei kaavamuutoksen myötä tule uusia nimettäviä katuja. Lankilanpuisto uutena kaa-
vanimenä pohjautuu vanhaan alueen nimistöön ja kantatilaan. 

7  A S E M A K A AVA N  TOT E U T U S  

7.1 Toteuttaminen ja ajoitus 
Kaavamuutosalueelle ei laadita rakennustapaohjeita. 

Suojeltavien rakennusten korttelialueella (SR-2) alueen rakentumista ohjataan kaavamääräyk-
sellä: ”Rakennukset on säilytettävä alkuperäisessä asussaan. Korjaus- ja muutostyöt on tehtävä 
kunnioittaen rakennusten alkuperäistä henkeä. Julkisivujen mittasuhteita tai ikkuna-aukotusta ei 
saa muuttaa. Ennallistavat muutostyöt ovat sallittuja. Korttelialueen uudisrakennukset tulee so-
vittaa korttelialueen vanhojen rakennusten arkkitehtuuriin.” Määräyksillä pyritään varmistamaan 
kortteliin riittävä suojelun taso ja perinteisen maiseman säilyminen. 

 
 
 

Kalajoella 4.6.2018 
 
 
 
 
Nina Marjoniemi  
kaavoituspäällikkö 
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O SA L L I S TUMI S ‐   J A   ARV IO IN ‐
T I SUUNN I T E LMAN   (OAS )   TAR ‐
KO I TUS  

MRL  63  §:n  mukaan  kaavaa  laadittaessa  tulee  laatia 
suunnitelma  osallistumis‐  ja  vuorovaikutusmenette‐
lyistä  sekä  kaavan  vaikutusten  arvioinnista.  Tarkoitus 
on, että kaavan osalliset voivat saada tietoa kaavan läh‐
tökohdista, aikataulusta sekä osallistumis‐  ja arviointi‐
menettelystä.  

Kaavahankkeen  tullessa  vireille OAS  asetetaan  nähtä‐
ville, jotta kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipi‐
teensä osallistumis‐ ja arviointimenetelmistä sekä kaa‐
van vaikutusten arvioinnista. OAS:n nähtävillä olosta il‐
moitetaan kaupungin ilmoituslehdessä (Kalajokiseutu), 
virallisella  ilmoitustaululla  sekä  maanomistajille  ja 
muille osallisille kirjeitse. OAS on nähtävillä myös Kala‐
joen kaupungin internet‐sivuilla osoitteessa www.kala‐
joki.fi. 

K AAVO I T ETTAVA  A LUE  

Kaavoitettava  alue  sijoittuu Kalajoen  kaupunkikeskus‐
tan alueelle, Merenojan koulukeskuksen ja liikuntapuis‐
ton läheisyyteen. Asemakaavamuutos rajoittuu Pohjan‐
kyläntien  ja  Lankilantien  risteysalueen  koillispuolelle. 
Alueella on rivi‐ ja pientaloasumista, kulttuurihistorial‐
lisesti arvokkaat Lankilan pihapiiri ja Puistola sekä latu‐
reitti. Kaavanlaajennusalue on rakentuneiden tonttialu‐
eiden lisäksi peltoa. Alueen halkovat sähkölinjat ja Me‐
renoja. Kaavamuutosalue on esitetty kansilehdellä. 

A S EMAKAAVO I TUSTA  OH JAA ‐
VAT   SUUNN I T E LMAT  

Pohjois‐Pohjanmaan maakuntakaava 

Ympäristöministeriön  17.2.2005  vahvistamassa  Poh‐
jois‐Pohjanmaan maakuntakaavassa alue kuuluu taaja‐
matoimintojen  alueeseen  (A). Merkinnällä  osoitetaan 
asumisen, palvelujen, teollisuus‐  ja muiden työpaikka‐
alueiden  ym.  taajama‐toimintojen  sijoittumisalue  ja 
laajentumisalueita. Maakuntakaavan uudistus on käyn‐
nissä  ja  ensimmäinen  vaihemaakuntakaava on hyväk‐
sytty  2.12.2013.  Suunnittelualue  on  esitetty  1.  vaihe‐
maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueeksi (A). 

Maakuntakaavan  taajamatoimintojen  alueen  suunnit‐
telumääräyksien  mukaan  yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa  tulee  alueiden  käyttöönottojärjestyk‐
sessä  ja  mitoituksessa  kiinnittää  erityistä  huomiota 
vaihtoehtoisten  aluekokonaisuuksien  toiminnallis‐  ta‐
loudelliseen  edullisuuteen,  ympäristön  laatuun  ja  ke‐
vyen  liikenteen  toimintaedellytyksiin.  Yksityiskohtai‐
semmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntara‐
kenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti rakenne‐
tuilla  alueilla  sekä  taajaman  ydinalueen  kehittämistä 
toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmot‐
tuvaksi keskukseksi.  

 

Maankäyttöratkaisuissa tulee pyrkiä hyvään energiata‐
louteen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa  tulee 
määritellä  kävelyn,  pyöräilyn  ja  joukkoliikenteen  kan‐
nalta  edulliset  vyöhykkeet  taajamarakenteen  perus‐
taksi. Lisäksi tulee huomioida kulttuuri‐  ja  luonnonpe‐
rintöarvojen  säilyminen  sekä  uudisrakentamisen  so‐
peutuminen rakennettuun ympäristöön. Alla ote 1. vai‐
hemaakuntakaavasta. 

 

Pohjois‐Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaava on 
lainvoimainen.  Kaavassa  suunnittelualueelle  on  mer‐
kitty  maaseudun  kehittämisen  kohdealue  ‐merkintä 
(mk‐6) sekä matkailun vetovoima‐alue/matkailun ja vir‐
kistyksen  kehittämisen  kohdealue  ‐merkintä  (mv‐5). 
Alla ote 2. vaihemaakuntakaavasta. 

 

Keskustaajaman osayleiskaava 
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Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Keskustaaja‐
man osayleiskaava vuodelta 1993. Siinä alueelle on esi‐
tetty  AP  asuinpientalokortteleita, maatilakeskus  (jolla 
on suojeluarvoja) ja asuinpientalokortteli (jolla on suo‐
jeluarvoja).  Osayleiskaava  on  pääosin  vanhentunut. 
Keskustan osayleiskaavan muutos ja laajennus on käyn‐
nistynyt. Osayleiskaava  laaditaan  oikeusvaikutteisena. 
Kaavamuutoksessa  tarkastellaan muun muassa  asuin‐
rakentamisen laajenemisalueet ja keskustatoimintojen 
sijoittuminen.  Kaavaluonnos  oli  nähtävillä  15.1.‐
13.2.2015.  Osayleiskaavan  luonnoksessa  alueelle  on 
esitetty asuinpientalokorttelien laajentamista ja virkis‐
tysreittejä sekä erillinen suojelumerkintä arvokkaille ra‐
kennuksille.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkonseudun asemakaava 

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1995. Ase‐
makaava  on  osittain  toteutunut.  Tavoitteet  alueen 
maankäytöstä  ovat  muuttuneet.  Pääosa  pientaloton‐
teista sekä risteysalueelle sijoittuva rivitalotontti on to‐
teuttamatta. Reittiyhteyksiä ei ole toteutettu. 
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KAAVAN   LAAT IM I S TARVE ,  
L AAT I J A   J A   S E LV I T YK SET  

Lankiperän asemakaavan muutoksen laatiminen on tul‐
lut ajankohtaiseksi alueen maanomistusolojen muuttu‐
misen myötä. Alueen kaavoittaminen on osoitettu kaa‐
voituskatsauksessa  2015.  Kaava  laaditaan  kaupungin 
omana työnä. Alueelle ei laadita erillisselvityksiä, vaan 
kaavahankkeessa  hyödynnetään  Keskustan  osayleis‐
kaavan yhteydessä laadittuja selvityksiä.  

 

KAAVAN   TAVO I T T EET   J A   VA I ‐
KUTUSTEN   ARV IO INT I  

Asemakaavamuutoksella  tavoitellaan  Kirkonseudun 
asemakaavan  tiivistämistä  ja  tehostamista  tutkimalla 
pienkerrostalojen osoittamista Pohjankyläntien ja Lan‐
kilantien  risteykseen.  Samalla  parannetaan  korttelin 
1702 edellytyksiä  säilyä merkityksellisenä  ja  kulttuuri‐
historiallisesti  arvokkaana  kokonaisuutena.  Uudisra‐
kentaminen  sijoitellaan  uudelleen  toteutumattomien 
pientalotonttien osalta ja Antontien katulinjausta arvi‐
oidaan. Samalla  varmistetaan  reitistöjen kulku alueen 
läpi  keskustan  sekä  Joonankallion  ja Mätäsmaan  alu‐
eilta kohti Merenojaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SA L L I S E T   J A   V I RANOMA I S ‐
TAHOT  

Osallisia  ovat  kaikki,  jotka  tuntevat  itsensä  osallisiksi. 
MRL 62§:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat 
ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä ne viran‐
omaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa kä‐
sitellään. Osallisilla  on mahdollisuus  osallistua  kaavan 
valmisteluun, esimerkiksi arvioida kaavan vaikutuksia ja 
lausua  kirjallisesti  tai  suullisesti  mielipiteensä  kaava‐
luonnoksesta,  tai  jättää  muistutuksia  kaavaehdotuk‐
sesta.  

Viranomaisia ja muita toimijoita ovat:  

 Pohjois‐Pohjanmaan elinkeino‐ liikenne ja ym‐
päristökeskus 

 Pohjois‐Pohjanmaan liitto  

 Jokilaaksojen pelastuslaitos  

 Pohjois‐Pohjanmaan museo 

 Kalajoen kaupungin tekninen‐ ja ympäristölau‐
takunta. Elisa Oyj 

 Elenia Verkko Oy,  

 Kalajoen Lämpö Oy sekä  

 Osuuskunta Valkeavesi 

 Pohjankylän asukasyhdistys 

 Kalajoen yrittäjät ry  

 Kalajoen kotiseutuyhdistys 

Meneillään olevista kaavahankkeista saa tietoa kaavoi‐
tustoimesta  sekä  Kalajoen  kaupungin  nettisivuilta 
osoitteesta www.kalajoki.fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y HTEY ST I EDOT  
 

Kaavoituspäällikkö      Nina Marjoniemi  044‐4691 225 

Kaavoitusteknikko      Terho Männistö   044‐4691 222 

E‐mail: etunimi.sukunimi@kalajoki.fi                      www.kalajoki.fi 

LIITE 1 
4/5



4 

 

 

 

 

 

Kaavoitusta säätelee maankäyttö‐  ja  rakennuslaki  (MRL) sekä maankäyttö‐  ja rakennusasetus  (MRA). Kalajoen 

valtuuston päätöksen 29.3.2001 26§:n mukaan maankäyttösopimuksista  ja asemakaavan  laatimisesta päättää 

kaupunginhallitus, elleivät kyseessä ole yhdyskuntakehityksen kannalta keskeiset  tavoitteet,  jolloin päättäjänä 

toimii valtuusto. Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavamuutostyön edetessä. 

 

1. KAAVAN VIREILLETULO JA OSALLISTUMIS‐ JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

MRL 63§ 

Kaavan vireilletulosta sekä osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmasta (OAS) ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin 

internetsivuilla  ja  kirjeitse  osallisille.  Osalliset  voivat  esittää  Pohjois‐Pohjanmaan  ELY‐keskukselle  neuvottelua 

OAS:n riittävyydestä.  

 

2. KAAVAN VALMISTELU‐ ELI LUONNOSVAIHE 

MRL 62§, MRA 30§ 

Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen asetetaan nähtäville palautteen saamiseksi  ja siitä pyydetään lausunnot 

viranomaisilta. Luonnoksen nähtävillä olosta ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin internetsivuilla ja kirjeitse 

osallisille. Nähtävillä oloaikana kaavaluonnoksesta voi jättää mielipiteitä. Ensimmäinen viranomaisneuvottelu jär‐

jestetään tarvittaessa valmisteluvaiheessa. Kaavaluonnos on nähtävillä huhtikuussa 2016. 

 

3. KAAVAEHDOTUS 

MRL 65§, MRA 27§ 

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

dotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin internetsivuilla ja kirjeitse osallisille. Kaupun‐

kilaisilla ja osallisilla on mahdollisuus tehdä kaavasta kirjallinen muistutus kaavan nähtävilläoloaikana. Kaavaeh‐

dotuksesta pyydetään lausunnot. Kalajoella muistutukset ja lausunnot käsittelee kaavoittaja, elinkeino‐ ja maan‐

käyttötoimikunta ja kaupunginhallitus. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan 

kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Tarvittaessa ehdotusvaiheessa voidaan järjestää toinen 

viranomaisneuvottelu. Kaavaehdotus on tavoitteellisesti nähtävillä toukokuussa 2016. 

 

4. KAAVAN HYVÄKSYMINEN 

MRL 52§ ja 67§ 

Kaupunginvaltuusto  käsittelee  kaavan  hyväksymistä  kaupunginhallituksen  esityksestä.  Hyväksymispäätöksestä 

kuulutetaan paikallislehdissä ja kaupungin internetsivuilla. Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähete‐

tään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. Kaavan hyväk‐

symisestä voi valittaa Pohjois‐Suomen hallinto‐oikeudelle. Pohjois‐Pohjanmaan ELY‐keskus voi tehdä kaupungille 

oikaisukehotuksen valitusajan kuluessa. Kaava hyväksytään tavoitteellisesti elokuussa 2016.  

 

5. KAAVAN VOIMAANTULO 

MRA 93§ 

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

 

 

Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavamuutostyön edetessä. 
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 208 Kalajoki Täyttämispvm 29.08.2018
Kaavan nimi Kirkonseudun asemakaavan muutos Lankiperällä
Hyväksymispvm 27.08.2018 Ehdotuspvm 16.04.2018
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 28.04.2016
Hyväksymispykälä 83 Kunnan kaavatunnus 208180827V083
Generoitu kaavatunnus 208V270818A83
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 9,1152 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]9,1152

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset 
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 9,1152 100,0 13779 0,15 0,0000 6349
A yhteensä 3,5756 39,2 11061 0,31 -0,1396 3631
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä 2,1301 23,4 -1,2559
R yhteensä
L yhteensä 2,0503 22,5 0,0363
E yhteensä
S yhteensä 1,3592 14,9 2718 0,20 1,3592 2718
M yhteensä
W yhteensä

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä
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Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 9,1152 100,0 13779 0,15 0,0000 6349
A yhteensä 3,5756 39,2 11061 0,31 -0,1396 3631
AP     -1,7890 -3578
AR     -1,3755 -2751
AO 1,6208 45,3 3242 0,20 1,0701 2141
AKR 1,9548 54,7 7819 0,40 1,9548 7819
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 2,1301 23,4   -1,2559  
VL 2,1301 100,0   -1,2559  
R yhteensä       
L yhteensä 2,0503 22,5   0,0363  
Kadut 2,0307 99,0   0,0693  
Kev.liik.kadut 0,0196 1,0   -0,0330  
E yhteensä       
S yhteensä 1,3592 14,9 2718 0,20 1,3592 2718
SR 1,3592 100,0 2718 0,20 1,3592 2718
M yhteensä       
W yhteensä       
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Luontoselvitys

Kalajoen kaupunki
Kalajoen keskustan
osayleiskaava
4.2.2014

Terhi Ala-Risku
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1. YHTEENVETO JA SUOSITUKSET KAAVOITUKSELLE

Kalajoen keskustan yleiskaavan luontoselvitys on tehty keväällä ja kesällä 2013 maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaisesti. Maastotyönä kerätyn tiedon sekä aikaisempien selvitysten ja kirjallisuustietojen perusteella on 
kuvattu yleiskaava-alueen luonnonpiirteet, luontotyypit, kasvillisuus, pesimälinnusto sekä direktiivilajien 
esiintyminen. Päähuomio on uhanalaisissa tai lakisääteisesti suojeltavissa lajeissa ja luontotyypeissä. Lisäksi 
on kuvattu yleisesti luonnon monimuotoisuutta alueella.

Uhanalaisista luontotyypeistä selvitysalueella on edustavaa laidunnettua tulvaniittyä Kalajokisuulla, 
laidunnettuja kuivia heinäniittyjä eri puolilla taajama-aluetta, edustavaa jokivarren tulvametsää, 
kuusivaltaisia tuoreita lehtometsiä, maankohoamisrannikon lehtomaista koivuvaltaista metsää, 
luonnontilaisia korpia sekä melko edustava maankohoamisrannikon soiden kehityssarja. 

Pohjanmaalla uhanalaisista kasvilajeista selvitysalueella esiintyy ainakin jokileinikki, konnanlieko, 
rimpivihvilä, vaaleasara ja korpisara. Kasvilajistonsa puolesta tärkeimpiä alueita ovat laidunnetut tulvaniityt, 
laidunnetut kuivat heinäniityt sekä jokivarren tulvametsät. Valtakunnallisesti uhanalaisista lintulajeista tehtiin 
pesintään viittaavia havaintoja peltosirkusta, viiriäisestä, kivitaskusta, tukkasotkasta ja turkinkyyhkystä. 
Linnuston kannalta tärkeimmät alueet ovat tämän selvityksen perusteella Holmanperän kaislikot, 
Vetoniemenperän peltoaukea sekä rantojensuojelualueeseen rajautuvat maankohoamismetsät. Uhanalaisista 
nisäkkäistä selvitysalueella esiintyy liito-orava. Liito-oravan pysyvät elinpiirit sijaitsevat Keihäsojan 
varressa, Rahvon teollisuusalueen pohjoispuolisessa kuusikossa sekä seurakunnan leirikeskuksen vanhassa 
metsässä. Uhanalaisista kalalajeista selvitysalueen jokiosuudella lisääntyy vaellussiika sekä harjuksen 
merikanta, luontodirektiivin II liitteen kalalajeista kivisimppu.

Kaavoituksessa huomionarvoiset luontokohteet on esitetty liitteessä 1 ja kuvattu tarkemmin kappaleessa 7. 
Esitetyt luontokohteet on jätettävä rakentamisen ulkopuolelle. Luontokohteista kalliot kannattaa säilyttää 
virkistysalueina. Kohteet joiden vesitalous on säilytettävä nykyisessä tilassa (maankohoamisrannikon suot, 
korvet, kausikosteikot, tulvametsät, pienten virtavesien uomat) kannattaa huomioida kaavassa 
luontokohteina. Muut kohteet kannattaa huomioida maatalous- tai metsätalousalueina, joilla on 
ympäristöarvoja. Vetoniemenperältä ja Holmanperältä on esitetty pelto- ja vesilinnustolle tärkeät alueet. Jos 
näille alueille on maankäytön muutospainetta, kohteiden linnustoa olisi syytä seurata useamman kuin yhden 
kesän ajan. Liito-oravan asuttamissa metsissä on liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, jotka rajataan 
tarkemmin mahdollisen metsänkäyttöilmoituksen yhteydessä.
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2. LUONTOSELVITYKSEN TAVOITE, LÄHTÖAINEISTOT JA MAASTOTYÖN 
MENETELMÄT

Yleiskaavan selostuksessa on esitettävä selvitys alueen luonnonoloista sekä kaavan vaikutukset luontoon
(MRL 40 §). Kaavan luontovaikutusten arviointi tehdään luontoselvityksen perusteella. Luontoselvityksessä
kartoitetaan ne luontoarvot, joihin rakentamisella voi olla vaikutusta. Tässä työssä on kartoitettu maastossa 
Kalajoen keskustan yleiskaava-alueen luonnonpiirteet, luontotyypit, kasvillisuus, pesimälinnusto sekä alueen 
sopivuus mahdollisille uhanalaisille lajeille tai luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajeille. Luontoselvitysalue 
on esitetty liitteessä 1. Selvityksen ulkopuolelle jätettiin Iivarinsaari, joka kuuluu Kalajoen suiston 
rantojensuojelualueeseen sekä Maristonpakkojen alue, joka kuuluu harjujensuojeluohjelmaan. 
Maastokartoituksen ulkopuolelle jätettiin lisäksi pihapiirit, rakennetut tontit, aidatut laitumet ja maatilojen 
tilakeskukset.

Tähän selvitykseen on koottu lisäksi suunnittelualueelta laadittujen aikaisempien luontoselvitysten keskeinen 
sisältö. Asemakaavojen luontoselvityksiä on tehty Santaholmaan (Kanckos 2006), Meinalaan (Sievänen 
2007), Holmanperälle (Sievänen 2007b), Ymmyrkäisen ja Plassin alueille (Ala-Risku 2010) sekä Rahvon 
teollisuusalueelle (Kanckos 2012). Yleiskaavatason selvityksiä on tehty jokisuun alueelle (anonyymi 2006), 
Etelänkylään (Degerman 2009) ja Maristonpakoille (Kilpeläinen ja Parviainen 2010). 

Maastossa etsittiin erityisesti uhanalaisia lajeja tai luontotyyppejä (Rassi ym. 2010, Raunio ym. 2008),
luonnonsuojelulain 29 § suojelemia luontotyypejä, vesilain 1:15 ja 1:17 § suojelemia pienvesiä sekä
luontodirektiivin liitteiden II tai IV lajeille sopivia elinympäristöjä. Havaintoja uhanalaisista lajeista etsittiin 
myös uhanalaisten lajien rekisteristä (9.8.2013 Heidi Kaipiainen-Väre, Suomen ympäristökeskus). 
Uhanalaisiin luontotyyppeihin kuuluvat esimerkiksi metsälain 10§ suojelemat arvokkaat elinympäristöt. 
Uhanalaiset lajit ja luontotyypit eivät ole kuitenkaan automaattisesti rauhoitettuja. Luonnonsuojelulain  
suojelemista luontotyypeistä voisi selvitysalueella esiintyä katajaketoja. Vesilain suojelemia pienvesiä ovat 
luonnontilaisen kaltaiset lähteet, purot ja pienet lammet. Luontodirektiivissä luetellut lajit ovat Euroopan 
yhteisön tärkeinä pitämiä lajeja (Sierla ym. 2004, www.ymparisto.fi > Luonnonsuojelu > Lajien suojelu > 
Suomessa esiintyvät luontodirektiivin II, IV ja V -liitteen lajit). Liitteessä II lueteltujen lajien esiintymät tulee 
erityisesti huomioida erilaisissa hankkeissa ja niiden vaikutusarvioinneissa. Liitteen IV(a) lajit edellyttävät 
tiukkaa suojelua. Niistä rakentamisella voi olla vaikutusta lähinnä liito-oravaan.

Pesimälinnustoa selvitettiin kartoituslaskentana yhteensä 10 aamuna 23.-27.4, 30.5, 11.-15.6 sekä 20.-
26.6.2013. Tavoitteena oli saada käsitys linnustolle tärkeimmistä pelto-, metsä- ja ranta-alueista sekä 
uhanalaisille tai muille harvinaisille lintulajeille tärkeistä tai mahdollisista elinympäristöistä. Kartoitus 
suunnattiin jokirantaan, peltoaukeille, reheviin reunametsiin ja vanhoihin metsiin. Linnustollisesti 
mielenkiintoisilla paikoilla pyrittiin käymään vähintään kerran keväällä ja toisen kerran kesällä. 
Pesimälinnustoon luettiin kuuluvaksi lajit, joiden pesimisvarmuus on mahdollista, todennäköistä tai varmaa 
lintuatlaksen tapaan (Valkama ym. 2011). Vähimmäisvaatimus eli ”mahdollinen pesintä” tarkoittaa, että 
reviiriä kuuluttava koiras on havaittu sopivassa pesimäympäristössä yhtenä aamuna. Lintujen määrää 
kuvataan yksiköllä pesivä pari. Parimäärä kirjattiin ylös vain niille lajeille, joille se oli luotettavasti ja 
kohtuullisella retkeilyllä arvioitavissa. 

Liito-oravaselvitys tehtiin linnustoselvityksen yhteydessä. Kaikki ilmakuvilta havaitut liito-oravalle
sopivannäköiset metsät tutkittiin. Ne ovat varttuneita tai vanhoja kuusen, haavan, lepän ja koivun metsiköitä. 
Jos metsikkö on naaraan asuttama, on alkukesään asti järeimpien kuusten ja haapojen tyvellä näkyvissä 
yleensä kasoittain papanoita, joilla naaras merkkaa reviirin. Liito-oravan pesä on puunkolossa tai 
linnunpöntössä. Jos pesä on tavallisen oravan rakentamassa risupesässä kuusenlatvassa, sitä on käytännössä 
mahdoton löytää. Pesäpuut lisäksi vaihtelevat samassa metsikössä vuosittain. Yksi naaras voi käyttää lähes 
kymmentä eri koloa tai risupesää kahdessa tai useammassa lähekkäin sijaitsevassa metsikössä. Liito-oravan 
elinpiirit rajataan papanajälkien, sopivien puiden ja kolojen perusteella (ympäristöministeriö 2005).
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Näkymä Kalajoen taajama-alueelta.

3. SELVITYSALUEEN LUONNONPIIRTEET

Kalajoen keskusta on pinnanmuodostukseltaan tasankoa eli lakeutta, missä paikalliset korkeuserot jäävät alle 
10 metriin. Alueen maaperä on hietaa tai hienoaineksista, vettä pidättävää moreenia (www.gtk.fi → 
tietopalvelut → aineistohaku → maaperäkartat Kalajoki 241312, Vasankari 241410). Etelänkylän peltoaukea 
on enimmäkseen hiesua. Raivaamatta jääneet metsäsaarekkeet peltojen keskellä ovat tyypillisesti moreenia. 
Yleiskaava-alueen pohjoisosan metsäalueella esiintyy laajalti hiekkaa. Kalliopaljastumat ovat alueella 
tavallisia mutta pienialaisia. Turvekerrostumat ovat ohuita. Luontoselvitysalue rajautuu lännessä 
Maristonpakkojen dyynimetsiin sekä Iivarinsaaren ja Ämmän rannan maankohoamismetsiin. Idässä 
selvitysalue rajautuu Pitkäsenkylän peltoaukeaan, joka on maakunnallisesti merkittävä lintualue ja 
kevätmuuton aikainen kerääntymisalue (Hannila ym. 2012). 

Selvitysalueen metsät ovat enimmäkseen puolukka-mustikkatyypin tuoreita, soistuvia kankaita. Soistumisen 
lopputuloksena on ohutturpeinen puolukkakorpi tai muurainkorpi. Valtaosa korvista on ojitettuja muuttumia, 
jotka vastaavat puuntuotannoltaan ja ulkonäöltäänkin tuoreita kankaita. Tuoreet kankaat ovat alueella 
luontaisesti mäntyvaltaisia mutta niitä viljellään yleisesti myös kuuselle. Niitten kasvillisuudessa vallitsee 
kaikkialla puolukka, mustikka, pallosara, muurain, metsäkorte ja metsäalvejuuri. Matalilla kohoumilla on 
myös pienialaisia metsälauhatyypin tuoreita kangasmetsiä sekä kuivahkoja variksenmarja-puolukkatyypin 
kangasmetsiä. Laajemmin kuivahkoja kankaita esiintyy vain hiekka-alueilla, missä ne herkästi soistuvat 
kangasrämeiksi. Selvitysalueen lehtomaiset kangasmetsät ovat aikaisemmasta pelto- ja laidunkäytöstä 
metsiksi palautuvia, koivua kasvavia ojitettuja viitoja. Rehevimpiä multavia lehtometsiä on pienillä alueilla 
jokivarressa ja purojen varsilla. Plassin rannassa on savi- ja liejumaalla viidakkomaista tulvametsää.

Kalajoen taajama-aluetta luonnehtii julkisille alueille ja omakotialueille piha- ja puistopuiksi jätetyt näyttävät 
vanhat männyt, pitkälti rakentamaton joskin vaikeakulkuinen jokiranta sekä kaikkialla vallitseva 
erinomainen siisteys. Pienetkin peltotilkut ovat pääsääntöisesti viljelyssä. Hoitamatonta joutomaata on 
lähinnä Santaholman entisen sahan alueella. Omakotialueilla on säilynyt paljon kuivia heinäniittyjä, joilla 
laidunnetaan hevosia tai lampaita. Näillä ns. perinneluontotyypeillä on usein pitkä laidunnushistoria. Kuivien 
niittyjen ja luonnonlaitumien pitäminen perinteisessä laidunkäytössä on tärkeää, koska puolet kaikista 
Suomen uhanalaisista lajeista on riippuvaisia tästä luontotyypistä elinympäristönään. 

4. KALAJOKI KESKUSTAN KOHDALLA

Kalajoki luokitellaan suureksi turvemaiden joeksi, jossa on huomattavia ihmistoiminnan vaikutuksia. 
Kalajoen alajuoksun ekologinen tila on välttävä. Fosforin ja typen suuret pitoisuudet jokivedessä ilmentävät 
korkeaa rehevyyttä. Vedenlaatu on kuitenkin parantunut 2000-luvulla ja esim. fosforipitoisuus on laskenut. 
Syys- ja kevättulvat kuljettavat runsaasti kiintoainetta ja lietettä, mutta vedenlaatu ja -hygienia huononee 
enemmän kesän pitkänä alivirtaamajaksona (www.meidankalajoki.fi). 
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Kalajoen alaosa on suojeltu koskiensuojelulailla. Vesistön lyhytaikaissäännöstely aiheuttaa kuitenkin
nopeita muutoksia veden korkeudessa ja virtaamassa. Lisäksi vanhat uittoperkaukset ovat vähentäneet 
koskipaikkojen monimuotoisuutta. Koskien reunaan on perattu uoma, jota pitkin suuri osa vedestä virtaa 
kesän ja talven alivirtaamakausina. Laajoja koneellisia perkauksia ei Kalajoen alaosalla ole tehty. Keskustan 
noin kolmen kilometrin pituinen koskijakso muodostaakin merkittävän osan Kalajoen alaosan 
koskiensuojelualueesta (Huhmarniemi ja Aronsuu 2001). Vesikasvillisuus on joessa yleiskaava-alueen 
kohdalla hyvin monilajista. Siinä tavataan järvikaisla-, -ruoko ja -korte, sarjarimpi, ratamosarpio, 
pystykeiholehti, ranta- ja haarapalpakko, jokileinikki, kalvasärviä, puro-, meri-, ahven- ja uistinvita, ulpukka 
sekä vesitatar.

Kalajoen alajuoksun koskipaikkojen kaloja ovat kivennuoliainen, salakka, kivisimppu ja mutu. 
Vaelluskaloista Kalajokeen nousee taimen, siika ja harjus sekä nahkiainen. Siika nousee syksyllä ja kutee 
virta- ja koskipaikkojen hiekka-, sora- ja kivikkopohjille. Siian kutualueet ovat alajuoksulla 10 km 
etäisyydellä merestä. Lyhytaikaissäännöstelystä ja kiintoainekuormasta johtuen vaelluskalojen poikasten 
kuoriutuminen Kalajoessa on heikkoa. Tärkeimmät kutualueet on kunnostettu mutta jalokalojen kannat ovat 
käytännössä istutusten varassa. Kalajoen alajuoksun harjuskanta on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi ja 
siikakanta erittäin uhanalaiseksi (Luotonen ja Ohtonen 1986, Huhmarniemi ja Aronsuu 2001, 
www.kalastakalajoella.fi).

                                                                                                                       Näkymä Kalajokisuulta.

Suvantojen merkitys kalaston lisääntymiselle on vähäisempi kuin koski- ja virtapaikkojen. Suvantojen 
kalasto on samanlaista kuin järvissä. Eniten kalastetaan Kalajoen alajuoksulla kuhaa, haukea, ahventa, 
madetta ja särkeä. Kalajoen alajuoksun tulvaniityt ovat harvinaisia näytteitä Pohjois-Pohjanmaan luontaisesta 
jokikasvillisuudesta. Tulvaniittyjen ollessa veden alla ne ovat tärkeitä kevätkutuisten kalojen 
lisääntymisalueita ja poikasten elinalueita (Luotonen ja Ohtonen 1986). 

Kasvillisuudeltaan monimuotoisimpia ovat somerikkoiset tulvaniityt, joita on yleiskaava-alueella vähän. 
Somerikkoisilla rannoilla säilyy matalakasvuinen, kauniisti kukkiva ruoholajisto ilman laidunnustakin. 
Muualla tulvaniittyjen kasvillisuus on korkeakasvuista viitakastikan, ruokohelven, viiltosaran ja vesisaran 
muodostamaa heinikkoa. Tulokaslajit jättipalsami ja karhunköynnös leviävät tulvaniityillä ja -pensaikoissa 
hallitsemattomasti. Ne ovat vähentäneet kasvillisuuden monimuotoisuutta jokivarressa. Karhunköynnöksen 
takia laajat ranta-alueet ovat nykyään kulkukelvottomia.
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5. HUOMIONARVOINEN KASVILAJISTO SELVITYSALUEELLA

Koko maassa uhanalaisista kasvilajeista Kalajoen keskustasta on tietoja pohjannoidanlukosta, 
peltorusojuuresta, viitasarasta ja ruiskattarasta (Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1988). Havainnot on 
tehty 1920-1960 -luvuilla. Tarkat löytöpaikat eivät ole tiedossa. Tässä selvityksessä havaittiin Pohjanmaalla 
alueellisesti uhanalaisista kasvilajeista konnanlieko, jokileinikki, rimpivihvilä, korpisara ja vaaleasara. 
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla harvinaisia kasveja ovat lisäksi syyläjuuri, sarjarimpi, siperiansinivalvatti 
(Sievänen 2007) ja taikinamarja (Kanckos 2009). Konnanlieko, rimpivihvilä ja vaaleasara ovat 
kausikosteiden nevojen kasveja. Jokileinikki ja sarjarimpi ovat jokisuun alueella kasvavia vesikasveja. 
Syyläjuuri, siperiansinivalvatti ja taikinamarja kasvavat lehtomaisilla rannoilla ja korpisara korpimetsissä.
Kasvilajistonsa puolesta arvokkaimpia alueita selvitysalueella ovat tämän selvityksen perusteella laidunnetut 
tulvaniityt, laidunnetut kuivat heinäniityt, jokivarren tulvametsät sekä kausikosteat pienet nevat.

6. PESIMÄLINNUSTO (Liiteet 2 ja 3)

Luontoselvitysalueella havaittiin yhteensä 85 lintulajia, joiden pesintä alueella on mahdollista, todennäköistä 
tai varmaa. Etukäteen alueen pesimälinnustoon oletetuista lajeista jäi havaitsematta tuulihaukka. Havaituista 
lajeista erittäin uhanalaisiksi luokiteltuja ovat peltosirkku ja viiriäinen. Kummastakin lajista havaittiin 
yksittäinen reviiriä kuuluttava koiras, mikä ei välttämättä tarkoita, että alueella olisi pesivä pari. 
Valtakunnallisesti uhanalaisia vaarantuneita lajeja ovat myös tukkasotka, kivitasku ja turkinkyyhky. 
Pohjanmaalla alueellisesti uhanalaisina pidetään metsoa ja sirittäjää. Pohjanmaalla harvinaisia pesimälajeja 
ovat luhtahuitti, mustaleppälintu, pensassirkkalintu, luhtakerttunen ja idänuunilintu. Monet em. lajeista ovat 
niin harvalukuisia, ettei yhden kesän havainto tai havaitsematta jääminen anna riittävää kuvaa niitten 
esiintymisestä alueella (esim pensassirkkalintu, idänuunilintu, luhtakerttunen).

Uhanalaisia ja harvinaisia lajeja havaittiin etenkin Holmanperän naurulokkiyhdyskunnassa (tukkasotka, 
luhtahuitti), jokivarren tulvametsissä ja -pensaikoissa (satakieli, viitakerttunen, punavarpunen), 
maankohoamismetsissä (sirittäjä, pikkutikka, peukaloinen, mustapääkerttu, puukiipijä), laajojen 
peltoaukeiden keskiosissa (punajalkaviklo, niittykirvinen, peltopyy, viiriäinen) ja reunapensaikoissa 
(peltosirkku, pensassirkkalintu), karjatiloilla (kivitasku, kottarainen) sekä rakennetussa ympäristössä 
(mustaleppälintu, turkinkyyhky). 

Peltolinnustoltaan monimuotoisin alue on tämän selvityksen perusteella Vetoniemenperän peltoaukea. 
Alueen lajistosta erityisesti peltopyy, peltosirkku ja kivitasku ovat harvinaisia Kalajoella (Hannila 2012). 
Peltosirkun kanta on romahtanut Suomessa ja koko Euroopassa 99 % muutamassa kymmenessä vuodessa 
(BirdLife Suomi 2013). Peltolinnuston säilyminen riippuu ensisijaisesti tilojen tuotantosuunnista, 
karjanpidon jatkumisesta, viljelykäytännöistä ja ympäristötukiehtojen noudattamisesta. Rakentaminen 
vaikuttaa peltolinnustoon lähinnä, jos omakotialueita leviää peltoaukeille. Vetoniemenperällä näin on 
jossakin määrin käynytkin. Peltolinnustoa havaittiin lähinnä peltoaukean rakentamattomassa pohjoisosassa. 
Tällä alueella on säilynyt linnuston suosimia elementtejä kuten tien- ja valtaojan pientareita, latoja, avo-
ojaisia peltolohkoja, laitumia, paljasta joutomaata ja pensaikkoa.
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KAAVOITUKSESSA HUOMIONARVOISET LUONTOKOHTEET

Pienet virtavedet

Iivarinoja, Keihäsoja, Lipinoja, 
Nuoraoja. Kohteet ovat perattuja ojia 
eivätkä vastaa vesilain määritelmää 
luonnontilaisen kaltaisesta virtavedestä. 
Kyseisissä ojissa on kuitenkin 
luonnontilaisen kaltaisia osuuksia eli 
luontaista mutkittelua, virtapaikkoja 
ja kivikkopohjaa. Uomissa virtaa vesi 
ympäri vuoden. Uomien luonnonpiirteet on 
pyrittävä säilyttämään. Pieniinkin mereen 
laskeviin puroihin voi nousta suuret määrät 
kevätkutuista kalaa.

                   Iivarinoja.                                           Keihäsoja.
         Lipinoja.        Nuoraoja.

                                                                                       

Jokivarren tulvaniityt

          Holman rantaa.

Holman ja Plassin tulvaniityt. Maakunnallisesti merkittävä tulvaniittyalue ja perinneluontotyyppi. Holman 
rantaa laidunnetaan. Laidunnuksen voisi kuitenkin aloittaa aikaisemmin kesällä ja laidunnuspainetta pitäisi 
olla enemmän. Puhdistamon ranta on selvästi alilaidunnettu. Alue on pusikoitumassa ja siellä kasvaa 
runsaasti pujoa.

    6
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Uhanalainen lajisto. Jokileinikki.

Muu huomionarvoinen lajisto. Ruisrääkkä, punavarpunen, 
rantatädyke, keltaängelmä, nurmikohokki, rantanätkelmä, vesitatar.

Maankohoamisrannikon soiden kehityssarjat

Kaakkurilampi – Lintulampi. Hietakankaiden painanteisiin 
kuroutuneita lampia, jotka soistuvat pinnanmyötäisesti. Suot 
muodostavat osan kehityssarjasta, joka alkaa rantojensuojelualueen 
lammista (Letonlampi, Rantalampi) ja jatkuu edelleen 
Maristonpakoille.

Huomionarvoinen lajisto. Lampareet ovat potentiaalinen 
elinympäristö luontodirektiivin IV liitteen viitasammakolle, 
lampikorennoille ja jättisukeltajille. 

Kausikosteikot

Maristonpakkojen nevat, Holmanperän 
neva, Puukkosaarenkankaan neva. 
Kausikosteikot ovat nevamaisia painanteita 
eli aroja, joihin kerääntyy sulamisvesiä 
keväällä mutta jotka kuivuvat kesällä. 
Kausikosteikoilla turvekerros on lähes 
olematon.

Uhanalainen lajisto. Vaaleasara, 
konnanlieko, rimpivihvilä.

                                   Kausikosteikko Maristonpakkojen reunassa.

           7
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                     Maristonpakkojen nevat.         Holmanperän neva.

                 Puukkosaarenkankaan neva.

Korvet

                             Muurainkorpea Kivirannan tien pohjoispuolella.

Haminanpielen korvet. Maankohoamismetsiin liittyviä 
ojittamattomia korpimetsiä. Pohjoisempi alue on vetistä ja 
puustoltaan kitukasvuista tervaleppäkorpea ja 
muurainkorpea. Lähempänä leirikeskusta on 
mustikkakorven ja ruohoisen kangaskorven 
hyväkasvuista kuusikkoa.

Uhanalainen lajisto. Korpisara, liito-orava.

Muu huomionarvoinen lajisto. Pyy, puukiipijä, tiltaltti, 
peukaloinen.

8
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Maankohoamismetsät

Ämmän laidunmetsä. Alue on hyvin säilynyt esimerkki 
maankohoamisrannikon lehtomaisen kankaan koivuvaltaisesta metsästä. 
Puustolle ei ole tehty juuri mitään rantalaidunnuksen loppumisen 
jälkeen. Puustossa on vanhoja koivuja, kuusia, mäntyjä, harmaaleppiä ja 
halavia. Kasvillisuudessa vallitsee isotalvikki, riidenlieko, mesimarja ja 
nurmilauha. Järeää lahopuuta on metsässä melko runsaasti. 
Luonnontilainen puusto maankohoamismetsän ominaispiirteineen 
kannattaa säilyttää.

         Uhanalainen lajisto. Sirittäjä.

Tulvametsät

                                         

                                          Näkymä Kärjenkosken ja Langinsaaren väliltä.

                                       Isoranta.                                                      Plassi.

Isorannan omakotialueen tulvametsät. Ryteikköistä tulvametsää tulvapenkereen alapuolella.

Huomionarvoinen lajisto. Kotkansiipi, viitakerttunen, punavarpunen.

Plassin tulvametsä. Luontopolun varressa on viidakkomaista tulvametsää. Puustossa on isoja tuomia         9
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ja halavia. Kasvillisuus on erittäin rehevää ja siinä on useita vaateliaita lajeja.

Huomionarvoinen lajisto. Satakieli, punavarpunen, syyläjuuri, lehtotähtimö, korpikaisla, kurjenmiekka, 
punakoiso.

Lehtometsät

                                                                                                                                     Vanhaa lehtometsää Koivikon tilalla.

 Keihäsojan lehtometsät. Ojan varressa on käenkaali- 
oravanmarjatyypin tuoretta kuusikkolehtoa. Puustossa on 
vanhoja kuusia ja lehtipuita.

Uhanalainen lajisto. Liito-orava (Sievänen 2007). 
Pohjoisempi alue sopiva liito-oravan pysyväksi elinpiiriksi.

Muu huomionarvoinen lajisto. Siperiansinivalvatti.
                           
Koivikon ja Kivimäen lehtometsät. Viljellyn pellon 
ympärillä on käenkaali-oravanmarjatyypin lehtoa, joka on 
puustoltaan hoitoheittoa vanhaa metsää. Puustossa on 
vanhoja kuusia, koivuja, mäntyjä ja haapoja. 
Pystypökkelöinä, keloina ja maapuina on runsaasti kapeaa 
lahopuuta. Puustolle ei ole tehty juuri mitään 
metsälaidunnuksen loppumisen jälkeen. Metsästä laskee 8-
tielle pätkä luonnontilaista puroa. Alueella on useita vanhoja 
latoja.

Uhanalainen lajisto. Vuonna 2013 havaittiin liito-oravan 
satunnaisia, edellisvuotisia jälkiä vanhojen kuusten juurella.

                       Keihäsoja.             Alue ei  vaikuta liito-oravan pysyvältä elinpiiriltä mutta 
          Koivikko-Kivimäki. liittyy viereiseen Rahvon liito-oravametsikköön.

      
Muu huomionarvoinen lajisto. Koralliorakas.
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Kalliot

Vuorenkallio, vesitornin kallio, 
Ahmankallio, Nuorakallio. Taajama-
alueen kallioilla on paljon 
virkistyskäyttöä. Nuorakalliolla kulkee 
pururata. Kallioilla kasvaa tavanomaista 
metsäkasvillisuutta. Erityisiä luontoarvoja 
niillä ei ole.

Huomionarvoinen lajisto. Isomaksaruoho.

Taajamametsät
            

Mäntylän päiväkodin metsikkö. Lankiperän kaupunginosassa 
julkisten rakennusten keskellä on vanha mäntymetsikkö. 
Pihapiirissä ja metsikössä on erittäin kookkaita, tervasrosoisia, 
kilpikaarnaisia petäjiä, jotka antavat Mäntylän alueelle ominaisen 
ilmeen. Lähiluontokohde.

                                  Mäntylän petäjiä.

Perinneluontotyypit

Mökkikankaan hakamaa. Peltoaukean reunassa ladon ympärillä on säilynyt pienellä alueella uhanalaista 
jäkkiniittyä. Aluetta laidunnetaan ja laidunnushistoria on pitkä. Hakamaa kannattaisi kuitenkin aidata erilleen 
ympäröivästä nurmesta, ettei se rehevöidy. 

Huomionarvoinen lajisto. Jäkki, metsäruusu, ahomatara, aho-orvokki, tuoksusimake.
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                                               Mökkikankaan perinneluontotyyppi.

Liito-oravan asuttamat metsiköt

              Leirikeskuksen liito-oravametsä.

Leirikeskus. Leirikeskuksen pihapiirissä on liito-oravan pysyväksi elinpiiriksi sopivaa metsää. Puusto on 
uudistusikäista kuusikkoa, jossa on myös haapaa ja harmaaleppää. Alueelta on tieto liito-oravasta 
uhanalaisten lajien rekisterissä vuodelta 2001. Vuonna 2013 liito-oravan jälkiä (runsaasti papanoita, pissaa) 
havaittiin 8 vanhan kuusen juurella leirikeskuksen etelä- ja pohjoispuolella. Pesäkoloa ei löytynyt. Erään 
tiheäoksaisen kuusen juurella jätöksiä on ”mattona”. Kyseisessä puussa on todennäköisesti liito-oravan 
käytössä oleva risupesä.

Muu huomionarvoinen lajisto. Pikkutikka.

Rahvo. Alueella on havaittu liito-oravan jälkiä ainakin 10 puun 
juurella vuonna 2012 (Kanckos 2012). Alueella kasvaa runsaasti 
suhteellisen järeitä kuusia, joitakin lehtipuita ja niukalti haapaa. 
Liito-oravan käyttämää pesää ei löytynyt. Puissa on useita 
tavallisen oravan tekemiä risupesiä, joita liito-orava 
todennäköisesti käyttää. Kolopuita ei ole. 

                         Rahvon liito-oravametsä.
12
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Peltolinnustolle tärkeät pesimisalueet

Vetoniemenperän peltoaukea. Tämän selvityksen 
perusteella yleiskaava-alueen monimuotoisin pesivän 
peltolinnuston alue. Pesimälinnuston monimuotoisuuteen 
vaikuttaa ainakin peltoaukean laajuus, meren läheisyys, 
alueen läpi kulkevat valtaojan ja tienpientareet, 
hevoslaitumet, avo-ojaiset peltolohkot, pellonreunan 
joutomaat sekä matalaa pensaikkoa ja taimikkoa 
kasvavat reunametsät.

Uhanalainen lajisto. Peltosirkku, kivitasku.

Muu huomonarvoinen lajisto. Kuovi, töyhtöhyyppä, 
punajalkaviklo, peltopyy, kiuru, kottarainen, 

      pensaskerttu, pensastasku, punavarpunen.

Vesilinnustolle tärkeät pesimisalueet

Holmanperän kaislikot. Alueella on läjitysmaalle syntynyttä 
kaislikkoa. Iivarinsaaren ja Aukonsaaren välillä pesii arviolta 
ainakin 400-450 parin naurulokkiyhdyskunta. Vuonna 2013 
naurulokeista arviolta ainakin 100 paria pesi 
luontoselvitysalueella. Naurulokkien seassa pesii arviolta noin 10 
paria kalalokkeja. Alue on osa laajempaa ja pesivälle 
vesilinnustolle merkittävää Kalajoen suistoa.

Uhanalainen lajisto. Tukkasotka (mahdollinen pesintä).

Muu huomionarvoinen lajisto. Silkkiuikku, luhtahuitti 
(mahdolliset pesinnät).
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Liite 1. Luontoselvitysalue ja kaavoituksessa huomionarvoiset luontokohteet.
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Liite 2. Luontoselvitysalueen pesimälinnusto vuonna 2013.

havaittu parimäärä                                               elinympäristöt                                                                         uhanalaisuus  

silkkiuikku 2 Holmanperän kaislikot
sinisorsa 1 Holmanperä
tavi 2 valtaojat
tukkasotka 1-2 Holmanperän kaislikot VU
varpushaukka 1 Merenoja
metso harvalukuinen Puukkosaarenkangas RT
teeri harvalukuinen Ruunahaka
pyy harvalukuinen maankohohoamismetsät, korvet, valtaojien varret
peltopyy harvalukuinen Vetoniemenperän aukea
viiriäinen 1 Etelänkylän aukea EN
ruisrääkkä 4 tulvaniityt ja kesannot
fasaani harvalukuinen
kurki harvalukuinen Kanckos (2012), ei havaittu 2013
luhtahuitti 1 Holmanperän kaislikot
pikkutylli 1 Rahvon teollisuusalue
töyhtöhyyppä harvalukuinen
metsäviklo harvalukuinen
pujanalkaviklo 1 Vetoniemenperän aukea
kuovi 14
lehtokurppa harvalukuinen Sievänen (2007), ei havaittu 2013
naurulokki n. 100 Aukonsaari ja Holmanperän kaislikot
kalalokki n. 6 ed. seassa
kesykyyhky harvalukuinen
sepelkyyhky yleinen
turkinkyyhky n. 10-12 Plassin, Vuorenkallion ja Pohjankylän omakotialueet VU
tervapääsky ainakin 20 40 linnun parveilu keskustan yllä 15. kesäkuuta
palokärki 1 jälkiä Koivikon vanhassa metsässä
käpytikka harvalukuinen
pikkutikka 1 leirikeskus
käenpiika harvalukuinen Sievänen (2007), ei havaittu 2013
kiuru yleinen
haarapääsky yleinen
räystäspääsky yleinen
niittykirvinen 3 Kivioja, Ylivieskantie
metsäkirvinen yleinen
västäräkki yleinen
peukaloinen 3 maankohoamismetsät
rautiainen yleinen
punarinta yleinen
satakieli 3 jokivarren tulvametsät
leppälintu yleinen
mustaleppälintu 1 sahan alue
kivitasku 3 kivikkoiset laitumet, teolllisuusalueet VU
pensastasku yleinen
laulurastas yleinen
punakylkirastas yleinen
kulorastas harvalukuinen
räkättirastas yleinen
mustarastas yleinen
lehtokerttu harvalukuinen
mustapääkerttu 7 maankohoamismetsät, jokivarren tulvametsät
hernekerttu harvalukuinen
pensaskerttu yleinen
ruokokerttunen yleinen
pensassirkkalintu 1 Mökkikangas
luhtakerttunen 1 Ämmän ranta
viitakerttunen 3 jokivarren tulvametsät
pajulintu yleinen
sirittäjä 1 Ämmä RT
tiltaltti harvalukuinen
idänuunilintu harvalukuinen Ala-Risku (2010), ei havaittu 2013
hippiäinen harvalukuinen
harmaasieppo yleinen
kirjosieppo yleinen
talitiainen yleinen
kuusitiainen harvalukuinen
sinitiainen yleinen
töyhtötiainen yleinen
hömötiainen yleinen
puukiipijä harvalukuinen
harakka yleinen
varis yleinen
närhi harvalukuinen
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naakka yleinen
kottarainen harvalukuinen
varpunen yleinen
pikkuvarpunen yleinen
peippo yleinen
urpiainen harvalukuinen
viherpeippo yleinen
vihervarpunen yleinen
punatulkku harvalukuinen
punavarpunen 10 jokivarren tulvapensaikot
pajusirkku harvalukuinen
peltosirkku 1 Vetoniemenperä EN
keltasirkku yleinen
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Liite 3. Pesimälinnuston huomionarvoiset lajit vuonna 2013.
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KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS LANKIPERÄN ALUEELLA 

 

Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 28.4.–20.5.2017 

 

 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINEET LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 

 

Luonnosvaiheen nähtävilläolon aikana saatiin seuraavat lausunnot (3 kpl)  ja mielipi-

teet (1 kpl): 

1. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY) 

2. Pohjois-Pohjanmaan museo 

3. Elenia Oy 

4. Mielipide  

 

 

1. Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Esitetty kaavaratkaisu noudattaa tammikuussa 2015 luonnoksena nähtävillä ol-

lutta keskustan osayleiskaavaa. Asemaakaavan laadinnassa on hyödynnetty kes-

kustan osayleiskaavan selvityksiä. Lankilan vanhojen päärakennusten alue on osoi-

tettu suojeltavien rakennusten korttelialueeksi merkinnällä SR-2. Lisäksi Lankilan 

asuinrakennukset on osoitettu sr-5 -merkinnällä. Puistolan kulttuurihistoriallisesti 

ja maisemallisesti arvokas asuinrakennus on osoitettu kaavassa sr-5 -merkinnällä. 

Pohjois-Pohjanmaan museo on todennut luonnoksessa antamassaan lausunnossa 

suojelumerkinnät asianmukaisiksi.  

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus lausuu kaavahankkeesta tarvittaessa tarkemmin 

kaavan ehdotusvaiheessa. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan hankkeesta ei ole 

tarpeen järjestää viranomaisneuvottelua. 

Vastine: Lausunnon perusteella ei kaavakartalle ole tarpeen tehdä muutoksia. Eh-

dotusvaiheen lausuntopyyntö toimitetaan ELY-keskukselle. 

 

2. Pohjois-Pohjanmaan museo 

Lankiperän asemakaavamuutoksen rakennusinventointina on käytetty Keskustan 

osayleiskaavaa varten vuonna 2013 laadittua Rakennetun kulttuuriympäristön sel-

vitystä. Suunnittelualueella sijaitsevat Lankilan ja Puistolan kulttuurihistoriallisesti 

merkittävät pihapiirit rakennuksineen. Näiden kahden pihapiirin muodostama 

korttelialue 1702 on merkitty luonnokseen suojeltavien rakennusten korttelialu-

eeksi SR-2 sekä lisäksi kaksi vanhaa asuinrakennusta on suojeltu merkinnällä sr-5. 
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Suojelumerkintöjen asemakaavamääräykset ovat asianmukaiset. Pohjois-Pohjan-

maan museolla ei ole huomautettavaa Kalajoen kirkonseudun asemakaavan Lan-

kiperän aluetta koskevasta muutosluonnoksesta.  

Vastine: Merkitään tiedoksi. 

 

3. Elenia Oy 

Suunnittelualueella sijaitsee Elenia Oy:n omistamia johtoja ja laitteita. Elenia Oy 

pyytää varaamaan paikat kahdelle uudelle puistomuuntamolle.  

Vastine: Kaavaehdotukseen varataan paikat kahdelle puistomuuntamolle.  

 

4. Mielipide 

a. Kaavaratkaisussa ei ole huomioitu, että kaksi vierekkäin olevaa hirsitaloa ovat eril-

lisiä tiloja. Tilamme kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja ei ole otettu suun-

nittelussa huomioon. Keskelle sisäpihaamme ja pihapiiriämme ollaan suunnittele-

massa tonttia. Maisema ollaan tuhoamassa uudisrakennuskeskittymällä.  

b. Luonnonperintöarvoihin kuuluu myös peltomaisema, joka tällaisella tukkoon ra-

kentamisella tuhotaan lähes kokonaan. Molempien Lankilan hirsitalojen sisäpihaa 

ja pihapiiriä on kunnioitettava. Suojeltava alue on rajattu tilamme pihapiirin puo-

lelta liian pieneksi. Järkevää aluetta tulevaisuudessa rakennuskannan laajentami-

selle ei jää uuden tontin ja navetan takana olevan tien vuoksi.  

c. Kortteli 1702 ei säily merkityksellisenä ja arvokkaana kokonaisuutena, jos pihapii-

rin läheisyyteen rakennetaan erillispientalojen korttelialue. Kulttuurihistorialli-

sesti arvokas talo vanhoine riihineen ja navettoineen ansaitsee oman sisäpihansa 

ja luonnonmukaisen peltomaisemansa. Navetan takana kulkeva tie on luonnok-

sessa esitetty toimintakunnossa olevan kaivon päälle. Uudelta tieltä täytyy järjes-

tää maatalouskoneille kulkuyhteys pellolle sekä navetan takapihalle.  

d. Pihassa oleva riihi on tarkoitus säilyttää ja halutaan tietää mitä ovat luonnoksessa 

esitetyt katkoviivoitetut alueet riihen päällä ja naapurikiinteistöllä. Emme tule hy-

väksymään maillemme rakentamista tai maankäyttöä minkäänlaisessa muodossa. 

Kaukolämpöputkien tai muiden viemäröintien vetämiseen maittemme läpi emme 

suostu.  

e. Kaupungin puolelta ei ole oltu missään yhteydessä eikä annettu ennakkovaroi-

tusta asiaan liittyen, vaikka maitamme ollaan ottamassa käyttöön suurelta osin 

tie- ja tonttialueeksi. Huomioitavaa on myös, että mahdollinen maillemme tuleva 

tie ja tonttialue laskevat tilan pinta-alaa selkeästi ja vaikuttavat tontin ja talon 

markkina-arvoon. 

Vastine:  

a. Korttelin 1702 kahdelle erilliselle tilalle merkitään ohjeelliset tontin rajat. Kulttuu-

rihistorialliset ja maisemalliset arvot on otettu huomioon kaavaa laadittaessa ja 

osoitettu laaja alue suojeltavien rakennusten korttelialue –merkinnällä. Lisäksi on 

yksittäiset kaksi rakennusta osoitettu omilla suojelumerkinnöillään ja yleismää-

räyksissä huomioitu talousrakennusten toteuttaminen asuinrakennuksiin nähden 
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alisteisina. Korttelissa 1702 säilytetään luonnoksessa esitetty kaavamääräys SR-2 

ja kaksi vanhaa asuinrakennusta suojellaan esitetyn luonnoksen mukaisesti mer-

kinnällä sr-5. Kaavaluonnoksessa osoitetut ohjeelliset rakennusalat korttelin 1702 

tontin 1 alueella jätetään osoittamatta. Voimassa olevassa kaavassa on sisäpihan 

kohdalla Antontien kääntöympyrä (katualuetta) ja navetta kadun toisella puolella 

omalla tontillaan (kortteli 1703, tontti 2). Kaavaluonnoksessa ei sisäpihan kohdalle 

ole esitetty tonttia, vaan sisäpihan alue sisältyy SR-2 aluemerkinnän osaan muo-

dostaen pihakokonaisuutta ympäröivien rakennusten kanssa. Navetta on kaava-

luonnoksessa osoitettu muun rakennuskannan kanssa samalle korttelialueelle (SR-

2). Tällä kaavaratkaisulla kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo saadaan 

paremmin huomioitua, kuin voimassa olevan kaavan mukaisella ratkaisulla, jossa 

katualue halkaisee pihakokonaisuuden. Mielipiteessä mainittu uusi tontti (luon-

noksessa kortteli 1702, tontti 2) on esitetty voimassa olevan kaavan mukaiselle 

paikalleen (kortteli 1703, tontti 3).  

  

b. Kortteliin 1702 tontille 1 luonnosvaiheessa osoitetut ohjeelliset rakennusala –mer-

kinnät poistetaan. Korttelin 1702 tilojen pihapiirit rauhoittuvat uuden kaavaratkai-

sun myötä, kun voimassa olevassa asemakaavassa pihapiirin keskelle sijoittuva ka-

tualue osoitetaan uuteen paikkaan vanhan navettarakennuksen taakse. Voimassa 

olevassa kaavassa olevien tonttien määrä lähellä pihapiirejä vähenee oleellisesti 

ja peltomaisema lännen suuntaan säilyy kaavamuutoksen myötä. Lisäksi tontin 

(luonnoksessa kortteli 1702, tontti 2) reunaan osoitetaan istutettavan alueen mer-

kintä suorien näkymien estämiseksi ja tontilla esitettyjä rakennusaloja siirretään 

etäämmälle tontin rajasta. Kaavamuutoksessa kokonaisuus huomioiden tilan pi-

hapiirin käyttömahdollisuudet paranevat. Uutta rakentamista on mahdollisuus to-

teuttaa kiinteistön eteläosaan katualueen pohjoispuolelle.  

c. Korttelissa 1702 on voimassa olevassa kaavassa osoitettu AP-korttelialue, joka sal-

lii rivitalojen, kytkettyjen paritalojen ja erillisten pientalojen rakentamisen. AP-

Voimassa oleva asemakaavatilanne Ote kaavaluonnoksesta 
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korttelialue on muutettu luonnoksessa AO-korttelialueeksi, jolloin tonteille saa ra-

kentaa ainoastaan yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja. Kaavamuutoksessa pyri-

tään laajoin suojelumerkinnöin turvaamaan merkityksellinen ja arvokas koko-

naisuus, jonka perusteella myös tonttien sijoittelua ja aluemerkintää on tarkas-

teltu. Kortteliin 1702 osoitettu erillinen tontti on osoitettu merkinnällä AO-9, jonka 

määräyksessä todetaan, että uudisrakennukset tulee sovittaa korttelialueen van-

hojen rakennusten arkkitehtuuriin. Korttelin 1702 merkityksellinen ja arvokas ko-

konaisuus säilyy. Katualueen siirto pois pihapiirin keskeltä tukee osaltaan arvok-

kaan kokonaisuuden säilymistä. Kortteliin 1703 osoitetut tontit on voimassa ole-

vaan kaavaan nähden siirretty etäämmälle korttelista 1702, millä saadaan lisää 

väljyyttä arvokkaana säilytettävään kokonaisuuteen. Samassa yhteydessä on jou-

duttu pienentämään lähivirkistysaluetta. Navetan kaivon sijainti huomioidaan ja 

katua siirretään kauemmaksi navetan seinälinjasta. Kadun varteen ei ole merkitty 

ajoneuvoliittymän kieltävää merkintää, joten kulkuyhteydet maatalouskoneille ja 

navetan takapihalle on maanomistajan tarpeiden mukaisesti järjestettävissä.  

d. Korttelialueiden sisään osoitetut kaksi rinnakkaista pistekatkoviivaa osoittavat 

maanalaisten johtojen alueen osat. Kaava-alueen maanalaiset verkostot on raken-

nettu voimassa olevan kaavan mukaiselle katualueen osalle ja ohjeellisten tonttien 

rajoille, eli luonnoksen kaavakartassa osoitetut maanalaiset johdot ovat jo raken-

tuneet. 

e. Asemakaavan muutokseen on ryhdytty kaupungin aloitteesta. Kaavahankkeen vi-

reille tulosta on päätetty kaupunginhallituksessa 21.9.2015 ja kuulutus julkaistu 

maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti paikkakunnan lehdessä (Kalajokiseutu 

28.9.2015). Lisäksi on toimitettu suunnittelualueen maanomistajille kirje 

29.9.2015 kaavahankkeen käynnistämisestä. Kirjeessä on toimitettu sekä kuulu-

tus, että hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Valmisteluvai-

heessa on mielipiteen esittämistä varten julkaistu kuulutus paikkakunnan lehdessä 

(Kalajokiseutu 28.4.2016) ja lähetetty maanomistajille postitse (26.4.2016) kuulu-

tus ja pienennös luonnosvaiheen kaavakartasta. Kaupunki on huomioinut maan-

omistajat laajemmin, kuin mitä maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttävää. Lisäksi 

on käyty kaupungin ja maanomistajien kanssa useita neuvotteluita kaavan laadin-

nan yhteydessä.   
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KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS LANKIPERÄN ALUEELLA 

 

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo 1.2.–5.3.2018 

 

 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINEET LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN 

 

Ehdotusvaiheen nähtävilläolon aikana saatiin seuraavat  lausunnot (4 kpl)  ja muistu‐

tukset (1 kpl): 

1. Pohjois‐Pohjanmaan elinkeino‐, liikenne ja ympäristökeskus (ELY) 

2. Pohjois‐Pohjanmaan museo 

3. Elenia Oy 

4. Elisa Oyj 

5. Muistutus  

 

 

1. Pohjois‐Pohjanmaan Elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus 

ELY‐keskus on antanut lausunnon kaavaluonnoksesta 20.5.2016. Kaavaratkaisu on 
pääpiirteiltään pysynyt muuttumattomana ehdotusvaiheeseen. Valtioneuvosto on 
hyväksynyt uudet  valtakunnalliset  alueidenkäytön  tavoitteet 14.12.2017. Kaava‐
hankkeessa noudatetaan aiemmin hyväksyttyjä valtakunnallisia alueidenkäyttöta‐
voitteita, mikäli kaava hyväksytään ennen 1.9.2018. ELY‐keskuksella ei ole muuta 
lausuttavaa valtakunnallisten tai merkittävien maakunnallisten asioiden osalta.  

Lisäksi ELY‐keskus toteaa, että sille on tehty kaava‐alueella sijaitsevaa riihiraken‐
nusta  koskeva  suojeluesitys.  Suojeluesitystä  koskien  on  pidetty  katselmus 
27.2.2018,  johon on osallistunut myös Kalajoen kaavoituksen edustajia. Suojelu‐
esityksen käsittely tapahtuu kaavahankkeesta erillisenä. ELY‐keskukselle tehdyllä 
esityksellä ei ole  suoraa vaikutusta esimerkiksi  siihen, miten kaavahanketta voi‐
daan jatkossa valmistella. 

Vastine: Merkitään tiedoksi. 

 

2. Pohjois‐Pohjanmaan museo 

Museo on antanut 27.4.2016 lausunnon kyseisen asemakaavamuutoksen luonnok‐
sesta ja todennut, ettei museolla ole luonnoksesta huomautettavaa. Kalajoen kir‐
konseudun asemakaavan muutosehdotus koskien Lankiperän aluetta perustuu ra‐
kennetun  kulttuuriympäristön  osalta  Keskustan  osayleiskaavaa  varten  vuonna 
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2013  laadittuun Rakennetun kulttuuriympäristön selvitykseen. Siinä suunnittelu‐
alueella sijaitsevat Lankilan ja Puistolan pihapiirit rakennuksineen on merkitty kult‐
tuurihistoriallisesti  arvokkaiksi.  Rakennuksilla  on  sekä  kulttuurihistoriallista  että 
maisemallista arvoa. Inventoinnissa Lankilan pihapiirin rakennusten joukossa ei ol‐
lut mainintaa riihiladosta, joka sijaitsee pihapiirin lounaiskulmassa. Rakennuksen 
olemassaolo todettiin katselmuksen yhteydessä 27.2.2018. 

Kalajoen  kirkonseudun  asemakaavan  muutosehdotuksessa  koskien  Lankiperän 
aluetta on huomioitu suunnittelualueella sijaitsevat kulttuurihistoriallisesti merkit‐
tävät rakennukset suojelumerkintöjen ja kaavamääräysten osalta. Lankilan pihapii‐
rin maisemallisten arvojen osalta tulisi vielä harkita korttelissa 1702 sijaitsevan yk‐
sittäisen  ja  hieman  irrallisen  AO‐9  tontin  poistamista  asemakaavaehdotuksesta, 
jolloin  Lankilan  pihapiirin  kaikkien  vanhojen  rakennusten  ympärille  jää  riittävä, 
vanhaa viljelyskulttuuriin liittyvää pihapiiriä ympäröivä suoja‐ ja näkymäalue.  

Vastine: Tehdään vaihtoehtoista tarkastelua mahdollisuudesta siirtää korttelissa 
1702 sijaitseva yksittäinen ja erillään oleva AO‐9 tontti muiden asemakaavamuu‐
toksessa osoitettavien tonttien yhteyteen.  

 

3. Elenia Oy 

Elenia Oy:n aikaisempi  lausunto on huomioitu ehdotuksessa Elenia Oy:llä ei ole 
huomautettavaa asemakaavaan tai esitettyihin maankäyttöratkaisuihin. Liitteenä 
alustava suunnitelmakuva vuoden 2018 aikana tehtävästä sähköverkon saneeraus‐
työstä kaavamuutoksen alueella.  

Vastine: Merkitään tiedoksi.  
 

4. Elisa Oyj 

Elisalla ei ole huomauttamista alueen asemakaavaehdotuksesta. Alueella sijaitsee 
Elisan kaapeleita oheisen sivun 2 mukaisesti Elisan kaapeleiden siirtokustannuk‐
sista vastaa siirron tarvitsija. 

Vastine: Merkitään tiedoksi. 

 
5. Muistutus 

Tilan  Sointukangas  omistajina  näemme asian  näin.  Aikana,  jolloin  nykyinen  voi‐
massa oleva kaava on hyväksytty, on tilamme ollut asumattomana. Tilan entisen 
omistajan kuolema on aiheuttanut omaisille suurta surua, eikä omaisilla todennä‐
köisesti ole ollut voimia puuttua kaavoitusprosessiin näinä aikoina niin, että tilan 
kulttuurihistoriallinen  arvo  säilyisi  myös  jälkipolville.  Välittömästi  tilan  entisen 
omistajan kuoleman jälkeen aloitetussa ja läpi viedyssä kaavoitusprosessissa näkyy 
selkeästi se, että maanomistajien kuuleminen on jätetty toissijaiseksi. Kovin kum‐
moisia neuvotteluja  tuskin on  käyty,  sillä  on hyvin  vaikea kuvitella,  että  kukaan 
maanomistaja sallisi sellaisen kaavan, jossa heidän pihansa läpi vedetään tie, joka 
kulkee käytännössä lähes ulko‐oven vierestä halkaisten koko pihan. Navettaraken‐
nuksenkin päälle on vanhassa voimassa olevassa kaavassa kaavoitettu tontteja. Ka‐
lajoen kaupungin toimintatapoihin hyvin viime aikoina tutustuneena emme silti ole 
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yllättyneitä. Olihan tässä nykyisessäkin prosessissa ensimmäisessä kaavaehdotuk‐
sessanne esimerkiksi piirretty navettamme kaivon päälle tie  ja silti väitätte, että 
maanomistajien kanssa on käyty useita keskusteluja. 

Kalajoen kaupungin on ymmärrettävä, että olosuhteet ovat muuttuneet merkittä‐
västi, kun tilalla on vakituista asutusta. Kyllä mekin haluamme päästä ratkaisuun, 
mutta eivät nämä asiat etene sillä tavalla, että te vain teette yllättäin kaavaehdo‐
tuksen ja sitten odotatte, että jospa sattuisi käymään niin hyvä tuuri, että kukaan 
ei valittaisi niin saadaan taas vähän lisää rakennettua. On todella kummallista, että 
uusi kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi ei ollut meihin yhteydessä ollenkaan en‐
nen uuden kaavaesityksensä tekemistä. Tällainen toiminta,  jossa jätetään kuule‐
matta sellaisia maanomistajia, joiden maille ollaan rakentamassa, on hyvin kyseen‐
alaista. 

1. Kaupunki on edellisessä vastineessaan sanonut, että kokonaisuus huomioiden ti‐
lamme käyttömahdollisuudet paranevat uuden kaavaehdotuksen myötä. Miten ti‐
lan käyttömahdollisuudet paranevat, kun otetaan huomioon vallitseva tilanne nyt 
kun vanhaa voimassa olevaa kaavaa ei ole toteutettu?  

2. Miksi nykyistä voimassa olevaa kaavaa ei ole toteutettu? 

3. Miten se parantaa tilamme käyttömahdollisuuksia, kun kaupungin uudessa kaava‐
ehdotuksessa kaavoittaa maillemme tontteja sekä teitä jolloin tonttimme pinta‐
ala pienenee? 

4. Uudet kaavoitetut tontit eivät tuo tilallemme lisäarvoa. Onko kaupunki sitä mieltä, 
että uudet kaavoitetut tontit tuovat tilallemme lisäarvoa? 

5. Miten uudessa kaavaehdotuksessa on otettu huomioon tonttimme arvon alene‐
minen? 

6. Onko kaupunki sitä mieltä, että tonttimme arvo ei alene uuden kaavaehdotuksen 
myötä? 

7. Kaupunki on kaavoittanut viime aikoina Kalajoen keskustaan hyvin agressiivisesti 
sekä kerros‐, että pientaloja. Miksi kaupunki haluaa nyt kaavoittaa juuri tälle Lan‐
kiperän alueelle lisää pientalotontteja? 

8. Suora lainaus maakuntakaavasta: ”Alueiden käytön suunnittelussa ja rakentami‐
sessa  on  varmistettava,  että  alueella  sijaitsevien  kulttuuriympäristön  tai maise‐
man vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri‐ ja luontoperintöarvot säi‐
lyvät.” Miten tämä asia toteutuu nykyisessä kaavaesityksessänne? 

9. Miksi Sr‐2 aluetta ei ole ollenkaan kaupungin omistamalla alueella? 

10. Miten riihi/latorakennuksemme säilyy esityksessänne maalaismaisessa peltomai‐
semassa osana Sointukankaan kulttuurihistoriallisesti arvokasta maatilaa? 

11. Kaupungin toimista johtuen puistoalueen ja rakennettavien tonttien sekä kerros‐
talojen  vuoksi  ihmismäärä pihamme  lähiympäristössä  kasvaa merkittävästi. An‐
tontiestä  tulee  läpikulkutie  puistoalueelle.  Miten  kaupunki  turvaa  sen,  että  ti‐
lamme turvallisuus säilyy? 
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12. Jostain syystä Kalajoen kaupungin kaavoituspäälliköiden virkasuhde on ollut viime 
aikoina kovin lyhyt. Jos kaavoituspäällikkö tulee tämän kaavoitusprosessin aikana 
vielä vaihtumaan, pitääkö neuvottelut aloittaa taas alusta. 

13. Kirkonseudun asemakaavan muutos Lankiperän alueella. Kaavaselostus, kaavaeh‐
dotus, joka on etusivun mukaan päivätty 22.1.2017 ja jossa on Nina Marjoniemen 
merkintä  Kalajoella  22.1.2018. Miksi  tästä  dokumentista  on  poistettu  kohdasta 
7.1. seuraava lause: ”Kaavaehdotusvaiheessa alueelle laaditaan suositukset raken‐
nustapaan  liittyen”?  Aikaisemmin  päivätyssä  dokumentissa  1.4.2016  saman  to‐
teuttaminen ja ajoitus ‐otsikon alla luki tällainen teksti. Jatkokysymys: Missä tämä 
ohjeistus  on?  Rakennustapaohjeistusta  ei  ole  tehty,  minkä  takia  1.2.‐5.3.2018 
esillä ollut kirkonseudun asemakaavan muutosehdotus Lankiperän alueelle on lai‐
ton. 

Kaavaesitys 

 

Kaavaesityksessämme kulttuurihistorialliset  ja maisemalliset arvot  tulee otettua 
paremmin  huomioon  kuin  Kalajoen  kaupungin  muutosesityksessä.  Esitykses‐
sämme suojeltava SR‐2 alue on laajempi ja tilan Sointukangas tontti saadaan ra‐
jattua selkeämmin yhtenäiseksi arvokkaaksi kokonaisuudekseen yhdessä kulttuu‐
rihistoriallisesti  arvokkaiden  rakennusten kanssa. Tällä esityksellämme näemme 
myös,  että  tonttimme  arvo  ei  ainakaan  merkittävästi  laske.  Vanha  riihiraken‐
nus/lato säilyy arvokkaana kokonaisuutena sille luontaisessa maisemassa. 

Meille maanomistajina  ei  saa  aiheutua minkäänlaisia  kuluja mistään mitä  tämä 
kaavoitusprosessi aiheuttaa. Kalajoen kaupunki on velvollinen maksamaan kaikki 
kulut sisältäen mm. rajapyykkien siirrosta koituvat kustannukset. Maanvaihtoasiat 
on hoidettava kuntoon ja rajapyykit merkittävä maastoon ennen kuin minkäänlai‐
sia rakennustoimenpiteitä aloitetaan. Maitamme ei saa millään tavalla käyttää tai 
antaa kenenkään liikkua maillamme missään vaiheessa. Tonttien markkinoinnissa 
ei saa käyttää millään muotoa mitään sellaista asiaa, joka voidaan liittää Lankipe‐
rän hirsitaloihin tai meihin maanomistajina. 

Kaavaehdotuksen merkinnät: 

Punainen=Tonttimme uudet rajat 

Sininen=SR‐2 alueeksi lisättävä 
määräala/pinta‐ala 

Keltainen=katualueena säilyvä 
alue, jolla kaupungilla on kunnos‐
sapitovastuu 
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Meillä ei ole esteitä jatkaa asian käsittelyä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toi‐
mivien organisaatioiden kanssa. Toivomme kuitenkin, että asia saataisiin  ratkai‐
suun hyvässä hengessä niin, että molemmat osapuolet olisivat ratkaisuun tyyty‐
väisiä. 

Vastine:  

Voimassa oleva asemakaava on hyväksytty vuonna 1995. Kaavan hyväksymisestä 
on 23 vuotta, eikä kaavoitusprosessin vaiheista ole tietoa. Kaavat laaditaan kuiten‐
kin kulloinkin voimassa olevan maankäyttö‐ ja rakennuslain mukaisesti ja sen mää‐
räyksiä  noudattaen.  Maanomistajien  kuuleminen  kuuluu  kaavoitusprosessiin 
maankäyttö‐ ja rakennuslain mukaan. Toiminnassa ei ole rikottu lakia.  

Nyt laadittavan kaavamuutoshankkeen aikana on käyty useita neuvotteluja muis‐
tutuksen tehneen maanomistajan kanssa. Luonnosvaiheen palautteessa mukana 
olleeseen karttaliitteeseen osoitettu navetan kaivo on kaavaehdotuksessa huomi‐
oitu kadun linjausta muuttamalla. 

Kaavaprosessi noudattaa maankäyttö‐ ja rakennuslain sekä maankäyttö‐ ja raken‐
nusasetuksen mukaisia määräyksiä. Ennen ehdotusvaiheen nähtäville asettamista, 
on maanomistajia  tiedotettu  kirjeitse  kaavan nähtäville  asettamisesta.  Kalajoen 
kaupungin käytäntönä on vielä ollut tiedottaa myös paikkakuntalaisia maanomis‐
tajia kirjeitse maankäyttö‐ ja rakennusasetuksen edellyttämää laajemmin. 

1. Vaikka voimassa olevaa kaavaa ei ole kokonaisuudessaan toteutettu, se on kuiten‐
kin tällä hetkellä lainvoimainen asemakaava. Kunnallistekniikka on toteutettu voi‐
massa  olevan  kaavan  mukaisesti.  Kaavamuutoksessa  tavoitellaan  kiinteistölle 
myös asemakaavallisesti lainmukaista tilannetta, jossa kiinteistöä ei rasita asema‐
kaavatie piha‐alueen keskellä.   

2. Voimassa olevan  kaavan mukaiset  uudet  rakennuspaikat  ovat  olleet  yksityisten 
maanomistajien maa‐alueilla. Maanomistajat eivät ole myyneet kaavanmukaisia 
tontteja,  joten myöskään katua ei siltä osin ole ollut tarpeellista rakentaa koko‐
naan. Kunnallistekniikan linjaukset on toteutettu voimassa olevan kaavan mukai‐
sesti. Kalajoen kaupunki on ostanut maa‐alueita suunnittelualueelta vuoden 2014 
aikana.  Kaavamuutosprosessi  on  käynnistetty  kaupunginhallituksen  päätöksellä 
21.9.2015.  

3. Kaavaehdotuksessa  ei  ole  osoitettu  uusia  tontteja  muistuttajan  maa‐alueelle. 
Muistuttajan kiinteistölle muodostuu yksi tontti, joka on heidän omassa asuinkäy‐
tössään. Muistuttaja viittaa korttelin 1702 tonttiin 3, jossa kortteliraja ulottuu pie‐
neltä  osin  heidän maa‐alueelleen  (26 m2). Muutetaan  kaavakarttaa  niin,  ettei 
maanomistajan kiinteistölle muodostu AO korttelialuetta. Katua siirretään kaava‐
muutoksessa pois muistuttajan pihapiiristä,  tämä parantaa huomattavasti  tilan 
käyttömahdollisuuksia. Kortteli‐  ja katualueita suunniteltaessa on otettu huomi‐
oon muistuttajan  nykyinen  kiinteistön  pinta‐ala  ja  sopeutettu  muutokset  tämä 
huomioiden. 

4. Uudet kaavaehdotuksessa esitetyt tontit eivät tuo muistuttajan kiinteistölle lisäar‐
voa. Lisäarvoa tuo kaavamerkinnät, jotka muistuttajan kiinteistölle kaavamuutok‐
sella voidaan osoittaa. Kaavoittajan tiedossa on ollut muistuttajan tavoite suojella 
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kulttuuriympäristöä, minkä johdosta kaavamerkinnät on osoitettu suojelun näkö‐
kulmasta.  

5. Kaavoituksen näkökulmasta kiinteistön arvo ei kaavamuutoksessa alene. Tehdään 
kaavakarttatarkastelua siten, että kiinteistön pinta‐ala saadaan säilymään nykyi‐
sen kokoisena kaupungin ja maanomistajan välisin maanvaihdoin.    

6. Kaupungin näkökulmasta kiinteistön arvo ei alene kaavamuutoksen myötä. Kaa‐
vakarttaan tehdään muutoksia ja ehdotus asetetaan uudelleen nähtäville. Ks. vas‐
tine 5. 

7. Yhdyskuntarakenteen  tiivistäminen  on  yksi  valtakunnallisten  alueidenkäyttöta‐
voitteidenkin mukaisista tavoitteista kuntakaavoituksessa. Asemakaavan toteutu‐
misen  tarkastelu  on myös  yksi  kaavoituksen  tehtävistä.  Lankiperän  alueen  voi‐
massa oleva asemakaava ei ole toteutunut, joten sen osalta tonttien uudelleen si‐
joittelun mahdollisuudet ovat tarpeen tarkastella. 

8. Kaavamerkinnöin  turvataan  kulttuuriympäristön  ja  luonnonarvojen  säilyminen. 
Voimassa oleva kaava ei nykyisellään turvaa kulttuuriympäristön säilymistä, kuten 
se kaavaehdotuksen määräyksillä voidaan turvata. Voimassa olevassa kaavassa 
sr‐2 merkintä ei turvaa rakennusten säilyttämistä, vaan rakennus voidaan korvata 
ympäristöön  soveltuvalla  uudisrakentamisella.  Kaavamuutoksessa  osoitetuilla 
suojelumääräyksillä  turvataan  voimassa  olevaa  kaavaa  paremmin  rakennettu 
kulttuuriympäristö. 

9. Suojeltavien rakennusten korttelialueen (SR‐2) mukaisia rakennuksia ei sijoitu kau‐
pungin omistamalle maa‐alueelle. Kaavakarttatarkastelua tehdään kuitenkin vielä 
ennen kaavaratkaisun eteenpäin viemistä. SR‐2 korttelialuetta voidaan vielä osoit‐
taa tarvittaessa myös kaupungin omistamalle maa‐alueelle.   

10. Riihi/latorakennukselle ei ole erikseen osoitettu suojelumerkintää, kuten asuinra‐
kennukselle (sr‐5). Riihi/latorakennus sijoittuu kuitenkin suojeltavien rakennusten 
korttelialueelle,  jonka määräyksessä  todetaan, että  rakennukset on  säilytettävä 
alkuperäisessä asussaan. Muutostyöt on tehtävä kunnioittaen rakennusten alku‐
peräistä henkeä. Julkisivujen mittasuhteita tai  ikkuna‐aukotusta ei saa muuttaa. 
Ennallistavat muutostyöt ovat sallittuja. Korttelialueen uudisrakennukset tulee so‐
vittaa korttelialueen vanhojen rakennusten arkkitehtuuriin. Näin ollen on katsottu, 
että  riihi/latorakennus  säilyy  osana  Sointukankaan  kulttuurihistoriallisesti  arvo‐
kasta maatilaa. 

11. Asemakaavoitetulla  keskusta‐alueella  liikkuu  ihmisiä  ylläpidetyillä  kevyen  liiken‐
teen väylillä. Kaupunkilaisille järjestetään mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoi‐
sia kulkureittejä, osittain puistojen läpi ja osittain katuja pitkin. Normaali liikkumi‐
nen  tapahtuu  järjestettyjä väyliä pitkin, eikä  ihmisten piha‐alueille mennä. Teh‐
dään kaavatarkastelua, jossa suora kulkuyhteys Antontieltä puistoalueelle tarkas‐
tellaan. 

12. Toimintatapaa  uuden  kaavoituspäällikön  myötä  on  muutettu  ja  neuvotteluihin 
osallistuu aina kaavoituspäällikön lisäksi toinenkin kaupungin edustaja. Näin käy‐
tyjen neuvottelujen tilanne on useamman viranhaltijan tiedossa, eikä informaatio‐
katkoksia pitäisi enää esiintyä. Mikäli  kaavoituspäällikkö kaavaprosessin aikana 
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vielä vaihtuu, on käytyjen neuvottelujen tieto kaupungin viranhaltijoilla tiedossa 
edelleen, eikä neuvotteluja tarvitse aloittaa uudelleen. 

13. Kaavaselostuksen etusivulla olevassa päivämäärässä on ollut vuosiluku virhe. Tul‐
leen palautteen mukaan kaavaehdotusta vielä työstetään ja asetetaan uudelleen 
ehdotuksena nähtäville. Uudelleen nähtäville asetettavassa kaavaehdotuksessa‐
esitetään uusi päivämäärä. Kaavan valmisteluvaiheessa on ollut ajatuksena laatia 
suositukset rakennustapaan liittyen. Antontien uudet erillispientalotontit tukeutu‐
vat  kuitenkin  jo  rakentuneen  pientaloasutuksen  tuntumaan,  eikä  ehdotusvai‐
heessa ole katsottu olevan tarpeen erillisten rakennustapasuositusten olevan tar‐
peen. Kaavan valmisteluvaiheessa voidaan tehdä tarvittavia täydennyksiä ja täs‐
mennyksiä aineistoon tarpeen mukaan. Muutosehdotus ei ole laiton. 

Nähtävillä  olleen  kaavaehdotuksen kaavakartalle  tehdään  vielä  tarkastelua An‐
tontien varteen sijoittuvien erillispientalojen sijoittelussa ja muistuttajan kiinteis‐
tön osalta. Muutostarkastelussa joudutaan arvioimaan myös virkistysalueiden ti‐
lannetta ja kulkuyhteyksiä niiden kautta. 

Kaupunki  huolehtii  kiinteistön  muodostumisesta  aiheutuvista  kuluista,  mikäli 
kaava saa lainvoiman ja kiinteistön muodostuminen toteutetaan kaavan mukai‐
sesti.  Lisäksi  kaupungin  ja  maanomistajan  on  päästävä  sopimukseen  vaihto‐
maista. Muutoin tuleviin kiinteistötoimitusten kustannuksiin ei kaupunki voi sitou‐
tua. 

Kaavoituksen edustajien ja muistuttajan kesken on sovittu pidettäväksi neuvottelu 
ennen uuden ehdotuksen nähtäville asettamista. Neuvottelun järjestämisestä on 
sovittu jo edellisessä neuvottelussa, joka pidettiin kaupungintalolla 7.2.2018. Kaa‐
voittaja on ollut yhteydessä muistutuksen tekijään 8.3.2018 puhelimitse neuvotte‐
luajan sopimiseksi. Neuvottelu pidettiin 3.4.2018. 
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