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A S E M A K A A V A N  M U U T O K S E N  J A  

L A A J E N N U K S E N  S E L O S T U S  
 

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

1.1 Tunnistetiedot 

Asemakaavan selostus, joka koskee 12.11.2018 päivättyä asemakaavaluonnoskarttaa. Asemakaavan muu-
tos koskee Plassin kruununpuiston aluetta. Alueelle sijoittuu mm. hoivakoti ja terveyskeskuksen alue. Palve-

luiden lisäksi alueella on asuinpientaloja. 

 

Kunta:  Kalajoki   

Kunnanosa:   Plassi  

Kaavan nimi:   Kirkonseudun asemakaavan muutos Plassin Kruununpuistossa 

Kaava-alueen koko: noin 12,32 ha 

Kaavanlaatija:  Kalajoen kaupunki, Maankäyttöpalvelut/kaavoitus 

Kaavan vireilletulo:  Asemakaavamuutos on käynnistetty 15.10.2018 kaupunginhallituksen päätök-

sellä § 315 mukaisesti. Vireilletulosta on tiedotettu asettamalla osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma nähtäville 1.11.2018 alkaen. 

Kaavan nähtävilläolot: Kaavaluonnos __.__. - __.__.2018 

Kaavaehdotus __.__. - __.__.20__ 

Hyväksymispäivämäärät: Kaupunginhallitus __.__. - __.__.20__ 

Kaupunginvaltuusto __.__. - __.__.20__ 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

Kaavoitettava alue sijaitsee Kalajoen ydinkeskustan luoteispuolella Plassin alueella. Muutosalue 

sijoittuu kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle Plassin alueelle Markkinatien ja Papinpolun väliselle, 

jokirantaan rajoittuvalle rakentuneelle alueelle. Muutosalue rajautuu lännessä Kalajokeen, poh-

joisessa Markkinatiehen ja kaakossa Papinpolkuun. Kaavamuutos koskee kortteleita 3011, 3012, 

3013, 3014 ja osaa korttelista 3003 sekä vesi-, puisto- ja katualueita. 

1.3 Asemakaavan nimi ja tarkoitus 

Asemakaavan muutoksen nimi on Kirkonseudun asemakaavan muutos Plassin Kruununpuiston 

alueella. Asemakaavamuutoksen tarkoitus on lisätä rakennustehokkuutta rakentuneella alueella 

aivan keskusta-alueen lähituntumassa. Lisärakentaminen mahdollistaa alueella toimivien palvelu-

yritysten toiminnan kehittämisen ja uudisrakentamisen lisääntyneeseen tarpeeseen. Tehosta-

malla maankäyttöä pyritään säilyttämään Plassin kulttuurihistoriallisesti merkittävän alueen edel-

lytyksiä säilyä tiiviinä ja eheänä kaupunkirakenteena.  
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1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

2. Asemakaavan seurantalomake 

1.5 Luettelo kaavaa koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista 

1. Luontoselvitys: Kalajoen kaupunki – Keskustan osayleiskaava (Ala-Risku, Terhi, 2014). 

2. Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys – Keskustan osayleiskaava (Stadionark, Arkkitehtitoi-

misto Kristina Karlsson, Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy, 2013) 

3. Maisemaselvitys: Kalajoen kaupunki – Keskustan osayleiskaava (Serum Arkkitehdit Oy, 2013). 

4. Muinaisjäännösinventointi: Kalajoen kaupunki – Keskustan osayleiskaava (Mikroliitti Oy, 2015) 
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2  T I I V I ST E L M Ä  

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Kaavasuunnittelu on käynnistetty kaupunginhallituksen päätöksellä 15.8.2016 §177 ja saatettu vi-

reille asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 1.11.2018 alkaen. Kaavahanke 

kuulutettiin vireille Kalajokiseutu -lehdessä sekä kaupungin ilmoitustaululla. 

Kaupunginhallitus päätti __.__.20__ asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. Asema-

kaavan muutoksen valmisteluaineisto asetetaan julkisesti nähtäville loppuvuodesta 2018. Luon-

noksesta saatu palaute huomioidaan kaavaehdotusta valmisteltaessa.  

Kaupunginhallitus päätti __.__.20__ asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Asema-

kaavaehdotus oli nähtävillä __.__. - __.__.20__ välisen ajan. 

Kaupunginhallitus päätti esittää asemakaavan hyväksymistä kaupunginvaltuustolle kokoukses-

saan __.__.20__ § __. Kalajoen kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan __.__.20__ § __. 

2.2 Asemakaava 

Asemakaavamuutoksella tavoitellaan tiiviimpää kaupunkirakennetta lisäämällä kortteliin 3014 

sekä terveyskeskuksen alueelle rakennusoikeuden määrää ja korjaamalla AO/s-korttelin raken-

nusoikeutta selvemmin tulkittavaan muotoon. Kaavamuutoksella mahdollistetaan palvelujen ja 

asumisen kehittyminen ja kulttuurihistoriallisesti merkittävän alueen säilyminen arvokkaalla ta-

valla ohjaamalla rakentamista korjatuilla kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä. Rakentuneet puisto-

alueet huomioidaan kaavaratkaisussa osana kulttuurihistoriallista kokonaisuutta.  

Kaavamuutos koskee kortteleita 3011, 3012, 3013, 3014 ja osaa korttelista 3003 sekä vesi-, puisto- 

ja katualueita. Asemakaavan muutos on pinta-alaltaan 12,32 ha. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavan toteutuksesta vastaavat tonttien osalta pääasiassa yksityiset maanomistajat. Alu-

een kunnallistekninen verkosto on rakentunut, mutta uusien tonttien osalta voi tulla muutostar-

peita tarkemman suunnittelun edetessä ja uusien rakennushankkeiden toteutuessa. Tonttien si-

säisistä kunnallisteknistä muutoksista vastaa ensisijaisesti tontin omistaja. Asemakaavan toteut-

taminen voi alkaa kaavan saatua lainvoiman. 
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3  S U U N N I T T E LU N  L Ä H TÖ KO H DAT  

3.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijoittuu Kalajoen ydinkeskustan luoteispuolelle Plassille, jolla on voimassa Kir-

konseudun asemakaava. Plassi on toteutunut pääasiassa pientalovaltaisena asuinalueena, jolla si-

jaitsee myös kulttuurihistoriallisesti arvokas Plassin vanha markkinapaikka (kaava-alueen ulko-

puolella). Julkista rakennuskantaa alueella edustaa terveydenhuoltoa palvelevat rakennukset ja 

vanha Jokisuun koulurakennus. Kaavamuutosalue kuuluu historiallisen Plassin eteläpuoliseen ra-

kennusryhmään, johon rakentui 1700–1800-luvuilla maatilakeskuksia. Muutosalue on alueen si-

säisen liikenteen ja kyläkuvan kannalta tärkeässä paikassa, jossa Plassintie ja Markkinatie kohtaa-

vat muodostaen laajan avoimen risteysalueen.  

Suunnittelualue käsittää neljä asuinkorttelialuetta, yhden AL-korttelialueen, yhden rakennuksen 

käsittävän varastorakennusten tontin, opetustoimintaa palvelevan tontin, sosiaalitointa ja tervey-
denhuoltoa palvelevien rakennusten tontin sekä pieniä puistoalueita. Suunnittelualueella toimii 

palvelualan yrityksiä. Asuinkortteleissa on 1800–1900-luvuilla rakentuneita, useita korjaus- ja laa-

jennustöitä kokeneita suojelumerkittyjä pientaloja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Kaava-alueen sijainti opaskartalla. 
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3.1.1 Luonnonympäristö 

Kaavamuutosalueella ei ole varsinaista luonnontilaista ympäristöä, vaan hoidettuja puisto- ja ka-

tualueita. Pihat ovat pääosin nurmialueina, joilla kasvaa pensaita, lukuisia lehtipuita ja muutamia 
kuusia. Alueella kasvaa myös komeita mäntyjä ja terijoensalavia, jotka rajaavat puistoaluetta. 

Kruununpuisto jatkaa virkistysreittiä, joka nousee jokirannasta Plassintien länsipuolella olevaan 

Pikkupuistoon. Jokisuun koulun edessä kasvaa suuria vanhoja mäntyjä ja kevyen liikenteen väylä 

kulkee puustoisen alueen lävitse lyhyellä matkalla. 

 

 

Kuva 2. Kevyen liikenteen väylä Jokisuun koulun edustalla. 

 

Kallioperä suunnittelualueella on kvartsi- ja granodioriittialuetta. Suunnittelualueen pintamaat 
ovat pääosin karkeaa hietaa ja pohjamaa hienoainesmoreenia. Maanpinta on noin 8-9 metriä me-

renpinnan yläpuolella. Selvitysalue sijaitsee Perämereen laskevan Kalajoen suun tuntumassa. Suo-

menselän vedenjakaja-alueelta alkunsa saava Kalajoki on 110 km pitkä, Suomen mittakaavassa 

suurehko joki, jonka valuma-alueen koko on 4260 km². Kalajoen vesi on runsashumuksista ja rau-

tapitoista. Kalajoen virtaamassa ja vedenkorkeudessa on suuria vaihteluita. Lumien sulamisvesistä 

tai jääpadoista aiheutuvia tulvia on lähes vuosittain. Alaville rannoille tulva voi nousta nopeastikin, 

mikä lisää tulvasuojelun tarvetta. (Serum, 2013.) Kaava-alueella ei ole varsinaista luonnontilaista 

ympäristöä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Maisemaselvitys, vesi ja vedenjakajat. (Serum, 2014). 
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Kaava-alueen läheisyydessä ja osittain myös kaava-alueella sijaitsee maakunnallisesti merkittävä 
tulvaniittyalue. Tulvaniittyalueet ovat kasvilajistonsa puolesta tärkeimpiä Pohjanmaalla esiinty-

vien uhanalaisten kasvilajien osalta. Tulvaniittyjen ollessa veden alla ne ovat tärkeitä kevätkutuis-

ten kalojen lisääntymisalueita ja poikasten elinalueita. Tulvaniittyalue tulee jättää rakentamisen 

ulkopuolelle. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 4. Ote maisemaselvityksen kasvillisuus ja luontoarvot -kartasta (Serum, 2014). 

 

Pienilmasto 

Suunnittelualue sijoittuu osin pienilmastoltaan suotuisalle alueelle, jossa puusto suojaa vallitse-

vilta tuulilta, paikoin laajat puuttomat alueet lisäävät tuulisuutta. Päätuulensuunta rannikolla on 

lounas–koillinen. Suunnittelualueen pohjoisosa sijoittuu avoimen rantatörmän kohdalle ja on 

avointa pihaa, jolla lounaasta koilliseen puhaltavat tuulet voivat päästä voimistumaan. Tuulisuutta 

voidaan vähentää suojaavalla, monikerroksisella kasvillisuusvyöhykkeellä sekä rakennusten tar-

koituksen mukaisella sijoittelulla. Perämeri vaikuttaa rannikon ilmastoon lämmittämällä sitä syk-

syisin sekä toisaalta viilentämällä sitä keväisin ja alkukesäisin.  

Maisema 

Plassintien itäpuolella katutilaa rajaavat tehokkaasti pientalojen vaihtelevat julkisivut ja länsipuo-
lella katua rajaavat pihojen istutetut koivu- ja kuusirivit sekä haavat. Suunnittelualueen pohjois-

osan rakentumaton piha-alue hahmottuu tiiviin pientaloalueen lomassa avoimena alueena, jolla 

rakennukset erottuvat selvästi muusta ympäristöstä. Kaavamuutosaluetta pohjoisesta lähestyttä-

essä suunnittelualueen pohjoisosa ilmestyy näkökenttään mutkan takaa ja muodostaa katseen 

kiintopisteen. Avoin piha ei jäsennä risteysaluetta, vaan risteys havaitaan vasta läheltä ja siitä il-

moittaa opaste valtatielle 8. 

Markkinatiellä kaavamuutosalue hahmottuu matalana ja laajana alueena, jossa rakennukset si-

joittuvat etäälle tiestä. Raahentie hahmottuu koivujen varjostamana pihakatuna, jonka pihapiirit 

ovat tiiviitä, vaihtelevia ja pienimittakaavaisia. Raahentien ja Plassintien risteys on avoin ja kat-

seen kiinnittää vanha viljamakasiini muutoin tyhjällä tontillaan. Kaavamuutosalue on havaittavissa 

myös Kalajoen vastarannalta. Metsäisen rinteen päällä erottuu Pikkupuiston muodostama aukko 

maisemassa, josta kaavamuutosalueen pohjoisosa näkyy kauas. 

Pohjavesialueet 

Suunnittelualueelle ei sijoitu pohjavesialueita. 



Kalajoen kaupunki | Plassin Kruununpuiston asemakaavan muutos 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

8 

 

3.1.2 Rakennettu ympäristö 

Kaavamuutosalueen ympäristössä pientalot ovat 1–1½ -kerroksisia, runkosyvyydeltään maksimis-

saan 8 metriä ja pohjamuodoltaan suorakaiteita tai L-muotoisia. Kuistit liittyvät pitkiin julkisivuihin 
yleensä harjakattoisina ja siivet päätyjulkisivuihin pulpettikattoisina ulokkeina. Piharakennukset 

ja sisäänkäynnit sijoittuvat pihan puolelle. Kattomateriaalit vaihtelevat laajalti, mutta useimmin 

toistuu alueelle perinteisin kolmiorimahuopa mustana ja punaisena. Rakennukset ovat pääosin 

vaakapontti- tai pystylomalaudoituksella verhoiltuja, mutta lähialueen 70–90-luvuilla valmistu-

neissa rakennuksissa näkyy myös tiiliverhoilua. Terveyskeskuksen rakennukset ovat vaaleita rapa-

tulla pinnalla olevia rakennuksia. Rakennukset ovat matalia I ja II kerroksisia sekä tummakattoisia. 

Raahentiellä on 1800–1900-luvuilla rakentuneita pienimittakaavaisia tupia, joita on laajennettu ja 

korjattu eri vuosikymmeninä hyvin vapaalla kädellä. Kadunpätkälle muodostuu tiivis rakennusten 

ketju, jossa tuvat ja aitat rajaavat katua ja muodostavat hyvin pieniä etupihoja, jolloin varsinainen 

piha jää rakennusten taakse. Alueen identiteetti on kärsinyt rakennusten ulkoasuun kohdistunei-

den korjausten sekä uudisrakentamisen myötä. 

  

  

Kuva 5. Rakennettua ympäristöä kaava-alueella Raahentien ja Plassintien varrelta. 

 

Museovirasto on luetteloinut Plassin vanhan markkinapaikan valtakunnallisesti arvokkaaksi alu-

eeksi. Kaavamuutosalue sijoittuu markkinapaikalta etelään, jonne rakentui maatilakeskuksia 

1700–1800-luvuilla. Raahentie on osa vanhaa Pohjanmaan rantatietä. Kaavamuutosalueella sijait-

see useita sr-2 -merkittyjä pientaloja, sr-1 -merkitty viljamakasiini ja korttelilla 3011 on /S -mer-

kintä sekä korttelin 3003 tontilla 8 olevalla rakennuksella sr-1 -merkintä. Suojelumerkinnöillä on 

pyritty säilyttämään ympäristön luonnetta ja yhtenäinen kyläkuva. 
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Kuva 6. Kaavamuutosaluetta peruskartalla (Mk 1:20000) vuosien 1954 ja 1979 tilanteiden mukaisina. 

Markkinatiellä rakennukset sijoittuvat etäälle tiestä ja toisistaan muodostaen Plassin leveintä ka-

tutilaa. Rakennuskanta on monipuolinen, eikä hahmotu kokonaisuutena. Suunnittelualueen ra-

kennukset ovat Markkinatiellä yksikerroksisia ja pohjamuodoltaan perinteistä pidempiä suorakai-

teita. Niissä on alueelle poikkeukselliset mustat profiilipeltikatot ja rajaamattomat piha-alueet. 
Risteysalueen eteläpuolella olevassa korttelissa toinen päärakennuksista on keltaiseksi peitto-

maalattu ja valmistunut 1993, mutta toistaa 1900-luvun alun ikkunajakoa ja ulkoverhouksen yksi-

tyiskohtia. Toinen päärakennus on valmistunut 1987 ja edustaa toisenlaista tyyliä. Se on pu-

naiseksi peittomaalattu ja korostettu valkoisilla yksityiskohdilla, pystypaneeliverhouksella ja tum-

milla neliömäisillä ikkunoilla tuuletusluukkuineen. Samanlaista aukotusta on tien toisella puolella 

jälleenrakennuskauden rakennusten korjatuissa julkisivuissa. 

Rakennettu kulttuuriympäristö 

Kaavamuutosalue sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön alueelle 

sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeälle alueelle. Rakennetun kult-
tuuriympäristön rajaus on esitetty kaavassa. Alueella sijaitsee kolme rakennusta, jotka on inven-

toitu ja arvotettu Kalajoen rakennetun kulttuuriympäristön selvityksen yhteydessä vuonna 2013. 

Rakennukset ovat Jokisuun koulu, Kalajoen 1950-luvun kunnansairaala ja Kruunun puoji. 
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Plassintien ja Raahentien risteyksessä on muuten tyhjällä tontilla Kruunun puoji, suurikokoinen 
punamullattu entinen viljamakasiini vuodelta 1753. Aitan noppamaista massoittelua toistavat 

Plassintiellä vaalein sävyin peittomaalatut jälleenrakennuskauden talot. Santaholman sahan 

1900-luvun alun työläisasunnoista jäljellä on enää vain yksi. Nämä Plassintien itäpuoliset raken-

nukset rajaavat onnistuneesti katutilaa sijoittuen pitkä sivu tiensuuntaisesti lähelle katua. Niiden 

julkisivuja on muutettu myöhemmille aikakausille tyypillisin tavoin ja alueen kyläkuva ei ole yhte-

näinen. Plassintien länsipuolella jälleenrakennuskaudella ja sen jälkeen valmistuneet talot sijoit-

tuvat etäälle tiestä ja katua rajaavat puut ja kasvillisuus. 

 

Kuva 7. Ote maisemaselvityksen kulttuuriympäristö -kartasta (Serum, 214). 

Jokisuun koulu sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän Plassin alueen kokonaisuuteen. Jokisuun 

koulu, entinen kruununmakasiini, on rakennettu vuonna 1861 ja se sijoittuu puistomaiseen män-

tyjä kasvavaan ympäristöön terveyskeskuksen ja Plassintien viereen. Korjauksen jälkeen vuonna 

1927 rakennukseen sijoitettiin koulu. Koulu lakkautettiin vuonna 2005 ja tiloissa toimii nykyisin 

käsityökeskus. Näkyvästi Plassintien ja Raahentien kulmaan sijoittuva koulurakennus on kaksiker-

roksinen aumakattoinen hirsirakennus. Katon harjalla on rakennukselle erityistä identiteettiä an-

tavat elegantit kattolyhdyt.  

 

Kuva 8. Jokisuun koulu, joka toi-

mii nykyisin käsityökeskuksena. 
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Suunnittelualueella sijaitsee Kalajoen terveyskeskus. Terveyskeskuksen rakennuksista yksi osa on 
1950-luvulla rakennettu kaksikerroksinen, oman aikakautensa pelkistettyjä tyylipiirteitä noudat-

tava sairaalarakennus. Julkisivuissa on vaalea rappaus ja aumakaton katteena sementtitiili. Ter-

veyskeskuksen uudemmat osat ovat matalia, yksikerroksisia ja punasävyisin konesaumatuin pel-

tikattein toteutettuja. 

 

Terveyskeskusta ympäröivät alueet ovat alkuvuosina olleet rakennettua puutarhaa kulkuväyli-

neen ja istutuksineen. Samaa puutarharakennetta on toteutettu pienemmässä mittakaavassa 

myös Jokisuun koulun kiinteistöllä (kouluna vuodesta 1927).  

 

Kuva 9. Terveyskeskus. 

Kuva 10. Ote vuoden 1947 

ilmakuvasta (Kalajoen kau-

pungintalon arkisto). Plas-

sintie ja Raahentie olivat 

tuolloin pääkulkuyhteys 

Oulun suuntaan (Pohjan-

maan rantatie). Asutusta 

on muodostunut Raahen-

tien varteen molemmin 

puolin. Kalajoen pappila 

puutarhoineen näkyy ku-

van alareunassa. Kalajo-

kea on käytetty tukinui-

tossa Kalajokisuulle. 
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Muinaisjäännökset 

Keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä on tehty muinaisjäännösinventointi vuonna 2015 (Mik-

roliitti Oy). Inventoinnissa ei asemakaavan muutosalueelta löytynyt muinaisjäännöksiä. Vanha kir-

konpaikka, jonka paikalla on muistomerkki, sijoittuu pappilan ja terveyskeskuksen viereen. Pai-

kalla ei tehty koekuoppia – siitä huolimatta on oletettavaa, että jokeen vyöryneestä kirkosta tus-

kin on mitään arkeologisesti tutkittavaa säilynyt. 

 

 

 

 

Palvelut, työpaikat ja väestö 

Suunnittelualueella on kattavasti terveydenhuoltoon liittyviä palveluita. Kaupungin terveyden-

huoltopalvelut, kuten neuvola, hammashuolto ja terveyskeskuspalvelut sijoittuvat kaavoitetta-

valle alueelle. Lisäksi alueella toimii muutamia yksityisiä hoitolaitoksia kaava-alueen pohjois-

osassa sekä käsityökeskus terveyskeskuksen vieressä vanhalla Jokisuun koululla. Terveyskeskuk-

sen viereen on suunnitteluvaiheessa yksityinen ikäihmisten palveluyksikkö 70 asukkaalle. Suun-

nittelualueen läheisyyteen sijoittuu Kalajoen seurakunnan vanha pappila ja valtatien 8 itäpuolelle 

Kalajoen kaupallinen keskusta-alue sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluita. 

  

Liikenne 

Plassintie on Plassin alueen keskeisin kokoojakatu. Liikenne ohjautuu Plassintieltä Markkinatielle 

ja edelleen valtatielle 8 ja keskustaan. Plassintie jatkuu Kasarmintienä kaupungin keskustaan val-

tatien 8 alitse. Plassintien kautta tapahtuu myös osa Lepistönperän asuinalueen liikenteestä kes-

kustaan, mutta voimassa olevassa Kirkonseudun asemakaavassa on osoitettu tielinjaus Änkilän-

tielle, joka toteutuessaan keventäisi Plassintiehen kohdistuvia liikennemääriä. 

 

Plassintien itäpuolella on korotettu kevyen liikenteen väylä. Markkinatien pohjoispuolella on vi-

herkaistalla erotettu kevyen liikenteen väylä, joka erkanee Markkinatiestä ja jatkuu Plassintielle 

korttelin 3017 pohjoispuolelta. Kaavamuutosalueelle sijoittuva Raahentien osuus on kevyelle lii-
kenteelle varattu kapea tie, jolla rakennuspaikalle ajo on sallittu. 

 

Kuva 11. Ote muinaisjäännösinventoinnin raportista. Kartalla näkyvät numeroinnit 35 ja 36 kaava-alu-

een välittömässä läheisyydessä viittaavat raportin taloluetteloon. 
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Kunnallistekniikka 
Kaava-alue sijoittuu kunnallisen viemäri- ja vesijohtoverkoston varrelle. Vesi-, hulevesi- ja jäteve-

siverkoston lisäksi alueella on kaukolämpöverkosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Maanomistus 

Suunnittelualueen maa-alueita on osin yksityisessä omistuksessa ja osin kaupungin omistuksessa. 

Risteysalueen pohjoispuolen rakentumattomat alueet ovat pääosin kaupungin omistuksessa. Kau-
pungin omistuksessa olevat alueet koostuvat puisto- ja katualueista, terveyskeskuksen alueesta 

sekä korttelin 3003 tontista 9, joka on voimassa olevassa kaavassa osoitettu asuinkerrostalojen 

korttelialueeksi. 

 

Kuva 13. Suunnittelualueen maanomistus. Harmaalla kuvatut alueet ovat kaupungin omistuksessa. 

Kuva 12. Alueen kunnallistekniikka. Pu-

naisella värillä on esitetty viemärit, sini-

sellä vesijohdot, ruskealla kaukolämpö 

ja vihreällä hulevesiputkisto. 
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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 mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on 

edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toimin-

nassa. 

Valtioneuvosto on tehnyt 30.11.2000 päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. 

Päätös tuli voimaan 26.11.2001. Valtioneuvosto on 14.12.2017 päättänyt valtakunnallisten aluei-

denkäyttötavoitteiden uudistamisesta. Tavoitteita uudistettiin siten, että ne koskevat nykyistä ra-

jatummin keskeisimpiä valtakunnallisia näkökohtia ja ovat nykyistä selkeämpiä. Päätös tuli voi-

maan 1.4.2018. Päätöksellä korvattiin aikaisemmin tehdyt päätökset.  

Valtioneuvoston päätöksessä uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu viiteen 
asiakokonaisuuteen: 

• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

• Tehokas liikennejärjestelmä 

• Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Plassin Kruununpuiston asemakaavan muutoksessa huomioidaan valtakunnalliset alueidenkäyt-

tötavoitteet. 

4.2 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 

Ympäristöministeriön 17.2.2005 vahvistamassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa alue kuu-

luu taajamatoimintojen alueeseen (A). Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja 
muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Maa-

kuntakaavan uudistus on käynnissä ja ensimmäinen vaihemaakuntakaava on hyväksytty 

2.12.2013 ja vahvistettu 23.11.2015. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaava hyväk-

syttiin maakuntavaltuustossa 7.12.2016 ja on kuulutettu voimaantulleeksi 2.2.2017. 3. Vaihemaa-

kuntakaava on hyväksytty 11.6.2018. 

 

 

 

 

 

Kuva 14. Ote Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavasta. 
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Ensimmäisessä vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on esitetty taajamatoimintojen alueeksi 
(A-1). Maakuntakaavan taajamatoimintojen alueen suunnittelumääräyksien mukaan yksityiskoh-

taisemmassa suunnittelussa tulee alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja mitoituksessa kiinnittää 

erityistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien toiminnallistaloudelliseen edullisuuteen, 

ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin. Lisämerkintä -1 osoittaa, että alu-

een yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa huomioon maankohoamisran-

nikon erityispiirteet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 15. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihemaakuntakaavasta. 

Toisessa vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu alueelle, jota tulee kehittää merelli-

senä matkailualueena palveluin sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön virkistys- ja vapaa-aikatoi-

minnoin (mv-5). Kalajoelle on osoitettu myös Kalajoen matkailukaupunki -merkintä (kk-6), jolla 

osoitetaan kansainvälisenä matkailu- ja kaupunkikeskuksena kehitettävä alue. Alue on maaseu-

dun kehittämisen kohdealuetta (mk-6), jolla on kiinnitettävä erityistä huomiota Kalajoen veden-

laadun parantamiseen. Lisäksi alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaalle rakennetun kulttuuriym-

päristön alueelle. 

 

Kuva 16. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihemaakuntakaavasta. 
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Kolmannessa vaihemaakuntakaavassa on käsitelty pohjavesi- ja kiviainesalueet, mineraalipoten-
tiaali- ja kaivosalueet, Oulun seudun liikenne ja maankäyttö, tuulivoima-alueiden tarkistukset sekä 

Vaalan ja Himangan kaavamerkintöjen tarkistukset. Suunnittelualueen osalta 3. vaihekaava ei 

aseta erityisiä määräyksiä kaavassa käsiteltyihin teemoihin liittyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 17. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihemaakuntakaavasta. 

4.3 Yleiskaava 

Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Keskustaajaman osayleiskaava vuodelta 1993. Siinä 

alueelle on esitetty yksityisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PK), pientalovaltaista asuntoaluetta 

(AP), pientalovaltaista asuntoaluetta suojelumerkinnöin (AP/s), julkisten palveluiden ja hallinnon 
aluetta suojelumerkinnöin (PY/s) sekä virkistysaluetta (V). Osayleiskaava on pääosin vanhentunut. 

Osayleiskaavan muutos- ja laajennustyö on käynnistynyt helmikuussa 2015. Keskustan osayleis-

kaavaa laaditaan oikeusvaikutteisena kaavana. Kaavaluonnos oli nähtävissä tammi–helmikuussa 

2015. Kaavaluonnoksessa muutosalueelle on osoitettu palvelujen ja hallinnon aluetta (P) julkisten 

palvelujen ja hallinnon aluetta (PY) ja pientalovaltaista asuntoaluetta (AP) sekä virkistysaluetta (V-

2). 

   

Kuva 18. Vasemmalla ote oikeusvaikutuksettomasta yleiskaavasta ja oikealla ote Keskustan osayleiskaava-

luonnoksesta. 
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4.4 Asemakaava 

Alueella on voimassa Kirkonseudun asemakaava Plassin osa-alue vuodelta 1986. Kortteliin 3014 

on AL–merkinnällä osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Korttelin ton-
teille 1 ja 2 on osoitettu 500 k-m2 rakennusoikeus. Alueen keskellä on puistoalue (VP), jolle on 

osoitettu ohjeellinen leikkikenttä -merkintä. 

Kortteli 3011 on pääasiassa AO/S-merkinnällä osoitettua erillispientalojen korttelialuetta, jolla 

ympäristön luonne tulee säilyttää. Tonteille on osoitettu ohjeellisen rakennuspaikan rakennus-

oikeus, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa sallitun rakennusoikeuden, mikäli puretaan sr-1 tai sr-

2 merkinnällä osoitettu päärakennus, ja toinen luku ilmoittaa sallitun rakennusoikeuden, mikäli 

säilytetään sr-1 tai sr-2 merkinnällä osoitetut päärakennukset. Rakennusoikeus vaihtelee 

60/100–150/250 k-m² välillä. Korttelin eteläkärkeen on osoitettu varastorakennusten kortteli-

aluetta, jolla ympäristön luonne tulee säilyttää (TV/S), ja jolla sijaitsevaa sr-1 -merkittyä raken-

nusta ei saa ilman pakottavaa syytä purkaa. 

Kortteliin 3003 tonteille 1-7, kortteleihin 3012 ja 3013 on osoitettu erillispientalojen korttelialu-

etta AO ja AO/s merkinnöin. Tonteille on osoitettu ohjeellisen rakennuspaikan rakennusoikeus, 

jossa ensimmäinen luku ilmoittaa sallitun rakennusoikeuden, mikäli puretaan sr-1 tai sr-2 mer-

kinnällä osoitettu päärakennus, ja toinen luku ilmoittaa sallitun rakennusoikeuden, mikäli säily-

tetään sr-1 tai sr-2 merkinnällä osoitetut päärakennukset. Rakennusoikeus vaihtelee 40/60-

150/300 k-m2 välillä. AO-tonteilla rakennusoikeutta on 200-250 k-m2. 

 

Kuva 19. Ote Kirkonseudun ajantasa-asemakaavasta. 

Vuodelta 1986 olevassa rakennuskaavassa (nyk. asemakaava) on voimassa yleismääräykset; 

Alueella olemassa olevissa rakennuksissa tai niiden osissa saadaan suorittaa korjaaminen uudis-

rakentamiseen verrattavalla tavalla sen estämättä, mitä on määrätty rakennuksen kerrosluvusta 

ja rakennuksen enimmäiskerrosalasta sekä rakennuksen kellari- tai ullakkokerroksessa sallitusta 

kerrosalaan laskettavasta rakennusoikeudesta. 

Rakennusten tulee suuruudeltaan, muodoltaan ja materiaaleiltaan muodostaa olemassa olevien 

rakennusten kanssa yhtenäinen kokonaisuus. 
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Puistot on ympäröitävä suojaistutuksilla. 

LT- ja LYT- alueilla on liittymien pitäminen kielletty muissa kuin kaavassa osoitetuissa kohdissa. 

Lisäksi terveyskeskuksen alueella on voimassa Kirkonseudun asemakaavan muutos, Kanta-alue, 

Merenoja, Plassi ja Etelänkylä vuodelta 2000. Kaavassa alueelle on osoitettu sosiaalitointa ja ter-

veydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS). Pieni s -merkintä lisäksi osoittaa kult-

tuurihistoriallisesti arvokasta aluetta, jolla rakennuksia ympäristöineen tulee hoitaa niiden kult-

tuurihistoriallisen arvon edellyttämällä tavalla. Rakennusoikeutta terveyskeskuksen tontille on 

osoitettu 6000 k-m2. 

Vuodelta 2000 olevassa rakennuskaavassa (nyk. asemakaava) on voimassa yleismääräykset; 

Kokonaan tai pääasiallisesti maanpinnan yläpuolella olevaa kellarikerrosta ei saa rakentaa. 

Yli yksikerroksisten rakennusten alueilla tulee rakennussuunnitteluvaiheessa tehdä riittävät poh-

jatutkimukset rakennusten perustamistavan määrittämiseksi. 

LT- ja LYT alueilla on liittymien pitäminen kielletty muissa kuin kaavassa osoitetuissa kohdissa. 

AP-, AR- ja AL -alueilla on varattava vähintään 1 autopaikka asuntoa kohden. 

KLT- ja LH -alueilla tulee rakentaa vähintään 1 autopaikka 75 kerrosneliömetriä kohden. 

Alueella olemassa olevissa rakennuksissa tai niiden osissa saadaan suorittaa korjaaminen uudis-

rakentamiseen verrattavalla tavalla sen estämättä mitä edellä on määrätty alueen käyttötarkoi-

tuksesta silloin kun korjaaminen ei muuta rakennuksen tai sen osan rakennusluvassa määrättyä 

käyttötarkoitusta. 

4.5 Muut suunnitelmat 

Rakennusjärjestys 

Rakennusjärjestys on hyväksytty Kalajoen kaupunginvaltuustossa 30.1.2003 § 9. 

Rakennuskiellot 

Suunnittelualue ei ole rakennuskiellossa. 

Pohjakartta 

Suunnittelualueelle on tehty numeerinen pohjakartta vuoden 1998 ja 2007 ilmakuvausten perus-
teella. Karttaa on pidetty ajan tasalla maastomittauksin. Korkeuskäyrät on vuonna 2012 muutettu 

N2000-järjestelmään. Pohjakartan tarkistusta on tehty syksyllä 2018. 
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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 

Kaavan laatimisen tarve syntyi maanomistajien haettua lisärakennusoikeutta omistamilleen kiin-

teistöille vuonna 2016 korttelissa 3014. Alueelle on syntynyt uusia tavoitteita vuoden 2018 aikana, 

jolloin kaava-alueen rajausta laajennettiin koskemaan myös terveyskeskuksen ympäristöä kortte-

lissa 3003. Asemakaavan muutoksella tarkastellaan voimassa olevan asemakaavan toteutumista 

ja muutostarpeita. 

5.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Alueen kaavoittaminen on aloitettu Kiinteistö Oy Plassinpalvelun jätettyä kaavamuutoshakemuk-

sen koskien yhtiön omistamia kiinteistöjä Kirkonseudun asemakaavan korttelissa 3014. Kaava-

hanke on käynnistetty kaupunginhallituksen päätöksellä 15.8.2016 §177 sekä laajempana 

15.10.2018 § 315 ja samalla saatettu vireille. 

5.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

5.3.1 Osalliset 

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, Museovirasto sekä Kalajoen 

kaupungin tekninen- ja ympäristölautakunta. Muita toimijoita alueella ovat Elisa Oy, Elenia Verkko 

Oy, Kalajoen Lämpö Oy sekä Osuuskunta Valkeavesi. Alueella toimivia yhdistyksiä ovat Plassin ky-

läyhdistys, Kalajoen yrittäjät ry sekä Kalajoen kotiseutuyhdistys ja Kalajoen omakotiyhdistys. 

5.3.2 Vireilletulo 

Kalajoen kaupunginhallitus päätti saattaa kaavahankkeen vireille kokouksessaan 15.8.2016 § 177. 

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 

1.11.2018 alkaen. Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu osallisille kirjeitse, kaupungin ilmoitustau-
lulla sekä kaupungin ilmoituslehdissä ja nettisivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaa-

vaselostuksen liitteenä (Liite 1). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa 

kaavaa valmisteltaessa. 

5.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Kaavaluonnosaineiston nähtävillä olosta tiedotetaan osallisia kirjeitse. Kuntalaisia tiedotetaan 

kaupungin ilmoituslehden ”Kaupungin kuulutukset”-osiossa. Kaava-aineisto on nähtävillä kaupun-

gin kotisivuilla www.kalajoki.fi ja kaupungintalolla. 

Kaavaluonnosaineisto asetetaan julkisesti nähtäville MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti. Kaavaluon-

noksen nähtäville asettamisesta kuulutettiin kaupungin kuulutuslehdessä sekä www-sivuilla osal-
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listen kuulemista varten. Kaavan valmisteluun osallistuu virkamiehiä mm. maankäytön, rakennus-

valvonnan ja kunnallistekniikan toimialoilta. 

Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Jokilaaksojen pelastus-

laitokselta, Osuuskunta Valkeavedeltä, Elisa Oyj:ltä, Elenia Verkko Oy:ltä sekä Kalajoen tekniseltä- 

ja ympäristölautakunnalta. 

Kaavaluonnoksen palaute (täydennetään valmisteluaineiston nähtävilläolon jälkeen) 

Kaavaehdotus (täydennetään kaavaehdotusta valmisteltaessa) 

Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, Kalajokiseutu -lehdessä sekä kau-

pungin kotisivuilla. (Täydennetään kaavoituksen edetessä) 

5.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua ei ollut tarpeen järjestää, sillä kaavahankkeen muutokset 

eivät ole vaikutuksiltaan valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävä. Myöhemmin järjestet-

tävän viranomaisneuvottelun tarve selviää valmisteluaineiston nähtävilläolon jälkeen (MRL 66 §). 

5.4 Asemakaavan tavoitteet 

5.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Asemakaavamuutoksella tavoitellaan yhdyskuntarakenteen tiivistämistä nostamalla rakennuste-

hokkuutta ja luomalla uusia tontteja palvelutoimintaan. Lisääntyvä rakennusoikeus mahdollistaa 

alueella toimivien palveluyritysten toiminnan laajenemisen ja kehittämisen sekä uusien toimijoi-
den tulevat hankkeet. Samalla pyritään säilyttämään ja parantamaan Plassin alueen edellytyksiä 

säilyä merkityksellisenä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana kokonaisuutena, millä on myös mat-

kailullista arvoa. Asuinrakennusten korttelit sijaitsevat kyläkuvallisesti merkittävässä paikassa, 

jossa Plassintie ja Markkinatie kohtaavat. Terveyskeskuksen välittömään läheisyyteen mahdollis-

tettavalla lisärakentamisella haetaan muutosta kohti tiiviimpää, korkeampaa ja viihtyisämpää 

kaupunkirakennetta aivan keskusta-alueen tuntumassa. Uudisrakentamista pyritään ohjaamaan 

alueen kulttuurihistoriallisesti arvokasta kaupunkirakennetta kunnioittaen. 

5.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Täydennetään kaavavalmistelun edetessä. 
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6  A S E M A K A AVA N  KU VA U S  

6.1 Kaavan rakenne 

Asemakaavaratkaisussa pyritään huomioimaan alueelle ominaiset piirteet ja toiminnot sekä alu-

eella toimivan terveyskeskuksen kehittäminen ja sen toiminnan säilyminen. Alueelle on ollut ta-

voitteena muodostaa palveluiden laajentumisen mahdollisuuksia, joten erilaisille yksityisille pal-

veluille osoitettujen tonttien kaavoittaminen tukee tätä tavoitetta. Kaavamerkinnät voivat tarken-

tua kaavatyön edetessä.  

Asemakaava-alueelle sijoittuu kaksi palveluille varattua korttelialuekokonaisuutta, useita erillis-

pientalojen korttelialueita sekä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten kort-

telialue välittömästi suojeltavien rakennusten korttelialueen viereen. Lisäksi alue käsittää katu- ja 

virkistysaluetta sekä vesialuetta. 

6.1.1 Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on 12,32 ha. Korttelin 3014 P-korttelialue on kooltaan 0,64 ha, ja sille si-

joittuu kaksi tonttia, joiden sallitut rakennusoikeudet ovat 1000 k-m² ja 350 k-m². Kortteliin 3003 
osoitettu palvelurakennusten korttelialue on kooltaan 0,65 ha ja sallittua rakennusoikeutta osoi-

tetaan 3500 k-m2, jolloin tehokkuudeksi muodostuu e=0,54. Koko kaava-alueella palveluraken-

nusten korttelialueiden (P) tehokkuudeksi muodostuu e=0,38. Erillispientalojen korttelialuetta 

kaavalla osoitetaan 2,54 ha ja sallittua rakennusoikeutta vaihdellen 100-400 k-m2 tontin koosta 

riippuen, mikä koko kaava-alueella tarkoittaa tehokkuutta e=0,19. Sosiaalitointa ja terveyden-

huoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS) muodostuu noin 1,80 ha ja sallittua raken-

nusoikeutta osoitetaan 10 000 k-m2, jolloin tehokkuudeksi muodostuu e=0,56. Suojeltavien ra-

kennusten korttelialuetta (SR-2) muodostuu kahdelle tontille yhteensä 0,59 ha ja sallittua raken-

nusoikeutta 1250 k-m2, mikä tarkoittaa tehokkuutta e=0,21. Toimitilarakennusten korttelialueelle 

(KTY) osoitetaan sallittua rakennusoikeutta 400 k-m2 1679 m2 suuruiselle tontille tehokkuuden 
ollessa näin ollen e=0,24. 

 

Korttelialueiden, viheralueiden ja katualueiden pinta-alat ja rakennusoikeudet esitetään katta-

vammin erillisellä asemakaavan seurantalomakkeella. 

 

Pysäköinti 

Suunnittelualueella on käytetty palvelurakennusten korttelialueilla pysäköintinormina korttelissa 

3014 tonteilla 1 ja 2 yhtä autopaikkaa 50 kerrosneliömetriä kohden ja korttelissa 3003 tontilla 11 

yhtä autopaikkaa 100 kerrosneliömetriä kohden. Autopaikoituksen suunnittelussa tulee huomi-

oida kevyen liikenteen turvallinen toteutus ja riittävät istutuskaistat jakamaan paikoitusalueita. 
Rakennusten suunnittelussa tulee varata riittävästi tilaa pysäköinnin toteuttamiselle, sillä pysä-

köintiin varattuja korttelialueita ei kaavalla muodosteta erikseen. 

6.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Asemakaavan muutoksella suunnittelualue tulee palveluille varattujen korttelialueiden osalta ra-

kentumaan nykyistä tehokkaammin. Luontoarvoja alueella ei joen rannassa olevan tulvaniityn li-

säksi ole, eikä ranta-alueelle ole muutoksessa esitetty uusia rakennuspaikkoja. Rannan ja Plassin-

tien väliselle alueelle selkeytetään rakennusoikeus -merkintää. Kaavamuutoksessa tavoitteena on 

ollut osoittaa tontteja yksityisten palveluiden tarpeisiin, minkä kaavaratkaisu mahdollistaa uuden 

tontin myötä. Samassa yhteydessä oli tarpeen tarkastella myös terveyskeskuksen tulevaisuuden 
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tarpeet. Hyvin toteutettuna alueesta muodostuu viihtyisä kokonaisuus, jossa huomioidaan alueen 

kulttuurihistorialliset arvot. 

6.3 Aluevaraukset 

Kaavamuutoksella osoitetaan muutoksia aluevarauksiin ja tarkastellaan voimassa olevan kaavan 

toteutumista alueella. Alueen rakentamisen tehokkuus nousee palveluille varatuilla korttelialu-

eilla sekä terveyskeskuksen tontilla. Pysäköintialueet tulee toteuttaa tonttien sisäisinä, joten niille 

ei ole kaavassa varattu erikseen korttelialueita. 

Korttelialueet 

Palvelurakennusten korttelialue -merkinnällä (P) on osoitettu luonnoksen mukainen kortteli 3014 

ja korttelin 3003 tontti 11. Palvelurakennusten korttelialueille muodostuu luonnoksen mukaisesti 

yhteensä kolme tonttia. Kortteliin 3014 on esitetty sallittua rakennusoikeutta yhteensä 1350 k-m2 

ja kerrosluvuksi Iu ¾. Korttelin 3003 tontille 11 on osoitettu sallittua rakennusoikeutta 3500 k-m2 

ja kerrosluvuksi III. 

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue -merkinnällä (YS) on osoi-

tettu korttelin 3003 tontti 10, joka käsittää nykyisen terveyskeskuksen ympäristön. Luonnoksen 

mukaisesti sallittua rakennusoikeutta tontilla on yhteensä 10 000 k-m2 ja kerrosluku saa olla enin-

tään III.  

Toimitilarakennusten korttelialue -merkinnällä on osoitettu korttelin 3003 tontti 12. Sallittua ra-

kennusoikeutta tontilla on yhteensä 400 k-m2, josta enintään 30 % saa käyttää asuinhuoneistoja 

varten. Tontilla 12 suurin sallittu kerrosluku on II. 

Erillispientalojen korttelialue (AO ja AO/s) -merkinnällä osoitetut tontit säilyvät muutoksessa, eikä 

uusia tontteja osoiteta. Tonttien sallitun rakennusoikeuden määrät tarkistetaan ja merkintätapaa 

yksinkertaistetaan. Myös muut tontteja koskevat merkinnät tarkistetaan. Rakennuksia ei merkitä 

suojeltaviksi erikseen, sillä ne sisältyvät valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympä-

ristön rajauksen sisälle (rky-1). Rajauksen sisälle jäävillä alueilla uudis- ja korjausrakentaminen ja 

muut suoritettavat toimenpiteet on sopeutettava rakennetun kulttuuriympäristön ominaispiirtei-
siin, kaupunkikuvallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja maisemallisiin arvoihin. Erityistä huomioita tulee 

kiinnittää rakennusten mittakaavaan, mittasuhteisiin ja materiaalivalintoihin. Aluetta koskevista 

merkittävistä suunnitelmista ja toimenpiteistä on museovirastolle varattava tilaisuus lausunnon 

antamiseen. 

Suojeltavien rakennusten korttelialue (SR-2) -merkinnällä on luonnokseen osoitettu Jokisuun 

vanha koulu eli nykyinen käsityökeskus sekä Raahentien ja Plassintien kulmauksessa oleva kruu-

nun puoji. Korttelialuemerkinnällä osoitetulla tontilla olevat rakennukset on säilytettävä alkupe-

räisessä asussaan. Korjaus- ja muutostyöt on tehtävä kunnioittaen rakennusten alkuperäistä hen-

keä. Julkisivujen mittasuhteita tai ikkuna-aukotusta ei saa muuttaa. Ennallistavat muutostyöt ovat 

sallittuja. Korttelialueen uudisrakennukset tulee sovittaa korttelialueen vanhojen rakennusten 

arkkitehtuuriin. Näille kahdelle rakennukselle on lisäksi osoitettu erillinen sr-4 merkintä; Suojel-

tava rakennus. Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokas ra-

kennus, jota ei saa purkaa. 

Viheralueet 

Virkistysalueeksi on osoitettu Kruununpuisto sekä Plassintien eteläpuolinen puistoalue, joka kaa-

vamuutoksen yhteydessä nimetään Ljungonpuistoksi. 
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Kävely ja pyöräily 

Kevyen liikenteen yhteydet säilyvät ennallaan. 

Katualueet 

Kaava-alueelle ei muodosteta uusia katuja tai tieyhteyksiä. Voimassa olevassa asemakaavassa 

Markkinatie on osoitettu yleisenä tienä, joka kaavamuutoksen yhteydessä kaava-alueen kohdalla 

muutetaan katualueeksi. 

6.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Asemakaavamerkinnät- ja määräykset on esitetty asemakaavakartalla. Kaavamääräykset koske-

vat alueelle sallittua toimintaa, alueella sijaitsevat toiminnot huomioiden. Yleismääräyksissä on 

annettu määräys riittävien pohjatutkimusten tekemiseksi rakennusten suunnitteluvaiheessa.   

6.5 Nimistö 

Suunnittelualueelle ei ole esitetty uusia katuja. Alueella sijaitsee voimassaolevan kaavan mukai-

sesti puistoalue jokivarressa Plassintien eteläpuolella terveyskeskuksen kohdalla. Puisto nimetään 

kaavamuutoksen yhteydessä. Virkistysalueella sijaitsee muistomerkki, joka on pystytetty kirkon ja 

silloisen rovastin, lainsuomentajan ja nuijasodassa talonpoikien puoltajan Ljungo Tuomaanpojan 
muistolle. Muistomerkki on pystytetty vuonna 1950. Kaavassa puistolle annetaan nimi Ljungon-

puisto. 

 

Kuva 20. Ljungonpuisto. 

 

Kuva 21. Ljungonpuiston muistomerkki. 
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7  K A AVA N  VA I KU T U K S E T  
Kaavaa laadittaessa selvitetään suunnitelman toteutumisen aiheuttamia vaikutuksia. Erityisesti 

tarkastellaan kaavan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön, kulttuu-

riympäristöön, luonnonympäristöön ja maisemaan sekä lähialueen virkistysalueisiin. 

7.1  Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

Kaavan vaikutukset ihmisten elinympäristössä liittyvät rakenteen tiivistymiseen, palvelutoiminto-

jen sijoittumiseen ja maiseman muutokseen. Uudisrakentaminen muuttaa alueella asuvien lä-

hiympäristöä ja maisemaa.  

Kaava-alue on jo nykyisellään asuinrakennusten osalta hyvin tiiviisti ajanhengen mukaisesti raken-

tunutta. Palvelutoimintojen sijoittaminen alueelle aiheuttaa hieman enemmän liikennettä Plas-

sintiellä ja Markkinatiellä sekä todennäköisesti myös Papinpolulla. Papinpolun ympäristö muuttuu 

suurelta osin rakentamattomasta alueesta rakennetuksi ja hoidetuksi ympäristöksi. Nykyisellään 

autiona oleva keltainen puurakennus tulee purettavaksi ja uutta rakentamista väljälle risteysalu-

eelle voi kaavan mukaan toteutua III-kerroksisena rakennusmassana. 

 

Kuva 22. Maisemaan voi rakentua uutta III-kerroksista rakennusmassaa Papinpolun ja Plassintien risteyk-

seen. Kuvassa näkymä korttelin 3003 tontille 11. 

7.2 Maisema, kulttuuri- ja luonnonympäristö 

Terveyskeskuksen alue on nykyisellään laajalle rakentunutta ja matalaa rakennuskantaa. Terveys-

keskuksen alue tulee muuttumaan kaavamuutoksen myötä. Kaavamuutos mahdollistaa tehok-

kaamman maankäytön alueella, joka sopii Plassin tunnelmaan tiiviinä kaupunginosana. Korkeam-

paa rakennuskantaa mahdollistava kaava vapauttaa tonttien piha-alueita muuhun käyttöön, ku-
ten kipeästi tarpeelliselle autopaikoitukselle. Terveyspalveluiden mahdollistaminen kolmeen ker-

rokseen muuttaa ympäristöä vasta pidemmällä aikavälillä, sillä vielä ei ole ajankohtaista terveys-

keskuksen mittava muuttaminen. Kaavalla varaudutaan tulevaisuuden muutostarpeisiin, joten 

maisemassa muutokset voivat näkyä vasta useiden vuosien kuluttua. Ensimmäisenä maisemassa 

toteutunee korttelin 3003 tontti 11, jonka vaikutukset näkyvät lähiasukkaille ja muille liikkujille 

katukuvassa. Korkeampi rakennusmassa tulee näkymään myös valtatielle 8. 

Plassintien ja Markkinatien risteyksen alueelle on rakentunut palvelurakennus, joten tiiviimpi ra-

kenne on tältä osin jo saavutettu. Tuolta osin kaavaa muutetaan vastaamaan nykyistä rakentu-

nutta tilannetta. 
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Kuva 23. Uutta rakennuskantaa kaava-alueen pohjoisosassa korttelissa 3014. Rakennettu ympäristö tulee 

muuttumaan lähinnä piharakenteiden ja istutusten toteuttamisella. 

Kaavamuutosalueella ei ole varsinaista luonnontilaista ympäristöä, luonnonsuojelualueita tai -

kohteita muutoin kuin joenranta-alueella. Kaupunkirakenteessa ei luontoarvoja esiinny. Puisto-

alueet on kaavamuutoksessa säilytetty osana viihtyisää kaupunkiympäristöä. Lisäksi puistoalueet 
ovat tärkeitä aivan terveyspalveluiden välittömässä läheisyydessä. Puustoa alueella on vähän eikä 

kaavan toteutuminen vaadi sen vähentämistä. Kaavassa on Jokisuun koulun ympäristöön osoi-

tettu alue, jolla puusto on säilytettävä. Kaava-alueen luontoarvot sijoittuvat joenrantatörmän ala-

osiin, joten kaavan vaikutukset kasvi- tai eläinlajistoon eivät ole merkittäviä. Kaava-alueen raken-

tumisella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta myöskään alueen pienilmastoon.  

 

Rakentaminen vaikuttaa hulevesien määrään ja kulkeutumiseen alueella, koska vettä läpäisevän 

maapohjan pinta-ala alueella pienenee. Alueelle ei ole tehty hulevesisuunnitelmaa. Hulevesien 

imeytymistä alueella voidaan hoitaa istutusaluein, joita voi toteuttaa rakentamisen ulkopuolisille 

alueille. 

7.3 Rakennettu ympäristö ja yhdyskuntarakenne 

Ympäristö muuttuu kaavamuutoksen toteutuessa tiiviimmäksi ja yhtenäisemmäksi. Plassintien ja 

Markkinatien risteyksen reunalle rakentuneen palvelurakennuksen myötä risteysalue jäsentyy 

selkeämmin. Näkymä Plassille joen toiselta puolen muuttuu, kun palvelukorttelit terveyskeskuk-

sen ympäristössä rakentuvat korkeampana rakennusmassana.  

Kunnallistekniikkaan voidaan joutua tekemään muutoksia, kun korttelin 3003 tontin 11 rakenta-

mista suunnitellaan. Tontille sijoittuu mm. keskuskeittiön rasvanerotuskaivo ja muuta kunnallis-

tekniikan putkistoa. Rakennussuunnittelusta riippuen muutoksia kunnallisteknisiin järjestelmiin 

voidaan joutua tekemään. 

Markkinatien osa tulee osaksi Kalajoen katurakennetta, kun kadunpitopäätös Pohjois-Pohjan-

maan ELY-keskuksen kanssa tehdään. Ennen kadunpitopäätöstä ELY-keskuksen kanssa käydään 

muutos- ja korjaustarpeet läpi ja sovitaan kustannusjako. 

7.4 Liikenne 

Alueen liikenne ei tule lisääntymään merkittävästi, sillä terveyskeskuksen liikenne ohjautuu nykyi-

selläänkin kahta kautta. Keskuskeittiön liikenne säilyy nykyisellään. Uuden vanhusten palveluko-

din osalta uutta liikennettä muodostuu jonkin verran henkilökunnan ja vierailijoiden liikkumisen 

myötä. Palveluita tarjoaville korttelialueille kohdistuu lähinnä työmatkaliikennettä, joka osittain 

on saavutettavissa myös pyörällä ja jalan hyvien kevyen liikenteen yhteyksien kautta.   
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7.5 Sosiaaliset vaikutukset 

Kaavamuutoksen sosiaaliset vaikutukset liittyvät rakenteen tiivistymiseen, palvelutoimintojen te-

hostamiseen ja maisemanmuutokseen. Kaava mahdollistaa asumispalveluita tarjoavan lisäraken-
tamisen, joka toteutuessaan monipuolistaa alueen yksityiseen asumiseen painottunutta raken-

netta. Olemassa olevassa kaupunkirakenteessa lisääntyvä palvelurakentaminen parantaa Kala-

joen palveluiden saatavuutta ja monipuolisuutta sekä lisää asukkaiden henkistä ja fyysistä hyvin-

vointia sekä sosiaalisten kohtaamisten mahdollisuuksia. Myös tästä syystä läheisten puistojen säi-

lyttäminen ja hoitaminen on tärkeää. Kaavamuutoksen yhteydessä yleisen virkistysalueen käyttö 

saattaa lisääntyä, kun alueelle muodostuu uusien palveluiden keskittymää ja uutta asukaskuntaa. 

7.6 Taloudelliset vaikutukset  

Alueen taloudelliset vaikutukset kohdistuvat lähinnä yksityisiin palveluntarjoajiin. Kunnallistekni-

nen verkosto alueella on rakennettu ja kaavassa esitetty uusi palvelurakennusten korttelialue voi 

alkaa rakentumaan tontin ostajan aikataulun mukaisesti. Alueella on jonkin verran erityisiä ter-

veyskeskuksen tarpeisiin rakennettuja kunnallisteknisiä ratkaisuja, joiden siirto ja uudelleen ra-

kentaminen voivat maksaa keskimääräistä enemmän. Muutokset kunnallisteknisiin verkostoihin 
tutkitaan rakennushankkeen suunnittelun edetessä ja kustannusjaosta sovitaan samassa yhtey-

dessä. Tonttien sisäisistä kunnallisteknisistä muutoksista vastaa tontin omistaja. 

Terveyskeskuksen uudelleen rakentamisesta aiheutuu kustannuksia, kun rakentamisesta tulee 

ajankohtaista. Nykyisellään rakennus vielä palvelee kuntalaisia, mutta tulevaisuuden tarpeet on 

kaavassa huomioitu ja uutta rakennuskantaa voi ajansaatossa olla tarpeen toteuttaa. Kustannuk-

set ovat varmastikin mittavat ja tarvitsevat poliittista päätöksentekoa. 

8  A S E M A K A AVA N  TOT E U T U S  
Asemakaavan toteuttaminen voi alkaa Plassin Kruununpuiston asemakaavan muutoksen lainvoi-
maiseksi kuuluttamisen jälkeen. Alueen rakentamisen seurannasta ja valvonnasta vastaa ensisi-

jaisesti rakennusvalvontaviranomainen. Kaava-alueelle ei laadita erillisiä rakennustapaohjeita. 

 

Kalajoella 12.11.2018 





K A L A J O E N  K A U P U N K I  

K I R K O N S E U D U N  A S E M A K A A V A N  M U U T O S
P L A S S I N  K R U U N U N P U I S T O S S A  

O S A L L I S T U M I S -  J A  A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A  

1 5 . 1 0 . 2 0 1 8  

Liite 1 
1/5



  

4 

 

O S A L L I S T U M I S -  J A  A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A N  ( O A S )  T A R K O I T U S  

MRL 63§:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaa-
van vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman avulla kaavan osalliset saavat tietoa kaavan lähtö-
kohdista, aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä.  Kaavahankkeen tullessa vireille OAS asetetaan näh-
täville, jotta kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointimenetelmistä sekä kaavan vai-
kutusten arvioinnista. OAS:n nähtävillä olosta ilmoitetaan kaupungin ilmoituslehdessä ja virallisella ilmoitustaululla. 
Maanomistajille ja muille osallisille OAS lähetetään kirjeitse. OAS on nähtävillä myös Kalajoen kaupungin internetsi-
vuilla osoitteessa www.kalajoki.fi. 

 

K A A V O I T E T T A V A  A L U E  

Kaavoitettava alue sijoittuu Kalajoen ydinkeskustan luoteispuolelle sijaitsevalle Plassin alueelle. Suunnittelualue jää kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaan Plassin vanhan markkinapaikan ja Kalajoen terveyskeskuksen väliin. Muutosalue rajautuu 
pohjoisessa Markkinatiehen, lännessä Kalajokeen ja kaakossa Papinpolkuun. Kaavamuutos koskee kortteleita 3011, 
3012, 3013, 3014 ja osaa korttelista 3003 sekä vesi-, puisto- ja katualueita. Kaavamuutosalue on esitetty kansilehdellä. 

 

A S E M A K A A V O I T U S T A  O H J A A V A T  S U U N N I T E L M A T  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n mukaan alueiden suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyt-
tötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 

Ympäristöministeriön 17.2.2005 vahvistamassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa alue kuuluu taajamatoiminto-
jen alueeseen (A).  

Maakuntakaavan uudistus on käynnissä ja ensimmäinen vaihemaakuntakaava on hyväksytty 2.12.2013 ja vahvistettu 
23.11.2015. Suunnittelualue on esitetty 1. vaihemaakuntakaavassa taajamatoimintojen alueeksi (A). Pohjois-Pohjan-
maan maakuntakaavan 2. vaihekaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 7.12.2016 ja on kuulutettu voimaantulleeksi 
2.2.2017. Mv-5 -merkittyä aluetta tulee kehittää merellisenä matkailualueena palveluin ja luonnon- ja kulttuuriympä-
ristön virkistys- ja vapaa-aikatoiminnoin. Alue on maaseudun kehittämisen kohdealuetta (mk-6), jolla on kiinnitettävä 
erityistä huomiota Kalajoen vedenlaadun parantamiseen. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihekaava on hy-
väksytty 11.6.2018. Alue sijoittuu taajaman alueelle, eikä sisällä muita merkintöjä tai määräyksiä. 

Suunnittelualue sijoittuu Plassin vanhan markkinapaikan alueelle, joka on luetteloitu valtakunnallisesti arvokkaaksi alu-
eeksi Museoviraston laatimassa Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt (RKY 2009) -julkaisussa. Alueiden 
käytön suunnittelussa tulee edistää kulttuuriympäristön valtakunnallisten ja maakunnallisten arvojen säilymistä. Raa-
hentie on osa maakunnallisesti arvokasta Pohjanmaan rantatietä. 

Keskustaajaman osayleiskaava 

Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Keskustaajaman osayleiskaava vuodelta 1993. Plassintien ja Markkinatien 
risteyksen alueelle on esitetty yksityisten palvelujen ja hallinnon alue (PK) ja pientalovaltaiset alueet (AP/s) Raahentien 
molemmin puolin. Terveyskeskuksen alue on keskustaajaman osayleiskaavassa julkisten palveluiden ja hallinnon alu-
etta, jolle on asetettu myös suojelumääräys. Terveyskeskuksen alue on kulttuurihistoriallisesti merkittävää aluetta, jossa 
olemassa olevan rakennuskannan ja tiealueiden säilymiselle luodaan edellytykset. Osayleiskaava on pääosin vanhentu-
nut. Osayleiskaavan muutos ja laajennus on käynnissä ja uusi osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Suunnittelu-
alue on osoitettu kaavaluonnoksessa palvelujen ja hallinnon alueeksi (P), pientalovaltaiseksi alueeksi (AP) sekä julkisten 
palveluiden ja hallinnon alueeksi (PY). 
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Kirkonseudun asemakaava 

Alueella on voimassa asemakaavat vuosilta 1986 ja 2000. Suunnittelualueen pohjoisosan kortteli asuin-, liike- ja toimis-
torakennusten korttelialue (AL), jonka tonteilla on 500 k-m2 rakennusoikeus. Alueen pohjoiosassa on puistoalue (VP), 
jolle on osoitettu ohjeellinen leikkikenttä. Alueella on AO/S-merkinnällä osoitettu erillispientalojen korttelialue, jolla 
ympäristön luonne tulee säilyttää.  

Tonteille on osoitettu ohjeellisen rakennuspaikan rakennusoikeus, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa rakennusoikeuden, 
mikäli sr-merkitty päärakennus puretaan, ja toinen luku ilmoittaa rakennusoikeuden, mikäli se säilytetään. Rakennusoi-
keus vaihtelee välillä 60/100–150/250 k-m². Alueen keskellä on varastorakennusten korttelialue (TV/S), jolla sijaitsevaa 
sr-1-merkittyä rakennusta ei saa ilman pakottavaa syytä purkaa. 

Käsityökeskuksen ja terveyskeskuksen alueet on osoitettu YO/S ja YS -merkinnöillä. YS- Alueeksi osoitetulla terveyskes-
kuksen tontilla on rakennusoikeutta voimassaolevan kaavan mukaan 6000 k-m3. YO/S- alueeksi osoitetulla käsityökes-
kuksen tontille on osoitettu rakennusoikeutta 650/1500 k-m3. 

K A A V A N  L A A T I M I S T A R V E ,  L A A T I J A  J A  S E L V I T Y K S E T  

Tarve kaavan laatimiselle on syntynyt kaavamuutoshakemuksesta, joka on jätetty vuonna 2016. Maanomistajan kanssa 
tehdään maankäyttösopimus tarvittaessa ennen kaavan hyväksymistä, mikäli kaavasta aiheutuu huomattavaa hyötyä 
kohteena olevalle tontille. Kaavamuutoksessa huomioidaan olemassa oleva rakennuskanta ja käytetyt rakennusoikeu-
det tarkastellen tonttien tehokkuutta. Alueen kaavoittamiselle on tullut lisäksi uusia tavoitteita kesän 2018 aikana ter-
veyskeskuksen viereen toteutuvan hoivakotihankkeen vuoksi. Muutoksen yhteydessä suunnittelualueen kaavamerkin-
nät ja -määräykset tarkistetaan vastaamaan nykyistä tilannetta ja tarvetta. Kaava laaditaan kaupungin omana työnä. 
Alueelle ei laadita erillisselvityksiä. Kaavassa hyödynnetään Keskustan osayleiskaavan yhteydessä laadittuja selvityksiä. 

 

K A A V A N  T A V O I T T E E T  J A  V A I K U T U S T E N  A R V I O I N T I  

Asemakaavamuutoksella tavoitellaan rakennustehokkuuden parantamista sekä tiivistä ja viihtyisää kaupunkiympäris-
töä, jossa kulttuurihistoriallisesti arvokas kaupunkirakenne on otettu huomioon. Riittävät rakennusoikeuden määrät 
mahdollistavat alueella toimivien palveluyritysten toiminnan. Toteutuessaan kaavamuutoksella on vaikutusta Plassin 
alueen kaupunkikuvaan. Kaavamuutosalue sijaitsee Plassin sisäisen liikenteen ja kaupunkikuvan kannalta tärkeässä pai-
kassa, jossa Plassintie ja Markkinatie kohtaavat. 

 

O S A L L I S E T  J A  V I R A N O M A I S T A H O T  

Osallisia ovat kaikki, jotka tuntevat itsensä osallisiksi. MRL 62§:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnitte-
lussa käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, esimerkiksi arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua kirjalli-
sesti tai suullisesti mielipiteensä, tai jättää muistutuksia kaavaehdotuksesta. 

Viranomaisia ovat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Jokilaaksojen pelastuslai-
tos, Pohjois-Pohjanmaan museo, Museovirasto sekä Kalajoen kaupungin tekninen- ja ympäristölautakunta. Muita toimijoita alueella 
ovat Elisa Oy, Elenia Verkko Oy, Kalajoen Lämpö Oy sekä Osuuskunta Valkeavesi. Alueella toimivia yhdistyksiä ovat Plassin kyläyhdis-
tys, Kalajoen yrittäjät ry sekä Kalajoen kotiseutuyhdistys. Meneillään olevista kaavahankkeista saa tietoa kaavoitustoimesta sekä Ka-
lajoen kaupungin internetsivuilta osoitteesta www.kalajoki.fi. 
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Ote maakuntakaavan 1. vaihekaavasta. Ote maakuntakaavan 2. vaihekaavasta. 

Ote maakuntakaavan 3. vaihekaavasta. Ote keskustaajaman osayleiskaavasta. 

Ote kirkonseudun asemakaavasta. Ote keskustan osayleiskaavaluonnoksesta. 
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KAAVOITUSPROSESSI 

 
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.  

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 loppuvuodesta 2018. 

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 käsittelee kaavoittaja ja kaupunginhallitus. Muistutuk-
sen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kaupungin perusteltu kannanotto esitettyyn muis-
tutukseen. Tarvittaessa ehdotusvaiheessa voidaan järjestää viranomaisneuvottelu. Kaavaehdotus on tavoitteelli-
sesti nähtävillä keväällä 2019. 

4. KAAVAN HYVÄKSYMINEN 
MRL 52§ ja 67§ 

Kaupunginvaltuusto käsittelee kaavan hyväksymistä kaupunginhallituksen esityksestä. Hyväksymispäätöksestä 
kuulutetaan paikallislehdissä, kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internetsivuilla. Kaavan hyväksymistä kos-
kevasta päätöksestä lähetetään tieto niille kaupungin jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka ovat sitä kirjal-
lisesti pyytäneet. Kaavan hyväksymisestä voi valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus voi tehdä kaupungille oikaisukehotuksen valitusajan kuluessa. Kaava hyväksytään tavoitteellisesti syk-
syllä 2019.  

5. KAAVAN VOIMAANTULO 
MRA 93§ 

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

Y H T E Y S T I E D O T  

Kaavoituspäällikkö   Nina Marjoniemi  044-4691 225 
Kaavasuunnittelija   Sanna Matkaselkä 044-4691 450 
E-mail: etunimi.sukunimi@kalajoki.fi       www.kalajoki.fi 

 

Liite 1 
5/5





Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 208 Kalajoki Täyttämispvm 14.11.2018
Kaavan nimi Kirkonseudun asemakaavan muutos Plassin Kruununpuiston alueella
Hyväksymispvm Ehdotuspvm
Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm 01.11.2018
Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 12,3240 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 12,3240

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 12,3240 100,0 21310 0,17 0,0000 8120
A yhteensä 2,5400 20,6 4810 0,19 -0,6053 -580
P yhteensä 1,2876 10,4 4850 0,38 1,2876 4850
Y yhteensä 1,7913 14,5 10000 0,56 -1,3786 2500
C yhteensä
K yhteensä 0,1679 1,4 400 0,24 0,1679 400
T yhteensä -0,1019 -300
V yhteensä 2,0689 16,8 0,0417
R yhteensä
L yhteensä 1,8384 14,9 0,0162
E yhteensä
S yhteensä 0,5911 4,8 1250 0,21 0,5911 1250
M yhteensä
W yhteensä 2,0388 16,5 -0,0187

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 12,3240 100,0 21310 0,17 0,0000 8120
A yhteensä 2,5400 20,6 4810 0,19 -0,6053 -580
AO 2,5400 100,0 4810 0,19 0,0356 420
AL     -0,6409 -1000
P yhteensä 1,2876 10,4 4850 0,38 1,2876 4850
P 1,2876 100,0 4850 0,38 1,2876 4850
Y yhteensä 1,7913 14,5 10000 0,56 -1,3786 2500
YO     -0,9582 -1500
YS 1,7913 100,0 10000 0,56 -0,4204 4000
C yhteensä       
K yhteensä 0,1679 1,4 400 0,24 0,1679 400
KTY 0,1679 100,0 400 0,24 0,1679 400
T yhteensä     -0,1019 -300
TV     -0,1019 -300
V yhteensä 2,0689 16,8   0,0417  
VP 0,4307 20,8   0,0229  
VL 1,6382 79,2   0,0188  
R yhteensä       
L yhteensä 1,8384 14,9   0,0162  
Kadut 1,5720 85,5   0,6204  
Kev.liik.kadut 0,2664 14,5   0,0046  
LYT     -0,6088  
E yhteensä       
S yhteensä 0,5911 4,8 1250 0,21 0,5911 1250
SR 0,5911 100,0 1250 0,21 0,5911 1250
M yhteensä       
W yhteensä 2,0388 16,5   -0,0187  
W 2,0388 100,0   -0,0187  
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