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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 06.11.2018 päivättyä asemakaavaluonnoskarttaa. Asemakaavan muutos 
ja laajennus koskee valtateiden 8 ja 27 risteysaluetta, risteysalueen lounais- ja kaakkoispuolella olevia pelto-

alueita sekä risteysalueen pohjoispuolella olevia AO, AR ja TY-alueita. Asemakaavan muutoksessa ja laajen-

nuksessa on mukana kirkonseudun asemakaavan mukainen kortteli 4035 ja osat kortteleista 4034 ja 4036. 

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu korttelit 4035, 2350, 2351 ja 2352, osia kortteleista 

4034 ja 4036 sekä näihin liittyvät virkistys-, suojaviher-, maatalous-, katu- ja liikennealueet. 

 

Kunta:  Kalajoki   

Kunnanosa:   Etelänkylä, Meinala ja Vuorenkallio  

Kaavan nimi:   Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus Savontien risteyksen alueella 

Kaava-alueen koko: noin 11,1 ha 

Kaavanlaatija:  Kalajoen kaupunki, Maankäyttöpalvelut/kaavoitus 

Kaavan vireilletulo:  Asemakaavamuutos ja -laajennus on käynnistetty 4.9.2017 kaupunginhallituk-

sen päätöksellä. Vireilletulosta on tiedotettu asettamalla osallistumis- ja arvi-

ointisuunnitelma nähtäville 14.9.2017 alkaen. 

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

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

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

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

1.2 Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Kalajoen keskustan lounaispuolella Meinalan, Etelänkylän ja Vuorenkallion 

kaupunginosissa. Kaavamuutos ja -laajennus sijoittuu valtateiden 8 ja 27 risteysalueen pohjois-, 
itä- ja lounaispuolille. Alueen läheisyydessä sijaitsee asuinalueita sekä maatalous- ja sahatoimin-

taa. 

1.3 Asemakaavan nimi ja tarkoitus 

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen nimi on Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajen-

nus Savontien risteyksen alueella. Kaavan tarkoituksena on tutkia alueen maankäytön mahdolli-

suuksia ja saattaa käyttöön toistaiseksi rakentumattomat asemakaavoitetut alueet. Valtateiden 

risteysalueella on muutospaineita uuden paloaseman rakentumisen myötä. Paloasema ja suun-

nittelualueen läheisyydessä toimiva saha vaativat nykyistä toimivammat liikenneyhteydet. Liiken-

nesuunnittelua on tehty yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuk-

sen liikenneyksikön kanssa. Liikennealueen rajaukset kaava-alueen sisällä sekä uudet kokoojaka-

tuyhteydet valtateiltä Meinalaan ja Vuorenkallion asuinalueelle tarkastellaan. Liikennesuunnitel-

mien yhteydessä tutkitaan myös kevyen liikenteen reittien sijoittuminen ja valtateiden alikulku-

paikat.  
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1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

2. Asemakaavan seurantalomake (ehdotusvaiheessa) 

3. Liikennejärjestelyjen tilavaraussuunnitelma  

1.5 Luettelo kaavaa koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista 

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

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

3. Muinaisjäännösinventointi: Kalajoen kaupunki – Keskustan osayleiskaava (Mikroliitti Oy, 2015) 

4. Meluselvitys: Kalajoen kaupunki – Keskustan osayleiskaava (Ramboll, 2016) 
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2  T I I V I ST E L M Ä  

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Savontien risteysalueen suunnittelutyö on käynnistetty kaupunginhallituksen päätöksellä 

4.9.2017 § 263 mukaisesti ja saatettu vireille asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

nähtäville 14.9–6.10.2017. Kaavahanke kuulutettiin vireille Kalajokiseutu -lehdessä sekä kaupun-

gin ilmoitustaululla. 

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

van muutoksen ja laajennuksen valmisteluaineisto asetetaan julkisesti nähtäville syksyn 2018 ai-

kana. Luonnoksesta 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 

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella tutkitaan Kokkolantien ja Ylivieskantien risteysalueen 

maankäyttöä ja uusien liittymien sijaintia. Kaavatyöllä pyritään saattamaan käyttöön kaupungin 

omistamia rakentumattomia maa-alueita ja ohjaamaan maankäyttöä sekä parantamaan liiken-

neyhteyksiä ja liikenneturvallisuutta myös kevyelle liikenteelle. Lisäksi asemakaavan muutoksen 

ja laajennuksen yhteydessä tarkastellaan kaavamerkintöjä ja -määräyksiä risteysalueen pohjois-

puolella. 

Asemakaavan muutos koskee kirkonseudun asemakaavan korttelin 4036 tonttia 1, korttelin 4034 

tonttia 6 ja korttelia 4035. Laajennus koskee Ylivieskantien länsipuolelle jäävää peltoaluetta, tiloja 

402-3-134, 402-3-486, 402-3-801, 402-5-26, 402-5-288, 402-5-456, 895-0-8 ja 895-0-87. Asema-

kaavan muutos ja laajennus on pinta-alaltaan yhteensä noin 11,1 ha. Laajennusalueen osuus ko-

konaispinta-alasta on noin 4,9 ha. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Kalajoen kaupunki omistaa suurimman osan suunnittelualueesta. Laajennusalue on rakentuma-

tonta peltoaluetta. Asemakaavan toteutuksesta kunnallistekniikan osalta vastaa Kalajoen kau-

punki. Kaavan toteuttaminen käynnistyy kunnallistekniikan suunnittelulla kaavan saatua lainvoi-

man. Uudet tontit tulevat rakennuskelpoisiksi tavoitteellisesti vuoden 2019 aikana. 
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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 

Kaavamuutos ja -laajennus kohdistuu Kalajoen ydinkeskustan lounaispuolelle noin 1,7 km valta-

tietä 8 Kokkolan suuntaan. Suunnittelualueen muodostavat valtateiden 8 ja 27 risteysalue ja sitä 

ympäröivät alueet. Kaavamuutos ja -laajennusalue on osoitettu kartalla punaisella rajauksella 

(Kuva 1). 

Suunnittelualuetta ympäröi pientaloalueet pohjoisessa, idässä ja lännessä. Alueen eteläpuolella 

on Junnikkala Oy:n saha-alue. Toiminta sahan alueella on vilkasta. Suunnittelualueen pohjois-

osassa Kuusitien ja valtatien 8 väliin jäävät tontit ovat hoitamatonta heinikkoa, jossa kasvaa muu-

tamia lehti- ja havupuita. Kuusitien pohjoispuolella on rivitalo ja omakotitaloja. Valtatien 8 etelä-

puolinen osa suunnittelualueesta on peltoa, jolla on pieniä metsäsaarekkeita. 

 
Suunnittelualueen länsipuolisen peltoalueen läpi kulkee Iivarinoja, joka laskee Holmanperälle ja 

lopulta Kalajokeen. Suunnittelualueen kohdalla Iivarinoja on avo-oja. Iivarinoja on osaksi putki-

tettu viljely käytössä olevien peltojen kohdalla.  

 

 

Kuva 1. Kaava-alueen sijainti opaskartalla. 

3.1.1 Luonnonympäristö 

Kallioperä suunnittelualueella on porfyroblastista kiillegneissiä. Pintamaat ovat karkeaa hietaa ja 

pohjamaa hienoainesmoreenia. (Serum Arkkitehdit Oy 2013). Maanpinta on noin 10–12 metriä 

merenpinnan yläpuolella. Kaava-alueella ei ole varsinaista luonnontilaista ympäristöä. Alue on 

vanhaa peltoa, jolla on metsäsaarekkeita ja hoitamattomaksi jääneitä alueita, joille on kasvanut 

uutta sekametsää ja pensaita.  
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Suunnittelualueen poikki kulkee Iivarinoja, joka jatkuu Holmanperälle ja laskee Kalajoen kautta 

mereen. Iivarinoja on keskustan osayleiskaavan luontoselvityksessä todettu kaavoituksessa huo-

mioitavaksi kohteeksi. Iivarinoja on perattu oja, joka ei vastaa vesilain määritelmää luonnontilai-

sen kaltaisesta virtavedestä. Ojassa on kuitenkin luonnontilaisen kaltainen osuus alajuoksulla, 

jossa vesi virtaa ympäri vuoden. Uoman luonnonpiirteet on pyrittävä säilyttämään, jotta mereen 

laskeviin puroihin mahdollistetaan kevätkutuisten kalojen nouseminen (Ala-Risku 2014). Luonto-

selvityksessä suunnittelualueelle ei ole osoitettu muuta huomioitavaa. Alueelle ei ole tehty hule-

vesisuunnitelmaa. 

Pienilmasto 

Päätuulensuunta rannikolla on lounas–koillinen. Avoimessa peltomaisemassa tuuli pääsee puhal-

tamaan pitkiä matkoja esteettä, mikä voi aiheuttaa voimakkaita tuulia suunnittelualueella. Koska 

suunnittelualue ei sijoitu välittömästi meren läheisyyteen, tuulet ovat alueella jonkin verran vai-
meampia. Perämeri vaikuttaa rannikon ilmastoon lämmittämällä sitä syksyisin sekä toisaalta vii-

lentämällä sitä keväisin ja alkukesäisin. 

Maisema 

Suunnittelualueella peltomaisema on repaleinen eikä se muodosta paikallisesti merkittävää kult-

tuurimaisemaa. Etelänkylän avoimet viljelymaisemat aukeavat suunnittelualueen eteläreunalta 

kohti kaakkoa. Pieni näkymäaukko pohjoiseen Vetoniemenperän peltoaukeille on valtatiellä 8 

kohdassa, jossa se ylittää Iivarinojan. Maisema on taajama-alueen reuna-aluetta, jossa asuinalu-

eet eivät muodosta selkeää reunaa tiealueelle tai viljelymaiseman päätteeksi. Alueen äänimai-

sema syntyy valtatien 8 liikenteestä, maataloudesta sekä sahan toiminnasta. Peltomaisemassa 

laajennusalueen osalta on muutamia vanhoja latoja. Pää- tai sivuvedenjakajia ei sijoitu suunnitte-

lualueelle. Keskustan osayleiskaavan maisemaselvityksessä suunnittelualue on osoitettu asuinra-

kentamiseen ensisijaisesti suositeltavaksi alueeksi. Suunnittelualue liittyy nykyiseen taajamara-

kenteeseen. (Serum 2014.) 

 

Kuva 2. Ote maisemaselvityksestä (Serum, 2014) 
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Kuva 3. Ote maisemaselvityksen kulttuuriympäristö -kartasta (Serum, 2014). 

Pohjavesialueet 

Suunnittelualueelle ei sijoitu pohjavesialueita. 

3.1.2 Rakennettu ympäristö 

Peltomaiseman reuna-alueilla pientalot ovat 1–1 ½ -kerroksisia, harjakattoisia ja pääosin verhoiltu 

vaaleilla sävyillä peittomaalatulla ponttilaudoituksella. Maisemassa on myös keltatiilellä verhoil-

tuja 70–80-luvuilla rakentuneita taloja, 50–60-luvuilla valmistuneita rintamamiestaloja ja 2000-
luvulla rakennettuja omakotitaloja. Asuinalueet eivät muodosta selkeää omanlaista kaupunkiku-

vaa. Sahan rakennukset ovat profiilipelti- ja levyverhoiltuja halleja, joissa on loiva pulpetti- tai har-

jakatto. Ne ovat vaaleita tummilla yksityiskohdilla ja 1–2-kerroksisia. Laajaan piha-alueeseen kuu-

luvat myös lukuisat tukkipinot.  

Rakennettu kulttuuriympäristö 

Kaavamuutosalueella yksi asuinrakennus on Keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksessa ehdo-

tettu suojeltavaksi rakennukseksi (k288) rakennus- ja kulttuurihistoriallisten sekä maisemallisen 

arvon vuoksi. Asuinrakennus on sittemmin purettu, eikä suojelumerkinnän osoittaminen asema-

kaavassa ole tarpeen. 

Alueella ei ole tiedossa muinaismuistoja tai ympäristönsuojelun kohteita. (Kalajoki. Keskustan 

osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2015. Museovirasto, Kulttuuriympäristön palve-

luikkuna. https://www.kyppi.fi. Haettu 24.10.2018.) 

Palvelut, työpaikat ja väestö 

Suunnittelualueen vieressä toimii Junnikkalan saha Oy, vuonna 1960 perustettu perheyritys. Saha 

valmistaa raakapuusta sahatavaran jatkojalosteita, kuten rakennuspuutavaraa ja ulkovuoripanee-

lia. Junnikkala toimii myös Oulaisissa, joten yritys työllistää paikallisesti useita työntekijöitä ja kul-

jetusliikkeitä. Valtatien 8 varrelle sijoittuu myös muuta yritystoimintaa suunnittelualueen lähei-

syyteen. Valtatien varren läheisyys mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen kaavoitettavalle 

alueelle. Kaupungin palvelut sijaitsevat Kalajoen keskustaan. 

Lisäksi suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä ja osittain suunnittelualueella harjoitetaan 

peltoviljelyä. 
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Liikenne 

Liikenne valtatiellä 27 eli Ylivieskantiellä on kohtalaista ja nopeusrajoitus suunnittelualueen koh-

dalla 60 km/h. Keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2017 oli 1823 ajoneuvoa vuorokau-

dessa. (Liikennevirasto, Liikennemääräkartta 2017.) 

Valtatiellä 8 liikenne on vilkasta. Suunnittelualueen kohdalla nopeusrajoitus on 60 km/h. Keski-

määräinen vuorokausiliikenne vuonna 2017 oli 6967 ajoneuvoa vuorokaudessa (Liikennevirasto, 

Liikennemääräkartta 2017.) 

Suunnittelualueen ongelmallisin kohta liikenteen osalta on valtateiden risteysalue sekä nykyinen 

Sahantie, joka kulkee omakotitalojen piha-alueiden läpi. Nykyisen Sahantien varrella asuu pääosin 

lapsiperheitä, joten liikenne piha-alueiden lävitse tulisi turvallisuus syistä ohjata muuta kautta. 

Rekkaliikenne sahalle ohjautuu osaksi myös Sahantien kautta sahalla olevan osoitteen vuoksi. Li-

säksi sahan nykyiset liittymät eivät vastaa sahan nykyisiä tarpeita eivätkä ne mahdollista sahan 

kehittymistä. Junnikkalan Sahalta lähtee päivittäin 65 rekkalastia. Lisäksi valtatien 27 varteen val-

mistunut palolaitos asettaa haasteita valtateiden risteyksen toimintavarmuudelle. 

Keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä on tehty meluselvitys, johon sisältyy myös valtateiden 8 

ja 27 risteysalue (Ramboll, 2016). Savontien risteysalueen asemakaavan muutoksessa yksi oleva 

asuinrakennus sijoittuu päiväajan melualueelle. Asuinrakennus on tällä hetkellä asumaton ja kun-

nostusta vaativa kohde. 

  

Kuva 4. Ote tieliikenteen päiväajan (07-22) melukartasta vuoden 2035 ennustetilanteessa (Ram-

boll, 2016). 

Kunnallistekniikka 

Kaava-alue sijoittuu kunnallisen viemäri- ja vesijohtoverkoston varrelle. Sahan alueelta on tavoit-

teena toteuttaa kaukolämpöputkistoa sahan kiinteistön reuna-alueella.  
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Kuva 5. Alueen kunnallistekniikka. Punaisella värillä on esitetty viemärit, sinisellä vesijohdot, rus-

kealla kaukolämpö ja vihreällä hulevesiputkisto. 

 

3.1.3 Maanomistus 

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

Risteysalueen pohjoispuolen rakentumattomat alueet ovat pääosin kaupungin omistuksessa.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Suunnittelualueen maanomistus. Sinisellä kuvatut alueet ovat kaupungin omistuksessa. 
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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 

Savontien risteysalueen asemakaavan muutoksessa ja laajennuksessa huomioidaan valtakunnal-

liset alueidenkäyttötavoitteet. 

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 7. Ote Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavasta. 
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Ensimmäisessä vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on esitetty taajamatoimintojen alueeksi 

(A). Maakuntakaavan taajamatoimintojen alueen suunnittelumääräyksien mukaan yksityiskohtai-

semmassa suunnittelussa tulee alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja mitoituksessa kiinnittää 

erityistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien toiminnallistaloudelliseen edullisuuteen, 

ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin. 

Ylivieskantie eli valtatie 27 on osoitettu valtatie -merkinnällä, jossa suunnittelumääräys ohjaa, että 

yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee pyrkiä edistämään kevyen liikenteen väylien toteut-

tamista erityisesti taajamien, kyläkeskusten ja koulujen läheisyydessä. Kokkolantie on puolestaan 

osoitettu merkittävästi parannettavaksi valtatieksi, jossa on myös pyrittävä edistämään kevyen 

liikenteen väylien toteuttamista taajamien, kyläkeskusten ja koulujen läheisyydessä. Merkittä-

västi parannettava valtatie -merkinnällä osoitetaan huomattava tien parantaminen, joka on ver-

rattavissa tien uus- tai laajennusinvestointeihin. 

 

Kuva 8. 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. 

 

Kuva 9. 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 10. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihemaakuntakaavasta. 

4.3 Yleiskaava 

Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Keskustaajaman osayleiskaava vuodelta 1993. Alue on 

esitetty pääosin maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M), jolla on sallittu pääasiassa maata-

louselinkeinoon liittyvä rakentaminen. Valtatie 8 ja Ylivieskantie on osoitettu tieliikenteen alu-

eeksi (LM) ja sen pohjoispuoli pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). 

 

Kuva 11. Ote Keskustaajaman oikeusvaikutuksettomasta osayleiskaavasta. 

Osayleiskaava on pääosin vanhentunut. Osayleiskaavan muutos ja laajennus on käynnistynyt, ja 

kaavaluonnos on ollut nähtävillä tammi–helmikuussa 2015. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikut-

teisena. Nähtävillä olleessa osayleiskaavaluonnoksessa suunnittelualue on osoitettu pääosin toi-
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mitilarakennusten korttelialueeksi (KTY-3), jolle saa sijoittaa huoltoasematiloja, jotka saavat sisäl-

tää kerrosalaltaan 1000 k-m²:n päivittäistavarakaupan myymälätilan. Ylivieskantieltä Meinalaan 

on osoitettu uusi kokoojakatu. Valtatien 8 pohjoispuoli on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP), 

jolle on osoitettu risteyksestä uusi kokoojakatuyhteys. Valtatien 8 ja Ylivieskantien varsille on esi-

tetty kevyen liikenteen väylät, joita yhdistää alikulku. 

 

Kuva 12. Ote vuonna 2015 nähtävillä olleesta keskustan osayleiskaavaluonnoksesta. 

4.4 Asemakaava 

Alueella on voimassa Kirkonseudun asemakaava vuosilta 1986 ja 2001. Risteyksen itäpuolelle on 

osoitettu maatalousaluetta (MT). Valtatien 8 pohjoispuolelle on osoitettu erillispientalojen kort-

telialuetta (AO-4) ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta 

(TY). Näiden väliin jää pieni puistoalue (VP). Kuusitien pohjoispuolella on yhdelle tontille osoitettu 

rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta (AR). Valtatie 8 ja Ylivieskantie 

(valtatie 27) on osoitettu yleisen tien alueeksi (LT). Risteyksen lounaispuolella ei ole voimassaole-

vaa asemakaavaa.  

 

Kuva 13. Ote Kirkonseudun ajantasa-asemakaavasta. 
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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. 

Puistot on ympäröitävä suojaistutuksilla. 

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

Vuoden 2001 asemakaavassa ei ole erikseen määritelty yleismääräyksiä. 

4.5 Muut suunnitelmat 

Valtateiden 8 ja 27 liittymän liikennejärjestelyt, tilavaraustarkastelu, 2017 

Asemakaavoitusta varten tehtiin suunnittelualueelle tarkempaa valtateiden 8 ja 27 risteysalueen 

tilavaraustarkastelua risteyksen toimivuuden mahdollistamiseksi ja kevyen liikenteen turvalliseen 

toteuttamiseen. Samassa suunnitelmassa tarkasteltiin suunnittelualueen uuden katuliittymän si-

joittumista valtatielle 27 ja Junnikkalan sahalle tulevan liikenteen vaatimat tilavaraukset huomioi-

tiin. Junnikkalan sahan nykyinen liittymä valtatieltä 27 tulee poistumaan, kun laadittavan asema-
kaavan mukainen ratkaisu on toteutettu. Suunnitelmaa laadittiin yhdessä Pohjois-Pohjanmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Junnikkalan Saha Oy:n ja läheisen maanomistajan ja 

kaupungin kesken. Suunnitelman laati Destia. 

  

Kuva 14. Ote liikennejärjestelysuunnitelmasta. 
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Suunnitelmassa valtateiden risteysalue on tarkasteltu toteutettavaksi kanavoituna ja liikenneva-

loin ohjattuna. Kevyen liikenteen väyliä on osoitettu sekä erillisinä kaistoina, että ajoradasta ko-

rotettuina väylinä. Lisäksi kevyelle liikenteelle on osoitettu alikulut molempien valtateiden ali. Uu-

det kadut sahalle ja uudelle liikerakennusten alueelle on suunnitelmassa huomioitu. Kadut nime-

tään asemakaavalla.  

Rakennusjärjestys 

Rakennusjärjestys on hyväksytty Kalajoen valtuustossa 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. 

 

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 

Tarve asemakaavan muutokselle ja laajennukselle syntyi kaupungin tavoitteiden, yritystoiminnan 

tavoitteiden ja liikennejärjestelyiden pohjalta. Suunnittelualueen läheisyyteen rakentunut uusi 

paloasema vaatii toimivat liikenneyhteydet, kuten myös alueen läheisyydessä toimiva saha. Kau-

pungin tavoitteena on kaavoittaa omistamalleen maalle tontteja ja tarjota elinkeinoelämän tar-

peisiin sopivia kehitysmahdollisuuksia. Kaavan yhteydessä on tarpeen tarkistaa voimassa olevan 

asemakaavan merkinnät ja toteutuminen alueella. 

5.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kalajoen kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.9.2017 § 263 päättänyt käynnistää asemakaavan 
muutoksen ja laajennuksen kaavasuunnittelun. Kaavamuutoksen ja -laajennuksen vireille tulosta 

kuulutettiin kaupungin kotisivuilla ja paikallislehdessä. 

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, Vesikolmio Oy sekä Osuuskunta Valkeavesi. Alueella toimivia yhdistyksiä 

ovat Kalajoen yrittäjät ry ja Kalajoen kotiseutuyhdistys. 
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5.3.2 Vireilletulo 

Kalajoen kaupunginhallitus päätti saattaa kaavahankkeen vireille kokouksessaan 4.9.2017 § 263. 

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

14.9.–6.10.2017. 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. 

Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutettiin kaupungin kuulutuslehdessä sekä www-

sivuilla osallisten kuulemista varten. Kaavan valmisteluun osallistuu virkamiehiä mm. maan-

käytön, rakennusvalvonnan 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 kaavahanke ei ole valtakun-

nallisesti tai maakunnallisesti merkittävä ja kaavoituksen pohjaksi laadittua liikennesuunnittelua 

on tehty yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa en-

nen kaavaluonnoksen valmistelua. Myöhemmin järjestettävän viranomaisneuvottelun tarve sel-

viää valmisteluaineiston nähtävilläolon jälkeen (MRL 66 §). 

5.4 Asemakaavan tavoitteet 

5.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella tutkitaan Kokkolantien ja Ylivieskantien risteyksen 

alueen maankäyttöä. Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on saattaa rakentu-
mattomat maa-alueet käyttöön ja ohjata niiden rakentumista. Lisäksi kaavatyön tavoitteena on 

parantaa liikenneyhteyksiä valtateiden risteysalueella ja laajemmin myös liikenneturvallisuutta 

kevyen liikenteen yhteyksien järjestämisessä. Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen yhtey-

dessä tarkastellaan kaavamerkintöjä ja -määräyksiä risteysalueen pohjoispuolella. 

Kaavan tavoitteena on saattaa käyttöön suunnittelualueen ja risteysalueen pohjoispuolella olevat 
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rakentumattomat tontit, jotka eivät ole toteutuneet. Laajennuksen osalta alueesta on tavoitteena 

muodostaa korkealaatuinen ja ilmeeltään siisti alueen merkityksellisen sijainnin vuoksi. 

5.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Täydennetään kaavavalmistelun edetessä. 

5.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot 

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen aloitusvaiheessa tarkasteltiin vaihtoehtoja havainneku-

vien avulla. Tarkastelu koski asemakaavan laajennuksen osaa. Tarkastelun yhteydessä tutkittiin 

kerrosneliömäärien ja parkkitilan riittävyyttä kullakin tontilla. Laajennuksen alueelle pyritään 

mahdollistamaan useammanlaista toimintaa. Kaavoitustyön edetessä ja luonnosvaiheen nähtävil-

läolon jälkeen alueen maankäytölliset tarpeet voivat tarkentua ja ne huomioidaan kaavaehdotuk-

seen.  

  
 

 

 
 

VE1 
VE2 

Kuva 15. Vaihtoehtotarkastelun versio 1. Kuva 16. Vaihtoehtotarkastelun versio 2. 

VE3 

Kuva 17. Vaihtoehtotarkastelun versio 3. 
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5.6 Vaihtoehtojen arviointi ja vertailu 

Vertailussa tarkasteltiin tonttien ja rakennusmassojen sijoittumista. Tarkastelussa todettiin, että 

alueelle on mahdollista sijoittaa yhteensä kuusi tonttia. Aloitusvaiheessa maanomistajien kanssa 

käytyjen neuvottelujen perusteella havainnekuvissa näkyvä seitsemäs tontti suunnittelualueen 

lounaisosissa on poistettu lähellä olevan asuinrakennuksen vuoksi. Kyseinen alue on peltoa, joka 

toimii viljelyskäytössä.  

Vaihto-ehdoissa 1 ja 3 tonteille jää riittävästi tehokkuusluvusta riippuen rakennusoikeutta sekä 

tilaa pysäköinnin järjestämiselle. Vaihtoehdossa 2 puolestaan tonttien muodot ja koot asettavat 

haasteita riittävän pysäköinnin järjestämiselle ja tontille kulkemiseen. Vaihtoehdoissa 1 ja 3 tont-

tien muodot on pyritty pitämään selkeinä, jotta rakennusten sijoitteluun jäisi riittävästi tilaa ja 

väljyyttä. Tarkoituksena on muodostaa alueesta korkealaatuinen alueen erityisen sijainnin vuoksi. 

Julkisivut valtatielle tuovat näkyvyyttä ja asiakkaita alueelle. Vaivaton poikkeaminen valtateiltä 

liikkeisiin on jokaisessa vaihtoehdoissa mahdollistettu sujuvien liikennejärjestelyiden myötä. Tar-
kastelussa alueen tonteista yhdelle on sijoitettu polttoaineenjakelun kylmäasema. Toiminnalli-

sesti polttoaineenjakelun piste olisi parhaimmalla sijainnilla lähimpänä valtatietä, kuten vaihtoeh-

dossa 1 on esitetty.  

Alueen uusille tonteille tulisi uudelta kadulta mahdollisuuksien mukaan yksi liittymä ja tontit muo-
dostaisivat yhteistä piha-aluetta. Piha-alueella kulkeminen tulisi ohjata jalankululle osoitettuja 

reittejä pitkin esimerkiksi erilaisella pintamateriaalilla, jolloin liikkuminen olisi turvallista ja use-

ammassa liikkeessä asioidessa autoa ei tarvitsisi välttämättä siirtää. Kaikki vaihtoehdot mahdol-

listavat yhteisten piha-alueiden muodostamisen. Lisäksi paikoitus- ja piha-alueiden ulkonäköön 

tulisi kiinnittää huomiota, jotta alue muodostuisi viihtyisäksi.  

6  A S E M A K A AVA N  KU VA U S  

6.1 Kaavan rakenne 

Asemakaavaratkaisussa pyritään huomioimaan alueelle ominaiset toiminnot. Alueen läheisyy-

dessä toimiva saha, sen toiminta ja mahdollinen laajeneminen. Alueelle on ollut tavoitteena muo-

dostaa elinkeinoelämälle laajentumisen mahdollisuuksia, joten erilaisten liiketonttien kaavoitta-

minen tukee tätä tavoitetta. Liiketonttien osalta kaavamerkinnät voivat tarkentua kaavatyön ede-

tessä.  

Asemakaava-alueelle sijoittuu kolme liikerakennusten korttelialuekokonaisuutta, yksi erillispien-

talokorttelialue ja kaksi asuinpientalojen korttelialuetta. Lisäksi alue käsittää liikenne- ja katualu-

etta, suojaviheraluetta, puisto- ja maatalousaluetta. Laajennusalue muodostaa oman liiketoimin-

taa mahdollistavan kokonaisuuden, joka tiivistää kaupungin yhdyskuntarakennetta rakennetuksi 

ympäristöksi. Helppo ja turvallinen saavutettavuus on tutkittu kaavan esiselvityksessä. 

6.1.1 Mitoitus 

Kaavamuutoksen ja -laajennuksen kokonaispinta-ala on noin 11,1 ha. Korttelialueiksi muodostu-

via alueita on noin 4,5 ha, liikennealueita noin 6,1 ha ja viheralueita noin 0,5 ha. Rakennusoikeus 

on kaavassa osoitettu tehokkuusluvuin. Liikerakennusten korttelialueille on osoitettu suurempi 

tehokkuusluku, kuin asumisen kortteleille. Rakennusoikeutta kaavalla muodostuu yhteensä 15 
825 k-m2, josta liike- ja teollisuusrakennusten korttelialueelle 7450 k-m2, liikerakennusten kortte-
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lialueelle 570 k-m2, liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle 4480 k-m2, asuinpientalojen kort-

telialueelle 735 k-m2 ja erillispientalojen korttelialueelle 2590 k-m2. Liikerakennusten korttelialu-

eiden yhteenlaskettu rakennusoikeus, 12 500 k-m2 on kokonaisuudessaan uutta rakennusoikeutta 

keskustan asemakaavassa. Muutosalueella rakennusoikeuden määrä nousee noin 360 k-m2 ver-

ran. 

Korttelialueiden, viheralueiden, katu- ja liikennealueiden pinta-alat ja rakennusoikeudet esitetään 

kattavammin erillisellä asemakaavan seurantalomakkeella (ehdotusvaiheessa). 

 

Pysäköinti 

Suunnittelualueella on käytetty liike-, teollisuus- ja toimistorakennusten korttelialueilla pysäköin-

tinormina yhtä autopaikkaa 50 kerrosneliömetriä kohden. Mikäli liikerakennusten korttelialueet 

toteutuvat täysimääräisinä (12 500 k-m2), tulee alueelle yhteensä 250 autopaikkaa. Autopaikoi-
tuksen suunnittelussa tulee huomioida kevyen liikenteen turvallinen toteutus ja riittävät istutus-

kaistat jakamaan paikoitusaluetta. Rakennusten suunnittelussa tulee varata riittävästi tilaa pysä-

köinnin toteuttamiselle, sillä pysäköintiin varattuja korttelialueita ei muodosteta erikseen. 

6.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella valtateiden risteysalue tulee muuttumaan rakenne-

tuksi ympäristöksi. Luontoarvoja alueella ei Iivarinojan lisäksi ole, mutta alue tulee muuttumaan 

maisemallisesti paljon nykyisestä. Tavoitteena on osoittaa tontteja liike-elämän tarpeisiin, minkä 

kaavaratkaisu mahdollistaa. Kirkonseudun asemakaava tulee laajenemaan valtatien 27 länsipuo-

lelle, joka mahdollistaa osaltaan kaupungin kehittymisen ja muutostarpeisiin vastaamisen. Hyvin 

toteutettuna alueesta muodostuu asiakkaita houkutteleva kokonaisuus, jossa vältytään perintei-

seltä teollisuusalueen tunnelmalta. 

6.3 Aluevaraukset 

Kaavamuutoksella ja -laajennuksella osoitetaan kuusi uutta tonttia sekä tarkastellaan risteysalu-
een pohjoispuolella olevia rakentumattomia alueita. Alueelle muodostuu kolme uutta liike- ja te-

ollisuusrakennusten tonttia. Kerrosluku näiden tonttien osalta on I. Tehokkuusluvuksi tonteille on 

luonnoksessa annettu e=0,4. Pysäköintialueet tulee osoittaa tonttien sisälle, joten niille ei ole kaa-

vassa varattu erikseen korttelialueita. 

Korttelialueet 

Kaavassa asemakaavan laajennuksen osalle uusien tonttien käyttötarkoitusmerkintöjä ovat KLT-

1, KL-4 ja K;  

Liike- ja teollisuusrakennusten korttelialue -merkinnällä (KLT-1) on osoitettu luonnoksen mukai-

nen kortteli 2351. Korttelissa on yhteensä kolme tonttia ja tehokkuuslukuna e=0,40. Kortteliin 

2351 saa merkinnän mukaisesti rakentaa liike- ja teollisuusrakennuksia. Alueelle ei kuitenkaan saa 

sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat ympäristöön melua, ilman saastumista tai muita ympäristö-

häiriöitä. Alueelle ei saa sijoittaa elintarvikemyymälää. Suurin sallittu kerroskorkeus on II. 

Liikerakennusten korttelialue -merkinnällä (KL-4) on osoitettu kortteli 2350. Kortteliin on osoi-

tettu kaksi tonttia. Tonteille saa rakentaa liikerakennuksia ja alueelle saa sijoittaa huoltoasema-

toimintoja. Tonttien tehokkuuslukuna on käytetty e=0,40 ja suurin sallittu kerroskorkeus on II. 

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue -merkinnällä on osoitettu kortteli 2352. Kortteliin saa 

rakentaa liike- ja toimistorakennuksen. Korttelissa tehokkuuslukuna on käytetty e=0,4 ja suurin 

sallittu kerroskorkeus on II.  
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Kortteleiden 2350 ja 2351 alueille on osoitettu lisäksi Meinala -merkintä, jolla ohjataan rakennus-

massan muodostamista valtateiden puoleisilla julkisivuilla ja julkisivujen ilmettä.  

Asuinpientalojen korttelialuetta (AP) osoitetaan asemakaavan muutosta koskevalla alueella, ris-

teysalueen pohjoispuolella voimassa olevan kaavan mukaiselle TY-alueelle kortteliin 4035. Voi-

massa olevan kaavan mukaiset TY-tontit eivät ole rakentuneet. Lisäksi risteysalueen pohjoispuo-

lella korttelissa 4034 oleva kaavamerkintä AR (rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten 

korttelialue) muutetaan asuinpientalojen korttelialueeksi. Kortteliin on rakentunut myös omako-

titalo, joten kaavamerkintä oli hyvä tarkistaa kaavassa. Tehokkuusluvuksi on osoitettu 0,25. Ker-

roskorkeudeksi on osoitettu Iu1/2 kortteliin 4034 ja I kortteliin 4035. 

Erillispientalojen korttelialuetta (AO-4) osoitetaan muutosalueella kortteliin 4036. Tehokkuuslu-

vuksi on osoitettu e=0,20 ja kerrosluvuksi I.  

Viheralueet 

Virkistysalueeksi kaavaluonnokseen on osoitettu risteysalueen pohjoispuolella oleva Ollin puisto. 

Puisto on pinta-alaltaan hyvin pieni, mutta sen avulla korttelin 4036 tontti 1 saadaan erotettua 

uudesta Kuusitiestä ja sen valtatien liittymästä. Vaikka kaavaan ei ole osoitettu enempää virkis-

tyskäyttöön osoitettuja alueita, tulee pihasuunnittelussa kiinnittää huomiota alueen viihtyisyy-

teen ja kasvillisuuteen. Alueella olevia metsäsaarekkeita voidaan hyödyntää pihoja suunnitelta-

essa. 

Kävely ja pyöräily 

Kevyen liikenteen yhteydet tulevat kaavamuutoksen myötä paranemaan nykyisestä. Kaavassa on 

huomioitu tulevaisuuden tarpeet kevyen liikenteen osalta aluevarauksina. Kevyen liikenteen väylä 

kulkee uuden sahalle menevän kadun reunassa sekä uusille tonteille menevän kadun ajoradasta 
korotettuna. Kaavassa on varauduttu kahteen valtatien alikulkuyhteyteen. Molempien valtatei-

den alitus on turvallisuus syistä mahdollistettava ja toteutettava rinnan kevyen liikenteen väylien 

kanssa. 

Katualueet 

Kaava-alueelle muodostetaan uusia tieyhteyksiä sekä kevyen liikenteen väylästöä. Uudet tieyh-

teydet on tarkasteltu keskustan osayleiskaavan pohjalta. Uusi katu mahdollistaa tulevaisuudessa 

kokoojatieyhteyden rakentumisen aina Meinalan teollisuusalueelle saakka. Katuyhteys uusille 

tonteille mahdollistaa tonteille kulun turvallisesti sekä kevyen liikenteen yhteydet alikulun kautta 

valtatien 8 pohjoispuolelle. Sahalle tuleva uusi katu mahdollistaa nykyisen Sahantien katkaisun 

läpikulkutienä piha-alueiden lävitse sekä parantaa sahan toimintamahdollisuuksia. Tulevaisuu-

dessa Sahantien liittymä valtatielle 8, kauempana kaava-alueesta, voidaan lakkauttaa, kun kulku 

voidaan turvallisesti osoittaa uuden Sahantie -kadun kautta valtatielle 27.  

6.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Asemakaavamerkinnät- ja määräykset on esitetty asemakaavakartalla. Kaavamääräykset koske-
vat alueelle sallittua toimintaa, lähellä oleva asutus huomioiden. Yleismääräyksissä on annettu 

määräys riittävien pohjatutkimusten tekemiseksi rakennusten suunnitteluvaiheessa.   

6.5 Nimistö 

Suunnittelualueella oleva nimistö säilyy ja uusia katuja nimetään kolme. Uusina katuina nimetään 

Sahantie, Savonportti ja Sahanportti. Sahantie on jo olemassa, mutta se ei nykyisellään ole katu-

aluetta. Ollinpuisto säilyy kaavamuutoksessa. 
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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, luon-

nonympäristöön 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 pellolla ja sen reuna-

milla asuvien lähiympäristöä ja maisemaa. Mahdollinen alueelle tuleva huoltamotoiminta tarjoaa 

palveluja valtateitä käyttäville matkailijoille ja raskaalle liikenteelle sekä paikallisille asukkaille. Lä-
hin asuinrakennus on huomioitu kaavaa valmisteltaessa ja mahdollisia ajoneuvojen valohaittoja 

voidaan vähentää esimerkiksi kuusiaidan istuttamisella pellon ja katualueen reunaan, katualueen 

puolelle. Pelto tulee jatkossakin olemaan viljelykäytössä, joten kaavalla ei kohtuuttomia haittoja 

toiminnalle aiheidu. Lähimmän asuinrakennuksen pihapiirin läpi kulkeva ajoneuvoliikenne voi-

daan kaavamuutoksen myötä ohjata uuden Sahantien kautta suoraan valtatielle 27, mikä paran-

taa huomattavasti asukkaiden elinoloja ja arkielämää.  

Kaava-alueen länsiosassa on asuinrakennusten keskittymä. Näiden asukkaiden elinoloihin parem-

mat liikenneyhteydet vaikuttavat positiivisesti. Alueella työskentelevien ja alueen asukkaiden tur-

vallisuus paranee, millä on suuri vaikutus alueella asuvien ihmisten arkielämään. Merkittävä tur-

vallisuustekijä on valtateiden risteysalueen uudet liikennejärjestelyt sekä vanhan Sahantien kat-

kaiseminen läpikulkuliikenteeltä. Lisäksi uudet kevyen liikenteen yhteydet auttavat saavuttamaan 

palvelut turvallisesti. Nykyisin valtatien 27 länsipuolelta ei ole kevyen liikenteen yhteyttä palvelui-

den äärelle, joten kaavalla on positiivinen vaikutus yhteyttä kaipaaville. 

7.2 Maisema, kulttuuri- ja luonnonympäristö 

Nykyisellään lähes rakentamaton alue muuttuu selvästi rakennetummaksi. Rakennettu maisema 
muuttuu kaavan myötä tiiviimmäksi, mutta säilyttää maalaismaisemalle tyypillisen pihapiirin sel-

keän rajautumisen. Hoitamattomat ja puskittuneet alueet saavat hoidetun ilmeen ja alue liittyy 

luontevasti olemassa olevaan asemakaava-alueeseen. 

Kaava-alueelle ei sijoitu suojeltavia rakennuksia. Rakennusinventoinnin jälkeen on vanhaa raken-

nuskantaa purettu, joten asemakaavassa ei suojeltavia kohteita enää ole.  

 

Kaava-alueella ei ole luontoarvoja omaavaa ympäristöä, joten kaavan vaikutukset kasvi- tai eläin-

lajistoon eivät ole merkittäviä. Kaava-alueen rakentumisella ei arvioida olevan merkittävää vaiku-

tusta myöskään alueen pienilmastoon. Rakennukset estävät tuulten voimistumista vain hieman. 

 

Rakentaminen vaikuttaa hulevesien määrään ja kulkeutumiseen alueella, koska vettä läpäisevän 

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

kulkeva Iivarinoja huomioidaan kaavaratkaisussa ja hulevesiä voitaneen ohjata hallitusti ojaa pit-
kin jatkossakin. Kaavamääräyksessä on tuotu esille paikoitusalueen jäsentämistä puuistutuksin, 

mikä tukee myös hulevesien imeytymistä jonkin verran. Hulevesien imeytymistä alueella voidaan 

hoitaa myös istutusaluein, joita voi toteuttaa rakentamisen ulkopuolisille alueille. 
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7.3 Rakennettu ympäristö ja yhdyskuntarakenne 

Alueen rakennettu ympäristö ja yhdyskuntarakenne tiivistyy kaavan myötä. Kaupunkiin saavutta-

essa risteysalue on tärkeä solmukohta, mikä rakentuessaan suunnitellusti saavuttaa kaupunkialu-

een piirteitä ja nykyisellään hoitamattomat alueet siistiytyvät. Risteysalueelle muodostuvat uudet 

rakennusmassat peittävät osaltaan teollisuusalueen suuria hallirakennuksia ja rajaavat asuinalu-

een omaksi alueekseen. Kaava yhdistää alueita luonnollisella tavalla toisiinsa ja yhdyskuntara-

kenne muodostuu ehjäksi kokonaisuudeksi selkeine kulkuyhteyksineen ja viheralueineen. 

7.4 Liikenne 

Kaavan vaikutukset liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen ovat merkittävät. Kaavalla toteute-

taan maakuntakaavassa esitettyjä tavoitteita pyrkiä edistämään kevyen liikenteen väylien toteut-

tamista erityisesti taajamien kohdalla. Kaavaratkaisulla risteysalueen solmukohta on tutkittu ja 

aluevarauksissa huomioitu erkanemiskaistojen mahdollistaminen kääntyvälle liikenteelle. Kevyen 

liikenteen turvallisuus paranee, kun valtateiden ylitykset muuttuvat alikulkutunneleiksi.  

Liikennemelu on tutkittu keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä. Laajennuksen alueelle melulla 

ei ole suurta vaikutusta, koska alueelle osoitetaan liikerakentamista. Valtatien 8 pohjoispuolelle 
osoitetaan asuinrakentamista, minkä suojaus melulta on huomioitu kaavaratkaisussa melumer-

kinnöin (max 45 dB). Liikennealueen ja asuinrakennusten väliin on tarpeen toteuttaa melusuo-

jausta, mikä osaltaan parantaa myös nykyisten asukkaiden asumismukavuutta, sillä nykyisellään 

risteysalueella ei ole melusuojausta. 

7.5 Sosiaaliset vaikutukset 

Uusien liike-, teollisuus- ja toimistorakennusten myötä alue houkuttelee asiakkaita sekä tarjoaa 

uusia työpaikkoja alueella. Alueen kehittymisen myötä Kalajoen palvelutarjonta paranee. Alueen 

hyvän ja näkyvän sijainnin vuoksi myös matkailijat voivat käyttää alueen palveluita. Uusien yh-

teyksien ja katujen rakentumisen myötä alueelle syntyy liikehdintää, mikä tuo nykyiselle stabiilille 

peltomaisemalle kaupunkimaista vilkkautta ja tunnelmaa. Maalaismaisema muuttuu osittain kau-

punkimaiseksi. Alueella tulee lisääntymään myös kevyen liikenteen kulkijat, kun turvalliset yhtey-

det liittyvät muuhun kattavasti rakennettuun kevyen liikenteen verkostoon. 

7.6 Taloudelliset vaikutukset  

Alueen kunnallistekninen rakentaminen teiden ja putkiston osalta tulee olemaan normaalilla ta-

solla. Alueen keskeltä ei tällä hetkellä kulje kunnallisteknistä verkostoa, mutta alikulkuyhteydet 

voivat vaatia siirtokustannuksia jo rakennetulle verkostolle. Alueen viemäriverkosto voi uusien 

rakennusmassojen myötä vaatia uudistusta ja kapasiteetin tehostamista. Kaukolämpö verkostoa 

kulkee valtatien 27 reuna-alueella. Kaukolämpöverkostoon liittyminen voisi hyvinkin olla mahdol-

lista, mikä osaltaan tukee kaukolämpöyrityksen kannattavuutta. Kaavalla ei kuitenkaan erikseen 

määrätä velvollisuudesta liittyä kaukolämpöverkostoon. 

 

Alueen rakentuminen jakautunee useamman vuoden ajalle. Kustannuksia kertyy kaupungille al-

kuun kunnallisteknisestä rakentamisesta. Rakentajille kaupungin rakentamat kunnallistekniset 
palvelut ja kaupungille muodostuvat kustannukset huomioidaan tonttien hinnoittelussa. Alueen 

rakentuminen tarjoaa työpaikkoja useiden alojen osaajille sekä tulevaisuudessa jonkin verran py-

syviä työpaikkoja alueen palvelutarjonnasta riippuen.  
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8  A S E M A K A AVA N  TOT E U T U S  
Savontien risteysalueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen lainvoimaiseksi kuuluttamisen 

jälkeen kaupunki voi aloittaa alueen kunnallisteknisen rakentamisen ja tonttien luovuttamisen. 

Alueen rakentamisen seurannasta ja valvonnasta vastaa ensisijaisesti rakennusvalvontaviran-

omainen. Kaava-alueelle ei laadita erillisiä rakennustapaohjeita. 

 

Kalajoella 6.11.2018 
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O S A L L I S T U M I S -  J A  A R V I O I N T I -
SUUNNITELMAN (OAS) TARKOITUS 

 

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 on nähtävillä kaupun-
gin ilmoituslehdessä (Kalajokiseutu), virallisella ilmoi-
tustaululla sekä maanomistajille ja muille osallisille se 
lähetetään kirjeitse. OAS on nähtävillä myös Kalajoen 
kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.kalajoki.fi. 

 

 

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

 

Kaavoitettava alue sijaitsee Kalajoen keskustan lounais-
puolella Etelänkylän, Meinalan ja Vuorenkallion osa-
alueilla. Kaavamuutos ja -laajennus sijoittuu Kokkolan-
tien (vt 8) ja Ylivieskantien (vt 27) eli niin sanotun Sa-
vontien risteyksen pohjois- ja lounaispuolille. Suunnit-
telualue on pääosin peltoa, jolla on metsäsaarekkeita, 
ja jonka lävistää Iivarinoja, joka laskee avo-ojana Hol-
manperälle ja lopulta Kalajokeen. Alueen ympäristössä 
on asuinalueita ja saha. Suunnittelualueen sijainti 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  

 

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. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laa-
jentumisalueita. Maakuntakaavan uudistus on käyn-
nissä ja ensimmäinen vaihemaakuntakaava on hyväk-

sytty 2.12.2013 ja vahvistettu 23.11.2015. Pohjois-Poh-
janmaan maakuntakaavan 2. vaihekaava hyväksyttiin 
maakuntavaltuustossa 7.12.2016 ja on kuulutettu voi-
maantulleeksi 2.2.2017. 

 

Suunnittelualue on esitetty 1. vaihemaakuntakaavassa 
taajamatoimintojen alueeksi (A). Maakuntakaavan taa-
jamatoimintojen alueen suunnittelumääräyksien mu-
kaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee alu-
eiden käyttöönottojärjestyksessä ja mitoituksessa kiin-
nittää erityistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonai-
suuksien toiminnallis-taloudelliseen edullisuuteen, ym-
päristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedelly-
tyksiin.  

 

2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu 
alueelle, jota tulee kehittää merellisenä matkailualu-
eena palveluin sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön 
virkistys- ja vapaa-aikatoiminnoin (mv-5). Kalajoelle on 
osoitettu myös Kalajoen matkailukaupunki -merkintä 
(kk-6), jolla osoitetaan kansainvälisenä matkailu- ja kau-
punkikeskuksena kehitettävä alue. Alue on maaseudun 
kehittämisen kohdealuetta (mk-6), jolla on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota Kalajoen vedenlaadun paranta-
miseen. 

 

Keskustaajaman osayleiskaava 

Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Keskustaaja-
man osayleiskaava vuodelta 1993. Alueen lounaisosa 
on esitetty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M), 
jolla on sallittu pääasiassa maatalouselinkeinoon liit-
tyvä rakentaminen. Kokkolantie ja Ylivieskantie on osoi-
tettu tieliikenteen alueeksi (LM) ja sen pohjoispuoli 
pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). 

 

Osayleiskaava on pääosin vanhentunut. Osayleiskaavan 
muutos ja laajennus on käynnistynyt, ja kaavaluonnos 
on asetettu nähtäville tammi–helmikuussa 2015. 
Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Nähtä-
villä olleessa osayleiskaavaluonnoksessa suunnittelu-
alueen lounaisosa on osoitettu toimitilarakennusten 
korttelialueeksi (KTY-3), jolle saa sijoittaa huoltoasema-
tiloja, jotka saavat sisältää kerrosalaltaan 1000 k-m²:n 
päivittäistavarakaupan myymälätilan. Ylivieskantieltä 
Meinalaan on osoitettu uusi kokoojakatu. Valtatien 8 
pohjoispuoli on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP), 
jolle on osoitettu risteyksestä uusi kokoojakatuyhteys. 
Kokkolantien ja Ylivieskantien varsille on esitetty ke-
vyen liikenteen väylät, jotka yhdistää alikulku. 
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Kirkonseudun asemakaava 

Alueella on voimassa Kirkonseudun asemakaava, jossa 
risteyksen pohjoispuoli on kaavoitettu erillispientalojen 
korttelialueeksi (AO-4) ja ympäristöhäiriöitä aiheutta-
mattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TY), 
joiden väliin jää pieni puistoalue (VP). Kuusitien poh-
joispuolella oleva alue on rivitalojen ja muiden kytket-
tyjen asuinrakennusten korttelialuetta (AR). Kokkolan-
tie ja Ylivieskantie on osoitettu yleisen tien alueeksi 
(LT). Risteyksen lounaispuolella ei ole voimassaolevaa 
asemakaavaa.  

 

 

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 syntyi tarpeesta osoittaa Ka-
lajoen Etelänkylällä sijaitsevalle liikenneasemalle uusi 
paikka Kirkonseudun kaava-alueelta. Kaavalla vapaute-
taan liikenneaseman nykyinen tontti luonnoksena näh-
tävillä olleessa Keskustaajaman osayleiskaavassa esi-
tettyyn kerrostalovaltaisen rakentamisen käyttöön. Sa-
malla kaupungin omistamien rakentumattomien maa-
alueiden maankäyttöä on tarpeen ohjata. 

 

Kaava on tarkoitus tehdä kaupungin omana työnä ja 
siinä hyödynnetään Keskustan osayleiskaavan yhtey-
dessä laadittuja selvityksiä. Alueelle ei laadita erillissel-
vityksiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena 
on osoittaa rakennuspaikka liikenneasemalle Kalajoen 
Etelänkylän alueelta ns. Savontien risteyksen alueelta, 
tutkia alueen muita maankäytön mahdollisuuksia ja 
saattaa käyttöön toistaiseksi rakentumattomat asema-
kaavoitetut alueet. 

Kaavan toisena tavoitteena on tarkastella uusia kokoo-
jakatuyhteyksiä Meinalaan ja Vuorenkallion asuinalu-
eelle sekä tutkia kevyen liikenteen reittien sijoittumi-
nen. 

 

 

OSALLISET JA VIRANOMAISTAHOT  

 

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, tai jättää 
muistutuksia kaavaehdotuksesta. 

 

Viranomaisia ovat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, 
Jokilaaksojen pelastuslaitos, Pohjois-Pohjanmaan mu-
seo, Museovirasto sekä Kalajoen kaupungin tekninen- 
ja ympäristölautakunta. Muita toimijoita alueella ovat 
Elisa Oyj, Elenia Verkko Oy, Kalajoen Lämpö Oy, Vesikol-
mio Oy sekä Osuuskunta Valkeavesi. Alueella toimivia 
yhdistyksiä ovat Kalajoen yrittäjät ry sekä Kalajoen ko-
tiseutuyhdistys. Meneillään olevista kaavahankkeista 
saa tietoa kaavoitustoimesta sekä Kalajoen kaupungin 
internetsivuilta osoitteesta www.kalajoki.fi. 

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

Kaavoituspäällikkö   Nina Marjoniemi 044-4691 225 

Kaavasuunnittelija   Sanna Matkaselkä 044-4691 450 

Kaavoitusteknikko   Terho Männistö  044-4691 222 

 

E-mail: etunimi.sukunimi@kalajoki.fi       www.kalajoki.fi 
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Kuva 4. Ote Keskustaajaman oikeusvaikutukset-
tomasta osayleiskaavasta (1993). 

Kuva 2. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 
1. vaihekaavasta (vahvistettu 2015). 

Kuva 3. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 
2. vaihekaavasta (vahvistunut 2017). 

Kuva 6. Ote Kirkonseudun ajantasa-asemakaavasta. Kuva 5. Ote nähtävillä olleesta keskustan osayleis-
kaavaluonnoksesta (2015). 

Kuva 1. Ote Pohjois-Pohjanmaan voimassa olevasta 
maakuntakaavasta 2005. 
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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 nähtävissä marras-joulukuussa 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 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 keväällä 2019. 

 

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 toukokuu 2019.  

 

5. KAAVAN VOIMAANTULO 

MRA 93§ 

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

 

 

 

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