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P L A S S I N  K R U U N U N P U I S T O N   
A S E M A K A A V A N  M U U T O 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 20.5.2019 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee 
Plassin kruununpuiston aluetta. Suunnittelualueelle sijoittuu mm. hoivakoti ja terveyskeskuksen alue. Palve-
luiden lisäksi alueella on asuinpientaloja ja rivitaloja. 
 
Kunta:  Kalajoki   
Kunnanosa:   Plassi  
Kaavan nimi:   Kirkonseudun asemakaavan muutos Plassin Kruununpuistossa 
Kaava-alueen koko: noin 16,19 ha 
Kaavanlaatija:  Kalajoen kaupunki, Maankäyttöpalvelut/kaavoitus 

Kaavan vireilletulo:  Asemakaavamuutos on käynnistetty 15.10.2018 kaupunginhallituksen päätök-
sellä § 315. Vireilletulosta on tiedotettu asettamalla osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma nähtäville 1.11.2018 alkaen. 

Kaavan nähtävilläolot: Kaavaluonnos 22.11. - 21.12.2018 
Kaavaehdotus 11.4. - 13.5.2019 

Hyväksymispäivämäärät: Kaupunginhallitus 20.5.2019 § 147 
Kaupunginvaltuusto 27.5.2019 § 35 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
Kaavamuutosalue sijaitsee Kalajoen ydinkeskustan luoteispuolella Plassin alueella. Muutosalue si-
joittuu 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 3003, 3004, 
3011, 3012, 3013 ja 3014 sekä vesi-, puisto-, liikenne- 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 
3. Kaavoittajan vastineet 

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) 

5. Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö – 2. vaihemaakuntakaava (Pohjois-Pohjan-
maan liitto, 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 12.11.2018 § 340 asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. Ase-
makaavan muutoksen valmisteluaineisto asetettiin julkisesti nähtäville 22.11.-21.12.2018 vä-
liseksi ajaksi. Luonnoksesta saatiin neljä lausuntoa ja kolme mielipidettä. Saatu palaute huomioi-
tiin kaavaehdotusta valmisteltaessa.  

Kaupunginhallitus päätti 1.4.2019 § 92 asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Asema-
kaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä 11.4. - 13.5.2019 välisen ajan. Ehdotuksesta saatiin 3 
lausuntoa ja 2 muistutusta. Palautteen perusteella ei kaava-aineistoon ollut tarpeen tehdä muu-
toksia ja kaavaehdotus valmisteltiin hyväksymiskäsittelyyn. 

Kaupunginhallitus päätti esittää asemakaavan hyväksymistä kaupunginvaltuustolle kokoukses-
saan 20.5.2019 § 147. Kalajoen kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 27.5.2019 § 35. 

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 3003, 3004, 3011, 3012, 3013 ja 3014 sekä vesi-, puisto- ja katu-
alueita. Asemakaavan muutos on pinta-alaltaan noin 16,19 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 uusia rakennushankkeita suunniteltaessa. Tonttien si-
säisistä kunnallisteknisistä 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. Plassin kaupunginosa on toteutunut pääasiassa pientalovaltaisena asuin-
alueena, jolla sijaitsee myös kulttuurihistoriallisesti arvokas Plassin vanha markkinapaikka. Julkista 
rakennuskantaa alueella edustaa terveydenhuoltoa palvelevat rakennukset ja vanha Jokisuun 
koulurakennus. Kaavamuutosalue kuuluu historiallisen Plassin eteläpuoliseen rakennusryhmään, 
johon rakentui 1700–1800-luvuilla maatilakeskuksia. Muutosalue on alueen sisäisen liikenteen ja 
kyläkuvan kannalta tärkeässä paikassa, jossa Plassintie ja Markkinatie kohtaavat muodostaen laa-
jan avoimen risteysalueen.  

Suunnittelualue käsittää viisi asuinkorttelialuetta, yhden AL-korttelialueen, yhden rakennuksen 
käsittävän varastorakennusten tontin, opetustoimintaa palvelevan tontin, sosiaalitointa ja tervey-
denhuoltoa palvelevien rakennusten tontin, asuinkerrostalo- ja rivitalotontteja sekä pieniä puis-
toalueita. Suunnittelualueella toimii palvelualan yrityksiä. Asuinkortteleissa on 1800–1900-lu-
vuilla rakentuneita, myös useita korjaus- ja laajennustöitä 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 lyhyen matkaa. 
 

 
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-
koituksenmukaisella 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. 
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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. 

Tohtorintien asuinkerrostaloalueet ovat toteutuneet kaksikerroksisina kerrostaloina, joille kulku 
tapahtuu Tohtorintien kautta. Tontilla 9 olevat rakennukset ovat keltatiiliverhoiltuja loivasti har-
jakattoisia taloja.  

Rakennettu kulttuuriympäristö 
Kaupunkien, kuntakeskusten ja maaseudun eri ikäiset rakennukset ja rakennetut alueet, niitä yh-
distävät liikenneväylät ja energiaverkot ovat rakennettua kulttuuriympäristöä. Kaavamuutosalue 
sijoittuu osittain valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön alueelle sekä kult-
tuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeälle alueelle.  

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. Plassintien varteen on toteutettu kevyen liiken-
teen väylä ajokaistasta korotettuna. 

  

  
Kuva 5. Rakennettua ympäristöä kaava-alueella Raahentien ja Plassintien varrelta. 
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Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen alueet (RKY) 
Suunnittelualueelle sijoittuu kolme rakennusta, jotka on inventoitu ja arvotettu Kalajoen raken-
netun kulttuuriympäristön selvityksen yhteydessä vuonna 2013 sekä 2. vaihemaakuntakaavan yh-
teydessä laaditussa Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015 inventointikerto-
muksessa (Pohjois-Pohjanmaan liitto) osaksi valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuu-
riympäristöä. Rakennukset ovat Jokisuun koulu, Kalajoen 1950-luvun kunnansairaala ja Kruunun 
puoji. 

Museovirasto on luetteloinut Plassin vanhan markkinapaikan valtakunnallisesti arvokkaaksi alu-
eeksi. Kaavamuutosalue sijoittuu markkinapaikalta etelään, jonne rakentui maatilakeskuksia 
1700–1800-luvuilla mm. Raahentien varrelle, joka on osa vanhaa Pohjanmaan rantatietä. Kaava-
muutosalueella sijaitsee useita sr-2 -merkittyjä pientaloja, sr-1 -merkitty viljamakasiini ja kortte-
lilla 3011 on /S -merkintä sekä korttelin 3003 tontilla 8 olevalla rakennuksella sr-1 -merkintä. Suo-
jelumerkinnöillä on pyritty säilyttämään ympäristön luonnetta ja yhtenäinen kyläkuva. 

  
Kuva 6. Kaavamuutosaluetta peruskartalla (Mk 1:20000) vuosien 1954 ja 1979 tilanteiden mukaisina (lähde: 
Maanmittauslaitos, vanhat painetut kartat). 

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. 
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Risteysalueen eteläpuolella olevassa korttelissa toinen päärakennuksista on keltaiseksi peitto-
maalattu ja valmistunut vuonna 1993, mutta toistaa 1900-luvun alun ikkunajakoa ja ulkoverhouk-
sen yksityiskohtia. Toinen päärakennus on valmistunut vuonna 1987 ja edustaa toisenlaista tyyliä. 
Se on punaiseksi peittomaalattu ja korostettu valkoisilla yksityiskohdilla, pystypaneeliverhouk-
sella ja tummilla neliömäisillä ikkunoilla tuuletusluukkuineen. Samanlaista aukotusta on tien toi-
sella puolella jälleenrakennuskauden rakennusten korjatuissa julkisivuissa. 

Plassintien ja Raahentien risteyksessä on muuten tyhjällä tontilla Kruunun puoji, suurikokoinen 
kaksikerroksinen, hirsinen ja punamullattu entinen viljamakasiini vuodelta 1753. Suurehko vilja-
makasiini on siirretty nykyiselle paikalleen Jokisuun koulun vierestä 1930-luvulla. Koillispäädyn 
laajennusosan rakentamisajankohta ei ole tiedossa. 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, 2014). 

Jokisuun koulu on osa valtakunnallisesti merkittävän Plassin alueen kokonaisuutta. 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 uusimisen yhteydessä huomioitiin rakennuksen 
kulttuurihistoriallinen arvo katemateriaalia valittaessa. Katon harjalla on rakennukselle erityistä 
identiteettiä antavat elegantit kattolyhdyt.  
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Kuva 8. Jokisuun koulu, joka toimii nykyisin käsityökeskuksena. (Kuva Sanna Matkaselkä) 

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. 1950-luvulla rakennettu osa on 2. vaihemaakuntakaavan inventoinnissa 
vuonna 2015 arvotettu paikallisesti arvokkaaksi, mutta sisältyy Plassin vanhan markkinapaikan 
valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltuun aluekokonaisuuteen. 

 

Kuva 9. Vasemmalla terveyskeskuksen vanha osa ja oikealla Jokisuun koulu taustallaan terveyskeskuksen 
vanha osa. (Kuvat Sanna Matkaselkä) 

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). Kuvassa 10 näkyy selkeästi myös 
vanha Pohjanmaan rantatie, joka on yksi Suomen tärkeistä historiallisista tielinjoista. Ratsupo-
lusta 1600-luvulla kehittynyt maantie on kulkenut Turusta Tukholmaan Pohjanlahden ympäri. 
Rantatie on ollut Pohjanmaan tärkein tie ja Lapin läänin alueella pitkään ainoa maantie. Ranta-
tiellä oli suuri taloudellinen ja hallinnollinen merkitys, ja 1643-1645 Ruotsin-Tanskan sodan aikana 
sitä käytettiin postitienä Tukholmaan. 1660-luvulle tultaessa tie oli rakennettu etelästä Ouluun, 
mutta Oulun kaupunkia pohjoisemmat osat olivat edelleen huonokuntoisia. 1900-luvulla vanhaa 
Pohjanmaan rantatietä oikaistiin ja perusparannettiin ja vanha linjaus jäi monin paikoin käytöstä. 
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Kuva 10. Ote vuoden 1947 ilmakuvasta (Kalajoen kaupungintalon arkisto). Plassintie ja Raahentie 
olivat tuolloin pääkulkuyhteys Oulun suuntaan (Pohjanmaan rantatie). Asutusta on muodostunut 
Raahentien varteen molemmin puolin. Kalajoen pappila puutarhoineen näkyy kuvan alareunassa. 
Kalajokea on käytetty tukinuitossa Kalajokisuulle. (Kuva Kalajoen kaupungin arkistosta) 

Suunnittelualue rajautuu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristön koh-
teeksi luokitellun Kalajoen pappilan välittömään läheisyyteen. Pohjanmaan rannikkopitäjän vau-
rautta kuvastava nk. Jokelan pappila sijaitsee 1600-luvulta periytyvällä paikallaan Kalajoen tör-
mällä Plassin markkinapaikalle johtavan maantien alkupäässä ja sillä on huomattava asema joki-
maisemassa. Paanukattoinen, punamullattu pappila on Kalajoen kirkonseudun vanhimpia raken-
nuksia. Päärakennuksen molemmin puolin sijaitsevat talousrakennukset; renki- ja leivintupa ja nk. 
Malmberginkamari. Rakennuksessa toimii edelleen Kalajoen seurakunnan kirkkoherranvirasto. 
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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. 
  

Kuva 12. Ote muinaisjäännösinventoinnin raportista. Kartalla näkyvät numeroinnit 35 ja 36 kaava-alu-
een välittömässä läheisyydessä viittaavat raportin taloluetteloon.  
Vasemmalla kuva puistossa olevasta muistomerkistä (kuva Sanna Matkaselkä). 

Kuva 11. Kalajoen kirkkoher-
ranpappilan 1802 valmistu-
nut mansardikattoinen pää-
rakennus on yksi harvoja 
kustavilaisia pappilaraken-
nuksia maassamme. (kuva 
www.kalajoenseurakunta.fi) 
 

http://www.kalajoenseurakunta.fi/
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Liikenne 
Joen suuntaa noudatteleva Plassintie on Plassin alueen keskeisin kokoojakatu. Liikenne ohjautuu 
Plassintieltä Markkinatielle ja edelleen liikenneympyrän välityksellä valtatielle 8 ja keskustaan. 
Plassintie jatkuu valtatien 8 alitse Kasarmintienä kaupungin keskustaan. Plassintien kautta tapah-
tuu myös osa Lepistönperän asuinalueen liikenteestä keskustaan, mutta voimassa olevassa Kir-
konseudun asemakaavassa on osoitettu tielinjaus Änkiläntielle, 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. 
 
Kunnallistekniikka 
Kaava-alue sijoittuu kunnallisen viemäri- ja vesijohtoverkoston varrelle. Vesi-, hulevesi- ja jäteve-
siverkoston lisäksi alueella on kaukolämpöverkosto. Hulevedet terveyskeskuksen alueelta pure-
taan Kalajokeen. 

 

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. Ljungonpuisto on suurelta osin Kalajoen seurakuntayhtymän omistuksessa. 

Kuva 13. Alueen kunnallistekniikka. 
Punaisella värillä on esitetty viemärit, 
sinisellä vesijohdot, ruskealla kauko-
lämpö 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. 

Kuva 14. Suunnittelualueen maanomistus. 
Harmaalla kuvatut alueet ovat kaupungin 
omistuksessa. 
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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 kokonaismaakuntakaava kumoutuu vaihekaavassa käsitel-
tyjen teemojen ja korvaavien merkintöjen osalta aina vaihekaavan saadessa lainvoiman. 1. vaihe-
maakuntakaava on hyväksytty 2.12.2013 ja vahvistettu 23.11.2015. Pohjois-Pohjanmaan maakun-
takaavan 2. vaihekaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 7.12.2016 ja on kuulutettu voimaan-
tulleeksi 2.2.2017. 3. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 11.6.2018 ja määrätty tulemaan voi-
maan maakuntahallituksen kokouksessa 5.11.2018.  

 
Kuva 15. Ote vuonna 2005 vahvistetusta Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavasta. 

Ensimmäisessä vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on esitetty taajamatoimintojen alueeksi 
(A-1) sijoittuen aivan keskustatoimintojen alueen (C) välittömään läheisyyteen. Maakuntakaavan 
taajamatoimintojen alueen suunnittelumääräyksien mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa tulee alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja mitoituksessa kiinnittää erityistä huomiota 
vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien toiminnallistaloudelliseen edullisuuteen, ympäristön laa-
tuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin. Lisämerkintä -1 osoittaa, että alueen yksityiskoh-
taisemmassa suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiir-
teet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 16. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihemaakuntakaavasta. 
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Toisessa vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu alueelle, jota tulee kehittää merelli-
senä matkailualueena palveluin sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön virkistys- ja vapaa-aikatoi-
minnoin (mv-5; vihreä kokoviiva). Kalajoelle on osoitettu myös Kalajoen matkailukaupunki -mer-
kintä (kk-6), jolla osoitetaan kansainvälisenä matkailu- ja kaupunkikeskuksena kehitettävä alue. 
Alue on maaseudun kehittämisen kohdealuetta (mk-6), jolla on kiinnitettävä erityistä huomiota 
Kalajoen vedenlaadun parantamiseen. Suunnittelualueelle on osoitettu valtakunnallisesti arvokas 
rakennettu kulttuuriympäristö -merkinnällä (RKY 2009) Pohjanmaan rantatie (punainen pallo-
viiva) sekä Plassin vanha markkinapaikka (viivoitettu alue). 

 
Kuva 17. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihemaakuntakaavasta. 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihekaava hyväksyttiin Pohjois-Pohjanmaan maakunta-
valtuustossa 11.6.2018 ja maakuntahallitus päätti 5.11.2018 kokouksessaan määrätä 3. vaihe-
maakuntakaavan tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla. Vaihekaavassa 
käsiteltiin pohjavesi- ja kiviainesalueita, mineraalipotentiaali- ja kaivosalueita, Oulun seudun lii-
kennettä ja maankäyttöä, tuulivoima-alueiden tarkistuksia, Vaalan ja Himangan kaavamerkintö-
jen tarkistuksia ja muita tarvittavia päivityksiä. Suunnittelualueen osalta 3. vaihekaava ei aseta 
erityisiä määräyksiä kaavassa käsiteltyihin teemoihin liittyen.   

 

Kuva 18. 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. 
Keskustan osayleiskaavan muutos- ja laajennustyö on käynnistynyt helmikuussa 2015. Keskustan 
osayleiskaavaa laaditaan oikeusvaikutteisena kaavana. Kaavaluonnos oli nähtävissä tammi–hel-
mikuussa 2015. Kaavaluonnoksessa muutosalueelle on osoitettu palvelujen ja hallinnon aluetta 
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(P) julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY) ja pientalovaltaista asuntoaluetta (AP) sekä virkis-
tysaluetta (V-2). 

   

Kuva 19. Vasemmalla ote oikeusvaikutuksettomasta yleiskaavasta ja oikealla ote Keskustan osayleiskaava-
luonnoksesta. 

Yleiskaavan sisältövaatimukset 
Koska suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa, huomioidaan asemakaavoituksen 
yhteydessä MRL 39 § mukaisia yleiskaavan sisältövaatimuksia soveltuvin osin. Tässä asemakaava-
hankkeessa huomioidaan erityisesti yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen 
kestävyys, olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö, asumisen tarpeet ja palveluiden 
saatavuus, liikenteen ja kevyen liikenteen tarkoituksenmukainen järjestäminen kestävällä tavalla 
sekä mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen 
elinympäristöön. Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen on keskeinen 
arvioitava arvo Plassin kulttuurihistoriallisesti merkittävällä alueella. Kunnan elinkeinoelämän toi-
mintaedellytykset ovat myös yksi tärkeimmistä huomion kohteista. Sisältövaatimuksia tarkastel-
taessa huomioidaan vireillä oleva keskustan osayleiskaava ja sen yhteydessä tehdyt selvitykset 
mm. maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys. 

4.4 Asemakaava 
Suunnittelualueella on voimassa Kirkonseudun asemakaava Plassin osa-alue vuodelta 1986. 
Kortteliin 3014 on AL–merkinnällä osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. 
Korttelin tonteille 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-
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kinnällä osoitettu päärakennus, ja toinen luku ilmoittaa sallitun rakennusoikeuden, mikäli säily-
tetään sr-1 tai sr-2 merkinnällä osoitettu päärakennus. Rakennusoikeus vaihtelee 40/60-
150/300 k-m2 välillä. AO-tonteilla rakennusoikeutta on 200-250 k-m2.  

 
Kuva 20. 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. 

Puistot on ympäröitävä suojaistutuksilla. 

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

Lisäksi suunnittelualueella on voimassa Kirkonseudun asemakaavan muutos, Kanta-alue, Me-
renoja, Plassi ja Etelänkylä vuodelta 2000. Kaavassa suunnittelualueelle on osoitettu sosiaali-
tointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS). Pieni s -merkintä lisäksi 
osoittaa kulttuurihistoriallisesti arvokasta aluetta, jolla rakennuksia ympäristöineen tulee hoitaa 
niiden kulttuurihistoriallisen arvon edellyttämällä tavalla. Rakennusoikeutta terveyskeskuksen 
tontille on osoitettu 6000 k-m2. Markkinatien varteen on osoitettu kaksikerroksisten asuinkerros-
talojen korttelialuetta (AK) ja aluetehokkuudeksi 0,40. 

Kortteliin 3004 on osoitettu kaksikerroksisten asuinkerrostalojen korttelialuetta, jonka sallitusta 
kerrosalasta tulee 50 % käyttää kunnallisten tai yksityisten palveluasuntojen rakentamiseen (AK-
1). Lisäksi osaan korttelista on osoitettu yksikerroksista rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuin-
rakennusten korttelialuetta (AR) ja aluetehokkuudeksi 0,20. 
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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. 

 

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-
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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 Kalajoen seurakunta-
yhtymä, Elisa Oy, Elenia Verkko Oy, Kalajoen Lämpö Oy sekä Osuuskunta Valkeavesi. Alueella toi-
mivia yhdistyksiä ovat Plassin kyläyhdistys, Kalajoen yrittäjät ry sekä Kalajoen kotiseutuyhdistys ja 
Kalajoen omakotiyhdistys.  

5.3.2 Vireilletulo 

Kalajoen kaupunginhallitus päätti saattaa kaavahankkeen vireille kokouksessaan 15.8.2016 § 177 
sekä laajempana 15.10.2018 § 315. Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 1.11.2018 alkaen. Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu osal-
lisille kirjeitse, kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin ilmoituslehdissä ja nettisivuilla. Osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma on kaavaselostuksen liitteenä (Liite 1). Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaa valmisteltaessa. 

5.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Kaavaluonnosaineiston nähtävillä olosta tiedotettiin osallisia kirjeitse. Kuntalaisia tiedotettiin kau-
pungin ilmoituslehden ”Kaupungin kuulutukset”-osiossa. Kaava-aineisto pidettiin nähtävillä kau-
pungin kotisivuilla www.kalajoki.fi sekä tulostettuna kaupungintalolla. 

 

Kaavaluonnosaineisto asetettiin julkisesti nähtäville MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti 22.11.-
21.12.2018 väliseksi ajaksi. Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutettiin kaupungin 
kuulutuslehdessä sekä www-sivuilla osallisten kuulemista varten. Kaavan valmisteluun osallistuu 
virkamiehiä mm. maankäytön, rakennusvalvonnan ja kunnallistekniikan toimialoilta. 

Kuva 21. Nähtäville ase-
tettu kaavaluonnos. 
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Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselta, Museovirastolta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Joki-
laaksojen pelastuslaitokselta, Osuuskunta Valkeavedeltä, Elisa Oyj:ltä, Elenia Verkko Oy:ltä, Kala-
joen lämpö Oy:ltä, Kalajoen tekniseltä- ja ympäristölautakunnalta sekä alueella toimivilta yhdis-
tyksiltä. 

Kaavaluonnoksesta saatiin neljä viranomaislausuntoa sekä kolme mielipidettä. Lausuntojen pe-
rusteella kaava-aineistoon suurimpana muutoksena lisättiin mukaan Markkinatie kokonaisuudes-
saan, minkä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus nosti lausunnossaan esille. Järkevän kokonaisuuden 
toteuttamiseksi mukaan otettiin myös kortteli 3004 kokonaisuudessaan. Korttelin lisäämisestä 
kaava-alueeseen tiedotettiin lisätyllä alueella sijaitsevia taloyhtiöitä kirjeitse ennen lopullisen eh-
dotusaineiston valmistelua. Mielipiteissä tuotiin esille huoli Papinpolun lisääntyvästä ajoneuvolii-
kenteestä, kun uuden palvelurakennuksen liikenne ohjautuu Papinpolun kautta Plassintien sijaan. 
Saatu palaute ja kaavoittajan vastine kokonaisuudessaan on tämän kaavaselostuksen liitteenä 
(liite 3). 

Kaavaehdotusaineistoa valmisteltaessa havainnollistettiin terveyskeskuksen ympäristöä kuva-
sovittein sekä viherympäristön, paikoituksen ja rakennusmassan tulevaa tavoitetta.   

  

Kuva 22. Vasemmalla ensimmäisen vaiheen tilannetta, jossa terveyskeskuksen massa säilyy ennallaan. 
Oikealla tavoitetilannetta, jossa terveyskeskuksen massa olisi III kerroksista ja muu osa alueesta II kerrok-
sista. Tavoitetilanne toteutuu hyvin pitkällä aikajänteellä ja vaiheittain, sillä terveyskeskuksen matala osa 
ei vielä ole elinkaarensa päässä, eikä uuden rakennuksen rakentaminen ole siltä osin ajankohtaista.  

Kaavaehdotusaineisto asetettiin julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti 11.4.-
13.5.2019 väliseksi ajaksi kaupungin kotisivuille www.kalajoki.fi sekä tulostettuna kaupunginta-
lolle. Kaava-aineiston nähtäville asettamisesta kuulutettiin kaupungin kuulutuslehdessä sekä 
www-sivuilla osallisten kuulemista varten. Nähtävillä olosta tiedotettiin kaava-alueen kiinteistöjä 
kirjeitse. Ehdotusaineistosta pyydettiin tarvittavat viranomaislausunnot. 

Kaavaehdotuksesta saatiin kolme lausuntoa ja kaksi muistutusta. Lausunnoissa ei esitetty muu-
tostarpeita kaavaehdotukseen. Kaavaselostukseen tehtiin tekniset tarkistukset. Muistutuksissa 
tuotiin esiin huolta Papinpolun kasvavasta liikenteestä ja melusta. Kaavoittajan vastine on kaava-
selostuksen liitteenä (liite 3). 

 

http://www.kalajoki.fi/
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Kuva 23. Nähtäville asetettu kaavaehdotus. 

Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, Kalajokiseutu -lehdessä sekä kau-
pungin kotisivuilla, kun kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös on lainvoimainen. Kaavaehdotus 
hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 27.5.2019. 

5.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua ei ollut tarpeen järjestää, sillä kaavahankkeen muutokset 
eivät ole vaikutuksiltaan valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä. Valmisteluaineistosta 
saatujen lausuntojen perusteella ei viranomaisneuvottelua (MRL 66 §) ollut tarpeen järjestää. 

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 
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kaupunkirakennetta aivan keskusta-alueen tuntumassa. Uudisrakentamista pyritään ohjaamaan 
alueen kulttuurihistoriallisesti arvokasta kaupunkirakennetta kunnioittaen. 

5.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Kaava-aluetta oli tarpeen laajentaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnon pohjalta siten, 
että Markkinatie kokonaisuudessaan sisällytettiin kaavamuutosalueeseen. Selkeää kokonaisuutta 
ajatellen sisällytettiin kaava-alueeseen myös Markkinatien ja korttelin 3003 välinen alue, kortteli 
3004. Korttelin 3004 yksityisille rivitaloyhtiöille tiedotettiin kirjeitse kaavan laajentamisesta ja saa-
dun palautteen pohjalta kaavaehdotusta tarkennettiin korttelirajauksen osalta ennen hallinnol-
lista käsittelyä ja nähtäville asettamista. Samassa yhteydessä tarkistettiin korttelin 3004 toteutu-
nut rakennuskanta ja ajanmukaistettiin kaavassa osoitettu rakennusoikeuden määrä.  

Prosessin aikana saapui Kalajoen kaupungille kuntalaisaloite Papinpolun varrella, korttelissa 3002 
olevien asuinrivitalojen sisällyttämisestä kaavamuutoksen alueeseen. Aloite valmisteltiin kaupun-
ginhallituksen käsiteltäväksi ja kielteinen päätös alueen sisällyttämisestä kaava-alueeseen tehtiin 
11.2.2019 § 34. Korttelin 3002 sisällyttäminen kaava-alueeseen olisi tuonut ratkaistavaksi myös 
valtatien 8 tilatarpeen ja neuvottelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa mahdollisuuk-
sista pienentää valtatiealueen rajausta korttelin 3002 ja viheralueen kohdalla. Voimassa olevassa 
asemakaavassa valtatien 8 liikennealue korttelin 3002 kohdalla on tarpeettoman laaja, sillä erita-
soliittymään varautuminen ei Markkinatien ja valtatien 8 risteysalueella ole enää ajankohtaista, 
koska nykyinen liikenneympyrä toimii hyvin liikennevirran kanavoimiseen. Plassin Kruununpuis-
ton asemakaavan laajentaminen kortteliin 3002 ei ollut tarkoituksenmukaista johtuen mahdolli-
sista lisäselvitystarpeista. Kyseinen alue tutkitaan omana kaavaprosessinaan, kun se nähdään 
ajankohtaiseksi. 
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6  A S E M A K A AVA N  KU VAU 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 noin 16,2 ha. Korttelin 3014 palvelurakennusten korttelialue (P) on 
kooltaan 0,64 ha, ja sille sijoittuu 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 osoitetaan 3500 k-m2, jolloin tehokkuudeksi muodostuu e=0,54. Koko kaava-
alueella palvelurakennusten korttelialueiden (P) tehokkuudeksi muodostuu e=0,38. Erillispienta-
lojen korttelialuetta (AO) kaavalla osoitetaan 2,54 ha ja sallittua rakennusoikeutta vaihdellen 100-
400 k-m2 tonttia kohden tontin koosta riippuen, mikä koko kaava-alueella tarkoittaa tehokkuutta 
e=0,19. Asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) kaavalla osoitetaan 1,54 ha ja rakennusoikeutta 
7000 k-m2, jolloin tehokkuudeksi muodostuu 0,45. Rivitalojen korttelialuetta (AR) muodostuu 
0,63 ha ja tehokkuudella 0,27 rakennusoikeutta 1709 k-m2. Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa pal-
velevien rakennusten korttelialuetta (YS) muodostuu noin 1,80 ha ja sallittua rakennusoikeutta 
osoitetaan 10 000 k-m2, jolloin tehokkuudeksi muodostuu e=0,56. Suojeltavien rakennusten kort-
telialuetta (SR-2) muodostuu kahdelle tontille yhteensä 0,59 ha ja sallittua rakennusoikeutta 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 
ei autopaikkojen määrää ole erikseen merkitty, kuten ei myöskään tontilla 10. Tonteille tarvitta-
vien autopaikkojen määrä on erilainen toiminnasta riippuen, joten niitä ei kaavalla osoiteta. Au-
topaikkojen suunnittelussa tulee huomioida kevyen liikenteen turvallinen toteutus ja riittävät is-
tutuskaistat jakamaan paikoitusalueita. Rakennusten suunnittelussa tulee varata riittävästi tilaa 
pysäköinnin toteuttamiselle, sillä pysäköintiin 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 
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ollut osoittaa tontteja yksityisten palvelutoimijoiden tarpeisiin, minkä kaavaratkaisu mahdollistaa 
uuden tontin myötä. Samassa yhteydessä oli tarpeen tarkastella myös terveyskeskuksen tulevai-
suuden tarpeet. Hyvin toteutettuna alueesta muodostuu viihtyisä kokonaisuus, jossa huomioi-
daan 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. Autopaikoitus tulee toteuttaa tonttien sisäisinä, joten niille ei 
ole kaavassa varattu erikseen korttelialueita. 

Korttelialueet 
Palvelurakennusten korttelialue -merkinnällä (P) on osoitettu kokonaisuudessaan kortteli 3014 ja 
korttelin 3003 tontti 11. Palvelurakennusten korttelialueille muodostuu yhteensä kolme tonttia. 
Kortteliin 3014 on osoitettu 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. Sallittua ra-
kennusoikeutta tontille osoitetaan yhteensä 10 000 k-m2 ja kerrosluku saa olla enintään III.  

Toimitilarakennusten korttelialue -merkinnällä (KTY) on osoitettu korttelin 3003 tontti 12. Sallit-
tua rakennusoikeutta tontilla on yhteensä 400 k-m2, josta enintään 30 % saa käyttää asuinhuo-
neistoja 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 tarkistettiin ja merkintätapaa 
yksinkertaistettiin. Myös muut tontteja koskevat merkinnät tarkistettiin. 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 osoitettu Jokisuun vanha koulu eli 
nykyinen käsityökeskus sekä Raahentien ja Plassintien kulmauksessa oleva kruunun puoji. Kortte-
lialuemerkinnällä osoitetulla tontilla olevat rakennukset on säilytettävä alkuperäisessä asussaan. 
Korjaus- ja muutostyöt on tehtävä kunnioittaen rakennusten alkuperäistä henkeä. Julkisivujen 
mittasuhteita tai ikkuna-aukotusta ei saa muuttaa. Ennallistavat muutostyöt ovat sallittuja. Kort-
telialueen uudisrakennukset tulee sovittaa korttelialueen vanhojen rakennusten arkkitehtuuriin. 
Näille kahdelle rakennukselle on lisäksi osoitettu erillinen sr-4 merkintä; Suojeltava rakennus. Ra-
kennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus, jota ei saa 
purkaa. 

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK, AK-1) -merkinnällä on osoitettu Markkinatien varren raken-
tuneet kerrostalotontit. Sallittu kerrosluku molemmilla kerrostalotonteilla on II.  

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR) -merkinnällä on osoitettu 
Markkinatien varren rakentunut rivitalotontti. Rakennusoikeus on kaavamuutoksen yhteydessä 
tarkistettu ja osoitettu tehokkuusluvulla e=0,27. Kerroslukuna säilyy I. 
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Viheralueet 
Virkistysalueeksi on osoitettu Kruununpuisto sekä Plassintien eteläpuolinen puistoalue, joka kaa-
vamuutoksen yhteydessä nimetään Ljungonpuistoksi. 

 

 
Kävely ja pyöräily 
Kevyen liikenteen yhteydet säilyvät pääosin ennallaan. Papinpolku -kadulle on mahdollista toteut-
taa ajokaistasta korotettu kevyen liikenteen väylä ja yhteys Markkinatielle toteutetaan pienellä 
oikaisulla. 

Katualueet 
Kaava-alueelle ei muodosteta uusia katuja tai tieyhteyksiä. Voimassa olevassa asemakaavassa 
Markkinatie on osoitettu yleisenä tienä, joka kaavamuutoksen yhteydessä muutetaan katualu-
eeksi. Papinpolku -katualuetta muutettiin kadun päässä korttelin 3004 tontin 2 kohdalla sisällyt-
täen käytössä muodostunut paikoitusalue tonttiin.  

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 
Suunnittelualueella ei ole esitetty uusia nimettäviä katuja. Alueella sijaitsee voimassaolevan kaa-
van mukainen puistoalue jokivarressa Plassintien eteläpuolella terveyskeskuksen kohdalla, valta-
kunnallisesti arvokkaan Kalajoen pappilan vieressä. Virkistysalueella sijaitsee muistomerkki, joka 
on pystytetty kirkon ja silloisen rovastin, lainsuomentajan ja nuijasodassa talonpoikien puoltajan 
Ljungo Tuomaanpojan muistolle. Hän toimi myös kääntäjänä, jonka suomennosten kieli on tärkeä 
pohjalaismurteiden muistomerkki. Muistomerkki on pystytetty vuonna 1950. Kaavamuutoksen 
yhteydessä puistolle annetaan nimi Ljungonpuisto. 

  

Kuva 24. Ljungonpuisto. 
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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. Tässä ase-
makaavahankkeessa arvioitavaksi tulee myös MRL 39 § mukaisia yleiskaavan sisältövaatimuksia 
(yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys, olemassa olevan yhdys-
kuntarakenteen hyväksikäyttö, asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus, liikenteen ja kevyen 
liikenteen tarkoituksenmukainen järjestäminen kestävällä tavalla sekä mahdollisuudet turvalli-
seen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön, rakennetun 
kulttuuriympäristön huomioiminen), jotka arvioidaan asiakokonaisuuksien kohdalla. 

7.1  Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
Kaavan vaikutukset ihmisten elinympäristössä liittyvät rakenteen tiivistymiseen, palvelutoiminto-
jen sijoittumiseen ja maiseman muutokseen sekä katualueiden pieniin muutoksiin. Papinpolun 
päätteessä olevien rivitaloyhtiöiden tontinkäyttömahdollisuudet paranevat, kun osa voimassa 
olevan kaavan mukaisesta katualueesta sisällytetään tonttiin paikoitusalueeksi, joka itse asiassa 
on jo käytännössä muodostunut olevalle katualueelle. Samalla myös puistoalueen puolelle istu-
tettu kuusiaita sisällytettiin muutoksessa tonttialueeseen. Koko kaava-alueella tarkistettiin raken-
nusoikeuden määriä, millä on vaikutusta asukkaiden tarvitsemiin lupaprosesseihin rakennuksia 
peruskorjattaessa tai täydennysrakentamista suunniteltaessa. 

Kaava-alue on jo nykyisellään asuinrakennusten osalta hyvin tiiviisti ajanhengen mukaisesti raken-
tunutta. Palvelutoimintojen sijoittaminen alueelle aiheuttaa hieman enemmän liikennettä Plas-
sintiellä ja Papinpolulla ja ehkä myös Markkinatiellä. Markkinatie toimii kokoojakatuna, joten li-
sääntyvällä liikenteellä ei sen osalta ole suurta negatiivista vaikutusta. Papinpolun ympäristö rivi-
taloyhtiöiden vieressä muuttuu suurelta osin rakentamattomasta alueesta rakennetuksi ja hoide-
tuksi ympäristöksi. Nykyisellään autiona oleva keltainen puurakennus tulee purettavaksi ja uutta 
rakentamista risteysalueelle voi kaavan mukaan toteutua III-kerroksisena rakennusmassana. Uusi 
rakennuskanta palvelutoimintoineen vastaa tulevaisuuden haasteisiin tarvittavien hoitopaikkojen 
järjestämiseen Kalajokisten asukkaiden ikääntyessä. Nykyisellään asukkaita on jouduttu sijoitta-
maan myös lähikuntien palvelutaloihin. Monelle asukkaalle tämä mahdollistaa paikkakunnalla py-
symisen sekä omaisille taloudellisemman ja helpomman arjen. Palvelutalon rakentaminen lisää 
Papinpolun liikennettä jonkin verran, mikä vilkastuttaa kadulla kulkua ja liikenneturvallisuuteen 
joudutaan kiinnittämään tarkempaa huomiota. Papinpolku on nykyisellään katu ilman kevyen lii-
kenteen erillistä osaa, joka tulee tarkastella kaavan saatua lainvoiman. Papinpolun kunnostami-
nen turvalliseksi parantaa kaikkinensa jalan ja pyörällä kulkijaa, sillä nykyiselläänkin kadulla kulkee 
myös ajoneuvoliikennettä. Uudisrakentaminen muuttaa alueella asuvien lähiympäristöä ja maise-
maa. 

7.2 Maisema, kulttuuri- ja luonnonympäristö 
Terveyskeskuksen alue on nykyisellään laajalle rakentunutta ja matalaa rakennuskantaa. Terveys-
keskuksen alueen muuttuminen rakennusmassaltaan näkyvämmäksi mahdollistuu kaavamuutok-
sen myötä. Tehokkaampi maankäyttö alueella mahdollistuu, mikä sopii Plassin tunnelmaan tiiviinä 
rakennettuna kaupunginosana. Korkeampaa rakennuskantaa mahdollistava kaava vapauttaa 
tonttien piha-alueita muuhun käyttöön, kuten kipeästi tarpeelliselle autopaikoitukselle ja viher-
ympäristön toteuttamiselle. Terveyspalveluiden mahdollistaminen kolmeen kerrokseen muuttaa 
ympäristöä vasta pidemmällä aikavälillä, sillä vielä ei ole ajankohtaista terveyskeskuksen mittava 
muuttaminen. Kaavalla varaudutaan tulevaisuuden muutostarpeisiin, joten maisemassa muutok-
set voivat näkyä vasta useiden vuosien kuluttua. Ensimmäisenä maisemassa toteutunee korttelin 
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3003 tontti 11, jonka vaikutukset näkyvät lähiasukkaille ja muille liikkujille katukuvassa. Korke-
ampi rakennusmassa tulee näkymään myös valtatielle 8 matalien asuinrivitalojen takaa sekä joen 
toiselle rannalle puuston takaa.  

 

 

 
Kuva 25. Kuvasovitteissa hahmoteltu uuden palvelurakennuksen sijoittuminen korttelin 3003 tontille 11 
(Linja Arkkitehdit, 2019). Nykyinen terveyskeskuksen yksikerroksinen rakennusmassa olisi tavoitteellista 
suunnitella kolmikerroksisena, mikä rajaisi selkeästi viheralueen ja paikoitusalueen rakennusmassan ja Plas-
sintien väliin. Muutoin kaksikerroksinen rakennusmassa täydentää alueen kokonaiskuvaa ja selkeälinjai-
suutta. Ylimpänä ilmakuva nykytilanteesta. 
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Kaavamääräyksin tarkennetaan uuden rakennusmassan sopivuutta kaupunkikuvaan ja ympäris-
töön. Alueelle suunniteltu rakennusmassa on toteutumassa kaksikerroksisena, mutta kaavalla va-
raudutaan kuitenkin korkeamman massan toteuttamiseen. Valokuvasovittein on hahmotettu lin-
jakasta uutta rakennusmassaa Papinpolun ja Plassintien kulmaukseen. Rakennusmassan toteut-
taminen linjakkaana välttäen erisuuruisia kulmia ja ulokkeita, tuo ryhdikkyyttä ja selväpiirteisyyttä 
ympäristöön. Värimaailman pitäminen vaaleana korttelissa 3003 on kokonaisuutta ajatellen rau-
hallinen ja selkeä. Katon punainen väri tuo kortteliin yhtenäisyyttä ja selkeyttä. Kattomuoto (au-
makatto) noudattaa alueelle toteutettua linjaa ja alue erottuu selkeästi asutuista rivitaloalueista. 

Plassintien ja Markkinatien risteyksen alueelle on rakentunut palvelurakennus, joten tiiviimpi ra-
kenne on tältä osin jo saavutettu. Tuolta osin voimassa olevaa asemakaavaa muutetaan vastaa-
maan nykyistä rakentunutta tilannetta.  

 

Kuva 26. 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 ulkoilua monipuolistavia elementtejä aivan vanhusten- ja terveyspalveluiden välit-
tömässä läheisyydessä. Puustoa alueella on vähän eikä kaavan toteutuminen vaadi sen vähentä-
mistä. Kaavassa on Jokisuun koulun ympäristöön osoitettu alue, jolla puusto on säilytettävä. 
Kaava-alueen luontoarvot sijoittuvat joenrantatörmän alaosiin, joten kaavan vaikutukset kasvi- tai 
eläinlajistoon eivät ole merkittäviä. Kaava-alueen rakentumisella ei arvioida olevan merkittävää 
vaikutusta myöskään alueen pienilmastoon.  
 
Rakentaminen vaikuttaa hulevesien määrään ja kulkeutumiseen alueella, koska vettä läpäisevän 
maapohjan pinta-ala alueella pienenee. Hulevedet johdetaan verkostoon, joka puretaan Kalajo-
keen. Hulevesien imeytymistä alueella voidaan hoitaa myös istutusaluein, joita voi toteuttaa ra-
kentamisen ulkopuolisille alueille. Toisaalta rakennusmassan mahdollistaminen kolmeen kerrok-
seen vapauttaa maa-aluetta viheralueiden toteuttamiseen paikoitusalueiden ympäristössä, mikä 
mahdollistaa hulevesien hallintaa tulevaisuudessa. Paikoitusalueiden suunnittelussa tuleekin 
huomioida viheralueiden käyttö myös tästä näkökulmasta. 

7.3 Kulttuuriympäristön arvot 
Suunnittelualueelle sijoittuu valtakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön ar-
voja. Puistoalue jokirannassa nimetään kaavalla aikansa arvovaltaisen kirkkoherran, Ljungo Tuo-
maanpojan mukaan, joka toimi myös lääninrovastina ja lainlukijana. Ljungonpuiston alueelle on 
kaavassa osoitettu merkintä (VL-3), joka huomioi alueelle sijoittuvan Kalajoen 3. kirkon paikan 
kulttuurihistoriallisen arvon. 
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Valtakunnallisesti arvokkaat kohteet on huomioitu kaavaratkaisussa kattavasti erilaisin merkin-
nöin (rky-1, rky-2, sk-2, /s, sr-4). Voimassa olevaan kaavaan verrattuna muutos vahvistaa alueen 
suojeluarvojen säilymisedellytyksiä. Plassintien varren kortteliin 3003 mahdollistettava korke-
ampi rakennusmassa toteutunee kaksikerroksisena rakennuksena. Kaavaratkaisulla tavoitellaan 
ryhdikästä korkeampaa rakennusmassaa, mikä vapauttaa tonttialuetta viherrakentamiseen ja pai-
koituksen järjestämiseen, millä luodaan avointa ympäristöä ja näkymiä Plassintien varteen. Pai-
koitus ja viheralueet tulisi suunnitella alueen historia huomioiden Plassintien suuntaan viihtyisänä 
ympäristönä. Taaemmas sijoittuva terveyskeskuksen nykyinen yksikerroksinen rakennusmassa 
olisi tavoitteellisesti kolmikerroksista selkeälinjaista rakennusmassaa ja lähempänä Plassintietä 
olevat rakennukset kaksikerroksista selkeälinjaista rakennuskantaa, kuten on Jokisuun koulu ja 
nykyinen terveyskeskuksen vanhin A-siipi.  

Kaavassa A-siipeä ei erikseen esitetä suojelumerkinnällä, sillä kuntotutkimusten perusteella sen 
kunnostaminen ei välttämättä ole taloudellisesti järkevää, eikä lopulta pitkäkestoinen ratkaisu. 
Kaavaa toteutettaessa voisi A-siiven korvata uudella kaksikerroksisella rakennusmassalla sen ny-
kyiselle paikalleen, mikä osaltaan tukisi valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön kokonai-
suutta. Alueelle on lisäksi osoitettu sai -merkintä, jossa huomioidaan rakennusmassan ulkoasun 
yhtenäisyys palvelurakennusten ja terveyskeskuksen kokonaisuudessa. Kokonaisuus erottuu sel-
keästi ympärillä olevista rivi- ja kerrostalo alueista omana selkeänä ympäristönä. 

7.4 Rakennettu ympäristö ja yhdyskuntarakenne 
Ympäristö muuttuu kaavamuutoksen toteutuessa tiiviimmäksi ja yhtenäisemmäksi olemassa ole-
vaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Plassintien ja Markkinatien risteykseen rakentuneen yk-
sikerroksisen palvelurakennuksen myötä risteysalueen hahmottaminen selkeytyy. Näkymä Plas-
sille joen vastarannalta muuttuu, kun palvelukorttelit terveyskeskuksen ympäristössä rakentuvat 
korkeampana rakennusmassana. Alueen rakentuminen tapahtuu pitkällä aikavälillä, joten muu-
tokset on helpompi hallita ja yhdyskuntarakenteen suunnittelussa voidaan ajoissa ottaa huomi-
oon kaavan mukaiset rakentamisen mahdollisuudet tehokkaamman rakentamisen mukaisesti.  

Katuverkko säilyy nykyisellään, mutta kunnallistekniikkaan voidaan joutua tekemään muutoksia, 
kun korttelin 3003 tontin 11 rakentamista suunnitellaan ja kun terveyskeskuksen suunnittelu tu-
lee ajankohtaiseksi. Nykyisen terveyskeskuksen tontille sijoittuu mm. keskuskeittiön rasvanero-
tuskaivo ja muuta kunnallistekniikan verkostoa. Rakennussuunnittelusta riippuen muutoksia kun-
nallisteknisiin järjestelmiin voidaan joutua tekemään. 

Markkinatie osoitetaan kaavamuutoksessa kaduksi, joka tulee osaksi Kalajoen kaupungin katura-
kennetta siinä vaiheessa, kun kadunpitopäätös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa teh-
dään. Ennen kadunpitopäätöstä ELY-keskuksen kanssa käydään muutos- ja korjaustarpeet läpi ja 
sovitaan kustannusjaosta. Papinpolku -katu on nykyisellään kapea umpikatu, joka alueen raken-
tamisen yhteydessä on tarpeen peruskorjata ja toteuttaa korotettu kevyen liikenteen väylä kadun 
varrelle. Katurakennetta lyhennettiin kadun päässä, jossa tila oli tarpeen ottaa tonttimaaksi to-
teutuneen tilanteen mukaisesti. Papinpolun rakenteelliset muutokset parantavat liikenneturvalli-
suutta ajoneuvojen ja jalankulkijoiden kesken.  

7.5 Liikenne 
Koko suunnittelualueen liikenne ei tule lisääntymään merkittävästi. Markkinatie kokoojakatuna 
purkaa ajoneuvoliikennettä hyvin. Terveyskeskuksen liikenne ohjautuu nykyiselläänkin kahta 
kautta, kuten myös jatkossa. Terveyskeskuksen alueen kautta tapahtuva keskuskeittiön liikenne 
säilyy nykyisellään. Uuden vanhusten palvelutalon osalta uutta liikennettä muodostuu jonkin ver-
ran henkilökunnan ja vierailijoiden liikkumisen myötä sekä taksi- ja huoltoliikenteestä. Suurin lii-



Kalajoen kaupunki | Plassin Kruununpuiston asemakaavan muutos 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

32 

 

kennemäärän lisäys koostuu palveluita tarjoaville korttelialueille henkilökunnan työmatkaliiken-
teestä, joka osittain on saavutettavissa myös pyörällä ja jalan hyvien kevyen liikenteen yhteyksien 
kautta. Papinpolun kunnostuksen yhteydessä korotettu kevyen liikenteen väylä luo turvallisuutta 
nykyisellään sekavaan liikehdintään. Katuvalojen uusiminen voi myös tulla tarkasteltavaksi ja mi-
käli tarvetta ilmenee ja valaistuksen parantaminen on tarpeen, luo se osaltaan myös turvallisuutta 
liikenteeseen. 

7.6 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. 
Nykyisellään osa kalajokisista joudutaan sijoittamaan lähikuntien palvelutaloihin, mikä voi omai-
sille tuoda arkeen haasteita. Omaisten tuki on palvelutaloissa asuville tärkeää, kuin myös omaisil-
lekin. Uuden palvelutalon sijoittuminen ydinkeskustan alueelle tukee palveluiden saavutetta-
vuutta ja keskustan monipuolisuutta. Lyhyet etäisyydet eri palveluiden välillä tukevat mahdolli-
suuksia asukkaiden ja työntekijöiden liikkua jalan ja polkupyörällä turvallisin yhteyksin. 

7.7 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 yksikerroksisena toteutettu rakennus vielä palvelee kuntalaisia, mutta 
tulevaisuuden tarpeet on kaavassa huomioitu ja uutta rakennuskantaa voi ajansaatossa olla tar-
peen toteuttaa. Kustannukset ovat varmastikin mittavat ja tarvitsevat poliittista päätöksentekoa. 
Ensimmäisenä kaupungin rakennuskannan uusiminen koskee sairaalan A-siipeä, joka on voi reali-
soitua lähivuosina. Kuntotutkimusten pohjalta tekee kaupunki ratkaisunsa rakennuksen suhteen.  

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. 
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 208 Kalajoki Täyttämispvm 29.05.2019
Kaavan nimi Kirkonseudun asemakaavan muutos Plassin Kruununpuiston alueella
Hyväksymispvm 27.05.2019 Ehdotuspvm 01.04.2019
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 01.11.2018
Hyväksymispykälä 35 Kunnan kaavatunnus 208190527V035
Generoitu kaavatunnus 208V270519A35
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 16,1875 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]16,1875

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 16,1875 100,0 30019 0,19 0,0000 8913
A yhteensä 4,7153 29,1 13519 0,29 -0,5445 213
P yhteensä 1,2876 8,0 4850 0,38 1,2876 4850
Y yhteensä 1,7913 11,1 10000 0,56 -1,3786 2500
C yhteensä
K yhteensä 0,1679 1,0 400 0,24 0,1679 400
T yhteensä -0,1019 -300
V yhteensä 2,4839 15,3 0,0321
R yhteensä
L yhteensä 3,1115 19,2 -0,0351
E yhteensä
S yhteensä 0,5911 3,7 1250 0,21 0,5911 1250
M yhteensä
W yhteensä 2,0389 12,6 -0,0186

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

LIITE 2 
1/2



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 16,1875 100,0 30019 0,19 0,0000 8913
A yhteensä 4,7153 29,1 13519 0,29 -0,5445 213
AK 1,5423 32,7 7000 0,45  228
AR 0,6330 13,4 1709 0,27 0,0608 565
AO 2,5400 53,9 4810 0,19 0,0356 420
AL     -0,6409 -1000
P yhteensä 1,2876 8,0 4850 0,38 1,2876 4850
P 1,2876 100,0 4850 0,38 1,2876 4850
Y yhteensä 1,7913 11,1 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 1,0 400 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 2,4839 15,3   0,0321  
VP 0,8305 33,4   0,0230  
VL 1,6534 66,6   0,0091  
R yhteensä       
L yhteensä 3,1115 19,2   -0,0351  
Kadut 2,8451 91,4   1,5427  
Kev.liik.kadut 0,2664 8,6   0,0046  
LYT     -1,5824  
E yhteensä       
S yhteensä 0,5911 3,7 1250 0,21 0,5911 1250
SR 0,5911 100,0 1250 0,21 0,5911 1250
M yhteensä       
W yhteensä 2,0389 12,6   -0,0186  
W 2,0389 100,0   -0,0186  
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1.4.2019 

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PLASSIN KRUUNUNPUISTON  
ALUEELLA 

Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 22.11.‐21.12.2018 

KAAVAN LAATIJAN VASTINEET VALMISTELUVAIHEEN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 

Valmisteluvaiheen nähtävillä olleeseen kaava‐aineistoon saatiin seuraavat lausunnot (4 kpl) ja mielipiteet (3 
kpl): 

1. Pohjois‐Pohjanmaan elinkeino‐, liikenne ja ympäristökeskus (ELY‐keskus)
2. Museovirasto
3. Pohjois‐Pohjanmaan museo
4. Elisa Oyj
5. Mielipide 1
6. Mielipide 2
7. Mielipide 3

1. Pohjois‐Pohjanmaan elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus
Kaavoitettava alue  sijaitsee Kalajoen ydinkeskustan  luoteispuolella kulttuurihistoriallisesti  arvok‐
kaalla Plassin alueelle.

Ympäristö ja luonnonvarat ‐vastuualue
Kaavamuutoksen tavoitteena on tehokkaampi tai tiiviimpi maankäyttö lisäämällä terveyskeskuksen
alueelle ja korttelissa 3014 rakennusoikeuden määrää sekä selventämällä AO‐alueilla rakennusoi‐
keutta koskevia merkintöjä.

Kaavaselostuksessa on tuotu esille uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Kaavamuutos‐
alueelle sijoittuu valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristön arvoja. Kaavaselostuksessa olisi
hyvä arvioida kohdennetusti sitä, kuinka valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, erityisesti kult‐
tuuriympäristön arvot on huomioitu. Arviointitarvetta korostaa se, että alueella ei ole voimassa oi‐
keusvaikutteista  yleiskaavaa,  jolloin myös  yleiskaavan  sisältövaatimukset  tulevat  soveltuvin  osin
huomioitaviksi. Maakuntakaavatilanne on hyvä myös tarkistaa kaavaselostuksessa muuttuneen ti‐
lanteen mukaiseksi.

Kaavamuutoksessa on tuotu esille keskeisimmät suunnittelualueen arvot. Valtakunnallisesti arvok‐
kaaksi inventoidut alueet (RKY‐inventointi) ilmenevät keskustan osayleiskaavan selvityksen kautta.
Kaavaselostuksessa voisi olla hyvä tuoda esille suunnittelualueelle sijoittuvat ja lähialueen RKY‐alu‐
eet  kuitenkin  omassa  suunnitelutiannetta  kuvaavassa  kappaleessa.  Kuvauksessa  voidaan  viitata
Museoviraston tarkempaan inventointiaineistoon.

Kaavaselostuksen mukaan kaavamuutoksella mahdollistetaan palvelujen ja asumisen kehittyminen
ja  kulttuurihistoriallisesti merkittävän  alueen  säilyminen  arvokkaalla  tavalla  ohjaamalla  rakenta‐
mista korjatuilla kaavamerkinnöillä ja ‐määräyksillä. Rakentuneet puistoalueet huomioidaan kaava‐
ratkaisussa osana kulttuurihistoriallista kokonaisuutta. Kaavan tavoitteen eli maankäytön tehosta‐
misen ja tiivistämisen kulttuuriympäristön arvot huomioivalla tavalla toteutumisessa on toisaalta
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merkitystä kulttuuriympäristön  säilyttämistä koskevilla  kaavaratkaisuilla. Toisaalta kyse on myös 
siitä, miten kaavassa onnistutaan ohjaamaan uusi rakentaminen tai muut muutokset arvokkaisiin 
alueisiin nähden. Kulttuuriympäristön arvoilla ja arvokkailla kokonaisuuksilla on niiden historiallis‐
ten tai rakennustaiteellisten merkitysten lisäksi myös mm. matkailullista ja paikallista identiteettiä 
luovaa merkitystä. 

Kulttuuriympäristön  säilyttämistä  koskien museo  on  todennut  RKY‐alueet  ja  yksittäiset  kohteet 
huomioiduksi asianmukaisilla merkinnöillä. Maakunnallisesti arvokkaaksi tunnistetun vanhan kun‐
nansairaalan osalta kaavaratkaisua on tarpeen tutkia jatkotyössä. Museoviranomainen on lausunut 
vanhan kirkon paikan mahdollisten arkeologisten arvojen huomioimisesta kohdemerkinnällä ja tä‐
hän liittyvillä määräyksillä. Kulttuuriympäristön osalta asiantuntijaviranomaisena toimivien museo‐
viranomaisten lausunnot on syytä huomioida kaavan jatkotyössä. 

ELY‐keskus toteaa lisäksi, että rakennetun kulttuuriympäristön arvojen osalta AO/s ‐merkityillä alu‐
eilla kaavaluonnoksessa osoitettu ratkaisu voi johtaa enemmän nykyisen rakennuskannan korvaa‐
miseen uudisrakentamisella, kun vanhan rakennuksen säilyttämisellä ei ole merkitystä tonttikoh‐
taiseen rakennusoikeuden määrään. Erityisesti kaavaselostuksen vuonna 1947 otetussa ilmavalo‐
kuvassa näkyvät ja nykypäivään säilyneet rakennukset voivat olla muutenkin kuin kyläkuvan kan‐
nalta säilyttämisen arvoisia vaikka rakennuksia olisi ulkoisesti muutettu alkuperäisestä. 

Muodostuvan ympäristön kannalta oleellisin kaavan mahdollistama uudisrakentaminen kohdistuu 
terveyskeskuksen alueelle (kortteli 3003). Kaavaluonnoksessa terveyskeskuksen tontin (YS) sekä Pa‐
pinpolun varteen muodostuvan tontin (P) rakennusoikeus nousee. Samalla suurin sallittu kerros‐
luku muutetaan kahdesta kolmeen kerrokseen. Kaavaselostuksessa ei ole esitetty muutoksia ha‐
vainnollistavia  suunnitelmia  eikä  tällaisia  liene  vielä  käytettävissä,  kun  terveyskeskuksen  tontin 
suunnittelu ei ole käynnissä. Silti kaavaratkaisun mahdollistaman rakentamisen vaikutuksia erityi‐
sesti Plassintien ja Raahentien suuntaan olisi hyvä havainnollistaa jollain tavalla kaavaselostuksessa 
ja arvioida kaavallisen ohjauksen tarvetta erityisesti Plassintien suuntaan. 

Lähtökohtaisesti voisi arvioida pienipiirteisen mittakaavaan sekä riittävän laajojen istutettavien tai 
puistomaisten alueiden turvaavaan ympäristön muutosta riittävästi Plassintien suuntaan kaavalle 
asetettuja tavoitteita syrjäyttämättä. Julkisten rakennusten Plassintien varteen sijoittuvat puisto‐
maiset  tontinosat  ilmenevät hyvin  kaavaselostuksen  sivun 11  ilmakuvasta. Vastaava  kaavallinen 
ajatus Plassintien varren puistomaisista tontinosista voisi olla luontevaa terveyskeskuksen alueen 
jatkokehittämisessä. Pohjoispuoliset tontinosat taas kestänevät paremmin suurempia kaupunkiku‐
vallisia muutoksia. 

Luonnonympäristön osalta Plassin arvokas tulvaniitty on huomioitu kaavaluonnoksessa hyvin luo‐8 
‐merkinnällä. 

Liikenne ja infrastruktuuri ‐vastuualue 

Plassin Kruununpuiston asemakaavan muutos‐ ja laajennusluonnoksessa Markkinatien loppuosa on 
oikeaoppisesti  osoitettu  katuna.  ELY‐keskuksen  liikennevastuualueen mielestä Markkinatie  tulisi 
kuitenkin ottaa kokonaisuutena mukaan nyt laadittavaan asemakaavaan ja osoittaa koko matkalta 
kaduksi. Näin katuverkosta muodostuisi selkeä yhtenäinen kokonaisuus. Markkinatiehen rajautu‐
vaa  maankäyttöä  ei  välttämättä  tarvitsisi  sisällyttää  suunnittelutyöhön,  vaan  rajata  ainoastaan 
Markkinatien nykyinen liikennealue muutosalueeseen. 

Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet: 

Kaavatyölle asetetut tavoitteet ovat ELY‐keskuksen näkemyksen mukaan perusteltuja. Lausunnossa 
tuodaan esille  joitain tarkennus‐  ja  täydennystarpeita kaavaselostukseen. Kaavan  jatkotyössä on 
syytä arvioida vielä tarkemmin, miten kaavan tavoitteet on sovitettavissa kulttuuriympäristön ar‐
voihin soveltuvalla tavalla kuitenkaan kaavatyölle asetettuja tavoitteita syrjäyttämättä. Kunta voi 
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tarvittaessa olla yhteydessä ELY‐keskukseen viranomaisten välisen kulttuuriympäristön arvoja kos‐
kevan neuvottelun järjestämiseksi. ELY‐keskuksen liikennevastuualueen mielestä Markkinatien lii‐
kennealueet tulisi kokonaan sisällyttää kaava‐alueeseen ja osoittaa katuna. 

Vastine: Lausunnon perusteella kaavaselostusta  täydennetään valtakunnallisesti merkittävän ra‐
kennetun kulttuuriympäristön osalta huomioiden myös vaikutusten arvioinnin laajentaminen erityi‐
sesti  kulttuuriympäristön  arvojen  osalta.  Huomioidaan  myös Museoviraston  inventointiaineisto. 
Päivitetään voimaan tullut maakuntakaavatilanne kaavaselostukseen. Lisätään kaavaselostukseen 
erillinen suunnittelutilannetta kuvaava kappale RKY‐alueista. 

AO/s ‐korttelialueilla on yksinkertaistettu rakennusoikeuden määrän osoittamista käytännössä ta‐
pahtuneiden epäselvyyksien johdosta. Muutoksen vaikutus alueen rakentamisessa on pyritty huo‐
mioimaan tarkemmilla rakentamista ohjaavilla määräyksillä uudisrakentamisen suhteen (/s sekä 
rky‐1).  

Kaavamuutoksessa  kerroslukua  nostetaan  kahdesta  kolmeen,  jotta  tontin  vapaata  aluetta  jäisi 
myös istutettavalle viherympäristölle ja paikoituksen järjestämiselle paremmin. Täydennetään kaa‐
vaselostukseen terveyskeskuksen korttelin 3003 osalta havainnollistavia kuvia tiivistyvästä ja uutta 
rakentamista osoittavasta  tilanteesta. Puistomaista aluetta Plassintien varressa on  säilynyt  Joki‐
suun koulun ja Plassintien välisellä alueella. Plassintien ja  jokitörmän välinen alue on rakennettu 
puistomaiseksi  huvimajoineen  ja  kaarisiltoineen, mikä  omalta  osaltaan  tukee  Plassintien  varren 
puistomaista ilmettä. Terveyskeskuksen tontin osalle Plassintien varteen on jätetty kapeampi alue 
istutettavaksi alueeksi. Lisätään kaavaselostukseen havainnekuvia terveyskeskuksen alueesta. Kaa‐
vaan lisätään myös uusi rakentamista ohjaava kolmiomerkintä (sai), jolla ohjataan uuden rakenta‐
misen soveltumista vanhaan rakennuskantaan.  

Laajennetaan kaava‐aluetta lausunnon pohjalta siten, että sisällytetään Markkinatie kokonaisuu‐
dessaan mukaan kaavaan ja osoitetaan kaduksi. Tarkoituksenmukainen kokonaisuus huomioiden 
sisällytetään kaavamuutosalueeseen korttelit 3003 ja 3004 kokonaisuudessaan.  

 
2. Museovirasto 

Museovirasto arvioi hanketta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta, rakennetun kulttuuriympäris‐
tön ja maiseman vaikutusten osalta lausujana on Pohjois‐Pohjanmaan museo. 

Asemakaavamuutoksella tavoitellaan tiiviimpää kaupunkirakennetta lisäämällä kortteliin 3014 sekä 
terveyskeskuksen  alueelle  rakennusoikeuden määrää  ja  korjaamalla  AO/s  ‐korttelin  rakennusoi‐
keutta selvemmin tulkittavaan muotoon. Kaavamuutoksella mahdollistetaan palvelujen ja asumi‐
sen kehittyminen ja kulttuurihistoriallisesti merkittävän alueen säilyminen arvokkaalla tavalla oh‐
jaamalla  rakentamista  korjatuilla  kaavamerkinnöillä  ja  ‐määräyksillä.  Rakentuneet  puistoalueet 
huomioidaan kaavaratkaisussa osana kulttuurihistoriallista kokonaisuutta. 

Asemakaavan muutos on Kalajoen keskustan osayleiskaava‐alueella, jolla toteutettiin muinaisjään‐
nösinventointi vuonna 2015. Selvityksen perusteella muutettavalla asemakaava‐alueella ei ole tie‐
dossa muinaismuistolain (295/63) nojalla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

Suuri osa kaavamuutosalueesta on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä 
(RKY), Kalajoen pappila, Plassin vanha markkinapaikka sekä myös osa Pohjanmaan rantatien  lin‐
jausta (kaavassa rky‐1, rky‐2 sekä sk‐2). Kalajoen pappilan RKY‐aluerajaukselle sijoittuu myös Kala‐
joen 3. kirkon paikka Plassintien ja jokitörmän välissä Ljungonpuistossa. 

On hyvinkin mahdollista, että vanhan kirkon muistomerkin vaiheilla on vielä säilyneenä vanhempia 
historiallisia rakenteita ja kerrostumia 1500‐1600‐luvulta, jokitörmän sortumisista huolimatta. Kes‐
kustan osayleiskaava‐alueen muinaisjäännösinventoinnissa 2015 asiaa ei  voitu arkeologisesti  to‐
dentaa. Tämän vuoksi Museovirasto esittää VL lähivirkistysaluevaraukselle osa‐aluemaista kaava‐
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merkintää /s Kalajoen 3. kirkon paikka, sekä kaavamääräystä: ”Aluetta koskevien maankäyttöhank‐
keiden  suunnittelun  ja  toteutuksen  yhteydessä  tulee  museoviranomaiselle  hyvissä  ajoin  varata 
mahdollisuus  lausumiseen  ja  alueen maankäytössä  varautua  töiden  arkeologiseen  seurantaan.” 
Museovirastolla ei ole muuta todettavaa Kirkonseudun asemakaavan muutosluonnoksesta Plassin 
alueella arkeologisen kulttuuriperinnön suojelun osalta.  

Vastine: Lisätään Museoviraston esityksen mukainen sisältö Ljungonpuiston alueelle VL‐3 ‐merkin‐
nän yhteyteen. 

3. Pohjois‐Pohjanmaan museo 
Yli puolet Kalajoen Plassin Kruununpuiston alueen asemakaavan muutoksen suunnittelualueesta 
sijoittuu Plassin vanhan markkinapaikan valtakunnallisesti merkittävälle rakennetun kulttuuriym‐
päristön alueelle. Välittömästi suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee Kalajoen pappilan valtakun‐
nallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Suunnittelualueen sisällä on kaksi kulttuurihis‐
toriallista arvoiltaan valtakunnallisesti merkittäväksi arvotettua kohdetta: Kruunun puoji  ja  Joki‐
suun koulu eli entinen kruununmakasiini (Pohjois‐Pohjanmaan liitto: Pohjois‐Pojanmaan 2. vaihe‐
maakuntakaava. Pohjois‐Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015). Suunnittelualueen läpi 
kulkee valtakunnallisesti merkittävä historiallinen tielinja Pohjanmaan rantatie (Raahentie). RKY‐
alueet ja yksittäiset kohteet on huomioitu asemakaavaluonnoksessa asianmukaisin kaavamerkin‐
nöin ja ‐määräyksin. 

Suunnittelualueella sijaitsevan Kalajoen terveyskeskuksen vanha osa, 1954 valmistunut vanha kun‐
nansairaala,  on  arvotettu  kulttuurihistoriallisilta  arvoiltaan  maakunnallisesti  merkittäväksi  koh‐
teeksi, jolla on historiallista, maisemallista ja rakennustaiteellista arvoa (Pohjois‐Pohjanmaan liitto: 
Pohjois‐Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava. Pohjois‐Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 
2015). Koska kohteella on todettu olevan maakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia arvoja, 
tulee sen suojelemista asemakaavamuutoksen yhteydessä tutkia. Nähtävillä olevassa asemakaavan 
muutosluonnoksessa  Kalajoen  1950‐luvun  kunnansairaalalle  ei  ole  osoitettu  suojelumerkintää. 
Tämä ratkaisu tulee perustella kaavaselostuksessa.  

Vastine: Lisätään kaavaselostukseen perusteluita vanhan sairaalan suojelumerkinnän pois jättämi‐
sestä. 
 

4. Elisa Oyj 
Elisa Oyj:llä ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotukseen. Alueella on Elisa Oyj:n tie‐
toliikennekaapeleita, joiden olemassaolo tarvitsee alueella toimijoiden tiedostaa ja huolehtia nii‐
den riittävästä suojauksesta. Mikäli kaapeleita  joudutaan siirtämään, pitää siirron tarvitsijan olla 
hyvissä ajoin yhteydessä Elisaan ja tilata ao. siirto. Siirrot ovat maksullisia (MRL 89 §). 

Vastine: Merkitään tiedoksi. 
 

5. Mielipide 1 
Mielipiteessä ollaan huolissaan asemakaavan muutoksessa esille tulleesta korttelissa 3003 tontin 
11 liikennejärjestelyistä,  joissa Papinpolulle on osoitettu tieliittymä. Huolta koetaan Papinpolulle 
tulevasta  lisääntyvästä  autoliikenteestä  ja  sen  aiheuttamasta  vaarasta  iäkkäille  asukkaille,  jotka 
ovat tottuneet liikkumaan alueella. Tiellä ei ole erillistä kevyen liikenteen väylää, tie on kapea eikä 
ole  suunniteltu  lisääntyvälle  liikenteelle.  Iäkkäät  asukkaat  liikkuvat  tiealueella  rollaattoreilla  ja 
muilla apuvälineillä. Mielipiteessä ehdotetaan, että tieliittymät tontille 11 tehdään Plassintieltä, jol‐
loin Papinpolku pysyy edelleen vain alueella jo olevien kiinteistöjen käyttämänä tienä. 

Vastine: Mielipide on otettu huomioon ja tietoa huolesta välitetty myös asemakaavamuutoksessa 
osoitettavan tontin 11 tulevalle toimijalle. Papinpolku ‐katu on kunnostettavissa kevyelle liikenteelle 
turvallisemmaksi siten, että kadun varteen voidaan toteuttaa kevyen liikenteen väylä ajokaistasta 
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korotettuna.  Tontille  11  on  kaavan  mukaisesti  mahdollista  toteuttaa  liittymä  myös  Plassintien 
kautta. 
 

6. Mielipide 2 
Mielipiteen  on  allekirjoittanut  17  henkilöä.  Mielipiteessä  esitetään,  että  tonteille  suunnitellun 
hoiva‐asumiskeskuksen kaikki  liikenne  tultaisiin ohjaamaan  terveyskeskuksen puolelta  siksi,  että 
Papinpolun asuinalueen asumisviihtyvyys ja ‐terveys on jo nyt vakavasti kärsinyt lisääntyneen lii‐
kennemelun  takia.  Lisäksi  vaaditaan,  että  nykyiseen matalataajuusmelu  ongelmaan  asianmukai‐
sesti puututaan kaikin keinoin, mitä sen ehkäisemiseksi on tehtävissä. 

Vastine: Mielipide on otettu huomioon ja tietoa huolesta välitetty myös asemakaavamuutoksessa 
osoitettavan tontin 11 tulevalle toimijalle. Arvio palvelutalon aiheuttamasta liikenteestä tontille 11 
on  henkilökunnan  tarve  30  autoa/päivä,  vierailijat  5  autoa/päivä,  taksiliikenne  2‐3  autoa/päivä 
sekä  kiinteistöhuolto  1  auto/päivä.  Jätehuolto  1  jäteauto/viikko  ja  huoltoliikennettä  1  jakelu‐
kuorma‐auto/päivä. Valtatien 8 lisääntynyt liikenne tuottaa meluhaittaa,  jonka johdosta asumis‐
viihtyvyys koetaan alentuneeksi. Tontille 11 on kaavan mukaisesti mahdollista toteuttaa  liittymä 
myös Plassintien kautta, mikä vähentää  liikennemäärän kasvua Papinpolulle. Voimassa olevassa 
asemakaavassa on valtatien reunaan osoitettu merkintä ik, jonka mukaan valtatien puoleiseen jul‐
kisivuun ei saa sijoittaa ikkunoita. Muutoin ei kaavassa oteta kantaa korttelin 3002 kohdalla ole‐
vaan  liikennemeluun.  Lisääntyneen haitan vuoksi asia  tulee  tarkasteltavaksi  tulevalla  kaavoituk‐
sella,  kun  korttelin  3002  ja  liikennealueen  kaavoitus  tulee  ajankohtaiseksi.  Asiasta  neuvotellaan 
tuolloin myös Pohjois‐Pohjanmaan elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskuksen kanssa kaavahank‐
keen valmistelun yhteydessä. Tarvittavilta osin voi tulla toteutettavaksi rakenteellisen meluesteen 
rakentaminen asumista osoitettavien kortteleiden kohdalla. Melusuojaus on lähtökohtaisesti toteu‐
tettava kiinteistön omistajien toimesta. Mikäli taloyhtiöllä on tarvetta melusuojauksen toteuttami‐
seen, tulee yhtiökokouksen päätöksellä hakea poikkeamislupaa asemakaavasta meluaidan toteut‐
tamiseksi. 
 

7. Mielipide 3 
Mielipide  on  terveyskeskuksen  viereen  suunnitellun  palvelutalon  näkökulmasta.  Kaavaluonnos 
poikkeaa hieman palvelutalon  viimeisimmistä  luonnoksista,  joskin  ei  estä  palvelutalon  toteutta‐
mista luonnosten mukaisena. 

Tontilla oleva viemäri olisi jäämässä osin rakennuksen alle, mutta sen siirtämisen mahdollisuudesta 
on keskusteltu. Pysäköintiä on arkkitehtiluonnoksissa esitetty  tontin pohjoisosaan, mutta kaava‐
karttaan p‐alue on merkitty ohjeellisena tontin länsipuolelle. Osa pysäköintipaikoista pitäisi sijoittaa 
merkitylle p‐alueelle nykyiselle terveyskeskuksen parkkipaikalle. Aikaisemmin toteutettujen vastaa‐
vien kohteiden perusteella tämän tyyppiselle palvelutalolle riittää rakennuksen koosta riippuen n. 
15‐20 autopaikkaa, koska asukkaat eivät itse aja autoa. Voiko autopaikkanormia hieman väljentää 
tuosta, jotta ei turhia autopaikkoja ole tarpeen mahduttaa tontille. 

Onko kaavassa mahdollista suurentaa rakennusalaa myös nyt ohjeellisen pysäköintialueena merki‐
tylle osalle, jolloin rakennuksen suunnitteluun jää pelivaraa ja mahdollisuus myöhempään laajen‐
tamiseen.  

Vastine: Suunnittelua  toteutetaan mahdollisuuksien mukaan niin,  ettei  suuria  kunnallistekniikan 
kustannuksia tulisi. Maanalaisten verkostojen siirtoja voidaan tehdä sopimalla niistä erikseen. Kaa‐
varatkaisussa tulee ennen kaikkea huomioida rakennuksen sijoittuminen tontille siten, että se sopii 
ympäröivään  rakennuskantaan  sopusuhtaisesti  ja  huomioiden  valtakunnallisesti merkittävän  ra‐
kennetun kulttuuriympäristön tuomat tavoitteet. Autopaikoituksen vähimmäismäärää tarkistetaan 
kaavaehdotukseen. Rakennusalaa voidaan suurentaa vähäisessä määrin ohjeellisena osoitetun pai‐
koitusalueen suuntaan. Alueelle sijoittuu useita kaivoja, minkä vuoksi niiden siirrosta tulee neuvo‐
tella erikseen kaupungin kanssa. 
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KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PLASSIN KRUUNUNPUISTON  

ALUEELLA 

 

Kaavaehdotusaineiston nähtävilläolo 11.4.-13.5.2019 

 

 

KAAVAN LAATIJAN VASTINEET EHDOTUSAINEISTOSTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUK-

SIIN 

 

Ehdotusaineiston nähtävillä olleeseen kaava-aineistoon saatiin seuraavat lausunnot (3 kpl) ja muistutukset 

(2 kpl): 

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

2. Pohjois-Pohjanmaan museo 

3. Museovirasto 

4. Muistutus 1 

5. Muistutus 2 

 

 

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

Kaavaa laadittaessa on huomioitu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonnosvaiheessa kaavasta 

lausumat asiat tai niihin on annettu perusteltu vastine. ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa ot-

sikossa mainitusta kaavaehdotuksesta, eikä ELY-keskus anna asiassa varsinaista lausuntoa.  

Vastine: Merkitään tiedoksi. 

 

2. Pohjois-Pohjanmaan museo 

Plassin Kruununpuiston alueen asemakaavaehdotuksessa on huomioitu suunnittelualueella sijait-

sevat kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Samoin on huomioitu Pohjois-Pohjanmaan mu-

seon kaavan luonnosvaiheessa antamassa lausunnossa esitetyt lisäselvityspyynnöt koskien vanhaa 

kunnansairaalarakennusta. 

Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa Kalajoen kirkonseudun asemakaavan muu-

tosehdotuksesta koskien Plassin Kruununpuiston aluetta. 

Vastine: Merkintään tiedoksi. 

 

3. Museovirasto 

Asemakaavan muutosalueella ei ole muinaismuistolain (295/63) nojalla rauhoitettuja ja muinais-

jäännösrekisterissä (www.kyppi.fi) olevia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Tieto perustuu viime kädessä 

keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointiin vuonna 2015. Asemakaavan luonnos-

vaiheessa antamassaan lausunnossa Museovirasto kuitenkin arvioi mahdolliseksi, että jokitörmän 

sortumisista huolimatta Kalajoen 3. kirkonpaikan vaiheilla voi vielä olla säilyneenä vanhempia his-

toriallisia rakenteita ja kerrostumia 1500-1600-luvulta. Muinaisjäännösinventoinnissa 2015 asiaa ei 

voitu arkeologisesti todentaa eikä koekuopitusta tehty alueella. Lausunnossa esitetty kirkonpaikan 
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huomioiminen maankäyttöä suunniteltaessa on kaavan ehdotusvaiheessa toteutettu lähivirkistys-

alueen VL-3 asianmukaisella kaavamääräyksellä varustettuna ja myös kaavaselostuksessa todettu 

(kappale 7.3). 

Kaavaselostuksen kappaleessa 5.3.3 mainitaan kaavan luonnosvaiheen lausuntopyyntöjen saajat, 

joista puuttuva Museovirasto on tarpeen niihin lisätä. 

Museovirastolla ei ole muuta todettavaa eikä huomautettavaa Kirkonseudun asemakaavan muu-

toksesta Plassin Kruununpuiston alueella. 

Vastine: Merkintään tiedoksi. Lisätään teknisenä tarkistuksena kaavaselostukseen Museovirasto 

lausunnon saajien joukkoon. 

 

4. Mielipide 1 

Kruununpuiston asemakaavan muutosehdotukseen sisältyy korttelissa 3003 tontti 11, jolle on 

suunniteltu ikäihmisten palvelukotia. Tontin rajalla on liittymät kieltävä merkintä vain Plassintien ja 

Papinpolun kulmauksessa. Esitän, että liittymien toteuttaminen tontilta 11 Papinpolulle kielletään 

kokonaan ja myös tontilta 12 olemassa olevaan liittymään saakka. Tontille 11 toteutetaan liittymät 

Plassintieltä. Tontille 11 osoitetaan istutettava alue koko Papinpolkuun vastaavalle rajalle. 

Papinpolku on nykyisellään rauhallinen asuntoumpikatu, jolla on vain vähän moottoriajoneuvolii-

kennettä. Jos hoivakodin liikenne kulkisi Papinpolun kautta, merkitsisi se valtavaa ajoneuvoliiken-

teen lisäystä. Hoivakodin ilmeisesti mittavan huoltoliikenteen takia myös isommat ajoneuvot ka-

dulla lisääntyisivät. Liikenteen lisääntyminen merkitsisi Papinpolun asukkaille epäterveellistä me-

lua, pakokaasuja ja pölyä. Tähän ei toivoisi lisää ja jatkuvaa liikennettä, koska talot on rakennettu 

likelle tietä. 

Kaavaehdotuksessa puhutaan korotetun kevyen liikenteen väylän rakentamisesta Papinpolulle. Pa-

pinpolku on niin kapea, että kadun leventäminen toisi kadun sietämättömän lähelle asuntoja, koska 

kadun rakentaminen ilmeisesti pitäisi ulottaa tonttien rajoihin saakka. Tonttien kuivatus kärsisi ja 

tonttien Papinpolun puoleisille rajoille näkösuojaksi istutetut kasvit kuolisivat. 

Korotettu kevyen liikenteen väylä kaksinkertaistaa talvihoidon työt, erikseen on aurattava ajorata 

ja kevyen liikenteen väylä puhdistettava toisenlaisella koneella, sama koskee hiekoitusta. Papinpo-

lusta muodostuisi alue, jolta auratut lumet olisi kuljetettava pois, koska ahtaalle katualueelle ne 

eivät sopisi. Kaikesta tästä lumen käsittelystä aiheutuisi paljon melua, vaaraa ja kustannuksia. Alue 

on jo nyt niin tiiviisti rakennettu, että rivitaloillakin on ollut vaikeuksia lumen sijoittamisessa ja lunta 

onkin työnnetty nyt suunniteltavan hoivakodin tontille. 

Kevyt liikenne ja autot ovat 70-luvulta lähtien sopineet kulkemaan sulassa sovussa Papinpolulla. En 

ole kokenut tai kuullut, että kadulla olisi sattunut onnettomuuksia tai läheltä piti tilanteita. Esitän, 

että Papinpolku perus parannetaan nykyisenlaisena avosivuojaisena katuna ja samalla huolehdi-

taan myös veden poistumisesta sivuojista, eikä kadulle rakenneta korotettua kevyen liikenteen väy-

lää. 

Kaavan vaikutukset sen rajansa takaiseen elämään ovat Papinpolulla suuret. Impilinnan tontin ja 

terveyskeskuksen välisen korkean kuusiaidan kaataminen muuttaa maiseman täysin. Missä ennen 

oli vihreää, näkyy sen jälkeen vain rakennuksia ja asfalttia. Naapuritontille rakennettava massiivi-

nen valkoinen talo tulee erottumaan räikeästi ympäristöstään. Siksi toivoisikin istutuksia Papinpo-

lun puoleiselle sivulle. Vallitsevat tuulet ovat mereltä päin, yleensä tuulee paljon ja kovaakin. Kuu-

siaita on pidätellyt enimpiä tuulia, aidan poisto voi vaikuttaa jopa rakennusten lämmitystarpee-

seen. 

Papinpolun rivitalot ovat peruskuntoisia taloja, joissa asumiskustannukset ovat kohtuulliset. Talot 

ovat kaukolämmössä. Taloissa on asumisen jatkumisen uskossa tehty remonttia sekä taloyhtiön 

että yksittäisten asukkaiden toimesta. Joitakin omistajanvaihdoksia on ollut lähimenneisyydessä. 
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Jos hoivakodin liikenne ohjattaisiin kulkemaan Papinpolun kautta ja sille rakennettaisiin korotettu 

kevyen liikenteen väylä, kävisi asuminen mahdottomaksi. Vaikutukset olisivat asukkaille henkisesti 

ja taloudellisesti tuhoisat. 

Vastine: Kaavaehdotuksessa osoitetaan liittymäkielto risteysalueelle. Voimassa olevassa kaavassa 

ei liittymäkieltoja ole merkitty Plassintien tai Papinpolku -kadun varsille lainkaan, joten liittymät 

ovat nykyisellään sallittuja koko kadun matkalla korttelin 3003 tontin 11 kohdalla. Liittymäkiellon 

lisäämistä Papinpolku -kadun varteen ei maankäytön näkökulmasta pidetä aiheellisena, sillä Plas-

sintie on kokoojakatu -tyyppinen katu, jonne saapuminen Papinpolku -kadun kautta on hallitumpaa. 

Kalajoen käytännön mukaisesti istutusalueita ei kaavallisesti osoiteta maanalaisille johtoalueille. 

Papinpolku -kadun varressa kulkevat maanalaiset johdot, kuten vesi- ja viemäriverkosto. Verkoston 

huoltotöiden helpottamiseksi, ei kaavallisesti osoiteta istutusaluetta johtojen päälle. 

Hoivakodin huoltoliikenne on arvioitu vastaavan kokoisen hoivakodin kokemusten perusteella seu-

raavasti; kiinteistöhuolto 1 auto/päivä, 1 jakelukuorma-auto/päivä, 1 jäteauto/viikko. Huoltoliiken-

teen haittojen ei voida katsoa olevan kohtuutonta. Meluvaikutusta voidaan pienentää asettamalla 

Papinpolulle nopeusrajoitus 30 km/h, mikä taajama-alueelle yleensä on 40 km/h. 

Papinpolun osalta katusuunnittelu voidaan aloittaa, kun kaava on saanut lainvoiman. Katusuunnit-

telun yhteydessä ratkaistaan kuivatukseen liittyvät asiat. Kaavaa laadittaessa on kunnallistekniikan 

suunnittelun osa-alueelta varmistettu, että korotettu kevyen liikenteen väylä on toteutettavissa Pa-

pinpolku -kadulla. Katusuunnittelu toteutetaan katualueella, tonttialueet säilyvät edelleen tontti-

alueina.  

Papinpolun talvikunnossapito vastaa keskustan alueen osalta yhteneväistä käytäntöä. Liikennetur-

vallisuuteen on kuitenkin luonnosvaiheessa esitetty huolta, joten siltä osin kevyen liikenteen väylän 

toteuttaminen tuo turvallisuutta osalle Papinpolun asukkaista. Papinpolku -katu päättyy viheralu-

eeseen, jonne talviaikaan voi mahdollisesti lumimassoja väliaikaisesti sijoittaa. Jokaisen kiinteistön 

on huolehdittava lumen aurauksella tontillaan, toisen tontille ei lunta voida sijoittaa. Tarvittaessa 

taloyhtiöiden on kuljetettava ylimääräinen lumi pois. 

Kevyen liikenteen turvattomuutta on tuotu esille valmisteluvaiheen palautteessa, jonka johdosta on 

todettu kevyen liikenteen väylän toteuttaminen ajokaistasta korotettuna olevan liikenneturvallisuu-

den kannalta hyvä ratkaisu, sillä liikenne tulee kadulla lisääntymään nykyisestä. Kuivatus ratkais-

taan katusuunnittelun yhteydessä. 

Vaikutusten arvioinnissa on huomioitu myös suunnittelualueen ulkopuolella olevaa aluetta, jolle 

kaavalla on vaikutuksia. Maisema muuttuu rakennetuksi ympäristöksi, mutta rakennusmassa tuo 

samalla suojaa muistutuksessa esiin tuomaa merituulta vastaan. Rakennusmassa on havainnollis-

tettu huomioiden terveyskeskuksen alue, jonne on muodostunut valkoista rakennusmassaa. Kortteli 

3003 on kokonaisuus, joka on tarkasteltu yhtenäisenä alueena, vaikka tontti 11 ei varsinaisesti val-

takunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueeseen kuulukaan, mutta on kuiten-

kin osa tätä kokonaisuutta. Tontin piha-alueille voi istutuksia tehdä, kunhan huomioidaan tontin 

rajalla kulkevat maanalaiset johdot. 

Hoivakodin toiminta lisää liikennettä jonkin verran nykyisestä. Sen ei ole kuitenkaan arvioitu aiheut-

tavan kohtuutonta haittaa. Papinpolun rivitaloyhtiöiden on mahdollista toteuttaa valtatien 8 melua 

vastaan meluaita, joka on useissa yhteyksissä tuotu kaupungin puolelta esiin. Jos taloyhtiöt toteut-

taisivat meluaidan, olisi sillä vaikutusta esiin tuotuun asumisen laatuun, joka valtatien melusta ny-

kyisellään koetaan alentuneen. Monissa yhteyksissä on todettu, että kaupunki ei toteuta melusuo-

jausta yksityisten omistamilla kiinteistöillä, vaan melusuojauksen voivat kiinteistön omistajat to-

teuttaa halutessaan kustannuksellaan.  

Muistutus ei aiheuta muutoksia kaavakartalle. 

 

5. Mielipide 2 

Toistetaan aiemmassa esityksessä ilmaistu huoli liittyen matalataajuuksisen liikennemelun lisään-

tymiseen Papinpolun asuinalueella kaavamuutoksen seurauksena. Asiaan liittyen tuodaan esiin 

seuraavat: 
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a. Kunnan kaavoituksessa tonttien Vaihtola RN:o 63:2 ja Impilinna RN:o 155:0 (kaavamuutoksessa 

tontti 11) tieliittymä siten/velvoitettava ostaja rakentamaan niin, ettei tontilla liikennöimisestä 

aiheudu kaavassa tosiasiallisina naapureina oleville Papinpolun asukkaille välittömästi ylimää-

räistä meluhäiriötä tai vaaratilanteita. Käytännössä tämä tarkoittaa, aiemman esityksen mukai-

sesti, liittymän toteuttamista Plassintien puolelta niin, että myös mainitulle tontille rakennet-

tavan hoivatalon parkkipaikat tulevat Plassintien/terveyskeskuksen puolelle. Julkaistussa kaa-

vamuutosselostuksessa asia on nurinkurisella tolalla, sillä onhan päätäntävalta tässä tontin 

myyjällä (Kalajoen kunta). Lisääntyvään meteliongelmaan suhtaudutaan käytännössä sekä vä-

linpitämättömästi että asukkaiden näkökohtaa vähättelevästi (ks. vastine esitykseen 2 mieli-

pide2) kaavaselostuksessa; tätä asennoitumista ilmentää käytännöllisesti myös kaavaselostuk-

sessa olevien havainnekuvien julkaiseminen annettujen esitysten/mielipiteen jälkeen). Tällai-

nen kunnioituksen puute ei ole hyvien tapojen mukaista. On otettava huomioon, että asiaa on 

esittänyt kaksi osakastahoa. Myöskin jälkimmäisenä mainittu onnettomuusriski on suuri suun-

nitellusta kevyen liikenteen kaistasta huolimatta, mikäli liittymä mainituille tonteille tulee Pa-

pinpolun kautta (ks. havainnekuvat kaavaselostuksessa s. 22; 29, osakkaan esitys/mielipide 1 

(kaavaselostuksessa mielipide 1). Myöskään tätä turvallisuusnäkökohtaa ei tule vähätellä. Hoi-

vataloa ei näin ollen tule ryhtyä toteuttamaan nykyisen kaavaluonnoksen mukaisesti, sillä kort-

telin 3002 liikennöintiä koskevat ongelmat ovat ajankohtaisia tässä ja nyt: uusia ongelmia ei 

tule luoda ennen kuin entiset on ratkaistu. 

b. Päinvastaisesta väittämästä huolimatta hoiva-asuntorakennuksen mukanaan tuoma moottori-

liikenne tulee edellä mainitusti lisäämään Papinpolun alueelle kohdistuvaa liikennemelua mer-

kittävästi. Arvio hoivatalon päivittäisestä liikennöinnistä on alimitoitettu. Jo yksin omaisvierai-

lujen ja taksiliikenteen määrä on selkeässä epäsuhdassa (edellinen 5 vierailua/50 asukasta koh-

den, jälkimmäinen 2-3 autoa/50 asukasta kohden, mikä ei ole uskottavaa). Papinpolun alue on 

asuinalue, mikä vaikuttaa suuruudenhullua rakentamista ja lisäparkkitilaa suitsuttavilta suun-

nittelijoilta unohtuneen. Pian sillä käy, sanalla sanoen, niin jumalaton ralli, että nykyisten asuk-

kaiden täytyy Plassintien vieressä sijaitsevasta Papinpolku 1:stä alkaen muuttaa pois. Jo nyt val-

litsevan liikenteen kokonaisuudessaan aiheuttama heikko asumisrauha, -viihtyvyys sekä -ter-

veys on silloin kadonnut kokonaan. Tämä on kohtuutonta. Papinpolun/Plassintien alueen moot-

toriliikennettä ei missään nimessä ole varaa kasvattaa nykyisestä minkään vertaa, vaan päin-

vastoin sitä tulee aktiivisin suunnittelutoimin vähentää. Muutoin alueelle voi jo lähitulevaisuu-

dessa asuttaa vain umpikuuroja, eikä asuinalue sovi edes ns. nukkumalähiöksi. Nykyisten asuk-

kaiden eläminen on nyt vakavassa määrin häiriintymässä entisestään, vaan sehän ei tietenkään 

tuota kunnalle verotuloja yhtä paljon. Ilmeisesti tulevaisuudentavoite näyttääkin olevan, että 

Papinpolun vanhaa rakennuskantaa olevat kiinteistöt saadaan tämän kehityksen mukaisesti 

tontteineen edullisesti ostettua ja purettua. 

c. Vakuuttavia osoituksia asianmukaisesti suoritetusta meluarviosta ei kaavamuutosluonnoksissa 

ole esitetty. Tämän lisäksi vaikuttaa siltä, ettei kaavamuutoksen suunnittelijoilla ole ollut suun-

nitelmia tehdessään tosiasiallista, saati kokemusperäistä tietoa Papinpolun asuinalueeseen jo 

tällä hetkellä kohdistuvasta meluongelmasta. Myöskään nykyisiä asukkaita, joilla tämä tieto on, 

ei asiassa ole kuultu. Kaavamuutos on keskeytettävä, kunnes Papinpolun asuinaluetta koskien 

on suoritettu asianmukaiset melumittaukset ja oikeat johtopäätökset niistä tehty, sillä asuk-

kaita koskeva ympäristöterveydenhuolto on jo nykytilanteen osalta laiminlyöty. Kuten jo mai-

nittu, melusaasteen torjunnan tulee olla suunnittelussa etusijalla, ei sen lisäämisen. Kaavamuu-

tos ei tältä osin tule lisäämään Papinpolun asukkaiden henkistä saati fyysistä hyvinvointia (vrt. 

päinvastainen väittämä kaavaselostuksen s. 32); kaavamuutoksessa on huomioitava valtakun-

nalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä terveellisen että turvallisen elinympäristön osalta muu-

tenkin kuin pelkästään paperilla (ks. kaavamuutosselostus s 15). 

d. Papinpolun asuinalueelle ja etenkin Papinpolku 1:een kohdistuvan melusaasteen vähentä-

miseksi on Plassintielle myös rakennettava hidasteet molemmin puolin Papinpokua v. 2016 esi-

tetyn mukaisesti (ks. liite). Se että sopivasti asetetut hidasteet lisäisivät melua, on puppua, sillä 
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nopeusrajoitus taajama-alueella on 40 km/h sekä olemassa olevassa risteyksessä on joka ta-

pauksessa hiljennettävä, mitä aiemmin, sen parempi kaikin puolin. On ehdottomasti kysymys 

myös Plassintien kevyen liikenteen väylän käyttäjien turvallisuudesta Papinpolun risteyksen 

kohdalla. Tämä moraali- ja liikennelain opetus on kivetyksellä toteutettavissa. 

e. Suuri, yhtenäinen ja korkea rakennusmassa lisää melua heijastamalla sitä pienempiä ja mata-

lampia rakennuksia enemmän. Jos rakentaminen toteutetaan luonnoksessa suunnitellusti, jää-

vät Papinpolun rivitalot valtatien 8 ns. kulttuuri ja kauppakeskuksen ja terveys/hoivakeskus-

kompleksin väliin täydelliseen meluhäkkiin. On huomioitava, että jo nyt moottoriliikenne ym-

päröi aluetta kolmelta suunnalta. Rakennusmassa ei siis sovi ympäristöön sen enempää akusti-

sesti kuin esteettisestikään (jälkimmäisen osalta vrt. v. 1986 asemakaavan yleismääräys kaava-

selostuksen s. 19; 28 (kaavan vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön: liikenneme-

lun terveydellisiä ym. vaikutuksia arvioitaessa on huomioitava myös se, että etenkin Papinpolku 

1:n nykyisten asukkaiden enemmistö on iäkkäämmän puoleista)). 

f. Nykyisellään Papinpolulle on jo pitkään suuntautunut säännöllinen moottoriliikenne myös ter-

veyskeskuksen ja Papinpolun välistä pyörätietä pitkin (jäteauto, postiauto, taksi, kiinteistö-

huolto, henkilöauto, moottoripyörä jne.). Tätä ei kuitenkaan ole huomioitu kaavoituksessa mi-

tenkään. Miksei? 

g. Luontoarvot on kaavamuutoksessa arvioitava kokonaan uudestaan. Ei pidä lainkaan paik-

kaansa, ettei niitä joen rannassa olevan tulvaniityn lisäksi ole (kaavaselostus s. 25; 30). Se että 

ylipäänsä voidaan sanoa näin, on käsittämätöntä. Suunnittelualueella ja sen välittömässä ym-

päristössä elävien ja pesivien useiden lintulajien lisäksi esimerkiksi Papinpolun ojassa elää tois-

taiseksi pitkäikäinen, keväisin kuteva sammakkoyhdyskunta. 

h. Attendon toiminta on osoittautunut eettisesti kyseenalaiseksi. Kalajoen kaupungin ei tulisi har-

joittaa liiketoimintaa lainkaan tällaisen toimijan kanssa. Sellainen vaarantaa ihmisten terveyden 

ja suomalaiskansallisen kokonaisedun lisäksi kunnan julkisuuskuvan. Tässä on Kalajoella mah-

dollisuus toimia esimerkillisemmällä tavalla. 

Vastine:  

a. Voimassa oleva kaava jo on mahdollistanut tonttiliittymän rakentamisen tontille 11 Papinpolku 

-kadun kautta. Rakentaminen ei kuitenkaan ole ollut kaupungin tavoitteena toteuttaa kaupun-

gin omana palveluna, joten kaavamuutos on siltä osin tullut ajankohtaiseksi mahdollistaen 

myös yksityisen toimijan sijoittumisen Kalajoen keskustan alueelle. Ajonopeutta voidaan liiken-

nemerkein rajoittaa Papinpolku -kadulla esimerkiksi 30 km/h, millä on suora vaikutus melun 

vähentämiseen. Liikenneturvallisuutta on tavoitteena parantaa toteuttamalla kevyen liikenteen 

väylä ajokaistasta korotettuna, jotta vaaratilanteilta ja onnettomuuksilta vältyttäisiin. Hoiva-

kodin paikoitukselle on osoitettu vaihtoehto myös Plassintien kautta, mikä vähentää osaltaan 

liikennöintiä Papinpolulla. Luonnosvaiheen mielipiteeseen on reagoitu ja asukkaiden huoli tuotu 

esille myös toimijalle, kuten vastineeseen on kirjattu. Asiaan ei suhtauduta välinpitämättö-

mästi, vaan ratkaisua etsitään eri näkökohtia huomioiden. Kaikkiin mielipiteisiin suhtaudutaan 

asiallisesti ja asian vaatimalla vakavuudella. Mielipiteisiin ja muistutuksiin laaditaan vastineet, 

joiden mukaan kaavaratkaisussa toimitaan. Mielipiteillä on vaikutusta kaavaa laadittaessa, 

vaikka kaikki esiin tuodut näkökohdat eivät ole muistuttajan toiveiden mukaisesti toteutetta-

vissa. Kaavaselostusta on täydennetty valmisteluvaiheen jälkeen havainnekuvin, joiden lisää-

mistä kaavaselostukseen tuotiin esiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnossa. Kortte-

lin 3002 asukkaita häiritsevästä liikennemelusta on muistuttaja tehnyt aikaisemmin kuntalais-

aloitteen meluaidan tai nopeushidasteen rakentamisesta Plassintielle. Useissa yhteyksissä on 

Kalajoen kaupungin toimesta todettu, että melusuojaus voidaan halutessa toteuttaa kiinteistön 

alueella kiinteistönomistajan omalla kustannuksellaan. Papinpolun rivitalokiinteistön omistajat 

eivät ole noudattaneet kaupungin ohjeistusta melusuojauksen toteuttamisesta.   

b. Arvio hoivakodin tulevasta liikennemäärästä on saatu suoraan toimijalta, jolla on kokemus ky-

seisen kokoisen hoivakodin arjesta ja kuljetustarpeesta. Liikennemeluvaikutusta saadaan alhai-

semmaksi asettamalla ajonopeudeksi Papinpolulla esimerkiksi 30 km/h. Papinpolun varrella 
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korttelin 3002 alue on rivitalovaltaista asuinaluetta ja korttelin 3003 alue on voimassa olevassa 

asemakaavassa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS). 

Voimassa olevan kaavan mukainen toiminta voi lähtökohtaisestikin jo mahdollistaa lisääntyvää 

rakennuskantaa ja liikennettä, mikäli kaupunki olisi toteuttamassa julkista palvelua omiin tar-

peisiinsa. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen olevan kunnallistekniikan yhteyteen on kuntata-

loudelle taloudellista ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista. Muistutuksessa 

viitataan lisääntyvän liikenteen aiheuttamaan heikkoon asumisrauhaan, -viihtyvyyteen sekä -

terveyteen. Melusuojaus on kiinteistöjen omistajien toteutettavissa omistamalleen maa-alu-

eelle, mikäli valtatien 8 tuottama melu koetaan liian suurena. Papinpolulla alhainen ajonopeus 

alentaa melua. 

c. Normaali kaupungin katualue ei tuota melua siten, että erillisiä meluselvityksiä kaavoja laadit-

taessa olisi tarpeen tehdä. Meluselvityksissä olevia melulähteitä ovat tieliikenne, lentokenttien, 

teollisuuden (raskaan teollisuuden alueet, kevyen teollisuuden alueet) yms. melu, joka tutkitaan 

kaavahankkeissa tarvittaessa. Papinpolun asuinalueen kokema meluongelma on muistuttajan 

toimesta tuotu esille kuntalaisaloittein, joihin kaupunki on vastannut. Kiinteistöjen toimesta ei 

kuitenkaan ole toimittu kaupungin ohjeistuksen mukaisesti meluongelman ratkaisemiseksi. 

Kaupungin kanta on tuotu selkeästi esille, että meluaidan tekeminen kiinteistölle voisi ratkaista 

valtatieltä 8 kantautuvaa meluhaittaa. Keskustan osayleiskaavan yhteydessä on tehty melusel-

vitys vuonna 2016. Meluselvityksen mukaan ei Plassin Kruununpuiston asemakaavamuutoksen 

alueelle ulotu meluhaittaa, joten asemakaavaan ei ole ollut tarpeen osoittaa melusuojaustar-

peita. Meluselvitys on siltä osin huomioitu, eikä asemakaavan muutoksen yhteydessä ole ollut 

tarpeen laatia erillistä selvitystä. Normaaleiden kaupungin katualueiden liikennemäärien osalta 

ei erillisiä meluselvityksiä ole tarpeen tehdä. Kaavamuutosta ei ole tarpeen keskeyttää, sillä kes-

kustan osayleiskaavan selvitysaineisto on katsottu tarvittavilta osin tätä asemakaavan muu-

tosta laadittaessa. Selvityksen mukaan suunnittelualueelle ei ulotu meluhaittaa. Meluaidan ra-

kentaminen on kiinteistön omistajien tehtävissä. Kaavaa laadittaessa huomioidaan valtakun-

nalliset alueidenkäyttötavoitteet. Turvallisuuteen kiinnitetään huomioita ja Papinpolulle voi-

daan toteuttaa kevyen liikenteen kulku ajokaistasta korotettuna ja tarvittaessa myös katuva-

laistusta tarkistetaan perusparannuksen yhteydessä (valmisteluvaiheen vastineessa todettu).  

d. Muistuttaja on tehnyt kuntalaisaloitteen Plassintielle rakennettavista hidasteista tai meluaidan 

rakentamisesta. Kaupungin tekninen lautakunta on todennut, että meluaidan rakentaminen on 

mahdollista kiinteistön alueelle maanomistajan toimesta. Hidasteita ei tekninen lautakunta 

nähnyt tarpeelliseksi toteuttaa.  

e. Keskustan osayleiskaavaa varten on laadittu meluselvitys vuonna 2016. Meluselvityksen perus-

teella tieliikenteen keskiäänitason päiväajanmelu ennustetilanteessa ilman meluntorjuntatoi-

menpiteitä (v. 2035) asuinalueiden sekä hoitolaitoksia palvelevien alueiden ohjearvo (55 dB) ei 

ylity suunnittelualueella eikä sen läheisyydessä. Ohjearvo ylittyy rivitalokorttelin kaakkois-

osassa. Vastaava yöajan ohjearvo (45 dB) ennustetilanteessa ilman meluntorjuntatoimenpi-

teitä (v. 2035) ylittyy suunnilleen rivitalokorttelin puolivälissä, mutta ei ulotu kaavan suunnitte-

lualueelle. Meluselvityksen perusteella ohjearvojen mukaiset melualueet eivät ulotu suunnitte-

lualueelle, joten rakennusten osalta muistutuksessa mainittu melun heijastus on normaalilla 

äänitasolla. Muistutuksessa todetaan, ettei rakennus sovi esteettisesti suunnitellulle paikalleen. 

Kaavan ehdotusta valmisteltaessa on kaava-aineistoa täydennetty havainnekuvin, joiden pe-

rusteella on arvioitu rakennusmassa sopivan rakennustaiteellisesti arvokkaaseen ympäristöön, 

mikä tarkemmassa suunnittelussa myös huomioidaan. Kaavan vaikutuksia arvioidaan kaava-

selostuksessa aina kaavoja laadittaessa. Plassin Kruununpuiston asemakaavassa on arvioitu 

vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön sekä liikenteeseen kuin myös sosiaalisia vai-

kutuksia. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan koko suunnittelualue ja läheinen vaikutusalue. 

Vaikutusten arvioinnissa nostetaan esiin realistista kuvaa kaavan tuomasta tilanteesta. Arvioin-

nissa on mm. todettu, että uuden vanhusten palvelutalon osalta uutta liikennettä muodostuu 

jonkin verran henkilökunnan ja vierailijoiden liikkumisen myötä sekä taksi- ja huoltoliikenteestä. 
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Suurin liikennemäärä on arvioitu tulevan henkilökunnan työmatkaliikenteestä. Kaavamuutok-

sen on arvioitu vaikuttavan Papinpolun iäkkäiden asukkaiden liikkumisen turvallisuuteen uuden 

kevyen liikenteen toteutukseen ja katuvalaistukseen perustuen. Taajamissa nopeusrajoitukset 

ovat yleensä 40 km/h, mutta ajonopeuden rajoittamisella Papinpolulla esimerkiksi 30 km/h saa-

daan kadun ajoneuvoliikenteen tuottama ääni pienemmäksi. Papinpolku -katu on pituudeltaan 

lyhyt umpikatu, eikä sen matkalla ajoneuvon vauhti ehdi nousta suureksi. 

f. Voimassa olevassa asemakaavassa muistutuksessa mainittu kevyen liikenteen yhteys on tarkoi-

tettu ainoastaan kevyelle liikenteelle. Merkintä ei salli autoliikennettä kevyen liikenteen väy-

lälle. Mikäli autoliikennettä kulkee niille osoittamattomia väyliä pitkin, voidaan asia ratkaista 

kaupungin kunnallistekniikan toimesta, ei kaavoituksen. Kaavamuutoksen saatua lainvoiman, 

voidaan aloittaa Papinpolun katusuunnittelu, jonka yhteydessä tämä väärin käytetty kevyen lii-

kenteen yhteys voidaan suunnitella ja toteuttaa mahdolliset esteet. 

g. Uusia rakentamisen alueita ei suunnittelualueella osoiteta voimassa olevassa kaavassa oleville 

viheralueille. Rakentamista osoitetaan voimassa olevan kaavan mukaisille rakentamiselle osoi-

tetuille alueille, jotka ovat joko kokonaan tai osittain rakennettuja. Luonnonmukaiset jokiranta-

alueet on kaavassa osoitettu lähivirkistysalueeksi voimassa olevan kaavan mukaisesti ja direk-

tiivin mukaiset kohteet on osoitettu asianmukaisin merkinnöin, jotka perustuvat vuonna 2014 

laadittuun luontoselvitykseen. Uusia alueita ei kaavamuutoksessa ole rakentamiselle esitetty, 

joten uuden luontoselvityksen laatiminen ei muutosalueella ole ollut tarpeen. Viranomaisten 

lausunnoissa on lisäksi todettu, että merkinnät kaavakartalla ovat asianmukaiset eikä luonnon-

ympäristön osalta ole lisäystarpeita esitetty. 

h. Merkitään tiedoksi. Mielipiteellä ei ole vaikutusta kaavan sisältöön. 

 

Muistutus ei aiheuta muutoksia kaavakartalle. 
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