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SAVONTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN
MUUTOKSEN JA LAAJENNUKSEN SELOSTUS
1 P E R U S - J A T U N N I S T E T I E D OT
1.1

Tunnistetiedot

Asemakaavan selostus, joka koskee 20.5.2019 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos ja laajennus koskee valtateiden 8 ja 27 risteysaluetta, risteysalueen lounais- ja kaakkoispuolella olevia peltoalueita
sekä risteysalueen pohjoispuolella olevia AO, AR ja TY-alueita. Asemakaavan muutoksessa ja laajennuksessa
on mukana kirkonseudun asemakaavan mukainen kortteli 4035 ja osa kortteleista 4034 ja 4036.
Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu korttelit 4035, 2350, 2351 ja 2352, osia kortteleista
4034 ja 4036 sekä näihin liittyvät virkistys-, suojaviher-, katu- ja liikennealueet.
Kunta:
Kunnanosa:
Kaavan nimi:
Kaava-alueen koko:
Kaavanlaatija:

Kalajoki
Etelänkylä, Meinala ja Vuorenkallio
Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus Savontien risteyksen alueella
noin 11,1 ha
Kalajoen kaupunki, Maankäyttöpalvelut/kaavoitus

Kaavan vireilletulo:

Asemakaavamuutos ja -laajennus on käynnistetty 4.9.2017 kaupunginhallituksen päätöksellä. Vireilletulosta on tiedotettu asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 14.9.2017 alkaen.

Kaavan nähtävilläolot:

Kaavaluonnos 15.11. - 14.12.2018
Kaavaehdotus 28.3. - 29.4.2019

Hyväksymispäivämäärät:

Kaupunginhallitus 20.5.2019 § 149
Kaupunginvaltuusto 27.5.2019 § 36

1.2

Kaava-alueen sijainti
Kaava-alue sijaitsee Kalajoen keskustan lounaispuolella Meinalan, Etelänkylän ja Vuorenkallion
kaupunginosissa. Kaavamuutos ja -laajennus sijoittuu valtateiden 8 ja 27 risteysalueen pohjois-,
itä- ja lounaispuolille. Alueen läheisyydessä sijaitsee asuinalueita sekä maatalous- ja sahatoimintaa.

1.3

Asemakaavan nimi ja tarkoitus
Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen nimi on Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus Savontien risteyksen alueella. Kaavan tarkoituksena on tutkia alueen maankäytön mahdollisuuksia ja saattaa käyttöön toistaiseksi rakentumattomat asemakaavoitetut alueet. Valtateiden
risteysalueella on muutospaineita uuden paloaseman rakentumisen myötä. Paloasema ja suunnittelualueen läheisyydessä toimiva saha vaativat nykyistä toimivammat liikenneyhteydet. Liikennesuunnittelua on tehty yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksen liikenneyksikön kanssa. Liikennealueen rajaukset kaava-alueen sisällä sekä uudet kokoojakatuyhteydet valtateiltä Meinalaan ja Vuorenkallion asuinalueelle tarkastellaan. Liikennesuunnitelmien yhteydessä tutkitaan myös kevyen liikenteen reittien sijoittuminen ja valtateiden alikulkupaikat.
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1.4

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2. Asemakaavan seurantalomake
3. Liikennejärjestelyjen tilavaraussuunnitelma
4. Vastineet palautteeseen

1.5

Luettelo kaavaa koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista
1. Luontoselvitys: Kalajoen kaupunki – Keskustan osayleiskaava (Ala-Risku, Terhi, 2014).
2. Maisemaselvitys: Kalajoen kaupunki – Keskustan osayleiskaava (Serum Arkkitehdit Oy, 2013).
3. Muinaisjäännösinventointi: Kalajoen kaupunki – Keskustan osayleiskaava (Mikroliitti Oy, 2015)
4. Meluselvitys: Kalajoen kaupunki – Keskustan osayleiskaava (Ramboll, 2016)
5. Kaupallinen selvitys: Kalajoen kaupunki – Keskustan osayleiskaava (Ramboll, 2013)
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2 TIIVISTELMÄ
2.1

Kaavaprosessin vaiheet
Savontien risteysalueen suunnittelutyö on käynnistetty kaupunginhallituksen päätöksellä
4.9.2017 § 263 mukaisesti ja saatettu vireille asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma
nähtäville 14.9–6.10.2017. Kaavahanke kuulutettiin vireille Kalajokiseutu -lehdessä sekä kaupungin ilmoitustaululla.
Kaupunginhallitus päätti 6.11.2018 § 325 asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen valmisteluaineisto asetettiin julkisesti nähtäville 15.11.14.12.2018 väliseksi ajaksi. Luonnoksesta saatu palaute huomioitiin kaavaehdotusta valmisteltaessa.
Kaupunginhallitus päätti 18.3.2019 asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 28.3. - 29.4.2019 välisen ajan.
Kaupunginhallitus päätti esittää asemakaavan hyväksymistä kaupunginvaltuustolle kokouksessaan 20.5.2019 § 149. Kalajoen kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 27.5.2019 § 36.

2.2

Asemakaava
Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella tutkitaan Kokkolantien ja Ylivieskantien risteysalueen
maankäyttöä ja uusien liittymien sijaintia. Kaavatyöllä pyritään saattamaan käyttöön kaupungin
omistamia rakentumattomia maa-alueita ja ohjaamaan maankäyttöä sekä parantamaan liikenneyhteyksiä ja liikenneturvallisuutta myös kevyelle liikenteelle. Lisäksi asemakaavan muutoksen
ja laajennuksen yhteydessä tarkastellaan kaavamerkintöjä ja -määräyksiä risteysalueen pohjoispuolella.
Asemakaavan muutos koskee kirkonseudun asemakaavan korttelin 4036 tonttia 1, korttelin 4034
tonttia 6 ja korttelia 4035. Laajennus koskee Ylivieskantien länsipuolelle jäävää peltoaluetta, tiloja
402-3-134, 402-3-486, 402-3-801, 402-5-26, 402-5-288, 402-5-456, 895-0-8 ja 895-0-87. Asemakaavan muutos ja laajennus on pinta-alaltaan yhteensä noin 11,1 ha. Laajennusalueen osuus kokonaispinta-alasta on noin 4,9 ha ja muutoksen osuus 6,2 ha.

2.3

Asemakaavan toteuttaminen
Kalajoen kaupunki omistaa suurimman osan suunnittelualueesta. Laajennusalue on nykyisellään
rakentamatonta peltoaluetta. Asemakaavan toteutuksesta kunnallistekniikan osalta vastaa Kalajoen kaupunki. Kaavan toteuttaminen käynnistyy kunnallistekniikan suunnittelulla kaavan saatua
lainvoiman. Uudet tontit tulevat rakennuskelpoisiksi tavoitteellisesti vuosien 2020-2021 aikana.
Valtateiden rakentamisen osalta suuri merkitys on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella, joka
omalta osaltaan vastaa rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista. Ennen rakentamisen hankkeistamista tulee tiesuunnitelmien olla valmiit.
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3 S U U N N I T T E L U N L Ä H TÖ KO H D AT
3.1

Alueen yleiskuvaus
Kaavamuutos ja -laajennus kohdistuu Kalajoen ydinkeskustan lounaispuolelle noin 1,7 km valtatietä 8 Kokkolan suuntaan. Suunnittelualueen muodostavat valtateiden 8 ja 27 risteysalue ja sitä
ympäröivät alueet. Kaavamuutos ja -laajennusalue on osoitettu kartalla punaisella rajauksella
(Kuva 1).
Suunnittelualuetta ympäröi pientaloalueet pohjoisessa, idässä ja lännessä. Alueen eteläpuolella
on Junnikkala Oy:n saha-alue. Toiminta sahan alueella on vilkasta. Suunnittelualueen pohjoisosassa Kuusitien ja valtatien 8 väliin jäävät tontit ovat hoitamatonta heinikkoa, jossa kasvaa muutamia lehti- ja havupuita. Kuusitien pohjoispuolella on rivitalo ja omakotitaloja. Valtatien 8 eteläpuolinen osa suunnittelualueesta on peltoa, jolla on pieniä metsäsaarekkeita.
Suunnittelualueen länsipuolisen peltoalueen läpi kulkee Iivarinoja, joka laskee Holmanperälle ja
lopulta Kalajokeen. Suunnittelualueen kohdalla Iivarinoja on avo-oja. Iivarinoja on osaksi putkitettu viljely käytössä olevien peltojen kohdalla.

Kuva 1. Kaava-alueen sijainti opaskartalla.

3.1.1 Luonnonympäristö
Kallioperä suunnittelualueella on porfyroblastista kiillegneissiä. Pintamaat ovat karkeaa hietaa ja
pohjamaa hienoainesmoreenia. (Serum Arkkitehdit Oy 2013). Maanpinta on noin 10–12 metriä
merenpinnan yläpuolella. Kaava-alueella ei ole varsinaista luonnontilaista ympäristöä. Alue on
vanhaa peltoa, jolla on metsäsaarekkeita ja hoitamattomaksi jääneitä alueita, joille on kasvanut
uutta sekametsää ja pensaita.
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Suunnittelualueen poikki kulkee Iivarinoja, joka jatkuu Holmanperälle ja laskee Kalajoen kautta
mereen. Iivarinoja on keskustan osayleiskaavan luontoselvityksessä todettu kaavoituksessa huomioitavaksi kohteeksi. Iivarinoja on perattu oja, joka ei vastaa vesilain määritelmää luonnontilaisen kaltaisesta virtavedestä. Ojassa on kuitenkin luonnontilaisen kaltainen osuus alajuoksulla,
jossa vesi virtaa ympäri vuoden. Uoman luonnonpiirteet on pyrittävä säilyttämään, jotta mereen
laskeviin puroihin mahdollistetaan kevätkutuisten kalojen nouseminen (Ala-Risku 2014). Luontoselvityksessä suunnittelualueelle ei ole osoitettu muuta huomioitavaa. Alueelle ei ole tehty hulevesisuunnitelmaa.
Pienilmasto
Päätuulensuunta rannikolla on lounas–koillinen. Avoimessa peltomaisemassa tuuli pääsee puhaltamaan pitkiä matkoja esteettä, mikä voi aiheuttaa voimakkaita tuulia suunnittelualueella. Koska
suunnittelualue ei sijoitu välittömästi meren läheisyyteen, tuulet ovat alueella jonkin verran vaimeampia. Perämeri vaikuttaa rannikon ilmastoon lämmittämällä sitä syksyisin sekä toisaalta viilentämällä sitä keväisin ja alkukesäisin.
Maisema
Suunnittelualueella peltomaisema on repaleinen eikä se muodosta paikallisesti merkittävää kulttuurimaisemaa. Etelänkylän avoimet viljelymaisemat aukeavat suunnittelualueen eteläreunalta
kohti kaakkoa. Pieni näkymäaukko pohjoiseen Vetoniemenperän peltoaukeille on valtatiellä 8
kohdassa, jossa se ylittää Iivarinojan. Maisema on taajama-alueen reuna-aluetta, jossa asuinalueet eivät muodosta selkeää reunaa tiealueelle tai viljelymaiseman päätteeksi. Alueen äänimaisema syntyy valtatien 8 liikenteestä, maataloudesta sekä sahan toiminnasta. Peltomaisemassa
laajennusalueen osalta on muutamia vanhoja latoja. Pää- tai sivuvedenjakajia ei sijoitu suunnittelualueelle. Keskustan osayleiskaavan maisemaselvityksessä suunnittelualue on osoitettu asuinrakentamiseen ensisijaisesti suositeltavaksi alueeksi. Suunnittelualue liittyy nykyiseen taajamarakenteeseen. (Serum 2014.)

Kuva 2. Ote maisemaselvityksestä (Serum, 2014)
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Kuva 3. Ote maisemaselvityksen kulttuuriympäristö -kartasta (Serum, 2014).
Pohjavesialueet
Suunnittelualueelle ei sijoitu pohjavesialueita.

3.1.2 Rakennettu ympäristö
Peltomaiseman reuna-alueilla pientalot ovat 1–1 ½ -kerroksisia, harjakattoisia ja pääosin verhoiltu
vaaleilla sävyillä peittomaalatulla ponttilaudoituksella. Maisemassa on myös keltatiilellä verhoiltuja 70–80-luvuilla rakentuneita taloja, 50–60-luvuilla valmistuneita rintamamiestaloja ja 2000luvulla rakennettuja omakotitaloja. Asuinalueet eivät muodosta selkeää omanlaista kaupunkikuvaa. Sahan rakennukset ovat profiilipelti- ja levyverhoiltuja halleja, joissa on loiva pulpetti- tai harjakatto. Ne ovat vaaleita tummilla yksityiskohdilla ja 1–2-kerroksisia. Laajaan piha-alueeseen kuuluvat myös lukuisat tukkipinot.
Rakennettu kulttuuriympäristö
Kaavamuutosalueella yksi asuinrakennus on Keskustaajaman osayleiskaavaluonnoksessa ehdotettu suojeltavaksi rakennukseksi (k288) rakennus- ja kulttuurihistoriallisten sekä maisemallisen
arvon vuoksi. Asuinrakennus on sittemmin purettu, eikä suojelumerkinnän osoittaminen asemakaavassa ole tarpeen.
Alueella ei ole tiedossa muinaismuistoja tai ympäristönsuojelun kohteita. (Kalajoki. Keskustan
osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2015. Museovirasto, Kulttuuriympäristön palveluikkuna. https://www.kyppi.fi. Haettu 24.10.2018.)
Palvelut, työpaikat ja väestö
Suunnittelualueen vieressä toimii Junnikkalan saha Oy, vuonna 1960 perustettu perheyritys. Saha
valmistaa raakapuusta sahatavaran jatkojalosteita, kuten rakennuspuutavaraa ja ulkovuoripaneelia. Junnikkalan saha toimii myös Oulaisissa, joten yritys työllistää paikallisesti useita työntekijöitä
ja kuljetusliikkeitä. Valtatien 8 varrelle sijoittuu myös muuta yritystoimintaa suunnittelualueen
läheisyyteen. Valtatien varren läheisyys mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen kaavoitettavalle alueelle. Kaupungin palvelut sijaitsevat Kalajoen keskustassa.
Kalajoen uusi paloasema on avattu valtatien 27 varteen syksyllä 2018. Paloasema on Ylivieskan
kaupungin alainen toimija ja toimii ns. päiväpaloasemana. Vuoropaloasemat (24/7) toimivat Ylivieskassa ja Raahessa.
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Lisäksi suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä ja osittain suunnittelualueella harjoitetaan
peltoviljelyä. Maatalousliikenne kulkee valtatien 27 ylitse peltoalueille.
Kalajoen väestömäärä oli vuoden 2017 lopussa 12 516 henkilöä. Edelliseen vuoteen nähden vähennystä oli 70 henkilöä.
Liikenne
Liikenne valtatiellä 27 eli Ylivieskantiellä on kohtalaista ja nopeusrajoitus suunnittelualueen kohdalla 60 km/h. Keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2017 oli 1823 ajoneuvoa vuorokaudessa. (Liikennevirasto, Liikennemääräkartta 2017.) Valtatiellä 8 liikenne on vilkasta. Suunnittelualueen kohdalla nopeusrajoitus on 60 km/h. Keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2017 oli
6967 ajoneuvoa vuorokaudessa (Liikennevirasto, Liikennemääräkartta 2017.)
Suunnittelualueen ongelmallisin kohta liikenteen osalta on valtateiden risteysalue sekä nykyinen
Sahantie, joka kulkee omakotitalojen piha-alueiden läpi. Nykyisen Sahantien varrella asuu pääosin
lapsiperheitä, joten liikenne piha-alueiden lävitse tulisi turvallisuus syistä ohjata muuta kautta.
Rekkaliikenne sahalle ohjautuu osaksi myös Sahantien kautta sahalla olevan osoitteen vuoksi. Lisäksi sahan nykyiset liittymät eivät vastaa sahan tarpeita eivätkä ne mahdollista sahan kehittymistä. Junnikkalan sahalta lähtee päivittäin 65 rekkalastia. Lisäksi valtatien 27 varteen valmistunut
palolaitos asettaa haasteita valtateiden risteyksen toimintavarmuudelle.
Keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä on tehty meluselvitys, johon sisältyy myös valtateiden 8
ja 27 risteysalue (Ramboll, 2016). Savontien risteysalueen asemakaavan muutoksessa yksi oleva
asuinrakennus sijoittuu päiväajan melualueelle. Asuinrakennus on tällä hetkellä asumaton ja kunnostusta vaativa kohde.
Valtatien 8 nosto osaksi pääväyläverkkoa (TEN-T) asettaa tien standardille omat vaatimuksensa.
Yksi merkittävä vaatimus on liittymien vähentäminen riittävän sujuvuus-, turvallisuus- ja nopeustason varmistamiseksi. Valtatie 8 on luokitteluluokassa 2, kun valtatie 4 on luokassa 1.
Kevyen liikenteen väylää on nykyisellään toteutettu valtatie 8 länsipuolelle. Valtateiden ylitykset
ovat vaarallisia.

Kuva 4. Ote tieliikenteen päiväajan (07-22) melukartasta vuoden 2035 ennustetilanteessa (Ramboll, 2016).
Kunnallistekniikka
Kaava-alue sijoittuu kunnallisen viemäri- ja vesijohtoverkoston varrelle. Sahan alueelta on tavoit-
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teena toteuttaa kaukolämpöputkistoa sahan kiinteistön reuna-alueella. Hulevesiverkostoa ei alueelle ole toteutettu, mutta verkoston suunnittelu huomioitaneen katusuunnittelun yhteydessä,
jolloin kunnallinen hulevesijärjestelmä palvelisi uusia liikerakennusten tontteja.

Kuva 5. Alueen kunnallistekniikka. Punaisella värillä on esitetty viemärit, sinisellä vesijohdot, ruskealla kaukolämpö ja vihreällä hulevesiputkisto.
3.1.3

Maanomistus
Suunnittelualueen maa-alueita on osin yksityisessä omistuksessa ja osin kaupungin omistuksessa.
Risteysalueen pohjoispuolen rakentumattomat alueet ovat pääosin kaupungin omistuksessa. Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen on kaupunki hankkinut omistukseensa peltoalueita kaavaalueelta sekä ulottuen kaava-alueen ulkopuolellekin.

Kuva 6. Suunnittelualueen maanomistus. Sinisellä kuvatut alueet ovat kaupungin omistuksessa.
Lisäksi kaupungille on hankittu maa-aluetta kaava-alueelta luonnosvaiheen nähtävillä olon jälkeen. Uudet maa-alueet eivät vielä näy maanomistuskartassa.
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4 SUUNNITTELUTILANNE
4.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden tehtävänä on mm. varmistaa valtakunnallisesti 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 toiminnassa.
Valtioneuvosto on tehnyt 30.11.2000 päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.
Päätös tuli voimaan 26.11.2001. Valtioneuvosto on 14.12.2017 päättänyt valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta. Tavoitteita uudistettiin siten, että ne koskevat nykyistä rajatummin keskeisimpiä valtakunnallisia näkökohtia ja ovat nykyistä selkeämpiä. Päätös tuli voimaan 1.4.2018. Päätöksellä korvattiin aikaisemmin tehdyt päätökset.
Valtioneuvoston päätöksessä uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu viiteen
asiakokonaisuuteen:
• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
• Tehokas liikennejärjestelmä
• Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
• Uusiutumiskykyinen energiahuolto
Savontien risteysalueen asemakaavan muutoksessa ja laajennuksessa huomioidaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.

4.2

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava
Ympäristöministeriön 17.2.2005 vahvistamassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa alue kuuluu taajamatoimintojen alueeseen (A). Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja
muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Maakuntakaavan uudistus on käynnissä ja kokonaismaakuntakaava kumoutuu vaihekaavassa käsiteltyjen teemojen ja korvaavien merkintöjen osalta aina vaihekaavan saadessa lainvoiman. 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 2.12.2013 ja vahvistettu 23.11.2015. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 7.12.2016 ja on kuulutettu voimaantulleeksi 2.2.2017. 3. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 11.6.2018 ja määrätty tulemaan voimaan maakuntahallituksen kokouksessa 5.11.2018.

Kuva 7. Ote vuonna 2005 vahvistetusta Pohjois-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavasta.
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Ensimmäisessä vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on esitetty taajamatoimintojen alueeksi
(A). Maakuntakaavan taajamatoimintojen alueen suunnittelumääräyksien mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja mitoituksessa kiinnittää
erityistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien toiminnallistaloudelliseen edullisuuteen,
ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin.
Ylivieskantie eli valtatie 27 on osoitettu valtatie -merkinnällä, jossa suunnittelumääräys ohjaa, että
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee pyrkiä edistämään kevyen liikenteen väylien toteuttamista erityisesti taajamien, kyläkeskusten ja koulujen läheisyydessä. Kokkolantie on puolestaan
osoitettu merkittävästi parannettavaksi valtatieksi, jossa on myös pyrittävä edistämään kevyen
liikenteen väylien toteuttamista taajamien, kyläkeskusten ja koulujen läheisyydessä. Merkittävästi parannettava valtatie -merkinnällä osoitetaan huomattava tien parantaminen, joka on verrattavissa tien uus- tai laajennusinvestointeihin.

Kuva 8. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihemaakuntakaavasta.
Toisessa vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu alueelle, jota tulee kehittää merellisenä matkailualueena palveluin sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön virkistys- ja vapaa-aikatoiminnoin (mv-5; vihreä kokoviiva). Kalajoelle on osoitettu myös Kalajoen matkailukaupunki -merkintä (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 (kartalla ruskea kokoviiva). Valtatielle 8 on osoitettu valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö -merkinnällä Pohjanmaan rantatie (punainen
palloviiva).

Kuva 9. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihemaakuntakaavasta.
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Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihekaava hyväksyttiin Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuustossa 11.6.2018 ja maakuntahallitus päätti 5.11.2018 kokouksessaan määrätä 3. vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla. Vaihekaavassa
käsiteltiin pohjavesi- ja kiviainesalueita, mineraalipotentiaali- ja kaivosalueita, Oulun seudun liikennettä ja maankäyttöä, tuulivoima-alueiden tarkistuksia, Vaalan ja Himangan kaavamerkintöjen tarkistuksia ja muita tarvittavia päivityksiä. Suunnittelualue sijoittuu vaihekaavassa osoitetun
erikoiskaupan suuryksikkö -merkinnän alueelle. Merkinnällä on osoitettu merkitykseltään seudullisten tilaa vaativien erikoiskaupan suuryksiköiden sijoittumiskohteet. Meinalan alueelle on osoitettu suuryksiköiden enimmäismitoitukseksi 30 000 k-m2.

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

4.3

Yleiskaava
Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Keskustaajaman osayleiskaava vuodelta 1993. Alue on
esitetty pääosin maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M), jolla on sallittu pääasiassa maatalouselinkeinoon liittyvä rakentaminen. Valtatie 8 ja Ylivieskantie on osoitettu tieliikenteen alueeksi (LM) ja sen pohjoispuoli pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP).

Kuva 11. Ote Keskustaajaman oikeusvaikutuksettomasta osayleiskaavasta.
Osayleiskaava on pääosin vanhentunut. Osayleiskaavan muutos ja laajennus on käynnistynyt, ja
kaavaluonnos on ollut nähtävillä tammi–helmikuussa 2015. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Nähtävillä olleessa osayleiskaavaluonnoksessa suunnittelualue on osoitettu pääosin toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY-3), jolle saa sijoittaa huoltoasematiloja, jotka saavat sisältää kerrosalaltaan 1000 k-m²:n päivittäistavarakaupan myymälätilan. Ylivieskantieltä Meinalaan
on osoitettu uusi kokoojakatu. Valtatien 8 pohjoispuoli on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP),
jolle on osoitettu risteyksestä uusi kokoojakatuyhteys. Valtatien 8 ja Ylivieskantien varsille on esitetty kevyen liikenteen väylät, joita yhdistää alikulku.
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Kuva 12. Ote vuonna 2015 nähtävillä olleesta keskustan osayleiskaavaluonnoksesta.
Yleiskaavan sisältövaatimukset
Koska suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa, huomioidaan asemakaavoituksen
yhteydessä MRL 39 § mukaisia yleiskaavan sisältövaatimuksia soveltuvin osin. Tässä asemakaavahankkeessa huomioidaan erityisesti yhdyskuntarakenteen toimivuus, ekologinen kestävyys, olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö, liikenteen ja kevyen liikenteen tarkoituksenmukainen järjestäminen kestävällä tavalla sekä mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri
väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön. Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset ovat myös yksi tärkeimmistä huomion kohteista. Sisältövaatimuksia tarkasteltaessa huomioidaan vireillä oleva keskustan osayleiskaava ja sen yhteydessä tehdyt selvitykset mm. liikenne
ja kaupan vaikutukset.

4.4

Asemakaava
Alueella on voimassa Kirkonseudun asemakaava vuosilta 1986 ja 2001. Risteyksen itäpuolelle on
osoitettu maatalousaluetta (MT). Valtatien 8 pohjoispuolelle on osoitettu erillispientalojen korttelialuetta (AO-4) ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta
(TY). Näiden väliin jää pieni puistoalue (VP). Kuusitien pohjoispuolella on yhdelle tontille osoitettu
rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta (AR). Valtatie 8 ja Ylivieskantie
(valtatie 27) on osoitettu yleisen tien alueeksi (LT). Risteyksen lounaispuolella ei ole voimassaolevaa asemakaavaa.

Kuva 13. Ote Kirkonseudun ajantasa-asemakaavasta.
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Vuodelta 1986 olevassa rakennuskaavassa (nyk. asemakaava) on voimassa yleismääräykset;
Alueella olemassa olevissa rakennuksissa tai niiden osissa saadaan suorittaa korjaaminen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla sen estämättä, mitä on määrätty rakennuksen kerrosluvusta
ja rakennuksen enimmäiskerrosalasta sekä rakennuksen kellari- tai ullakkokerroksessa sallitusta
kerrosalaan laskettavasta rakennusoikeudesta.
Rakennusten tulee suuruudeltaan, muodoltaan ja materiaaleiltaan muodostaa olemassa olevien
rakennusten kanssa yhtenäinen kokonaisuus.
Puistot on ympäröitävä suojaistutuksilla.
LT- ja LYT- alueilla on liittymien pitäminen kielletty muissa kuin kaavassa osoitetuissa kohdissa.
Vuoden 2001 asemakaavassa ei ole erikseen määritelty yleismääräyksiä.

4.5

Muut suunnitelmat ja selvitykset
Valtateiden 8 ja 27 liittymän liikennejärjestelyt, tilavaraustarkastelu, 2017
Asemakaavoitusta varten tehtiin suunnittelualueelle tarkempaa valtateiden 8 ja 27 risteysalueen
tilavaraustarkastelua risteyksen toimivuuden mahdollistamiseksi ja kevyen liikenteen turvalliseen
toteuttamiseen. Samassa suunnitelmassa tarkasteltiin suunnittelualueen uuden katuliittymän sijoittumista valtatielle 27 ja Junnikkalan sahalle tulevan liikenteen vaatimat tilavaraukset huomioitiin. Junnikkalan sahan nykyinen liittymä valtatieltä 27 tulee poistumaan, kun laadittavan asemakaavan mukainen ratkaisu on toteutettu. Suunnitelmaa laadittiin yhdessä Pohjois-Pohjanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Junnikkalan Saha Oy:n ja läheisen maanomistajan ja
kaupungin kesken. Suunnitelman laati Destia.

Kuva 14. Ote liikennejärjestelysuunnitelmasta.
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Suunnitelmassa valtateiden risteysalue on tarkasteltu toteutettavaksi kanavoituna ja liikennevaloin ohjattuna. Kevyen liikenteen väyliä on osoitettu sekä erillisinä kaistoina, että ajoradasta korotettuina väylinä. Lisäksi kevyelle liikenteelle on osoitettu alikulut molempien valtateiden ali. Uudet kadut sahalle ja uudelle liikerakennusten alueelle on suunnitelmassa huomioitu. Kadut nimetään asemakaavalla.
Kaupallinen selvitys, Kalajoen keskustan osayleiskaava, 2014
Keskustan osayleiskaavaa varten on laadittu kaupallinen selvitys, Ramboll 2014. Kalajoen kauppa
on pääsääntöisesti keskittynyt keskustaan, josta löytyy päivittäistavarakauppaa, tilaa vaativaa
kauppaa sekä keskustaerikoiskauppaa. Kaupallisen selvityksen valmistumisen jälkeen on Kalajoen
keskustaan avattu uusi kauppakeskus, joka oli suunnitteluvaiheessa kaupallista selvitystä laadittaessa. Keskustan ja Hiekkasärkkien välissä sijaitsee Meinalan asemakaavoitettu alue, jonne voisi
sijoittua teollisuuden ja tuotannon tilojen lisäksi tilaa vaativaa kauppaa ja tehtaanmyymälöitä. Savontien risteysalueen ympäristöstä on keskustan päivittäistavarakauppojen saavutettavuus varsin
hyvä. Kalajoen kaupungin merkittävät kaupan hankkeet ja kaavavaraukset sijaitsevat keskustassa,
Hiekkasärkillä sekä Meinalan alueella. Meinalassa asemakaava mahdollistaa 15 000 k-m2 kaupallista rakentamista, josta osa on jo rakentunut. Alueelle tavoitellaan teollisuusyrityksiä, joihin liittyy
myyntitoimintaa.
Tilastokeskuksen viimeisimmän väestöennusteen (2009) mukaan Kalajoen väestömäärä on
vuonna 2030 noin 13 800 asukasta, joten väestömäärä lisääntyy nykyisestä reilulla 1000 asukkaalla, eli lähes 10 %:lla.
Matkailu on merkittävä elinkeino Kalajoella ja matkailijat ovat keskeisiä kaupan palveluiden käyttäjinä. Matkailijoiden ostovoimaa on arvioitu kaupallisessa selvityksessä. Kalajoen matkailustrategian mukaisesti vuonna 2020 yöpymisiä olisi 967 000. Rekisteröityjen yöpymisten määrä kasvaa
strategian mukaan 6,7 % vuodessa ja rekisteröimättömien 6 % vuodessa. Näin ollen vuonna 2030
yöpymisiä olisi jo lähes 1,8 miljoonaa. Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietojen mukaan
Kalajoella rekisteröitiin vuonna 2018 yhteensä 251 000 yöpymistä. Yöpymiset lisääntyivät peräti
9,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kalajoen kasvuprosentti on valtakunnallisessa vertailussa
maan kärkeä. Kaikkiaan kasvua oli kahdeksana kuukautena vuonna 2018.
Kaavio 1. Kalajokisten ja matkailijoiden tuottama vähittäiskaupan tilantarve 2011-2020-2030. Nykyinen pinta-ala karkeana arviona keskustan ja Meinalan alueelta.
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Nykyinen kaupan pinta-ala ja kalajokisten sekä matkailijoiden synnyttämä laskennallinen pintaalan tarve sekä nykyinen vähittäiskaupan pinta-ala on esitetty kaaviossa 1. Nykyinen pinta-ala on
suuntaa antava. Kaaviosta poiketen on Kalajoen keskustassa tullut uutta pinta-alaa uuden kauppakeskuksen myötä noin 12 000 k-m2.
Työpaikkojen lisäksi myös liikenteellä on merkitystä kauppapaikalle. Vilkkaat risteykset ja suurten
väylien varret ovat perinteisesti hyviä kaupan paikkoja. Vilkas liikenne tai valtakunnallisen pääväylän läheisyys voi houkutella paikkakunnalle seudullisesti merkittäviä kaupan toimijoita, jotka
eivät välttämättä olisi kiinnostuneita paikasta pelkästään sen oman väestöpohjan takia. Ohikulkuliikenne hyödyttää aina vähintään jossain määrin kaupan toimijoita. Kalajoella valtatien 8 liikennemäärät ovat suurimmillaan keskustan eteläpuolella. Liikennemääriin sisältyy Hiekkasärkkien ja
Kalajoen keskustan välistä liikennettä sekä muuta paikallisliikennettä.
Kalajoen vähittäiskauppa on kehittynyt hitaammin kuin Suomessa keskimäärin ja hitaammin kuin
suuremmissa lähiseudun kuntakeskuksissa. Päivittäistavarakaupan pinta-alaa on väestöön suhteutettuna paljon, mutta myyntiteho on selvästi Suomen keskiarvon alapuolella. Erikoistavarakaupan tarjonta on vaatimatonta. Kalajoella ei ole välitöntä tarvetta uudelle päivittäistavarakaupan pinta-alalle. Jos erikoiskauppa myymälöissä vahvistuisi Kalajoella, nykyisten päivittäistavarakauppojen olisi mahdollista vapauttaa myyntialaansa erikoiskaupalta päivittäistavaralle. Erikoiskaupan valtakunnallisia ketjuliikkeitä ei Kalajoella juuri ole ja erikoiskauppaa on lukumäärällisesti
vähän. Erikoistavarakaupan tarjontaa voitaisiin selvästi kehittää, mikä tukisi myös päivittäistavarakaupan toimintaedellytyksiä.
Kalajoella on potentiaalia kaupalliselle kehittämiselle: kaupan nykytarjonta on nykyisellään vähäistä suhteessa asukaslukuun ja matkailun potentiaaliin, eikä varsinkaan suurempia liiketiloja ole
tarjolla. Vaikka Kalajoen päivittäistavarakaupan tarjonta on runsasta ja hyvin saavutettavissa, vetävät naapurikuntien erikoistavarakaupat myös päivittäistavarakaupan ostovoimaa kunnan ulkopuolelle. Kalajoella olevien kolmen kaupallisen alueen, keskustan, Meinalan ja Hiekkasärkkien
profiilit tulee pitää selkeinä. Keskustan kehittämistä tukisi se, että Meinala pidettäisiin kaupan
rakentamisen reservialueena, jonne mahdollistetaan vain tilaa vaativaa kauppaa. Teollisuusrakennusten yhteyteen sijoittuvat tehtaanmyymälät ovat myös luonteva toiminto Meinalaan. Tavoitteena tulisi olla, että keskusta on niin vetovoimainen, että se vetää asiointeja myös Hiekkasärkille
tulevista matkailijoista. Siksi Hiekkasärkkien ja keskustan kaupallinen profiili tulee pitää selkeinä,
jotta ne tukisivat toisiaan, eivätkä kilpailisi.
Rakennusjärjestys
Rakennusjärjestys on hyväksytty Kalajoen valtuustossa 30.1.2003 § 9.
Rakennuskiellot
Suunnittelualue ei ole rakennuskiellossa.
Pohjakartta
Suunnittelualueelle on tehty numeerinen pohjakartta vuoden 1998 ja 2007 ilmakuvausten perusteella. Karttaa on pidetty ajan tasalla maastomittauksin. Korkeuskäyrät on vuonna 2012 muutettu
N2000-järjestelmään.
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5 A S E M A K A AVA N S U U N N I T T E LU N VA I H E E T
5.1

Asemakaavan suunnittelun tarve
Tarve asemakaavan muutokselle ja laajennukselle syntyi kaupungin tavoitteiden, yritystoiminnan
tavoitteiden ja liikennejärjestelyiden pohjalta. Suunnittelualueen läheisyyteen rakentunut uusi
paloasema vaatii toimivat liikenneyhteydet, kuten myös alueen läheisyydessä toimiva saha. Kaupungin tavoitteena on kaavoittaa omistamalleen maalle tontteja ja tarjota elinkeinoelämän tarpeisiin sopivia kehitysmahdollisuuksia. Kaavan yhteydessä on tarpeen tarkistaa voimassa olevan
asemakaavan merkinnät ja toteutuminen alueella.

5.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kalajoen kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.9.2017 § 263 päättänyt käynnistää asemakaavan
muutoksen ja laajennuksen kaavasuunnittelun. Kaavamuutoksen ja -laajennuksen vireille tulosta
kuulutettiin kaupungin kotisivuilla ja paikallislehdessä.

5.3

Osallistuminen ja yhteistyö

5.3.1 Osalliset
Osallisia ovat kaikki, jotka tuntevat itsensä osallisiksi. MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen
maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, esimerkiksi arvioida kaavan vaikutuksia ja
lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä, tai jättää muistutuksia kaavaehdotuksesta.
Viranomaisia ovat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Pohjois-Pohjanmaan museo, Museovirasto sekä Kalajoen
kaupungin tekninen- ja ympäristölautakunta. Muita toimijoita alueella ovat Elisa Oy, Elenia Verkko
Oy, Kalajoen Lämpö Oy, Vesikolmio Oy sekä Osuuskunta Valkeavesi. Alueella toimivia yhdistyksiä
ovat Kalajoen yrittäjät ry ja Kalajoen kotiseutuyhdistys.

5.3.2 Vireilletulo
Kalajoen kaupunginhallitus päätti saattaa kaavahankkeen vireille kokouksessaan 4.9.2017 § 263.
Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä
14.9.–6.10.2017. Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu osallisille kirjeitse, kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin ilmoituslehdissä ja nettisivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavaselostuksen liitteenä (Liite 1). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa
kaavaa valmisteltaessa.

5.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Kaavaluonnosaineiston nähtävillä olosta tiedotetaan osallisia kirjeitse. Kuntalaisia tiedotetaan
kaupungin ilmoituslehden ”Kaupungin kuulutukset”-osiossa. Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin kotisivuilla www.kalajoki.fi ja kaupungintalolla.
Kaavaluonnosaineisto asetettiin julkisesti nähtäville MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti. Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutettiin kaupungin kuulutuslehdessä sekä www-sivuilla osallisten kuulemista varten. Kaavan valmisteluun osallistuu virkamiehiä mm. maankäytön, rakennusvalvonnan ja kunnallistekniikan toimialoilta.
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Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta, Osuuskunta Valkeavedeltä, Elisa Oyj:ltä, Elenia Verkko Oy:ltä sekä Kalajoen tekniseltäja ympäristölautakunnalta. Lausunnon jätti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan
museo, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Vesikolmio Oy ja Elisa Oyj. Mielipiteitä jätettiin kaksi. Palautteeseen laaditut vastineet ovat selostuksen liitteenä (liite 4).
Kaavaluonnoksen palautteen perusteella ei kaavakartalle ollut tarpeen tehdä suuria muutoksia.
Kaavaselostusta täydennettiin tarvittavilta osin. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikennevastuualueen ja kaupungin viranhaltijoiden kesken pidettiin työpalaveri ennen ehdotusaineiston viemistä hallinnolliseen käsittelyyn. Neuvotteluun osallistui myös Pelastuslaitoksen ja Junnikkalan
saha Oy:n edustajat.
Kaavaehdotus valmistui nähtäville asetettavaksi 18.3.2019. Päälinjat pysyivät ennallaan. Kaavamääräyksiä tarkennettiin mm. melun osalta. Kaavaehdotus asetettiin julkisesti nähtäville MRL 65
§ ja MRA 27 § mukaisesti 30 päivän ajaksi ja pyydettiin tarvittavat lausunnot. Kaava-alueen maanomistajia tiedotettiin nähtäville asettamisesta kirjeellä. Kaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta, Vesikolmio Oy:ltä, Osuuskunta Valkeavedeltä ja Elisa Oyj:ltä. Muistutuksia saatiin kaksi. Palautteen pohjalta ei ollut tarpeen tehdä kaavakartalle muutoksia. Vastine palautteeseen on kaavaselostuksen liitteenä (liite 5).
Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, Kalajokiseutu -lehdessä sekä kaupungin kotisivuilla. Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

5.3.4 Viranomaisyhteistyö
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua ei ollut tarpeen järjestää, sillä kaavahanke ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävä ja kaavoituksen pohjaksi laadittua liikennesuunnittelua
on tehty yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa ennen kaavaluonnoksen valmistelua. Ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista pidettiin
19.2.2019 viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikennevastuualueen kanssa
työneuvottelu liikennealueiden suunnittelun etenemisestä ja hankkeen aikataulusta. Neuvotteluun osallistui myös palolaitoksen ja Junnikkalan Saha Oy:n edustajat. Muutoin ei hankkeessa ollut
tarpeen järjestää viranomaisneuvottelua (MRL 66 §).

5.4

Asemakaavan tavoitteet

5.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella tutkitaan Kokkolantien ja Ylivieskantien risteyksen
alueen maankäyttöä. Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on saattaa rakentumattomat maa-alueet käyttöön ja ohjata niiden rakentumista. Lisäksi kaavatyön tavoitteena on
parantaa liikenneyhteyksiä valtateiden risteysalueella ja laajemmin myös liikenneturvallisuutta
kevyen liikenteen yhteyksien järjestämisessä. Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen yhteydessä tarkastellaan kaavamerkintöjä ja -määräyksiä risteysalueen pohjoispuolella.
Kaavan tavoitteena on saattaa käyttöön suunnittelualueen ja risteysalueen pohjoispuolella olevat
rakentumattomat tontit, jotka eivät ole toteutuneet. Laajennuksen osalta alueesta on tavoitteena
muodostaa korkealaatuinen ja ilmeeltään siisti alueen merkityksellisen sijainnin vuoksi.
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5.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
Kaavahanketta varten laadittiin tarkka liikenteen ja kevyen liikenteen tilavaraussuunnitelma,
minkä pohjalle kaavaluonnosta valmisteltiin. Kaavaluonnoksen jälkeen ei uusia tavoitteita esiintynyt. Junnikkalan Saha Oy toi työneuvottelussa esille, että kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen on erittäin keskeistä myös yrityksen henkilöstöpolitiikassa. Yritys kannustaa henkilökuntaansa käyttämään kevyen liikenteen yhteyksiä työmatkoihin. Palolaitoksen osalta talven aikana
on suurimpia liikenne ruuhkia voitu välttää, mutta kesän matkailukauden alkaessa jää nähtäväksi
risteysalueen ruuhkautuminen ja vasteaikojen pidentymiset. Ennen kuin risteysalueelle on valoohjaus ja kanavoinnit rakentuneet, tehdään väliaikaisia kanavointeja kääntyvälle liikenteelle, mikä
helpottaa nykyisen kapean valtatien 27 sujuvuutta. Aikataulullisesti valtateiden parantamishankkeille on tarve, mutta tarkempi tie- ja katusuunnittelu olisi hyvä viedä ripeästi eteenpäin.
Luonnosvaiheessa kortteliin 4035 osoitettiin kaksi tonttia ja ehdotusvaiheessa tarkasteltiin korttelin jakamista kolmeksi pienemmäksi tontiksi. Hyväksyttäväksi esitetään versio, jossa kortteliin
osoitetaan kaksi tonttia.

5.5

Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot
Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen aloitusvaiheessa tarkasteltiin vaihtoehtoja havainnekuvien avulla. Tarkastelu koski asemakaavan laajennuksen osaa. Tarkastelun yhteydessä tutkittiin
kerrosneliömäärien ja parkkitilan riittävyyttä kullakin tontilla. Laajennuksen alueelle pyritään
mahdollistamaan useammanlaista toimintaa. Kaavoitustyön edetessä ja luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen alueen maankäytölliset tarpeet voivat tarkentua ja ne huomioidaan kaavaehdotukseen.

VE2

VE1

Kuva 16. Vaihtoehtotarkastelun versio 2.

Kuva 15. Vaihtoehtotarkastelun versio 1.
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VE3
Kuva 17. Vaihtoehtotarkastelun versio 3.

5.6

Vaihtoehtojen arviointi ja vertailu
Vertailussa tarkasteltiin tonttien ja rakennusmassojen sijoittumista. Tarkastelussa todettiin, että
alueelle on mahdollista sijoittaa yhteensä kuusi tonttia. Aloitusvaiheessa maanomistajien kanssa
käytyjen neuvottelujen perusteella havainnekuvissa näkyvä seitsemäs tontti suunnittelualueen
lounaisosissa on poistettu lähellä olevan asuinrakennuksen vuoksi. Kyseinen alue on peltoa, joka
toimii viljelyskäytössä.
Vaihto-ehdoissa 1 ja 3 tonteille jää riittävästi tehokkuusluvusta riippuen rakennusoikeutta sekä
tilaa pysäköinnin järjestämiselle. Vaihtoehdossa 2 puolestaan tonttien muodot ja koot asettavat
haasteita riittävän pysäköinnin järjestämiselle ja tontille kulkemiseen. Vaihtoehdoissa 1 ja 3 tonttien muodot on pyritty pitämään selkeinä, jotta rakennusten sijoitteluun jäisi riittävästi tilaa ja
väljyyttä. Tarkoituksena on muodostaa alueesta korkealaatuinen alueen erityisen sijainnin vuoksi.
Julkisivut valtatielle tuovat näkyvyyttä ja asiakkaita alueelle. Vaivaton poikkeaminen valtateiltä
liikkeisiin on jokaisessa vaihtoehdoissa mahdollistettu sujuvien liikennejärjestelyiden myötä. Tarkastelussa alueen tonteista yhdelle on sijoitettu polttoaineenjakelun kylmäasema. Toiminnallisesti polttoaineenjakelun piste olisi parhaimmalla sijainnilla lähimpänä valtatietä, kuten vaihtoehdossa 1 on esitetty.
Alueen uusille tonteille tulisi uudelta kadulta mahdollisuuksien mukaan yksi liittymä ja tontit muodostaisivat yhteistä piha-aluetta. Piha-alueella kulkeminen tulisi ohjata jalankululle osoitettuja
reittejä pitkin esimerkiksi erilaisella pintamateriaalilla, jolloin liikkuminen olisi turvallista ja useammassa liikkeessä asioidessa autoa ei tarvitsisi välttämättä siirtää. Kaikki vaihtoehdot mahdollistavat yhteisten piha-alueiden muodostamisen. Lisäksi paikoitus- ja piha-alueiden ulkonäköön
tulisi kiinnittää huomiota, jotta alue muodostuisi viihtyisäksi.
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6 A S E M A K A AVA N K U VA U S
6.1

Kaavan rakenne
Asemakaavaratkaisussa pyritään huomioimaan alueelle ominaiset toiminnot. Alueen läheisyydessä toimiva saha, sen toiminta ja mahdollinen laajeneminen. Alueelle on ollut tavoitteena muodostaa elinkeinoelämälle laajentumisen mahdollisuuksia, joten erilaisten liiketonttien kaavoittaminen tukee tätä tavoitetta.
Asemakaava-alueelle sijoittuu kolme liikerakennusten korttelialuekokonaisuutta, erillispientalokorttelialuetta ja asuinpientalojen korttelialuetta. Lisäksi alue käsittää liikenne- ja katualuetta,
suojaviheraluetta, puisto- ja maatalousaluetta. Laajennusalue muodostaa oman liiketoimintaa
mahdollistavan kokonaisuuden, joka tiivistää kaupungin yhdyskuntarakennetta rakennetuksi ympäristöksi. Helppo ja turvallinen saavutettavuus on tutkittu kaavan esiselvityksessä.

6.1.1 Mitoitus
Kaavamuutoksen ja -laajennuksen kokonaispinta-ala on noin 11,1 ha. Korttelialueiksi muodostuvia alueita on noin 4,5 ha, liikennealueita noin 6,1 ha ja viheralueita noin 0,5 ha. Rakennusoikeus
on kaavassa osoitettu tehokkuusluvuin. Liikerakennusten korttelialueille on osoitettu suurempi
tehokkuusluku, kuin asumisen kortteleille. Rakennusoikeutta kaavalla muodostuu yhteensä
15 819 k-m2, josta liike- ja teollisuusrakennusten korttelialueelle 7450 k-m2, liikerakennusten korttelialueelle 568 k-m2, liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle 4476 k-m2, asuinpientalojen
korttelialueelle 736 k-m2 ja erillispientalojen korttelialueelle 1264 k-m2. Valtatien 8 varteen osoitetulle korttelialueelle on osoitettu väljä merkintä, joka mahdollistaa asumisen, yritystoiminnan
sekä erilaista palvelu- ja yleistä rakentamista. Rakennusoikeutta muodostuu 1324 k-m2. Liikerakennusten korttelialueiden yhteenlaskettu rakennusoikeus, noin 12 500 k-m2, on kokonaisuudessaan uutta rakennusoikeutta keskustan asemakaavassa. Kaavamuutoksessa ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuusalueen rakennusoikeutta vähenee 1400 k-m2. Muutosalueella rakennusoikeuden määrä kuitenkin nousee noin 360 k-m2 verran voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna.
Korttelialueiden, viheralueiden, katu- ja liikennealueiden pinta-alat ja rakennusoikeudet esitetään
kattavammin erillisellä asemakaavan seurantalomakkeella (liite 2).

Kuva 18. Liikerakentamista salliville korttelialueille sijoittuvien tonttien pinta-alat esitettynä tonttikohtaisesti.
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Maankäyttö- ja rakennuslain 71 a §:n mukaan vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan yli 4 000
k-m2 suuruista vähittäiskaupan myymälää. Kaikki yli 4 000 k-m2 myymälät ovat vähittäiskaupan
suuryksikköjä kaupan toimialasta riippumatta. Myymälän kerrosalaan lasketaan varsinaisen
myyntiin käytettävän osan kerrosala sekä myymälän edellyttämät muut tilat, kuten varastot, sosiaaliset tilat, jätehuollon tilat ja muut tähän rinnastettavat tilat.
Lähtökohta on, että kaavaan suunniteltu tonttijako ei mahdollista suuruudeltaan vähittäiskaupan
suuryksiköksi luettavan myymälän rakentamista. Toisaalta kuitenkin tonttien yhdistäminen mahdollistaa suuremman yksikön suunnittelun tai kahdella eri tontilla sijaitsevat rakennukset muodostavat myymäläkeskittymän. Vähittäiskaupan suuryksikön ensisijainen sijaintipaikka on kuitenkin keskusta-alueella, mikä on Kalajoen kaupungin tavoitetila myös keskustan kehittämisessä. Keskustan osayleiskaavaa varten laaditussa kaupallisessa selvityksessä on korostettu eri alueiden profiloitumista, jotta ne tukisivat toisiaan, eivätkä kilpailisi. Hiekkasärkkien aluetta kehitetään matkailua tukevilla toiminnoilla, Meinalaa tilaa vaativalla toiminnalla ja keskustaa keskustahakuisella
erikoiskaupalla ja päivittäistavarakaupalla. Valtateiden risteysalueen rakentuminen tilaa vaativalle erikoiskaupalle voisi tuoda vetovoimaa myös koko Kalajoen palvelutarjonnalle tukien keskustankin kehittämistä.
Pysäköinti
Suunnittelualueella on käytetty liike-, teollisuus- ja toimistorakennusten korttelialueilla pysäköintinormina yhtä autopaikkaa 50 kerrosneliömetriä kohden. Mikäli liikerakennusten korttelialueet
toteutuvat täysimääräisinä (12 500 k-m2), tulee alueelle yhteensä 250 autopaikkaa. Autopaikoituksen suunnittelussa tulee huomioida kevyen liikenteen turvallinen toteutus ja riittävät istutuskaistat jakamaan paikoitusaluetta. Paikoitusalueet tulee jäsentää puurivein. 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 ja laajennuksella valtateiden risteysalue tulee muuttumaan rakennetuksi ympäristöksi. Luontoarvoja alueella ei Iivarinojan lisäksi ole, mutta alue tulee muuttumaan
maisemallisesti paljon nykyisestä. Tavoitteena on osoittaa tontteja liike-elämän tarpeisiin, minkä
kaavaratkaisu mahdollistaa. Kirkonseudun asemakaava tulee laajenemaan valtatien 27 länsipuolelle, mikä osaltaan mahdollistaa kaupungin kehittymisen ja muutostarpeisiin vastaamisen. Hyvin
toteutettuna alueesta muodostuu asiakkaita houkutteleva kokonaisuus, jossa vältytään perinteiseltä teollisuusalueen tunnelmalta.

6.3

Aluevaraukset
Kaavamuutoksella ja -laajennuksella osoitetaan kuusi uutta tonttia sekä tarkastellaan risteysalueen pohjoispuolella olevia rakentumattomia alueita. Rakentumaton ympäristöhäiriöitä aiheuttamaton teollisuustontti muutetaan asuinrakentamisen tonteiksi. Liikerakennusten korttelialueella
pysäköintialueet tulee osoittaa tonttien sisälle, sillä niille ei ole kaavassa varattu erikseen korttelialueita.
Korttelialueet
Kaavassa asemakaavan laajennuksen osalle uusien tonttien käyttötarkoitusmerkintöjä ovat K,
KLT-1 ja KL-4;
Liike- ja teollisuusrakennusten korttelialue -merkintä (KLT-1) on osoitettu kortteliin 2351. Korttelissa on yhteensä kolme tonttia ja tehokkuuslukuna e=0,40. Kortteliin 2351 saa merkinnän mukaisesti rakentaa liike- ja teollisuusrakennuksia. Alueelle ei kuitenkaan saa sijoittaa toimintoja, jotka
aiheuttavat ympäristöön melua, ilman saastumista tai muita ympäristöhäiriöitä. Alueelle ei saa
sijoittaa elintarvikemyymälää. Suurin sallittu kerrosluku on II.
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Liikerakennusten korttelialue -merkintä (KL-4) on osoitettu kortteliin 2350. Korttelissa on kaksi
tonttia. Tonteille saa rakentaa liikerakennuksia ja alueelle saa sijoittaa huoltoasematoimintoja.
Tonttien tehokkuuslukuna on käytetty e=0,40 ja suurin sallittu kerrosluku on II.
Liike- ja toimistorakennusten korttelialue -merkintä on osoitettu kortteliin 2352. Kortteliin saa rakentaa liike- ja toimistorakennuksen. Korttelissa tehokkuuslukuna on käytetty e=0,4 ja suurin sallittu kerrosluku on II.
Kortteleiden 2350 ja 2351 alueille on osoitettu lisäksi Meinala -merkintä, jolla ohjataan rakennusmassan muodostamista valtateiden puoleisilla julkisivuilla ja julkisivujen ilmettä sekä paikoituksen
järjestämistä.
Asuin-, liike-, toimisto-, palvelu- ja yleisten rakennusten korttelialue -merkintä (ALPY) on osoitettu
asemakaavan muutosta koskevalla alueella, risteysalueen pohjoispuolella voimassa olevan kaavan mukaiselle TY-alueelle kortteliin 4035.
Asuinpientalojen korttelialuetta (AP) osoitetaan asemakaavan muutosta koskevalla alueella, risteysalueen pohjoispuolella korttelissa 4034 oleva kaavamerkintä AR (rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue) muutetaan asuinpientalojen korttelialueeksi. Kortteliin on
rakentunut myös omakotitalo, joten kaavamerkintä oli hyvä tarkistaa kaavassa. Tehokkuusluvuksi
on osoitettu 0,25 ja kerrosluvuksi Iu1/2.
Erillispientalojen korttelialuetta (AO-4) osoitetaan muutosalueella kortteliin 4036. Tehokkuusluvuksi on osoitettu e=0,20 ja kerrosluvuksi I.
Viheralueet
Virkistysalueeksi kaavaluonnokseen on osoitettu risteysalueen pohjoispuolella oleva Ollin puisto.
Puisto on pinta-alaltaan hyvin pieni, mutta sen avulla korttelin 4036 tontti 1 saadaan erotettua
uudesta Kuusitien linjauksesta ja valtatien liittymästä. Vaikka kaavaan ei ole osoitettu enempää
virkistyskäyttöön osoitettuja alueita, tulee pihasuunnittelussa kiinnittää huomiota alueen viihtyisyyteen ja kasvillisuuteen. Alueella olevia metsäsaarekkeita voidaan hyödyntää pihoja suunniteltaessa.
Kävely ja pyöräily
Kevyen liikenteen yhteydet tulevat kaavamuutoksen myötä paranemaan nykyisestä. Kaavassa on
huomioitu tulevaisuuden tarpeet kevyen liikenteen osalta aluevarauksina. Kevyen liikenteen väylä
kulkee uuden sahalle suunnitellun kadun reunassa sekä uusille liikerakennusten tonteille johtavan
kadun rinnalla ajoradasta korotettuna. Kaavassa on varauduttu kahteen valtatien alikulkuyhteyteen. Molempien valtateiden alitus on turvallisuus syistä mahdollistettava ja toteutettava rinnan
kevyen liikenteen väylien kanssa.
Katualueet
Kaava-alueelle muodostetaan uusia katuyhteyksiä sekä kevyen liikenteen väylästöä. Uudet liikenne- ja kokoojakatuyhteydet on tarkasteltu keskustan osayleiskaavan yhteydessä. Uusi katu
mahdollistaa tulevaisuudessa kokoojakatuyhteyden rakentumisen aina Meinalan teollisuusalueelle saakka. Katuyhteys uusille tonteille mahdollistaa tonteille kulun turvallisesti sekä kevyen liikenteen yhteydet alikulun kautta valtatien 8 pohjoispuolelle. Sahalle tuleva uusi katu mahdollistaa
nykyisen Sahantien katkaisun läpikulkutienä piha-alueiden lävitse sekä parantaa sahan toimintamahdollisuuksia. Tulevaisuudessa Sahantien liittymä valtatielle 8, kauempana kaava-alueesta, voidaan poistaa käytöstä, kun kulku rakentuu turvallisesti uuden Kipparinkaari -kadun kautta valtatielle 27.
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Kuva 19. Valtatien 8 luokituksen nosto TEN-T (luokka 2) luokkaan mahdollistaa paremmin valtatien 8 perusparantamishankkeita ja risteysalueiden kehittämistä turvallisiksi. Samalla joudutaan
taajama-alueen osalta tarkastelemaan liittymien vähentämistä. Kaavan toteutuessa on Kipparinkaari -kadun kautta nykyinen Sahantie ohjattavissa turvallisesti valtatien 27 kautta valtatielle 8.
Samalla myös kevyen liikenteen turvallisuus saadaan kiitettävälle tasolle. Kuvassa on havainnollistettu tilannetta, kun katuyhteydet on saatu toteutettua turvallisiksi, jolloin Sahantien suora liittymä valtatielle 8 poistuu käytöstä.

6.4

Kaavamerkinnät ja -määräykset
Asemakaavamerkinnät- ja määräykset on esitetty asemakaavakartalla. Kaavamääräykset koskevat alueelle sallittua toimintaa, lähellä oleva asutus huomioiden. Yleismääräyksissä on annettu
määräys riittävien pohjatutkimusten tekemiseksi rakennusten suunnitteluvaiheessa.

6.5

Nimistö
Suunnittelualueella oleva nimistö säilyy ja uusia katuja nimetään kolme. Uusina katuina nimetään
Kipparinkaari, Savonportti ja Sahanportti. Ollinpuisto säilyy kaavamuutoksessa.

7 K A AVA N VA I K U T U K S E T
Kaavaa laadittaessa selvitetään suunnitelman toteutumisen aiheuttamia vaikutuksia. Erityisesti
tarkastellaan kaavan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön, luonnonympäristöön ja maisemaan sekä lähialueen virkistysalueisiin. Tässä asemakaavahankkeessa
arvioitavaksi tulee myös MRL 39 § mukaisia yleiskaavan sisältövaatimuksia (yhdyskuntarakenteen
toimivuus, ekologinen kestävyys, olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö, liikenteen
ja kevyen liikenteen tarkoituksenmukainen järjestäminen kestävällä tavalla sekä mahdollisuudet
turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön), jotka
arvioidaan asiakokonaisuuksien kohdalla.
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7.1

Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
Kaavan vaikutukset ihmisten elinympäristössä liittyvät rakenteen tiivistymiseen, palvelutoimintojen sijoittumiseen ja maiseman muutokseen. Uudisrakentaminen muuttaa pellolla ja sen reunamilla asuvien lähiympäristöä ja maisemaa. Mahdollinen alueelle tuleva huoltamotoiminta tarjoaa
palveluja valtateitä käyttäville matkailijoille ja raskaalle liikenteelle sekä paikallisille asukkaille. Lähin asuinrakennus on huomioitu kaavaa valmisteltaessa ja mahdollisia ajoneuvojen valohaittoja
voidaan vähentää esimerkiksi kuusiaidan istuttamisella pellon ja uuden katualueen reunaan, katualueen puolelle. Pelto tulee jatkossakin olemaan viljelykäytössä, joten kaavalla ei kohtuuttomia
haittoja toiminnalle aiheidu. Lähimmän asuinrakennuksen pihapiirin läpi kulkeva ajoneuvoliikenne voidaan kaavamuutoksen myötä ohjata uuden Kipparinkaari -kadun kautta suoraan valtatielle 27, mikä parantaa huomattavasti asukkaiden turvallisuutta ja arkielämää.
Kaava-alueen länsipuolella on kaavoittamaton asuinrakennusten keskittymä. Näiden asukkaiden
elinoloihin paremmat ja turvalliset liikenneyhteydet vaikuttavat positiivisesti. Alueella työskentelevien ja alueen asukkaiden turvallisuus paranee huomattavasti, millä on suuri vaikutus alueella
asuvien ihmisten arkielämään. Merkittävä turvallisuustekijä on valtateiden risteysalueen uudet
liikennejärjestelyt sekä vanhan Sahantien katkaiseminen läpikulkuliikenteeltä. Lisäksi uudet kevyen liikenteen yhteydet auttavat saavuttamaan palvelut turvallisesti alikulkujen kautta. Nykyisin
valtatien 27 länsipuolelta ei ole kevyen liikenteen yhteyttä palveluiden äärelle, joten kaavalla on
positiivinen vaikutus.

7.2

Maisema, kulttuuri- ja luonnonympäristö
Nykyisellään lähes rakentamaton alue muuttuu selvästi rakennetummaksi. Rakennettu maisema
muuttuu kaavan myötä tiiviimmäksi, mutta säilyttää maalaismaisemalle tyypillisen pihapiirin selkeän rajautumisen. Hoitamattomat ja puskittuneet alueet saavat hoidetun ilmeen ja alue liittyy
luontevasti olemassa olevaan asemakaava-alueeseen ja rakennettuun ympäristöön. Valtateiden
risteysalue rakentuessaan antaa maisemaan kuvan kaupunkirakenteen saavutettavuudesta.
Kaava-alueelle ei sijoitu suojeltavia rakennuksia. Rakennusinventoinnin jälkeen on vanhaa rakennuskantaa purettu, joten asemakaavassa ei suojeltavia kohteita enää ole.
Kaava-alueella ei ole luontoarvoja omaavaa ympäristöä, joten kaavan vaikutukset kasvi- tai eläinlajistoon eivät ole merkittäviä. Kaava-alueen rakentumisella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta myöskään alueen pienilmastoon. Rakennukset estävät tuulten voimistumista vain hieman.
Rakentaminen vaikuttaa hulevesien määrään ja kulkeutumiseen alueella, koska vettä läpäisevän
maapohjan pinta-ala alueella pienenee. Alueelle ei ole tehty hulevesisuunnitelmaa, mutta se tulee
todennäköisesti laadittavaksi katusuunnittelun yhteydessä. Alueen läpi kulkeva Iivarinoja huomioidaan kaavaratkaisussa ja hulevesiä voitaneen ohjata hallitusti ojaa pitkin jatkossakin valtatien 8
merenpuolella. Iivarinojan linjaus ja tehtävät toimenpiteet kaava-alueella on suunniteltava kunnallistekniikan suunnittelun yhteydessä. Kaavassa osoitettu valtatien 8 alikulku sijoittuu Iivarinojan nykyiselle sijainnille. Valtatien 8 merenpuolella Iivarinoja voi jatkaa avo-ojana edelleen,
sillä alue on keskustan osayleiskaavaehdotuksessa osoitettu rakentamiselta vapaana, maisemallisesti arvokkaana peltoalueena. Kaavamääräyksessä on tuotu esille paikoitusalueen jäsentämistä
puuistutuksin, mikä tukee myös hulevesien imeytymistä jonkin verran. Hulevesien imeytymistä
alueella voidaan hoitaa myös istutusaluein, joita voidaan toteuttaa rakentamisen ulkopuolisille
alueille.

7.3

Rakennettu ympäristö ja yhdyskuntarakenne
Alueen rakennettu ympäristö ja yhdyskuntarakenne tiivistyvät kaavan myötä. Olemassa olevaa
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yhdyskuntarakennetta kehitetään kaavan myötä ja jo rakennettu ympäristö on huomioitu mm.
siten, että uudet liikennealueet kytkeytyvät luonnollisesti olemassa oleviin yhteyksiin. Asemakaava on osa tavoitetta, jossa Meinalan kaupunginosan yrityspuisto saadaan kytkettyä keskustaan
myös rinnakkaistien avulla.
Kaupunkiin saavuttaessa risteysalue on tärkeä solmukohta, mikä rakentuessaan suunnitellusti
saavuttaa rakennetun kaupunkialueen piirteitä ja nykyisellään hoitamattomat alueet siistiytyvät.
Risteysalueelle muodostuvat uudet rakennusmassat peittävät osaltaan teollisuusalueen suuria
hallirakennuksia ja rajaavat asuinalueen omaksi alueekseen kuitenkin siten, että yhdyskuntarakenne näyttää eheältä. Kaava yhdistää alueita luonnollisella tavalla toisiinsa ja yhdyskuntarakenne
muodostuu ehjäksi kokonaisuudeksi selkeine kulkuyhteyksineen ja viheralueineen. Kalajoen asemakaavoitettua aluetta kokonaisuutena ajatellen kaavan laajennus tukee yhdyskuntarakenteen
toimivuutta ja ekologista kestävyyttä, sillä kaavoittamattomalle alueelle on rakentunut mm. pientaloasutusta, jonka välittömässä läheisyydessä ja vaikutusalueella tapahtuva asemakaavan laajennus tukee kokonaisuutta monella osa-alueella. Risteysalue on yhdyskuntarakenteen eheytymisen
kannalta erittäin merkittävässä asemassa.
Risteysalueen profiloitumiseen ja kaupunkikuvallisen ilmeen toteuttamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Alue sijoittuu osin teollisuustoiminnan viereen ja suurelta osin myös rakennetun
pientaloasutuksen läheisyyteen. Alue on hyvin saavutettavissa niin autoillen kuin uusia kevyen
liikenteen väyliäkin pitkin. Alue sijaitsee kohtuullisella etäisyydellä Kalajoen ydinkeskustasta, joten sijainniltaan alue palvelee hyvin erilaisten erikoistavarakauppojen kehittämismahdollisuuksia
Kalajoelle. Se voisi tukea muutoin vähäistä vähittäiskaupan kehittymistä, sillä matkailukaupunkina
osto potentiaalia kuitenkin on. Sijainniltaan risteysalue on lisäksi liikenteellisesti vilkkaimmalla
kohdalla, sillä Kalajoen keskustan ja Hiekkasärkkien välinenkin liikenne on runsasta.

7.4

Liikenne
Kaavan vaikutukset liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen ovat merkittävät. Kaavalla toteutetaan maakuntakaavassa esitettyjä tavoitteita pyrkiä edistämään kevyen liikenteen väylien toteuttamista erityisesti taajamien kohdalla. Kaavaratkaisulla risteysalueen solmukohta on tutkittu ja
aluevarauksissa huomioitu erkanemiskaistojen mahdollistaminen kääntyvälle liikenteelle. Kevyen
liikenteen turvallisuus paranee, kun valtateiden ylitykset muuttuvat alikulkutunneleiksi. Sahalle
johtava rekkaliikenne siirtyy hallitummin uuden katuverkon kautta. Valtatien 27 ajoittainen ruuhkautuminen voidaan tulevaisuudessa jopa välttää. Palolaitoksen toimintavarmuutta saadaan parannettua, kun nyt pullonkaulaksi kehittynyt valtateiden 27 ja 8 risteysalue levenee ja jäsennöityy.
Varsinkin matkailusesongin aikana risteysalue nykyisellään ruuhkautuu, mikä pelastustoimen kannalta on erittäin haitallista.
Liikennemelu on tutkittu keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä. Laajennuksen alueelle melulla
ei ole suurta vaikutusta, koska alueelle osoitetaan liikerakentamista. Valtatien 8 pohjoispuolelle
osoitetaan asuinrakentamista, minkä suojaus melulta on huomioitu kaavaratkaisussa melumerkinnöin (max 45 dB). Liikennealueen ja asuinrakennusten väliin on tarpeen toteuttaa melusuojausta, mikä osaltaan parantaa myös nykyisten asukkaiden asumismukavuutta, sillä nykyisellään
risteysalueella ei ole melusuojausta.

7.5

Sosiaaliset vaikutukset
Uusien liike-, teollisuus- ja toimistorakennusten myötä alue houkuttelee asiakkaita sekä tarjoaa
uusia työpaikkoja alueella. Alueen kehittymisen myötä Kalajoen palvelutarjonta paranee. Alueen
hyvän ja näkyvän sijainnin vuoksi myös matkailijat voivat käyttää alueen palveluita. Uusien yhteyksien ja katujen rakentumisen myötä alueelle syntyy liikehdintää, mikä tuo nykyiselle stabiilille
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peltomaisemalle kaupunkimaista vilkkautta ja tunnelmaa. Maalaismaisema muuttuu osittain kaupunkimaiseksi. Alueella tulee lisääntymään myös kevyen liikenteen kulkijat, kun turvalliset yhteydet liittyvät muuhun kattavasti rakennettuun kevyen liikenteen verkostoon.

7.6

Taloudelliset vaikutukset
Alueen kunnallistekninen rakentaminen teiden/katujen ja putkistojen osalta tulee olemaan normaalia vaativammalla tasolla. Katujen ja valtateiden sekä kevyen liikenteen alikulkujen suunnittelu on vaativa tehtävä ja niiden perusteella määritellään toteutuskustannusten määrää. Risteysalueen valtateiden kaistoitukset, kevyen liikenteen alikulut ja risteysalueen valojärjestelmät tulevat olemaan kustannuksiltaan mittavat. Suunnitelmien toteutumisen ajoittuminen on kiinni myös
siitä, milloin valtateitä hallinnoima ELY-keskus saa hankkeelle rahoituksen järjestymään. Valtatie
8 on määritelty TEN-T luokan väyläksi, mikä kuitenkin mahdollistaa EU rahoitusmahdollisuuksia,
joita voidaan hakea suunnitelmien valmistuttua. Uudet katualueet ovat lyhyitä, joten niiden osalta
kaupungille koituvat kustannukset eivät ole normaalia kalliimpia, kuin muuallakaan asemakaavoitetuilla alueilla.
Alueen keskeltä ei tällä hetkellä kulje kunnallisteknistä verkostoa, mutta alikulkuyhteydet voivat
vaatia siirtokustannuksia jo rakennetulle verkostolle. Alueen viemäriverkosto voi uusien rakennusmassojen myötä vaatia uudistusta ja kapasiteetin tehostamista. Kaukolämpöverkostoa kulkee
valtatien 27 reuna-alueella. Kaukolämpöverkostoon liittyminen voisi hyvinkin olla mahdollista,
mikä osaltaan tukee kaukolämpöyrityksen kannattavuutta. Kaavalla ei kuitenkaan erikseen määrätä velvollisuudesta liittyä kaukolämpöverkostoon.
Alueen rakentuminen jakautunee useamman vuoden ajalle. Kustannuksia kertyy kaupungille alkuun kunnallisteknisestä rakentamisesta. Rakentajille kaupungin rakentamat kunnallistekniset
palvelut ja kaupungille muodostuvat kustannukset huomioidaan tonttien hinnoittelussa. Alueen
rakentuminen tarjoaa työpaikkoja useiden alojen osaajille sekä tulevaisuudessa jonkin verran pysyviä työpaikkoja alueen palvelutarjonnasta riippuen. Alueen välittömässä läheisyydessä toimivan
Junnikkalan Saha Oy:n kehittämiselle asemakaavalla ja asemakaavan toteutumisella on suuri merkitys. Mikäli yritys laajentaa toimintaansa lähivuosina, on liikennejärjestelyiden toteutuminen
erittäin tärkeää, millä osaltaan tuetaan kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.
Mikäli alue rakentuisi pääosin erikoistavarakaupan palveluista, tukisi se myös keskustan kehittämistä ja vapauttaisi päivittäistavarakauppojen myyntialaa päivittäistavaroille, jolloin myös niiden
valikoimat lisääntyisivät ja asukkaat paremmin käyttäisivät paikkakunnan omia palveluita. Positiivinen vaikutus kuntatalouteen olisi mitä ilmeinen, kun vielä huomioidaan, ettei Kalajoen vähittäistavarakauppa ole kehittynyt samassa suhteessa kuin Suomessa keskimäärin.

8 A S E M A K A AVA N TOT E U T U S
Savontien risteysalueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen lainvoimaiseksi kuuluttamisen
jälkeen kaupunki voi aloittaa alueen kunnallisteknisen suunnittelun ja rakentamisen. Liiketonttien
hinnoittelu ja myynti voidaan toteuttaa vasta, kun kunnallistekniikan kustannukset ovat tiedossa
ja toteuttamisaikataulusta tehty päätöksiä. Risteysalueen toteuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikennevastuualueen kanssa, jotta suunnittelu ja toteutusajankohta mahdollistuvat. Alueen rakentamisen seurannasta ja valvonnasta vastaa ensisijaisesti rakennusvalvontaviranomainen. Kaava-alueelle ei laadita erillisiä rakennustapaohjeita.
Kalajoella 20.5.2019
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sytty 2.12.2013 ja vahvistettu 23.11.2015. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaava hyväksyttiin
maakuntavaltuustossa 7.12.2016 ja on kuulutettu voimaantulleeksi 2.2.2017.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN (OAS) TARKOITUS
MRL 63§:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia
suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Tarkoitus
on, että kaavan osalliset voivat saada tietoa kaavan lähtökohdista, aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä.

Suunnittelualue on esitetty 1. vaihemaakuntakaavassa
taajamatoimintojen alueeksi (A). Maakuntakaavan taajamatoimintojen alueen suunnittelumääräyksien mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja mitoituksessa kiinnittää erityistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien toiminnallis-taloudelliseen edullisuuteen, ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin.

Kaavahankkeen tullessa vireille OAS asetetaan nähtäville, jotta kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointimenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. OAS on nähtävillä kaupungin ilmoituslehdessä (Kalajokiseutu), virallisella ilmoitustaululla sekä maanomistajille ja muille osallisille se
lähetetään kirjeitse. OAS on nähtävillä myös Kalajoen
kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.kalajoki.fi.

2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu
alueelle, jota tulee kehittää merellisenä matkailualueena palveluin sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön
virkistys- ja vapaa-aikatoiminnoin (mv-5). Kalajoelle on
osoitettu myös Kalajoen matkailukaupunki -merkintä
(kk-6), jolla osoitetaan kansainvälisenä matkailu- ja kaupunkikeskuksena kehitettävä alue. Alue on maaseudun
kehittämisen kohdealuetta (mk-6), jolla on kiinnitettävä erityistä huomiota Kalajoen vedenlaadun parantamiseen.

KAAVOITETTAVA ALUE
Kaavoitettava alue sijaitsee Kalajoen keskustan lounaispuolella Etelänkylän, Meinalan ja Vuorenkallion osaalueilla. Kaavamuutos ja -laajennus sijoittuu Kokkolantien (vt 8) ja Ylivieskantien (vt 27) eli niin sanotun Savontien risteyksen pohjois- ja lounaispuolille. Suunnittelualue on pääosin peltoa, jolla on metsäsaarekkeita,
ja jonka lävistää Iivarinoja, joka laskee avo-ojana Holmanperälle ja lopulta Kalajokeen. Alueen ympäristössä
on asuinalueita ja saha. Suunnittelualueen sijainti on
esitetty kansilehdellä.

Keskustaajaman osayleiskaava
Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Keskustaajaman osayleiskaava vuodelta 1993. Alueen lounaisosa
on esitetty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M),
jolla on sallittu pääasiassa maatalouselinkeinoon liittyvä rakentaminen. Kokkolantie ja Ylivieskantie on osoitettu tieliikenteen alueeksi (LM) ja sen pohjoispuoli
pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP).
Osayleiskaava on pääosin vanhentunut. Osayleiskaavan
muutos ja laajennus on käynnistynyt, ja kaavaluonnos
on asetettu nähtäville tammi–helmikuussa 2015.
Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Nähtävillä olleessa osayleiskaavaluonnoksessa suunnittelualueen lounaisosa on osoitettu toimitilarakennusten
korttelialueeksi (KTY-3), jolle saa sijoittaa huoltoasematiloja, jotka saavat sisältää kerrosalaltaan 1000 k-m²:n
päivittäistavarakaupan myymälätilan. Ylivieskantieltä
Meinalaan on osoitettu uusi kokoojakatu. Valtatien 8
pohjoispuoli on pientalovaltaista asuntoaluetta (AP),
jolle on osoitettu risteyksestä uusi kokoojakatuyhteys.
Kokkolantien ja Ylivieskantien varsille on esitetty kevyen liikenteen väylät, jotka yhdistää alikulku.

ASEMAKAAVOITUSTA
OHJAAVAT SUUNNITELMAT
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava
Ympäristöministeriön 17.2.2005 vahvistamassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa alue kuuluu taajamatoimintojen alueeseen (A). Merkinnällä osoitetaan
asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikkaalueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Maakuntakaavan uudistus on käynnissä ja ensimmäinen vaihemaakuntakaava on hyväk-
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Kirkonseudun asemakaava

KAAVAN TAVOITTEET JA
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

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

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena
on osoittaa rakennuspaikka liikenneasemalle Kalajoen
Etelänkylän alueelta ns. Savontien risteyksen alueelta,
tutkia alueen muita maankäytön mahdollisuuksia ja
saattaa käyttöön toistaiseksi rakentumattomat asemakaavoitetut alueet.
Kaavan toisena tavoitteena on tarkastella uusia kokoojakatuyhteyksiä Meinalaan ja Vuorenkallion asuinalueelle sekä tutkia kevyen liikenteen reittien sijoittuminen.

KAAVAN LAATIMISTARVE,
LAATIJA JA SELVITYKSET

OSALLISET JA VIRANOMAISTAHOT

Tarve kaavan laatimiselle syntyi tarpeesta osoittaa Kalajoen Etelänkylällä sijaitsevalle liikenneasemalle uusi
paikka Kirkonseudun kaava-alueelta. Kaavalla vapautetaan liikenneaseman nykyinen tontti luonnoksena nähtävillä olleessa Keskustaajaman osayleiskaavassa esitettyyn kerrostalovaltaisen rakentamisen käyttöön. Samalla kaupungin omistamien rakentumattomien maaalueiden maankäyttöä on tarpeen ohjata.

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

Kaava on tarkoitus tehdä kaupungin omana työnä ja
siinä hyödynnetään Keskustan osayleiskaavan yhteydessä laadittuja selvityksiä. Alueelle ei laadita erillisselvityksiä.

Viranomaisia ovat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto,
Jokilaaksojen pelastuslaitos, Pohjois-Pohjanmaan museo, Museovirasto sekä Kalajoen kaupungin tekninenja ympäristölautakunta. Muita toimijoita alueella ovat
Elisa Oyj, Elenia Verkko Oy, Kalajoen Lämpö Oy, Vesikolmio Oy sekä Osuuskunta Valkeavesi. Alueella toimivia
yhdistyksiä ovat Kalajoen yrittäjät ry sekä Kalajoen kotiseutuyhdistys. Meneillään olevista kaavahankkeista
saa tietoa kaavoitustoimesta sekä Kalajoen kaupungin
internetsivuilta osoitteesta www.kalajoki.fi.

YHTEYSTIEDOT
Kaavoituspäällikkö

Nina Marjoniemi

044-4691 225

Kaavasuunnittelija

Sanna Matkaselkä

044-4691 450

Kaavoitusteknikko

Terho Männistö

044-4691 222

E-mail: etunimi.sukunimi@kalajoki.fi

www.kalajoki.fi
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Kuva 1. Ote Pohjois-Pohjanmaan voimassa olevasta
maakuntakaavasta 2005.

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

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

Kuva 4. Ote Keskustaajaman oikeusvaikutuksettomasta osayleiskaavasta (1993).

Kuva 5. Ote nähtävillä olleesta keskustan osayleiskaavaluonnoksesta (2015).

Kuva 6. Ote Kirkonseudun ajantasa-asemakaavasta.
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KALAJOEN KAAVOITUSPROSESSI
Kaavoitusta säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA). Kalajoen
valtuuston päätöksen 29.3.2001 26§:n mukaan maankäyttösopimuksista ja asemakaavan laatimisesta päättää
kaupunginhallitus, elleivät kyseessä ole yhdyskuntakehityksen kannalta keskeiset tavoitteet, jolloin päättäjänä
toimii valtuusto. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavamuutostyön edetessä.
1. KAAVAN VIREILLETULO JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
MRL 63§

Kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin
internetsivuilla ja kirjeitse osallisille.
2. KAAVAN VALMISTELU- ELI LUONNOSVAIHE
MRL 62§, MRA 30§

Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen asetetaan nähtäville palautteen saamiseksi ja siitä pyydetään lausunnot
viranomaisilta. Luonnoksen nähtävillä olosta ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin internetsivuilla ja kirjeitse
osallisille. Nähtävillä oloaikana kaavaluonnoksesta voi jättää mielipiteitä. Ensimmäinen viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa valmisteluvaiheessa. Kaavaluonnos on nähtävissä marras-joulukuussa 2018.
3. KAAVAEHDOTUS
MRL 65§, MRA 27§

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville kaupunginhallituksen päätöksellä, ja se on julkisesti nähtävillä 30 päivää. Ehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin internetsivuilla ja kirjeitse osallisille. Kaupunkilaisilla ja osallisilla on mahdollisuus tehdä kaavasta kirjallinen muistutus kaavan nähtävilläoloaikana. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. Kalajoella muistutukset ja lausunnot käsittelee kaavoittaja, elinkeino- ja maankäyttötoimikunta ja kaupunginhallitus. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan
kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Tarvittaessa ehdotusvaiheessa voidaan järjestää toinen
viranomaisneuvottelu. Kaavaehdotus on tavoitteellisesti nähtävillä keväällä 2019.
4. KAAVAN HYVÄKSYMINEN
MRL 52§ ja 67§

Kaupunginvaltuusto käsittelee kaavan hyväksymistä kaupunginhallituksen esityksestä. Hyväksymispäätöksestä
kuulutetaan paikallislehdissä ja kaupungin internetsivuilla. Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. Kaavan hyväksymisestä voi valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus voi tehdä kaupungille
oikaisukehotuksen valitusajan kuluessa. Kaava hyväksytään tavoitteellisesti toukokuu 2019.
5. KAAVAN VOIMAANTULO
MRA 93§

Mikäli hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hylätty, kaava kuulutetaan lainvoimaiseksi.
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Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
208 Kalajoki
Täyttämispvm
29.05.2019
Kaavan nimi
Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus Savontien risteyksen alueella
Hyväksymispvm
27.05.2019
Ehdotuspvm
18.03.2019
Hyväksyjä
V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm
14.09.2017
Hyväksymispykälä
36
Kunnan kaavatunnus
208190527V036
Generoitu kaavatunnus
208V270519A36
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
11,0980
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
4,8806
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 6,2174

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
11,0980
1,4031

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
15819
0,14
12,6
3324
0,24

12495
-1400

0,1019

0,9

3,1239
-0,6331
-0,0807

6,0768
0,1281

54,8
1,2

2,2729
0,1223

0,2642

2,4

-0,3870

Rakennussuojelu

Pinta-ala
[%]

0,40

Kerrosalan muut. [km² +/-]
12857
1762

28,1

Pinta-ala
[ha]

12495

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
4,8806
0,4623

3,1239

Maanalaiset
tilat
Yhteensä

Yhteensä

Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

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

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]
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Alamerkinnät
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
AP
AR
AO
ALPY
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
K
KL-4
KLT-1
T yhteensä
TY
V yhteensä
VP
R yhteensä
L yhteensä
Kadut
Kev.liik.kadut
LT
E yhteensä
EV
S yhteensä
M yhteensä
MT
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
11,0980
1,4031
0,5058

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
15819
0,14
12,6
3324
0,24
36,0
1264
0,25

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
4,8806
0,4623
0,5058
-0,5058
-0,0672
0,5295

Kerrosalan muut. [km² +/-]
12857
1762
1264
-910
84
1324

12495
568
4477
7450
-1400
-1400

0,3678
0,5295

26,2
37,7

736
1324

0,20
0,25

3,1239
0,1421
1,1192
1,8626

28,1
4,5
35,8
59,6

12495
568
4477
7450

0,40
0,40
0,40
0,40

0,1019
0,1019

0,9
100,0

3,1239
0,1421
1,1192
1,8626
-0,6331
-0,6331
-0,0807
-0,0807

6,0768
1,5130
0,1564
4,4074
0,1281
0,1281

54,8
24,9
2,6
72,5
1,2
100,0

2,2729
1,0713
0,1564
1,0452
0,1223
0,1223

0,2642
0,2642

2,4
100,0

-0,3870
-0,3870
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ETRS-GK24 N2000
Vt8 (Kokkolantie) ja vt 27 (Savontie) liittymän
liikennejärjestelyt
Tilavaraustarkastelu asemakaavoitusta varten

1:1000

Yleiskartta

Kalajoen kaupunki
Kari Rautio
Marko Peltomaa
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KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SAVONTIEN RIS‐
TEYKSEN ALUEELLA
Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 15.11.‐14.12.2018

KAAVAN LAATIJAN VASTINEET LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN
Luonnosvaiheen nähtävillä olleeseen kaava‐aineistoon saatiin seuraavat lausunnot (5 kpl) ja
mielipiteet (2 kpl):
1. Pohjois‐Pohjanmaan elinkeino‐, liikenne ja ympäristökeskus (ELY‐keskus)
2. Pohjois‐Pohjanmaan museo
3. Jokilaaksojen pelastuslaitos
4. Vesikolmio Oy
5. Elisa Oyj
6. Mielipide 1
7. Mielipide 2

1. Pohjois‐Pohjanmaan elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus
Ympäristö ja luonnonvarat ‐vastuualue:
Kaavaselostuksessa on tuotu esille uudet 14.12.2017 hyväksytyt valtakunnalliset alueiden‐
käyttötavoitteet. Kaavaselostus on päivätty 6.11.2018, jonka jälkeen maakuntakaavati‐
lanne on muuttunut siten, että MRL 201 §:n nojalla 3. vaihemaakuntakaava on kuulutettu
voimaan ennen hyväksymispäätöksen lainvoimaisuutta. Siten alueella on voimassa tällä
hetkellä P‐P liiton laatimat 1., 2. ja 3. vaihemaakuntakaavat.
Kaava‐alueelle on laadittu vuonna 1993 oikeusvaikutukseton Kalajoen keskustaajaman
osayleiskaava. Alueella on laadittavana myös Kalajoen keskustan osayleiskaavoitus. Kaa‐
vaselostuksessa on tuotu esille yleiskaavatilanne sekä laadittavana olevan yleiskaavan
luonnoksen sisältö. Koska asemakaavoitettavalla alueella ei ole voimassa oikeusvaikut‐
teista yleiskaavaa on asemakaavaa laadittaessa huomioitava soveltuvin osin myös yleis‐
kaavan sisältövaatimukset (MRL 54.4 §).
Alueella on voimassa asemakaavat vuosilta 1986 ja 2001. Asemakaava‐alueet sijoittuvat
valtateiden 8 ja 27 liikennealueille sekä valtateiden itä‐ ja pohjoispuolelle. Merkittävimmät
muutostarpeet kohdistuvat valtateiden liikennejärjestelyihin ja vt 8:n pohjoispuolisten
alueiden kortteleihin 4034‐4036, joissa merkittävin muutos nykyiseen kaavaan nähden on
toteutumattoman TY‐tontin muuttaminen AP‐alueeksi. Kaavaselostuksessa tuodaan esille
keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä laadittu meluselvitys. Kaavassa on tarpeen mää‐
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rätä riittävistä melulta suojaavista toimenpiteistä meluherkkiin toimintoihin, kuten asumi‐
seen nähden. Liikenne ja infrastruktuuri ‐vastuualueen mukaan melusuojausrakenteet tu‐
lee sijoittaa valtatien 8 liikennealueen ulkopuolelle. Kortteleiden 4035 ja 4036 melusuo‐
jaukset on toteutettava ennen kortteleiden käyttöön ottoa.
Asemakaava laajenee valtateiden 8 ja 27 lounaispuolelle. Alueelle varataan tontteja liike‐
, toimisto‐ ja tuotantorakentamista varten kaavamerkinnöillä KLT‐1, KL‐4 sekä K. Asema‐
kaavalla muodostuu liikerakentamiseen varatuilla korttelialueilla rakennusoikeutta yh‐
teensä 12500 k‐m2. Rakennusoikeus jakaantuu kolmeen kortteliin ja kuudelle tontille.
Kaava ei mahdollista MRL 71 a §:n mukaista vähittäiskaupan suuryksikön sijoittamista
kaava‐alueelle. Kaavaselostuksesta ei käy ilmi, ylittääkö rakennusoikeus millään tontilla
nykyisen vähittäiskaupan yksikkökoon rajaa (4000 k‐m2), eli olisiko vähittäiskaupan sijoit‐
tuminen edes teoriassa mahdollista. Vaikka alueelle ei tavoitella vähittäiskaupan suuryk‐
sikköjä, olisi kaupallisia palveluja ja niiden vaikutuksia hyvä arvioida selostuksessa esitet‐
tyä tarkemmin. Kaavatyön taustalla lienee hyödynnetty keskustan osayleiskaavan yhtey‐
dessä laadittua kaupallista selvitystä (Ramboll, 17.1.2014), mikä kannattaa tuoda kaava‐
selostuksessakin esille. Vaikutuksia on hyvä arvioida mm. kaupallisten palvelujen saata‐
vuudelle ja saavutettavuudelle. Vaikutusten arvioinnissa on hyvä huomioida myös v. 2014
jälkeen tapahtuneet muutokset.
Asemakaavan laajennusalueita on tutkittu kolmella vaihtoehtoisella maankäytön suunni‐
telmalla, joista on päädytty luonnosvaiheessa esitettyyn ratkaisuun. Alueiden toteutta‐
mista tavoitellaan korkeatasoisina. Korkeatasoinen rakentaminen on perusteltua kahden
valtatien risteysalueella ja keskustan ja Hiekkasärkkien välisellä alueella. Tavoitetta tuke‐
vat kaavassa annetut kaupunkikuvaa ja rakentamista ohjaavat määräykset.
Liikenne ja infrastruktuuri ‐vastuualue:
Asemakaavaluonnoksen liikenneverkko pohjautuu Kalajoen kaupungin ja ELY‐keskuksen
välisiin neuvotteluihin, joissa on sovittu muuttuvan maankäytön edellyttämistä liikenne‐
verkon kehittämistoimenpiteistä. Merkittävimmät toimenpiteet ovat vt 8 ja vt 27 risteys‐
alueen kaistajärjestelyt ja liikennevalot, valtatien 8 ja valtatien 27 alikulkuratkaisut ja nii‐
hin liittyvät jkpp ‐väylät.
Kaavan valmisteluvaiheen aikana Liikenne‐ ja viestintäministeriö on valmistellut pääväylä‐
asetusta, jossa säädetään mm. maantieverkon pääväylistä ja niiden palvelutasosta. Valta‐
tien 8 nosto osaksi pääväyläverkkoa, asetta tien standardille omat vaatimuksensa. Yksi
merkittävä vaatimus on liittymien vähentäminen riittävän sujuvuus‐, turvallisuus‐ ja no‐
peustason varmistamiseksi. Savontien risteysalueen asemakaavan osalta tämä tarkoittaa
sitä, että kaavatyön yhteydessä tulee valtatietä 8 ja sen liittymäjärjestelyitä tarkastella hie‐
man pidemmällä matkalla kuin kaavatyössä on tehty. Tarkastelualue tulee etelän suun‐
taan ulottaa vähintään Sahantien liittymään saakka. Pohjoisen suuntaan nykyinen suun‐
nittelualue on riittävä.
Kaavan valmisteluvaiheen neuvotteluissa on sovittu mm. siitä, että asemakaavassa osoi‐
tetaan valtatiellä 8 Sahantien liittymän katkaisu ja korvaava yhteys osoitetaan valtatieltä
27 tulevan uuden katuyhteyden kautta. Kaavaluonnoksessa em. ratkaisua ei ole esitetty.
Muuttuneessa tilanteessa myös muita yksityistie‐ ja tonttiliittymiä jouduttaneen järjeste‐
lemään uudelleen.
ELY‐keskuksen liikennevastuualueen mielestä Kalajoen kaupungin ja ELY‐keskuksen liiken‐
nevastuualueen kesken on järjestettävä neuvottelu, jossa mm. pääväyläasetuksen edel‐
lyttämiä liikenneverkon kehittämistarpeita käydään läpi ja määritellään ne muutostar‐
peet, jotka Savontien risteysalueen asemakaavamuutoksessa on otettava huomioon.
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Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet:
Kaavamuutoksen tavoite kehittää elinkeinoelämän edellytyksiä ja alueiden toteutumista
sekä liikennejärjestelyjä on kannatettava. Myös työlle asetetut tavoitteet ja määräykset
korkeatasoisesta rakentamistavasta ovat perusteltuja. Jatkotyössä ja kaavaehdotuksen
valmistelussa on syytä huomioida lausunnossa esitetyt näkökohdat. Ennen kaavaehdotus‐
vaihetta kaupungin tulisi olla yhteydessä ELY‐keskukseen lausunnon esitetyn liiken‐
nenäkökohtia koskevan neuvottelun järjestämiseksi. Samassa yhteydessä on mahdollista
neuvotella tarvittaessa myös muista lausunnossa esitetyistä asioista.
Vastine:
Ympäristö ja luonnonvarat ‐vastuualue; Päivitetään maakuntakaavan tilanne kaavaselos‐
tukseen. Täydennetään kaavaselostukseen huomioitavat yleiskaavan sisältövaatimukset
ja vaikutusten arviointia niiden pohjalta siltä osin, kuin on tarpeen. Muutetaan asemakaa‐
vakartalle melusuojaustarve ‐merkintä siten, että se sijoittuu liikennealueen ulkopuolelle
korttelialueille. Melusuojauksen toteuttamisvelvoite kirjataan lisäksi tontin kauppakirjaan.
Melusuojauksen voi tontin omistaja toteuttaa joko meluaidalla tai rakennusten sijoitte‐
lulla. Täydennetään kaavakartan yleismääräyksiin, että melusuojaustoimet tulee esittää
rakennuslupahakemuksen yhteydessä.
Täydennetään kaavaselostukseen kaupallisen selvityksen (Ramboll) sisältöä ja muodostu‐
van rakennusoikeuden määrää huomioiden vähittäiskaupan suuryksikön yksikkökoon raja.
Liikenne ja infrastruktuuri ‐vastuualue; Asemakaavassa muodostuu yksi uusi katuyhteys
valtatielle 27, Kipparinkaari. Kipparinkaari ‐katua ei maanomistajien kanssa käytyjen neu‐
vottelujen tuloksena saada tämän kaavan yhteydessä ulotettua aivan Sahantielle saakka.
Kaava‐aluetta ei tässä yhteydessä laajenneta valtatiellä 8 Sahantien risteykseen saakka.
Krillenmäki on asemakaavoittamatonta pientaloaluetta, jonka asemakaavallinen tarkas‐
telu ja katuyhteydet on tutkittava omana asemakaavahankkeenaan. Tuolloin jää ratkais‐
tavaksi alueen valtatieliittymien sijainnit ja korvaavat katuyhteydet. Kaavaselostukseen
tuodaan kuitenkin tässä vaiheessa karttaesitys, jossa Sahantien liittymä valtatielle 8 pois‐
tetaan, kun Kipparinkaari on rakennettu ja sen jatkoyhteys nykyiselle Sahantielle toteu‐
tettu. Järjestetään neuvottelu (pidetty 19.2.2019) liikennevastuualueen ja kaupungin kes‐
ken.
2. Pohjois‐Pohjanmaan museo
Kaava‐alue sijaitsee Kalajoen keskustan lounaispuolella Meinalan, Etelänkylän ja Vuoren‐
kallion kaupunginosissa ja on laajuudeltaan noin 11,1 hehtaaria. Suunnittelualue on pää‐
osin rakentamatonta peltoaluetta.
Suunnittelualueella ei enää sijaitse kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Pohjois‐
Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa Kalajoen Kirkonseudun asemakaavan muu‐
tos‐ ja laajennusluonnoksesta Savontien risteyksen alueella.
Vastine: Merkitään tiedoksi.
3. Jokilaaksojen pelastuslaitos
Pelastusviranomaisen mielestä kaavaselostuksen suunnittelun lähtökohdissa ei ole miten‐
kään huomioitu Kalajoen uuden paloaseman sijoittumista suunnittelualueen välittömään
läheisyyteen. Pelastuslain (379/2011) 11 §:n mukaan hälytysajoneuvoille tarkoitetut tiet
on pidettävä ajokelpoisina ja esteettöminä. Lisäksi teiden tulee mahdollistaa pelastustoi‐
men tehtävien hoidon. Pelastusajoneuvojen sujuva ja turvallinen liikennöinti valtateiden
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8 ja 27 risteysalueella tulee huomioida. Samoin paloaseman ja valtatien 27 liittymän suun‐
nittelussa tulee ottaa pelastuslaitoksen tarpeet huomioon.
Vastine: Tuodaan kaavaselostukseen selkeämmin esille uuden paloaseman sijoittuminen
ja sen mukanaan tuomat vaatimukset turvalliselle toimimiselle.
4. Vesikolmio Oy
Suunnittelualueella sijaitsee Vesikolmio Oy:n runkovesijohtoja ja alueella sijaitsee myös
Alavieska‐Kalajoki siirtoviemäri. Vesikolmio Oy esittää lausuntonaan, että alueelle sijaitse‐
valle vesijohdoille ja Alavieska‐Kalajoki siirtoviemärille tulee varata kaavaan sijoituspaikka
suunnitellun kaava‐alueen sisäpuolelle. Liitteenä kartta vesijohdon ja siirtoviemärin sijoit‐
tumisesta alueella.
Vastine: Kaavaluonnoksessa on huomioitu olemassa olevat vesijohto‐ ja viemärilinjat. Jä‐
tevesilinjalle on osoitettu rasite korttelin 2351 tonteille 2 ja 3. Muutoin kaava‐alueella ei
rasitteita ole tarpeen esittää, sillä linjat sijoittuvat kaavassa osoitetuille katu‐ ja liikenne‐
alueille ja huomioidaan yhdyskuntatekniikan suunnittelussa.
5. Elisa Oyj
Elisa Oyj:llä ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotukseen. Alueella on Elisa
Oyj:n tietoliikennekaapeleita, joiden olemassaolo tarvitsee alueella toimijoiden tiedostaa
ja huolehtia niiden riittävästä suojauksesta. Mikäli kaapeleita joudutaan siirtämään pitää
siirron tarvitsijan olla hyvissä ajoin yhteydessä Elisaan ja tilata ao. siirto. Siirrot ovat mak‐
sullisia (MRL 89 §).
Vastine: Merkitään tiedoksi.
6. Mielipide 1
Emme voi hyväksyä nähtävillä olevaa asemakaavan muutosluonnosta Savontien risteys‐
alueella. Kiinteistömme on hankittu tarkoituksella rakentaa liike‐ ja teollisuusrakennuksia.
Esitämme, että vireillä olevassa asemakaavan muutoksessa kiinteistöllemme osoitetaan
liike‐ ja teollisuusrakennusten korttelialue KLT‐1. Tontti tulisi näkyvälle ja liikenteellisesti
vilkkaalle paikalle.
Maanomistajien tasapuolisen kohtelun takia liike‐ ja teollisuustontin osoittaminen MT alu‐
eelle on perusteltua, koska omistamastamme maa‐alueesta osoitetaan liikenne‐ ja kaava‐
tiealueiksi noin 70 %, jota emme voi hyväksyä. Liikenne esitetylle liike‐ ja teollisuustontille
voidaan osoittaa kaavatieltä. Alueella on kunnallistekniikka (tie, vesi, sähkö ja viemäri) val‐
miiksi rakennettuna.
Vaihtoehtona esitämme, että Kalajoen kaupunki ostaa kaikki tilaan kuuluvat MT‐, liikenne‐
ja kaavatiealueet. Myös vaihto tontteihin tai metsään on mahdollista. Jatkoneuvotteluja
varten pyydämme ottamaan yhteyttä.
Vastine: Kalajoen kaupunki ja maanomistaja ovat päässeet sopimukseen maanomistajan
esittämän toisen vaihtoehdon mukaisesti maa‐alueen ostamisesta Kalajoen kaupungille.
Kaupunginhallitus on päättänyt maa‐alueen ostosta kokouksessaan 11.12.2018 ja kaup‐
pakirja on allekirjoitettu alkuvuodesta 2019.
7. Mielipide 2
Kalajoen kaupunki on laittanut esille Kirkonseudun asemakaavan muutoksen ja laajennuk‐
sen Savontien risteyksen alueella. Alueelle on suunnitelmissa alikulku, sekä pyörätien
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muutos, suunnitelman mukaan tulevat omistamalleni maalle, en voi hyväksyä kyseistä
suunnitelmaa koska:
‐ Kaava‐alueen alkuperäinen suunnitelma joka oli nähtävillä 14.9.‐6.10.2017 ei ylet‐
tynyt omistamalleni maalle, joten en tuolloin laittanut muistutusta kaavasta.
‐ Kalajoen kaupungilta ei ole oltu asian missään vaiheessa yhteydessä maanomista‐
jaan ei alkuperäisen suunnitelman tai nykyisen uuden suunnitelman valmistumisen
aikaan.
‐ Mitään neuvotteluja, keskusteluja alikulun ja pyörätien uudelleen sijoittamisesta
tai kaavoituksen laajentamista alkuperäisestä, maa‐alueelleni ei ole käyty.
‐ Kun olen kysynyt kaupungilta miksi kaupungin miehet ovat kulkeneet siinä pellolla,
niin ei ole annettu vastausta.
‐ On luottamuksen saavuttamiseksi ja hyvän tavan mukaista, jos kaava‐aluesuunni‐
telma menee kaupungin omistaman maaomaisuuden sekä alkuperäisen suunnitel‐
man ulkopuolelle, asiasta informoidaan ja keskustellaan maanomistajan kanssa en‐
nen kuin suunnitelma laitetaan julkisesti nähtäville.
Vastine: Vastine saapui maankäyttöpalveluille 15.11.2018. Maanomistajille postitettu
kirje ei vielä tuohon päivään mennessä ollut tavoittanut mielipiteen jättäjää. Mielipiteen
jättäjälle on kuitenkin maanomistajakirje postitettu muiden osallisten kanssa samanaikai‐
sesti.
‐ Syksyllä 2017 oli nähtävillä osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma, jolloin asemakaa‐
vahanke saatettiin vireille. Vireilletulovaiheessa on kaava‐alue ollut pienempi. Kaa‐
valuonnoksen laatimista varten on vireilletulon jälkeen tehty tarkempaa liikenne‐
suunnittelua risteysalueen kaistoitusten ja kevyen liikenteen alikulkujen tilatar‐
peesta. Laadittuun suunnitelmaan perustuen kaava‐aluetta laajennettiin valmiste‐
luvaiheessa. Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma myös päivitettiin tämän johdosta.
‐ Maanomistajien kuuleminen on vireilletulon ja valmisteluvaiheen kuulemisessa to‐
teutettu Kalajoen kaupungin toimesta tiedotekirjeellä, sekä lehtikuulutuksella.
‐ Suunnittelualueella olevien kaikkien maanomistajien kanssa ei neuvotteluita ole
suunnittelun alkuvaiheessa käyty. Valmisteluaineiston nähtäville asettaminen on
osallisten kuuleminen kaikille avoin kuulemistapa, ja palaute huomioidaan kaavan
valmistelussa. Alustavaa liikennejärjestelyjen tilavaraussuunnitelmaa laadittaessa
on pyritty mahdollisimman tiiviiseen ratkaisuun, mikä alikulkujen osalta voidaan
turvallisesti toteuttaa ilman tarpeetonta aluevarausta.
‐ Maankäyttöpalveluilla ei ole tietoa pellolla kulkevista henkilöistä. Kaavan laati‐
mista varten ei ole ollut tarpeen kulkea mielipiteen jättäneen maanomistajan pel‐
toalueella.
‐ Yleisestii maanomistajia tiedotetaan kirjeitse ennen ehdotusaineiston nähtäville
asettamista. Maanomistajat voivat tarpeen mukaan olla edelleen yhteydessä kaa‐
vaehdotuksen nähtävilläoloaikana ja jättää muistutuksen tarvittaessa. Kaikki
maanomistajien palautteet käsitellään kaavan valmistelussa. Tämän hankkeen
osalta mielipiteen jättäjää tiedotetaan kaavaehdotuksen tilanteesta ja ehdotuksen
valmistelusta kaupunginhallituksen käsittelyyn vielä henkilökohtaisesti puhelimitse
ja tarpeen mukaan varataan aikaa myös mahdolliselle tapaamiselle. Maankäyttö‐
palveluiden henkilökunta on tavoitettavissa myös koko ehdotuksen nähtävilläolo‐
ajan kaupungintalolla.
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KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SAVONTIEN RISTEYKSEN ALUEELLA

Kaavaehdotusaineiston nähtävilläolo 28.3.-29.4.2019.

KAAVAN LAATIJAN VASTINEET EHDOTUSAINEISTOSTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN
Ehdotusvaiheen nähtävillä olleeseen kaava-aineistoon saatiin seuraavat lausunnot (6 kpl) ja
muistutukset (2 kpl):
1. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
2. Pohjois-Pohjanmaan museo
3. Jokilaaksojen pelastuslaitos
4. Vesikolmio Oy
5. Osuuskunta Valkeavesi
6. Elisa Oyj
7. Muistutus 1 (kolme allekirjoittajaa)
8. Muistutus 2

1. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue:
ELY-keskus on antanut kaavan luonnosvaiheen lausunnon 21.12.2018. Kaavaehdotuksen
valmistelussa on huomioitu ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen tuossa lausunnossa
esittämät asiat, eikä kaavaehdotukseen ole huomautettavaa.
Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue:
Savontien risteysalueen asemakaavaehdotuksessa liikennejärjestelyt on esitetty ELY-kekuksen liikennevastuualueen näkemyksen mukaisina. Liikennevastuualue totesi kaavan
luonnosvaiheen lausunnossaan, että kaavassa tulisi osoittaa myös Sahantien liittymän katkaisu valtatiellä 8 sekä vähentää myös muita liittymiä pääväyläasetuksen edellyttämällä
tavalla. Kaavaehdotuksessa edellä kuvattuja muutoksia ei ole tehty, mutta Kalajoen kaupungin ja ELY-keskuksen liikennevastuualueen välisessä neuvottelussa sovittiin, että kaupunki käynnistää asemakaavatyön, jossa ratkaistaan tontti- ja yksityistieliittymien katkaisut ja katkaisujen edellyttämät korvaavat yhteydet. Näin ollen liikennevastuualueella ei
ole huomautettavaa Savontien risteysalueen asemakaavaehdotuksesta.
Vastine: Merkitään lausunto tiedoksi.
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2. Pohjois-Pohjanmaan museo
Kaava-alue sijaitsee Kalajoen keskustan lounaispuolella Meinalan, Etelänkylän ja Vuorenkallion kaupunginosissa ja on laajuudeltaan noin 11,1 hehtaaria. Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta peltoaluetta.
Suunnittelualueella ei sijaitse kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa Kalajoen Kirkonseudun asemakaavan muutos- ja
laajennusehdotuksesta Kokkolantien ja Ylivieskantien (Savontien) risteyksen alueella.
Vastine: Merkitään lausunto tiedoksi.
3. Jokilaaksojen pelastuslaitos
Jokilaaksojen pelastuslaitoksella ei ole lisättävää 27.11.2018 annettuun lausuntoon.
Vastine: Merkitään lausunto tiedoksi.
4. Vesikolmio Oy
Suunnittelualueella sijaitsee Vesikolmio Oy:n runkovesijohtoja ja alueella sijaitsee myös
Alavieska-Kalajoki siirtoviemäri. Vesikolmio Oy esittää lausuntonaan, että kaavaehdotuksessa huomioidut toimet Vesikolmio Oy:n talousvesi ja siirtoviemäriputkille ovat riittävät
putkien sijoituksen varmistamiseksi olemassa oleville paikoilleen.
Vastine: Merkitään lausunto tiedoksi.
5. Osuuskunta Valkeavesi
Savontien risteysalueen asemakaavan muutos- / laajennusalueella sijaitsee Osuuskunta
Valkeaveden rakentamia vesijohdon jakelujohtoja useassa paikassa. Osa näistä johtoosista jää asemakaavan muutos-/ laajennussuunnitelmassa laajennetun tiealueen, uusien
tonttijakojen, uusien tonttien ja uusien kaavateiden takia sijainniltaan sellaisiin paikkoihin,
että ne tulee ehdottomasti siirtää. Uusien korvaavien johto-osien rakentamiskulut tulee
sisällyttää kaavoituksen kokonaiskuluihin. Liitteenä kaavamuutosluonnos, johon poistettavat / korvaavat = rakennettavat johto-osat on merkitty.
Vastine: Lausunto huomioidaan, kun kaavan lainvoiman jälkeen alueelle laaditaan tarkempi kunnallistekniikan suunnitelma. Siirrot tehdään alueen kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä. Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavakarttaan.
6. Elisa Oyj
Elisa Oyj:llä ei ole huomauttamista asemakaavan muutokseen ja laajennukseen. Alueella
on Elisa Oyj:n tietoliikennekaapeleita, joiden olemassaolo tarvitsee alueella toimijoiden
tiedostaa ja huolehtia niiden 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 lausunto tiedoksi.
7. Muistutus 1
Me omistamme viljelysmaata Junnikkalan sahan lähellä, johon on ainoa kulkuyhteys Yliun-
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tisentieltä Savontien yli Sahantielle ja me edellytämme, että kulku on esteetöntä risteysjärjestelyjen rakentamisen aikana ja sen jälkeen.
Vastine: Kaavaa laadittaessa on huomioitu maataloustoiminnan yhteystarve kulkuyhteyksien siirron jälkeenkin kyseisille peltoalueille. Kulku tulee tapahtumaan uuden Kipparinkaari ja Sahanportti -katujen kautta ja siitä edelleen Junnikkalan sahan tehdasalueen pohjoisrajaa pitkin. Uusien katujen rakentamisen jälkeen liikenneturvallisuus paranee, kun
kulku sahan tehdasalueen keskeltä siirtyy katuyhteyksien kautta saha-alueen pohjoisosaan, tontin reunalle. Poikkiyhteys saha-alueen läpi lakkaa tuossa vaiheessa, kuin myös
sahan suora liittymä valtatielle 27. Muistutus ei aiheuta muutoksia kaavakartalle.
8. Muistutus 2
Kalajoen kaupunki on laittanut esille Kirkonseudun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Savontien risteyksen alueella. Alueelle on suunnitelmissa alikulku, sekä pyörätien
muutos, suunnitelman mukaan tulevat omistamalleni maalle, en voi hyväksyä kyseistä
suunnitelmaa koska:
- Kaava-alueen alkuperäinen suunnitelma, joka oli nähtävillä 14.9.-6.10.2017 ei ylettynyt omistamalleni maalle, joten en tuolloin laittanut muistutusta kaavasta.
- Laitoin muistutuksen luonnoskaavasta (joka oli nähtävillä 15.11.-14.12.2018) aamulla 15.11.2018 n. klo 9-10 (vein suoraan kaavoittajalle) kun oli mahdollista ja kun
luonnoskaava oli tullut julkisesti nähtäville, -maanomistajalle osoitettu kirje oli tullut vasta samana päivänä -iltapäivällä.
- Kävin katsomassa luonnoskaava suunnitelmaa, kun kaavoituspäällikkö pyysi käymään 12.3.2019 n. klo 12, luonnoskaavaan ei ollut tullut muutoksia pyörätien ja
alikulun osalta.
- On luottamuksen saavuttamiseksi ja hyvän tavan mukaista, jos kaava-aluesuunnitelma menee kaupungin omistaman maaomaisuuden sekä alkuperäisen suunnitelman ulkopuolelle, asiasta informoidaan ja keskustellaan maanomistajan kanssa voisiko asialle tehdä etukäteen jotain – jo hyvissä ajoin ennen kuin suunnitelma laitetaan julkisesti nähtäville, näin ei tässä asiassa ole tapahtunut.
- Edelleenkään Kalajoen kaupungin kanssa ei ole käyty mitään neuvotteluja, tai minkäänlaista keskustelua alikulun ja pyörätien sijoittamisesta maa-alueelleni: Vaikka
asemakaavaluonnoksen liikenneverkko pohjautuu Kalajoen kaupungin ja ELY-keskuksen välisiin neuvotteluihin, joissa on sovittu muuttuvan maankäytön edellyttämistä liikenneverkon kehittämistoimenpiteistä. Merkittävimmät toimenpiteet ovat
vt 8 ja vt 27 risteysalueen kaistajärjestelyt ja liikennevalot, sekä maa-alueelleni sijoittuvat valtatien 8 ja valtatien 27 alikulkuratkaisut ja niiden liittyvät jkpp -väylät.
- Kummalta tuntuu kun kaupunki kaavoittaa ja hankkii maata toisilta maanomistajilta
tarpeisiinsa viimeinen hankinta 11.12.2018 heidän mielipiteensä jälkeen, mutta tällaisen huomattavan liikenneturvallisuuden kannalta merkittävän: kaupungin ja ELYkeskuksen välissä neuvotteluissa sovitun alikulun rakentamisen ja nykyisen pyörätien siirron maalleni ei missään kaavan laatimisen vaiheessa olla yhteydessä/neuvoteltu. Tässä ei toteudu maanomistajien tasapuolinen kohtelu ja yhdenvertaisuus
kaupunkilaisten keskuudessa.
- Olisin toivonut, että tuon tuomani muistutukseni 15.11.2018 ja alustavan kaavan
nähtävillä olon jälkeen Kalajoen kaupungilla olisi aktivoitu ja oltu yhteydessä/neuvoteltu asiasta, odotin neuvotteluja 26.4.2019 saakka.
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Vastine: Muistutus saapui maankäyttöpalveluille 27.4.2019.
- Syksyllä 2017 oli nähtävillä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jolloin asemakaavahanke saatettiin vireille. Vireilletulovaiheessa on kaava-alue ollut pienempi. Kaavaluonnoksen laatimista varten on vireilletulon jälkeen tehty tarkempaa liikennesuunnittelua risteysalueen kaistoitusten ja kevyen liikenteen alikulkujen tilatarpeesta. Laadittuun suunnitelmaan perustuen kaava-aluetta laajennettiin valmisteluvaiheessa, jotta turvalliset liikennejärjestelyt voidaan toteuttaa. Valmisteluaineiston liitteeksi sisällytetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitettiin tämän johdosta.
- Mielipide kaavaluonnoksesta saapui nähtävilläoloaikana ja siihen laadittiin vastine
ehdotusta valmisteltaessa.
- Maanomistajaan oltiin yhteydessä ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista.
Tapaamisessa esiteltiin kaavaehdotus, johon ei luonnoksen jälkeen kyseisen maanomistajan maa-alueelle voitu esittää muutoksia, jotta kevyen liikenteen turvallisuus
saadaan toteutettua valtatien 8 alikulkujen osalta.
- Maanomistajien kuuleminen on vireilletulon, valmisteluvaiheen ja ehdotusvaiheen
kuulemisessa toteutettu Kalajoen kaupungin toimesta kaava-alueen maanomistajille toimitetulla tiedotekirjeellä sekä yleisellä lehtikuulutuksella ja kaupungin kotisivuilla, kun kaava-aineistoa asetetaan nähtäville palautteen antamista varten.
Luonnosvaiheen vastineessa on lisäksi todettu, että maankäyttöpalveluiden henkilökunta on maanomistajien tavoitettavissa koko ehdotuksen nähtävilläoloajan kaupungintalolle, jolloin maanomistajat tai muut osalliset voivat tarvittaessa ehdottaa
neuvottelun järjestämistä, mikäli näkevät sen tarpeelliseksi. Kaupunki ei ole nähnyt
olevan tarpeen erillisen neuvottelun järjestämistä, sillä muistuttajan maa-alue sijoittuu kaavaehdotuksessa ELY-keskuksen hallinnoimalle liikennealueelle, jonka
osalta maa-alueen tulee ELY-keskus lopulta hankkimaan omistukseensa. Ennen ehdotusvaiheen nähtäville asettamista käydyssä keskustelussa ei maanomistaja ole
tuonut esille halukkuuttaan myydä maa-aluettaan, joten siihen ei viranomainen ole
osannut ottaa kantaa.
- Kalajoen kaupunki ei ole käynnistänyt neuvotteluita maanomistajan maa-alueen
osalta, sillä liikennealueen lunastaa ELY-keskus käypään hintaan maanmittauslaitoksen toimituksen kautta. Maanmittauslaitos tarkistaa alueella tehdyt kiinteistökaupat ja määrittää käyvän hinnan maa-alueesta, mikä on maanomistajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi hyvä käytäntö. Tarkastelussa huomioidaan myös
Kalajoen kaupungin tekemät kiinteistökaupat Savontien risteysalueen läheisyydessä. Kaupungilla ei ole tavoitteita hankkia maa-alueita, joille sijoittuu pelkästään
ELY-keskuksen hallinnoimaa liikennealuetta, jotka se aikanaan hankkii omistukseensa. Luonnosvaiheen vastineessa on lisäksi todettu, että maankäyttöpalveluiden
henkilökunta on maanomistajien tavoitettavissa koko ehdotuksen nähtävilläoloajan kaupungintalolla, jolloin myös maanomistaja voi tarvittaessa ehdottaa neuvottelun järjestämistä, mikäli näkee sen tarpeelliseksi.
- Muistutuksessa viitataan kaupungin hankkimaan maa-alueeseen, johon sisältyy
osittain myös liikennealuetta. Muistutuksessa viitattuun kauppaan on kyseisen
maa-alueen omistaja tehnyt luonnosvaiheen mielipiteessä selkeästi omana kantanaan, että maa-alue voidaan myydä Kalajoen kaupungille. Mielipiteessä esitetyn
mukaisesti kaupunki käynnisti neuvottelut ja hankki maanomistajalta laajan maaalueen, jolle sijoittui osittain myös liikennealuetta 2310 m2. Katualuetta, jonka kaupunki olisi myöhemmin lunastanut, sisältyi ostettuun maa-alueeseen 5721 m2 sekä
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maatalousaluetta, joka voidaan myöhemmin kaavoittaa tarvittaessa tonttimaaksi,
sisältyi 3750 m2. ELY-keskus tulee lunastamaan kaupungilta liikennealueen osuuden 2310 m2, kun se on ajankohtaista. Kaupunki vastaa kaavoituksesta sekä siitä
aiheutuvista kustannuksista. Kaupunki on katsonut, että maa-alueen hankinta, joka
on sisältänyt pienen osan liikennealuetta, on tuleva kaavoitustarve huomioiden tarpeen. Muistutuksen tehneen maanomistajan maa-alueen tulee aikanaan lunastamaan ELY-keskus, sillä se on kaavassa osoitettu liikennealueeksi.
- Kaavoituspäällikkö oli yhteydessä maanomistajaan ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. Maanomistaja ei neuvottelussa tuonut esiin halukkuuttaan
myydä maa-aluetta, jolloin olisi voitu selventää ELY-keskuksen osuutta asiassa ja
kaupungin toimintaperiaatteita. Kaava-aineistojen nähtävillä ollessa voi myös
maanomistaja esittää neuvottelua viranomaisten kanssa, mikäli katsoo neuvottelun olevan tarpeellinen.
- Muistutus ei aiheuta muutoksia kaavakartalle.

