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Kalajoen keskustan osayleiskaava 2030 

Ehdotusvaiheen kuuleminen 3.6.–9.8.2019 

Kaavoituksen vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin 

20.1.2020 

Ehdotusvaiheen nähtävillä olleeseen kaava-aineistoon saatiin seuraavat lausunnot (3 kpl) 

ja muistutukset (31 kpl): 

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

2. Pohjois-Pohjanmaan museo

3. Museovirasto

4. Muistutukset
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto Kaavoittajan vastine 

a) Kaavaehdotusvaiheen aineistossa on tuotu esille 
selkeällä tavalla kaavahankkeen tavoitteet ja laa-
dittu kaavaratkaisu. Osayleiskaavan tarkoituksena 
on luoda edellytykset Kalajoen keskustan koko-
naisvaltaiselle kehittymiselle. Vaikutusten arvioin-
nissa on huomioitu laadittavan kaavan kannalta 
oleelliset teemat. Vaikutusarvioinnin yhteydessä 
on lisäksi suositukset merkittävien negatiivisten 
vaikutusten vähentämiseksi. Kaavaselostukseen 
liittyy havainnollistavaa aineistoa kaavan toteutta-
misen pohjaksi. Kokonaisuutena kaavaselostus 
antaa hyvän pohjan kaavaratkaisun sisällön tulkit-
semiseksi ja kaavan hyväksymisestä päättämi-
selle. 

Merkitään tiedoksi. 

b) Kaava mahdollistaa keskustaa tiivistäen sekä laa-
jentaen noin 6000 asukkaan väestölisäyksen. Mi-
toitus on laadittu väljyyden periaatteella eli mitoi-
tuksessa on kohtuullista ylimitoitusta, joka antaa 
mahdollisuuksia vaihtoehtoisille toteutustavoille. 
Kaavoituksen yhteydessä on tutkittu myös erilais-
ten alueiden vaiheistusta, mikä on hyvä asia suun-
nitelmallisen lopputuloksen ohjaamiseksi. Kaava-
ehdotus mahdollistaa keskustaajaman tasapainoi-
sen kehittämisen. Asemakaavatason suunnitte-
lussa on otettava huomioon yleiskaavoituksen yh-
teydessä todettujen ominaispiirteiden, kuten luon-
non sekä rakennetun ympäristön arvojen huomioi-
minen ja sovitettava suunniteltu käyttö ominais-
piirteisiin sopivalla tavalla. Yleiskaava-alue on 
suunnittelutarvealuetta. 

Merkitään tiedoksi. 

c) Kaavaehdotusvaiheessa yleiskaavassa on osoi-
tettu tärkeimmät uudet asuinalueet MRL:n 110 
§:ssä tarkoitetuksi kehittämisalueeksi. Ke -mer-
kinnän selityksen mukaan alueille tavoitellaan uu-
sia vetovoimaisia asuinalueita. Ke -merkinnällä 
osoitetuilla alueilla kaupungilla on kaavamääräyk-
sen mukaan MRL:n 112 §:n perusteella etuosto-oi-
keus kiinteistöihin etuostolain 5 §:n 1 momentissa 
asetetusta pinta-alarajoituksesta riippumatta. 
Merkinnän selityksessä olisi ELY-keskuksen näke-
myksen mukaan tarpeen tuoda esille kehittämis-
aluemerkinnälle asetettu määräaika (enintään 10 
vuotta). Eri kaava-alueiden määrääminen kehittä-
misalueiksi on tarpeen perustella yksilöidysti ja 
riittävällä tavalla. Yleisesti kunnat ovat käyttäneet 
maankäyttö- ja rakennuslain mahdollistamia kehit-
tämisalueita vähän, joten niiden käyttämisestä eri-
laisiin käyttötarkoituksiin ei ole muodostunut oi-
keuskäytäntöä. 

Lisätään ke-merkinnän määräykseen 10 vuoden 
määräaika. Täydennetään kaavaselostukseen 
perusteluita kehittämisalueiden osoittamisesta.  

d) Yleiskaavan KM- ja TP- merkintöjen selityksissä on 
viitattu kaupan laatuun. ELY-keskus toteaa, että 
kaavahankkeen aikana 1.5.2017 voimaan tulleella 

Tarkistetaan KM- ja TP- merkinnät ja vähennetään 
tarvittavilta osin kaupan laatua koskevia mää-
räyksiä. Poistetaan KM-2 merkinnästä viimeinen 
lause; Alueelle saa sijoittaa huoltoasematiloja 
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maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella kumot-
tiin erityinen valtuus kaupan laatua koskevien kaa-
vamääräysten antamisesta. Lakimuutoksen tavoit-
teena oli, että kaupan laatua koskevia määräyksiä 
ei enää käytetä. Laki ei kuitenkaan sisällä nimen-
omaista kieltoa kaupan laatua koskevien määräys-
ten antamiselle. Ympäristöministeriön näkemyk-
sen mukaan voi jatkossakin tulla tilanteita, joissa 
kaavan sisältövaatimusten täyttyminen voisi edel-
lyttää kaupan laatua koskevien kaavamääräysten 
antamista. 

sekä toimisto-, ravintola- ja kahvilatiloja. Kau-
pungin tavoitteiden mukaisesti pidetään määrä-
yksin kuitenkin erillään alue, joka on tarkoitettu 
matkailutoiminnan kaupallisille palveluille (TP-2 -
merkintä). 

Savontien risteysalueella olevat TP-3 alueen mer-
kinnät tarkistetaan ja osoitetaan tarvittaessa TP -
merkinnällä.  

e) Museovirasto on todennut arkeologista kulttuu-
riympäristöä koskevassa lausunnossaan kaava-
selostukseen liittyviä täydennystarpeita. Museovi-
rasto on ehdottanut muinaisjäännöksen Keihäsoja 
3 rajaamista pois matkailua palvelevien rakennus-
ten korttelialueelta (RM). Muinaisjäännös sijoittuu 
Keihäsojan rantatöyräälle. Keihäsojan varsi on 
osoitettu myös luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta ympäristön kannalta erityisen tärkeänä alu-
eena, mikä on huomioon otettava alueen tarkem-
massa suunnittelussa.  

Tarkistetaan kaavakartalle RM -alueen rajausta. 

f) Maristonpakkojen Natura-alueen eteläosa sijait-
see pääosin yleiskaavassa osoitetulla VU-3 alu-
eella. VU-3 alueen kaavamääräys sekä Natura-
aluerajausta kuvaavat merkinnät edellyttävät alu-
eelle kohdistuvissa toimenpiteissä huomioimaan 
luontoarvot, joiden perusteella ne ovat sisällytetty 
Suomen Natura 2000 -verkostoon. Natura-arvioin-
nin johtopäätöksissä on todettu mm. Maristonpak-
kojen eteläosan VU-3 alueelle suunniteltavasta 
asemakaavoituksesta tulee laatia LSL 65 § mu-
kainen Natura-arviointi. Hiihtokeskuksen alueen 
tarkemmassa suunnittelussa tulee erityisesti 
huolehtia hulevesien käsittelystä rakentamisen ja 
käytön aikana, jotta vaikutukset luontotyypille pik-
kujoet ja purot saadaan minimoitua. Vanhan am-
pumaradan sulkemissuunnitelmassa tulee ottaa 
huomioon vaikutukset Natura-luontotyypeille. 
Edellä mainittu on tarpeen ottaa huomioon nyt laa-
dittua yleiskaavaa toteutettaessa. 

Merkitään tiedoksi huomioitavaksi alueen tar-
kemmassa suunnittelussa. 

g) Liikenneverkko on niin auto- kuin kevyen liikenteen 
osalta Kalajoen kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen yhteistyössä laatiman liikenneverk-
kotarkastelun mukainen. Liikenneverkko tukee hy-
vin niin nykyistä kuin tulevaakin maankäyttöä. Lii-
kenneverkon luokittelumerkintöjä tulee tarkistaa; 
Holmantien ja Markkinatien yk/kk -merkinnät ovat 
tarpeettomia, koska asemakaavoituksessa em. 
väylät on esitettävä katuina, sen sijaan Saarisillan 
ja sen jatkeen Mehtäkyläntien sekä Etelänkylän-
tien yt/kk -merkinnät ovat oikein. 

Merkitään tiedoksi. Tehdään pienet tekniset tar-
kistukset kaavakartalle. 

h) Vesistöyksikkö toteaa, että kaavaselostuksessa ja 
kaavakartalla on hyvin otettu huomioon ELY-kes-
kuksen aiempien lausuntojen mukaiset seikat. 

Merkitään tiedoksi. 
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i) Lausunnossa esitetyt näkökulmat on syytä huomi-
oida kaavaehdotuksen jatkovalmistelussa sekä 
kaava-asiakirjoissa. ELY-keskuksen lausunnossa 
esittämät muutokset kaavakartalle on tehtävissä 
teknisinä tarkistuksina. 

Merkitään tiedoksi. 

Museoviraston lausunto Kaavoittajan vastine 

a) Kaavaselostuksessa mainittu Plassin markkina-
paikka (s. 95) on muinaismuistolain suojaama 
(295/1963) kohde. Kaava-selostuksesta ja kaa-
vakartasta tulee poistaa siihen liittyvä lause: 
”Alueella sijaitsee todennäköisesti muinais-
muistolailla (295/ 1963) rauhoitettu kiinteä mui-
naisjäännös, joka vaatii lisäselvityksiä”. Muinais-
jäännöksiin liittyvä teksti tulee selvyyden vuoksi 
kirjoittaa seuraavasti (s. 95, toinen kappale): 
Osayleiskaavan ehdotusvaiheessa laaditun mui-
naisjäännösinventoinnin (liite 15: Kalajoki, Kes-
kustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännös-
inventointi 2015, Mikroliitti Oy 2015) lopputulok-
sena alueella todettiin olevan neljä kiinteää mui-
naisjäännöstä: kolme nyt havaittua tervahautaa 
ja Plassin markkinapaikka. Ne ovat automaatti-
sesti muinaismuistolain (295/1963) suojaamia. 
Tervahaudat on kaavassa osoitettu sm-merkin-
nällä muinaismuistokohteiksi. Plassin markki-
napaikka on osoitettu muinaismuistoalueeksi 
(sm-1). Kaavaan merkittyjä kohteita koskevista 
suunnitelmista on pyydettävä museoviranomai-
sen lausunto. 

Muutetaan Plassin markkinapaikan kaavamer-
kintä ja kaavaselostuksen sisältöä ehdotetun 
mukaisesti. 

b) Kaavaselostukseen tulee lisätä luettelo mui-
naisjäännöksistä ja niiden tunnukset muinais-
jäännösrekisterissä niitä käsittelevän luvun yh-
teyteen. . 

Täydennetään kaavaselostusta esitetyllä ta-
valla. 

c) Muinaisjäännöskohde Keihäsoja 3 sijoittuu kaa-
vaehdotuksessa matkailua palvelevien raken-
nusten korttelialueen sisälle. Ehdotamme ra-
jausta muutettavaksi siten, että muinaisjään-
nöskohde jää mainittu korttelialueen ulkopuo-
lelle. 

Tarkistetaan kaavakartalle RM -alueen ra-
jausta. 

Pohjois-Pohjanmaan museon lausunto Kaavoittajan vastine 

 
Kalajoen keskustan osayleiskaavaa varten on 
selvitetty kaavan suunnittelualueelle sijoittuvat 
valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikalli-
sesti merkittävät arvokkaat maisema-alueet ja 
rakennetun kulttuuriympäristön kohteet. Osa-
yleiskaavaehdotuksessa on huomioitu Pohjois-
Pohjanmaan museon 11.2.2015 kaavan luonnok-
sesta antamassaan lausunnossa esittämät 
muutokset ja lisäykset. Arvokkaat maisema-alu-
eet ja kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet 
ja kohteet on merkitty osayleiskaavaehdotuk-
seen asianmukaisesti. Pohjois-Pohjanmaan 

Merkitään tiedoksi. Ei muutostarvetta kaa-
vaan. 
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museolla ei ole huomautettavaa kaavaehdotuk-
sesta. 

Muistutus 1 Kaavoittajan vastine  

a) Kaavahierarkiassa osayleiskaavan pitäisi olla 
mahdollistava ja ohjaava, ei rajoittava ja mää-
räävä. Nyt nähtävillä oleva kaava on erityisen 
tarkka ja sisältää poikkeuksellisen paljon selvi-
tyksiä luonnon ja eliöstön kannalta. Kaava ei 
välttämättä palvele kalajokisia yrityksiä, maa- ja 
metsätaloutta eikä alueella asuvia ihmisiä. Kaa-
van alkuseminaarissa nimenomaan tuotiin 
esille yleiskaavan tarpeellisuus ohjaamaan ra-
kentamisen laajentumisalueita, parantaa alueen 
liikennöinnin sujumista ja mahdollistaa yritys- ja 
matkailutoiminnan kehittyminen. Yleiskaavasta 
on tehty suojelukaava rajoitteineen. Suunnitte-
lualueesta 36,5 % on maa- ja metsätalousalu-
etta, joihin kohdistuu perusteettomia merkin-
töjä. 

Keskustan osayleiskaavaa laaditaan oikeusvai-
kutteisena kaavana, joka ohjaa tarkempaa 
suunnittelua. Yleiskaavan tavoitteet uusien 
asuin- ja työpaikka-alueiden sijoittumisesta ja 
liikenneverkon päälinjauksista toteutuvat 
yleiskaavaratkaisussa. Yleiskaavan tulee ottaa 
huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 39 
§:ssä edellytetyt yleiskaavan sisältövaatimuk-
set. MRL 41 § mukaisesti yleiskaavassa voi-
daan antaa määräyksiä mm. haitallisten ympä-
ristövaikutusten estämiseksi tai rajoittami-
seksi. Yleiskaavassa esitetyt määräykset on 
kaavaa laadittaessa katsottu tarpeellisiksi pe-
rustuen maankäyttö- ja rakennuslain asetta-
miin vaatimuksiin. Määräykset tarkistetaan 
uutta kaavaehdotusta valmisteltaessa. 

b) Kaavaehdotuksen mukaan rakennuslupavai-
heessa sekä metsä- ja pelto-ojituksia suunnitel-
taessa pitäisi selvittää maaperätietojen perus-
teella hapettuvien kaivuumaiden olemassaolo 
ja tarvittaessa esittää toimenpiteet haittojen es-
tämiseksi. Määräys on täysin kohtuuton aiheut-
taen maa- ja metsätalouden harjoittajille lisä-
kustannuksia. Sulfiittimaiden määrittely johtaisi 
ojaston perkaamisvaiheessa ja täydennysojituk-
sessa lisääntyvään lupabyrokratiaan, töiden vii-
västymiseen ja lisääntyviin kustannuksiin. Yleis-
määräys toisi maa- ja metsätaloudelle vaikeuk-
sia. Kaupungin on päätettävä yleismääräyksen 
aiheuttamien kustannusten korvaaminen maa- 
ja metsätalouden harjoittajille. Tämä on mainit-
tava yleismääräyksen yhteydessä. 

Yleismääräyksessä rajataan tarkempi selvittä-
mistarve perustuen maaperätietoihin (GTK 
Maaperä 1:20 000 / 1:50 000, aineisto tuo-
tettu 1972–2007, ladattu sähköisenä 2013). 
Maaperätiedoista on karttaesityksiä (kaava-
selostuksen kuva 5 sivulla 16), joihin on esi-
tetty sulfaattimaiden esiintymiselle mahdolli-
set alueet. Kalajoella sulfaattimaita ei esiinny 
koko yleiskaavan alueella, jolloin näillä alueilla 
ei yleismääräyksen mukaan tarvitse asiaa tar-
kemmin selvittää. Mikään toiminta ei saa ai-
heuttaa haittaa ympäristölle eikä luonnolle. 
Kaupunki ei ole korvausvastuussa toiminnan-
harjoittajille, jotka toiminnallaan voivat aiheut-
taa melua, pölyä, maaperän likaantumista, ve-
sistön pilaantumista tai muuta vastaavaa, joka 
viranomaistoiminnassa katsotaan erilaisin 
määräyksin vältettäväksi. 

Rannikkoseudun happamat sulfaattimaat ovat 
yksi Suomen suurimmista ympäristöongel-
mista. Hapen kanssa tekemisiin joutuvan sul-
fidisaven sisältämät rikkipitoiset mineraalit ha-
joavat ja muodostavat rikkihappoa, joka liottaa 
maaperästä sen luontaisesti sisältämiä metal-
leja. Sulfidimailta tulevien valumavesien pH 
voi olla hyvin alhainen. Vesistön pH:n lasku 
alle 5,5:n sekä maaperästä liukeneva alumiini 
aiheuttavat mm. kalakuolemia. Vaikka vain 
muutama prosentti valuma-alueen pinta-
alasta olisi hapanta sulfaattimaata, se riittää 
pilaamaan pintaveden. 

Täydennetään kaavaselostukseen perustietoa 
sulfaattimaiden esiintymisestä ja mahdolli-
sista haitoista ja riskeistä vesistöille. 

Täydennetään kaavaselostuksen kuvassa 5 
esitettyjen värien tarkoitus.  
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Yleiskaavamääräys on tarpeellinen, sillä se oh-
jaa selvittämään asian niillä alueilla, joilla riski 
vesistöjen happamuuteen on todettu olevan. 
Yleismääräykseen ei ole tarpeen tehdä muu-
toksia. 

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunnan päätös 
vastineesta kokouksessaan 3.12.2019: Sul-
faattimaita koskeva yleismääräys poistetaan 
kaavakartalta. 

c) Yleisiin määräyksiin on lisätty maisematyölupa-
velvoite, joka vaadittaisiin maisemaa muutta-
vasta maanrakennustyöstä, puiden kaatami-
sesta tai muusta näihin verrattavista. Normaa-
listi nämä sisältyvät asemakaavoihin. Maisema-
työlupavelvoitetta ei ulotettaisi maa- ja metsäta-
lousvaltaisille alueille. Kaavassa on 293 ha (9,5 
%) virkistys- ja luo -alueita, jotka käsittävät myös 
maa- ja metsätalousalueita. Esitämme, että mai-
sematyölupamääräykset osoitetaan vasta ase-
makaavavaiheessa, jolloin niiden tarpeellisuus 
voidaan paremmin osoittaa. 

Suuri osa kaavan virkistysalueista on asumi-
selle tarkoitettujen alueiden välittömässä lä-
heisyydessä sekä suurelta osin jo asemakaa-
voitettuja virkistysalueita tai asemakaavoite-
tun alueen välittömässä läheisyydessä ole-
via/tulevia asuinalueita. Määräys maisema-
työlupavelvoitteesta ei ole kohtuuton, koska 
mm. kaavaa laadittaessa myös asumisen viih-
tyvyys on huomioitava asumiselle osoitettujen 
alueiden lähiympäristössä. Muutetaan mer-
kintää siten, että poistetaan määräyksestä ma-
mk -merkinnän osalta vaade maisematyölu-
vasta, jolloin velvoite jää voimaan asemakaa-
voitetun alueen välittömään läheisyyteen ja 
muutoin tärkeälle Natura-alueelle.  

d) Yleiskaavaan on löydetty runsaasti luo-merkin-
töjä. Kaavasta ei käy yksiselitteisesti ilmi, mitä 
erityistä niillä halutaan suojella, mitä rajoituksia 
ja määräyksiä niihin kohdistuu. Kaavamerkin-
nöistä ei selviä kuinka merkintöjen tuomat haitat 
ja lisäkustannukset aiotaan yksityisille maan-
omistajille korvata. Pintavesien vedet on kautta 
historian kulkeutuneet Iivarinojaa, Keihäsojaa ja 
Nuoraojaa pitkin jokeen ja mereen. Ojia joudu-
taan kunnostamaan säännöllisesti. Ojan varsien 
perkaaminen risuista ja puista sekä syventä-
mään maankohoamisen seurauksena. Ojat ovat 
välttämättömiä metsä- ja maatalouden kuivatta-
misen takia. Ojien arvokkuutta kuvataan mm. 
että niihin nousisi suuria määriä kaloja. Vesistön 
määritelmän edellytyksenä on, että ojissa on 
ympäri vuoden virtaavaa vettä, niissä voi soutaa 
ja kalan kulku on mahdollista. Norolla tarkoite-
taan sellaista puroa pienempää vesiuomaa, 
jonka valuma-alue on vähemmän kuin kymme-
nen neliökilometriä ja jossa ei jatkuvasti virtaa 
vettä eikä kalankulku ole merkittävässä määrin 
mahdollista. Kaavaan luo -merkinnällä laitetut 
ojat ovat kaivettuja, ja niissä ei kuivina aikoina 
ole virtaa vettä. Ojien huoltaminen on ilman ra-
joituksia tärkeää. 

Kaavassa osoitetut luontokohteet ovat varsin 
pienialaisia. Monilla niistä ei ole maankäytöl-
listä tai metsänhoidollista painetta (jokivarren 
tulvaniityt, suot ja kausikosteikot, maanko-
hoamismetsät, tulvametsät, kaislikot, pienten 
virtavesien varret). Kaavoituksessa luontoar-
vojen suojelu tulee huomioitavaksi ensinnäkin 
maankäyttö- ja rakennuslaissa olevan viittaus-
säännöksen (MRL 197 §) ja toiseksi kaavoja 
koskevien sisältövaatimusten kautta. Kaava-
kartalla osoitetulle luontoarvon numerolle on 
esitetty peruste kaavaselostuksessa sivulla 85 
”Osayleiskaavassa osoitetut huomionarvoiset 
luontokohteet”.  

Kaavakartalle on osoitettu jokien osuuksia luo 
-merkinnällä. Merkinnässä on huomioitu laa-
dittu luontoselvitys, jossa todetaan; Iivarinoja, 
Keihäsoja, Lipinoja, Nuoraoja. Kohteet ovat 
perattuja ojia eivätkä vastaa vesilain määri-
telmää luonnontilaisen kaltaisesta virtave-
destä. Kyseisissä ojissa on kuitenkin luonnon-
tilaisen kaltaisia osuuksia eli luontaista mut-
kittelua, virtapaikkoja ja kivikkopohjaa. Uo-
missa virtaa vesi ympäri vuoden. Uomien 
luonnonpiirteet on pyrittävä säilyttämään. 
Pieniinkin mereen laskeviin puroihin voi 
nousta suuret määrät kevätkutuista kalaa. 

Ojien perkaaminen on edelleen mahdollista, 
kunhan luonnontilaisen kaltaiset osuudet säi-
lytetään. Kaavakartalle ei ole tarpeen tehdä 
muutoksia luo-merkinnän osalta. 
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Kaavoitus- ja elinvoimalautakunnan päätös 
vastineesta kokouksessaan 3.12.2019: Kaa-
vakartalta poistetaan seuraavat luo -merkin-
nät; 
luo-1, luo-4, luo-5, luo-6, luo-7, luo-8, luo-9, luo-
12, luo-13, luo-19 (MY), luo-24 (MA-2) ja luo-25. 

e) Luo-merkintöjä on laitettu myös jokivarteen. 
Kaavassa tavoitellaan polkuja jokivarsiin, jotka 
ovat avonaisia tai puolittain avonaisia. Kalajoki 
kuitenkin tulvii joka kevät. Vesimassat jäineen 
nousevat uoman reunoille, ja jäät irrottavat 
maata joen reunoilta. Alajuoksulla pitää vuosit-
tain vedestä raivata puita ja risuja, jotta veneily 
on mahdollista. Paljaat jokitörmät pahentaisivat 
jokiuoman vyörymistä veteen ja muuttaisivat uo-
man linjauksia. Kalajokivarsi on merkitty v3-
merkinnällä, jolla uhataan jokiuoman säilymistä 
nykyisellä paikallaan. Joillakin luo-alueilla näh-
dään tärkeäksi latojen ja puskien säilyttäminen. 
Maatalouden koneellistumisen ja salaojituksen 
myötä ladot sopivat kovin huonosti keskelle pel-
toja. Puskien kasvattaminen on maatalouden 
ympäristötukien vastaista ja saattavat johtaa 
jopa sanktioihin. Luo-merkinnät sopivat erityi-
sen huonosti kaavaan, jossa sillä merkitään elä-
vää elämää. Yksi syysmyrsky voi hiekkaa nosta-
essaan muuttaa koko rannikon olemusta. Maan-
kohoamisen luonnon muuttuessa luo -merkin-
nät menettävät merkityksensä, koska niitä syitä 
ei ole olemassa. Kaavaan merkityt kasvit ja eläi-
met ovat yhtenä yönä häipyneet, mutta kaavassa 
olevat rajoitukset säilyvät. Luo-merkinnät johta-
vat aina metsänkäsittelyssä erityiseen tarkaste-
luun. Tämä viivästyttää toimenpiteitä ja saattaa 
jopa estää sen. Kemera-tukia ei sellaisille alu-
eille myönnetä, joissa on luo-merkintä. Luo-
merkinnät ja jokivarren v3-merkintä perusteet-
tomina tulee poistaa yleiskaavasta. 

Jokivarsille on esitetty V-2-merkintä pääosin 
voimassa olevan asemakaavan mukaisin alue-
rajauksin. Merkinnän määräyksessä ohjataan 
säilyttämään tärkeät näkymälinjat ja mahdolli-
suuksien mukaan avaamaan uusia. Mikäli 
maastolliset olosuhteet ovat haasteelliset, ei 
uusia näkymälinjoja ole tarpeen avata, mää-
räys ei siihen velvoita. Olevien näkymälinjojen 
hoitaminen ja säilyttäminen olisi suotavaa, 
jotta jokirannat toimisivat virkistystarpeisiin. 
Kaavoituksessa luontoarvojen suojelu tulee 
huomioitavaksi ensinnäkin maankäyttö- ja ra-
kennuslaissa olevan viittaussäännöksen (MRL 
197 §) ja toiseksi kaavoja koskevien sisältövaa-
timusten kautta. Huomionarvoiset luontokoh-
teet on tutkittu yleiskaavan selvityksissä ja 
kaavakarttaa laadittaessa on huomioitava 
myös luonnonsuojelu- ja metsälaki. Maanko-
hoamisen seurauksena rannikkoalue muuttuu, 
mutta muutos on pitkäaikainen kehitys. Tar-
kemmassa suunnittelussa tehdään lisäselvi-
tyksiä tarpeen mukaan, mikä huomioi muuttu-
neet olosuhteetkin. Kaavakartalla osoitetut 
luontokohteet nopeuttavat jatkosuunnittelua, 
koska kohteet on tutkittu ja arvotettu yleiskaa-
vassa. Selvitykset palvelevat koko yleiskaava-
aluetta, josta suuri osa on myös osoitettu maa- 
ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, joilla ei 
nähdä olevan huomioitavia luontoarvoja. Luo-
merkintä kaavakartalla ei poissulje sitä, etteikö 
Kemera-tukea evättäisi myös muutoin, sillä 
metsänkäyttöilmoituksen yhteydessä, metsä-
lain mukaan luontoarvot tulee huomioida. 
Tältä osin yleiskaavassa esitetty merkintä ei 
ole ristiriidassa siihen, miten metsälakia nou-
datetaan metsänkäyttöilmoituksia laaditta-
essa. Merkinnät kaavakartalla eivät ole perus-
teettomia, vaan perustuvat laadittuihin selvi-
tyksiin ja lakiin.  

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunnan päätös 
vastineesta kokouksessaan 3.12.2019: Kaa-
vakartalta poistetaan seuraavat luo -merkin-
nät; 
luo-1, luo-4, luo-5, luo-6, luo-7, luo-8, luo-9, luo-
12, luo-13, luo-19 (MY), luo-24 (MA-2) ja luo-25. 

f) Kaavasuunnittelun tavoitteena on ollut kaupun-
kikuvan ja asuinrakentamisen tiivistäminen, 
tämä vähentää paineita maatalousalueita koh-
taan. Maa- ja metsätalousalueet on huomioitu 
kaavassa useilla merkinnöillä tavoitteena var-

Osayleiskaavan yleisissä määräyksissä koko 
yleiskaava-alue on määritelty suunnittelutar-
vealueeksi MRL 16 §:n 3 mom. mukaan. MRL 
137 § mukaisessa suunnittelutarveratkaisussa 
selvitetään uuden rakennushankkeen toteut-
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mistaa maatalouden ja karjatalouden harjoitta-
minen ja laajentaminen. Karjatilojen läheisyy-
teen haja-asutus rakentamista tarkastellaan 
edellä mainituin tavoin. Kuinka tämä käytän-
nössä toteutuu sen jälkeen, kun läheisyyteen on 
tullut asuinrakennuksia ja karjatila haluaa laa-
jentaa toimintaansa. Tämä ei kaavamääräyk-
sistä ilmene. 

tamismahdollisuudet hakemusvaiheessa, jol-
loin hankkeesta kuullaan myös läheiset karja-
tilalliset, eli kuullaan naapurit MRL 173 § mu-
kaisesti. Kuulemisessa tilallisilla on mahdolli-
suus tuoda kantansa ja tavoitteensa esiin ra-
kennushanketta suunniteltaessa. Muistutus ei 
aiheuta muutoksia kaavaan. 

g) Pidämme myönteisenä elinkeinon harjoittami-
sen ja laajentamisen huomioimista kaavassa. 
Sen sijaan emme voi hyväksyä niitä kaavamer-
kintöjä, joilla rajoitetaan toimintaa ja aiheute-
taan lisäkustannuksia. Mikäli näitä yleiskaavaan 
ulotetaan, on kaupungin myös niistä täysimää-
räisesti korvattava. 

Yleiskaavan tulee ottaa huomioon maan-
käyttö- ja rakennuslain 39 §:ssä edellytetyt 
yleiskaavan sisältövaatimukset. MRL 41 § mu-
kaisesti yleiskaavassa voidaan antaa määräyk-
siä mm. haitallisten ympäristövaikutusten es-
tämiseksi tai rajoittamiseksi. Yleiskaavassa 
esitetyt määräykset on kaavaa laadittaessa 
katsottu tarpeellisiksi perustuen maankäyttö- 
ja rakennuslain asettamiin vaatimuksiin. 

Mikään toiminta ei saa aiheuttaa haittaa ympä-
ristölle eikä luonnolle. Kaupunki ei ole kor-
vausvastuussa toiminnanharjoittajille, jotka 
toiminnallaan voivat aiheuttaa melua, pölyä, 
maaperän likaantumista, vesistön pilaantu-
mista tai muuta vastaavaa, joka viranomaistoi-
minnassa katsotaan erilaisin määräyksin väl-
tettäväksi. 

Muistutus 2 Kaavoittajan vastine  

 
Omistamallamme kiinteistöllä on osayleiskaa-
vaehdotuksessa nykyinen kaavamerkintä T 
muuttunut TY:ksi. Kaavamerkinnän mukaan alu-
eella harjoitettavaa toimintaa on rajoitettu mm. 
melun ja raskaan liikenteen osalta. Kiinteistöä 
käytetään tien kunnossapidon varastoalueena. 
Materiaalia (hiekkaa ja suolaa) tuodaan kiinteis-
tölle täysperävaunurekalla ja alueella tehdään 
satunnaista lastausta ja ajoa kaikkina vuorokau-
den aikoina varsinkin talviaikana. Kaavamer-
kintä ei saa estää nykyisenlaisen toiminnan har-
joittamista ja se tulee ottaa huomioon osayleis-
kaavaehdotuksessa. MRL lähtee siitä, ettei 
yleiskaava saa aiheuttaa maanomistajalle koh-
tuutonta haittaa. Kaavamuutos voisi pahimmil-
laan merkittävästi haitata työntekoedellytyk-
siämme. 

Keskustan osayleiskaavassa asuinalueen välit-
tömään läheisyyteen sijoittuva teollisuuden 
alue on osoitettu ympäristöhaittoja aiheutta-
mattoman teollisuuden alueeksi. Oikeusvaiku-
tuksettomassa keskustan osayleiskaavassa 
vuodelta 1993 kyseinen alue on ollut merkin-
nällä T. Yleiskaavaa laadittaessa on huomioi-
tava lähiympäristö, joka tässä tapauksessa on 
rakentunutta asuinaluetta. Kaavassa ja maan-
käytön suunnittelussa on sovitettava yhteen 
erilaisia toimintoja, esimerkiksi millä reunaeh-
doilla asutus ja teollisuus voivat toimia samalla 
alueella. Asuinalueen läpi kulkevan liikenteen 
ajonopeudet ovat oletettavasti pieniä, joten 
meluarvot eivät todennäköisesti ylity. Tiedossa 
ei ole, että yrityksen toiminnasta olisi aiheutu-
nut haittaa ympäristölle. Kaavamerkintä ympä-
ristöhaittaa aiheuttamattomasta toiminnasta 
on syytä säilyttää osayleiskaavassa läheisen 
asutuksen vuoksi. Muistutus ei aiheuta muu-
toksia kaavaan. 

Muistutus 3 Kaavoittajan vastine  

a) Olemme pääosin tyytyväisiä kaavan aluerajauk-
siin ja kaavamääräyksiin. Osayleiskaavaehdo-
tuksessa on paljon M-4 ja M-5 aluetta, jolloin 
alue on varattu maa- ja metsätalouskäyttöön. 
Metsien käsittelyä ei ole rajoitettu eikä maise-

Metsälakia sovelletaan metsän hoitamiseen ja 
käyttämiseen metsätalousmaaksi luettavilla 
alueilla (MetsäL 2 §). Metsälaki on voimassa 
metsän hoitamisen ja käyttämisen osalta maa- 
ja metsätalousalueeksi (M, MU, MY sekä muut 
M-alkuiset) tai virkistyskäyttöön (V, VL, VU, VR 
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malupavaatimuksia ole voimassa. Tämä on erit-
täin hyvä asia. ME-merkinnällä on varattu koti-
eläintalouden suuryksiköiden alue ehdotusalu-
een itäreunalla. Kyseinen merkintä voi tarkoit-
taa, etteivät metsänomistaja saa kyseisille alu-
eille enää Kemera-tukia ja alueella ei ole voi-
massa metsälaki. Erityiskäyttöön otettavia maa-
alueita ei tulisi kaavoittaa yksityisille maille, 
jollei siitä ole sovittu maanomistajan kanssa 
erikseen. Esitämme, että ME -merkintää käyte-
tään vain, mikäli maanomistajilla on todellinen 
tarve kotieläintalouden suuryksiköille. 

sekä muut V-alkuiset) osoitetuilla alueilla. Ke-
mera-rahoitusta voidaan hakea kaikille metsä-
lain 2 §:ssä säädetyn soveltamisalan metsiin. 
MRL 35 §:n mukaisesti yleiskaavan tarkoituk-
sena on kunnan tai sen osan yhdyskuntaraken-
teen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen 
sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleis-
kaavassa esitetään tavoitellun kehityksen peri-
aatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksi-
tyiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnitte-
lun sekä rakentamisen ja muun maankäytön 
perustaksi. 

b) Kaavaehdotuksessa on runsaasti AP-h, AP, T, TY 
sekä näiden reservialueita T/res, AP/res -mer-
kinnöillä. Osa alueista on yksityisessä omistuk-
sessa ja metsätalouskäytössä. Kyseiset merkin-
nät voivat tarkoittaa sitä, että metsänomistajat 
eivät saa ko. alueille enää Kemera-tukia ja alu-
eella ei ole voimassa metsälaki. Sama koskee 
muitakin erityiskäyttöön kaavoitettavia alueita. 
Erityiskäyttöön otettavia maa-alueita ei tulisi 
kaavoittaa yksityisille maille, jollei siitä ole 
sovittu maanomistajan kanssa erikseen. Reser-
vialueiden tarpeellisuutta tulisi miettiä, koska 
voi mennä vuosikymmeniä ennen kuin alueita 
oikeasti tarvitaan käyttöön varatulla tavalla. Täl-
löin maanomistajat kuitenkin voivat menettää 
koko ajalta kaikki metsätalouden tuet. Toisaalta, 
mikäli metsälaki ei ole voimassa, ei myöskään 
metsien uudistamisvelvoitetta ole. Esitämme, 
että kaavoittaja selvittää noudatetaanko AP-h, 
AP, T, TY sekä näiden reservialueita T/res, 
AP/res metsälakia ja Kemera-lakia. 

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen 
osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön 
yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen 
yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään 
tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan 
tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoi-
tuksen ja muun suunnittelun sekä rakentami-
sen ja muun maankäytön perustaksi. (MRL 35 
§) 

Metsälaki 2 §: Lakia ei sovelleta; asemakaava-
alueilla lukuun ottamatta maa- ja metsätalou-
teen osoitettuja alueita; oikeusvaikutteisen 
yleiskaavan alueella lukuun ottamatta maa- ja 
metsätalouteen ja virkistyskäyttöön osoitet-
tuja alueita. Kemera-rahoituksen hakeminen 
on mahdollista alueilla, joissa noudatetaan 
metsälakia. 

Poistetaan Rahvosta T/res alue. Uusi merkintä 
M-5. Mehtäkyläntien AP/res -merkinnän ra-
jauksessa huomioidaan myös maanomistajien 
näkemystä. 

c) VU-2 merkinnällä on osoitettu mm. viherkäytävä 
kaava-alueen länsireunalla. Alue on osittain yk-
sityisessä omistuksessa ja metsää. Maanomis-
tajalle kyseinen merkintä on kohtuuton ja esi-
tämme merkinnän siirtämistä kaupungin omis-
tamalle maalle. 

Merkintä katsotaan maanomistajan kanssa. 

d) MY-2 ja MY-3 -merkinnöillä rajatut alueet ovat 
tarpeettomia. Esimerkiksi liito-oravan lisäänty-
mis- ja levähdyspaikat rajataan tarkemmin met-
sänkäyttöilmoituksen yhteydessä, mikä on met-
sälain mukaista ja vakiintunut toimintatapa hak-
kuiden yhteydessä. Merkinnästä jää epäselväksi 
merkinnän vaikutus metsätaloustoimintaan. Mi-
käli sillä ei ole vaikutusta, esitämme että mer-
kinnät poistetaan tarpeettomina.  

MY-2 ja MY-3 merkinnät eivät ole tarpeettomia. 
Asemakaavaa laadittaessa huomioidaan yleis-
kaavamerkinnät, joten kaavoitettaessa mah-
dollisten lisäselvitysten laatiminen on hel-
pompi kohdistaa yleiskaavan pohjalta. Yleis-
kaavamerkintä ei ole ristiriidassa metsälain 
mukaan tehtävään metsänkäyttöilmoitukseen, 
jossa metsälain 10 § mukaiset kohteet tulee ra-
jata joka tapauksessa. 

e) Osayleiskaavaluonnoksen selostuksessa ei ole 
lainkaan selvitetty vaikutuksia metsätalouselin-
keinolle. Esitämme, että kaavan vaikutukset 
metsätalouselinkeinolle selvitetään ennen kaa-
van hyväksymistä. 

Maa- ja metsätalousalueiden osalta vaikutuk-
sia on arvioitu useassa eri kohdassa (kuten 
11.3.3 ja 11.4). Täydennetään kaavaselostuk-
seen vaikutusten arviointia metsätalouselin-
keino huomioiden. 
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Muistutus 4 Kaavoittajan vastine  

 
Ajantasakaavassa kiinteistöäni koskeva merkin-
tä on KH, huoltoasemarakennusten korttelialue. 
Yleiskaavaehdotuksessa merkintä on TP/AK-2, 
elinkeinoelämän alue/kerrostalovaltainen 
asuntoalue. Edellytys huoltoasematoiminnalle 
on sen salliva kaavamerkintä ajantasakaavan 
mukaisesti. Pyydän, että tämä huomioidaan 
kaavaehdotuksessa ja kaavamerkintään teh-
dään muutos huoltoasematoiminnan sekä sii-
hen liittyvän päivittäistavarakaupan toimintojen 
turvaamiseksi.  

Kiinteistön sijainti valtatien läheisyydessä, kes-
kustan asumalähiö sekä jokirannan kehittyvä 
virkistysalue tarvitsevat lähikaupan alueen, 
jossa voidaan tuottaa kaupallisia virkistyspalve-
luita, liikennevälineiden huoltotoimintaa j a eri-
tyisesti energiajakelua. Tämä on välttämätön 
osa lähikaupan toimintaa riittävien asiakasvirto-
jen ohjaamiseksi. Kiinteistö on osa Kalajoen his-
toriaa. 

Yleiskaavassa osoitettu TP/AK-2 merkintä 
mahdollistaa muistutuksessa esitetyn kaltai-
sen toiminnan. TP kaavamerkintä (elinkeino-
elämän alue) on tarkoitettu erilaisiin liiketoi-
minnan harjoittamisen tarpeisiin, kuten huol-
tamotoiminta ja muu kaupallinen toiminta. 
Muistutuksen perusteella ei kaavaan ole tar-
peen tehdä muutoksia. 

Muistutus 5 Kaavoittajan vastine  

a) Kiinteistöömme kohdistuvalla V-2 merkinnällä 
osoitettu väylä on sinänsä kannatettava ajatus, 
erityisesti, jos se johtaa siihen, että joen yli teh-
täisiin riippusilta. Kiinteistö soveltuu tontti-
maaksi emmekä halua, että osayleiskaavaehdo-
tuksessa esitetty väylä heikentää mahdollisuuk-
siamme hyödyntää aluetta tässä tarkoituksessa. 
Ehdotamme väylän toteuttamista mahdollisim-
man kapeana. Mainitulle V-2–alueelle on suun-
niteltu vesihuoltolinjaa välille Himangan jäteve-
denpuhdistamo – Kalajoen jätevedenpuhdis-
tamo. Kommentoitteko, kuinka vesihuollon 
suunnitelmat otetaan huomioon osayleiskaava-
ehdotuksessa. 

Asuinalueiden ja virkistysalueiden aluerajauk-
set täsmentyvät asemakaavoitusvaiheessa, 
jolloin mahdollisuudet tonttialueiden osoitta-
miseen tarkastellaan tarkemmin. Jätevesirun-
kolinja on suunniteltu osayleiskaavassa osoi-
tettuun sijaintiin olevan, jo rakennetun vanhan 
linjan viereen. Suunnittelussa on huomioitu 
vesihuollon suunnitelmat ja niissä esitetyt 
maanalaiset linjat. Maanalaisten johtojen si-
joittuminen viheralueelle ja alueelta vaaditta-
vaa leveyttä tarkastellaan tarkemmin asema-
kaavoituksen yhteydessä. Muistutuksen pe-
rusteella ei kaavaan ole tarpeen tehdä muu-
toksia. 

b) Osayleiskaavaehdotuksessa 8 -tien ja meren-
rannan väliselle alueelle on ehdotettu yleiskaa-
vamerkintää AP. Pidämme tätä hyvänä ratkai-
suna ja ehdotamme, että tulevaisuudessa joen 
etelärantaa voitaisiin myös osoittaa asemakaa-
voitettavaksi. 

Uusia asemakaavoitettavia alueita tarkastel-
laan vuosittain kaavoitusohjelmaa laaditta-
essa. Asemakaavoitettavien alueiden suunnit-
teluohjelmaan vaikuttaa kaupungin omista-
man raakamaan osuus. 

c) Vihasniementien eteläpuolen peltoalueelle on 
esitetty kaavamerkintää AP. Pidämme tätä hyvä-
nä ratkaisuna. Miksi kartassa kaavamerkintä on 
valkealla pohjalla toisin kuin esim. peltoalueen 
pohjoispuolella oleva alue. 

Osayleiskaavalla on valkoisella pohjalla osoi-
tettu nykyisestä maankäytöstä muuttuvia tai 
uusia alueita. Kyseisen peltoalueen maan-
käyttö muuttuu asemakaavoitettaessa raken-
tamattomasta rakennetuksi, joten merkintä on 
pohjaltaan valkoinen. Peltoalueen pohjoispuo-
lella oleva alue on jo rakentunutta pientaloalu-
etta, eikä sen maankäyttö osayleiskaavassa 
ole muuttumassa, joten merkintä on osoitettu 
AP-alueen mukaisella pohjavärillä. 
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Muistutus 6 Kaavoittajan vastine  

a) Pohjankyläntien ja Kalajoentien välissä olevat 
pellot voisi kaavoittaa kerrostaloalueeksi en-
nemmin kuin pientaloalueeksi. Tulevaisuudessa 
kerrostaloasunnoille voisi olettaa olevan enem-
män kysyntää kuin pientaloille. Kyseiseltä pai-
kalta olisi hyvät jokinäkymät asuntoihin. Alueella 
on tarpeettomasti virkistysaluetta, joka on ilmei-
simmin perua ajalta, jolloin siinä kulki ilmassa 
sähkölinja. 

Läheisellä Pohjankyläntien ja Mehtäkyläntien 
välisellä alueella on asemakaavoitettu kerros-
talovaltaista aluetta, joka ei kuitenkaan vielä 
ole rakentunut. Yleiskaavassa muistutuksen 
mukaiselle peltoalueelle on osoitettu voi-
massa olevaa asemakaavaa laajemmin pienta-
lovaltaista asuntoaluetta, jossa maanomista-
jalla on rakentamattomia asemakaavan mukai-
sia asuinpientalotontteja 6 kpl. AP-alue on 
yleiskaavassa osoitettu hiukan laajempana 
kuin se asemakaavassa on, joten viheralueen 
osuus on yleiskaavassa pienempi kuin voi-
massa olevassa asemakaavassa. Alueelle ei 
ole tarpeen osoittaa uutta kerrostalovaltaista 
aluetta, sillä rakentamattomillekaan kerrosta-
lotonteille ei ole ollut kysyntää. Yleiskaavassa 
on linjattu päävirkistysalueiden suunnat koko 
yleiskaavan kokonaisuus huomioiden. Kortte-
lialueiden sisäiset virkistysalueet osoitetaan 
asemakaavoituksen yhteydessä. Muistutuk-
sen perusteella ei kaavaan ole tarpeen tehdä 
muutoksia. 

b) Mailleni on merkitty uusia ulkoilureittejä. En 
tule hyväksymään yhtäkään ulkoilureittiä mail-
leni niin kauan kuin pellot ovat viljelyskäytössä. 
Alueella pääsee liikkumaan nykyisiä ja raken-
teilla olevia pyöräteitä sekä hiljaisia asuinaluei-
den teitä pitkin jo aivan tarpeeksi. Jokirantaan 
suunniteltua ulkoilureittiä en hyväksy. Jokiran-
nassa on niittämällä hoidettua luonnonniittyä, 
jota en halua tuhottavan ulkoilureittejä rakenta-
malla. Jokiranta on matala, jossa kevättulvan ai-
kaan jäät tuhoavat reitin. 

Yleiskaavassa on linjattu tavoitteelliset virkis-
tyksen pääreitit. Reittejä ei toteuteta kaupun-
gin toimesta, mikäli alueella on maatalouteen 
liittyvää toimintaa. Osa ulkoilureiteistä voi to-
teutua myös viljelysteitä hyödyntäen. Jokiran-
nan reitti kulkee asemakaavan mukaisella vir-
kistysalueella. Kaupungilla ei ole ensisijaisia 
tavoitteita reitin toteuttamiselle ko. alueelle. 
Mikäli myöhemmin tulee tarvetta virkistysreit-
tien kehittämiseen, tulee siihen olla mahdolli-
suus. Kaupungin taholta on linjattu reitin tar-
peellisuus yleiskaavassa; Yleiskaavakartalla 
jokirannan osalta esitetään ulkoilureitti -mer-
kintä alueille, joilla reitti on voimassa olevassa 
asemakaavassa esitetty tai muutoin toteu-
tettu. 

c) Jokirantani kohdan voisi muuttaa nykyistä tar-
koitustaan vastaavaan käyttöön eli maatalous-
maaksi. En näe mitään syytä miksi käyttö muut-
tuisi, sillä rakentamista siihen ei varmaankaan 
sallita. Kaavassa virkistysalue -merkintä aiheut-
taa ihmisille virheellisen käsityksen, että alue on 
yleisessä käytössä, mitä se ei kuitenkaan ole. 

Yleiskaavassa on esitetty voimassa olevan ase-
makaavan mukainen merkintä, virkistysalue. 
Maanviljelyä voi harjoittaa omistamallaan 
maa-alueella asemakaavan merkinnästä huo-
limatta. Muistutuksen perusteella ei kaavaan 
ole tarpeen tehdä muutosta. 

d) AM aluetta nykyisen navettamme kohdalla voisi 
laajentaa vastaamaan paremmin tilan rajoja pi-
demmälle pohjoiseen. AM-merkinnän laajenta-
minen vähentäisi byrokratiaa ja turhia lisäselvi-
tyksiä. Kohdallamme merkintä voisi olla hyvin 
myös ME-1, sillä emme koe tarvetta asuinraken-
nuksen rakentamiselle ko. tilalle. 
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Muistutus 7 Kaavoittajan vastine  

a) Hiihtomaja-alueella omistamani maa-alue on 
kokonaisuudessaan merkitty VU-2-alueeksi. 
VU-2-merkintä tulee poistaa mailtani ja merkitä 
TP-2- tai AP-1-alueeksi, kuten muutkin sillä alu-
eella olevat viereiset maat.  

VU-2-alueen mahdollisuutta ja rajausta muut-
taa AP-1- tai TP-2-alueeksi on katsottu yhdessä 
maanomistajan kanssa palautteiden saapumi-
sen jälkeen. AP-1 -merkinnän määräyksessä 
alueelle osoitetaan virkistykseen ja ulkoiluun 
laajoja viheralueita, jotka palvelevat myös Hiih-
tokeskuksen laajenevaa käyttöä. Alueen ase-
makaavoituksessa huolehditaan riittävien vi-
heryhteyksien muodostumisesta keskustaaja-
man ja Hiekkasärkkien välille. Esitetylle VU-2 -
alueelle voidaan muuttaa yleiskaavassa AP-1 
merkinnän aluetta. 

b) Tielinja sekä jäteveden siirtolinja poistetaan 
palstaani katkaisemasta, kuten olen aikaisem-
min siirtoviemärin esittelyvaiheessa tuonut 
muistutuksissani esille. 

Yleiskaavassa esitetään uusia rakentamisen 
alueita, minkä johdosta myös uusien kokooja-
katujen linjaukset on liikenneselvityksin tar-
kasteltu. Maanomistajan alueelleen toivomat 
uudet rakentamisen alueet tarvitsevat muun 
alueen ohella uutta yhdyskuntarakennetta ja 
katuverkkoa. Uusi kokoojakatu on tarpeen, 
eikä sitä voida yleiskaavasta poistaa. Muistu-
tuksen perusteella ei kaavaan ole tarpeen 
tehdä muutoksia tielinjan ja jäteveden siirtolin-
jan osalta. 

c) Savontien risteysalueella osa maa-alueestani on 
merkitty V-alueeksi ja metsäsaarekkeen toisella 
puolen MA-2-alueeksi. Peltoalueella oleva V-
aluemerkintä poistetaan ja merkitään kokonai-
suudessaan AP-alueeksi. AP-alueella met-
säsaarekkeen toisella puolella oleva peltoalue 
MA-2 merkitään Iivarinojaan saakka AP-alu-
eeksi. Liitteenä on kartta, johon alueet on ympy-
röity. 

V- ja MA-2-alueiden mahdollisuuksia ja rajauk-
sia muuttaa AP-merkinnän alueiksi on katsottu 
yhdessä maanomistajan kanssa palautteiden 
saapumisen jälkeen. Yleiskaavan tarkkuus 
huomioiden, osoitetaan yhtenäinen AP -mer-
kinnän alue. Tarkemmat viheryhteydet ja hule-
vesien tarpeet tutkitaan asemakaavoituksen 
yhteydessä. MA-2 alueelle ei kuitenkaan osoi-
tetaan laajasti AP -merkinnän laajentamista. 
Maisema-alueet on tavoitteena säilyttää. 

Muistutus 8 Kaavoittajan vastine  

 
Täydennystä kaavaselostuksen lähtötietoihin; 
Orellin talo tarkoittanee vanhaa pientä punaista 
puotirakennusta, joka on 1800-luvulla ollut 
kauppias Ahlqvistin markkinamökki, sittemmin 
1900-luvun alussa torikauppias ja myöhemmin 
kauppaneuvos Luokkalan lyhyttavarakauppa ja 
myöhemmin 1900-luvulla puuseppä Ville Orel-
lin puusepänverstas, joka siirtyi yhtiömme omis-
tukseen vuonna 2001. Viereisen kaksikerroksi-
sen rakennuksen ensimmäinen kerros on hirsi-
nen. Korotettu kaksikerroksiseksi 1930-luvulla. 
Toiminut Tyyne Orellin leipomopuoti. Rakennuk-
set ovat keskeinen osa historiaa, Plassintien var-
ren yhtenäistä rakennusten ketjua, markkinaka-
tua. Kahvila Siiriä ei enää ole. Esitämme, että 
Plassintien varren kaavamerkintää AP täyden-
netään niin, että asumiskäytön lisäksi mahdol-
listetaan myös historialliseen ympäristöön sopi-
vaa liiketoimintaa ja elinkeinopalveluja. 

Osayleiskaavan AP-merkintä (pientalovaltai-
nen asuntoalue) osoittaa alueen pääkäyttötar-
koituksen. Merkintä mahdollistaa asumisen li-
säksi myös muita toimintoja, siinä määrin kun 
pääkäyttötarkoitus säilyy vallitsevana. Voi-
massa olevassa asemakaavassa rakennukset 
sijaitsevat AO/S-alueella (erillispientalojen 
korttelialue, jolla ympäristön luonne tulee säi-
lyttää), mikä mahdollistaa asumisen ohella 
pienimuotoista palvelu-/liiketoimintaa. Laaja-
mittaisempi toiminta saattaa edellyttää ase-
makaavan muutosta. Muistutuksen perus-
teella ei yleiskaavaan ole tarpeen tehdä muu-
toksia. 
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Muistutus 9 Kaavoittajan vastine  

 
Esitämme, että virkistysaluemerkinnällä V-2 
merkittyä aluetta kavennetaan Luutaojan itä-
puolelta yleiskaavaluonnoksen rajaan saakka 
maatalouden suoja-aluetta jokitörmän osalta 
vastaavaksi. Esitetty alue on merkitty liitteenä 
olevaan karttaan punaisella värillä. Mainittu 
alue on maatalouskäytössä. V-2 merkinnän mu-
kainen rantanäkymän avoimuus säilyy maata-
loustoimenpitein ja maanomistajien ranta-alu-
een pensastolle suorittamin siistimistoimenpi-
tein. 

Tarkistetaan alueiden rajaus kaavakartalla.  

Muistutus 10 Kaavoittajan vastine  

a) Ulkoilureitti tulee poistaa omistamani kiinteis-
tön kohdalta. Se aiheuttaisi kohtuutonta häiriö-
tä, reitti kulkee 10–15 metrin etäisyydellä takate-
rassista. Viimeksi, kun kaavaa muutettiin (2004) 
sama polku oli ehdotuksessa mukana. Silloin 
kaupungilta kävi porukkaa paikan päällä katso-
massa ja totesivat että reitti aiheuttaa kohtuu-
tonta häiriötä ja se poistettiin kaavasta. Eikä 
mielestäni tilanne ole muuttunut. 

Yleiskaavassa on linjattu tavoitteelliset virkis-
tyksen pääreitit. Reitti vaatii yleiskaavaa tar-
kemman suunnittelun mm. turvallisuuden, to-
teutettavuuden ja rakentuneen ympäristön 
mukaan. Reitti voi poiketa myös katualueen 
kautta, ei koko matkaa rannan tuntumassa. 
Vuonna 2004 vahvistetun asemakaavan muu-
toksen yhteydessä on muistuttajan rantapo-
lusta antamaan palautteeseen laadittu vastine 
29.7.2003. Asemakaavamuutoksen yhtey-
dessä on päätetty poistaa kaavasta rantapolun 
ohjeellinen merkintä muistuttajan korttelialu-
een kohdalta. Kaupungin taholta on linjattu 
reitin tarpeellisuus yleiskaavassa; Yleiskaava-
kartalla jokirannan osalta esitetään ulkoilu-
reitti -merkintä alueille, joilla reitti on voimassa 
olevassa asemakaavassa esitetty tai muutoin 
toteutettu. 

b) On kohtuutonta, että viheralueiden osuus omis-
tamastani tilasta on noin suuri (44 %). Jokiranta 
on vapaasti käytössä ilman reittiäkin. 

Tilan alueella on ollut voimassa asemakaava 
vuodelta 1966 ja asemakaavan muutos vuodel-
ta 2004. Jo alkuperäisessä kaavassa on ranta-
alue osoitettu laajasti lähivirkistysalueena. 
Joen tulvimisen takia viheralueeksi merkittyä 
ranta-aluetta ei voi osoittaa asumiseen. Muis-
tuttajan hankkiessa tilaa on asemakaava ollut 
lainvoimainen ja osa tilasta jo tuolloin virkis-
tysaluetta.  

Muistutus ei aiheuta muutosta kaavaan. 
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 Ote osayleiskaavaehdotuksesta. Ote voimassa olevasta asemakaavasta. 

Muistutus 11 Kaavoittajan vastine  

a) Kaavaehdotuksessa esitetään jokirannan viher-
alueelle sijoittuvaa virkistysreitistöä/ polkua 
sekä Etelänkyläntien ja Koskitien asuintonttien 
välissä sijaitsevaa viheraluemerkintää poistetta-
vaksi. Pyydämme tarkistamaan, onko ranta-alu-
een virkistysreittiä suunniteltaessa huomioitu 
muistutuksen kohteena olevan alueen ranta-
töyrään korkeuden, joen voimakkaan virtaaman, 
veden syvyyden sekä rantatöyrään eroosion ja 
siitä aiheutuvien ennakoimattomien sortumien 
aiheuttamat turvallisuusriskit. Huomautamme, 
että viheralue ja reitistö kulkevat jo yli 40 vuoden 
ajan vakiintuneiksi pihapiireiksi muodostuneilla 
alueilla lähimmillään vain noin 5 metrin etäisyy-
dellä tonttien asuinarakennuksista. Pyydämme 
jokirantaan ehdotettua virkistysreittiä poistetta-
vaksi ja tarvittaessa siirrettäväksi kulkemaan 
muuta, turvallista reittiä. Joen virtaama on alu-
eella ympäri vuoden hyvin voimakas. Joen sy-
vyys ja virtaama aiheuttavat turvallisuusriskin. 
Rantatöyräs on pääosin jyrkkä, voimakas vir-
taama aiheuttaa eroosiota ja rantatöyrään sortu-
maa. Jokitöyrään läheisyydessä liikkuminen on 
alueella vaarallista, erityisesti lapsille, jotka ei-
vät mainittuja vaaratekijöitä voi tuntea ja tiedos-
taa. Alueen rantaan ei turvallisuussyistä tulisi 
lainkaan ohjata virkistyskäyttöä.  

Yleiskaavan tarkkuudesta johtuen AP-alueisiin 
voi sisältyä asemakaavassa virkistykseen va-
rattavia alueita ja yhteyksiä. Virkistysreitti on 
yleiskaavassa suuntaa antava. Mikäli myöhem-
min tulee tarvetta virkistysreittien kehittämi-
seen, tulee siihen olla mahdollisuus myös kes-
kustan alueella. Tarkemmassa suunnittelussa 
huomioidaan muistutuksessa esiin tuodut nä-
kökohdat turvallisuudesta, eroosiosta ja veden 
virtauksesta. Ennen kaavan hyväksymiskäsit-
telyä huomioidaan tullut palaute virkistysrei-
tistä. Kaupungin taholta on linjattu reitin tar-
peellisuus yleiskaavassa; Yleiskaavakartalla 
jokirannan osalta esitetään ulkoilureitti -mer-
kintä alueille, joilla reitti on voimassa olevassa 
asemakaavassa esitetty tai muutoin toteu-
tettu. Joen tulvimisen takia viheralueeksi mer-
kittyä ranta-aluetta ei voi osoittaa asumiseen, 
vaan ne on kaavakartalla tarkoituksenmu-
kaista osoittaa virkistysalueena. Tulee muis-
taa, että alue on Kalajoen keskusta-aluetta, 
jossa on lainvoimainen asemakaava. Asema-
kaavassa ranta on osoitettu lähivirkistysalu-
eeksi, ei tonttimaaksi. 

b) Ehdotetut muutokset; jokirantaan ehdotettu vir-
kistysreitti sijaitsee siten, että se vapaa-ajan 
käytön lisäksi muodostuisi merkittävässä mää-
rin myös lasten koulumatkareitiksi. Parempi 
vaihtoehto olisi, että reitti ohjattaisiin kulkemaan 
muuta turvallista reittiä, vakiintuneita pihapiirejä 
rikkomatta. Mikäli reitti säilyy kaavassa, kyseiset 
maa-alueet tulisi ostaa tai lunastaa nykyisiltä 
maanomistajilta ja jakaa kaupungin ja nykyisten 
asuintonttien omistajien kesken. Uusi raja vas-
taisi pääosin todellisia käytön mukaisia rajoja, 
ettei pihapiirejä merkittävästi rikottaisi eikä 

Voimassa olevan asemakaavan mukaisen lähi-
virkistysalueen ja erillispientalojen korttelialu-
een rajan siirtäminen esitetyllä tavalla tapah-
tuu asemakaavan muutoksella. Yleiskaavassa 
osoitettu ulkoilureitti on suuntaa antava joki-
rannan mukainen linjaus, jonka toteuttaminen 
vaatii tarkempaa suunnittelua. Reittien tar-
kemmassa suunnittelussa huomioidaan muis-
tutuksessa esiin nostetut turvallisuustekijät, 
jolloin reitti siirtyy pois ranta-alueelta mahdol-
lisesti katuverkkoon. Kaupungin taholta on lin-
jattu reitin tarpeellisuus yleiskaavassa; Yleis-
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polku tulisi kulkemaan pihapiireiksi muodostu-
neilla alueilla lähellä asuinrakennuksia. 

kaavakartalla jokirannan osalta esitetään ul-
koilureitti -merkintä alueille, joilla reitti on voi-
massa olevassa asemakaavassa esitetty tai 
muutoin toteutettu. 

 

 Ote osayleiskaavaehdotuksesta. Ote voimassa olevasta asemakaavasta. 
 

Muistutus 12 Kaavoittajan vastine  

a) Lähes koko rantavyöhyke on merkitty V-2-mer-
kinnällä. Kaavamääräys ei huomioi joen tulvimi-
sen aiheuttamaa rantojen eroosiota, jota puusto 
ja kasvillisuus hillitsevät. Pysyvä ja kiinteäjuuri-
nen kasvillisuus on välttämätöntä joen rannoilla 
eroosion estämiseksi, etenkin jyrkkäpenkerei-
sillä osilla ja koskipaikoilla. V-2-määräykseen 
tulee lisätä esimerkiksi; ”Jyrkkäpenkereisillä ja 
eroosioalttiilla paikoilla rannan puusto ja kas-
villisuus tulee säilyttää mahdollisimman suo-
jaavana.” 

Jokirannan ilme on nykyisin pääosin avoin tai 
puoliavoin. V-2-määräyksellä torjutaan ranta-
maiseman umpeenkasvua. Näkymien huomi-
oiminen ei ole uhkana eroosioalttiiden ranto-
jen kasvillisuuden säilyttämiselle, sillä uusia 
näkymälinjoja tulee avata vain ”mahdollisuuk-
sien mukaan”. Penkerettä sitova kasvusto voi 
olla myös matalaa, ja maaston korkeusvaihte-
luiden ansiosta korkeampikaan kasvillisuus ei 
välttämättä peitä tärkeitä näkymiä. Muistutuk-
sen perusteella ei kaavaan ole tarpeen tehdä 
muutoksia. 

b) Kaavassa ei huomioida mahdollisuuksia, joita 
kaupungin maankäytön suunnittelussa on luon-
non monimuotoisuuden köyhtymisen hidasta-
miseksi tehtävissä. Jatkuvasti ajellut nurmikot ja 
huolitellut puisto- ja viheralueet voisivat olla 
huomattavasti monimuotoisempia ja luonnonti-
laisempia tarjoten mm. pölyttäjähyönteisille so-
veliasta elinpiiriä. Tämän voisi huomioida ylei-
sissä kaavamääräyksissä esim. viidennessä 
kappaleessa lisäämällä määräykseen seuraa-
vaa; ”Näillä alueilla tulee ensisijaisesti pyrkiä 
säilyttämään luonnon monimuotoisuutta yllä-
pitävä luontainen kasvillisuus ja mahdollisuuk-
sien mukaan perustaa alueita, joita ei niitetä 
kuin korkeintaan kahdesti vuodessa.” Lisäys vä-
hentäisi kaupungin viheralueiden hoitotarvetta 
ja -kustannuksia, turvaisi luonnon monimuotoi-
suutta, mutta ei vähentäisi alueiden viihtyisyyttä 
ja virkistyskäyttömahdollisuuksia. Alueita voi 
hoitaa esim. lammas- tai hevoslaitumina tai niit-
tyinä, jotka vähentävät kuntaa työllistävien ja 
esim. kuivuudesta nopeasti kärsivien nurmikoi-
den määrää. Näin kunta huomioisi uusien maa-
ilmanlaajuisten lajien uhanalaistumisesta ja 

Osayleiskaava-alueesta lähes 300 hehtaaria 
(hieman yli 9%) on osoitettu erilaisina virkis-
tysalueina. Vain murto-osa tästä on rakennettu 
puistomaiseksi, nurmikkoiseksi alueeksi, jolla 
on myös toiminnallista tarvetta virkistyskäyt-
töä ajatellen.  Valtaosa rannoista on luonnonti-
laisen kaltaista ranta-aluetta, osalla ranta-alu-
etta on käytetty myös lampaiden laiduntamista 
alueen hoitomuotona. Laiduntaminen tarvit-
see kuitenkin yksityisten maanomistajien lu-
van. Luonnon monimuotoisuuden huomioimi-
nen virkistysalueiden hoidossa on kuitenkin 
entistä tärkeämpää tiivistyvässä kaupunkiym-
päristössä. Tarkemmin asia tarkastellaan ase-
makaavoituksen sekä virkistysalueiden suun-
nittelun ja hoidon yhteydessä, jossa voidaan 
määritellä esitetyllä tavalla alueiden käyttöä, 
kuin myös mahdollisia hulevesien käsittelyyn 
liittyviä toimenpiteitä. Esitetyn mukainen li-
säys ei ole tarpeen yleiskaavatasolla. 
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monimuotoisuuden köyhtymisestä julkaistujen 
raporttien tuloksia ja suosituksia. 

c) Joen eteläpuolelle jokivarteen V- ja V-2 -alueille 
ehdotettu ulkoilureitti tulisi kulkemaan yksityis-
ten asukkaiden piha-alueilla. Reitin siirtäminen 
ylemmäs pois tulva-alueen ja eroosion kulutta-
malta rannalta aiheuttaisi asukkaille kiusallista 
kotirauhan häiriintymistä ja väljempään asumis-
muotoon hakeutuneiden asukkaiden asumis-
viihtyvyyden huomattavaa heikkenemistä. Tämä 
vähentäisi myöskin kiinteistöjen arvoa. Esitys; 
yhtenäinen rannan suuntainen reitti Nuoraojan 
suuntaan ja Myllynrannanpuiston väliltä poiste-
taan kokonaan. 

Tulee muistaa, että alue on Kalajoen keskusta-
aluetta, jossa on lainvoimainen asemakaava. 
Asemakaavassa ranta on osoitettu lähivirkis-
tysalueeksi, ei tonttimaaksi, mikä huomioiden 
katsotaan, ettei yleiskaava vähennä kiinteistö-
jen arvoa. Yleiskaavassa on linjattu tavoitteelli-
set virkistyksen pääreitit. Reitti vaatii yleiskaa-
vaa tarkemman suunnittelun mm. turvallisuu-
den, toteutettavuuden ja rakentuneen ympä-
ristön mukaan. Reitti voi poiketa myös katualu-
een kautta, ei koko matkaa rannan tuntu-
massa. Mikäli myöhemmin tulee tarvetta vir-
kistysreittien kehittämiseen, tulee siihen olla 
mahdollisuus myös keskustan alueella. Kau-
pungin taholta on linjattu reitin tarpeellisuus 
yleiskaavassa; Yleiskaavakartalla jokirannan 
osalta esitetään ulkoilureitti -merkintä alueille, 
joilla reitti on voimassa olevassa asemakaa-
vassa esitetty tai muutoin toteutettu. 

Muistutus 13 Kaavoittajan vastine  

 
Omistamiemme kiinteistöjen alueiden AM- ja V-
2 puistoksi kaavoitus aiheuttaa suunnitelmil-
lemme kohtuutonta haittaa. Tila on perinteisesti 
hevostila. Suunnitelmissa on perustaa hevos-/ 
ratsastustila ja tallitiloja on remontoitu tulevai-
suutta varten. Peltotila tullaan tulevaisuudessa-
kin tarvitsemaan maatalouskäyttöön, joka tulee 
ottaa huomioon kaavamuutoksessa. 

Alueella on voimassa oleva asemakaava. Yleis-
kaavassa on esitetty Kalajoen ranta-alueilla 
pääosin voimassa olevan asemakaavan mukai-
nen merkintä. Muistutuksen mukainen maan-
käyttö tarkastellaan asemakaavan muutok-
sella. Omistamansa maa-alueen käyttäminen 
laidunmaana on mahdollista yleiskaavamer-
kinnästä huolimatta. Muistutuksen perus-
teella ei kaavaan ole tarpeen tehdä muutoksia. 

Muistutus 14 Kaavoittajan vastine  

 
Tontilla oleva puiston osuus pienemmäksi ja 
rantapolku pois. Maatalouden loputtua tontilleni 
kulku omaa tietä eikä yhteispihan kautta. Onko 
vaihtoehtoja. 

Yleiskaavassa on linjattu tavoitteelliset virkis-
tyksen pääreitit. Reitti vaatii yleiskaavaa tar-
kemman suunnittelun mm. turvallisuuden, to-
teutettavuuden ja rakentuneen ympäristön 
mukaan. Reitti voi poiketa myös katualueen 
kautta, ei koko matkaa rannan tuntumassa. 
Kaupungin taholta on linjattu reitin tarpeelli-
suus yleiskaavassa; Yleiskaavakartalla jokiran-
nan osalta esitetään ulkoilureitti -merkintä alu-
eille, joilla reitti on voimassa olevassa asema-
kaavassa esitetty tai muutoin toteutettu. 
Muilta osin muistutuksessa mainitut muutok-
set ratkaistaan asemakaavan muutoksella. 

Muistutus 15 Kaavoittajan vastine  

 
Joki virtaa korkean törmän alapuolella ja suun-
niteltu reitistö tulisi suoraan asukkaiden ikku-
noiden alle. Vastustamme tätä suunnitelmaa, 
asukkaiden yksityisyys ja viihtyvyys olisi lopulli-
sesti poissa. Jokimaisema on jo kärsinyt vasta-
rannalle tehdyn tulvavallin seurauksena, vir-
taama siirtyi syömään eteläpuolisen rannan 

Yleiskaavassa on linjattu tavoitteelliset virkis-
tyksen pääreitit. Reitti vaatii yleiskaavaa tar-
kemman suunnittelun mm. turvallisuuden, to-
teutettavuuden ja rakentuneen ympäristön 
mukaan. Reitti voi poiketa myös katualueen 
kautta, ei koko matkaa rannan tuntumassa. 
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pengertä. Tulvat ovat syövyttäneet rannan pi-
lalle. 

Kaupungin taholta on linjattu reitin tarpeelli-
suus yleiskaavassa; Yleiskaavakartalla jokiran-
nan osalta esitetään ulkoilureitti -merkintä alu-
eille, joilla reitti on voimassa olevassa asema-
kaavassa esitetty tai muutoin virkistysalueelle 
toteutettu. 

Muistutus 16 Kaavoittajan vastine  

 
Vastustan rantapolun rakentamista kiinteistöni 
alueelle ja pyydän VL-merkinnän poistamista.  
Perustelut; PL 15 § omaisuuden suoja ja PL 22 § 
perusoikeuksien turvaaminen. Jokaisen omai-
suus on turvattu. Ainoana poikkeuksena maini-
taan pakkolunastus, jonka tulee perustua lakiin. 
Kaupunki ei ole esittänyt osayleiskaavan selos-
tuksessa sellaista lainvoimaista tarvetta, mihin 
se tarvitsisi yksityisten ihmisten kiinteistöjä tai 
niiden tarkoituksen muuttamista kaupungin 
yleisiin tarpeisiin viheralueiksi. Euroopan ihmis-
oikeussopimus takaa omaisuudensuojan. Julki-
sen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ih-
misoikeuksien toteutuminen. Kiinteistölle on 
suunnitelma rakentaa omakotitalo, jonka vuoksi 
tontin hankinta ja lohkominen on suoritettu. 

Liitteenä on luovutussopimus katualueesta 
karttoineen vuodelta 2004. 

Tulee muistaa, että alue on Kalajoen keskusta-
aluetta, jossa on lainvoimainen asemakaava. 
Asemakaavassa ranta on osoitettu lähivirkis-
tysalueeksi, ei tonttimaaksi. Ohjeellinen reitti 
on osoitettu asemakaavassa. Tältä osin yleis-
kaavassa ei esitetä poikkeavaa maankäyttöä. 
Keskusta-alueen tuntumassa kaikki Kalajoen 
ranta-alueet on osoitettu lähivirkistysalueeksi 
myös asemakaavassa. Poikkeuksena Santa-
holman alueen pientalotontit. Yleiskaavassa ei 
esitetä tästä poikkeavaa merkintää. Omakoti-
talon rakentaminen on mahdollista asemakaa-
van mukaiselle tontille yleiskaavassa rantaan 
osoitetusta virkistysalueesta riippumatta. 
Joen tulvimisen takia viheralueeksi merkittyä 
ranta-aluetta ei voi osoittaa asumiseen.  

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen 
osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön 
yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen 
yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään 
tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan 
tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoi-
tuksen ja muun suunnittelun sekä rakentami-
sen ja muun maankäytön perustaksi. (MRL 35 
§) 

Kaupungin taholta on linjattu reitin tarpeelli-
suus yleiskaavassa; Yleiskaavakartalla jokiran-
nan osalta esitetään ulkoilureitti -merkintä alu-
eille, joilla reitti on voimassa olevassa asema-
kaavassa esitetty tai muutoin toteutettu. 

Merkitään liite tiedoksi. Yleiskaava on yleispiir-
teinen suunnitelma, ulkoilureitin toteuttami-
nen vaatii tarkemman suunnittelun. 

 

 Ote osayleiskaavaehdotuksesta. Ote voimassa olevasta asemakaavasta. 
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Muistutus 17 Kaavoittajan vastine  

a) Me kaikki, lähes 100 % kiinteistön omistajista 
vastustamme 8-tien sillalta Saarisillalle asti 
kiinteistöjemme muuttamista viher- ja virkistys-
alueeksi sekä ulkoilureitiksi. Vaadimme, että V-
2 merkintä poistetaan kiinteistöiltämme.  
Vastustamme myös ulkoilureittien rakentamista 
ranta-alueellemme sekä kevyen liikenteen sillan 
rakentamista joen yli. Nämä loukkaavat kiinteis-
tön omistajien yksityisyyttä. Kiinteistöjemme 
omistus rajoittuu Kalajoen rantaan. Peruste-
luina PL 15 § omaisuuden suoja ja PL 22 § pe-
rusoikeuksien turvaaminen. Jokaisen omaisuus 
on turvattu. Ainoa poikkeus pakkolunastus. 
Kaupunki ei ole esittänyt osayleiskaavan selos-
tuksessa sellaista lainvoimaista tarvetta, mihin 
se tarvitsisi yksityisten ihmisten kiinteistöjä tai 
niiden tarkoituksen muuttamista kaupungin 
yleisiin tarpeisiin viheralueiksi. Euroopan ihmis-
oikeussopimus takaa omaisuudensuojan. Julki-
sen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ih-
misoikeuksien toteutuminen. Kalajoen kaupun-
gin tulee noudattaa näitä perusoikeuksia. Pe-
rustuslain mukaiseen omistusoikeuteen kuulu-
vat hallintaoikeus, luovutusoikeus ja omistajan 
suoja. Näistä emme luovu. Kiinteistön omista-
jalla on täysi oikeus määrätä omistamastaan 
kiinteistöstä ja hänellä on lähtökohtaisesti täysi 
hallinta omistamaansa kiinteistöön. Kiinteistön 
omistusoikeus ja hallintaoikeus on omistajalla. 
Omistajalla on oikeus luovuttaa kiinteistönsä 
eteenpäin, eli myydä tai lahjoittaa se. Allekirjoit-
taneet eivät luovuta omistamiaan rantakiinteis-
töjä viheralueeksi eikä rantapoluiksi Kalajoen 
kaupungin yleiseen käyttöön. Jokamiehenoi-
keuden perusteellakaan ei voi mennä asumus-
ten pihoille eikä pelloille. 

 
 

Tulee muistaa, että alue on Kalajoen keskusta-
aluetta, jossa on lainvoimainen asemakaava. 
Yleiskaavalla ei olla muuttamassa kiinteistöille 
merkittyä, asemakaavassa osoitettua virkistys-
aluetta laajemmaksi, kuin se voimassa ole-
vassa asemakaavassa on osoitettu. Yleiskaava 
noudattaa asemakaavan mukaista rajausta ra-
kentamisen alueen ja lähivirkistysalueen 
osalta. Yleiskaava ei ole ristiriidassa voimassa 
olevaan asemakaavaan nähden. V-2-merkin-
tää ei poisteta yleiskaavasta, sillä Kalajoen 
rannat on pääsääntöisesti asemakaavoituksen 
yhteydessä virkistysalueiksi tarkemmin kaa-
voitettu huomioiden myös joen tulvimisen 
asettamat rajoitukset.  

Yleiskaavassa on linjattu tavoitteelliset virkis-
tyksen pääreitit. Reitti vaatii yleiskaavaa tar-
kemman suunnittelun mm. turvallisuuden, to-
teutettavuuden ja rakentuneen ympäristön 
mukaan. Reitti voi poiketa myös katualueen 
kautta, ei koko matkaa rannan tuntumassa. 
Kaupungin taholta on linjattu reitin tarpeelli-
suus yleiskaavassa; Yleiskaavakartalla jokiran-
nan osalta esitetään ulkoilureitti -merkintä alu-
eille, joilla reitti on voimassa olevassa asema-
kaavassa esitetty tai muutoin toteutettu. Ke-
vyen liikenteen sillan rakentaminen vaatii tar-
kemman suunnittelun. Yleiskaavatasolla esi-
tetään sillan ohjeellinen sijainti, joka tarkentuu 
tarkempien selvitysten mukaan. Sillan raken-
tamisesta ei ole tehty päätöksiä. Yleiskaavalla 
luodaan mahdollisuuksia, mikäli tarve sillan 
rakentamiseen myöhemmin ilmenee. Sillalta 
kevyen liikenteen reitti on esitetty jatkumaan 
voimassa olevan asemakaavan mukaista ke-
vyen liikenteen väylää pitkin kirkon suuntaan. 
Suurin osa Kalajoen keskustan jokirannoista 
on asemakaavoitettu lähivirkistysalueiksi. 
Maanomistus voi edelleen olla asukkailla, sillä 
kaupungilla ei ole tarvetta lunastaa alueita it-
selleen. Kaupungin alueella on sekä yksityistä, 
että kaupungin maanomistusta. Kaupungille 
on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty 
tehtäväksi huolehtia alueiden käytön suunnit-
telusta, rakentamisen ohjauksesta ja valvon-
nasta alueellaan sekä maapolitiikan harjoitta-
misesta.  

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen 
osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön 
yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen 
yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään 
tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan 
tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoi-
tuksen ja muun suunnittelun sekä rakentami-
sen ja muun maankäytön perustaksi. (MRL 35 
§) 
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 Ote osayleiskaavaehdotuksesta. Ote voimassa olevasta asemakaavasta. 

b) Useat kiinteistön omistajat ovat ostaneet kiin-
teistöt asumistarkoitukseen. 

Asuminen on mahdollista asemakaavan mu-
kaisella tontilla. Yleiskaavassa ei esitetä poik-
keavaa merkintää asemakaavamerkintään 
nähden. 

c) Viheralueen ja ulkoilureitistön muodostaminen 
aiheuttaisi alueella lisääntyvää rauhattomuutta. 
Silta joen yli lisäisi roskaamista asumusten lä-
heisyydessä sekä ilkivallalle alttiita paikkoja. 

Tulee muistaa, että alue on Kalajoen keskusta-
aluetta, jossa on lainvoimainen asemakaava. 
Suunnittelussa huomioidaan yleinen virkistys-
tarve, kuin myös rakentunut ympäristö. Päätök-
siä sillan rakentamisesta ei ole tehty. Sillan ra-
kentaminen vaatii yleiskaavaa tarkemman 
suunnittelun. 

d) Kiinteistöjemme arvo laskee, jos viheralue ja ul-
koilureitistöt rakennettaisiin kiinteistöillemme 
ja kaavoitetaan puistoalueeksi. 

Jokirantoja on voimassa olevassa asemakaa-
vassa osoitettu lähivirkistysalueiksi. Yleis-
kaava ei ole ristiriidassa voimassa olevan ase-
makaavan kanssa, vaan noudattaa kyseisellä 
paikalla rakentamisalueen ja viheralueiden 
osalta ranta-alueella asemakaavan mukaisia 
rajauksia. Asemakaava alueella on vuodelta 
1983. Yleiskaavan ei katsota alentavan kiinteis-
töjen arvoa. 

e) Miten on mahdollista, että kaupunki suunnitte-
lee ulkoilureitistöä ja viheralueita asukkaiden 
omistamille maille ilman heidän kuulemistaan 
ja maiden lunastusta.  

Kaupunki vastaa maankäytön suunnittelusta 
alueellaan. Alueella on voimassa asemakaava, 
jossa virkistysalue on osoitettu. Yleiskaava on 
yleispiirteinen suunnitelma, jonka aluerajauk-
set osoitetaan tarkemmin asemakaavoituk-
sella.  

Kaavahanke on kuulutettu vireille kaupungin 
kotisivuilla ja Kalajokiseutu- lehdessä 
5.6.2014. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 
15.1.–13.2.2015 välisen ajan, jolloin mielipiteen 
on voinut esittää. Luonnoksen nähtäville aset-
tamisesta on kuulutettu kaupungin kotisivuilla 
ja Kalajokiseutu -lehdessä 15.1.2015. Yleisöti-
laisuus pidettiin 21.1.2015. Ehdotusaineiston 
nähtäville asettamisesta tiedotettiin Kalajoki-
seutu-lehdessä 29.5.2019 ja kaupungin kotisi-
vuilla sekä lisäksi Teknisten palveluiden face-
book-sivuilla ja ulkopaikkakuntalaisia kirjeitse. 
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Yleisötilaisuus pidettiin 11.6.2019 klo 14–18 Ka-
lajoen kaupungin kirjastossa, jonne kuntalai-
silla oli mahdollisuus tulla tutustumaan kaava-
aineistoon ja esittämään kysymyksiä. Tilaisuu-
det on tarkoitettu asukkaiden kuulemista var-
ten. 

f) Kaupungin tulisi hankkia viher- ja virkistysalueet 
vapailta markkinoilta. 

Kaupunki harjoittaa vapaaehtoista maanhan-
kintaa tarpeen mukaan asettamansa tavoitteet 
huomioiden. 

g) Kalajoen varrella on hyvät kävely- ja pyörätiet jo-
envarren molemmin puolin keskustasta Tyn-
gälle saakka. Rantakaistale ei sovellu yleiseen 
käyttöön, virkistyskäyttöön, viheralueeksi eikä 
siihen sovellu vaellusreitti tai polku, koska alu-
eella on tulvavaara keväisin sekä runsassatei-
sina aikoina. Tulvapengerrys on lisännyt eroo-
siota vastarannalla. Osa jokirannasta, johon ul-
koilureittiä on kaavoitettu, on erittäin jyrkkää, jo-
ten se on myös vaarallinen yleiseksi ulkoilurei-
tiksi. 

Joen tulvimisvaaran vuoksi ranta-alueelle ei 
voida osoittaa asumisen aluetta. Yleiskaa-
vassa on linjattu tavoitteelliset virkistyksen 
pääreitit. Reitti vaatii yleiskaavaa tarkemman 
suunnittelun mm. turvallisuuden, toteutetta-
vuuden ja rakentuneen ympäristön mukaan. 
Reitti voi poiketa myös katualueen kautta, ei 
koko matkaa rannan tuntumassa, jolloin lä-
hellä rantapenkkaa olevat tontit tarkastellaan 
suunnittelun yhteydessä. Kaupungin taholta 
on linjattu reitin tarpeellisuus yleiskaavassa; 
Yleiskaavakartalla jokirannan osalta esitetään 
ulkoilureitti -merkintä alueille, joilla reitti on 
voimassa olevassa asemakaavassa esitetty tai 
muutoin toteutettu. 

h) Kiinteistöistä on jo aikaisemmin pakkolunas-
tettu osa kevyen liikenteen reittiä varten. On 
kohtuutonta, että samasta kiinteistöstä otetaan 
jälleen osa virkistys- ja ulkoilureitin käyttöön. 

Yleiskaavan perusteella ei kaupunki ole pakko-
lunastamassa virkistysalueita. Alueella on voi-
massa oleva asemakaava vuodelta 1983, jonka 
mukaista katualuetta on lunastettu katualueen 
rakentamista varten. Asemakaavan mukaisten 
virkistysalueiden lunastamisesta ei ole kau-
pungilla tehty päätöksiä, eikä niiden lunasta-
minen ole ensisijainen kaupungin tavoite. Kiin-
teistöjä hankittaessa on hyvä tutustua voi-
massa olevaan asemakaavaan ja siinä esitet-
tyihin merkintöihin. 

i) Alueelle suunniteltiin 15 vuotta sitten polkuja ja 
yleistä aluetta, mutta suunnitelmasta luovuttiin 
rantakiinteistöjen omistajien vastustuksen 
vuoksi. 

Merkitään tiedoksi. 

j) Perustuslaki takaa sen, että asukkaiden mieli-
pide tulee ottaa huomioon kuntien päätöksissä. 
Kunnallisdemokratian toteutuminen myös käy-
tännössä takaa kaupunkilaisten viihtyvyyden 
paikkakunnalla. Vaadimme, että näin vahva 
asukkaiden ja ranta-alueen kiinteistön omista-
jien vastustus kaavaehdotukseen otetaan huo-
mioon osayleiskaavaa koskevassa päätöksente-
ossa. 

Ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä huomioi-
daan tullut palaute ja laaditaan siihen vastine. 
Kaupungin taholta on linjattu reitin tarpeelli-
suus yleiskaavassa; Yleiskaavakartalla jokiran-
nan osalta esitetään ulkoilureitti -merkintä alu-
eille, joilla reitti on voimassa olevassa asema-
kaavassa esitetty tai muutoin toteutettu. Yleis-
kaavassa osoitettu virkistysalue ei poikkea voi-
massa olevan asemakaavan mukaisesta lähi-
virkistysalueesta pois lukien Rinnetien osuus. 
Suurin osa Kalajoen keskustan jokirannoista 
on asemakaavoitettu lähivirkistysalueiksi.  
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Muistutus 18 Kaavoittajan vastine  

a) Pidän hyvänä, että Kalajoen keskustaa kehite-
tään ja osayleiskaavaa päivitetään. Pitää kuiten-
kin kunnioittaa kiinteistöjen omistajia, vaalia 
ajan saatossa muodostuneita vakiintuneita käy-
täntöjä ja perinteitä, mutta myös sallia nykyajan 
asumisen vaatimia toimenpiteitä tehtäväksi ra-
kennuskantaan, jotta kylä pysyy asuttuna ja elä-
vänä.   

Merkitään tiedoksi. 

b) Kohteen K277 suojeluesitys; Vaadin, että sivulla 
95 esitetty numeron K277 suojelu poistetaan 
kokonaan. Päärakennus on laajennettu ja pe-
ruskorjattu 1980-luvulla sen ajan menetelmin. 
Laajennus on iso osa rakennusta eikä ole suoje-
lemisen arvoinen. Laajennus on pilannut raken-
nuksen mahdolliset kulttuurihistorialliset piir-
teet. Vanhaa osaa on peruskorjattu sen ajan me-
netelmin ja on havaittavissa kosteusvaurioita, 
jotka ovat tulleet kattorakenteiden läpi hirsirun-
koon. Runkoon lisätty muovikerros on aiheutta-
nut ajan saatossa ongelmia ja vaurioita. Päära-
kennuksella on maapohja ilman kunnon kivijal-
kaa. Hirsirunko on korjauskelvoton. Pihapiirin 
muut rakennukset ovat romahtamispisteessä. 
Nykytilassaan päärakennus ja ulkorakennukset 
eivät vastaa nykyajan asumisen vaatimuksia ja 
ovat asumiskelvottomia ja terveydelle vaaralli-
sia. En pidä perusteltuna, että rakennuksia suo-
jellaan esitetyllä tavalla. 

Osayleiskaavan rakennusinventointi on laadit-
tu vuonna 2013. Inventoinnissa on todettu ra-
kennukseen tehty laajennus, vuonna 1983 
tehty peruskorjaus sekä muita myöhempiä 
muutoksia. Näistä huolimatta rakennuksella 
on katsottu olevan rakennus- ja kulttuurihisto-
riallista sekä maisema-/kaupunkikuvallista ar-
voa. Suojeltavaksi on esitetty myös muuttu-
neita kohteita, joiden alkuperäinen ilme on 
mahdollista palauttaa myöhemmissä korjauk-
sissa. Osayleiskaavatasoiseen inventointiin ei 
ole sisältynyt kuntokartoitusta eikä tämän koh-
teen osalta ole saatu tarkempaa tietoa raken-
nuksen sen hetkisestä kunnosta. Muutetaan 
kohdemerkintä: ”Rakennus tai rakennusryh-
mä, jolla on kylä- tai kaupunkikuvallista ar-
voa. Kohteen mahdollinen suojelu tulee selvit-
tää asemakaavoituksen yhteydessä.” Asema-
kaavan muutoksen yhteydessä selvitetään 
suojelun edellytykset rakennuksen kunto huo-
mioiden. 

c) Kalajoen rantaan osoitettua ulkoilureittiä silto-
jen väliin ei tule osoittaa/rakentaa. Rannan käyt-
tö on vakiintunut vuosikymmenien kuluessa si-
ten, että kiinteistöjen omistajat ovat asuneet ja 
eläneet kiinteistöä rantaan saakka. Jos rantaan 
osoitetaan yleinen ulkoilureitti, tämä perintei-
nen, ajan saatossa vakiintunut elämäntapa ja 
muoto vaarantuu ja katoaa. Kaavaehdotus pääs-
tää ulkoilijat toisten takapihoille kulkemaan ja 
töllistelemään, mikä on kiinteistön omistajille 
rasite. Joki muovaa joka vuosi rantaa ja kiinteät 
polut eivät tule säilymään paikallaan rannassa. 

Yleiskaavassa on linjattu tavoitteelliset virkis-
tyksen pääreitit. Reitti vaatii yleiskaavaa tar-
kemman suunnittelun mm. turvallisuuden, to-
teutettavuuden ja rakentuneen ympäristön 
mukaan. Reitti voi poiketa myös katualueen 
kautta, ei koko matkaa rannan tuntumassa, jol-
loin lähellä rantapenkkaa olevat tontit tarkas-
tellaan suunnittelun yhteydessä. Mikäli myö-
hemmin tulee tarvetta virkistysreittien kehittä-
miseen, tulee siihen olla mahdollisuus myös 
keskustan alueella. Kaupungin taholta on lin-
jattu reitin tarpeellisuus yleiskaavassa; Yleis-
kaavakartalla jokirannan osalta esitetään ul-
koilureitti -merkintä alueille, joilla reitti on voi-
massa olevassa asemakaavassa esitetty tai 
muutoin toteutettu. 

Tulee muistaa, että alue on Kalajoen keskusta-
aluetta, jossa on lainvoimainen asemakaava. 
Asemakaavassa ranta on osoitettu lähivirkis-
tysalueeksi, ei tonttimaaksi. 

Muistutus 19 Kaavoittajan vastine  

 
Kaavaehdotuksessa on esitetty ulkoilureittejä 
Aukonsaaresta Nuoraojan seudulle eteläpuo-

Yleiskaavassa on linjattu tavoitteelliset virkis-
tyksen pääreitit. Reitti vaatii yleiskaavaa tar-
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lelle jokea sekä kevyen liikenteen siltoja vt 8 sil-
lan ylä- ja alapuolelle. Tällä alueella on yksityis-
ten maanomistajien asemakaavan mukaisia 
omakotitontteja miltei jyrkkään jokirantaan asti 
ja siitä ihan rannassa ja joessa jakokunnan yh-
teisaluetta. Paikoin on leveämpiä alueita yhteis-
aluetta. Ranta-alueilla on pienimuotoisen kalas-
tuksen johdosta ja muutenkin ihmisten kulke-
mista, josta ei ole ollut ristiriitoja. Jos ranta-alu-
eelle muodostetaan yleinen ulkoilureitti, saattaa 
se aiheuttaa suurta haittaa yhteisalueen käy-
tölle ja varsinkin omakotiasukkaille, joiden ase-
makaavan mukaiset tontit ulottuvat lähelle jyrk-
kää rantapenkerettä ja kapea yhteisalue joutuisi 
kokonaan ulkoilureitin käyttöön. Haitta uhkaa 
myös mopojen ja muiden moottorikäyttöisten 
laitteiden käytöstä mahdollisesti luvattomasti-
kin. Esitämme, että reittejä ei osoiteta Kalajoen 
rantaan asti ulottuvien asemakaavan mukaisten 
tonttien kohdalle, joka on miltei kokonaan Nuo-
raojan ja Vt 8 sillan väli ja siitä Holmanperän 
suuntaan eikä myöskään rannan muutoin piha-
alueita käsittävien asuinpaikkojen kohdalle. Jo-
kirannoilla on hyvin virkistyskäyttöön sopivia 
jaksoja, joissa ulkoilureitit eivät häiritse asuk-
kaita ja jotka eivät olisi houkuttelevia sinänsä lu-
vattomalle villille moottorikulkuneuvojen käy-
tölle. Pidämme tärkeänä, että kaavoituksella ei 
muodostettaisi alueen asukkaille haittaa vaan 
tarpeellista maankäyttöä osoitettaisiin sellaisiin 
paikkoihin, missä niistä ei olisi edellä esiin tuo-
tuja haittoja. Muistuttajalla on sopivia alueita 
tällaisten reittien osoittamiseen. 

kemman suunnittelun mm. turvallisuuden, to-
teutettavuuden ja rakentuneen ympäristön 
mukaan. Reitti voi poiketa myös katualueen 
kautta, ei koko matkaa rannan tuntumassa, jol-
loin lähellä rantapenkkaa olevat tontit tarkas-
tellaan suunnittelun yhteydessä. Kaupungin 
taholta on linjattu reitin tarpeellisuus yleiskaa-
vassa; Yleiskaavakartalla jokirannan osalta esi-
tetään ulkoilureitti -merkintä alueille, joilla 
reitti on voimassa olevassa asemakaavassa 
esitetty tai muutoin toteutettu. 

Tulee muistaa, että alue on Kalajoen keskusta-
aluetta, jossa on lainvoimainen asemakaava. 
Asemakaavassa ranta on osoitettu lähivirkis-
tysalueeksi, ei tonttimaaksi. 

Yleiskaavalla ei katsota aiheutettavan kohtuu-
tonta haittaa yksittäisille maanomistajille. 
Yleiskaavan mittakaavasta johtuen reitistöt on 
esitetty ohjeellisina linjoina koko yleiskaava-
alueen maankäyttö ja tavoitteet huomioiden. 
Reitistöjen sijainti tarkentuu tarkemmassa 
suunnittelussa, missä huomioidaan turvalli-
suus, toteutettavuus sekä rakentunut ympä-
ristö ja asutus. 

 

Muistutus 20 Kaavoittajan vastine  

a) Emme hyväksy tonttimme rantaan suunniteltua 
ulkoilureitti- ja puistosuunnitelmaa. Olemme 
maksaneet joen rannan takia kalliin hinnan ton-
teistamme, emmekä halua menettää yksityi-
syyttämme ja kotirauhaamme sen takia. Kuka 
tahansa voi tulla vaikka kurkistelemaan pihalle 
ja makoilemaan nurmikolle. Enää ei uskalla jät-
tää ulkovarastoon mitään arvokasta tavaraa ja 
ovet täytyy pitää aina lukossa. Emme voi hyväk-
syä tällaista sosialisointia millään hinnalla. On 
erittäin epäoikeudenmukaista, että joistakin 
tonteista ollaan viemässä isoja alueita, kun jois-
takin vain kapeita suikaleita.  

Tulee muistaa, että alue on Kalajoen keskusta-
aluetta, jossa on lainvoimainen asemakaava. 
Asemakaavassa ranta on osoitettu lähivirkis-
tysalueeksi, ei tonttimaaksi. Yleiskaavassa 
osoitettu virkistysalue ei poikkea voimassa 
olevan asemakaavan mukaisesta lähivirkistys-
alueesta pois lukien Rinnetien osuus. Yleis-
kaavassa on linjattu tavoitteelliset virkistyksen 
pääreitit. Reitti vaatii yleiskaavaa tarkemman 
suunnittelun mm. turvallisuuden, toteutetta-
vuuden ja rakentuneen ympäristön mukaan. 
Reitti voi poiketa myös katualueen kautta, ei 
koko matkaa rannan tuntumassa. Kaupungin 
taholta on linjattu reitin tarpeellisuus yleiskaa-
vassa; Yleiskaavakartalla jokirannan osalta esi-
tetään ulkoilureitti -merkintä alueille, joilla 
reitti on voimassa olevassa asemakaavassa 
esitetty tai muutoin toteutettu. 

b) Hankkeesta emme ole kuulleet mitään ennen 
kuin Kalajoen seudussa olevalta mielipidepals-
talta. Tällainen salamyhkäisyys ei ole asiallista 
eikä sopivaa.  

Kaavahanke on kuulutettu vireille kaupungin 
kotisivuilla ja Kalajokiseutu- lehdessä 
5.6.2014. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 
15.1.–13.2.2015 välisen ajan, jolloin mielipiteen 
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on voinut esittää. Luonnoksen nähtäville aset-
tamisesta on kuulutettu kaupungin kotisivuilla 
ja Kalajokiseutu -lehdessä 15.1.2015. Yleisöti-
laisuus pidettiin 21.1.2015. Ehdotusaineiston 
nähtäville asettamisesta tiedotettiin Kalajoki-
seutu-lehdessä 29.5.2019 ja kaupungin kotisi-
vuilla sekä lisäksi Teknisten palveluiden face-
book-sivuilla. Yleisötilaisuus pidettiin 
11.6.2019 klo 14–18 Kalajoen kaupungin kirjas-
tossa, jonne kuntalaisilla oli mahdollisuus tulla 
tutustumaan kaava-aineistoon ja esittämään 
kysymyksiä. Tilaisuuksista on ilmoitettu kau-
pungin kotisivuilla ja Kalajokiseutu-lehdessä 
sekä ehdotusvaiheessa myös Teknisten palve-
luiden facebook-sivuilla ja ulkopaikkakuntalai-
sia kirjeitse. Tilaisuudet on tarkoitettu asukkai-
den kuulemista varten. 

c) Onko ehdotus tarkoituksella julkaistu kesälo-
mien aikaan, että mahdollisimman harva huo-
maisi sitä. Kuka korvaa tonttien arvon alenemi-
sen. 

Kaavaehdotus tulee pitää maankäyttö- ja ra-
kennusasetuksen (MRA 19 §) mukaisesti näh-
tävillä 30 päivän ajan. Kyseinen osayleiskaava 
pidettiin nähtävillä noin 67 päivän ajan, jotta 
kaikilla kesälomalaisilla, niin ulkopaikkakunta-
laisilla kuin paikkakuntalaisillakin olisi mah-
dollisuus tutustua kaava-aineistoon. 

Tulee muistaa, että alue on Kalajoen keskusta-
aluetta, jossa on lainvoimainen asemakaava. 
Asemakaavassa ranta on osoitettu lähivirkis-
tysalueeksi, ei tonttimaaksi. Yleiskaavassa 
osoitettu virkistysalue ei poikkea voimassa 
olevan asemakaavan mukaisesta lähivirkistys-
alueesta pois lukien Rinnetien osuus. Yleis-
kaavan ei katsota alentavan tonttien arvoa. 

Muistutus 21 Kaavoittajan vastine  

a) Ehdotus kävely- ja pyöräilyreitistä jokirantaan 
tuli täytenä yllätyksenä. Mikäli paikallislehden 
yleisöpalstalla ei olisi asiasta mainintaa, olisi 
asia mennyt täysin ohi. Miksi asianomaisia kiin-
teistöjen omistajia ei ole informoitu suunnitel-
masta jokaiseen asianomaisen talouteen jaetta-
valla tiedotteella. Ei kaavaehdotuksia tule käy-
tyä lukemassa läpi, jos ei tiedä, että siellä voi olla 
tekeillä jotain mikä vaikuttaa suoraan omaan yk-
sityiselämään. 

Kaavahanke on ollut ensimmäisen kerran 
luonnoksena nähtävillä 15.1.–13.2.2015, jolloin 
mielipiteen on voinut esittää. Yleisötilaisuus 
pidettiin 21.1.2015. Ulkoilureitti on esitetty Ka-
lajoen ranta-alueille jo luonnosvaiheessa, jol-
loin ilmoittaminen nähtäville asettamisesta on 
tehty Kalajokiseutu -lehdessä ja kaupungin 
kotisivuilla. Ehdotusaineiston nähtäville aset-
tamisesta tiedotettiin Kalajokiseutu-lehdessä 
29.5.2019 ja kaupungin kotisivuilla sekä li-
säksi Teknisten palveluiden facebook-sivuilla. 
Yleisötilaisuus pidettiin 11.6.2019 klo 14–18 Ka-
lajoen kaupungin kirjastossa, jonne kuntalai-
silla oli mahdollisuus tulla tutustumaan kaava-
aineistoon ja esittämään kysymyksiä. Tilaisuu-
desta ilmoitettiin kaupungin kotisivuilla, Kala-
jokiseutu-lehdessä ja Teknisten palveluiden 
facebook-sivuilla. Kaavaehdotuksen nähtäville 
asettamisesta tiedotettiin kirjeitse ulkopaikka-
kuntalaisia maanomistajia, joilla ei ole mahdol-
lisuutta paikallisen tiedottamisen saamiseen. 
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b) Miten on mahdollista, että esitetään yleistä kul-
kureittiä yksityisten ihmisten takapihoille ilman, 
että asiasta tiedotetaan kunnolla. Etelänkylän-
tiellä on liikenteen määrä noussut merkittävästi 
sen jälkeen, kun Kalajoentiestä tehtiin susi ja 
yhä useampi kiertää Etelänkyläntien kautta vält-
tääkseen kapean ja hidastetöyssyisen Kalajo-
entien. Nyt pitäisi sietää vielä melua ja häiriötä 
itse Etelänkyläntien lisäksi omalla takapihalla. 
Suunnitelmalla menee viimeinenkin yksityisyys 
ja rauha omalta pihalta puhumattakaan mitä se 
tarkoittaisi kiinteistön arvolle. Ulkoilureitti taka-
pihalla lisäisi turvattomuuden tunnetta ja myös 
pihalla oleva omaisuus tulisi olemaan vaarassa. 
Olen huolissani siitä, millaista porukkaa alkaisi 
hengailemaan käytännössä takapihallani sekä 
tästä aiheutuvista häiriöistä ja vaaratilanteista. 
Onko tällainen menettelytapa laillista. Miten eh-
dotus on käytännössä suunniteltu toteutetta-
vaksi, jos se menisi läpi. Oman tonttini kohdalla 
jokitörmä on korkea ja pudotus jokeen on jyrkkä. 
Paikka on kaikkea muuta kuin sopiva ja turvalli-
nen suunniteltuun käyttöön. Kevättulvien ai-
kaan veden pinta saattaa nousta myös korkealle. 
Haluan, että vastalauseeni kirjataan ylös ja toi-
von aiheesta myös yhteydenottoa ja lisäinfor-
maatiota. 

 

Kaavahanke on kuulutettu vireille kaupungin 
kotisivuilla ja Kalajokiseutu- lehdessä 
5.6.2014. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 
15.1.–13.2.2015 välisen ajan, jolloin mielipiteen 
on voinut esittää. Luonnoksen nähtäville aset-
tamisesta on kuulutettu kaupungin kotisivuilla 
ja Kalajokiseutu -lehdessä 15.1.2015. Yleisöti-
laisuus pidettiin 21.1.2015. Ehdotusaineiston 
nähtäville asettamisesta tiedotettiin Kalajoki-
seutu-lehdessä 29.5.2019 ja kaupungin kotisi-
vuilla sekä lisäksi Teknisten palveluiden face-
book-sivuilla. Yleisötilaisuus pidettiin 
11.6.2019 klo 14–18 Kalajoen kaupungin kirjas-
tossa, jonne kuntalaisilla oli mahdollisuus tulla 
tutustumaan kaava-aineistoon ja esittämään 
kysymyksiä. Tilaisuuksista on ilmoitettu kau-
pungin kotisivuilla ja Kalajokiseutu-lehdessä 
sekä ehdotusvaiheessa myös Teknisten palve-
luiden facebook-sivuilla ja ulkopaikkakuntalai-
sia kirjeitse. Tilaisuudet on tarkoitettu asukkai-
den kuulemista varten. 

Yleiskaavassa osoitettu virkistysalue ei poik-
kea voimassa olevan asemakaavan mukai-
sesta lähivirkistysalueesta pois lukien Rinne-
tien osuus. Suurin osa Kalajoen keskustan jo-
kirannoista on asemakaavoitettu lähivirkistys-
alueiksi. Yleiskaavassa on linjattu tavoitteelli-
set virkistyksen pääreitit. Reitti vaatii yleiskaa-
vaa tarkemman suunnittelun mm. turvallisuu-
den, toteutettavuuden ja rakentuneen ympä-
ristön mukaan. Reitti voi poiketa myös katualu-
een kautta, ei koko matkaa rannan tuntu-
massa. Kaupungin taholta on linjattu reitin tar-
peellisuus yleiskaavassa; Yleiskaavakartalla 
jokirannan osalta esitetään ulkoilureitti -mer-
kintä alueille, joilla reitti on voimassa olevassa 
asemakaavassa esitetty tai muutoin toteu-
tettu. Yleiskaavan ei katsota alentavan tonttien 
arvoa. Vastine toimitetaan tiedoksi. 

Muistutus 22 Kaavoittajan vastine  

a) Yleiskaavaan on löydetty runsaasti luo-merkin-
töjä. Kaavasta ei käy yksiselitteisesti ilmi, mitä 
erityistä niillä halutaan suojella, mitä rajoituksia 
ja määräyksiä niihin kohdistuu. Kuinka haitat ja 
lisäkustannukset aiotaan yksityisille maanomis-
tajille korvata. Kaavanlaatija ei tiedä, mitä uusia, 
nyt tietämättömiä rajoituksia luo-merkintä alu-
eille tulevaisuudessa tuo. Luo -merkintöjä on 
laitettu myös joki varteen. Lähtökohtaisesti kaa-
vassa tavoitellaan polkuja jokivarsiin, jotka ovat 
avonaisiksi tai puolittain avonaisia. Kalajoki tul-
vii joka kevät. Vesimassat jäineen nousevat uo-
man reunoille ja jäät irrottavat maata joen reu-
noilta. Alajuoksulla pitää vuosittain vedestä rai-
vata puita ja risuja, jotta veneily on mahdollista. 
Paljaat jokitörmät pahentaisivat jokiuoman vyö-
rymistä veteen ja muuttaisivat uoman linjauksia. 

Jokivarsille on esitetty V-2-merkintä pääosin 
voimassa olevan asemakaavan mukaisin alue-
rajauksin. Kaavakartalla on luo-merkinnän yh-
teydessä kohdenumero, jota on selvennetty 
kaavaselostuksen sivulla 85. Merkinnän mää-
räyksessä ohjataan säilyttämään tärkeät näky-
mälinjat ja mahdollisuuksien mukaan avaa-
maan uusia. Mikäli maastolliset olosuhteet 
ovat haasteelliset, ei uusia näkymälinjoja ole 
tarpeen avata, määräys ei siihen velvoita. Ole-
vien näkymälinjojen hoitaminen ja säilyttämi-
nen olisi suotavaa, jotta jokirannat toimisivat 
virkistystarpeisiin. Kaavoituksessa luontoarvo-
jen suojelu tulee huomioitavaksi ensinnäkin 
maankäyttö- ja rakennuslaissa olevan viittaus-
säännöksen (MRL 197 §) ja toiseksi kaavoja 
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Kalajokivarsi on merkitty v3 merkinnällä, jolla 
juuri uhataan jokiuoman säilymistä nykyisellä 
paikallaan.  

Luo -merkinnät sopivat erityisen huonosti kaa-
vaan, jos sillä merkitään elävää elämää. Yksi 
syysmyrsky voi hiekkaa nostaessaan muuttaa 
koko rannikon olemusta. Luonnon muuttuessa 
maankohoamisen seurauksena Luo -merkinnät 
menettävät merkityksensä, koska niitä syitä ei 
ole enää olemassa. Sama virheellinen periaate 
on merkata joitakin kasvia ja varsinkin eläimiä 
kaavaan. Yhtenä yönä ne ovat häipyneet, mutta 
kaavassa olevat rajoitukset säilyvät. 

koskevien sisältövaatimusten kautta. Huomi-
onarvoiset luontokohteet on tutkittu yleiskaa-
van selvityksissä ja kaavakarttaa laadittaessa 
on huomioitava myös luonnonsuojelu- ja met-
sälaki. Maankohoamisen seurauksena rannik-
koalue muuttuu, mutta muutos on pitkäaikai-
nen kehitys. Tarkemmassa suunnittelussa teh-
dään lisäselvityksiä tarpeen mukaan, mikä 
huomioi muuttuneet olosuhteetkin. Kaavassa 
osoitetut luontokohteet ovat varsin pienialai-
sia. Monilla niistä ei ole maankäytöllistä tai 
metsänhoidollista painetta (jokivarren tulvanii-
tyt, suot ja kausikosteikot, maankohoamismet-
sät, tulvametsät, kaislikot ja pienten virtavesien 
varret. 

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunnan päätös 
vastineesta kokouksessaan 3.12.2019: Kaa-
vakartalta poistetaan seuraavat luo -merkin-
nät; 

luo-1, luo-4, luo-5, luo-6, luo-7, luo-8, luo-9, luo-
12, luo-13, luo-19 (MY), luo-24 (MA-2) ja luo-25. 

b) Luo-merkinnällä olevien Juseliuksen saarten 
olemus on vuosien saatossa muuttunut. Saa-
rilta on vuosien mittaan raivattu pajukkoa pois ja 
kulotettu vuosittain saaria tulvan tuomasta ros-
kasta. Avonaisille saarille hyökkäsivät lokit, 
joista on tullut molemmin puolin rannan asuk-
kaille sietämätön melu ja saastelöyhkä.  Tulvan 
pidättävinä saarina ne keräävät yläjuoksulta tu-
levaa roskaa, jota lokit repivät ja levittävät. Ran-
noilla asuville on suuri salmonellauhka. Mikä on 
peruste luo-merkinnälle. Kaavan lintuselvityk-
sessä saaria pidetään arvokkaina lintusaarina. 
Todellisuudessa naurulokkikolonnat ovat häätä-
neet miltei kaikki muut vesilinnut alueelta pois. 
Parina vuotena alueella oli kymmenkunta tukka-
sotkapariskuntaa, tänä vuonna enää yksi pesivä 
pariskunta. Harvinaista suokukkoa ei ole enää 
näkynyt. Merimetso on käynyt kahtena kesänä 
arvioimassa uusia pesimispaikkoja. Merenkur-
kun alueella ne ovat jo pilanneet suuria määriä 
saaria, joka on uhka myös Rahjan saaristolle, Ka-
lajoen leirintäalueelle ja myös täällä jokisuulla. 
Jokirannan ja saarien merkitseminen luo -mer-
kinnällä ei palvele myöskään veneilyharrastusta 
ja kalastusta, sillä uomaa pitää säännöllisin vä-
liajoin puhdistaa sarpaturppaista ja muusta tul-
vien tuomasta maasta. Esitämme, että kaavasta 
poistetaan jokivarsien ja saarten osalta luo-mer-
kinnät. 

Terveystarkastaja Riitta Forsin ja ympäristöter-
veydenhuollon johtaja Inkeri Erosen valmiste-
lemassa lausunnossa (27.2.2015) on todettu 
Holmanperän kaislikoiden (luo-kohde 25) alu-
eella pesivän naurulokkikolonian aiheuttavan 
merkittävää terveyshaittaa läheiselle asutuk-
selle. On riski, että lokit levittävät cico-virustar-
tuntoja ja salmonellaa.  Holmanperän kaisli-
koiden alueella on kuitenkin myös valtakunnal-
lisesti merkittävän suuri silkkiuikkukeskittymä 
sekä muuta huomionarvoista linnustoa (Liite 
16, Essnature 2017). Kaavaehdotuksessa pää-
dyttiin säilyttämään aluetta koskeva luo-mer-
kintä. Kalajoen kaupunki pohtii jatkossa mah-
dollisuuksia ja keinoja karkottaa lokkikolonia 
alueelta terveyshaitan poistamiseksi. Kau-
punki voi hakea lupaa lokkien karkotukseen. 
Lupaehdoissa määritellään todennäköisesti, 
miten muut luontoarvot tulee huomioida. Luo -
merkinnän poisto ei hävitä tätä velvoitetta eikä 
toisaalta ole myöskään este terveydellisen hai-
tan poistamiselle. 

Muistutus ei aiheuta muutoksia kaavaan. 

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunnan päätös 
vastineesta kokouksessaan 3.12.2019: Kaa-
vakartalta poistetaan seuraavat luo -merkin-
nät; 

luo-1, luo-4, luo-5, luo-6, luo-7, luo-8, luo-9, luo-
12, luo-13, luo-19 (MY), luo-24 (MA-2) ja luo-25. 

c) Kaupunki on pyrkinyt siistimään jokisuuta osta-
malla ja puhdistamalla Santaholman alueet ta-
voitteena korkealuokkainen asumisympäristö ja 
joen virkistyskäytön lisääminen. Luo -merkinnät 
sivuuttavat alueella tehdyn työn ja investoinnit 

Kaupunki voi hakea lupaa lokkien karkotuk-
seen. Lupaehdoissa määritellään todennäköi-
sesti, miten muut luontoarvot tulee huomi-
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sekä ennen kaikkea ihmisen. Luo -merkinnät 
poistavat alueen kiinnostavuuden asumisympä-
ristönä. Ei voi olla tavoite tehdä jokisuusta asu-
misympäristönä epäterveellinen.  

oida. Luo -merkinnän poisto ei hävitä tätä vel-
voitetta eikä toisaalta ole myöskään este ter-
veydellisen haitan poistamiselle. 

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunnan päätös 
vastineesta kokouksessaan 3.12.2019: Kaa-
vakartalta poistetaan seuraavat luo -merkin-
nät; 

luo-1, luo-4, luo-5, luo-6, luo-7, luo-8, luo-9, luo-
12, luo-13, luo-19 (MY), luo-24 (MA-2) ja luo-25. 

d) Joen ruoppausta ja hoitoa on laiminlyöty, jonka 
seurauksena virtaamat ovat heikentyneet joki-
suulla muodostaen nyt teennäisen luo -merkin-
nällä suojeltavia alueita. Alueiden sijaitseminen 
rakennetun ympäristön välittömässä tuntu-
massa laskee kiinteistöjen arvoa. 

Ks. vastine 22 b. 

Yleiskaavan ei katsota heikentävän kiinteistö-
jen arvoa. 

e) Kaupunkia ja yksityisiä maanomistajia rasittaa 
jo nyt kaupungin alueella olevat ylimitoitetut 
suojelualueet. Tuhansia hehtaareita käsittävät 
Natura-alueet, jotka rajoittavat kuntalaisten ja 
kaupungin taloudellista toimintaa (Lestijoki, 
Maakannuskarinlahti ja Viirretjoen suisto, Rah-
jan saaristo, Vainionhaka, Maristonpakat, Sii-
ponjoki, Kalajoen suisto, Jäkäläneva, Vihas-Kei-
häslahti). 

Kaavoituksessa luontoarvojen suojelu tulee 
huomioitavaksi ensinnäkin maankäyttö- ja ra-
kennuslaissa olevan viittaussäännöksen (MRL 
197 §) ja toiseksi kaavoja koskevien sisältövaa-
timusten kautta. 

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunnan päätös 
vastineesta kokouksessaan 3.12.2019: Kaa-
vakartalta poistetaan seuraavat luo -merkin-
nät; 

luo-1, luo-4, luo-5, luo-6, luo-7, luo-8, luo-9, luo-
12, luo-13, luo-19 (MY), luo-24 (MA-2) ja luo-25. 

Muistutus 23 Kaavoittajan vastine  

a) Me kaikki, lähes 100 % kiinteistön omistajista 
vastustamme kiinteistöjemme muuttamista vi-
her- ja virkistysalueeksi sekä vaelluspoluksi. 
Pyydämme, että V-2 merkintä poistetaan kiin-
teistöiltämme. Vastustamme rantapolkujen ra-
kentamista ranta-alueellemme. Kiinteistömme 
omistus rajoittuu Kalajoen rantaan. Peruste-
luina PL 15 § omaisuuden suoja ja PL 22 § pe-
rusoikeuksien turvaaminen. Jokaisen omaisuus 
on turvattu. Ainoa poikkeus pakkolunastus. 
Kaupunki ei ole esittänyt osayleiskaavan selos-
tuksessa sellaista lainvoimaista tarvetta, mihin 
se tarvitsisi yksityisten ihmisten kiinteistöjä tai 
niiden tarkoituksen muuttamista kaupungin 
yleisiin tarpeisiin viheralueiksi. Euroopan ihmis-
oikeussopimus takaa omaisuudensuojan. Julki-
sen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ih-
misoikeuksien toteutuminen. Perustuslain mu-
kaiseen omistusoikeuteen kuuluvat hallintaoi-
keus, luovutusoikeus ja omistajan suoja. Näistä 
emme luovu. Kiinteistön omistajalla on täysi oi-
keus määrätä omistamastaan kiinteistöstä ja hä-
nellä on lähtökohtaisesti täysi hallinta omista-
maansa kiinteistöön. Kiinteistön omistusoikeus 
ja hallintaoikeus on omistajalla. Omistajalla on 
oikeus luovuttaa kiinteistönsä eteenpäin, eli 
myydä tai lahjoittaa se. Allekirjoittaneet eivät 

Tulee muistaa, että alue on Kalajoen keskusta-
aluetta, jossa on lainvoimainen asemakaava. 
Yleiskaavalla ei olla muuttamassa kiinteistöille 
merkittyä, asemakaavassa osoitettua virkistys-
aluetta laajemmaksi, kuin se voimassa ole-
vassa asemakaavassa on osoitettu. Yleiskaava 
noudattaa asemakaavan mukaista rajausta ra-
kentamisen alueen ja lähivirkistysalueen 
osalta. Yleiskaava ei ole ristiriidassa voimassa 
olevaan asemakaavaan nähden. V-2-merkin-
tää ei poisteta yleiskaavasta, sillä Kalajoen ran-
nat on pääsääntöisesti asemakaavoituksen yh-
teydessä virkistysalueiksi tarkemmin kaavoi-
tettu huomioiden myös joen tulvimisen asetta-
mat rajoitukset. Yleiskaavassa on linjattu ta-
voitteelliset virkistyksen pääreitit. Reitti vaatii 
yleiskaavaa tarkemman suunnittelun mm. tur-
vallisuuden, toteutettavuuden ja rakentuneen 
ympäristön mukaan. Reitti voi poiketa myös 
katualueen kautta, ei koko matkaa rannan tun-
tumassa. Kaupungin taholta on linjattu reitin 
tarpeellisuus yleiskaavassa; Yleiskaavakar-
talla jokirannan osalta esitetään ulkoilureitti -
merkintä alueille, joilla reitti on voimassa ole-
vassa asemakaavassa esitetty tai muutoin to-
teutettu. Yleiskaavassa osoitettu virkistysalue 
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luovuta omistamiaan rantakiinteistöjä viheralu-
eeksi eikä rantapoluiksi Kalajoen kaupungin 
yleiseen käyttöön. Jokamiehenoikeuden perus-
teellakaan ei voi mennä asumusten pihoille eikä 
pelloille. Kalajoki on miltei kokonaan viheralu-
etta. Asutusten yhteyteen varatut mittavat reitis-
töt ovat turhia ja aiheuttavat asukkaissa, tarpee-
seen perustumattomana aiheellista huolta hal-
linnon tarkoitusperistä. Osayleiskaavaehdotuk-
sessa ei ole osoitettu asuinrakentamiseen niin 
mittavia aluevarauksia, että rantareitistöjen ra-
kentamiselle virkistykseen on perusteita. 

ei poikkea voimassa olevan asemakaavan mu-
kaisesta lähivirkistysalueesta. Suurin osa Ka-
lajoen keskustan jokirannoista on asemakaa-
voitettu lähivirkistysalueiksi. Maanomistus voi 
edelleen olla asukkailla, sillä kaupungilla ei ole 
tarvetta lunastaa alueita itselleen. Kaupungin 
alueella on sekä yksityistä, että kaupungin 
maanomistusta. Kaupungille on maankäyttö- 
ja rakennuslaissa määritelty tehtäväksi huo-
lehtia alueiden käytön suunnittelusta, rakenta-
misen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan 
sekä maapolitiikan harjoittamisesta. 

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen 
osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön 
yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen 
yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään 
tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan 
tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoi-
tuksen ja muun suunnittelun sekä rakentami-
sen ja muun maankäytön perustaksi. (MRL 35 
§) 

Osayleiskaavassa on osoitettu laajoja uusia 
alueita asuinrakentamiselle. Laskelmien mu-
kaan (kaavaselostuksen sivu 106) osayleis-
kaava mahdollistaa keskustaajaman asukaslu-
vun merkittävän kasvun. Kaiken kaikkiaan osa-
yleiskaava mahdollistaa vaiheittain keskustaa-
jaman asukasluvun kaksinkertaistamisen noin 
12500 asukkaaseen. Kaupungin tulee maan-
käytön suunnittelussa huomioida, että virkis-
tykseen tarkoitettuja alueita voidaan mahdolli-
suuksien mukaan kehittää. Yleiskaavassa esi-
tetyt reitistöt eivät näin ollen ole turhia. 

b) Näin merkityksellinen asia on huonosti infor-
moitu Kalajoen kaupungin taholta. Kaupungin 
internetsivulta on vaikea löytää kuulutusta 
osayleiskaavaehdotuksesta. Onko se ollut tar-
koituksenhakuista. Ehdotuksen nähtävillä olo 
olisi pitänyt ajoittua muuhun kuin parhaimpaan 
loma-aikaan, jolloin ihmiset matkustelevat ja lo-
mailevat. Kaupungintalo on ollut kiinni osayleis-
kaavaehdotuksen nähtävillä oloaikana. Kaikilla 
ei ole internetyhteyttä eivätkä kaikki välttämättä 
käytä sitä. 

Kaavahanke on kuulutettu vireille kaupungin 
kotisivuilla ja Kalajokiseutu- lehdessä 
5.6.2014. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 
15.1.–13.2.2015 välisen ajan, jolloin mielipiteen 
on voinut esittää. Luonnoksen nähtäville aset-
tamisesta on kuulutettu kaupungin kotisivuilla 
ja Kalajokiseutu -lehdessä 15.1.2015. Yleisöti-
laisuus pidettiin 21.1.2015. Ehdotusaineiston 
nähtäville asettamisesta tiedotettiin Kalajoki-
seutu-lehdessä 29.5.2019 ja kaupungin kotisi-
vuilla sekä lisäksi Teknisten palveluiden face-
book-sivuilla. Yleisötilaisuus pidettiin 
11.6.2019 klo 14–18 Kalajoen kaupungin kirjas-
tossa, jonne kuntalaisilla oli mahdollisuus tulla 
tutustumaan kaava-aineistoon ja esittämään 
kysymyksiä. Tilaisuuksista on ilmoitettu kau-
pungin kotisivuilla ja Kalajokiseutu-lehdessä 
sekä ehdotusvaiheessa myös Teknisten palve-
luiden facebook-sivuilla ja ulkopaikkakuntalai-
sia kirjeitse. Tilaisuudet on tarkoitettu asukkai-
den kuulemista varten. 

Kaavaehdotus tulee pitää maankäyttö- ja ra-
kennuslain mukaisesti nähtävillä 30 päivän 
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ajan. Kyseinen osayleiskaava pidettiin nähtä-
villä 67 päivän ajan, jotta kaikilla kesälomalai-
silla, niin ulkopaikkakuntalaisilla kuin paikka-
kuntalaisillakin olisi mahdollisuus tutustua 
kaava-aineistoon. Pidennetyssä nähtävillä pi-
dossa huomioitiin kaupungintalon kahden vii-
kon sulkuaika. Kaava-aineisto on ollut tulostet-
tuna nähtävillä kaupungintalon infossa. 

c) Osayleiskaavan saattaminen vastaamaan tämän 
päivän haasteita tulee olla realistinen. Kalajoen 
väkiluku on laskenut tasaisesti vuodesta 2013 
tähän päivään. Viheralueen laajuus kaupungin 
keskustassa on täysin ylimitoitettu. Mikäli kaikki 
suunnitellut viheralueet tulisivat mielekkääseen 
käyttöön, tarkoittaisi se kaupungin asukasmää-
rään yksi nolla lisää. Osayleiskaavaehdotukses-
sa ei ole osoitettu asuinrakentamiseen niin mit-
tavia aluevarauksia, että rantareitistöjen raken-
tamiselle virkistykseen olisi perusteita. 

Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen 
periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yk-
sityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnit-
telun sekä rakentamisen ja muun maankäytön 
perustaksi. 

Yleiskaavassa on osoitettu pääviheryhteydet. 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa on määritelty, 
että kaavaa laadittaessa on huomioitava virkis-
tykseen soveltuvien alueiden riittävyys. Pie-
nemmät viheralueet osoitetaan asemakaa-
voissa. Kaikkia viheralueita ei toteuteta raken-
nettuina, vaan osa niistä toimii luonnontilai-
sena ympäristönä. 

Osayleiskaavassa on osoitettu laajoja uusia 
alueita asuinrakentamiselle. Laskelmien mu-
kaan (kaavaselostuksen sivu 106) osayleis-
kaava mahdollistaa keskustaajaman asukaslu-
vun merkittävän kasvun. Kaiken kaikkiaan osa-
yleiskaava mahdollistaa vaiheittain keskustaa-
jaman asukasluvun kaksinkertaistamisen noin 
12500 asukkaaseen. Kaupungin tulee maan-
käytön suunnittelussa huomioida, että virkis-
tykseen tarkoitettuja alueita voidaan mahdolli-
suuksien mukaan kehittää. 

d) Useat kiinteistön omistajat ovat aikoinaan osta-
neet kiinteistöt Kalajoen kaupungilta asumistar-
koitukseen. Osa kiinteistöjen omistajista on hoi-
tanut ranta-aluetta omalla kustannuksellaan 
sekä rakentanut tulvavalleja veden virtaaman 
pysäyttämiseksi. 

Alueella on voimassa asemakaava, jossa on 
asemakaavan mukaisia tontteja asumiseen. 
Rakentaminen on mahdollista asemakaavan 
mukaisella tontilla. Ranta-alueet on asema-
kaavassa osoitettu lähivirkistysalueeksi. 
Ranta-alueella on sekä yksityisten, että Kala-
joen kaupungin maanomistusta.  

e) Viheralueen ja vaelluspolkujen muodostaminen 
aiheuttaisi alueella lisääntyvää rauhattomuutta 
ja lisäisi roskaamista asumusten läheisyydessä 
sekä ilkivallalle alttiita paikkoja. Asukkaiden 
mielestä kiinteistöjen arvo laskisi, jos viheralue 
ja vaelluspolut rakennettaisiin. 

Yleiskaavassa osoitettu virkistysalue ei poik-
kea voimassa olevan asemakaavan mukaises-
ta lähivirkistysalueesta.  

Tulee muistaa, että alue on Kalajoen keskusta-
aluetta, jossa on lainvoimainen asemakaava. 
Asemakaavassa ranta on osoitettu lähivirkis-
tysalueeksi, ei tonttimaaksi. Yleiskaavan ei kat-
sota alentavan tonttien arvoa. 

Kaupungin taholta on linjattu reitin tarpeelli-
suus yleiskaavassa; Yleiskaavakartalla jokiran-
nan osalta esitetään ulkoilureitti -merkintä alu-
eille, joilla reitti on voimassa olevassa asema-
kaavassa esitetty tai muutoin toteutettu. 
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f) Onko kaupunki neuvotellut jakokunnan kanssa 
joenranta-alueen suunnitelmasta? 

Joenranta-alueelle ei ole yleiskaavassa tehty 
asemakaavasta poikkeavaa suunnitelmaa. 
Maanomistajien kanssa neuvotellaan tarvitta-
essa. 

g) Miten on mahdollista, että kaupunki kaavoittaa 
ja suunnittelee vaelluspolkuja sekä viheralueita 
asukkaiden omistamille maille ilman heidän 
kuulemistaan ja maiden lunastusta ja vieläpä 
kertomatta siitä kiinteistön omistajille. Miksi 
tontin joenpuoleinen osa talon seinään asti on 
osoitettu viheralueeksi. 

Kaupunki vastaa maankäytön suunnittelusta 
alueellaan. Alueella on voimassa asemakaava, 
jossa rantareitti on osittain ohjeellisena osoi-
tettu. Virkistysalueen rajaus noudattaa pää-
osin voimassa olevassa asemakaavassa esitet-
tyä rajausta. Yleiskaava on lisäksi yleispiirtei-
nen suunnitelma, jonka aluerajaukset tarken-
tuvat asemakaavoituksella.  

Paikkakuntalaisia maanomistajia on tiedo-
tettu, kuten kunnalliset ilmoitukset kaupun-
gissa ilmoitetaan. Kaavahanke on kuulutettu 
vireille kaupungin kotisivuilla ja Kalajokiseutu- 
lehdessä 5.6.2014. Kaavaluonnos on ollut 
nähtävillä 15.1.–13.2.2015 välisen ajan, jolloin 
mielipiteen on voinut esittää. Luonnoksen 
nähtäville asettamisesta on kuulutettu kau-
pungin kotisivuilla ja Kalajokiseutu -lehdessä 
15.1.2015. Yleisötilaisuus pidettiin 21.1.2015. 
Ehdotusaineiston nähtäville asettamisesta tie-
dotettiin Kalajokiseutu-lehdessä 29.5.2019 ja 
kaupungin kotisivuilla sekä lisäksi Teknisten 
palveluiden facebook-sivuilla. Yleisötilaisuus 
pidettiin 11.6.2019 klo 14–18 Kalajoen kaupun-
gin kirjastossa, jonne kuntalaisilla oli mahdol-
lisuus tulla tutustumaan kaava-aineistoon ja 
esittämään kysymyksiä. Tilaisuuksista on il-
moitettu kaupungin kotisivuilla ja Kalajokiseu-
tu-lehdessä sekä ehdotusvaiheessa myös Tek-
nisten palveluiden facebook-sivuilla ja ulko-
paikkakuntalaisia kirjeitse. Tilaisuudet on tar-
koitettu asukkaiden kuulemista varten. 

h) Kaavoituspäällikön mukaan kaupungilla ei ole 
tarkoitustakaan pyrkiä saamaan omistukseensa 
kiinteistöjämme. Miksi kaavamuutos sitten koh-
distuu omistamiimme maihin. 

Kysymyksessä on yleiskaavan laatiminen. Alu-
eella on voimassa asemakaava, jota ei olla 
muuttamassa. Yleiskaavassa ei esitetä voi-
massa olevasta asemakaavasta poikkeavaa 
maankäyttöä kyseisellä alueella. Kaupungin 
periaatteena on rakentaa sellaiset ulkoilurei-
tistöt, jotka pystytään hoitamaan ja pitämään 
yllä kaupungin resurssien mukaan. Kaupungin 
tulee maankäytön suunnittelussa huomioida, 
että virkistykseen tarkoitettuja alueita voidaan 
mahdollisuuksien mukaan kehittää. 

i) Omistamillamme kiinteistöillä harjoitetaan 
maataloutta, eläintaloutta, viljelyä ja puutarha-
taloutta. Suunnitelmaehdotus hankaloittaa suu-
resti elinkeinotoimintaa ja maanviljelyn harjoit-
tamista. Kaupungin tulisi hankkia vapailta mark-
kinoilta viher- ja virkistysalueet. Kaupungilla on 
jo riittävästi viher- ja virkistysalueita sekä maas-
topolkuja liikkumista varten. Kaupungin talou-
delliset resurssit eivät riittäne kaikkien alueiden 
hankintaan ja hoitamiseen. Kalajoen varrella on 

Alueella on voimassa oleva asemakaava. Yleis-
kaava ei rajoita nykyistä toimintaa, sillä yleis-
kaavalla ei osoiteta kyseisellä alueella asema-
kaavasta poikkeavaa maankäyttöä. Viher- ja 
virkistysalueet määritellään tarkemmin ase-
makaavoituksen yhteydessä. Kaupunki tekee 
vapaaehtoista maanhankintaa tarpeen mu-
kaan. Tarvittaessa kaupunki lunastaa yleiset 
alueet omistukseensa maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaisesti. Kaupungin tavoitteena on 
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hyvät kävely- ja pyörätiet joenvarren molemmin 
puolin Tyngälle saakka. Rantakaistale ei sovellu 
yleiseen käyttöön, virkistyskäyttöön, viheralu-
eeksi eikä siihen sovellu vaellusreitti tai polku, 
koska alueella on tulvavaara keväisin ja runsas-
sateisina aikoina. Alueelle on suunniteltu pol-
kuja ja yleistä aluetta, mutta suunnitelmasta 
luovuttiin ja polut poistettiin kaavasta. 

toteuttaa virkistysreittejä siinä määrin, kuin 
niitä pystytään pitämään kunnossa. 

Suurin osa Kalajoen keskustan jokirannoista 
on asemakaavoitettu lähivirkistysalueiksi ja 
asemakaavassa on esitetty myös ohjeellisia 
reittejä, joiden toteuttaminen ei ole ollut tar-
peen. Kaupungin taholta on linjattu reitin tar-
peellisuus yleiskaavassa; Yleiskaavakartalla 
jokirannan osalta esitetään ulkoilureitti -mer-
kintä alueille, joilla reitti on voimassa olevassa 
asemakaavassa esitetty tai muutoin toteu-
tettu. 

j) Koko ranta-alue on lintujen pesimäaluetta. 
Eläinlajiston tasapaino kärsii, jos alueesta tulee 
vaelluskohde. Vastustamme Langin saaren 
muuttamista virkistysalueeksi. Merkintä V tulee 
poistaa ja tilalle merkitä SL tai muu vastaava. 

Langin saari on voimassa olevan asemakaavan 
mukaan puistoaluetta merkinnällä P. Luonto-
selvitysten perusteella yleiskaavaan ei ole tar-
vetta osoittaa merkintää toiseksi.  

k) Rantaan rajoittuu myös kiinteistönomistajien yh-
teismaa-alue, joka on kymmenen tontin yhteis-
maa-aluetta. Vastustamme tämän alueen muut-
tamista viheralueeksi ja vaelluspoluksi. 

Voimassa olevassa asemakaavassa kyseisen 
kiinteistön alueella on lähivirkistysaluetta ja 
katualuetta. Asemakaavassa lähivirkistysalu-
een kohdalle on merkitty ohjeellinen yleiselle 
jalankululle varattu alueen osa -merkintä. 
Yleiskaavassa ei esitetä tästä poikkeavaa mer-
kintää. 

l) Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunni-
telmassa luvataan, että hankkeesta järjestetään 
useita yleisö- ja lehdistötilaisuuksia. Onko vuo-
rovaikutusta tapahtunut ja miten. 

Kaavahanke on kuulutettu vireille kaupungin 
kotisivuilla ja Kalajokiseutu- lehdessä 
5.6.2014. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 
15.1.–13.2.2015 välisen ajan, jolloin mielipiteen 
on voinut esittää. Luonnoksen nähtäville aset-
tamisesta on kuulutettu kaupungin kotisivuilla 
ja Kalajokiseutu -lehdessä 15.1.2015. Yleisöti-
laisuus pidettiin 21.1.2015. Ehdotusaineiston 
nähtäville asettamisesta tiedotettiin Kalajoki-
seutu-lehdessä 29.5.2019 ja kaupungin kotisi-
vuilla sekä lisäksi Teknisten palveluiden face-
book-sivuilla. Yleisötilaisuus pidettiin 
11.6.2019 klo 14–18 Kalajoen kaupungin kirjas-
tossa, jonne kuntalaisilla oli mahdollisuus tulla 
tutustumaan kaava-aineistoon ja esittämään 
kysymyksiä. Tilaisuuksista on ilmoitettu kau-
pungin kotisivuilla ja Kalajokiseutu-lehdessä 
sekä ehdotusvaiheessa myös Teknisten palve-
luiden facebook-sivuilla ja ulkopaikkakuntalai-
sia kirjeitse. Tilaisuudet on tarkoitettu asukkai-
den kuulemista varten. 

m) Alustavissa toimenpiteissä mainitaan, että alu-
een asukkaita otetaan mukaan aloitussuunnitel-
miin ja suoritetaan kysely asukkaille internetin 
välityksellä. Onko näin tapahtunut. Missä muis-
tiossa tai selvityksessä näkyy tulokset kyselystä. 

Kysely toteutettiin luonnosvaiheen kuulemi-
sen yhteydessä erillisellä, 5-sivuisella lomak-
keella. Lomakkeessa pyydettiin ottamaan kan-
taa mm. asuinalueiden sijaintiin ja laajuuteen, 
palvelualueiden sijaintiin ja määrään sekä kaa-
valuonnoksessa esitettyihin ulkoilun reitteihin 
ja alikulkuihin. Ulkoilureitti oli luonnosvai-
heessa esitetty samanlaisena kuin kaavaehdo-
tuksessa.  Viheralueiden sijaintiin ja laajuu-
teen oltiin tyytyväisiä. Vastauksia saatiin 7 kpl. 
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Vastaajien määrä jäi toivottua vähäisemmäksi. 
Materiaali on ollut käytössä kaavaa valmistel-
taessa. Tulevaisuudessa kyselyitä tullaan to-
teuttamaan sähköisenä kaavoituksen sivuilla. 

n) Perustuslaki takaa sen, että asukkaiden eli kun-
talaisten mielipide tulee ottaa huomioon kun-
tien päätöksissä. Pyydämme, että näin vahva 
asukkaiden ja ranta-alueen kiinteistön omista-
jien mielipide otetaan huomioon osayleiskaavaa 
koskevassa päätöksen teossa ja esitämme, että 
polut ja viheralueet sekä niihin liittyvät merkin-
nän poistetaan kaavaehdotuksesta tarpeetto-
mina kiinteistöiltämme. 

Viheralueet yleiskaavassa eivät ole perusteet-
tomia. Yleiskaavassa on linjattu tavoitteelliset 
virkistyksen pääreitit. Reitti vaatii yleiskaavaa 
tarkemman suunnittelun mm. turvallisuuden, 
toteutettavuuden ja rakentuneen ympäristön 
mukaan. Reitti voi poiketa myös katualueen 
kautta, ei koko matkaa rannan tuntumassa. 
Kaupungin taholta on linjattu reitin tarpeelli-
suus yleiskaavassa; Yleiskaavakartalla jokiran-
nan osalta esitetään ulkoilureitti -merkintä alu-
eille, joilla reitti on voimassa olevassa asema-
kaavassa esitetty tai muutoin toteutettu. Yleis-
kaavassa osoitettu virkistysalue ei poikkea voi-
massa olevan asemakaavan mukaisesta lähi-
virkistysalueesta pois lukien Rinnetien osuus. 
Suurin osa Kalajoen keskustan jokirannoista 
on asemakaavoitettu lähivirkistysalueiksi.  

Muistutus 24 Kaavoittajan vastine  

 
Rinnetien alueelle on osoitettu V-2-merkintä, 
joka oli aikaisemmin AO. Haluamme AO kaavan 
säilyvän. 

Voimassa olevassa asemakaavassa alueelle 
on osoitettu AO kaavamerkintä. Yleiskaavassa 
merkinnäksi ollaan osoittamassa V-2 -mer-
kintä perustuen viranomaistoiminnassa huo-
mioitaviin tulvakorkeuksiin. Tulvariskit ja tul-
viin varautuminen on Kalajoen ranta-alueilla 
tarkasteltava asia. Osayleiskaavassa alimmat 
rakennuskorkeudet ovat tällä kohtaa 7,40-8,00 
metrissä ja nykyinen maastonkorkeus on noin 
5,3 metrissä. Tulvavallin korkeus on matalim-
millaan 6,7 metrissä ja korkeimmillaan 7,5 
metrissä. Rinnetie kulkee n. 6 metrin käyrällä. 
Rinnetien alapuolella on 5 asemakaavan mu-
kaista tonttia. Jotta rakentamisessa päästäi-
siin turvalliseen korkeuteen tulvan suhteen, 
olisi kaikkia tontteja ja mahdollisesti myös tul-
vavallia nostettava useita metrejä. Alue on 
haasteellinen myös rakennusvalvontaviran-
omaisen kannalta, sillä tontit ovat rakentuneet 
vuoden 1966 kaavan mukaisesti, eivätkä täytä 
nykypäivän tulvakorkeusvaatimuksia. Mikäli 
vain yhden tontin kohdalla tulee tarve uudisra-
kennukselle (esim. tulipalon jälkeen), ei raken-
nuslupaa voida tulvariskiä huomioimatta 
myöntää. Tämä tarkoittaisi yhden rakennus-
paikan nostamista vaadittuun korkeuteen, 
mikä korttelikokonaisuus huomioiden ei ole 
mahdollista. Yleiskaavassa säilytetään V-2 
merkintä. 

Muistutus 25 Kaavoittajan vastine  

a) Meidän viereen on suunniteltu uusi kokooja-
katu. Kartan mukaan se ulottuu Ämmään saak-

Yleiskaava on mittakaavaltaan yleispiirteinen. 
Yleiskaavassa osoitetaan laajasti uutta asumi-
sen aluetta. Liikennekuormaa jaetaan uusien 
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ka, mikä tarkoittaa raskasta liikennettä, joka ny-
kyisin ohjautuu Plassin kautta ja on aiheuttanut 
paljon valituksia. Nyt se siirtyisi eri paikkaan ja 
aiheuttaisi samanlaista häiriötä. Onko otettu 
muita vaihtoehtoja huomioon. Esimerkiksi Le-
pistöntie olisi jo valmis tie. Eikö uuden tielinjan 
voisi viedä pohjoisemmaksi, jolloin se ei häirit-
sisi jo olemassa olevaa asutusta. 

kokoojakatujen kautta, jotta oleva katurakenne 
ei kuormitu kohtuuttomasti. Oulaistentien ja 
valtatien 8 risteys on liikenneturvallisuussuun-
nitelman mukaan tavoitteena toteuttaa T-ris-
teyksenä, jolloin Lepistöntie ei voi jatkossa olla 
kokoojakatu. Toinen uusi kokoojakatu on osoi-
tettu vähän pohjoisemmaksi, kuin muistutuk-
sessa mainittu kokoojakatu. Asemakaavan 
laadinnan yhteydessä alueelle tehdään tar-
kempi liikennesuunnittelu. Tarkemmassa ka-
tulinjausten suunnittelussa huomioidaan ole-
vat asuinpaikat tarkemmin.  

b) Kartassa näkyi uusia kevyen liikenteen reittejä. 
Yksi niistä meni meidän pihan reunaa, mikä tar-
koittaa, että puut kaadetaan pois. Jos tarkoitus 
on suojella Raahentietä historiallisena tielinja-
na, eikö olisi yksinkertaisempaa viedä pyörätie 
toiselta puolen Raahentietä. Siinähän on peltoa 
ja samalla tiestä tulee turvallisempi, kun jää kak-
si tienylitystä pois. 

Yleiskaavan mittakaavasta johtuen kaavan 
tarkkuus on suuntaa antava, jossa näytetään 
päälinjaukset. Kevyen liikenteen yhteydet ja si-
joittuminen katuverkossa tarkastellaan tar-
kemmin asemakaavoituksen yhteydessä ja tar-
kempien katusuunnitelmien laadinnan yhtey-
dessä. Yleiskaavassa voidaan tarkistaa piirto-
tarkkuutta ja tehdä tarvittavat korjaukset kaa-
vakartalle, mikäli kevyen liikenteen linjaus kul-
kee kiinteistön kohdalla. 

Muistutus 26 Kaavoittajan vastine  

a) Raahentie on museotie ja se tulisi säilyttää oma-
kotitaloalueena. Raahentien ylittävä kokoojatie, 
jossa raskas liikenne ohjautuu suoraan omako-
titaloalueelle, ei sovi eikä ole turvallinen ja ai-
heuttaa suuren meluhaitan. Tielinjaus olisi hyvä 
suunnitella lähteväksi vt 8 pohjoisosista, jossa ei 
ole vielä pysyvää asutusta. 

Raahentien ympäristö on osoitettu yleiskaa-
vassa asumisen alueena. Turvalliset katuyh-
teydet tarkastellaan asemakaavoituksen yh-
teydessä, jolloin tehdään tarkemmat liikenne-
selvitykset asemakaavoituksen lähtöaineis-
toksi. Myös suunnittelualueen pohjoisosaan 
on yleiskaavassa osoitettu kokoojakatu. 

b) 4 kpl T-risteyksiä reilun kilometrin sisällä. Va-
semmalle kääntyjät ovat ilman ryhmittymiskais-
taa turvattomia rekka -ym. liikenteen seassa. 
Valtatielle on vaikea päästä ja erityisesti vasem-
malle kääntyjät vaarassa. Suunnitteilla oleva 
pyörätie vt 8 meren puolelle lisää vaaratilanteita 
käännyttäessä, kun huomioitava kevyt liikenne 
(erityisesti mopot). Ryhmittymiskaistat tarvi-
taan turvallisen liikkumisen takaamiseksi vt 8 T-
risteyksiin. 

Tiehallinnon ohje valtateiden suunnitteluun 
on, ettei valtateille saisi rakentaa uusia neli-
haaraliittymiä kuin valo-ohjattuna tai silloin, 
kun liikennemäärät ovat vähäisiä. Yleiskaava 
on yleispiirteinen, tarkempaa suunnittelua oh-
jaava kaavamuoto. Tulevan asemakaavoituk-
sen yhteydessä tehdään tarkempi liikenne-
suunnitelma, jossa huomioidaan tarvittavat ti-
latarpeet myös erkanemiskaistoille ja kevyen 
liikenteen toteuttaminen turvallisesti. Kevyen 
liikenteen väyliä ei yleiskaavavaiheessa tar-
kemmin suunnitella. Yleiskaavassa näytetään 
päälinjat tulevaa tarkempaa suunnittelua var-
ten. 

c) Liikenneympyrän rakentaminen pohjoisemmak-
si tai Lepistönperän ja Oulaistentien risteyk-
seen. 

Kalajoen kaupunki on laatinut yhteistyössä 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Ram-
boll Finland Oy:n kanssa Kalajoen liikennetur-
vallisuussuunnitelman, joka valmistui vuonna 
2012. Suunnitelman mukaan valtatien 8 ja Ou-
laistentien risteys muuttuu T-risteykseksi. 
Suunnitelma on huomioitu yleiskaavaa laadit-
taessa.  
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d) Liikennejärjestelyt, jotka ohjaavat liikennettä 
pappilan alikulun käytön lisäämiseksi vähentä-
vät taajamaliikennettä valtatiellä. 

Yleiskaavassa osoitetaan laajasti uutta asumi-
sen aluetta valtatien 8 länsipuolelle. Liikenne-
kuormaa jaetaan uusien kokoojakatujen 
kautta, jotta oleva katurakenne ei kuormitu 
kohtuuttomasti. 

e) Pyörätie, joka suunnitteilla Lontaanintieltä Raa-
hentielle on vaarallinen (2 tien ylitystä). Pyörä-
tien linjaus ojanvartta pitkin on turvallisempi 
vaihtoehto. 

Yleiskaavan mittakaavasta johtuen kaavan 
tarkkuus on suuntaa antava. Kevyen liikenteen 
yhteydet ja sijoittuminen katuverkossa tarkas-
tellaan tarkemmin asemakaavoituksen yhtey-
dessä ja katusuunnitelmia laadittaessa. Muis-
tutus ei aiheuta muutoksia kaavaan. 

Muistutus 27 Kaavoittajan vastine  

 
Omistamani tilat tulee säilyttää kaavassa maa-
talousalueena, sekä maatilan talouskeskus sa-
moin sille kuuluvalla merkinnällä. 

Yleiskaavamerkintä ei ole ristiriidassa maan-
omistajan toimintaa ajatellen. Alueella on voi-
massa oleva asemakaava, jossa kohteet on 
merkitty maanomistajan esittämällä tavalla. 
Mikäli asemakaavan muutosta alueelle jollain 
aikavälillä laaditaan, tapahtuu se maanomista-
jan aloitteesta. Kyseisellä alueella on pääosin 
yksityisten maanomistajien maita, jolloin kau-
pungilla ei ole tarvetta kaavamuutoksen laati-
miseen. Muistutus ei aiheuta muutoksia kaa-
vaan. 

Muistutus 28 Kaavoittajan vastine  

 
Esitämme, että kaavassa osa MY-3-alueesta 
muutetaan T-alueeksi Rahvon teollisuusalueen 
pohjoisosassa. Suurin osa teollisuus- ja varasto-
alueeksi ehdotetusta kiinteistöstä on peltoa, jo-
ten kaavamuutoksella ei ole suurta vaikutusta 
metsäluonnon monimuotoisuuden säilymiseen. 
Alueen ympärillä on paljon metsää mm. liito-
oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi. Alue 
täydentää teollisuusalueen hyötykäyttöä. Varas-
toalueella jatkojalostetaan eri jakeita. Jatkoja-
lostuksella kehitetään vastuullisesti ja maakun-
nallisesti ympäristöalan kiertotaloutta. 

 

 

 

Osayleiskaavan luontoselvityksessä alue on 
rajattu huomionarvoisena luontokohteena 
(Koivikon ja Kivimäen lehtometsät). Peltoalu-
een rakentamisella olisi todennäköisesti hai-
tallinen vaikutus mm. MY-3-alueella olevan 
luonnontilaisen puron sekä peltoa reunusta-
van vanhan metsän tilaan. Muistutus ei aiheu-
ta muutoksia kaavaan. 

Muistutus 29 Kaavoittajan vastine  

 
ULP alue, joka on Merenojantien ja AO tonttien 
välissä pyydetään huomioimaan kaavassa jat-
kossakin niin, että se säilyy ULP alueena. 

Yleiskaava on yleispiirteinen kaavamuoto ja 
korttelialueiden sisäiset puistot esitetään ase-
makaavatasolla. Alue on voimassa olevassa 
asemakaavassa ULP aluetta, joka ei ole ristirii-
dassa yleispiirteisemmän yleiskaavan kanssa. 
Muistutus ei aiheuta muutoksia kaavaan. 
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Muistutus 30 Kaavoittajan vastine  

 
Emme voi hyväksyä metsäämme ja osaan pel-
loista asetettua merkintää ME. Merkintä tulee 
poistaa ja osoittaa M-5-alueena. Suurin osa alu-
eesta on tällä hetkellä metsää ja sellaisena ha-
luamme sen myös pysyvän. Alueelle on tulossa 
hakkuita sekä metsänhoidollisia toimenpiteitä 
lähivuosina. Tilallamme on valmistunut uusi 
tuotantorakennus tilakeskuksen yhteyteen ja 
edellinen tuotantorakennus on peruskorjattu. 
Tilamme pinta-ala estää nykyisen eläinmäärän 
lisäämisen. ME-merkintä on näin ollen turha. 
Kaavaluonnoksen ME-alueeksi merkityltä alu-
eelta otettiin maanäytteitä. Tuotantorakennus-
ten rakentaminen olisi ollut mahdotonta maape-
rästä johtuen. Kilometrien päähän vesi- ja säh-
köverkosta rakentaminen todettiin myös kannat-
tamattomaksi. 

ME-alueen muuttaminen M-5-alueeksi on tar-
kasteltu yhdessä maanomistajan kanssa pa-
lautteiden saapumisen jälkeen. Muutetaan ME 
-merkinnän alueelle M-5 -merkintä maan-
omistajan tilan kohdalla. Muilta osin tarkastel-
laan lisäksi AM -merkinnän laajuutta maan-
omistajan maa-alueella. 

Muistutus 31 / puhelinpalaute Kaavoittajan vastine 

 
Rinnetien alapuoli on osoitettu merkinnällä V-2. 
On asemakaavassa nykyisellään AO-korttelialu-
etta, joten merkintä tulee muuttaa mahdollista-
maan nykyinen maankäyttö. 

Ks. vastine muistutuksesta 24. 

 

  

 Ote osayleiskaavaehdotuksesta. Ote voimassa olevasta asemakaavasta. 
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