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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto Kaavoittajan vastine 

a) Osayleiskaavoitus on perustunut asiantuntevaan ja huolelli-
seen suunnitteluun. Kaavan laadinnan yhteydessä on tehty 
perusselvitykset sekä vaikutuksen arvioinnit valituista ratkai-
suista. Nyt kaavaehdotukseen on tehty palauteaineiston pe-
rusteella muutoksia. Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta on 
päättänyt poistaa kaavakartalta luo-merkinnät; 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 sekä happamia sulfaattimaita koske-
van määräyksen. 

Kaavaratkaisuun on tehty palautteen perusteella muitakin 
muutoksia, mutta ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa tai 
tarvetta lausua muista tehdyistä muutoksista. ELY-keskuk-
sen aiemmasta kaavaehdotuksesta esittämät asiat on huo-
mioitu nyt nähtävillä olevassa kaavaehdotuksessa. Nyt an-
nettava lausunto koskee vain luo-merkintöjen osittaista pois-
tamista kaavakartalta sekä happamia sulfaattimaita koske-
van määräyksen poistamista. 

Merkitään alustus tiedoksi. 

b) MRL 5 § mukaan alueiden käytön suunnittelun yhtenä tavoit-
teena on edistää luonnon monimuotoisuuden ja muiden 
luonnonarvojen säilymistä. Tavoite konkretisoituu kaavoja 
koskevien sisältövaatimusten kautta MRL 39 §:ssä. Kaavaa 
laadittaessa on otettava huomioon mm. yhdyskuntaraken-
teen ekologinen kestävyys sekä rakennetun ympäristön, 
maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen. Luo-merkinnällä 
kaavoituksessa osoitetaan mm. ekologisten yhteyksien kan-
nalta merkittävät tai lajirikkaat luontoalueet, kosteikot, perin-
nebiotoopit, uhanalaisten lajien esiintymisalueet sekä met-
sälain 10 § mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt. Merkin-
tää käytetään myös päällekkäismerkintänä osoittamaan 
luonnon kannalta erityisen merkittäviä alueita V- tai VL -alu-
eilla, myös MY-alueilla, joilla jo sinänsä on ympäristöarvoja. 
Luo-merkinnällä voidaan rajata kohteita niiden selvitettyä 
laajuutta vastaavaksi sen sijaan, että suojelua koskevat mää-
räykset sisältyisivät laajempaan käyttötarkoitusmerkintään. 
Merkinnöin voidaan saavuttaa kaavalle asetetut tavoitteet 
alueellisesti rajatummilla suojeluvelvoitteilla. Luo-merkinnät 
yleiskaavassa ohjaavat tarkempaa suunnittelua, mutta myös 
tarkentuvat asemakaavoitusvaiheessa laadittavaan kaavaan 
tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Merkitään tiedoksi. 

c) OYK luontoselvityksessä todetuista huomionarvoisista luon-
tokohteista 22 kohdetta osoitettiin 1. kaavaehdotuksessa 
luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeinä alu-
eita (luo). Luontoselvitys on asiantuntevasti laadittu, joskaan 
siinä ei ole mainittu luontotyyppien tai lajien uhanalaisuus-
luokkia. Nämä puutteet tulee ottaa huomioon asemakaavoi-
tuksessa. 

Asemakaavoituksen yhteydessä luon-
toarvot tarkistetaan ja selvitetään käyt-
täen lähtöaineistona Keskustan 
osayleiskaavaa varten laadittua luonto-
selvitystä. 

d) Kaavaehdotuksesta on poistettu useita luo-kohteita ja muu-
tettu merkintöjä. Osa näistä muutoksista on ELY-keskuksen 
mielestä hyväksyttävissä ja uusi kaavamerkintä turvaa luon-
toselvityksessä todetut luontoarvot riittävällä MRL:ssa tar-
koitetulla tavalla. ELY-keskus toteaa, että myös näiden koh-
teiden palauttaminen kaavakartalle olisi suositeltavaa sen 

Merkitään tiedoksi. 
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vuoksi, että kohteiden osoittaminen kartalla helpottaisi alu-
eilla tapahtuvan toiminnan ennakoitavuutta toimenpiteiden 
suunnittelun kannalta, kuten virkistysalueiden suunnittelua 
ja metsänkäyttöä. Luo-kohteiden huomioiminen jatkosuun-
nitteluun ja virkistysalueiden hoitoon tai reittien rakentami-
seen ei välity riittävällä tavalla, ellei kohteita ole rajattu kaa-
vakarttaan, joten merkintä tai kaavamääräys ei ole MRL 39 § 
mukainen.   

e) M- ja MY -alueilta poistetut luo-kohteet ovat suhteessa varsi-
naiseen M- ja MY -alueeseen pienialaisia ja metsätalouden 
kannalta merkityksettömiä, lähinnä suoalueita ja puroja. 
Metsätalouden viranomaiselle ja metsänomistajalle tieto 
näistä välittyy parhaiten ja lähes pelkästään kaavan kautta. 
Metsäalueiden luontoarvojen merkitsemistä kaavaan on kä-
sitelty mm. julkaisussa Metsämaa kaavoituksessa (YM ra-
portteja 22/2016). 

Merkitään tiedoksi.  

f) Osa yleiskaavasta poistetuista luonnoltaan arvokkaista alu-
eista sijoittuu liikuntapuiston AP-1 alueelle. Näistä todetaan 
kaavaselostuksessa, että ne on syytä huomioida asemakaa-
voituksen yhteydessä. ELY-keskus huomauttaa, että yleis-
kaavan tarkoitus on ohjata tarkempaa suunnittelua, kuten 
asemakaavoitusta, mutta mikäli nämä luo-merkinnät jäte-
tään pois, ei yleiskaavallinen ohjaus välity asemakaavoituk-
seen, eikä yleiskaava täytä ohjaustavoitetta tältä osin MRL:n 
mukaisella tavalla. 

Kaikista luonnonsuojelullisesti merkittäviksi todetuista pu-
rouomista on poistettu luo-merkintä. Tieto luontoarvoista ei 
välity viherrakentamisen tai hulevesien suunnitteluun jat-
kossa riittävällä tavalla, ellei näitä luontoarvoja ole merkitty 
yleiskaavaan. 

ELY-keskus huomauttaa, että seuraavat kaavan luontoselvi-
tyksessä esitetyt kohteet tulee merkitä tai merkintöjä tarken-
taa lausunnossa esitetyllä tavalla, jotta kaava täyttää yleis-
kaavalle MRL 39 §:ssä asetetut sisältövaatimukset. 

1. Iivarinoja; Virtaa Holmanperän läpi. Aiempi luo-merkintä 
on poistettu. Kaavaselostuksesta ei löydy perustelua tälle. 
Luontoselvityksessä todetaan, että uoman luonnonpiirteet 
on pyrittävä säilyttämään. Luo-merkintä on palautettava ja 
kaavamääräykseksi lisättävä ”Arvokas elinympäristö, jonka 
ominaispiirteet on säilytettävä”. Lisäksi kyseessä on ilmei-
sesti metsälain 10 § tarkoittama kohde. 

4. Nuoraoja; Luontoselvityksessä todetaan, että luonnon-
piirteet on pyrittävä säilyttämään. Luo-merkintä sijoittuu M-
4 sekä V-alueille, jotka eivät riittävästi turvaa kohteen luon-
nonarvojen huomioon ottamista jatkosuunnittelussa. Lisäksi 
kyseessä on ilmeisesti metsälain 10 § tarkoittama kohde. 
Luo-merkintä on palautettava ja kaavamääräykseksi lisättävä 
”Arvokas elinympäristö, jonka ominaispiirteet on säilytet-
tävä”. 

6. Kaakkurilampi-Lintulampi; Kyseessä on osa arvokasta 
suokehityssarjaa, joka alkaa rantojensuojelualueen lam-
mista ja jatkuu edelleen Maristonpakoille. Luontoselvityksen 
mukaan alueella on huomionarvoista lajistoa. Lampareet to-
detaan potentiaaliseksi elinympäristöksi luontodirektiivin liit-
teen IV viitasammakolle, lampikorennoille ja jättisukeltajille. 

Palautetaan kaavakartalle seuraavat 
luo-merkinnät; Iivarinoja (luo 1), Nuora-
oja (luo 4), Kaakkurilampi-Lintulampi 
(luo 6), Maristonpakkojen nevat (luo 7), 
Holmanperän neva (luo 8), Puukkosaa-
renkankaan neva (luo 9), Plassin tulva-
metsä (luo 13) ja Holmanperän kaisli-
kot (luo 25). 

Kalajoella on luo-x -merkinnöin mer-
kitty huomionarvoisia kohteita, joten 
keskustan osayleiskaavaehdotukseen 
jatketaan indeksinumerointia huomioi-
den aikaisemmat osayleiskaavat, mm. 
tuulivoimapuistojen osayleiskaavat.  

Täydennetään luo-merkinnän mää-
räykseen lause; Arvokas elinympäristö, 
jonka ominaispiirteet on säilytettävä. 
Samalla luo -merkintä muutetaan Luo-
8 merkinnäksi.  

Kausikosteikoita koskeva luo-merkintä 
muutetaan Luo-9 merkinnäksi ja mer-
kinnän määräykseen lisätään lause: 
Arvokas elinympäristö, kausikosteikko, 
jonka kosteusolosuhteet on säilytet-
tävä. 

Plassin tulvametsän luo-merkintä 
muutetaan Luo-10 merkinnäksi ja mer-
kinnän määräykseen lisätään lause: 
Arvokas elinympäristö, tulvametsä, 
jonka ominaispiirteet tulee säilyttää. 

Holmanperän kaislikot luo-merkintä 
muutetaan Luo-11 merkinnäksi ja mer-
kinnän määräykseen lisätään lause: 
Alueella pesii uhanalaisia, rauhoitet-
tuja lintulajeja. Alueella ei saa suorit-
taa toimenpiteitä, jotka heikentävät 
alueen merkitystä lintujen elinolosuh-
teiden kannalta. Arvoista on tarkempi 
kuvaus kaavaselostuksessa. 
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Näistä ei ole kuitenkaan esitetty inventointitietoja. Vaikka 
pääosa luontokokonaisuudesta on jäänyt lausuttavana ole-
van kaava-alueen ulkopuolelle, voisi kaava-alueen toimenpi-
teillä olla heikentäviä vaikutuksia koko alueelle. Lisäksi ky-
seessä on ilmeisesti metsälain 10 § tarkoittama kohde. Tieto 
alueen luontoarvoista ei välity M-5 merkinnällä jatkosuunnit-
teluun eikä merkintä turvaa alueiden säilymistä. Alueen luo-
merkintä tulee palauttaa. 

7. Maristonpakkojen nevat; Kyseessä on kausikosteikkoja, 
joilla uhanalaista lajistoa. Toinen nevoista sijoittuu pääosin 
Maristonpakkojen Natura-alueen puolelle ja alueen säilymi-
nen tulee siten turvata kaavassa. Maristonpakkojen Natura-
alueen rajalla sijaitsevan nevan läheisyyteen suunniteltu ul-
koilupolku on sijoitettu liian lähelle nevaa, jotta sen kosteus-
olosuhteet voidaan turvata. Alueiden säilyttäminen tärkeää 
myös virkistyksen kannalta, eikä niiden ominaispiirteitä voida 
säilyttää ilman luonnonolosuhteiden turvaamista. Pahim-
massa tapauksessa polkujen ja tiestön rakentaminen kuivat-
taa nämä nevat kokonaan ja kasvillisuus muuttuu ja pusikoi-
tuu. Tällöin menetettäisiin luontoarvojen lisäksi niiden virkis-
tysarvot. Alueet sijoittuvat nyt AP-1 alueelle, eikä tieto luonto-
arvoista välity riittävällä tavalla jatkosuunnitteluun eikä kaa-
vamerkintä täytä MRL sisältövaatimuksia. Luo-merkintä on 
palautettava ja kaavamääräykseksi lisättävä ”Arvokas 
elinympäristö, kausikosteikko, jonka kosteusolosuhteet on 
säilytettävä”. 

8. Holmanperän neva; Kausikosteikko, jolla uhanalaista la-
jistoa. Luo-merkintä on palautettava ja kaavamääräykseksi li-
sättävä ”Arvokas elinympäristö, kausikosteikko, jonka kos-
teusolosuhteet on säilytettävä”. 

9. Puukkosaarenkankaan neva; Kausikosteikko, jolla uhan-
alaista lajistoa. Lisäksi kyseessä on ilmeisesti metsälain 10 § 
tarkoittama kohde. Luo-merkintä on perustelematta pois-
tettu ja sisältyy nyt M-5 alueeseen. Luo-merkintä tulee pa-
lauttaa, jotta alueen luontoarvot voidaan turvata MRL tarkoit-
tamalla tavalla. Luo-merkintä on palautettava ja kaavamää-
räykseen lisättävä ”Arvokas elinympäristö, kausikosteikko, 
jonka kosteusolosuhteet on säilytettävä”. 

13. Plassin tulvametsä; Kyseessä on luontopolun varressa 
oleva tulvametsä, jossa esiintyy useita vaateliaita ja uhanalai-
sia lajeja. Nyt lausuttavana olevassa kaavassa alue sijoittuu 
laajalle V-2 alueelle, jonka kaavamääräys on täysin ristirii-
dassa tämän pienialaisen tulvametsän luontoarvojen säilyt-
tämisen kanssa. Luo-merkintä tulee palauttaa ja kaavamää-
räykseksi lisättävä ”Arvokas elinympäristö, tulvametsä, 
jonka ominaispiirteet tulee säilyttää”. 

25. Holmanperän kaislikot; Alueella on läjitysmaalle synty-
nyttä kaislikkoa sekä uhanalaisten ja/tai rauhoitettujen lintu-
lajien pesäpaikkoja. Kalajoen kaupungin 2017 teettämässä 
kahden laskentakerran inventoinnissa alueella tavattiin 
uhanalaisia naurulokkeja. Inventoinnissa alueella todettiin 
silkkiuikun pesiä ja alueen todetaan olevan yksi Suomen suu-
rimpia silkkiuikkujen keskittymiä. Inventoinnissa havaittiin 
uhanalaisen pajusirkun, uhanalaisen jouhisorsan sekä rau-
hoitetun lapintiiran pesintä. Vuoden 2017 luontoselvityk-
sessä on mainittu myös tukkasotkan ja luhtahuitin pesinnät. 

Kaavaselostuksen mukaan kaupunki aikoo karkottaa alueen 

Lisätään kaavakartalla esitettävän mer-
kinnän alle kohdenumero kaavaselos-
tuksessa esitetyn mukaisesti; ”Nume-
rotunnus viittaa osayleiskaavaselos-
tuksen liitteenä olevan luontoselvityk-
sen kohdeluetteloon.” 

Täydennetään kaavaselostusta lausun-
nossa esitetyn mukaisesti. 
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naurulokkiyhdyskunnat. ELY-keskus huomauttaa, että rau-
hoitettuna lintulajina naurulokkien karkottaminen vaatii poik-
keamisen hakemista luonnonsuojelulain 39 § rauhoitus-
säännöksistä. Hakemus jätetään Varsinais-Suomen ELY-kes-
kukselle. Koska samalla alueella pesii myös rauhoitettu la-
pintiira, poikkeamista tulee hakea myös sen osalta, sillä toi-
met väistämättä kohdistuisivat myös siihen. Kaavassa osoi-
tetulla ratkaisulla tässä kohdin ei ole merkitystä luonnonsuo-
jelulain poikkeamisen tarpeeseen tai menettelyyn eikä poik-
keamisesta tehtävän ratkaisun kannalta, vaan poikkeamista 
arvioidaan luonnonsuojelulain mukaisin edellytyksin kaa-
vassa osoitetusta merkinnästä riippumatta.  

Kaavaselostukseen tulee lisätä edellä esitetyt linnustonäkö-
kohdat ja menettelyt. Luo-merkintä on palautettava ja kaava-
määräykseksi lisättävä ”Alueella pesii uhanalaisia, rauhoi-
tettuja lintulajeja. Alueella ei saa suorittaa toimenpiteitä, 
jotka heikentävät alueen merkitystä lintujen elinolosuhtei-
den kannalta. Arvoista on tarkempi kuvaus kaavaselostuk-
sessa.” 

g) Kaavaselostuksessa on asianmukaisesti tuotu tieto happa-
mien sulfaattimaiden mahdollisuudesta kaava-alueella. 
Aiemman kaavaehdotuksen yhteydessä kaavakartalla oli 
yleisluontoinen määräys hapettuvien kaivuumaiden (happa-
mien sulfaattimaiden) selvittämisestä ja tarvittaessa huomi-
oon ottamisesta. Kaavamääräys varmistaa asian huomioimi-
sen jatkosuunnittelussa, kuten tarkemman kaavoituksen yh-
teydessä. ELY-keskus pitää aiemman kaavaehdotuksen mu-
kaista, sisällöltään melko väljästi muotoiltua kaavamääräystä 
Kalajoen keskustan osayleiskaavan tarkoitukseen nähden 
perusteltuna ja tarpeellisena ja se tulee palauttaa kaavakar-
talle. 

Palautetaan happamia sulfaattimaita 
käsittelevä kaavamääräys kaavakar-
talle. 

 

h) ELY-keskus esittää liittämään Maristonpakkojen Natura-alu-
een eteläosaa koskevaan VU-3 -kaavamerkinnän selitykseen 
informatiivisen lauseen: ”Alueen asemakaavoituksen yhtey-
dessä on laadittava Natura-arviointi luonnonsuojelulain 
edellyttämällä tavalla.”. 

Tehdään esitetty lisäys VU-3 merkin-
tään.  

i) Kalajoen keskustan kaavatyö on perustunut laajaan suunnit-
teluun, selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin. Suunnittelu-
työ on ollut hyvin tavoitteellista ja asiantuntevaa. Keskustan 
osayleiskaava-alueella ei ole voimassa tällä hetkellä oikeus-
vaikutteista yleiskaavaa. Keskustan osayleiskaava olisi tär-
keää saada laadituksi, lainvoimaiseksi ja ohjaamaan kes-
kusta-alueen tarkempaa kehittymistä ja asemakaavoitusta 
yleiskaavatyölle asetettujen hyvien tavoitteiden mukaisesti. 
Museoviranomaisen arkeologista kulttuuriperintöä koskevat 
muutostarpeet tulee huomioida jatkosuunnittelussa. ELY-
keskus esittää luo-kohdemerkintöjen palauttamista sekä tar-
kennuksia muihin kaavamerkintöihin. Esitetään happamia 
sulfaattimaita koskevan kaavamääräyksen palauttamista. 
Muutokset tulee tehdä, jotta yleiskaavalle asetetut sisältö-
vaatimukset voidaan täyttää. Muutokset kaavaehdotukseen 
ovat olennaisia, eikä niitä ole rajattavissa vain yksityistä etua 
koskeviksi. Kaavaehdotus on asetettava muutosten johdosta 
uudelleen nähtäville MRA 32 §:n mukaisesti ja järjestää vi-
ranomaisneuvottelu. 

Tehdään lausunnossa esitetyt muutok-
set ja täydennykset kaava-aineistoon. 

Viranomaisneuvottelu on pidetty 
18.5.2020. Viranomaisneuvottelun 
muistio on kaava-aineiston liitteenä.  
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Pohjois-Pohjanmaan museon lausunto / Arkeologia  Kaavoittajan vastine 

a) Muinaisjäännöksiä koskevaa tekstiä sivulla 96 tulisi vielä 
korjata seuraavanlaisesti: Kappaleessa todetaan, että 
Vanha Pohjanmaan rantatie todettiin inventoinnissa tielin-
jauksena muinaisjäännökseksi. Kyseessä ei kuitenkaan 
ole kiinteä muinaisjäännös. Kohde on merkitty kulttuuri-
perintökohteena muinaisjäännösrekisteriin. Kulttuuripe-
rintökohteet eivät ole muinaismuistolailla rauhoitettuja, 
vaan ne ovat kohteita, joiden säilyttäminen on perusteltua 
historiallisen merkityksen ja kulttuuriperintöarvojen takia. 
Valtatie 8 on merkitty maakunnallisesti arvokkaaksi tie-
osuudeksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa ja 
Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavassa. Osa-
yleiskaavaan Plassintien linjaus on merkitty kulttuurihis-
toriallisesti merkittäväksi tieksi (sk-2) ja Raahentie valta-
kunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympä-
ristöksi (rky-2). Kaavaselostuksessa voisi selventää, miksi 
kaava-alueella sijaitsevaa Pohjanmaan rantatietä ei mer-
kitty kokonaisuudessaan kaavakartalle. 

Tehdään esitetyt selvennykset kaa-
vaselostukseen.  

b) Museoviraston lausunnon mukaisesti kaavaselostukseen 
tulee muinaisjäännösten nimen lisäksi lisätä kohteet yksi-
löivä muinaisjäännöstunnus; Keihäsoja 1 (1000028935), 
Keihäsoja 2 (1000028936), Keihäsoja 3 (1000028937) ja 
Plassi (1000011505). Selostuksen tekstiin on hyvä lisätä 
myös muiden kohteiden yhteyteen Museoviraston kohteet 
yksilöivät muinaisjäännöstunnukset: Pohjanmaan vanha 
rantatie (1000028940), Vuorenkallio Heusala 
(208500004), Annala (1000001179), Etelänkylän kansa-
koulu (1000001177) ja Mantila (1000013103). sm-merkin-
nän määräyksessä sanotaan ”numerotunnus viittaa kaava-
selostuksen muinaisjäännöskohteiden luetteloon”. Kaava-
selostuksen muinaisjäännöksiä koskevassa luettelossa ei 
kuitenkaan ole numerotunnuksia (s. 93). Ne tulisi selvyy-
den vuoksi lisätä luetteloon. 

Lisätään tiedot kaavaselostukseen 
lausunnon mukaisesti. 

c) Kohteen Plassi (1000011505) muinaisjäännösalueen ra-
jaus on suurimmalta osaltaan peittynyt muiden kohteiden 
alle ja sen vuoksi rajauksen linjausta ei erota kaavakar-
talla. Rajaus ei myöskään vaikuta noudattavan muinais-
jäännösrekisterin rajausta. Kohteen rajausta tulee mah-
dollisuuksien mukaan tehdä näkyvämmäksi ja tarkistaa 
noudattaako rajaus muinaisjäännösrekisterin rajausta. 

Tarkistetaan muinaisjäännöskoh-
teen rajaus ja havainnollinen esitys 
kaavakartalla. 

Pohjois-Pohjanmaan museon lausunto / Rakennettu kulttuu-
riympäristö 

Kaavoittajan vastine 

 
Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa uu-
delleen nähtävillä olevasta Kalajoen keskustan osayleis-
kaava 2035 ehdotuksesta. 

Merkitään tiedoksi. Ei muutostar-
vetta kaavaan. 

Jokilaaksojen pelastuslaitos Kaavoittajan vastine 

 
Pelastusviranomainen on tutustunut asiakirjoihin ja to-
teaa, ettei kaavaehdotuksesta ole huomautettavaa. 

Merkitään tiedoksi. Ei muutostar-
vetta kaavaan. 

Perusturvalautakunta Kaavoittajan vastine 
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Kaavoituksessa on huomioitava turvalliset ja esteettömät 
liikkumismahdollisuudet huomioiden myös erityisryhmät. 

Senioriasumisen rakentuminen keskustan alueelle tulee 
mahdollistaa suunnittelussa esim. terveyskeskuksen lä-
heisyyteen tai keskustaajaman alueelle. 

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon varaus tulevan var-
haiskasvatuskeskuksen rakentamiselle ja lisämahdolli-
suus päiväkotirakentamiselle. Alueella on paljon lapsia, jo-
ten leikkipuistot ja liikuntapuistot ovat tärkeitä alueella. 
Alueella tulee huomioida erityisesti toimintojen kehittä-
mis- ja laajennusmahdollisuudet sekä hyvät ja turvalliset 
sekä esteettömät kulkuyhteydet jalankulkijoille sekä auto-
liikenteelle esim. vanhempien tuodessa lapsia hoitoon. 

Kalajoen terveyskeskus sijaitsee keskustan länsipuolella 
lähellä jokirantaa. Alueen laajennusmahdollisuudet tulee 
huomioida suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan. 

Merenojan yhtenäiskoulussa ja lukiolla on yli 1000 oppi-
lasta. Alueen kulkuyhteydet, jättöalueet ja jalankulku- 
sekä pyörätiet on huomioitava keskustan alueen suunni-
telmissa turvallisen koulumatkan edistämiseksi. 

Kaupunkikeskuksen alueella sijaitsee runsaasti ikäihmis-
ten asumisratkaisuja. Autoliikenne tulee sallia ja mahdol-
listaa näillä alueilla kuljetuspalveluiden järjestämiseksi. 

Ydinaluetta kehitetään kaupunki- ja taajamakuvallisesti 
korkeatasoisena ja monipuolisena, selkeästi hahmottu-
vana keskuksena, jossa on näkyvissä historiallisia kerrok-
sia. Alueelle sijoittuu vanhaa, kulttuurihistoriallisesti arvo-
kasta rakennuskantaa, joka täydentää kaupunkikuvaa ker-
roksellisuudellaan. 

Merkitään lausunto tiedoksi. Yleis-
kaavassa on osoitettu pääkatuver-
kosto sekä ne kevyen liikenteen väy-
lät, jotka ovat pääväyliä. Erillisiä leik-
kipuistoja ei yleiskaavatasolla esi-
tetä. Aluevarauksin on huomioitu jul-
kiselle rakentamiselle mahdolliset 
alueet ja tarkempi suunnittelu teh-
dään asemakaavoituksessa. 

Lausunto ei aiheuta muutoksia kaa-
vakartalle. 

Sivistyslautakunta Kaavoittajan vastine 

 
Kaavoituksessa on huomioitava turvalliset ja esteettömät 
liikkumismahdollisuudet huomioiden myös erityisryhmät. 

Senioriasumisen rakentuminen keskustan alueelle tulee 
mahdollistaa suunnittelussa esim. terveyskeskuksen lä-
heisyyteen tai keskustaajaman alueelle. 

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon varaus tulevan var-
haiskasvatuskeskuksen rakentamiselle ja lisämahdolli-
suus päiväkotirakentamiselle. Alueella on paljon lapsia, jo-
ten leikkipuistot ja liikuntapuistot ovat tärkeitä alueella. 
Alueella tulee huomioida erityisesti toimintojen kehittä-
mis- ja laajennusmahdollisuudet sekä hyvät ja turvalliset 
sekä esteettömät kulkuyhteydet jalankulkijoille sekä auto-
liikenteelle esim. vanhempien tuodessa lapsia hoitoon. 

Kalajoen terveyskeskus sijaitsee keskustan länsipuolella 
lähellä jokirantaa. Alueen laajennusmahdollisuudet tulee 
huomioida suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan. 

Merenojan yhtenäiskoulussa ja lukiolla on yli 1000 oppi-
lasta. Alueen kulkuyhteydet, jättöalueet ja jalankulku- 
sekä pyörätiet on huomioitava keskustan alueen suunni-
telmissa turvallisen koulumatkan edistämiseksi. 

Merkitään lausunto tiedoksi. Yleis-
kaavassa on osoitettu pääkatuver-
kosto sekä ne kevyen liikenteen väy-
lät, jotka ovat pääväyliä. Erillisiä leik-
kipuistoja ei yleiskaavatasolla esi-
tetä. Aluevarauksin on huomioitu jul-
kiselle rakentamiselle mahdolliset 
alueet ja tarkempi suunnittelu teh-
dään asemakaavoituksessa. 

Lausunto ei aiheuta muutoksia kaa-
vakartalle. 
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Kaupunkikeskuksen alueella sijaitsee runsaasti ikäihmis-
ten asumisratkaisuja. Autoliikenne tulee sallia ja mahdol-
listaa näillä alueilla kuljetuspalveluiden järjestämiseksi. 

Keskuspuistoon sisällytetään ikäihmisten, lasten ja vam-
maisten liikunta- ja ajanvietemahdollisuus. 

Ydinaluetta kehitetään kaupunki- ja taajamakuvallisesti 
korkeatasoisena ja monipuolisena, selkeästi hahmottu-
vana keskuksena, jossa on näkyvissä historiallisia kerrok-
sia. Alueelle sijoittuu vanhaa, kulttuurihistoriallisesti arvo-
kasta rakennuskantaa, joka täydentää kaupunkikuvaa ker-
roksellisuudellaan. 

Elenia Oy Kaavoittajan vastine 

 
17.6.2019 päivättyyn lausuntoon lisäyksenä Elenia esittää, 
että osayleiskaavakartassa olisi merkittynä Simi-Etelän-
kylä 110 kV:n voimajohdon suoja-alue. Ko. voimajohdon 
johtoalue koostuu 28 metrin levyisestä johtoaukeasta 
sekä 10 metrin levyisistä reunavyöhykkeistä johdon mo-
lemmin puolin. Vaihtoehtoisesti voimajohtoa koskevat 
määräykset voidaan esittää kaavamääräyksissä.  

Tehdään tekninen tarkistus ja lisä-
tään kaavamerkintään lause: 110 
kV:n avojohtolinja. Voimajohdon 
vaatima johtoalue on 48 m. 

Muistutus 1 Kaavoittajan vastine  

 Luontoselvitys v 2012 löydetty liito-oravan jätöksiä, ilma-
kuvan perusteella alue on sopiva. Keväällä 2015 tehtiin 
katselmus metsänkäyttöilmoituksen johdosta mukana 
biologi Eero Laukkanen (ELY-keskus) ja metsäliiton Esko 
Ylikangas. Alueelta ei löytynyt silloin havaintoja jätöksistä. 
Esitän, että kaavamerkintä muutettaisiin M-4 tai M-5 alu-
eeksi ja jos se ei ole mahdollista suoritettaisiin alueella tä-
mänhetkinen selvitys liito-oravasta. 

Viranomaisneuvottelussa 
18.5.2020 on asiasta neuvoteltu 
ELY-keskuksen luontovastuualueen 
kanssa kaavamerkinnän muuttami-
sesta esitetyllä tavalla. Merkintää 
voidaan muuttaa esim. siinä tapauk-
sessa, että uudet selvitykset antavat 
siihen aihetta.  

Liito-oravan esiintymisestä tehtiin 
maastossa tarkistus 2.6.2020 (bio-
logi Aija Degerman). Selvityksen 
mukaan ei liito-oravan jätöksiä ha-
vaittu ja samassa yhteydessä asian-
tuntija totesi, ettei metsä ole liito-
oravalle erityisen sopivaa. 

Muutetaan kaavakartalla oleva MY-2 
merkintä M-5 merkinnäksi.  

Muistutus 2 Kaavoittajan vastine  

 
Ehdotamme Nikintien ympäristöön suunnitellun asuin-
pientaloalueen rajan siirtämistä. Perustelu: Hiekkasärkiltä 
Kalajoen keskustaan päin tullessa 8-tiehen yltävä Vetonie-
menperän peltoaukea MA-1 alue on ainoa 8-tieltä länteen 
aukeava isompi peltoaukea. Tämän alueen maisemallinen 
arvo menetetään, mikäli pientaloalue rajataan pellon kes-
kelle. Lisäksi peltoaukeaan rajoittuva puusto on olennai-
nen osa maisemaa, joten alueen kaavoittaminen pientalo-
alueeksi ja näin ollen alueen mahdollinen rakentaminen 
rikkoisivat nyt olemassa olevan tärkeän maiseman ete-
lästä Kalajoen keskustaan tultaessa. 

Maisemaselvityksessä Vetoniemenperän peltoaukea on 
merkitty alueeksi, joiden tulisi säilyä rakentamattomina tai 

Maisemaselvityksessä Vetoniemen-
perän peltoaukealle merkitty näky-
mälinja (punainen nuoli -merkintä) 
säilyy kaavaehdotuksessa esitetystä 
asumisen alueesta huolimatta. 
Yleiskaavaa tarkemmalla asemakaa-
valla tarkastellaan asumisen, viher-
alueiden ja viheryhteyksien limitty-
minen huomioiden myös yleiskaa-
vaa varten laaditut selvitykset. 
Vaikka asumisen aluetta osoitetaan 
yleiskaavassa laajasti, voidaan ase-
makaavaa laadittaessa alueelle 
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pääosin rakentamattomina ja kaavaehdotuksessa merkitty 
AP-raja kulkee Nikintien alueen kohdalla eri linjaa kuin 
maisemaselvityksessä oleva alue. Lisäksi Nikintien poh-
joispuolella sijaitseva peltoalue on myös maisemaselvityk-
sessä samaa peltoaluetta, jonka tulisi säilyä rakentamat-
tomana. Osa alueen tärkeästä luonto- ja maisema-arvosta 
menetetään, mikäli myös Nikintien pohjoispuoli osoite-
taan asuinpientaloalueeksi. Nikintien pohjoispuolinen 
alue tulisi merkitä joko MA-1 tai V-2 alueeksi. Pientalo-
asuinaluetta on kaavassa merkitty Vetoniemenperän pel-
toaukealle iso alue, joten maisemaselvitys huomioon ot-
taen Nikintien ympäristöstä maisemallisesti arvokasta 
aluetta tulisi säilyttää ehdotettua enemmän. 

Mikäli pientaloalue merkintää ei voi kokonaan alueelta 
poistaa, ehdotamme AP-alueen rajausta siirrettäväksi, 
jotta Vuorenkallion alueen tärkeät peltomaisemat säilyvät 
myös tulevaisuudessa. Liitteenä ehdotetut rajaukset. 

 

Ehdotamme AP-1 alueen rajaamista lähemmäs Hiek-
kasärkkiä. Kaavaselostuksessa on todettu keskustan ja 
Liikuntapuiston asuinalueen rajan erottuvan peltovyöhyk-
keen ansiosta, kaavassa kyseinen peltovyöhyke on n. 300 
m pituinen, joten merkittävää erottelua tällä etäisyydellä ei 
saada. Loma-asumiseen ja pientaloasumiseen varattua 
alueita on Hiekkasärkkien alueella nykyisellään paljon ja 
kaavaehdotuksessa uusia pientaloasuinalueita on tulossa 
myös kattavasti ilman näin laajaa AP-1 aluetta. 

osoittaa myös laajoja virkistysalu-
eita. Yleiskaava on yleispiirteinen ja 
vain päävirkistysalueet ovat tarkoi-
tuksenmukaisia osoittaa. Asumisen 
alueille sijoittuvia virkistysalueita (V) 
ei yleiskaavassa erikseen osoiteta, 
vaan ne ratkaistaan asemakaavalla. 
Maisemaselvityksessä ko. alueelle 
on merkitty vinoviivarasterilla maan-
käyttösuositus; Alueet, joiden tulisi 
säilyä rakentamattomina tai pää-
osin rakentamattomina. Perusteluja 
tälle suositukselle alueella a) Veto-
niemenperän – Etelänkylän peltoau-
keat ovat: säilytettävä maisematila, 
keskustaajaman rajautuminen ja 
maisemakuva. Kaavassa AP-aluei-
den väliin jäävä leveä MA-1-alue to-
teuttaa tämän suosituksen, koska 
tällä kohtaa pellon nykyisen tarkan 
rajan sijaan arvotekijä on laajempi 
maisematila: avoin vyöhyke ja näky-
mäsektori keskustaajaman ja laajen-
nukseen osoitettujen alueiden vä-
lissä. 

MA-1 aluetta on luonnosvaiheen jäl-
keen laajennettu vähäisessä määrin 
Hiekkasärkkien suuntaan, jolloin AP-
1 alueen rajaus on muuttunut. AP-1 
merkinnässä todetaan, että asema-
kaavassa tulee osoittaa virkistyk-
seen ja ulkoiluun laajoja viheralueita 
ja riittävät viheryhteydet keskustaa-
jaman ja Hiekkasärkkien välille. Mai-
sema-arvot huomioidaan asema-
kaavaa laadittaessa viihtyisän ympä-
ristön saavuttamiseksi. Asemakaa-
vaa laadittaessa on asukkailla vaiku-
tusmahdollisuus kaavan valmiste-
lussa. 

Muistutus ei aiheuta muutoksia kaa-
vakartalle. 

Muistutus 3 Kaavoittajan vastine  

a) Haluan ilmaista eriävän mielipiteen. Kohteen K277 suoje-
luehdotuksesta; 

Vaadin, että esitetty numeron K277 / kiinteistön Koskela 
kaavamääräys ehdotus ”Kaavamääräys: Kohteen mahdol-
linen suojelu tulee selvittää asemakaavoituksen yhtey-
dessä.” poistetaan kokonaan. 

Perusteluina ovat kiinteistön rakennusten erittäin huono 
kunto, joka on jo nyt tiedossa. Kiinteistön kuntotarkastus-
raportti on käytössä ja toimitettu 26.3.2020 Nina Marjo-
niemelle. 
 Päärakennus on laajennettu ja peruskorjattu 1980-lu-

vulla sen ajan menetelmin. Laajennus on iso osa raken-

Muistutuksen johdosta on kohteen 
suojelumerkinnästä pyydetty kan-
nanotto myös Pohjois-Pohjanmaan 
museolta.  

Poistetaan suojelumerkintä osa-
yleiskaavakartalta perustuen raken-
nuksen huonoon kuntoon ja liian 
mittavaan korjaustarpeeseen.    
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nusta ja se ei ole suojelemisen arvoinen, koska on ra-
kennettu 80-luvulla ja laajennus on tällöin pilannut ra-
kennuksen mahdolliset kulttuurihistorialliset piirteet. 
Samassa yhteydessä vanhaa osaa on peruskorjattu sen 
ajan menetelmin ja aistinvaraisesti on havaittavissa 
kosteusvaurioita, jotka antavat olettaa, että rakennuk-
sen hirsirunko on vaurioitunut. Peruskorjauksen yhtey-
dessä on tehty virheitä, jotka ovat aiheuttaneet veden 
vuotamisen kattorakenteiden läpi hirsirunkoon. Lisäksi 
peruskorjauksen yhteydessä on lisätty runkoon muovi 
kerros, joka on vaikuttanut rakenteen hengittämättö-
myyteen ja siten aiheuttanut ajan saatossa ongelmia ja 
vaurioita. 

 Päärakennuksella ei ole kunnon kivijalkaa, on maapoh-
jainen. Tämä on aiheuttanut hirsirungon vaurioitumi-
seen korjauskelvottomaksi. 

 Pihapiirin muut rakennukset ovat vaarallisia ja romah-
duspisteessä. Ne ovat korjaamiskelvottomassa tilassa 
ja hengenvaarallisia piharakennuksia. 

 Nykytilassaan päärakennus ja ulkorakennukset eivät 
vastaa nykyajan asumisen vaatimuksia ja ovat asumis-
kelvottomia ja terveydelle vaarallisia. 

 Edellä mainituin perustein en pidä perusteltuna, että 
kiinteistön Koskela rakennuksille annetaan ko. kaava-
ehdotusta esitetyllä tavalla. 

Muistutus 4 Kaavoittajan vastine  

 
Vastustamme kiinteistöjemme muuttamista viher- ja vir-
kistysalueeksi sekä kevyen liikenteen sillan ja reitin raken-
tamista joen yli. Vaadimme, että V-2 merkintä poistetaan 
kiinteistöiltämme. Osayleiskaavaehdotus loukkaa kiinteis-
tön omistajien yksityisyyttä. Kiinteistöjemme omistus ra-
joittuu Kalajoen rantaan. 

Perustelut;  
1. PL 15 § omaisuuden suoja. Jokaisen omaisuus on tur-
vattu. Ainoa poikkeus pakkolunastus, jonka tulee perustua 
sekä lakiin että yleiseen tarpeeseen. Kalajoen kaupunki ei 
ole esittänyt osayleiskaavan selostuksessa sellaista lain-
voimaista tarvetta, mihin se tarvitsisi yksityisten ihmisten 
kiinteistöjä tai niiden tarkoituksen muuttamista kaupungin 
yleisiin tarpeisiin viheralueiksi. Euroopan ihmisoikeusso-
pimus takaa omaisuuden suojan. 

2. Perustuslain mukaiseen omistusoikeuteen kuuluvat 
hallintaoikeus, luovutusoikeus ja omistajan suoja. Näistä 
emme luovu. 

3. Kiinteistön omistajalla on täysi oikeus määrätä omista-
mastaan kiinteistöstä ja hänellä on lähtökohtaisesti täysi 
hallinta omistamaansa kiinteistöön. Sekä kiinteistön omis-
tusoikeus että se hallintaoikeus on omistajalla. 

4. Omistajalla ja vain omistajalla on siten myös oikeus luo-
vuttaa kiinteistönsä eteenpäin eli myydä tai lahjoittaa se. 

5. Allekirjoittaneet eivät luovuta omistamiaan rantakiin-
teistöjä viheralueeksi eivätkä kevyen liikenteen väyläksi 
Kalajoen kaupungin yleiseen käyttöön. Jokamiehenoikeu-
den perusteellakaan ei voi mennä asumusten pihoille eikä 
pelloille. 

Kalajoen kaupungilla on maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaisesti 
(MRL 20 §) velvoite huolehtia aluei-
den käytön suunnittelusta, rakenta-
misen ohjauksesta ja valvonnasta 
alueellaan sekä maapolitiikan har-
joittamisesta. Maanomistus Kala-
joen kaupungin alueella on sekä yk-
sityistä, että kaupungin omistamaa. 
Yksityisiäkin maanomistajia sitoo 
voimassa oleva asemakaava ja ase-
makaavan mukainen toiminta. Esi-
merkkinä mainittakoon, että asema-
kaavan mukaiselle kerrostalotontille 
ei voi rakentaa erillispientaloa, 
vaikka yksityinen maanomistaja niin 
haluaisi.  

Kalajoen rannat on asemakaavoissa 
osoitettu pääosin viheralueiksi. Näin 
on myös muistuttajien omistamien 
kiinteistöjen kohdalla. Yleiskaavassa 
ei osoiteta tältä osin ristiriitaista 
merkintää voimassa olevaan asema-
kaavaan nähden. Tulva-alueet on 
huomioitu yleiskaavaa laadittaessa, 
eikä asumisen alueita ole rantaan 
saakka ulotettu asemakaavasta poi-
keten. Asemakaava muistuttajien 
alueella on vuodelta 1983. Kalajoen 
kaupunki ei ole lunastanut asema-
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6. Viheralueen ja kevyen liikenteen väylän muodostami-
nen kiinteistöillemme aiheuttaisi alueella lisääntyvää rau-
hattomuutta. Kaupunginpuisto on erityisesti kesäaikaan 
levoton pussikaljapaikka. Kevyen liikenteen silta kaupun-
ginpuistosta joen yli eteläpuolelle lisäisi merkittävästi kiin-
teistöjen rauhattomuutta ja turvattomuutta. 

7. Kaupunginpuistossa pidetään julkisia tilaisuuksia. Ta-
pahtumat lisäisivät kulkua kevyen liikenteen sillalla ja ke-
vyen liikenteen väylällä. Tapahtumissa on myös päihty-
neitä henkilöitä, joten riski kotirauhan häiritsemiseen pi-
han poikki kulkevalla kevyen liikenteen väylällä kasvaisi 
merkittävästi. 

8. Suunnitellun kevyen liikenteen väylän sekä sillan alla 
kulkee vesijohdon runkolinja. Miten runkolinjan huolto tar-
vittaessa on suunniteltu kevyen liikenteen väylän alta. 

9. Kalajoen varrella on hyvät kävely- ja pyörätiet joenvarren 
molemmin puolin keskustasta Tyngälle saakka. Kaavassa 
merkitty kevyen liikenteen silta joen yli ei mielestämme 
ole tarpeellinen, sillä kevyen liikenteen väylät kulkevat mo-
lemmilla läheisillä silloilla. 

10. Mielestämme kiinteistöjemme arvo laskee, jos viher-
alue ja kevyen liikenteen reitti rakennettaisiin ja ranta-alue 
kaavoitettaisiin puistoalueeksi. 

11. Perustuslaki takaa, että asukkaiden mielipide tulee ot-
taa huomioon kuntien päätöksissä. Kunnallisdemokratian 
toteutuminen myös käytännössä takaa kaupunkilaisten 
viihtyvyyden paikkakunnalla. 

Vaadimme, että vastustuksemme kaavaehdotukseen ote-
taan huomioon osayleiskaavaa koskevassa päätöksente-
ossa. 

kaavassa osoitettuja viheralueita tä-
män 37 vuoden aikana, kun asema-
kaava on ollut voimassa. Kaupunki ei 
ole ensisijaisesti lunastamassa vir-
kistyskäyttöön osoitettuja ranta-alu-
eita, ellei maanomistaja niin halua. 

Voimassa olevassa asemakaavassa 
osoitettu kevyen liikenteen väylä ja 
rantaan osoitettu lähivirkistysalue 
on ollut muistuttajien tiedossa kiin-
teistöjä hankkiessaan. Toisen muis-
tuttajan kiinteistöt on hankittu kaup-
pakirjalla 26.5.2014. Toisen muis-
tuttajan kiinteistö on rekisteröity 
12.1.2001 ja rekisteröinnin yhtey-
dessä huomioitu asemakaava, joka 
on vahvistettu 3.12.1984. Ei voida 
katsoa, että yleiskaavassa osoitet-
tava asemakaavan mukainen mer-
kintä alentaisi kiinteistöjen arvoa nyt, 
kun asemakaava on ollut voimassa 
kiinteistöjä hankittaessa ja maan-
omistajien tiedossa. 

Tulee muistaa, että Kalajoen keskus-
tan ydinalueella asuu ihmisiä, joiden 
turvallinen liikkuminen tulee tur-
vata. Kevyen liikenteen silta on 
osayleiskaavassa esitetty ohjeelli-
sena. Sillan rakentaminen toteutuu 
tarkemman suunnittelun ja kaupun-
gin päätösten perusteella, ei osa-
yleiskaavan perusteella. Osayleis-
kaavassa silta on katsottu tarpeel-
liseksi, koska keskustaajaman länsi-
reunalle sekä Liikuntapuiston alu-
eelle on osoitettu mittavia asumisen 
laajennusalueita. Näiltä alueilta val-
tatien varressa kulkeva väylä ei yksi-
nään ole riittävä ulkoilu/kevyen lii-
kenteen reittiyhteys joen itärannalle 
ja keskustaan. Vastaavasti uusi silta 
lyhentää oleellisesti itärannan asuk-
kaiden matkaa mm. Hiihtokeskuk-
sen ja Mariston ulkoilualueille. Tar-
kemmassa suunnittelussa huomioi-
daan myös maanalaiset johtolinjat. 
Johtolinjakäytävää ei voi käyttää ra-
kentamiseen, minkä vuoksi ulkoilu-
reitti on järkevää sijoittaa sen päälle. 
Yleiskaavalla luodaan mahdollisuuk-
sia alueiden kehittämiselle ja koko 
keskustaajaman asukkaiden viihty-
vyydelle ja turvallisuudelle. Kevyen 
liikenteen yhteyksiä on Kalajoen 
keskustan alueella runsaasti, myös 
asuinalueiden välittömässä lähei-
syydessä lähellä tonttien rajoja. Tur-
vattomuudesta ei ole tullut kaupun-
gin tietoon tapauksia. 
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Kaavoituksen yhteydessä palaute 
käsitellään ja siihen laaditaan vasti-
neet, jotta kaikki palaute tulee huo-
mioon otetuksi. 

Muistutus 5 Kaavoittajan vastine  

 Maisemaselvityksen ja sen maisemallisen maankäyt-
tösuosituksen perusteella alla osoitettu alue on määritetty 
maisemallisesti tärkeäksi peltoalueeksi, jonka tulisi säilyä 
rakentamattomana tai pääosin rakentamattomana. Alue 
on maisemallisesti tärkeä peltoalue myös sekä alueen 
asukkaiden että alueen virkistyskäytön kannalta. Alueen 
lävitse kulkee runsaasti käytetty virkistysreitti Vuorenkal-
lion alueelta Hiekkasärkkien ja Hiihtomajan alueen suun-
taan. 

 

Kuitenkin osayleiskaavaehdotuksessa alueen asukkaille ja 
kiinteistöjen omistajille olennainen osa yllä osoitetusta 
maisemallisesti tärkeästä säilytettävästä peltoalueesta on 
perusteettomasti rajautunut pois ja määritetty AP-aluee-
seen, mikä kaventaa merkittävästi maisemallista peltoalu-
etta. 

 

Alueen asukkaina ja kyseenomaisen alueeseen rajautuvan 
kiinteistön omistajina haluamme tuoda esille, kuinka olen-
naisen tärkeäksi koemme myös kyseenomaisen peltoalu-
een huomioimisen kaavassa kulttuurimaisemaltaan tär-
keänä säilytettävänä peltoalueena. AP-merkintä tulisi 
tuolta osalta poistaa. 

Alueen reunalle sijoittuvat talot on kaikki rakennettu pel-
toalueen maisemalliset arvot huomioiden. Kiinteistöä 
hankkiessamme kaupungin taholta on vakuutettu, että vil-
jelyskäyttö ja peltomaisema kiinteistömme edessä tulee 
säilymään, eikä siihen tulla rakentamaan, mikä nyt ei ole 
osayleiskaavan perusteella välttämättä toteutumassa. Ky-
seisen alueen rakentamisen mahdollistaminen kaventaisi 
olennaisesti alueen maisemallista näkymää sekä alueen 
virkistyskäytön että erityisesti nykyisen peltoalueen 

Maisemaselvityksessä Vetoniemen-
perän peltoaukealle merkitty näky-
mälinja (punainen nuoli -merkintä) 
säilyy kaavaehdotuksessa esitetystä 
asumisen alueesta huolimatta. 
Yleiskaavaa tarkemmalla asemakaa-
valla tarkastellaan asumisen, viher-
alueiden ja viheryhteyksien limitty-
minen huomioiden myös yleiskaa-
vaa varten laaditut selvitykset. 
Vaikka asumisen aluetta osoitetaan 
yleiskaavassa laajasti, voidaan ase-
makaavaa laadittaessa alueelle 
osoittaa myös laajoja virkistysalu-
eita. Yleiskaava on yleispiirteinen ja 
vain päävirkistysalueet ovat tarkoi-
tuksenmukaisia osoittaa. Asumisen 
alueille sijoittuvia virkistysalueita ei 
yleiskaavassa erikseen osoiteta, 
vaan ne ratkaistaan asemakaavalla. 
Maisemaselvityksessä ko. alueelle 
on merkitty vinoviivarasterilla maan-
käyttösuositus; Alueet, joiden tulisi 
säilyä rakentamattomina tai pää-
osin rakentamattomina. Perusteluja 
tälle suositukselle alueella a) Veto-
niemenperän – Etelänkylän peltoau-
keat ovat: säilytettävä maisematila, 
keskustaajaman rajautuminen ja 
maisemakuva. Kaavassa AP-aluei-
den väliin jäävä leveä MA-1-alue to-
teuttaa tämän suosituksen, koska 
tällä kohtaa pellon nykyisen tarkan 
rajan sijaan arvotekijä on laajempi 
maisematila: avoin vyöhyke ja näky-
mäsektori keskustaajaman ja laajen-
nukseen osoitettujen alueiden vä-
lissä. 

MA-1 aluetta on luonnosvaiheen jäl-
keen laajennettu vähäisessä määrin 
Hiekkasärkkien suuntaan, jolloin AP-
1 alueen rajaus on muuttunut. Mai-
sema-arvot huomioidaan asema-
kaavaa laadittaessa viihtyisän ympä-
ristön saavuttamiseksi. Tärkeää on, 
että Kalajoen keskustaajaman ja 
Hiekkasärkkien viheryhteydet ja vir-
kistysalueet tarkastellaan huolelli-
sesti asemakaavoituksen yhtey-
dessä. Asemakaavaa laadittaessa 
on asukkailla vaikutusmahdollisuus 
kaavan valmistelussa. 
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reuna-alueen asukkaiden osalta, ja vaikuttaisi myös mer-
kittävästi nykyisen peltoalueen reunalla sijaitsevien kiin-
teistöjen arvoon. 

Pyydämme korjaamaan myös tuon kyseisen peltoalueen 
keskustan osayleiskaavaan merkityksi maisemallisesti ar-
vokkaana säilytettävänä peltoalueena MA-1. 

Maankäyttöpalvelut on muistutuk-
sen johdosta selvittänyt niiden 
maanomistajien kantaa aluerajauk-
sen muuttamiseen, joiden maa-alu-
etta muistutus koskee. Alue on osoi-
tettu jo luonnosvaiheessa, koko kaa-
vaprosessin ajan asumisen alueena, 
eikä maanomistajilla ole tarvetta 
tässä vaiheessa muuttaa osayleis-
kaavamerkintää. 

Muistutus ei aiheuta muutoksia kaa-
vakartalle. 

Muistutus 6 Kaavoittajan vastine  

 Vastustamme rantapolun rakentamista ja esitämme polun 
ja polkumerkinnän poistamista asemakaavasta Isorannan 
leikkipuistosta Rantapellontielle saakka. Esitämme myös 
virkistysalue V-merkinnän poistamista Langin saaresta ja 
Rantapellon kodalla olevasta saaresta. 

Perustelut:  
1. Perustuslain mukaiseen kiinteistön omistusoikeuteen 
kuuluvat hallintaoikeus, eli käyttöoikeus tai nautintaoi-
keus. Kiinteistön omistajalla on täysi oikeus määrätä omis-
tamastaan kiinteistöstä. Julkisen vallan on turvattava pe-
rusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Polku on 
merkitty kulkevaksi Ranta-Toivolan kiinteistön omistajan 
maan läpi. Ko. kiinteistölle on myönnetty rakennusoikeus 
15.10.2004. Kiinteistölle on tarkoitus rakentaa omakoti-
talo, suunniteltu polku aiheuttaisi asukkaille häiriötä. 

2. Me, ranta-alueen asukkaat olemme pitäneet ranta-alu-
etta kunnossa. Jos polku rakennettaisiin, emme ole kun-
nossapidosta vastuussa. Kaupungin resurssit eivät siihen 
riittäisi. Jos polku rakennettaisiin, asiaton moottoriajoneu-
voilla kulkeminen polulla lisääntyisi. Kaupungin alue on 
toiminut alueen ainoana lasten leikkikenttänä ja sitä 
olemme asukkaat hoitaneet. 

3. Rantapolkumerkintä viimeisimmässä osayleiskaavaeh-
dotuksessa on poistettu Saarisillalta lähtien, joten alkupe-
räinen joen rantaa mukaileva polkuidea on menettänyt 
merkityksensä. 

4. Langinsaari on joutsenten ja vesilintujen jokakesäinen 
pesimäalue. Se tulee rauhoittaa, ettei luonnon tasapaino 
järky. Rantapellon kohdalla oleva saari on suurimman 
osan kesästäkin veden alla. 

Kalajoen kaupungilla on maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaisesti 
(MRL 20 §) velvoite huolehtia aluei-
den käytön suunnittelusta, rakenta-
misen ohjauksesta ja valvonnasta 
alueellaan sekä maapolitiikan har-
joittamisesta. Maanomistus Kala-
joen kaupungin alueella on sekä yk-
sityistä, että kaupungin omistamaa. 
Yksityisiäkin maanomistajia sitoo 
voimassa oleva asemakaava ja ase-
makaavan mukainen toiminta. Ra-
kentaminen on mahdollista asema-
kaavan mukaiselle tontille. Lähivir-
kistysalueelle ei rakentaminen ole 
sallittua.  

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta 
on kokouksessaan 3.12.2019 linjan-
nut, että keskustan osayleiskaa-
vassa osoitetaan Kalajoen rantaan 
ne ulkoilureitit, jotka on maastoon 
toteutettu tai asemakaavoissa esi-
tetty. Kaavoitus- ja elinvoimalauta-
kunnan sekä kaupunginhallituksen 
jäsenten kesken on elokuussa 2020 
linjattu näkemystä Kalajoen rantaan 
osoitettavan ulkoilureitin osalta. Ul-
koilureitin osoittamisesta Kalajoen 
rantaan saatiin kaavan valmisteluun 
linjaus, ettei sen esittäminen kaava-
kartalla ole ehdottomasti tarpeen. 
Yleiskaavakartalta voidaan jättää ul-
koilureitti osoittamatta Kalajoen ran-
nan myötäisiltä osiltaan. Pääreittien 
yhteydet etelä- ja pohjoispuolen yh-
distävällä linjauksella on kaavan tar-
koituksenmukaisuus huomioiden 
hyvä jättää edelleen kaavakartalle. 
Lisäksi kaavoitus- ja elinvoimalauta-
kunta päätti kokouksessaan 1.9. 
2020, että kaavaan merkitään kau-
pungin keskustan yleisen virkistys-
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käytön kannalta tärkeä reitti kaupun-
gintalon eteläpuoleiseen Jokipuis-
toon. 

Langin saari on voimassa olevan 
asemakaavan mukaan puistoaluetta 
merkinnällä P. Asemakaava on vuo-
delta 1966. Luontoselvitysten perus-
teella yleiskaavaan ei ole tarvetta 
osoittaa muuta käyttötarkoitusta, 
kuin virkistysalue. Saari on yksityi-
sen maanomistajan omistuksessa. 
Kaupungilla ei ole tavoitteita toteut-
taa saareen rakennettua puistoa, 
vaan saari säilyy luonnontilaisena 
virkistysalueena.  

Muistutus 7 Kaavoittajan vastine  

a) Vastustamme jyrkästi osayleiskaavaehdotukseen merkit-
tyä ulkoilureittiä kiinteistöjemme ranta-alueella. Kiinteis-
töjemme omistus rajoittuu Kalajoen rantaan saakka. 
Olemme vuosikymmenien ajan vastanneet omista-
miemme alueiden kunnossapidosta. Yhdellä kiinteistöis-
tämme on rakentamaton tonttialue, jolle on tulevaisuu-
dessa suunnitelmissa rakentaa. Suunniteltu ulkoilureitti 
kulkisi tulevan asuinrakennuksen välittömässä läheisyy-
dessä ja aiheuttaisi siinä asuville kohtuutonta häiriötä 
sekä loukkaisi yksityisyyttä. Myös kiinteistön arvo tulisi 
laskemaan merkittävästi ulkoilureitin kulkiessa niin lä-
heltä asuinrakennusta. Mikäli ulkoilureitin rakennus toteu-
tuu, kunnossapitotarve lisääntyy. Emme tuolloin koe ole-
vamme enää vastuussa alueen ylläpidosta, jota alue tarvit-
see säännöllisesti joen tulviessa vuosittain. Mahdollisen 
ulkoilureitin myötä myös ranta-alueen ainutlaatuinen kas-
villisuus ja eläinlajisto kärsisi. 

Olemme jo vuonna 2004 vastustaneet asemakaavaan 
suunniteltua rantapolkua. Myös toinen kiinteistön omis-
taja vastusti polkua tuolloin. Vastustuksestamme huoli-
matta polku on laitettu asemakaavaan kiinteistöjemme 
alueille, mutta toisen vastustajan alueelta tämä on jätetty 
pois. Koemme tässä jääneemme eriarvoiseen asemaan. 
Emme myöskään koskaan saaneet jättämäämme muistu-
tukseen kirjallista vastinetta kaavoittajalta.  

Alkuperäisessä suunnitelmassa tavoitteena oli joen mo-
lemmin puolin jatkuva rannanmyötäinen viheralue ja pol-
kuverkosto. Uusimmassa kaavaehdotuksessa tästä tavoit-
teesta on luovuttu polkuverkoston osalta, jolloin nyt esi-
tetty ulkoilureitti kiinteistöjemme ranta-alueilla ei palvele 
enää sille tarkoitettua merkitystä. Kaavaehdotuksen se-
lostuksessa oli maininta, että reittisuunnittelut yhdessä 
maanomistajien kanssa olisivat ensiarvoisen tärkeitä. Tätä 
ei ole tapahtunut missään suunnittelun vaiheessa. 
Osayleiskaavaan tehtyjä viheralue- ja ulkoilureittisuunni-
telmia on vastustettu useiden kiinteistön omistajien 
osalta. Uusimmassa osayleiskaavassa ulkoilureitti on 
poistettu useiden muiden asiaa vastustaneiden kiinteis-
tönomistajien alueilta. Koemme, että meitä on kohdeltu 

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta 
on kokouksessaan 3.12.2019 linjan-
nut, että keskustan osayleiskaa-
vassa osoitetaan Kalajoen rantaan 
ne ulkoilureitit, jotka on maastoon 
toteutettu tai asemakaavoissa esi-
tetty. Kaavoitus- ja elinvoimalauta-
kunnan sekä kaupunginhallituksen 
jäsenten kesken on elokuussa 2020 
linjattu näkemystä Kalajoen rantaan 
osoitettavan ulkoilureitin osalta. Ul-
koilureitin osoittamisesta Kalajoen 
rantaan saatiin kaavan valmisteluun 
linjaus, ettei sen esittäminen kaava-
kartalla ole ehdottomasti tarpeen. 
Yleiskaavakartalta voidaan jättää ul-
koilureitti osoittamatta Kalajoen ran-
nan myötäisiltä osiltaan. Pääreittien 
yhteydet etelä- ja pohjoispuolen yh-
distävällä linjauksella on kaavan tar-
koituksenmukaisuus huomioiden 
hyvä jättää edelleen kaavakartalle. 
Lisäksi kaavoitus- ja elinvoimalauta-
kunta päätti kokouksessaan 1.9. 
2020, että kaavaan merkitään kau-
pungin keskustan yleisen virkistys-
käytön kannalta tärkeä reitti kaupun-
gintalon eteläpuoleiseen Jokipuis-
toon. 
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myös tältä osin eriarvoisesti. Emme näe kestävän kehityk-
sen periaatteen ja pitkäaikaisen kaupunkisuunnittelun 
mukaisena suunnitella ja toteuttaa ulkoilureittejä alueille, 
joissa alueiden asukkaat lähtökohtaisesti vastustavat niitä. 
Eikö ulkoilureittien käyttäjinä tulisi ensisijaisesti olla alu-
een asukkaat. Koemme, että nykyisellään oleva mahdolli-
suus jokirannan virkistyskäyttöön ilman kiinteistöjemme 
läpi kulkevaa polkua on riittävä kokoisellemme kaupun-
gille. 

Esitämme, että asemakaavassa polkumerkintä leikkipuis-
tosta Rantapellontielle poistetaan kokonaan. 

Muistutus 8 Kaavoittajan vastine  

a) Edellisen nähtävilläolon jälkeen ei kaavamerkinnöille ole 
tehty toivomiamme muutoksia, joten toistamme saman 
kuin aikaisemmassa kommentoinnissamme. 

Kiinteistöömme kohdistuvalla V-2 merkinnällä osoitettu 
väylä on sinänsä kannatettava ajatus, erityisesti, jos se joh-
taa siihen, että joen yli tehtäisiin riippusilta. Kiinteistö so-
veltuu tonttimaaksi emmekä halua, että osayleiskaavaeh-
dotuksessa esitetty väylä heikentää mahdollisuuksiamme 
hyödyntää aluetta tässä tarkoituksessa. Ehdotamme väy-
län toteuttamista mahdollisimman kapeana. Mainitulle V-
2–alueelle on suunniteltu vesihuoltolinjaa välille Himan-
gan jätevedenpuhdistamo – Kalajoen jätevedenpuhdis-
tamo. Kommentoitteko, kuinka vesihuollon suunnitelmat 
otetaan huomioon osayleiskaavaehdotuksessa. 

Aikaisempaan muistutukseen on 
tehty asianmukainen vastine, eikä 
vastineen perusteella ollut tarpeen 
tehdä muutoksia kaavakartalle. 
Kaikki palaute kaavan valmisteluvai-
heissa tutkitaan ja tarkastellaan eri-
laisin näkökulmin, eikä palaute vält-
tämättä johda muutoksiin kaavakar-
toille. 

Asuinalueiden ja virkistysalueiden 
aluerajaukset täsmentyvät asema-
kaavoitusvaiheessa, jolloin mahdol-
lisuudet tonttialueiden osoittami-
seen tarkastellaan tarkemmin. Jäte-
vesirunkolinja on suunniteltu 
osayleiskaavassa osoitettuun sijain-
tiin olevan, jo rakennetun vanhan lin-
jan viereen. Suunnittelussa on huo-
mioitu vesihuollon suunnitelmat ja 
niissä esitetyt maanalaiset linjat. 
Maanalaisten johtojen sijoittuminen 
viheralueelle ja alueelta vaadittavaa 
leveyttä tarkastellaan tarkemmin 
asemakaavoituksen yhteydessä. 
Muistutuksen perusteella ei kaa-
vaan ole tarpeen tehdä muutoksia. 

b) Osayleiskaavaehdotuksessa 8 -tien ja merenrannan väli-
selle alueelle on ehdotettu yleiskaavamerkintää AP. Pi-
dämme tätä hyvänä ratkaisuna ja ehdotamme, että tulevai-
suudessa joen etelärantaa voitaisiin myös osoittaa asema-
kaavoitettavaksi. 

Esitetty joen eteläranta kuuluu alu-
eeseen, joka tarvitsee asemakaavan, 
jotta yhdyskuntarakenteen tiivistä-
minen ja uusien rakennuspaikkojen 
toteuttaminen on mahdollista. Uu-
sia asemakaavoitettavia alueita tar-
kastellaan vuosittain kaavoitusohjel-
maa laadittaessa. Asemakaavoitet-
tavien alueiden suunnitteluohjel-
maan vaikuttaa kaupungin omista-
man raakamaan osuus.  

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

Osayleiskaavalla on valkoisella poh-
jalla osoitettu nykyisestä maankäy-
töstä muuttuvia tai uusia alueita. Ky-
seisen peltoalueen maankäyttö 
muuttuu asemakaavoitettaessa ra-
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kentamattomasta rakennetuksi, jo-
ten merkintä on pohjaltaan valkoi-
nen. Peltoalueen pohjoispuolella 
oleva alue on jo rakentunutta pienta-
loaluetta, eikä sen maankäyttö 
osayleiskaavassa ole muuttumassa, 
joten merkintä on osoitettu AP-alu-
een mukaisella pohjavärillä. 

Muistutus 9 Kaavoittajan vastine  

 
Ehdotamme, että karttaan merkityltä, osin tonttiimme ra-
joittuvalta alueelta poistetaan AP-merkintä ja alue merki-
tään MA-1 alueeksi, johon se luontevasti kuuluu samalla 
aukiolla olevan muun MA-1 -merkityn alueen kanssa. 
Asuinrakennus sijoitettiin aikanaan tontillamme lähelle 
tontin eteläreunaa juuri maisemallisten arvojen takia ja 
sillä ajatuksella, että alue säilyy viljelyskäytössä. Samoin 
rakennukset sijoitettiin myös peltoalueeseen rajoittuvassa 
naapurikiinteistössä. 

Suunniteltu AP-merkintä mahdollistaisi jopa rivitalon ra-
kentamisen alueelle. Tämä laskisi kiinteistöjemme arvoa 
ja peittäisi arvokkaan peltomaiseman. Lähialueelle on 
muutenkin tulossa riittävästi pientaloille varattua aluetta, 
koska laaja AP-1 merkitty alue alkaa heti saman peltoau-
kion länsipuolelta metsän reunasta ja AP aluetta on tu-
lossa laajasti Vihasniementien varteen. 

 

Maisemaselvityksessä Vetoniemen-
perän peltoaukealle merkitty näky-
mälinja (punainen nuoli -merkintä) 
säilyy kaavaehdotuksessa esitetystä 
asumisen alueesta huolimatta. 
Yleiskaavaa tarkemmalla asemakaa-
valla tarkastellaan asumisen, viher-
alueiden ja viheryhteyksien limitty-
minen huomioiden myös yleiskaa-
vaa varten laaditut selvitykset. 
Vaikka asumisen aluetta osoitetaan 
yleiskaavassa laajasti, voidaan ase-
makaavaa laadittaessa alueelle 
osoittaa myös laajoja virkistysalu-
eita. Maisemaselvityksessä ko. alu-
eelle on merkitty vinoviivarasterilla 
maankäyttösuositus; Alueet, joiden 
tulisi säilyä rakentamattomina tai 
pääosin rakentamattomina. Perus-
teluja tälle suositukselle alueella a) 
Vetoniemenperän – Etelänkylän pel-
toaukeat ovat: säilytettävä maise-
matila, keskustaajaman rajautumi-
nen ja maisemakuva. Kaavassa AP-
alueiden väliin jäävä leveä MA-1-alue 
toteuttaa tämän suosituksen, koska 
tällä kohtaa pellon nykyisen tarkan 
rajan sijaan arvotekijä on laajempi 
maisematila: avoin vyöhyke ja näky-
mäsektori keskustaajaman ja laajen-
nukseen osoitettujen alueiden vä-
lissä. 

Maankäyttöpalvelut on muistutuk-
sen johdosta selvittänyt niiden 
maanomistajien kantaa aluerajauk-
sen muuttamiseen, joiden maa-alu-
etta muistutus koskee. Alue on osoi-
tettu jo luonnosvaiheessa, koko kaa-
vaprosessin ajan asumisen alueena, 
eikä maanomistajilla ole tarvetta 
tässä vaiheessa muuttaa osayleis-
kaavamerkintää.  

Muistutus ei aiheuta muutoksia kaa-
vakartalle. 

Muistutus 10 Kaavoittajan vastine  
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 Olemme pääosin tyytyväisiä kaavan aluerajauksiin ja kaa-
vamääräyksiin. Osayleiskaavaehdotuksessa on paljon M-4 
ja M-5 aluetta, jolloin alue on varattu maa- ja metsätalous-
käyttöön. Metsien käsittelyä ei ole rajoitettu eikä maise-
malupavaatimuksia ole voimassa. Tämä on erittäin hyvä 
asia. 

Lausuimme osasta asioista jo osayleiskaavan ehdotusvai-
heessa ja olemme tyytyväisiä siihen, että mm. yleiskaava-
määräys happamien sulfaattimaiden selvittämisestä on 
poistettu, tarpeettomia teollisuuden reservialueita on 
poistettu, VU-2 merkintä on poistettu ja viherkäytävä on 
osoitettu muualle sekä kaavaluonnoksen selostuksessa 
on nyt selvitetty aiempaa laajemmin kaavan vaikutuksia 
metsätalouselinkeinolle. Muutamiin asioihin kiinnitämme 
edelleen huomiota ja toivoisimme niihin muutosta. 

1. Kaavaehdotuksessa on runsaasti AP-1, AP-h, AP, T ja TY 
sekä näiden reservialueita AP/res -merkinnöin. Osa alu-
eista on yksityisessä omistuksessa ja metsätalouskäy-
tössä. Kyseiset merkinnät tarkoittavat sitä, että metsän-
omistajat eivät saa kyseisille alueille enää kemera-tukia ja 
alueella ei ole voimassa metsälaki. Sama koskee muitakin 
erityiskäyttöön kaavoitettavia alueita. Erityiskäyttöön otet-
tavia maa-alueita ei tulisi kaavoittaa yksityisille maille, 
jollei siitä ole sovittu maanomistajan kanssa erikseen. 
Etenkin reservialueiden tarpeellisuutta tulisi miettiä koska 
voi mennä vuosikymmeniä ennen kuin alueita oikeasti tar-
vitaan käyttöön varatulla tavalla. Tällöin maanomistajat 
kuitenkin menettävät koko ajalta kaikki metsätalouden 
tuet. Toisaalta mikäli metsälaki ei ole voimassa, niin myös-
kään metsien uudistamisvelvoitetta ei ole, se taas ei liene 
Kalajoen kaupunginkaan toive. Esitämme, että kaavoittaja 
rajaa mahdollisuuksien mukaan tarpeettomat AP-1, AP-h, 
AP, T, TY sekä näiden reservialueet AP-res pois kaava-alu-
eelta. 

2. MY-2 ja MY-3 -merkinnöillä rajatut alueet ovat tarpeet-
tomia. Kaavaselostuksessakin mainitaan, että esim. liito-
oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat rajataan tarkemmin 
metsänkäyttöilmoituksen yhteydessä, mikä on metsälain 
mukaista ja vakiintunut toimintatapa hakkuiden yhtey-
dessä. Metsänkäsittelyssä liito-orava huomioidaan hyvin 
jo nyt, kaavamerkintä ei tuo lisäarvoa liito-oravalle. Maan-
omistajan ilmoituksen mukaan alueella ei ole ollut liito-
oravista havaintoja vuosiin. Kaavamerkinnät jäävät voi-
maan, vaikkei alueella enää tavattaisikaan liito-oravia tai 
niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Tämä on maan-
omistajan kannalta kohtuuton rasite. Esitämme, että mer-
kinnät poistetaan tarpeettomina. 

AP-1, AP-h, AP, T ja TY sekä reservi-
alueet on tarkistettu edelliseen kaa-
vaehdotuskarttaan verrattuna silloi-
sen palautteen perusteella. Kau-
pungin tavoite tiivistää yhdyskunta-
rakennetta tulevina vuosina pohjau-
tuu myös nyt laadittavaan osayleis-
kaavaan, joten tarpeellinen määrä 
aluevarauksia on kaavakartalla esi-
tetty.  

Metsälaki tulee ottaa huomioon 
myös yleiskaavaa laadittaessa, joten 
kaavassa osoitetut merkinnät eivät 
ole ristiriidassa sen kanssa, että kaa-
vakartalla osoitetaan MY-2 ja MY-3 
merkintöjä. Koska kohteet esitetään 
kaavakartalla, helpottaa se alueilla 
tapahtuvan toiminnan ennakoita-
vuutta toimenpiteiden suunnittelun 
kannalta, kuten virkistysalueiden 
suunnittelua ja metsänkäyttöä. 

MY-2 merkinnän osalta biologi Aija 
Degerman teki alueella maastokäyn-
nin liito-oravan elinympäristön sel-
vittämiseksi 2.6.2020. Selvityksen 
mukaan ei liito-oravan jätöksiä löyty-
nyt eikä metsä ole sille erityisen so-
velias, joten MY-2 merkintä voidaan 
muuttaa M-5 merkinnäksi.  

 

 
 
 
 
 
 


