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Kalajoen keskustan osayleiskaava 2035 

Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu 

Kokousmuistio 

18.5.2020 klo 10.30–11.20, videoneuvottelu (Kalajoki, Oulu, Helsinki) 

Osallistujat 

Taina Törmikoski Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

Eero Melantie Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

Pirkko-Liisa Kantola Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

Touko Linjama Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

Nina Marjoniemi Kalajoen kaupunki 

Anna-Kaisa Aalto INARO 

 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen, asialistan hyväksyminen 

- Törmikoski valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. 

- Pidettiin esittelykierros. 

- Pohjois-Pohjanmaan museon edustajia ei osallistu kokoukseen. Heiltä etukäteen 

sähköpostilla saadut kommentit käsitellään kohdassa 5. 

- Asialista hyväksyttiin. 

2. Yleiskaavasta saatu palaute ja laaditut vastineet 

- Marjoniemi: Kaavoituksessa valmisteltiin vastineet ehdotusvaiheen II kuulemi-

sessa (17.2.–18.3.2020) saadun palautteen pohjalta. Vastineet käsiteltiin Kaavoi-

tus- ja elinvoimalautakunnan kokouksessa 5.5.2020. Lautakunta ei hyväksynyt 

kaavoittajan laatimia vastineita kaikilta osin, vaan päätti pitäytyä aikaisemmin linja-

tussa päätöksessään. Lautakunta päätti, että vastoin ELY-keskuksen lausuntoa luo-

merkintöjä eikä happamia sulfaattimaita käsittelevää kaavamääräystä lisätä kaava-

kartalle. 

- Aalto esitteli lautakunnan hyväksymät vastineet yleispiirteisesti. Niiden pohjalta on 

tehty kaava-aineistoon vähäisiä tarkistuksia. Muistutuksista useimmat eivät anta-

neet aihetta muutoksiin, mitä on vastineissa perusteltu. Yhden rakennuksen suoje-

lumerkinnästä päätettiin luopua. Yhden alueen liito-oravan suojelua koskevan MY-

2-merkinnän poistosta päätettiin käydä neuvottelua ELY-keskuksen kanssa viran-

omaisneuvottelun yhteydessä. Asiaa käsitellään kohdassa 4. 
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3. Kaavaehdotus III esittely 

- Aalto esitteli kaava-aineistoon tehdyt muutokset. Kaavakartalla muutokset ovat 

vähäisiä ja luonteeltaan teknisiä. VU-3-merkintään on lisätty maininta luonnonsuo-

jelulain edellyttämästä Natura-arvioinnista. Plassin muinaisjäännösalueen rajaus 

on tarkistettu muinaisjäännösrekisterin mukaisesti. Sähkölinjan merkintään lisät-

tiin tarkennuksena 110kV:n avojohtolinja ja johtoalueen leveys 48m. Kohteen k277 

suojelumerkintä poistettiin. Lisäksi kaavaselostusta on vähäisessä määrin tarken-

nettu ja täydennetty vastineiden pohjalta. 

4. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kannanotot 

- Kantola: Kaavan pohjana ollut luontoselvitys (Tmi Pohjanmaan Luontotieto 2012) 

on hyvin ja asianmukaisesti tehty. ELY-keskuksen tietoon ei ole tullut asioita, joiden 

perusteella selvityksen pohjalta merkittyjä luonnon monimuotoisuuden kannalta 

erityisen tärkeitä alueita tulisi kaavasta poistaa. Lautakunnan päätöksissä merkin-

töjen poistoa ei ole perusteltu mitenkään. ELY-keskuksen lausunto luo-merkintöjen 

ja happamien sulfaattimaiden kaavamääräysten palauttamisesta perustuu maan-

käyttö- ja rakennuslain sisältövaatimuksiin ja luonnonsuojelulakiin, eikä lausuntoa 

ole tarpeen muuttaa. 

- Marjoniemi: Maanomistaja kertoo muistutuksessaan olleensa yhteydessä ELY-kes-

kukseen koskien liito-oravan esiintymistä MY-2-alueella ja että maastokäynti on 

tehty yhdessä ELY-keskuksen (Laukkanen) ja metsäliiton (Ylikangas) edustajien 

kanssa keväällä 2015. Tällöin ei tehty havaintoja liito-oravasta. Kaupungille ei ole 

toimitettu muistutuksen lisäksi muita selvityksiä asiasta. 

- Melantie: Luontoarvoja koskevia kaavamerkintöjä voidaan muuttaa esim. siinä ta-

pauksessa, että uudet selvitykset antavat siihen aihetta. Uusia selvityksiä ei kuiten-

kaan ole esitetty. Näin ollen ELY:n kantana on edelleen, että merkinnät on sisälly-

tettävä kaavaan. 

- Linjama: Yleisluontoinen määräys happamien sulfaattimaiden selvittämisestä ja 

huomioon ottamisesta on yleisesti käytössä yleiskaavoissa mm. tuulivoimakaa-

voissa. Sulfaattimaiden ympäristöhaitat tulee joka tapauksessa huomioida kai-

kessa maankäytössä ja rakentamisessa, ja kaavamääräys turvaa sitä etenkin ase-

makaavoittamattomilla alueilla. ELY:n kanta on, että määräys tulee sisällyttää kaa-

vaan. 

- Törmikoski: Kaavaa ei tule viedä eteenpäin nykyisessä muodossaan, koska se ei 

täytä MRL 39 § vaatimuksia. Kaava on tässä muodossa maankäyttö- ja rakennus-

lain vastainen. 

5. Pohjois-Pohjanmaan museon kannanotot 

- Marjoniemi: Kohteen Koskela (k277) suojelumerkinnän poistamisesta on saatu 

kommentti Pohjois-Pohjanmaan museolta (Turpeinen 29.4.2020): Kohdetta ei ole 

viety Kioski-kantaan. Kohteella on lähinnä maisemallisia arvoja. Suojelumerkinnän 

voi jättää pois yleiskaavasta. 

- Pohjois-Pohjanmaan museo (Kostamovaara) on kommentoinut kokousaineistossa 

olleita vastineita muinaisjäännösten osalta. Vastineiden mukaan kaavaselostuk-

seen on esitetty tehtävän museon esittämät täydennykset.  Lisäksi on luvattu täy-

dentää Plassin muinaisjäännösalueen rajaus muinaisjäännösrekisterin mukaiseksi 
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sekä havainnollistaa sitä paremmin kaavakartalla. Museolla ei ole huomautettavaa 

vastineisiin. 

- Linjama: Esittelystä kävi ilmi, että kaavakartalla rajaus olisi tarkistettu vastaamaan 

Plassin osalta muinaisjäännösrekisterin rajausta. 

6. Jatkosuunnittelu ja aikataulu 

- Marjoniemi: Kaavoittajan vastineet ja kaavaehdotus viedään 2.6.2020 kaavoitus- 

ja elinvoimalautakuntaan, ja tämän viranomaisneuvottelun muistio liitetään esitys-

listalle. Päätösehdotuksena on laittaa kaavaehdotus uudestaan nähtäville ELY-kes-

kuksen vaatimin muutoksin. Mikäli lautakunta päättää muuttaa kaavoittajan vasti-

netta ja laittaa kaavan hyväksyttäväksi ilman muutoksia, se tulisi kaupunginhalli-

tuksen käsittelyyn kesäkuun alkupuolella ja valtuuston käsittelyyn kesäkuun puoli-

välissä. 

- Marjoniemi: Miten ELY toimisi jälkimmäisessä tapauksessa, eli jos sen vaatimia 

muutoksia ei tehdä kaavaan? Törmikoski: ELY-keskus harkitsee MRL:ssä säädetty-

jen muutoksenhakukeinojen soveltamista: ELY-keskus voi tehdä kaupungille oikai-

sukehotuksen valtuuston päätöksestä. Tällöin kaupungilla on 6kk aikaa muuttaa 

kaavaa. Sen jälkeen ELY voi tehdä valituksen kaavasta. ELY voi myös tehdä valituk-

sen ilman oikaisukehotusta. 

- Viranomaisneuvottelun muistio lähetetään kommenteille tämän päivän (18.5.) ai-

kana, jolloin hyväksytty muistio voidaan liittää 2.6.2020 pidettävän Kalajoen kaa-

voitus- ja elinvoimalautakunnan listalle keskiviikkona 27.5.2020. 

7. Muut asiat 

- Muita asioita ei ollut. 

8. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen, asialistan hyväksyminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20. 

 

Muistion laati Anna-Kaisa Aalto 18.5.2020, tarkistettu 26.5.2020.  

Jakelu 

Osallistujat + 

Juhani Turpeinen Pohjois-Pohjanmaan museo 

Marika Kostamovaara Pohjois-Pohjanmaan museo 

 


