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K I R K O N S E U D U N  A S E M A K A A V A N  M U U T O S   
K Ä R J Ä N T I E N  A L U E E L L A  

 

1  P E R U S -  JA  T U N N I ST E T I E D OT   

1.1 Tunnistetiedot 
Asemakaavan selostus, joka koskee Kalajoen Etelänkylälle sijoittuvaa asemakaavan muutosta. Muutosalue 
käsittää kanta-alueella sijaitsevan Kärjäntien ympäristössä olevia maa-alueita sekä osan Kärjäntiestä. Asema-
kaavan muutos koskee kirkonseudun asemakaavan mukaisia kortteleita 2055, 2056, 2057, 2060, 2061, korttelin 
2052 tontteja 7 ja 8 sekä katu- ja maatalousalueita. 

 
Kunta:   Kalajoki   
Kunnanosa:   Etelänkylä  
Kaavan nimi:   Asemakaavan muutos Kärjäntien alueella 
Kaava-alueen koko:  noin 6,7 ha 
Kaavanlaatija:  Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut/kaavoitus 
 
Kaavan vireilletulo: Asemakaavan muutoksen laatimisesta on päätetty kaupunginhallituksessa 

30.3.2020 § 85. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin yleisesti nähtä-
ville luonnosaineiston kanssa samanaikaisesti. Kaavan vireilletulosta tiedotet-
tiin Kalajokiseutu -lehdessä ja kaupungin kotisivuilla yhtäaikaisesti kaavaluon-
noksen nähtäville asettamisen yhteydessä. 

Kaavan nähtävilläolot: Kaavaluonnos 9.4. - 8.5.2020  
  Kaavaehdotus 11.6. - 7.8.2020 
 
Hyväksymispäivämäärät: Kaupunginhallitus 21.9.2020 § 258  

Kaupunginvaltuusto 29.9.2020 § 60   
 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
Kaavoitettava alue sijoittuu Kalajoen kaupunkikeskustan läheiselle Etelänkylän alueelle. Asema-
kaavan muutoksen suunnittelualue rajoittuu Kärjäntien ympäristöön siten, että muutosalueeseen 
sisältyy voimassaolevan asemakaavan mukaista maatalousaluetta (MT) sekä AO -korttelialueita ja 
AM alueita. Kaavamuutosalue on esitetty kansikuvassa sekä kuvassa 1.  

1.3 Asemakaavan nimi ja tarkoitus 
Asemakaavan muutoksen nimi on Kirkonseudun asemakaavan muutos Kärjäntien alueella. Ase-
makaavamuutoksen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi Kärjäntien katusaneerauksen yhtey-
dessä. Katualueet ovat pääosin yksityisessä omistuksessa ja toteutunut tilanne rakentamisen 
osalta ei vastaa voimassa olevaa asemakaavaa. Vuosien saatossa asemakaavan mukaiselle MT-
alueelle on rakentunut useita omakotitaloja. Kaavamuutoksen yhteydessä katualueiden rajaukset 
ja maa-alueiden käyttötarkoitukset tarkastellaan ja muutetaan tarvittavilta osin. Suunnittelualu-
een maat ovat pääosin yksityisessä omistuksessa. Kaavoituksen yhteydessä laaditaan maanomis-
tajien kanssa kaavoitussopimuksia tarvittaessa.  
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- Muinaisjäännösinventointi, Kalajoen Keskustan osayleiskaava; Mikroliitti Oy (2015) 
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2  T I I V I ST E L M Ä  

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Kärjäntien alueen asemakaavan muutos on ollut kaavoitusohjelmassa vuosina 2009 – 2019. Kaa-
voitus ei käynnistynyt aiemmin maanomistuksen ollessa lähes täysin yksityisessä omistuksessa. 
Vuoden 2020 kaavoitusohjelmassa Kärjäntien alueen muutosta ei enää esitetty. Kaavoitus päätet-
tiin kuitenkin käynnistää 30.3.2020 kaupunginhallituksen päätöksellä, sillä Kärjäntien saneeraus 
on työnalla ja tavoitteena on osoittaa kaavallisesti katualueiden muutokset. Kunnostamisen yh-
teydessä esille on noussut muutostarpeita maanomistajien lähtökohdista. Kärjäntien alueen ase-
makaavan muutos saatettiin vireille asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 
samanaikaisesti kaavaluonnoksen kanssa. Nähtäville asettamisesta kuulutettiin Kalajokiseutu -
lehdessä sekä kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja kotisivuilla. Suunnittelualueen maanomis-
tajille toimitettiin tiedote postitse kaavaprosessin eri vaiheissa. OAS ja kaavaluonnosaineisto pi-
dettiin yleisesti nähtävillä 9.4. - 8.5.2020 välisen ajan Kalajoen kaupungin kotisivuilla sekä kaupun-
gintalolla.  

Kaavaehdotusaineisto pidettiin yleisesti nähtävillä 11.6. - 7.8.2020 välisen ajan Kalajoen kaupun-
gin kotisivuilla sekä pääkirjastossa. Kaavakartta pidettiin teipattuna kaupungintalon pääikkunassa. 

Suomessa vallitsee poikkeustila koronaviruspandemian vuoksi ainakin kevään 2020 ajan. Kalajoen 
kaupungintalon ollessa suljettuna epidemian vuoksi, kaavan valmisteluaineisto pidettiin nähtä-
villä kokonaisuudessaan kaupungin kotisivuilla. Lisäksi kaavakartta teipattiin kaupungintalon pää-
ikkunaan, jotta se oli asukkaiden nähtävissä. Muu kaava-aineisto (kaavaselostus liitteineen) toimi-
tettiin postitse sitä pyytäville. Kaavoituksen henkilökunta on ollut tavoitettavissa puhelimitse ja 
sähköpostilla lisätietojen antamista varten. Kaavaehdotusaineisto pidettiin nähtävillä lisäksi pää-
kirjastolla kirjaston aukioloaikana. 

2.2 Asemakaava 
Asemakaavan muutosalue on osa Kalajoen kaupungin kirkonseudun asemakaava-aluetta. Asema-
kaavan muutoksen tarkoituksena on todentaa asemakaava vastaamaan toteutunutta tilannetta 
mm. maatalousalueelle toteutettujen rakennuspaikkojen osalta sekä osoittaa Kärjäntie kaavalli-
sesti toteutettavan mukaisesti, jotta käynnissä oleva katualueen saneeraustyö on mahdollista to-
teuttaa yhtenä kokonaisuutena. 

Suunnittelun yhteydessä on todettu tarpeelliseksi tarkistaa asemakaavaa kaavamerkintöjen ja -
määräyksien sekä tonttijakojen osalta. Kaava laaditaan kaupungin omana työnä. Alueelle ei laa-
dita erillisselvityksiä, vaan kaavahankkeessa hyödynnetään Keskustan osayleiskaavan yhteydessä 
laadittuja selvityksiä.  

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
Asemakaavan toteuttamisesta vastaa katujen ja reittien osalta Kalajoen kaupunki. Kaavan toteut-
taminen voi käynnistyä kaavan saatua lainvoiman. 
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3  S U U N N I T T E LU N  L Ä H TÖ KO H DAT  

3.1 Alueen yleiskuvaus 
Kaavoitettava alue sijoittuu Kalajoen kaupunkikeskustan läheisyyteen, Etelänkylän alueelle. Kaa-
vamuutos käsittää osan kirkonseudun asemakaavan eteläosan ympäristöstä. Muutosalueella toi-
mii maataloutta harjoittava maatila ja sen peltoalueita. Vuosien varrella on osalle suunnittelualu-
een peltoja rakentunut kaavamerkinnästä (MT) huolimatta useita omakotitaloja. Alueen kunnal-
listekniikka on rakentunut. Kaavan myötä ja katualueiden siirtyessä kaupungin omistukseen myös 
katualueen saneeraus päästään toteuttamaan yhtenä kokonaisuutena vuoden 2020 aikana.  
 

 
Kuva 1. Kaavanmuutosalueen sijainti kartalla. 
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3.1.1 Luonnonympäristö 

Kalajoen keskustan osayleiskaavan yhteydessä laadittuun luontoselvitykseen perustuen suunnit-
telualueella ei sijaitse kaavoituksessa huomionarvoisia luontokohteita. Alueella ei myöskään si-
jaitse huomionarvoisia lajeja pesimälinnuston osalta. (Ala-Risku 2014) 

Peltoalueet suunnittelualueella ovat viljelykäytössä ja osittain myös laidunkäytössä. Alueelle teh-
dyn maisemaselvityksen mukaan suunnittelualueella sijaitsee jonkin verran puustoa, puistoa, pel-
toa ja rakennuksia (kuva 2). 

Alue kuuluu Kalajoensuun valuma-alueeseen. Maanpinta alueella on noin 10,5 – 15,8 metriä me-
renpinnan yläpuolella. Alueelle ei ole tehty hulevesisuunnitelmaa. Käytännössä alueen hulevedet 
valuvat hulevesiviemärin kautta Kalajokeen ja edelleen mereen.  

  
Kuva 2. Kasvillisuus ja luontoarvot maisemaselvityksen mukaan (Serum Arkkitehdit, 2014). 

Pienilmasto 
Suunnittelualueen virkistysarvo käsittää pääosin peltomaiseman, jonne on rakentunut omakoti-
taloja ja maatalouteen liittyviä rakennuksia. Alueella on vähäisessä määrin puustoa, joten pääosin 
tuuli pääsee puhaltamaan rakennuksia lukuun ottamatta esteettä. Päätuulensuunta rannikolla on 
lounas-kaakko, jolloin rakennukset vain osittain pysäyttävät tuulta. Suunnittelualueen läheisyy-
dessä olevilla avoimilla peltoaukeilla tuuli pääsee voimistumaan. Koska suunnittelualue ei kuiten-
kaan sijoitu välittömästi meren läheisyyteen, josta päätuulensuunta on, tuulet ovat jo jonkin ver-
ran vaimenneet suunnittelualueella. Muutoin meren läheisyys vaikuttaa jonkin verran ilman kos-
teuden ja sateiden myötä.  

Maisema 
Maaperä ja pintamaat suunnittelualueella on pääosin karkeaa hietaa. Alueen läheisyydessä on 
lisäksi sekä pinta- että pohjamaa-aineksena hienoainesmoreenia (Serum Arkkitehdit Oy 2013, 
Maisemaselvitys). Suunnittelualueella toimii maatila, jolla on peltoalueita aktiivisessa käytössä. 
Peltoalueet näiltä osin säilyvät, vaikka maisemaselvityksessä osalle pelloista on osoitettu tiivisty-
vää taajamarakennetta. Osa peltomaisemasta on selvityksessä arvotettu alueeksi, jotka tulisi säi-
lyä rakentamattomina tai pääosin rakentamattomina. 
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Kuva 3. Laaditussa maisemaselvityksessä suunnittelualue on arvotettu asuinrakentamiseen ensi-
sijaisesti suositeltavana alueena, joka liittyy nykyiseen taajamarakenteeseen (Serum Arkkitehdit, 
2014). 

Pohjavesialueet 
Suunnittelualueelle ei sijoitu pohjavesialueita. 

3.1.2 Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueen rakennettu ympäristö koostuu alueelle rakentuneista omakotitaloista sekä 
maatalouteen ja viljelytarkoituksiin soveltuvista rakennuksista. Alueen tiet ja muu kunnallistek-
niikka osittain rakentunut. Avointa peltomaisemaa suunnittelualueella on jonkin verran, alueen 
lähiympäristössä enemmän. Kokonaisuudessaan suunnittelualueelle on rakentunut vuosien saa-
tossa suhteellisen paljon rakennuskantaa ja alue olisi haluttua aluetta rakentamiseen vielä nykyi-
sinkin.  

 
Kuvat 4. Maatalousrakennuksia suunnittelualueella. 

Suunnittelualueelle on rakentunut vuosien varrella useita omakotitaloja. Uudempi rakennuskanta 
ei noudattele mitään tiettyä rakennusten tyylisuuntaa, vaan on melko monimuotoista kattomuo-
don, värityksen ja rakennusten sijoittelun suhteen. Rakentuneiden omakotitalojen tontit ovat suh-
teellisen suuria verrattuna muihin asemakaava-alueiden tontteihin.  
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Kuva 5. Uutta rakennuskantaa suunnittelualueella. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset 
Alueella ei ole tiedossa kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. Lähin 
arkeologisen kulttuuriperinnönkohde on irtolöytöpaikka Annala (muinaisjäännösrekisteritunnus 
1000001179), joka sijaitsee n. 225 metriä kaava-alueesta etelälounaaseen. Kaava-alueella ei si-
jaitse ympäristönsuojelun kohteita eikä ympäristöhäiriötä aiheuttavia tekijöitä.  

Suunnittelualueelle ei sijoitu inventoituja rakennuksia, joilla olisi suojelullista arvoa. Keskustan 
osayleiskaavaa varten laaditussa inventoinnissa suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä on 
kohde K114, joka ei kuitenkaan sijoitu kaavamuutosalueelle. 

 
 Kuva 6. Ote Kalajoen keskustan osayleiskaavan maisemaselvityksestä (Serum Arkkitehdit, 2014). 

Palvelut, työpaikat ja väestö 
Suunnittelualue sijoittuu Kalajoen keskustaajaman läheisyyteen. Suunnittelualuetta lähimmät 
palvelut ovat kaupallisia palveluita; S-Market, Osuuspankki, Kodin elektroniikka, kangaskauppa, 
optikkoliike, parturi-kampaamo jne. Keskustaajamassa sijaitsee myös kouluja ja päiväkoteja, joista 
lähimpänä on yksityinen päiväkoti Jes.  
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Kuva 7. Työvoima ja työttömyysprosentti Kalajoella. 

Kalajoen väkiluku lokakuussa 2019 oli 12382 henkilöä. Vuonna 2018 oli syntynyt 100 lasta ja 
vuonna 2019 lokakuun loppuun mennessä 93 lasta, jonka perusteella arvioiden syntyvyys vuodelle 
2019 jää edellisvuotta alhaisemmaksi. Pienten lasten määrä on ollut pienoisessa laskussa vaihdel-
len vuosien välillä. Työikäisten määrä on laskenut viime vuosina lievästi. Väestön ikärakenne on 
muuttumassa alentuneen syntyvyyden sekä yli 65-vuotiaiden määrän kasvaessa. On nähtävissä, 
että aina 2030-luvun loppuun saakka yli 65-vuotiaiden ja erityisesti yli 75-vuotiaiden määrä on 
kasvava. 

 
Kuva 8. Ikärakenne Kalajoella vuonna 2018. 

 
Kunnallistekniikka 
Kaava-alueelle sijoittuu kunnallisteknistä verkostoa. Alueelle on rakentunut vesi- ja viemäriver-
kostot sekä Kärjäntien saneerauksen yhteydessä on tarkoitus rakentaa hulevesien johtamiseen 
tarkoitettu putkisto (kuva 9). Sähkön jakeluverkkoa (20 kV sekä 0,4 kV) on sijoitettu Kalajoen kes-
kustan alueella paljon maanalaisiksi (kuva 10).  
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Kuva 9. Alueen kunnallistekniikka. Punaisella värillä on esitetty viemärit ja sinisellä vesijohdot.  
Kaukolämpö- tai hulevesiputkistoja suunnittelualueella ei ole.  

 
Kuva 10. Alueen maanalaiset sähkökaapelit. Magentalla on osoitettu 20 kV kaapeli ja turkoosilla 
on osoitettu 0,4 kV maakaapeli.  
 
Liikenne 
Etelänkyläntie on ELY-keskuksen hallinnoima tie, jonka liikennemääriä on mitattu viimeksi vuonna 
2019. Etelänkyläntiellä siltojen välisellä osuudella liikennemäärät ovat noin 3000 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa. Etelänkyläntien loppuosan liikennemäärät ovat noin 750 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Siltojen välisellä osuudella kulkee paljon myös raskasta liikennettä, joka ohjautuu Pitkäsenkylän 
suunnalta valtatielle 8.  
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Kuva 11. Ote Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavan analyysiaineistosta. 
 
Etelänkylä on suosittua asuinaluetta, joten liikenne on pääosin alueen asukkaiden päivittäistä liik-
kumista sekä osin läpikulkuliikennettä jopa valtatielle 27 saakka. Etelänkyläntie on yksi kaupungin 
keskeisimmistä kokoojateistä joen eteläpuolella. Etelänkyläntien varressa asuinalueet koostuvat 
lähes kokonaan omakotitaloista.  

Ulkoilu- ja kevyen liikenteen verkosto on esitetty kuvassa 11 suunnittelualueen ja sen lähialueen 
osalta. Suunnittelualueelle sijoittuu liikenneanalyysin mukaisesti pyörä- ja kevyen liikenteen pää-
väylä. Etelänkyläntien varteen on toteutettu kevyen liikenteen väylä lähes Tyngälle saakka. Suun-
nittelualueen läheisyydessä sijaitsee myös lyhyt ulkoilureitti puistoalueella. 

3.1.3 Maanomistus 

Kaava-alueen maat ovat pääosin yksityisessä omistuksessa. Kaupungin omistuksessa on käytän-
nössä vain Kärjäntien katualueita sekä kapea palsta MT-aluetta.  

 
Kuva 12. Kaupungin maanomistus esitetty kartalla sinisellä. 
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4  S U U N N I T T E LU T I L A N N E  

4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mu-
kaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden tehtävänä on mm. varmistaa valtakunnal-
lisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä 
valtion viranomaisten toiminnassa, auttaa saavuttamaan hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys. 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on 
edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toimin-
nassa. 

Valtioneuvosto on tehnyt 30.11.2000 päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. 
Päätös tuli voimaan 26.11.2001. Valtioneuvosto on 14.12.2017 päättänyt valtakunnallisten aluei-
denkäyttötavoitteiden uudistamisesta. Tavoitteita uudistettiin siten, että ne koskevat nykyistä ra-
jatummin keskeisimpiä valtakunnallisia näkökohtia ja ovat nykyistä selkeämpiä. Päätös tuli voi-
maan 1.4.2018. Päätöksellä korvattiin aikaisemmin tehdyt päätökset. 

Valtioneuvoston päätöksessä uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu viiteen 
asiakokonaisuuteen: 
• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
• Tehokas liikennejärjestelmä 
• Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
• Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

4.2 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 
Ympäristöministeriön 17.2.2005 vahvistamassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa alue kuu-
luu taajamatoimintojen alueeseen (A). Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja 
muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Taaja-
matoimintojen alueen suunnittelumääräyksien mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
tulee kiinnittää erityistä huomiota alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja mitoituksessa vaihtoeh-
toisten aluekokonaisuuksien toiminnallistaloudelliseen edullisuuteen, ympäristön laatuun ja ke-
vyen liikenteen toimintaedellytyksiin. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yh-
dyskuntarakenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydin-
alueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. 
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen 
kannalta edulliset vyöhykkeet taajamarakenteen perustaksi. Lisäksi tulee huomioida kulttuuri- ja 
luonnonperintöarvojen säilyminen sekä uudisrakentamisen sopeutuminen rakennettuun ympä-
ristöön. Maankäyttöratkaisuissa tulee pyrkiä hyvään energiatalouteen. 

 
Kuva 13. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta (2017). 
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Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihekaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 
2.12.2013 ja se on kuulutettu lainvoimaiseksi 23.11.2015. Suunnittelualue on 1. vaihemaakunta-
kaavassa taajamatoimintojen aluetta (A). kk-6 rajauksella on osoitettu Kalajoen matkailukau-
punki, jota kehitetään kansainvälisenä matkailu- ja kaupunkikeskuksena. Kalajoen kaupungin ta-
voitteena on kehittää matkailukeskuksen ydinaluetta ympärivuotisena matkailun alueena, jonka 
lievealueille voisi sijoittua loma-asumisen ohessa myös pysyvä asumista. Julkiset palvelut on ta-
voitteena säilyttää Kalajoen keskustassa. 

 
Kuva 14. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1.vaihekaavasta (2015). 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaava on kuulutettu voimaantulleeksi 2.2.2017. 
Suunnittelualue on myös 2. vaihemaakuntakaavassa merkitty taajama-alueeksi. Suunnittelualue 
sijoittuu alueelle, jota tulee kehittää merellisenä matkailualueena palveluin sekä luonnon- ja kult-
tuuriympäristön virkistys- ja vapaa-aikatoiminnoin (mv-5). Maaseudun kehittämisen kohdealue -
merkinnällä (ruskea viiva merkintä) on osoitettu ylikunnallisia maaseutuasutuksen alueita, joilla 
kehitetään erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympä-
ristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. mk-6 -mer-
kinnän selitys; yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota Kala-
joen vedenlaadun parantamiseen. 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihekaava on 5.11.2018 maakuntahallituksen kokouk-
sessa määrätty tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla. Pohjois-Suomen 
hallinto-oikeus hylkäsi välipäätöksessään vaatimukset keskeyttää vaihekaavan täytäntöönpano, 
joten 3. vaihemaakuntakaavan täytäntöönpano voi jatkua. 3. vaihemaakuntakaavassa käsiteltiin 
pohjavesi- ja kiviainesalueita, mineraalipotentiaali- ja kaivosalueita, tuulivoima-alueiden tarkis-
tuksia. Vaihemaakuntakaavalla ei ole vaikutuksia tämän asemakaavan muutoksen alueelle. 

 
Kuva 15. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaavasta (2017). 
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4.3 Yleiskaava 
Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Keskustaajaman osayleiskaava vuodelta 1993. Siinä 
alueelle on esitetty julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY), kerrostalovaltaista aluetta (AK) 
sekä virkistysaluetta (V). Oikeusvaikutteisen Keskustan osayleiskaavan muutos ja laajennus on eh-
dotusvaiheessa. Kaavamuutoksessa tarkastellaan muun muassa asuinrakentamisen laajenemis-
alueet ja keskustatoimintojen sijoittuminen. Kaavaehdotus II oli nähtävillä keväällä 2020. Kaava 
on tarkoitus saada hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2020 aikana.  

    
Kuva 16. Vasemmalla ote keskustan osayleiskaavaehdotuksesta II ja oikealla ote Keskustaajaman 
oikeusvaikutuksettomasta osayleiskaavasta vuodelta 1993. 

4.4 Asemakaava 
Suunnittelualue sijaitsee kokonaisuudessaan alueella, jonka asemakaava on vuodelta 1991. Ase-
makaavassa alueella on erillispientalojen korttelialuetta (AO), maatalousaluetta (MT), maatilojen 
korttelialuetta (AM-1) sekä katualueita. 

 
Kuva 17. Ote voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmästä. 
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4.5 Muut suunnitelmat ja selvitykset 
Kaavoituksen yhteydessä alueelle ei laadita erillisiä selvityksiä. Suunnittelussa hyödynnetään Ka-
lajoen keskustan osayleiskaavan yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja analyysikarttoja. 

Rakennusjärjestys 
Rakennusjärjestys on hyväksytty Kalajoen valtuustossa 30.1.2003 § 9. Rakennusjärjestystä ollaan 
uudistamassa. 

Rakennuskiellot 
Suunnittelualue ei ole rakennuskiellossa. 

Pohjakartta 
Kalajoen asemakaavoitetulle alueelle on tehty numeerinen pohjakartta, jota pidetään ajan tasalla 
maastomittauksin kaupungin toimesta. Korkeuskäyrät on vuonna 2012 muutettu N2000- järjes-
telmään. Pohjakartta on MRL:n 54 a §:n mukainen ja täyttää JHS 185:n vaatimukset. 
 

5  A S E M A K A AVA N  S U U N N I T T E LU N  VA I H E E T  

5.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
Kärjäntien alueen asemakaavan muutoksen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi Kärjäntien katu-
saneerauksen yhteydessä. Katualueet siirtyvät kaupungin omistukseen, kuten asemakaava-alu-
eilla yleensä. Saneerauksen yhteydessä alueen maanomistajilta tuli yhteydenottoja ja toiveita alu-
eeseen liittyen, joten kaava päätettiin käynnistää koskemaan hieman laajempaa aluetta. Alueelle 
on lisäksi rakentunut asemakaavan mukaiselle MT-alueelle omakotitaloja, joten asemakaava ajan-
tasaistetaan niiltä osin muutoksen yhteydessä.  

5.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
Asemakaavan muutos on ollut useana vuonna mukana kaavoituskatsauksessa. Kaavoitus ei ole 
kuitenkaan käynnistynyt maanomistusolojen takia. Vuoden 2020 kaavoituskatsauksessa Kärjän-
tien aluetta ei ollut mukana. Vuoden 2020 alussa ilmeni Kärjäntien katusaneerauksen alkaessa 
muutostarpeita, jolloin kaavoitus päätettiin käynnistää kaupunginhallituksen päätöksellä. Kau-
punginhallitus on kokouksessaan 30.3.2020 päättänyt käynnistää Kärjäntien alueen asemakaavan 
muutoksen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kaavaluonnosaineiston 
kanssa samanaikaisesti.  Alueelle ei laadita erillisselvityksiä, vaan kaavahankkeessa hyödynnetään 
Keskustan osayleiskaavan yhteydessä laadittuja selvityksiä.  

5.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

5.3.1 Osalliset  

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

Viranomaisia ovat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjan-
maan liitto, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Pohjois-Pohjanmaan museo, Museovirasto sekä Kalajoen 
kaupungin tekninen-, ympäristö- ja sivistyslautakunta. Muita toimijoita alueella ovat Elisa Oyj, Ele-
nia Verkko Oy, Kalajoen Lämpö Oy sekä Osuuskunta Valkeavesi. Alueella toimivia yhdistyksiä ovat 
Kalajoen omakotiyhdistys ry, Kalajoen yrittäjät ry sekä Kalajoen kotiseutuyhdistys. 
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5.3.2 Vireilletulo 

Kalajoen kaupunginhallitus päätti saattaa kaavahankkeen vireille kokouksessaan 30.3.2020 § 85. 
Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on yleisesti näh-
tävillä kaavaluonnosaineiston kanssa samanaikaisesti 8.4.2020 alkaen. Kaavan vireille tulosta on 
ilmoitettu osallisille kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin ilmoituslehdessä ja kotisivuilla. 
Kaava-alueen maanomistajia tiedotettiin kirjeitse. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaava-
selostuksen liitteenä (Liite 1). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa 
kaavaa valmisteltaessa. 

5.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Kaavaa valmisteltaessa osallistettiin kaava-alueen maanomistajia lähettämällä heille kirje tule-
vasta asemakaavoituksesta. Maanomistajilla oli mahdollisuus osallistua kaavan luonnosvaiheen 
valmisteluun. Maanomistajien kanssa laaditaan kaavoituksen yhteydessä tarvittaessa kaavoitus-
sopimuksia ja maanomistajilta peritään vuonna 2019 hyväksytyn kaavoitushinnaston mukainen 
maksu.   

Kaavaluonnosaineisto asetettiin julkisesti nähtäville MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti. Kaavaluon-
noksen nähtäville asettamisesta kuulutettiin kaupungin kuulutuslehdessä sekä www-sivuilla osal-
listen kuulemista varten. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja muilta toimi-
joilta. Kaava-alueen maanomistajia tiedotettiin kirjeitse kaava-aineiston nähtäville asettamisesta. 
Osallisilla oli mahdollisuus jättää mielipiteensä kaava-aineistosta.  

Suomessa vallitsee poikkeustila koronaviruksen vuoksi ainakin kevään 2020 ajan. Kalajoen kau-
pungintalon ollessa suljettuna epidemian vuoksi, kaavaluonnosaineisto pidetään nähtävillä koko-
naisuudessaan kaupungin kotisivuilla. Lisäksi kaavakartta teipataan kaupungintalon pääikkunaan, 
jotta se on asukkaiden nähtävissä. Muu kaava-aineisto (kaavaselostus liitteineen) voidaan toimit-
taa postitse sitä pyytäville. Kaavoituksen henkilökunta on lisäksi tavoitettavissa puhelimitse ja säh-
köpostilla lisätietojen antamista varten. 

 
Kuva 18. Ote kaavaluonnoksesta. 
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Lausunnot ja mielipiteet; Lausunnon jätti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan 
museo ja Elenia Oy. Kaavaluonnosaineistosta saatiin yksi mielipide, joka ei koskenut varsinaisesti 
kaavaratkaisua, vaan tarkempaa katusuunnittelua. Lausuntojen ja mielipiteen perusteella ei ollut 
tarpeen tehdä kaavakartalle muutoksia.  

Kaavaehdotusaineisto valmisteltiin huomioiden tullut palaute. Ehdotusaineisto asetettiin julki-
sesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti 11.6.-7.8.2020 väliseksi ajaksi kaupungin kotisi-
vuille www.kalajoki.fi sekä tulostettuna kaupungin pääkirjastoon. Kaavakartta teipattiin poikkeus-
olojen johdosta kaupungintalon ikkunaan. Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutettiin 
kaupungin kuulutuslehdessä sekä www-sivuilla osallisten kuulemista varten. Kaavaehdotuksesta 
pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja muilta toimijoilta MRA 28 § mukaisesti. Kaava-alueen 
maanomistajia tiedotettiin kirjeitse ehdotuksen nähtäville asettamisesta. Osallisilla oli mahdolli-
suus jättää ehdotuksesta muistutuksia normaaliin tapaan. 

 
Kuva 19. Ote kaavaehdotuksesta. 

Lausunnot ja muistutukset; Lausunnon jätti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan 
museo, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Elenia Oy ja Elisa Oyj. Muistutuksia aineistosta ei jätetty. Lau-
suntojen perusteella kaavakarttaan ei ollut tarpeen tehdä muutoksia. Kaavaselostukseen tehtiin 
pieniä teknisiä tarkistuksia. 

Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätök-
sestä kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, Kalajokiseutu -lehdessä sekä kaupungin kotisivuilla. 

5.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua ei ollut tarpeen järjestää, sillä kaavahankkeen muutokset 
eivät ole vaikutuksiltaan valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä. Kaavan valmistelun 
yhteydessä ei lausuntojen perusteella ollut tarvetta viranomaisneuvottelun järjestämiseen kaava-
prosessin aikana. Viranomaisten lausunnot on huomioitu kaavan valmistelussa. 
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5.4 Asemakaavan tavoitteet 

5.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueen rakentuminen ja paran-
taa alueen toimivuutta, yhdyskuntarakenteen tiivistämistä sekä tutkia alueen maankäytön uusia 
mahdollisuuksia yhdessä maanomistajien kanssa. Asemakaavan päivittäminen vastaamaan todel-
lista tilannetta on myös ajankohtaista, sekä tonttirajojen tarkistaminen vastaamaan maaomis-
tusta. Alue on vuosien saatossa ollut haluttua aluetta rakentajille. Rakentaminen alueelle mah-
dollistaisi kunnallisteknisen verkoston hyödyntämisen sekä tiivistäisi keskusta-alueen rakenta-
mista. Kaavoituksen yhteydessä pyritään osoittamaan muutamia uusia tontteja maanomistajien 
mielipiteistä riippuen. 

5.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Kaavahankkeen aikana ei suuria muutoksia tavoitteisiin ole esiintynyt.   

Osallisten tavoitteet; Maanomistajan toiveet Kärjäntien kääntöympyrän sijainnista huomioitiin 
kaavaluonnoksen jälkeen ehdotusta valmisteltaessa. Samoin huomioitiin maanomistajan toive 
olla muuttamatta AM-1 merkintää uusiksi erillispientalotonteiksi korttelissa 2052 (kaavaehdotus). 
Merkintä palautettiin luonnosvaiheen jälkeen voimassa olevan asemakaavan mukaiseksi AM-1 
merkinnäksi.  
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6  A S E M A K A AVA N  KU VAU S  

6.1 Kaavan rakenne 
Asemakaavalla mahdollistetaan Kärjäntien katusaneeraus sekä ajantasaistetaan kaavaa vastaa-
maan nykyistä tilannetta. Asemakaavan muutoksella uusien tonttien osalta mahdollistetaan yh-
dyskuntarakenteen tiivistyminen keskusta-alueen läheisyydessä. Kaavamuutoksen yhteydessä 
poistuu käytöstä korttelit 2056, 2060 ja 2061. 

6.1.1 Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 6,7 ha. Kaavalla muodostuu maatilojen talouskeskusten kortteli-
aluetta (AM-1) 1,0 ha, erillispientalojen korttelialuetta (AO) 3,1 ha ja maatalousaluetta (MT) 2 ha. 
Rakennusoikeutta pientalorakentamiselle osoitetaan 5783 k-m2. Kokonaisuudessaan kaavalla 
muodostuu 3260 k-m2 enemmän kerrosalaa voimassa olevaan kaavaan verrattuna. Katualuetta 
kaavassa osoitetaan 0,64 ha.  

 
Kuva 20. Kaavassa olevien tonttien ja muiden alueiden pinta-alat. 

 

6.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Asemakaavan keskeisimpänä tavoitteena on päivittää asemakaava vastaamaan nykyistä tilan-
netta sekä mahdollisesti tiivistää aivan keskustan lähialueen yhdyskuntarakennetta. Suunnittelu-
alueella ei ole erikseen kevyelle liikenteelle reitistöjä, mutta Kärjäntien alkupäähän pääsee suju-
vasti ydinkeskustan alueelta myös kevyen liikenteen väylää pitkin. Kaavamuutoksen tavoitteena 
on lisäksi saattaa katurakenne kaavallisesti tehtyjen katusuunnitelmien mukaiseksi, jolloin katu-
saneeraus voidaan toteuttaa määräysten mukaisesti. 
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6.3 Aluevaraukset 
Kaavamuutoksella osoitetaan uusia asumisen aluevarauksia. Osin uudet alueet ovat jo rakentu-
neet voimassa olevan kaavan mukaisille maatalousalueille.  

Korttelialueet  
Erillispientalojen korttelialue -merkintää (AO) on osoitettu kortteleihin 2055 ja 2052. Kaavassa 
erillisiä tontteja osoitetaan 16 kpl. Sallittua rakennusoikeutta muodostuu yhteensä 5783 k-m2. 
Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvuin 0.15 – 0.20.  

Maatilojen talouskeskusten korttelialue -merkinnällä (AM-1) on osoitettu kortteliin 2057 sijoit-
tuva maatila sekä kortteliin 2052 sijoittuva vanha maatilan ympäristö. Rakennusoikeutta muodos-
tuu yhteensä 1926 k-m2.   

Viheralueet 
Suunnittelualueelle ei osoiteta uusia viheralueita. Alueen läheisyydessä sijaitsee useita pieniä 
puistoalueita. Peltoalueiden pinta-ala pienenee 1,5 ha verran.  

Kävely ja pyöräily 
Kevyen liikenteen turvallinen yhteys Kalajoen ydinkeskustan alueelta kulkee Etelänkyläntien 
vartta pitkin lähes Tyngälle saakka. Kärjäntien varteen ei toteuteta erillistä kevyen liikenteen väy-
lää.  

Katualueet 
Katualueiden osalta Kärjäntien alkupää säilytetään ennallaan. Kärjäntien loppupäässä katu muu-
tetaan normaaliksi katuyhteydeksi, jolloin pp/m -merkintä poistuu. Kärjäntien loppupään linjausta 
muutetaan myös hieman, jotta se vastaa todellista tilannetta maastossa. Kärjäntien päähän sijoi-
tetaan kääntöpaikka. 

6.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kaavakartalla. 

6.5 Nimistö 
Asemakaavan muutoksella ei alueelle tule uutta nimistöä. 

7  K A AVA N  VA I KU T U K S E T  
Kaavamuutoksella on vaikutuksia muun muassa alueen yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun 
ympäristöön, luontoon, maisemaan, liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen.  

7.1  Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
Kaavan vaikutukset ihmisten elinympäristössä liittyvät rakenteen tiivistymiseen ja maiseman 
muutokseen sekä katualueiden pieniin muutoksiin. Katurakenteen saneerauksen yhteydessä ny-
kyisellään sorapintaisen Kärjäntien pölyhaitat vähenevät, millä on positiivinen vaikutus alueen 
viihtyvyyteen. Ympäristöstä tulee huoliteltu pientaloasuinalue, jossa myös kevyen liikenteen liik-
kuminen on turvallista. Toki sillä, että maatalousalueelle rakennetut pientalot osoitetaan kaaval-
lisesti asumisen alueelle, on pitkäaikainen turva oman tontin kehittämiselle. Kaavalla ei osoiteta 
suurta määrää uusia tontteja, koska maatalouden harjoittaminen on pitkäjänteistä ja eteenpäin 
katsovaa myös tällä suunnittelualueella. Ympäristö ei siltä osin nykyisille asukkaille tule suuresti 
muuttumaan. 

7.2 Maisema, kulttuuri- ja luonnonympäristö 
Maisema säilyy maatalousvaltaisena, avointen peltojen ympäröimänä pienenä asuinalueena. 
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Luontoarvoja ei kaavamuutoksella vahingoiteta, pellot ovat pääosin laidunkäytössä tai viljeltyjä. 
Suojeltavaa rakennuskantaa ei sijoitu suunnittelualueelle, vaikka rakennuskanta onkin monivivah-
teista ja eri aikakausille ominaista. 

7.3 Rakennettuun ympäristö ja yhdyskuntarakenne 
Kaavamuutoksella poistuu katuyhteys Kuivantien ja Kärjäntien väliltä. Katuyhteyttä ei ole raken-
nettu kaavan voimassaolon vuosina, eikä sen toteutuminen tulevaisuudessakaan ollut todennä-
köistä. Kyseisellä peltoalueella toimii maatila, joka käyttää aktiivisesti katuyhteydelle osoitetun 
alueen peltoja toimintaansa, joten se oli tarkoituksenmukaista poistaa kaavamuutoksen yhtey-
dessä. Tulevaisuudessa jää kuitenkin tarkasteltavaksi mahdollinen kevyen liikenteen yhteystarve, 
jos se jollain aikavälillä voitaisiin toteuttaa. Se olisi kuitenkin tärkeä poikittaisena yhteytenä maa-
laismaisemassa.  

Kaavamuutos mahdollistaa katusaneerauksen toteuttamisen myös maatilan tarpeita vastaavaksi.   

7.4 Liikenne 
Kärjäntien alueelle johtava Etelänkyläntie on ELY-keskuksen hallinnoima pääväylä, jolla kulkee 
myös jonkin verran raskasta liikennettä lähinnä maatilojen tarpeista. Etelänkyläntien pohjoispuo-
lella kulkee erillinen kevyen liikenteen väylä, jolle kulku Kärjäntieltä tapahtuu suojatien kautta. 
Kärjäntielle ei toteuteta kevyen liikenteen väylää. Asuinalue on suhteellisen pieni rakentamisen 
sijoittuessa kadun varren molemmin puolin.    

7.5 Taloudelliset vaikutukset 
Kaavamuutos päivittää toteutunutta tilannetta. Kalajoen kaupunki on myynyt erillispientalotont-
teja maatalousalueelle, jotka nyt kaavamuutoksessa päivitetään. Kärjäntie on rakentunut katu, 
joka vuoden 2020 aikana saneerataan. Saneeraukseen on varattu kaupungin talousarvioon rahaa 
niin, että se kattaa myös kaavamuutoksessa tehtävän muutoksen.  

8  A S E M A K A AVA N  TOT E U T U S  
Asemakaavan toteuttaminen voi alkaa asemakaavan muutoksen lainvoimaiseksi kuuluttamisen 
jälkeen. Alueen rakentamisen seurannasta ja valvonnasta vastaa ensisijaisesti rakennusvalvonta-
viranomainen. 

Ajoyhteys korttelissa 2052 edellyttää tieoikeuden perustamista.  

 
Kalajoella 1.9.2020 
 
 
 
 



K A L A J O E N   K A U P UN K I

K I R KONSEUDUN  AS EMAKAAVAN  MUUTOS

KÄR JÄNT I EN  A LUEE L LA  

OSALL I STUMIS ‐   JA  ARV IO INT ISUUNNITELMA  

2 5 . 2 . 2 0 2 0  

Liite 1 
1/5



   

2 

 

OSAL L I S TUMI S ‐   J A  ARV IO INT I SUUNN I T E LMAN   (OAS )  TARKO I TUS  

MRL 63§:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia suunnitelma osallistumis‐ ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaa‐
van vaikutusten arvioinnista. Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelman avulla kaavan osalliset saavat tietoa kaavan lähtö‐
kohdista, aikataulusta sekä osallistumis‐ ja arviointimenettelystä.  Kaavahankkeen tullessa vireille OAS asetetaan näh‐
täville, jotta kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis‐ ja arviointimenetelmistä sekä kaavan vai‐
kutusten arvioinnista. OAS:n nähtävillä olosta  ilmoitetaan kaupungin  ilmoituslehdessä  ja virallisella  ilmoitustaululla. 
Maanomistajille ja kaava alueeseen rajautuvien kiinteistöjen maanomistajille OAS lähetetään kirjeitse. OAS on nähtä‐
villä myös Kalajoen kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.kalajoki.fi. 

KAAVO I T ETTAVA  ALUE  

Kaavoitettava alue sijoittuu Kalajoen kaupunkikeskustan alueelle, Etelänkylän alueelle. Asemakaavamuutoksen alue ra‐
joittuu Kärjäntien ympäristöön siten, että muutosalueeseen sisältyy voimassaolevan asemakaavan mukaista maatalous‐
aluetta (MT) sekä AO ‐tontteja ja AM alueita. Suunnittelualue on esitetty kansilehdellä. Kalajoen kaupunki omistaa suun‐
nittelualueelta vain katualueita ja pieneltä osin MT ‐aluetta. Asemakaavanmuutos käynnistetään katualueen saneerauk‐
sen ja muutostarpeen sekä asemakaavan ajantasaistamisen vuoksi. MT‐alueelle on vuosien saatossa rakentunut poik‐
keusluvin useita omakotitaloja Kalajoen kaupungin myymille rakennuspaikoille.   

Kaavamuutosalueeseen sisältyy kirkonseudun asemakaavan mukaiset korttelit 2055, 2056, 2057, 2060, 2061 ja korttelin 
2052 tontit 7 ja 8 sekä katu‐ ja MT‐alueita. Kaavoituksen yhteydessä laaditaan tarvittaessa kaavoitussopimuksia maan‐
omistajien kanssa vuonna 2019 hyväksyttyyn kaavoitushinnastoon perustuen. 

 

ASEMAKAAVO I TUSTA  OHJAAVAT   SUUNN I T E LMAT  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Maankäyttö‐ ja rakennuslain 24 §:n mukaan alueiden suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyt‐
tötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. 

Pohjois‐Pohjanmaan maakuntakaava 

Ympäristöministeriön 17.2.2005 vahvistamassa Pohjois‐Pohjanmaan maakuntakaavassa alue kuuluu taajamatoiminto‐
jen alueeseen (A). Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus‐ ja muiden työpaikka‐alueiden ym. taajama‐
toimintojen sijoittumisalue  ja  laajentumisalueita. Maakuntakaavan uudistus on käynnissä  ja ensimmäinen vaihemaa‐
kuntakaava on vahvistettu 23.11.2015. Suunnittelualue on 1. vaihemaakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta (A). 
Pohjois‐Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaava on hyväksytty 7.12.2016. Suunnittelualue on myös 2. vaihemaa‐
kuntakaavassa merkitty taajama‐alueeksi. 

Maakuntakaavan taajamatoimintojen alueen suunnittelumääräyksien mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
tulee kiinnittää erityistä huomiota alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja mitoituksessa vaihtoehtoisten aluekokonai‐
suuksien toiminnallistaloudelliseen edullisuuteen, ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin. 

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti raken‐
netuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi 
keskukseksi. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa  tulee määritellä kävelyn, pyöräilyn  ja  joukkoliikenteen kannalta 
edulliset vyöhykkeet taajamarakenteen perustaksi. Lisäksi tulee huomioida kulttuuri‐ ja luonnonperintöarvojen säilymi‐
nen sekä uudisrakentamisen sopeutuminen  rakennettuun ympäristöön. Maankäyttöratkaisuissa  tulee pyrkiä hyvään 
energiatalouteen 
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Keskustaajaman osayleiskaava 

Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Keskustaajaman osayleiskaava vuodelta 1993. Siinä alueelle on esitetty asuin‐
pientalojen (AP) aluetta, maatilojen (AM) aluetta sekä maatalousaluetta (M). Osayleiskaava on pääosin vanhentunut ja 
rakentamisen alueet ovat laajentuneet osayleiskaavan osoittamista alueista. Keskustan osayleiskaavan muutos ja laa‐
jennus on ehdotusvaiheessa. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Kaavamuutoksessa tarkastellaan muun mu‐
assa asuinrakentamisen  laajenemisalueita  ja keskustatoimintojen  sijoittumista. Osayleiskaavan ehdotuksessa alueen 
kaavamerkinnät ovat pysyneet samoina, mutta asumiseen tarkoitettujen alueiden rajauksia on laajennettu. AP‐a ‐mer‐
kinnöin osoitetut alueet muodostavat yhtenäisen alueen ja tarkempi suunnittelu toteutetaan asemakaavalla. Osayleis‐
kaavaehdotus mahdollistaa asemakaavan muuttamisen niin, että asemakaava vastaa todellista tilannetta. Kärjäntien 
päässä oleva maatila on osoitettu AM‐merkinnällä. 

 

Kirkonseudun asemakaava 

Kaavamuutosalue sisältyy kokonaisuudessaan Kirkonseudun asemakaavaan. Kärjäntien alueella voimassa oleva asema‐
kaava on vuodelta 1991. Alueelle osoitetut erillispientalojen (AO) korttelialueet ovat pääosin rakentuneet. Asuinraken‐
nuksia on rakentunut osin myös maatalousalueelle (MT). Asemakaavassa osoitettu osa Ojalantiestä, joka jää Kuivantien 
ja Kärjäntien välissä olevalle peltoalueelle ei ole rakentunut. Muita asemakaavassa osoitettuja merkintöjä ovat maatilo‐
jen talouskeskusten korttelialue (AM‐1) sekä kaava‐alueen ulkopuolelle jäävät puisto‐ ja viheralueet. 

 

KAAVAN   LAAT IM I S TARVE ,   LAAT I J A   J A   S E LV I T Y K SET  

Kärjäntien alueen asemakaavan muutoksen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi Kärjäntien saneerauksen yhteydessä. 
Asemakaava ei vastaa tällä hetkellä toteutunutta tilannetta katujen eikä rakentuneiden asuinrakennusten osalta. Alu‐
eelle on toteutettu vuosien saatossa useita asuinrakennuksia, jotka sijaitsevat voimassa olevan asemakaavan mukaisella 
MT‐alueella. Kaavoituksen yhteydessä uusia tontteja on mahdollista osoittaa. Kaupungilla on maanomistusta alueella 
vain pieneltä osin, joten maaomistajilta peritään tarvittavilta osin kaupunginvaltuuston hyväksymän hinnaston mukai‐
nen maksu mahdollisten uusien tonttien osalta. 

Kaava on tarkoitus laatia kaupungin omana työnä. Alueelle ei laadita erillisselvityksiä, vaan kaavahankkeessa hyödyn‐
netään Keskustan osayleiskaavan yhteydessä laadittuja selvityksiä.  

 

KAAVAN  TAVO I T TEET   J A  VA I KUTUSTEN  ARV IO INT I  

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on ajantasaistaa asemakaava vastaamaan toteutunutta ympäristöä sekä osoittaa 
Kärjäntien osa katuyhteytenä, jotta katualueen saneeraustyö on mahdollista toteuttaa kokonaisuudessaan. 

 

OSAL L I S E T   J A  V I RANOMA I S TAHOT  

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

Viranomaisia ovat Pohjois‐Pohjanmaan elinkeino‐ liikenne ja ympäristökeskus, Pohjois‐Pohjanmaan liitto, Jokilaaksojen 
pelastuslaitos, Pohjois‐Pohjanmaan museo, Museovirasto sekä Kalajoen kaupungin tekninen‐ ja ympäristölautakunta. 
Muita toimijoita alueella ovat Elisa Oy, Elenia Verkko Oy, Kalajoen Lämpö Oy sekä Osuuskunta Valkeavesi. Alueella toi‐
mivia yhdistyksiä ovat Kalajoen yrittäjät ry sekä Kalajoen kotiseutuyhdistys. Meneillään olevista kaavahankkeista saa 
tietoa kaavoitustoimesta sekä Kalajoen kaupungin internetsivuilta osoitteesta www.kalajoki.fi. 
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Ote maakuntakaavan 1. vaihekaavasta.  Ote maakuntakaavan 2. vaihekaavasta. 

Ote maakuntakaavan 3. vaihekaavasta.  Ote keskustaajaman osayleiskaavasta. 

Ote kirkonseudun asemakaavasta. Ote keskustan osayleiskaavaehdotuksesta II. 
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KAAVOITUSPROSESSI 

Kaavoitusta säätelee maankäyttö‐ ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö‐ ja rakennusasetus (MRA). Kalajoen kau‐

punginvaltuuston päätöksen 27.5.2019 mukaan  kaavoitusviranomaisena  toimii  kaupunginhallitus. Asemakaavan 

laatimisesta päättää kaupunginhallitus, elleivät kyseessä ole yhdyskuntakehityksen kannalta keskeiset tavoitteet, 

jolloin päättäjänä toimii valtuusto. Vähäiset asemakaavan muutokset hyväksyy kaupunginhallitus. Yleiskaavan laa‐

timisesta ja hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Kaavojen valmistelusta vastaa kaavoitus‐ ja elinvoimalau‐

takunta. Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavoitustyön edetessä. 

 

1. KAAVAN VIREILLETULO JA OSALLISTUMIS‐ JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

MRL 63§ 

Kaavan vireilletulosta sekä osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmasta (OAS) ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin 

internetsivuilla ja kirjeitse osallisille.  

2. KAAVAN VALMISTELU‐ ELI LUONNOSVAIHE 

MRL 62§, MRA 30§ 

Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen asetetaan nähtäville palautteen saamiseksi  ja siitä pyydetään  lausunnot 

viranomaisilta. Luonnoksen nähtävillä olosta ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin internetsivuilla ja kirjeitse 

osallisille. Nähtävillä oloaikana kaavaluonnoksesta voi jättää mielipiteitä. Ensimmäinen viranomaisneuvottelu jär‐

jestetään tarvittaessa valmisteluvaiheessa. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville keväällä 2020. 

3. KAAVAEHDOTUS 

MRL 65§, MRA 27§ (ak) ja MRA 19§ (yk) 

Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Ehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan paikallis‐

lehdessä, kaupungin internetsivuilla ja kirjeitse osallisille. Kaupunkilaisilla ja osallisilla on mahdollisuus tehdä kaa‐

vasta kirjallinen muistutus kaavan nähtävilläoloaikana. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot. Kalajoella muis‐

tutukset  käsittelee  kaavoitus‐  ja  elinvoimalautakunta. Muistutuksen  tehneille,  jotka  ovat  ilmoittaneet  osoit‐

teensa, ilmoitetaan kaupungin perusteltu kannanotto esitettyyn muistutukseen. Tarvittaessa ehdotusvaiheessa 

voidaan järjestää viranomaisneuvottelu. Kaavaehdotus on tavoitteellisesti nähtävillä syksyllä 2020. 

4. KAAVAN HYVÄKSYMINEN 

MRL 52§, 37§ (yk) ja 67§ 

Kaupunginvaltuusto  käsittelee  kaavan hyväksymistä  kaupunginhallituksen esityksestä. Hyväksymispäätöksestä 

kuulutetaan paikallislehdissä, kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internetsivuilla. Kaavan hyväksymistä kos‐

kevasta päätöksestä lähetetään tieto niille kaupungin jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka ovat sitä kirjal‐

lisesti pyytäneet. Kaavan hyväksymisestä voi valittaa Pohjois‐Suomen hallinto‐oikeudelle. Pohjois‐Pohjanmaan 

ELY‐keskus voi tehdä kaupungille oikaisukehotuksen valitusajan kuluessa. Kaava hyväksytään tavoitteellisesti vuo‐

den 2020 aikana. 

5. KAAVAN VOIMAANTULO 

MRA 93§ 

Mikäli hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hylätty, kaava kuulutetaan lainvoimaiseksi.  

YH T E Y S T I E DO T  
Kaavoituspäällikkö      Nina Marjoniemi    044‐4691 225 

Kaavasuunnittelija      Sanna Matkaselkä  044‐4691 450 

Kaavoitusteknikko      Terho Männistö    044‐4691 222 

E‐mail: etunimi.sukunimi@kalajoki.fi           www.kalajoki.fi 
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 208 Kalajoki Täyttämispvm 01.10.2020
Kaavan nimi Kirkonseudun asemakaavan muutos Kärjäntien alueella
Hyväksymispvm 29.09.2020 Ehdotuspvm 02.06.2020
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 09.04.2020
Hyväksymispykälä 60 Kunnan kaavatunnus 208200929V060
Generoitu kaavatunnus 208V290920A60  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 6,7652 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]6,7652

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset  Ei-omarantaiset 
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset Ei-omarantaiset

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 6,7652 100,0 7709 0,11 0,0000 3260
A yhteensä 4,1363 61,1 7709 0,19 1,5750 3260
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä 0,6408 9,5 -0,0779
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä 1,9881 29,4 -1,4971
W yhteensä

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

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

Yhteensä

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä
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Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 6,7652 100,0 7709 0,11 0,0000 3260
A yhteensä 4,1363 61,1 7709 0,19 1,5750 3260
AO 3,1182 75,4 5783 0,19 1,5232 2857
AM 1,0181 24,6 1926 0,19 0,0518 403
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 0,6408 9,5   -0,0779  
Kadut 0,6408 100,0   0,0146  
Kev.liik.kadut     -0,0925  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä 1,9881 29,4   -1,4971  
MT 1,9881 100,0   -1,4971  
W yhteensä       
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2.6.2020 

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KÄRJÄNTIEN ALUEELLA 

Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 9.4.‐8.5.2020 

KAAVOITTAJAN VASTINEET VALMISTELUVAIHEEN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 

Valmisteluvaiheen nähtävillä olleeseen kaava‐aineistoon saatiin seuraavat lausunnot (2 kpl) ja mielipiteet (1 

kpl): 

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

2. Pohjois‐Pohjanmaan museo, rakennettu kulttuuriympäristö

3. Pohjois‐Pohjanmaan museo, arkeologia

4. Elisa Oy

5. Mielipide 1

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

ELY‐keskus ilmoittaa, ettei sillä ole huomautettavaa kaavahankkeesta. Siten varsinaisen lausunnon
antaminen asiassa ei ole tarpeen. Kaavan ehdotusvaiheessa aineisto voidaan toimittaa ELY‐keskuk‐
seen tiedoksi lausuntopyynnön sijasta.

Vastine: Merkitään tiedoksi.

2. Pohjois‐Pohjanmaan museo, rakennettu kulttuuriympäristö

Pohjois‐Pohjanmaan museon lausunto koskee arvokkaita maisema‐alueita ja rakennettua kulttuu‐
riympäristöä. Kirkonsudun asemakaavan Kärjäntien alueen muutosluonnoksen suunnittelualueella
ei sijaitse kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennetun ympäristön kohteita. Muutosalueella toi‐
mii maataloutta harjoittava maatila peltoalueineen. Peltoalueelle on jo rakennettu useita omakoti‐
taloja.  Pohjois‐Pohjanmaan  museolla  ei  ole  huomautettavaa  rakennetun  kulttuuriympäristön
osalta.

Vastine: Merkitään tiedoksi.

3. Pohjois‐Pohjanmaan museo, arkeologia

Tämä  lausunto koskee arkeologista kulttuuriperintöä. Suunnittelualueelta  (n. 6,7 ha) ei  tunneta

muinaismuistolain (295/1963) tarkoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alue on kuulunut Kalajoen

keskustan osayleiskaava‐alueen muinaisjäännösinventointiin (Mikroliitti Oy 2015). Tätä kaavaa var‐

ten selvitys on riittävä. Lähin arkeologisen kulttuuriperinnönkohde on irtolöytöpaikka Annala (mui‐

naisjäännösrekisteritunnus  1000001179),  joka  sijaitsee noin  225 m  kaava‐alueesta  etelälounaa‐

seen. Asemakaavan muutosalue on pääosin modernin maankäytön alaisena ja viljelyskäytössä eikä

se siten ole potentiaalista aluetta arkeologisille kohteille. Kaavaselostuksen luetteloon 1.5 Luettelo

kaavaa koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaaleista on hyvä lisätä Keskustan osayleiskaava‐alu‐

een muinaisjäännösinventointi.

Pohjois‐Pohjanmaan museolla ei ole muuta huomautettavaa kaavasta arkeologisen kulttuuriperin‐

nön osalta.
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Vastine: Täydennetään selostusta esitetyn mukaisesti. 

4. Elisa Oyj 

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

Vastine: Merkitään tiedoksi. 
 

5. Mielipide 1 

Tilalla sijaitsee lämpökeskusrakennus, jonne on päästävä ajoneuvoyhdistelmällä toimittamaan ha‐
ketta, jota lämpökeskus käyttää. Lämpökeskus on lämmönlähteenä kahdelle omakotitalolle ja yh‐
delle konehallille. Liittymän pinta tulee olla samalla tasolla  lämpökeskus/konehalli pihan kanssa, 
että sadevesi voidaan johtaa sitä varten tehtyihin johtimiin. Kärjäntielle tulevia kumpareita ei tule 
rakentaa, ne haittaavat talvikunnossapitoa, ajoneuvojen nopeutta tulee rajoittaa liikennemerkein 
ja isosta lapsimäärästä johtuvin tauluin tien vaikutusalueella. Niissä asunnoissa, joissa on asfalttipi‐
hat, on tienpinnan  ja pihan korkeuserot otettava huomioon, koska asukkaat  joutuvat  liikkumaan 
rollaattoreilla niin pienikin korkeusero estää kulkemisen. Liittymärumpujen  leveydet olisi merkit‐
tävä pysyvästi esim. öljyautot joutuvat peruuttamaan pihoille heidän pitää päästä esteittä purka‐
maan kuormansa. 

Vastine: Merkitään tiedoksi. Mielipide kohdistuu tarkempiin, kunnallisteknisiin katusuunnitelmiin, 
joista vastaa tekninen lautakunta. Välitetään tietoa kaupungin tekniselle palvelulle. 
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KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KÄRJÄNTIEN ALUEELLA 

 

Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 11.6.‐7.8.2020 

 

 

KAAVOITTAJAN VASTINEET EHDOTUSVAIHEEN LAUSUNTOIHIN  

 

Kaavaehdotuksen nähtävillä olleeseen kaava‐aineistoon saatiin seuraavat  lausunnot (5 kpl). Mielipiteitä ei 

nähtävilläolon aikana tullut. 

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

2. Pohjois‐Pohjanmaan museo, rakennettu kulttuuriympäristö 

3. Jokilaaksojen pelastuslaitos 

4. Elisa Oyj 

5. Elenia Oy 

 

 

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

ELY‐keskuksella ei ole huomautettavaa tai muuta lausuttavaa kaavahankkeesta. Siten ELY‐keskus ei 
anna asiassa varsinaista lausuntoa.  

Vastine: Merkitään tiedoksi.   

2. Pohjois‐Pohjanmaan museo, rakennettu kulttuuriympäristö 

Pohjois‐Pohjanmaan museon lausunto koskee arvokkaita maisema‐alueita ja rakennettua kulttuu‐
riympäristöä.  Kirkonseudun  asemakaavan  Kärjäntien  alueen muutosluonnoksen  suunnittelualu‐
eella ei sijaitse kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennetun ympäristön kohteita. Pohjois‐Pohjan‐
maan museolla ei ole huomautettavaa rakennetun kulttuuriympäristön osalta.  

Vastine: Merkitään tiedoksi. 
 

3. Jokilaaksojen pelastuslaitos 

Tiivis rakentaminen edellyttää, että tehokkaan pelastustoiminnan vaatimukset otetaan kaavoituk‐
sessa huomioon. Pelastuslain (379/2011) 11 §:n mukaan hälytysajoneuvoille tarkoitetut tiet on pi‐
dettävä ajokelpoisina ja esteettöminä. Lisäksi teiden tulee mahdollistaa pelastustoimen tehtävien 
hoito. Liikennejärjestelyiden tulee mahdollistaa kaava‐alueella olevien kohteiden mahdollisimman 
hyvä saavutettavuus myös pelastuslaitoksen raskailla ajoneuvoilla. Tämä tulee erityisesti ottaa huo‐
mioon suunniteltaessa katuja ja ajoteitä, joilla ei ole läpiajoa. Kaavoituksen yhteydessä tulee var‐
mistaa, että alueelle suunnitellun pistotien pään kääntöympyrän kääntösäde on riittävä myös ras‐
kaille pelastusajoneuvoille. 

Pelastuslain (379/2011) 30 §:n mukaan kunnan velvollisuus on huolehtia alueellaan sammutusve‐
den hankinnasta pelastuslaitoksen tarpeisiin. Riittävän tehokkaaksi sammutusvesijärjestelmä kat‐
sotaan,  kun  veden  tuotto on  yli 200  l/min.  Sammutusvesipisteen  tulisi olla 300 metrin  säteellä 
kaava‐alueen kiinteistöistä. Kaavoituksen yhteydessä olisi syytä selvittää löytyykö riittävän tehokas 
vesiasema kaava‐alueen sisältä tai sen välittömästä läheisyydestä. Uusien, korjattavien tai poistet‐
tavien palopostien ja vesiasemien sijoituksesta ja tarpeellisuudesta päättää pelastusviranomainen. 
Tämä tulee huomioida uusien alueiden kaavoituksessa sekä kaavamuutoksissa. 
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Lisäksi pelastusviranomainen suosittelee sitovien rakennusalueen rajojen merkitsemistä vähintään 
neljän metrin etäisyydelle tontin naapurin puoleisesta rajasta, jotta Ympäristöministeriön asetuk‐
sen 848/2017 29 §:n mukainen 8 metrin etäisyysvaatimus täyttyisi. 

Vastine: Sammutusvesipiste sijoittuu Etelänkyläntien varteen alle 300 metrin etäisyydelle kaava‐
alueen keskeltä. 

Rakennusten  paloturvaetäisyydet  huomioidaan  rakennuslupien  yhteydessä  rakennusjärjestyksen 
mukaisesti. Rakennusjärjestyksessä todetaan; ”Milloin asemakaavassa ei ole määrätty rakennus‐
alaa, rakennuksen etäisyyden tontin rajasta tulee olla vähintään puolet sen rajan puoleisesta kor‐
keudesta ja vähintään 4 metriä.” Tonttien puoleisille rajoille ei Kalajoella ole ollut tarvetta esittää 
rakennusalueen rajaa, ellei kaavalla ole ollut tarve poiketa normaalista 4 metrin etäisyydestä. 

Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavakartalle. 

4. Elisa Oyj 

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

Vastine: Merkitään tiedoksi. 
 

5. Elenia Oy 

Kaavoitettavalla alueella sijaitsee Elenian verkkoa oheisen suuntaa antavan liitekartan mukaisesti. 
Työskenneltäessä ja rakennettaessa nykyisten sähköverkon rakenteiden läheisyyteen, tulee huomi‐
oida sähköturvallisuuden edellyttämät etäisyysvaatimukset. 

Elenian nykyisille rakenteille ei ole tarkoituksenmukaista varata kaavaan johtoalueita, mutta pyy‐
dämme huomioimaan, että mahdollisista ylimääräisistä  johtomuutoksista aiheutuvat  lisäkustan‐
nukset laskutetaan työn tilaajalta. Elenialla ei ole muuta huomauttamista asemakaavaan tai esitet‐
tyihin maankäyttöratkaisuihin. 

Vastine: Merkitään tiedoksi. Kaavaselostukseen tehdään tekniset tarkennukset. 
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