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M Ä T Ä S M A A N  A S E M A K A A V A N   
M U U T O K S E N  S E L O S T U S  

 

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 Mätäsmaan alueelle sijoittuvaa asemakaavan muutosta. Muutosalue kä-
sittää kanta-alueella sijaitsevan Mätäsmaan aluetta Joonankallion itäpuolella. Asemakaavan muutos koskee 
kirkonseudun asemakaavan mukaisia kortteleita 1729 ja 1749 sekä niihin liittyviä katu- ja lähivirkistysalueita. 

Kunta:   Kalajoki   
Kunnanosa:   Kirkonseutu  
Kaavan nimi:   Asemakaavan muutos Mätäsmaan alueella 
Kaava-alueen koko:  noin 5,8 ha 
Kaavanlaatija:  Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut/kaavoitus 
 
Kaavan vireilletulo: Asemakaavan muutoksen laatimisesta on päätetty kaupunginhallituksessa 

20.4.2020 § 110. Kaavan vireilletulosta on tiedotettu Kalajokiseutu -lehdessä ja 
kaupungin kotisivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin yleisesti 
nähtäville 23.4.2020 alkaen.  

Kaavan nähtävilläolot: Kaavaluonnos 14.5. - 26.6.2020  
  Kaavaehdotus 13.8. - 14.9.2020 
 
Hyväksymispäivämäärät: Kaupunginhallitus 12.10.2020 § 278   

Kaupunginvaltuusto 3.11.2020 § 71   
 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
Kaavoitettava alue sijoittuu Kalajoen kaupunkikeskustan alueelle, Joonankallion ja Mätäsmaan 
alueelle. Asemakaava-muutoksen alue rajoittuu Isohaantiehen ja Mätästiehen. Muutosalueeseen 
sisältyy voimassaolevan asemakaavan mukaista rivitalojen korttelialuetta (AR), Joonantie, 
Uusihaka ja Koivuhaka -kadut sekä lähivirkistysaluetta (VL). Suunnittelualueen rakentumattomat 
maa-alueet ovat Kalajoen kaupungin omistuksessa. Rakentuneet pientalotontit ovat yksityisessä 
omistuksessa tai vuokrattuna kaupungilta. Suunnittelualueen ympäristöön on rakentunut erillis-
pientaloja menneiden vuosikymmenten aikana. Kaavamuutos koskee kirkonseudun asemakaavan 
mukaisia kortteleita 1749 ja 1729 sekä katu- ja virkistysalueita. Kaavamuutosalue on esitetty kan-
silehdellä sekä kuvassa 1.  

1.3 Asemakaavan nimi ja tarkoitus 
Asemakaavan muutoksen nimi on Kirkonseudun asemakaavan muutos Mätäsmaan alueella. Ase-
makaavan muutoksen tarkoituksena on tarkastella rakentumattomien rivitalotonttien muutta-
mista erillispientalotonteiksi. Rakentumattomia rivitalotontteja alueella on viisi. Suunnittelussa 
tarkastellaan miltä osin rivitalotontteja edelleen osoitetaan. Erillispientalojen korttelialueet suun-
nittelualueen ympäristössä ovat kuitenkin rakentuneet, joten niille tällä alueella on ollut kysyntää. 
Tavoitteena on lisäksi hyödyntää rakennettua katuverkostoa, ettei uusia kustannuksia niiden 
muuttamisesta tulisi. Pieneltä osin on hyvä kuitenkin varautua siihen, että takaosiin osoitettaville 
pientalotonteille saadaan kulkuyhteys järjestettyä. 
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1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
2 Asemakaavan seurantalomake 
3 Kaavoittajan vastineet 

 
 

1.5 Luettelo kaavaa koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista 
- Luontoselvitys, Kalajoen Keskustan osayleiskaava; Ala-Risku, Terhi (4.2.2014) 

- Maisemaselvitys, Kalajoen Keskustan osayleiskaava; Serum Arkkitehdit Oy (3.10.2013) 

- Analyysiaineisto, Kalajoen Keskustan osayleiskaava; Serum Arkkitehdit oy (5.3.2013) 

- Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö; Pohjois-Pohjanmaan liitto (2015) 

- Kalajoen viiden tähden koulureitit (Sitowise) 
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2  T I I V I ST E L M Ä  

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Asemakaavan muutoksen suunnittelutyö on käynnistetty Kalajoen kaupunginhallituksen päätök-
sellä 20.4.2020 § 110 ja saatettu vireille asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtä-
ville 23.4.2020 alkaen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta on kuulu-
tettu Kalajokiseutu -lehdessä ja kaupungin kotisivuilla. Kaavaprosessin eri vaiheissa tiedotetaan 
kaavamuutosalueen maanomistajia, sekä alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajia kir-
jeitse.  

Kaavaluonnosta valmisteltiin nähtäville asettamista varten keväällä 2020. Kaavaluonnosta valmis-
teltaessa oli tarkoituksenmukaista laajentaa kaava-aluetta koskemaan kokonaisuudessaan kort-
teleita 1729 ja 1749, koska tonttinumerointi jouduttiin tarkastelemaan uudelleen. Virelletulovai-
heessa on kaikkia kortteleiden 1729 ja 1749 maanomistajia tiedotettu hankkeesta. Kaavaluon-
nosaineisto pidettiin yleisesti nähtävillä 14.5. - 26.6.2020 välisen ajan Kalajoen kaupungin kotisi-
vuilla sekä kaupungintalolla.  

Suomessa vallitsi poikkeustila koronaviruksen vuoksi kevään 2020 ajan. Kalajoen kaupungintalon 
ollessa suljettuna epidemian vuoksi, kaava-aineisto pidettiin nähtävillä kokonaisuudessaan kau-
pungin kotisivuilla. Vireilletulon yhteydessä osallistumis- ja arviointisuunnitelma teipattiin kau-
pungintalon pääikkunaan. Luonnosvaiheen kaavakartta teipattiin kaupungintalon pääikkunaan, 
jotta se oli asukkaiden nähtävissä. Muu kaava-aineisto (kaavaselostus liitteineen) toimitettiin pos-
titse sitä pyytäville. Kaavoituksen henkilökunta oli lisäksi tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpos-
tilla lisätietojen antamista varten. Kirjaston avatessa ovensa kesäkuun alussa, kaava-aineisto toi-
mitettiin lisäksi pääkirjastoon. 

Kaavaehdotus valmisteltiin nähtäville asettamista varten huomioiden tullut palaute. Kaavaehdo-
tusaineisto pidettiin yleisesti nähtävillä 13.8. - 14.9.2020 välisen ajan Kalajoen kaupungin kotisi-
vuilla sekä kaupungintalolla. 

2.2 Asemakaava 
Asemakaavan muutosalue on osa Kalajoen kirkonseudun asemakaava-aluetta, koskien kortteleita 
1729 ja 1749 sekä katu- ja virkistysalueita. Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 2014. Kaava-
muutoksen tarkoituksena on tarkastella keskustan alueen rakentumattomia tontteja, käyttötar-
koituksia ja rakentamismahdollisuuksia. Alueelle on kunnallistekniikka rakennettu, joten alueen 
saattaminen rakennetuksi ympäristöksi olisi järkevää kunnallisteknisten kustannusten vuoksi, 
sekä keskusta-alueen yhdyskuntarakenteen tiivistämiseksi. 

Kaava laaditaan kaupungin omana työnä. Alueelle ei laadita erillisselvityksiä, vaan kaavahank-
keessa hyödynnetään Keskustan osayleiskaavan yhteydessä laadittuja selvityksiä. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
Asemakaavan toteuttamisesta vastaa katujen ja kevyen liikenteen väylien osalta Kalajoen kau-
punki. Kaavan toteuttaminen voi käynnistyä kaavan saatua lainvoiman. Rakennuspaikkojen to-
teuttamisesta esitetään tavoitteita selostuksen kohdassa 8. Asemakaavan toteutus.  
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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, Mätäsmaan alueelle Joo-
nankallion itäpuolelle. Asemakaavan muutosalue rajoittuu Isohaantiehen ja Mätästiehen.  Muu-
tosalueeseen sisältyy voimassaolevan asemakaavan mukaista rivitalojen korttelialuetta (AR), 
Uusihaka, Koivuhaka ja Joonantie -kadut sekä lähivirkistysaluetta (VL). Kaavamuutosalueen lä-
hiympäristössä on rakentunutta pientaloasutusta menneiltä vuosikymmeniltä. Rakentumaton 
alue muutosalueella on metsäistä aluetta, jota on harvennettu. Uusihaka ja Koivuhaka kadut ja 
kunnallistekniikka on toteutettu kaavan voimaantulon jälkeen. Isohaantien pohjoispuolinen alue 
on rakentunut asemakaavan mukaisesti pientaloalueena, jossa osittain on myös yritystoimintaa. 
Mätästien eteläpuolinen ympäristö on varhaisempaa rakennuskantaa, myös 1970-luvulta peräi-
sin. Kevyen liikenteen yhteys Joonantieltä Isohaantielle ja Nutturatielle on rakennettu. 
 

 
Kuva 1. Kaavanmuutosalueen sijainti opaskartalla. 

3.1.1 Luonnonympäristö 

Kalajoen keskustan osayleiskaavan yhteydessä laadittuun luontoselvitykseen perustuen suunnit-
telualueelle ei sijoitu huomionarvoisia luontokohteita. Alueella ei myöskään sijaitse huomionar-
voisia lajeja pesimälinnuston osalta. Lähin huomionarvoinen kohde on Vesitornin kallio, joka si-
joittuu Joonankalliolle. Kalliolla kasvaa tavanomaista metsäkasvillisuutta, erityisiä luontoarvoja 
niillä ei ole. Taajama-alueen kallioilla on paljon virkistyskäyttöä.  (Ala-Risku 2014) 

Kaavamuutosalueella luonnontilaista ympäristöä sijaitsee rakentumattomilla korttelialueilla, jos-
kin metsää on harvennettu reilusti ja kunnallistekniikka katuineen on rakennettu. Kallioperä suun-
nittelualueella on granodioriittialuetta.  

Pohjatutkimukset 
Suunnittelualueella on voimassa olevan asemakaavan mukaisille tonteille tehty pohjatutkimukset 
vuonna 2015. Mätäsmaan alueelle painokairauksia suoritettiin yhteensä 24 kpl ja tieosuuksien 
kairauksia 18 kpl alueen kunnallisteknistä rakentamista varten. Rivitalotonttien osalta kairauksia 
on tehty 2 kpl jokaiselle tontille sekä omakotitonttien osalta 1 kpl jokaista tonttia kohden. Mätäs-
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maan alueella kairauksien, maanäytteiden ja muiden havaintojen perusteella oli todettu, että hu-
muksen alla oli kerros hiekkaa ja hienoa hiekkaa sekä näiden alla kerros silttistä hiekkaa ja silttiä 
aina tiiviiseen silttiseen hiekkaan ja osittain erittäin kovaan silttiseen hiekkamoreeniin asti. Muu-
tamissa pisteissä ei silttistä hiekkaa tai silttikerrosta havaittu.  

Pohjatutkimusten perusteella maaperän kerrokset, jotka ovat silttistä hiekkaa tai silttiä, painuvat 
jos niitä kuormitetaan. Silttinen hiekka tai silttikerros ulottui n. 1,4 – 2,4 m:n syvyyteen maanpin-
nasta. Uudet rakennukset, joiden kohdalla silttinen hiekkakerros tai silttikerros havaittiin, voidaan 
perustaa massan vaihdolla. Muutamissa kairauspisteissä ei havaittu silttistä hiekkakerrosta tai silt-
tikerrosta ja näiden pisteiden kohdalla uudet rakennukset voidaan perustaa maanvaraisena antu-
ran tai laatan varaan. Tontti olisi kuitenkin suositeltavaa tutkia tiheämmin ennen perustamistavan 
valintaa, jotta voidaan varmistaa silttikerrosten esiintyminen alueella. Kaikki uudet rakennukset 
tulee routasuojata sekä salaojittaa. 

 
Kuva 2. Kairauspisteiden sijainnit voimassaolevalla asemaakaavakartalla. 

Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen rakennetussa keskustassa, jossa myös puisto- ja lähivirkistys-
alue on toteutettu rakennettuna.  

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

Pienilmasto 
Suunnittelualueen virkistysarvo käsittää pääosin aluetta ympäröivän peltomaiseman asutuksen 
ympärillä sekä muutaman lähiympäristössä sijaitsevan lähivirkistysalueen. Peltomaisemaa reu-
nustavat alueen ympärille rakentuneet asuinalueet, jonne on rakentunut omakotitaloja ja maata-
louteen liittyviä rakennuksia. Asemakaavan muutosalue sijaitsee kokonaisuudessaan metsäisellä 
alueella. Suoria näkymiä laajoille peltoalueille on suunnittelualueen itäisimmiltä tonteilta. Päätuu-
lensuunta rannikolla on lounas-kaakko. Koska suunnittelualue ei sijoitu välittömästi meren lähei-
syyteen, tuulet ovat jo jonkin verran vaimenneet suunnittelualueella ja alueella olevan puuston ja 
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rakennuskannan vuoksi tuulet eivät pääse puhaltamaan alueella täysin esteettä. Suunnittelualu-
een läheisyydessä olevilla avoimilla ja laajoilla peltoaukeilla tuuli pääsee kuitenkin voimistumaan. 
Muutoin meren läheisyys vaikuttaa jonkin verran ilman kosteuden ja sateiden myötä. 

  
Kuva 3. Kasvillisuus ja luontoarvot maisemaselvityksen mukaan (Serum Arkkitehdit, 2014). 

Maisema 
Alueelle tehdyn maisemaselvityksen mukaan suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä on met-
säisiä alueita, peltoa ja rakennuksia (kuva 4). Suurmaisemassa peltoaukeaa rajaava metsänreuna 
sijoittuu suunnittelualueen itäiseen reunaan. Isohaantiehen rajoittuva Pohjankylän peltoaukea on 
selvityksessä esitetty kokonaisuudessaan säilytettäväksi maisematilaksi ja maisemakuvaksi. 

 
Kuva 4. Laaditussa maisemaselvityksessä suunnittelualue on arvotettu asuinrakentamiseen ensi-
sijaisesti suositeltavana alueena, joka liittyy nykyiseen taajamarakenteeseen (Serum Arkkitehdit, 
2014). 

 
Pohjavesialueet 
Suunnittelualueelle ei sijoitu pohjavesialueita. 

Ympäristön häiriötekijät 
Kaava-alueella ei sijaitse ympäristönsuojelun kohteita eikä ympäristöhäiriötä aiheuttavia tekijöitä 
tai pilaantuneita maa-alueita.  

g 
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3.1.2 Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueelle on rakennettu kunnallistekniikka vuoden 2014 kaavamuutoksen jälkeen ase-
makaavan mukaisesti. Rakentuneesta kunnallistekniikasta huolimatta alueen tontit eivät ole kiin-
nostaneet rakentajia, joten kunnallistekniikkaa ei ole voitu hyödyntämään täysimääräisesti. Alu-
een rakentumattomat tontit on tarkoitus saada rakentumaan kaavamerkintöjä ja -määräyksiä uu-
delleen tarkastelemalla. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä on pääosin pientaloalu-
eita. Suunnittelualuetta ympäröivät menneinä vuosikymmeninä rakentuneet asuinalueet. Koivu-
haka kadun varteen on rakentunut yksi uusi asuinrakennus ja toiselle tontille on rakennuslupa 
myönnetty keväällä 2020. 

 
Kuva 5. Suunnittelualue ennen kunnallisteknistä rakentamista vuonna 2015.  

 
Kuva 6. Suunnittelualueen rakentumattomat tontit havainnollistettuna rakeisuuskartalla, jossa vi-
herympäristö ja toteutetut kevyen liikenteen reitit esitettynä.  
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Rakennettu kulttuuriympäristö 
Keskustan osayleiskaavaa varten tehdyn kulttuuriympäristöselvityksen mukaan suunnittelualu-
eella ei sijaitse kulttuuriympäristön kannalta merkittäviä kohteita. Alueella ei myöskään ole tie-
dossa kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä.  

Palvelut, työpaikat ja väestö 
Suunnittelualue sijoittuu Kalajoen keskusta-alueen läheisyyteen. Palvelut ja työpaikat sijaitsevat 
pääosin Kalajoen keskustassa. Yksityistä yritystoimintaa esiintyy pienimuotoisesti myös asumisen 
alueilla kodin yhteydessä. Näin toimii mm. parturiliikkeitä tai hierontapalveluita.   

Kalajoella työllisyystilanne on naapurikuntiin verraten varsin hyvä. Kalajoella yrittäjien osuus työ-
voimasta on yli 20 % ja yritysten lukumäärä lähes 900. Kalajoen vahvimmat yritystoimialat ovat 
metalli- ja puunjalostusteollisuus, kuljetus ja logistiikka, rakentaminen, alkutuotanto ja matkailu.  

Kalajoen väkiluku vuoden 2019 lopussa oli 12373 henkilöä. Vuonna 2018 syntyi 100 lasta ja vuo-
den 2019 loppuun mennessä tuo raja ylitettiin hienoisesti. Pienten lasten määrä on vaihdellut 
vuosien välillä. Työikäisten määrä on laskenut viime vuosina lievästi. Väestön ikärakenne on muut-
tumassa 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 kas-
vava. 

Alkutuotanto 
Kalajoen keskustan osayleiskaavan laadinnan yhteydessä kartoitettiin keskustaajamassa, Pitkä-
senkylällä ja Etelänkylällä toimivat alkutuotantolaitokset. Suunnittelualue ei sijoitu analyysikar-
tassa esitettyjen tuotantolaitosten vaikutusalueelle. Lähimmät tuotantolaitokset on osoitettu ku-
vassa 7. 

 
Kuva 7. Suunnittelualuetta lähimmät tuotantolaitokset vaikutusalueineen. Punaisella ympyrällä 
on osoitettu sikala ja sinisellä ympyrällä navetta.  

Kunnallistekniikka 
Kaava-alueelle sijoittuu kunnallisteknistä verkostoa, kuten viemäri-, vesijohto-, kaukolämpö ja hu-
levesilinjoja (kuva 8). Rakennetut Uusihaka ja Koivuhaka kadut on jätetty sorapintaisiksi, kunnes 
alueen tontit rakentuvat. Sähkön jakeluverkkoa on sijoitettu Kalajoen keskustan alueella paljon 
maanalaisiksi. Uusia jakokaappeja on sijoitettu rakennuslupavaiheessa huomioiden kaavamuutos-
alueen alustava suunnittelu. 
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Kuva 8. Alueen kunnallistekniikka. Punaisella värillä on esitetty viemärit, sinisellä vesijohdot, rus-
kealla kaukolämpö ja vihreällä hulevesiverkosto. 

  
Kuva 9. Alueen puistomuuntamot (sininen ympyrä), jakokaapit (punainen laatikko) ja maakaapelit 
(20 kV ja 0,4 kV). Lähde: Elenia Oy 
 
Liikenne 
Liikennemääriä suunnittelualueella ei ole mitattu ja arvion mukaan ne ovat vähäiset. Läpikulku 
liikennettä alueella ei ole, sillä Isohaantie päättyy tien päässä olevalle alkutuotantolaitokselle. 
Suunnittelualueen liikenne koostuu siis kokonaisuudessaan alueen asukkaiden liikkumisesta. Lä-
himmät mitatut liikennemäärät ovat Mehtäkyläntieltä, jossa Lankiperän kohdalla liikkuu noin 730 
ajoneuvoa vuorokaudessa. 
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Suunnittelualueen lähiympäristössä on viheralueita, jonne on rakentunut lyhyitä kevyen liiken-
teen reittejä. Reitit yhdistävät asuinalueita toisiinsa. Pinnoitettuja kevyen liikenteen väyliä alu-
eella ei ole. Lähin kevyen liikenteen pääväylä on Pohjankyläntiellä, joka toimii kokoojakatuna 
myös uudelle Merenojan yhtenäiskoululle (kuva 11). Sitowise teki koulureittiselvityksen uuden 
Merenojan kouluhankkeen yhteydessä. Suunnittelualueelle ei selvityksessä esitetty parannustoi-
menpiteitä, läheinen Mehtäkyläntie esitetään kylätienä (kuva 9). 

  
Kuva 10. Ote Viiden tähden koulureitit -selvityksestä, Sitowise. 

 

 
Kuva 11. Ote Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavan analyysiaineistosta. Kevyen liikenteen pää-
väyliin on tullut täydennyksiä katuverkoston uudistamisen yhteydessä mm. Pohjankyläntien var-
ren väylä jatkuu Kalajoentielle saakka. 

3.1.3 Maanomistus 

Pääosa kaava-alueesta on Kalajoen kaupungin omistuksessa. Alueella sijaitsee muutamia jo ra-
kentuneita tontteja, joissa on yksityinen maanomistus. Kuvassa 12 on esitetty Kalajoen kaupungin 
maanomistus suunnittelualueella. 
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Kuva 12. Kaupungin maanomistus on esitetty sinisellä ja kaava-alueen rajaus mustalla pistekat-
koviivalla.  

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 
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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). 

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). 



Kalajoen kaupunki | Kirkonseudun asemakaavan muutos Mätäsmaan alueella 
 _______________________________________________________________________________________ 
 

 

14 

 

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. 

 

Kuva 15. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaavasta (2017). 

4.3 Yleiskaava 
Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Keskustaajaman osayleiskaava vuodelta 1993. Siinä 
alueelle on esitetty pientalovaltaista aluetta (AP) sekä alueen lähiympäristöön virkistysaluetta (V) 
ja maatalousaluetta (MT). Oikeusvaikutteisen Keskustan osayleiskaavan muutos ja laajennus on 
ehdotusvaiheessa. Kaavamuutoksessa tarkastellaan muun muassa asuinrakentamisen laaje-
nemisalueet ja keskustatoimintojen sijoittuminen. Kaavaehdotus oli nähtävillä kesällä 2019 ja tu-
lee kolmannen kerran ehdotuksena nähtäville kesällä 2020. Osayleiskaava on tavoitteena saada 
lainvoimaiseksi vuoden 2020 aikana. 

    
Kuva 16. Vasemmalla ote keskustan osayleiskaavaehdotuksesta II ja oikealla ote Keskustaajaman 
oikeusvaikutuksettomasta osayleiskaavasta vuodelta 1993. 
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4.4 Asemakaava 
Suunnittelualue sijoittuu kokonaisuudessaan alueelle, jonka asemakaava on vuodelta 2014. Vuo-
den 2014 asemakaavan muutoksessa tarkistettiin Mätäsmaan alueella tonttirajoja, kerroslukuja 
sekä rakennusoikeuksia. Mätäsmaan alueella jatkettiin tiivistä ja tehokasta aluerakennetta. Kort-
telin 1749 mittakaava otettiin tuolloin Isohaantien pohjoispuolen pientalotonteilta. Asemakaa-
vassa suunnittelualueella on asuinrivitalojen korttelialuetta (AR) sekä erillispientalojen kortteli-
aluetta (AO). Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuu myös lähivirkistykseen tarkoitettua aluetta 
(VL). Rivitalotonteille ja Joonantien erillispientalotonteille kerrosluvuksi on osoitettu I ja korttelin 
1749 erillispientaloille I ½. Tehokkuusluku kaikilla suunnittelualueen tonteilla on e=0.20. 

Kaavaselostuksessa on annettu ohjeita rivitalotonttien toteuttamiselle korttelissa 1749.  
Rakennustavan osalta suositaan selkeyttä. Rakennus- ja pihasuunnittelussa on huomioitava, että 
Isohaantien pohjoispuolella on yritystontteja, joissa on yritystoimintaa. Piha-alueet voidaan rajata 
rakenteellisilla aidoilla tai viheraidoilla. Julkisivumateriaali ja kattomuoto ovat vapaasti valitta-
vissa. Julkisivulaudoituksen suuntaa ei ole tavoitteellista kääntää julkisivuissa efektinomaisesti. 
Aukotuksen osalta suositellaan perinteistä sommittelua. Autokatosten on oltava selvästi alisteisia 
päärakennuksille. 

Kaavaselostuksessa on annettu ohjeita erillispientalojen toteuttamiselle korttelissa 1749. 
Kaava-alueen itäosan pientalotonteille suositellaan perinteistä, harjakattoista rakennustapaa. 
Rakennusten julkisivut voivat olla tiiltä tai puuta. Värityksen osalta suositaan perinteistä väritystä 
(esimerkiksi punainen, keltainen). Pastelliväritystä ei suositella. Peltomaiseman ja viljelyalueiden 
suuntaan suositellaan toteutettavaksi rakenteellista aitaa tai istutuksia niin, että tontti rajautuu 
selvästi maisemassa erilleen viljelyaukeasta. Rakennusten sijoittelussa ja piha-alueiden suunnitte-
lussa on huomioitava maatalouselinkeino. 

 
Kuva 17. Ote voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmästä. 
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4.5 Muut suunnitelmat ja selvitykset 
Rakennusjärjestys 
Rakennusjärjestys on hyväksytty Kalajoen valtuustossa 30.1.2003 § 9. Rakennusjärjestystä ollaan 
uudistamassa siten, että tavoitellaan uuden rakennusjärjestyksen astuvan voimaan vuoden 2021 
alusta. 

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 
Mätäsmaan alueen asemakaavan muutoksen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, kun kaupungin 
rakentumattomien tonttien tilannetta tarkasteltiin. Voimassa olevassa asemakaavassa rivitaloille 
osoitetut tontit eivät ole rakentuneet eivätkä ne ole herättäneet kiinnostusta rakentajissa. Kala-
joen keskustan tuntumassa suurehkot omakotitontit ovat kysyttyjä. Kaavamuutoksella tavoitel-
laan alueen rakentumista ja kunnallistekniikan täysimääräistä hyödyntämistä. 

5.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
Mätäsmaan alueen asemakaavan muutos on esitetty vuoden 2020 kaavoituskatsauksessa ja kaa-
voitusohjelmassa aloitettavaksi vuoden 2020 aikana. Kaava käynnistettiin kaupunginhallituksen 
päätöksellä 20.4.2020 § 110 ja saatettiin vireille asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
julkisesti nähtäville 23.4.2020 alkaen.  

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 
Pohjankylän asukasyhdistys, Kalajoen omakotiyhdistys ry, Kalajoen yrittäjät ry sekä Kalajoen koti-
seutuyhdistys. 

Suomessa vallitsee poikkeustila koronaviruksen vuoksi ainakin kevään 2020 ajan. Kalajoen kau-
pungintalon ollessa suljettuna epidemian vuoksi, kaava-aineisto pidetään nähtävillä kokonaisuu-
dessaan kaupungin kotisivuilla. Vireilletulovaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelma teipat-
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tiin kaupungintalon pääikkunaan. Luonnosvaiheen kaavakartta teipataan kaupungintalon pääik-
kunaan, jotta se on asukkaiden nähtävissä. Muu kaavaluonnosaineisto (kaavaselostus liitteineen) 
voidaan toimittaa postitse sitä pyytäville. Kaavoituksen henkilökunta on lisäksi tavoitettavissa pu-
helimitse ja sähköpostilla lisätietojen antamista varten. 

5.3.2 Vireilletulo 

Kalajoen kaupunginhallitus päätti saattaa kaavahankkeen vireille kokouksessaan 20.4.2020 § 110. 
Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 
23.4.2020 alkaen kaupungin kotisivuilla. Suomessa olevan poikkeustilan johdosta osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma teipattiin myös kaupungintalon pääikkunaan, koska kaupungintalo on tilan-
teesta johtuen suljettuna. Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu osallisille kaupungin ilmoitustau-
lulla sekä kaupungin ilmoituslehdessä sekä kaupungin nettisivuilla. Kaava-alueen maanomistajia 
tiedotettiin kirjeitse. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavaselostuksen liitteenä (Liite 1). 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaa valmisteltaessa. 

5.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Kaavaluonnosaineistoa valmisteltaessa kaavamuutosaluetta oli tarpeen laajentaa vireilletulon jäl-
keen. Kaava-alueeseen sisällytettiin korttelit 1729 ja 1749 kokonaisuudessaan, kun vireilletulovai-
heessa mukana oli vain osa ko. kortteleista. Muutostarve huomattiin, kun tonttien määrä alueella 
muuttui ja muutos vaikutti koko korttelialueiden tonttinumerointeihin. Vireilletulovaiheessa on 
tiedotekirje toimitettu myös näille tonttien omistajille. Luonnosvaiheessa osallisten määrä laaje-
nee siltä osin, mitkä tontit rajoittuvat uuteen kaava-aluerajaukseen. 

Kaavaluonnosaineisto asetettiin julkisesti nähtäville MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti. Kaavaluon-
nosten nähtäville asettamisesta kuulutettiin kaupungin kuulutuslehdessä sekä kotisivuilla osallis-
ten kuulemista varten. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja muilta toimi-
joilta. Kaava-alueen maanomistajia tiedotettiin kirjeitse kaava-aineiston nähtäville asettamisesta. 
Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipiteensä kaava-aineistosta.  

 
Kuva 18. Ote 5.5.2020 päivätystä luonnosvaiheen kaavakartasta. 
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Suomessa kevään ja kesän aikana vallitsevan poikkeustilan johdosta kaavaluonnoskartta teipattiin 
kaupungintalon pääikkunaan, koska kaupungintalo oli tilanteesta johtuen suljettuna. Muu valmis-
teluaineisto voitiin toimittaa postitse sitä pyytäville. Kokonaisuudessaan kaava-aineisto oli nähtä-
villä kaupungin kotisivuilla normaalisti. Myös sähköinen palautekanava löytyy kotisivuilta. Kaavoi-
tuksen henkilökunta on lisäksi tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostilla lisätietojen antamista 
varten.  

Lausunnot ja mielipiteet; Lausunnon jätti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jokilaaksojen pelas-
tuslaitos, Elenia Oy ja Pohjois-Pohjanmaan museo. Kaavaluonnosaineistosta ei saatu yhtään mie-
lipidettä. Lausuntojen perusteella ei ollut tarpeen tehdä kaavakartalle muutoksia.  

Kaavaehdotusaineisto valmisteltiin huomioiden tullut palaute. Ehdotusta valmisteltaessa ei kaa-
vakartalle ollut tarpeen tehdä muutoksia. Ehdotusaineisto asetetaan julkisesti nähtäville MRL 65 
§ ja MRA 27 § mukaisesti 30 päivän ajaksi kaupungin kotisivuille www.kalajoki.fi sekä tulostettuna 
kaupungintalolle. Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan kaupungin kuulutusleh-
dessä sekä kotisivuilla osallisten kuulemista varten. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot vi-
ranomaisilta ja muilta toimijoilta MRA 28 § mukaisesti. Kaava-alueen maanomistajien tiedotetaan 
kirjeitse ehdotuksen nähtäville asettamisesta. Osallisilla on mahdollisuus jättää ehdotuksesta 
muistutuksia normaaliin tapaan. 

 
Kuva 19. Ote 4.8.2020 päivätystä ehdotusvaiheen kaavakartasta. 
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Lausunnot ja muistutukset; Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella ei ollut lausuttavaa, muutoin 
lausunnon jätti Jokilaaksojen pelastuslaitos ja Pohjois-Pohjanmaan museo (arkeologia ja raken-
nettu kulttuuriympäristö). Lausuntojen perusteella ei kaavakartalle ollut tarpeen tehdä muutok-
sia. Muistutuksia saatiin yksi. Muistutuksessa ehdotettiin poistettavaksi korttelista 1729 erillis-
pientalotontti nro 4 ja rivitalotontti nro 5. Kaavoittajan vastine on selostuksen liitteenä 3. 

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. Luonnosvaiheen näh-
tävillä olon jälkeen saadun palautteen perusteella ei kaavahankkeen osalta ole lainkaan tarpeel-
lista järjestää viranomaisneuvottelua.  

5.4 Asemakaavan tavoitteet 

5.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on edesauttaa tonttivarannon rakentuminen, parantaa 
kunnallistekniikan hyödyntämistä sekä tiivistää yhdyskuntarakennetta sijainnillisesti erinomai-
sella paikalla Kalajoen keskustan tuntumassa.  

5.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Kaavahankkeen aikana esiin tulevat tarkentuvat tavoitteet esitetään kaavatyön edetessä.  

Osallisten tavoitteet; Kaavan valmisteluvaiheessa ei tullut esille uusia tavoitteita kaavan sisällön 
suhteen. 

5.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot 
Asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheessa laadittiin vaihtoehtoja omakoti- ja rivitaloasumisen 
sijoittumismahdollisuuksista suunnittelualueelle. Voimassaolevassa asemakaavassa rakentuma-
ton alue on kokonaisuudessaan rivitaloille varattua aluetta, joten tulevaisuudessakin alueelle on 
tarpeellista osoittaa vähintään yksi rivitalotontti. Rivitalotontin osoittaminen takaa keskusta-alu-
een tonttivarannon monipuolisuutta ja tuo alueen rakenteeseen vaihtelua. Vaihtoehdoissa tar-
kasteltiin yhden rivitalotontin sijoittamista alueelle (VE A, VE B ja VE C) sekä kahden rivitalotontin 
sijoittamista alueelle (VE D).  Vaihtoehtotarkastelussa mukana olevat rakentumattomat tontit 
muodostettiin kaikissa vaihtoehdoissa pinta-alallisesti melko suuriksi, sillä tuntuma on, että suu-
remmista tonteista keskustan läheisyydessä on kysyntää. Kaava-alueen reuna-aluilla asuminen on 
muutoinkin hieman harvempaa ja sopii näin ollen paremmin myös ympäröivään peltomaisemaan. 
Suuremmat tontit mahdollistavat omakotitalojen lisäksi myös paritalojen rakentamisen tonteille. 

Vaihtoehto A; Vaihtoehdossa yksi rivitalotontti on sijoitettu Uusihaka -kadun päähän voimassa 
olevan kaavan mukaisena ja 5446 m2 suuruisena. Ratkaisu ei vaadi lisää katurakentamista, vaan 
olemassa olevaa katua pystytään hyödyntämään täysin. Uusihaka -kadun päätteeksi muodostuva 
tontti on pinta-alaltaan suuri, joten omakotitontiksi se ei sovellu. Vaihtoehdossa muodostuu yh-
teensä yhdeksän uutta pientalotonttia, jotka ovat kooltaan 1680 m2 – 2820 m2. Rivitalotontteja 
poistuisi neljä. Viheralue jää lähes ennalleen voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin 
1729 tonttia 1 tarkasteltiin laajennettavaksi, mikä pienentää viheraluetta jonkin verran.  
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Vaihtoehto B; Vaihtoehdossa rivitalotontti on sijoitettu Isohaantien varrelle lähes voimassa ole-
van asemakaavan mukaisena ja 5290 m2 suuruisena. Rivitalotontin sijoittaminen Isohaantien var-
relle tuo vaihtelua ympäristöön alueen muutoin ollessa omakotiasumiseen osoitettua aluetta. 
Uusihaka -katua hieman jatkamalla korttelin 1749 perällä oleville tonteille mahdollistetaan kulku-
yhteys. Katua jatkamalla alueelle voidaan muodostaa yhteensä kymmenen uutta pientalotonttia, 
jotka ovat kooltaan 1300 m2 – 2585 m2. Rivitalotontteja poistuisi neljä. Viheralue jää lähes ennal-
leen voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin 1729 tonttia 1 tarkasteltiin laajennetta-
vaksi, mikä pienentää viheraluetta jonkin verran.  

 

Vaihtoehto C; Vaihtoehdossa rivitalotontti on sijoitettu Isohaantien varrelle kytkeytyen korttelin 
1729 pientalotontteihin. Rivitalotontin ja korttelin 1729 rakentuneiden pientalotonttien väliin esi-
tetään yhtä uutta, 1673 m2 suuruista erillispientalotonttia. Rivitalotontti on kooltaan 4219 m2. 
Puistoaluetta on muutettu suoralinjaisemmaksi erottamaan pientalotontit rivitalotontista. Neljä 
rivitalotonttia poistuisi. Vaihtoehdolla pystytään osoittamaan Joonantien päähän osoitetun uu-
den erillispientalotontin lisäksi kymmenen pientalotonttia kortteliin 1749, kuten vaihtoehdossa B. 
Uusihaka -katua hieman jatkamalla korttelin 1749 perällä oleville tonteille mahdollistetaan kulku-
yhteys. Vaihtoehdossa pientaloasuminen voitaisiin osoittaa omaksi korttelikseen länsipuolelta 

VE C 

VE B VE A 

VE D 
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puistoalueen rajaamana. Kaavan toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset ovat samat kuin vaih-
toehdossa B. 

Vaihtoehto D; Vaihtoehdossa osoitetaan kaksi rivitalotonttia, jotka ovat kooltaan 4226 m2 ja 5446 
m2. Rivitalotontit ja niiden väliin jäävät pientalotontit tuovat vaihtelua ympäristöön, kun pienempi 
ja suurempi rakennusmassa vaihtelevat. Isommat rakennusmassat eivät muodosta yhtenäistä lin-
jaa, jolloin myös näkymät puistoalueelta säilyvät viihtyisinä. Vaihtoehdon mukaisella ratkaisulla 
kortteliin 1749 voidaan osoittaa kahdeksan uutta pientalotonttia, jotka ovat kooltaan 1875 m2 – 
2552 m2 sekä yksi uusi, 1673 m2 suuruinen erillispientalotontti Joonantien päätteeseen kortteliin 
1729. Viheralueen määrä säilyy lähes ennallaan voimassa olevaan kaavaan nähden, jolloin vastaa-
vat viheryhteydet alueella säilyvät. Ratkaisussa uusia kunnallistekniikan kustannuksia ei muo-
dostu, sillä katurakenne voidaan säilyttää ennallaan ja kulkuyhteydet tonteille voidaan järjestää 
olevan katuverkon kautta. Joonantien päätteen kääntymisalue on linjattu uudelleen, mikä paran-
taa korttelin 1729 viimeisen tontin maankäyttöä. 

5.6 Vaihtoehtojen arviointi ja vertailu 
Vaihtoehtojen vertailussa tarkasteltiin tonttien ja rakennusmassojen sijoittumista sekä olevan ka-
tuverkon hyödyntämistä. Luonnosta päädyttiin valmistelemaan vaihtoehtojen C ja D yhdistel-
mänä. Tavoitteena ollut yhdyskuntarakenteen hyödyntäminen ilman uuden katuverkoston raken-
tamista vaikutti ratkaisuun. Mikäli Uusihaka -kadun päätteeksi olisi esitetty erillispientalotontteja, 
olisi uutta katurakennetta jouduttu toteuttamaan ennen tonttien myyntiä. Osa vaihtoehdoista 
katsottiin vaikutuksiltaan väljiksi, millä ei saavutettaisi niin suurta tiivistämistä, kuin alue todelli-
suudessa mahdollistaisi. Valittu ratkaisu on taloudellisesti edullisin. Tontit ovat kuitenkin väljiä, 
väljempiä kuin Koivuhaka -kadun itäpuoleiset, voimassa olevan asemakaavan mukaiset tontit. Ri-
vitalotontteja jää kaavaan edelleen kaksi, mikäli kysyntätilanne alueen muutoin rakentuessa niitä 
kohtaan muuttuu. Uusia pientalotontteja kaavassa muodostuu kahdeksan, joista yksi Joonantien 
varrelle. Asemakaavan mukainen ratkaisu on heti toteutettavissa. 

 
Kuva 20. Kaavaluonnoksen valmisteluun valikoitui yhdistelmä vaihtoehtojen C ja D versioista. 
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6  A S E M A K A AVA N  KU VAU S  

6.1 Kaavan rakenne 
Kaavalla muodostuu asumisen rakentamisaluetta sekä katu- ja viheralueita. Asemakaavan muu-
toksella rakennettua kunnallistekniikkaa hyödynnetään ja tontit osoitetaan Uusihaka ja Koivuhaka 
-katujen varsille. Korttelista 1749 muodostuu yhtenäinen alue, jonka erottaa korttelista 1729 vi-
herkaista. Kulku alueelle toteutuu Isohaantien kautta.  

6.1.1 Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 5,8 ha. Rakentamisen aluetta kaavalla muodostuu yhteensä noin 
4,6 ha. Viheralueiden osuus alueella pienenee 0,1 ha. Viheralueen osuus kaavan kokonaisalasta 
on 0,9 ha (14,8 %) ja katualueiden pinta-ala 0,38 ha (6,5 %). Tonttien, viher- ja katualueiden pinta-
alat on esitetty kuvassa 21. 

Asuinrakentamiselle osoitetaan rakennusoikeutta 9607 k-m2, josta uutta muodostuu voimassa 
olevaan kaavaan nähden 782 k-m2. Koko kaava-alueella asuinrivitalojen (AR) rakennusoikeutta 
muodostuu 2416 k-m2, erillispientalojen (AO) rakennusoikeutta 5677 k-m2 ja asuinpientalojen 
(AP) rakennusoikeutta 1514 k-m2.  

 
Kuva 21. Pinta-alat tonteille sekä katu- ja viheralueille. 
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6.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Asemakaavan keskeisimpänä tavoitteena on tiivistää yhdyskuntarakennetta rakentuneen kunnal-
listekniikan mukaan. Suunnittelualueelle osoitetaan väljiä pientalotontteja sekä kaksi rivitalotont-
tia olevan katuverkon yhteyteen. Ympäristöön ei ole tarpeen tehdä muutoksia kaavaratkaisun pe-
rusteella. Kevyen liikenteen reitti Mätästieltä Isohaantielle säilyy. Alue ei rivitalojen toteutta-
miseksi ole kiinnostanut. Uusi tarkastelu asuinpientalojen osoittamiseksi voi edesauttaa alueen 
rakentumista. Hyvin suunnitellut ja toteutetut asuintontit luovat alueelle viihtyisän ympäristön. 

6.3 Aluevaraukset 
Kaavamuutoksella osa rivitalojen korttelialueista muutetaan erillispientalojen ja pientalojen kort-
telialueiksi. Muutoksessa poistuu kolme rivitalotonttia.   

Korttelialueet  
Erillispientalojen korttelialue (AO) -merkinnällä osoitetaan tontteja 14 kpl kortteleihin 1749 ja 
1729. Tonteista uusia, kaavamuutoksella muodostettavia on 5 kpl. Korttelissa 1729 kerrosluvuksi 
on osoitettu I ja korttelissa 1749 vastaavasti I ½. Rakennusoikeus perustuu tontin pinta-alaan, te-
hokkuusluku näillä tonteilla on e=0.20. 

Asuinpientalojen korttelialue (AP) -merkinnällä osoitetaan tontteja 3 kpl kortteliin 1749. Kaikki 
ovat uusia tontteja. Kerrosluvuksi osoitetaan I ½ ja rakennusoikeus tehokkuusluvulla e=0.20.  

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR) -merkinnällä osoitetaan 
tontteja 2 kpl kortteliin 1749. Kerrosluvuksi osoitetaan I ja rakennusoikeus perustuu tontin pinta-
alaan, tehokkuusluku näillä tonteilla on e=0.25. 

Viheralueet 
Lähivirkistysalue pienenee 1328 m2. Viheryhteys Isohaantieltä Mätästielle säilyy. 

Kävely ja pyöräily 
Kevyen liikenteen reitti alueelle on rakentunut Isohaantieltä Mätästielle viheralueelle. Mehtäky-
läntien varressa ei ole kevyen liikenteen väylää. Myöskään korttelialueen sisäisellä katuverkolla ei 
ole kevyen liikenteen väylää. 

Katualueet 
Kaavalla ei muodostu uutta katuverkkoa. Uusihaka ja Koivuhaka kadut säilyvät voimassa olevan 
asemakaavan mukaisina. Joonantien kääntöympyrän tilantarve tarkennettiin kaavamuutoksessa.   

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

6.5 Nimistö 
Asemakaavalla ei osoiteta uutta nimistöä. 

  



Kalajoen kaupunki | Kirkonseudun asemakaavan muutos Mätäsmaan alueella 
 _______________________________________________________________________________________ 
 

 

24 

 

7  K A AVA N  VA I KU T U K S E T  
Mätäsmaan kaavamuutoksella on vaikutuksia muun muassa alueen yhdyskuntarakenteeseen, ra-
kennettuun ympäristöön ja talouteen.  

7.1  Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
Kaavan vaikutukset ihmisten elinympäristössä liittyvät rakenteen tiivistymiseen ja maiseman 
muutokseen. Rakennusoikeuden määrä alueella ei merkittävästi kasva, mutta asumisen muoto 
vaikuttaa olevaan elinympäristöön. Erillispientaloin rakentuva ympäristö on väljempää, kuin tii-
viisti rakennettu rivitalojen keskittymä. Alue tulee todennäköisesti olemaan lopputuloksena rau-
hallisempi.  

7.2 Maisema, kulttuuri- ja luonnonympäristö 
Muutokset kohdistuvat alueelle, joka ei ole rakentunut. Rakentamisen uudelleen järjestely vaikut-
taa maisemaan tulevaisuudessa. Alueen kehittyminen erillispientaloalueena sopii maaseutumai-
seen ympäristöön, jota avoin peltomaisema rajaa. Toisena rajaavana tekijänä on vuosien saatossa 
rakentunut pientaloalue, johon kaavaratkaisun voidaan katsoa istuvan hyvin. Selvitysten perus-
teella alueella ei ole suojeltavia luontoarvoja tai vanhaa kulttuuriympäristöä. 

7.3 Rakennettuun ympäristö ja yhdyskuntarakenne 
Ympäristö muuttuu kaavamuutoksen toteutuessa tiiviimmäksi ja yhtenäisemmäksi olemassa ole-
vaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Alueen rakentuminen tapahtuu pitkällä aikavälillä ja vai-
heittain, vaikka kunnallistekniikka alueelle on jo toteutettu. Kaavamuutoksen myötä uutta verkos-
toa ei ole tarpeen rakentaa, vaan rakennuspaikat on liitettävissä olevan verkoston piiriin. Alueella 
uudet rakennukset on mahdollisuus liittää myös kaukolämpöverkkoon, millä saavutetaan talou-
dellista hyötyä kokonaisuuden kannalta uusien liittyjien myötä.   

7.4 Liikenne 
Kaavamuutos ei aiheuta lisääntyvää liikennettä, sillä alue säilyy edelleen umpinaisena alueena, 
jonka kautta ei tule ajoneuvoliikenteen läpiajoa. Alue säilyy asumiselle osoitettuna alueena, 
vaikka asumisen muoto muuttuu, joten ei voida katsoa, että kaava aiheuttaisi lisää ajoneuvolii-
kennettä voimassa olevaan kaavaan nähden. Kevyen liikenteen reitti alueella säilyy. Tulevaisuu-
dessa tulee tarkasteltavaksi kevyen liikenteen verkoston kehittäminen. Tosin Mehtäkyläntie ka-
peana kokoojakatuna ei välttämättä mahdollista uuden kevyen liikenteen yhteyden toteuttamista 
kadun varteen. Selvitysten perusteella Mätäsmaan alue on aluetta, jolla koululaisten osuus ei ole 
merkittävä. Kevyen liikenteen tarve tarkentuu myöhemmissä selvityksissä.    

7.5 Taloudelliset vaikutukset 
Kaavaratkaisulla pystytään hyödyntämään täysin rakentunut kunnallistekniikka ja katurakenne. 
Uutta katuverkkoa ei ole tarpeen tehdä. Kaava ei siltä osin tuo kustannuksia kaupungille. Tonttien 
lohkomisesta tulee jonkin verran kustannuksia, mutta taloudellisesti kannattavaa olisi, jotta alue 
rakentuisi. Alue sijoittuu etäämmälle Kalajoen keskustan alueelta, joten kysyntä erillispientaloille 
voi olla parempi kuin mitä se on ollut rivitalorakentamisessa. Alue sijoittuu kuitenkin asemakaa-
voitetun alueen reunalle, minne erillispientalojen rakentaminen on luontevampaa. Tonttimyynnin 
kautta saadaan rakennetun kunnallistekniikan kustannuksia katettua nykyistä tilannetta parem-
min.  
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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.  

Alueen toteuttamisen ohjaamiseksi ei ole laadittu erillisiä rakennustapaohjeita. Alueella tulee ra-
kentamisessa toteuttaa seuraavia suuntaviivoja: 

Kortteleiden 1729 ja 1749 rivitalotontit 
Rakennustavan osalta suositaan selkeyttä. Rakennus- ja pihasuunnittelussa on huomioitava, että 
Isohaantien pohjoispuolella on tontteja, joissa on yritystoimintaa. Julkisivumateriaali ja katto-
muoto ovat vapaasti valittavissa. Julkisivulaudoituksen suuntaa ei ole tavoitteellista kääntää julki-
sivuissa efektinomaisesti. Värityksen osalta suositaan vaaleita värisävyjä (esimerkiksi valkoinen, 
keltainen, harmaa), suurten kontrastien käyttö ei ole suotavaa. Katon osalta suositaan tummaa 
värisävyä. Autokatosten on oltava selvästi alisteisia päärakennuksille. Piha-alueet voidaan rajata 
rakenteellisilla aidoilla tai viheraidoilla. 

Korttelin 1749 AO- ja AP-tontit 
Kaava-alueen pientalotonteille suositellaan perinteistä, harjakattoista rakennustapaa. Rakennus-
ten julkisivut voivat olla tiiltä tai puuta. Värityksen osalta suositaan vaaleita värisävyjä (esimerkiksi 
valkoinen, keltainen, harmaa), katon osalta tummaa värisävyä. Julkisivuissa suositaan selkeyttä, 
eikä suurten kontrastien käyttö ole suotavaa. Autokatosten on oltava selvästi alisteisia pääraken-
nuksella. Piha-alueet voidaan rajata rakenteellisilla aidoilla tai viheraidoilla. 
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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 sekä poikkeusoloista johtuen kaupunginta‐
lon pääikkunassa. 

KAAVO I T ETTAVA  ALUE  

Kaavoitettava alue sijoittuu Kalajoen kaupunkikeskustan alueelle,  Joonankallion  ja Mätäsmaan alueelle. Vireilletulon 
jälkeen on kaavaluonnoksen valmistelun yhteydessä katsottu tarpeelliseksi laajentaa kaava‐aluetta sisällyttäen kaava‐
alueeseen korttelit 1749 ja 1729 kokonaisuudessaan. Vireilletulovaiheessa kaavamuutosalueeseen sisältyi vain osa ko. 
kortteleista Asemakaavamuutoksen alue rajoittuu Isohaantiehen ja Mätästiehen. Muutosalueeseen sisältyy voimassa‐
olevan asemakaavan mukaista rivitalojen korttelialuetta (AR), Joonantie, Uusihaka ja Koivuhaka ‐kadut sekä lähivirkis‐
tysaluetta (VL). Suunnittelualue on esitetty kansilehdellä. Suunnittelualueen rakentumattomat maa‐alueet ovat Kala‐
joen kaupungin omistuksessa. Rakentuneet pientalotontit ovat yksityisessä omistuksessa. Asemakaavan mukaiset rivi‐
talotontit eivät ole rakentuneet, asemakaava on vuodelta 2014. Suunnittelualueen ympäristöön on rakentunut erillis‐
pientaloja menneiden vuosikymmenten aikana. Muutamia pientalotontteja on vielä vapaana Koivuhaka ‐kadun varrella. 
Kaavamuutosalueeseen sisältyy kirkonseudun asemakaavan mukaiset korttelit 1749 ja 1729 sekä virkistys‐ ja katualu‐
eita.  

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 mu‐
kaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja 
mitoituksessa vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien toiminnallistaloudelliseen edullisuuteen, ympäristön laatuun ja ke‐
vyen 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. 

Keskustaajaman osayleiskaava 

Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Keskustaajaman osayleiskaava vuodelta 1993. Siinä alueelle on esitetty asuin‐
pientalojen (AP) aluetta sekä virkistysaluetta (V). Osayleiskaava on pääosin vanhentunut ja rakentamisen alueet ovat 
laajentuneet osayleiskaavan osoittamista alueista. Keskustan osayleiskaavan muutos ja laajennus on ehdotusvaiheessa. 
Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Kaavamuutoksessa tarkastellaan muun muassa asuinrakentamisen laaje‐
nemisalueita ja keskustatoimintojen sijoittumista. Osayleiskaavan ehdotuksessa alueen kaavamerkinnät ovat pysyneet 
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samoina, mutta asumiseen tarkoitettujen alueiden rajauksia on laajennettu. AP ‐merkinnöin osoitetut alueet muodos‐
tavat yhtenäisen alueen ja tarkempi suunnittelu toteutetaan asemakaavalla. Osayleiskaavaehdotus mahdollistaa ase‐
makaavan muuttamisen niin, että asemakaava vastaa todellista tilannetta. 

Kirkonseudun asemakaava 

Kaavamuutosalue sisältyy kokonaisuudessaan Kirkonseudun asemakaavaan. Alueella voimassa oleva asemakaava on 
vuodelta 2014, sekä pieni osa lähivirkistysaluetta sijoittuu vuonna 1995 voimaan tulleeseen asemakaavaan. Asuinalu‐
eelle osoitetut erillispientalojen (AO) korttelialueet ovat pääosin rakentuneet, mutta rivitalojen korttelialueen (AR) ton‐
tit ovat edelleen rakentumattomia. Rivitalotontteja on kaavassa yhteensä viisi. Asemakaavan mukaiset kadut ovat ra‐
kentuneet voimassa olevan kaavan mukaisina. 

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

Joonankallion lähellä Mätäsmaan alueen asemakaavan muutoksen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi kaupungin ta‐
voitteesta tarkastella yhdyskuntarakenteen tiivistämistä. Vapaiden tonttien uudelleen tarkastelu rakentuneen katuver‐
kon yhteyteen tehdään kaavamuutoksen avulla. Asemakaava ei tällä hetkellä vajaakäyttöisenä vastaa taloudellista ko‐
konaisuutta, kun katurakenne ja yhdyskuntaverkosto on alueelle rakennettu voimassa olevan kaavan mukaisesti. Kaa‐
voitettava alue on suurelta osin kaupungin omistuksessa, joten tarkastelu on hyvä tehdä tavoitteiden saavuttamiseksi 
yhdyskuntarakennetta  tiivistäen. Asemakaavan mukaisia  tontteja  on  joko  yksityisessä  omistuksessa  tai  kaupungilta 
vuokrattuna. Kaava laaditaan kaupungin omana työnä. Alueelle ei tehdä erillisselvityksiä, vaan kaavahankkeessa hyö‐
dynnetään Keskustan osayleiskaavan yhteydessä laadittuja selvityksiä.  

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

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tarkastella rakentumattomien rivitalotonttien muuttamista erillispientalo‐
tonteiksi.  Rakentumattomia  rivitalotontteja  alueella  on  viisi.  Suunnittelussa  tarkastellaan miltä  osin  rivitalotontteja 
edelleen osoitetaan. Erillispientalojen korttelialueet suunnittelualueen ympäristössä ovat kuitenkin rakentuneet, joten 
niille tällä alueella on ollut kysyntää. Tavoitteena on lisäksi hyödyntää rakennettua katuverkostoa, ettei uusia kustan‐
nuksia niiden muuttamisesta tulisi. Pieneltä osin on hyvä kuitenkin varautua siihen, että takaosiin osoitettaville pienta‐
lotonteille  saadaan  kulkuyhteys  järjestettyä.  Vaikutuksia  arvioidaan  MRL:n  mukaisesti  huomioiden  mm.  ihmisten 
elinympäristö, rakennettu ympäristö, liikenne ja yhdyskuntarakenne sekä taloudelliset vaikutukset. 

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, Kalajoen omakotiyhdistys sekä Kalajoen kotiseutuyhdistys. Meneillään ole‐
vista  kaavahankkeista  saa  tietoa  kaavoitustoimesta  sekä Kalajoen  kaupungin  internetsivuilta osoitteesta www.kala‐
joki.fi. 

Suomessa vallitsee poikkeustila koronaviruksen vuoksi ainakin kevään 2020 ajan. Kalajoen kaupungintalon ollessa sul‐
jettuna epidemian vuoksi, kaava‐aineisto pidetään nähtävillä kokonaisuudessaan kaupungin kotisivuilla. Lisäksi kaava‐
kartta teipataan kaupungintalon pääikkunaan, jotta se on asukkaiden nähtävissä. Muu kaavaluonnosaineisto (kaavase‐
lostus liitteineen) voidaan toimittaa postitse sitä pyytäville. Kaavoituksen henkilökunta on lisäksi tavoitettavissa puheli‐
mitse ja sähköpostilla lisätietojen antamista varten. 

KAAVAN  A I KATAULU  

Asemakaava saatetaan vireille keväällä 2020. Tavoitteena on saada kaavaluonnosaineisto yleisesti nähtäville ennen ke‐
sää 2020. Kaavaehdotusaineisto on tavoitteena valmistella palaute huomioiden syksylle 2020, jolloin kaavan voimaan‐
tulo voi ajoittua vielä vuoden 2020 loppuun. Kaavoituskatsauksessa 2020 on varauduttu tämän kaavahankkeen osalta 
myös vuoden 2021 puolelle.    
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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. 

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. 

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. 

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 05.11.2020
Kaavan nimi Kirkonseudun asemakaavan muutos Mätäsmaan alueella
Hyväksymispvm 03.11.2020 Ehdotuspvm 04.08.2020
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 23.04.2020
Hyväksymispykälä 71 Kunnan kaavatunnus 208201103V071
Generoitu kaavatunnus 208V031120A71  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 5,7928 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]5,7928

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 5,7928 100,0 9607 0,17 0,0000 782
A yhteensä 4,5623 78,8 9607 0,21 0,1499 782
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä 0,8550 14,8 -0,1328
R yhteensä
L yhteensä 0,3755 6,5 -0,0171
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
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 5,7928 100,0 9607 0,17 0,0000 782
A yhteensä 4,5623 78,8 9607 0,21 0,1499 782
AP 0,7572 16,6 1514 0,20 0,7572 1514
AR 0,9664 21,2 2416 0,25 -1,5774 -2672
AO 2,8387 62,2 5677 0,20 0,9701 1940
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 0,8550 14,8   -0,1328  
VL 0,8550 100,0   -0,1328  
R yhteensä       
L yhteensä 0,3755 6,5   -0,0171  
Kadut 0,3755 100,0   -0,0171  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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6.10.2020 

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MÄTÄSMAAN ALUEELLA 

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo 13.8.‐14.9.2020 

KAAVOITTAJAN VASTINEET EHDOTUKSESTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN 

Nähtävillä olleeseen kaava‐aineistoon saatiin seuraavat lausunnot (4 kpl) ja muistutukset (1 kpl): 
1. Pohjois‐Pohjanmaan elinkeino‐, liikenne ja ympäristökeskus (ELY‐keskus)

2. Jokilaaksojen pelastuslaitos

3. Elenia Oy

4. Pohjois‐Pohjanmaan museo

5. Muistutus (6 allekirjoittanutta)

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

ELY‐keskuksella ei ole tarvetta lausua tai kommentoida kaavaehdotusta.

Vastine: Merkitään tiedoksi.

2. Jokilaaksojen pelastuslaitos

Pelastusviranomainen on antanut lausunnon asemakaavan muutosluonnoksesta 14.5.2020. Annet‐
tuun lausuntoon ei ole lisättävää, mutta siihen tehdään seuraava korjaus: Sammutusveden tuoton
tulee olla yli 2000 litraa minuutissa (ei 200 l/min).

Vastine: Kaavoittaja on antanut asianmukaisen vastineen luonnosvaiheen lausuntoon, siltä osin ei
vastineeseen  ole  lisättävää.  Paloposteista/palovesiasemien  paikoista/koosta/tyypistä  esityksen
kaupungille antaa alueellinen palo‐ ja pelastuslaitos. Palopostien/‐asemien rakentamisen maksaa
kaupunki, asennuksen tekee Osuuskunta Valkeavesi.

Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavakartalle.

3. Pohjois‐Pohjanmaan museo, arkeologia

Pohjois‐Pohjanmaan museo on lausunut (24.6.2020) asemakaavan muutosluonnoksesta. Pohjois‐
Pohjanmaan museolla ei ole  lausuntoon  lisättävää eikä huomautettavaa Kalajoen kirkonseudun
asemakaavan Mätäsmaan aluetta koskevasta muutosehdotuksesta arkeologisen kulttuuriperinnön
osalta.

Vastine: Merkitään tiedoksi.

4. Pohjois‐Pohjanmaan museo, rakennettu kulttuuriympäristö

Suunnittelualueella  ei  sijaitse  kulttuurihistoriallisesti merkittäviä  kohteita.  Pohjois‐Pohjanmaan
museolla ei ole huomautettavaa muutosehdotuksesta rakennetun kulttuuriympäristön osalta.

Vastine: Merkitään tiedoksi.
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5. Muistutus 

Me allekirjoittaneet esitämme kaavoitus‐ ja elinvoimalautakunnalle seuraavat huomiot kaavaehdo‐
tuksesta. 

‐ kaavaehdotus  rikkoo  Joonankallion alueen yhtenäisen viheralueen verrattuna voimassa ole‐
vaan asemakaavaan. 

‐ viheralueen tärkeyttä korostaa se, että kevyen liikenteen yhteys Joonantien ja Isohaantien vä‐
lille toteutettiin taitamattomasti kaatamalla metsää tuplasti sen mitä väylän toteuttaminen olisi 
edellyttänyt. Tämä avohakkuu vei suojapuuston suunnitellulta rivitalokorttelialueelta 1729 AR, 
tontit 5 ja 6 ja vei jo nyt suojametsän Joonantien asukkailta. 

Jotta viheralue pysyisi yhtenä kokonaisuutena verrattuna voimassa olevaan kaavaan ja samalla säi‐
lytetään riittävä asumisen väljyys ja houkuttelevuus, esitämme että korttelialueen 1729 AR rivita‐
lotontit 5 ja 6 poistetaan kaavaehdotuksesta. 

Kaavaehdotus toteutuessaan tarkoittaa, että VL alue Joonantien  ja  Isohaantien välissä tarkoittaa 
puutonta liikennealuetta, ilman aikaisempaa puuston tuomaa luonnonrauhan ja yksityisyyden tun‐
netta. 

Vastine: Kaavaehdotuksessa on esitetty yhtenäinen viheryhteys Mätästieltä Isohaantielle sekä voi‐
massa olevan asemakaavan mukainen viheryhteys kevyen liikenteen merkinnöin Joonantieltä Iso‐
haantielle. Uusi yhtenäinen viheryhteys kortteleiden 1729 ja 1749 väliin tuo suojaa Uusihaka ‐kadun 
varrelle rakentuville, kuin myös Joonantien varren korttelissa 1729 oleville tonteille. Kortteliin 1729 
on  kaavaehdotuksessa  osoitettu  yksi  rivitalotontti,  joka  on myös  voimassa  olevassa  asemakaa‐
vassa. Tontin muotoa on  tarkistettu  siten, että viheryhteydet  saadaan  suojaamaan kortteleiden 
1729 ja 1749 tontteja. Lisäksi kortteliin 1729 on osoitettu yksi uusi erillispientalotontti sekä samalla 
tarkistettu korttelin 1729 tontin 3 kokoa siten, että kaupungin viheralueelle rakennettu talousra‐
kennus sijoittuu kokonaisuudessaan tontin 3 alueelle. Rakentaminen viheralueelle on  jo osaltaan 
rikkonut muistutuksessa viitatun yhtenäisen viheralueen merkityksen. Kaavaratkaisu parantaa ton‐
tin 3 käyttömahdollisuuksia. Puustoa on aikaisemmin raivattu koko suunnittelualueelta, Uusihaka 
ja Koivuhaka ‐katujen ympäristöstä, rakentamiseen osoitetuilta korttelialueilta, mikä saatetaan ko‐
kea avoimena ympäristönä  laajemmin, kuin pelkästään kaavassa esitetyn virkistysalueen osalta. 
Korttelialueiden rakentuessa pientalovaltaisena, siistiytyy myös ympäristö siltä osin, kuin avohak‐
kuu on aluetta muokannut. Kaavaratkaisu ei muuta kevyen liikenteen kulkuyhteyttä voimassa ole‐
vaan asemakaavaan nähden ja toisaalta kulkuyhteys on jo rakennettu. Yhteys sallii kevyen liiken‐
teen kulun. 
Kaavaratkaisu on selkeä. Liikenne  jakautuu useammalle kadulle, eikä tuo voimassa olevaan kaa‐
vaan nähden enempää liikennettä alueelle.  
Muistutus ei aiheuta muutoksia kaavakartalle. 
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KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MÄTÄSMAAN ALUEELLA 

 

Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 14.5.‐26.6.2020 

 

 

KAAVOITTAJAN VASTINEET VALMISTELUVAIHEEN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 

 

Valmisteluvaiheen nähtävillä olleeseen kaava‐aineistoon saatiin seuraavat lausunnot (4 kpl). Mielipiteitä ei 
tullut: 

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

2. Jokilaaksojen pelastuslaitos 

3. Elenia Oy 

4. Pohjois‐Pohjanmaan museo 

 

 

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

ELY‐keskuksella ei ole lausuttavaa kaavahankkeesta vaikutuksiltaan valtakunnallisten tai merkittä‐
vien maakunnallisten asioiden osalta. ELY‐keskus ei siten anna lausuntoa kaavaluonnosvaiheen ai‐
neistosta. Kaavahankkeen ehdotusvaiheessa, aineisto voidaan  toimittaa ELY‐keskukselle  tiedoksi 
lausuntopyynnön sijasta.  

Vastine: Merkitään tiedoksi.   

2. Jokilaaksojen pelastuslaitos 

Tiivis rakentaminen edellyttää, että tehokkaan pelastustoiminnan vaatimukset otetaan huomioon 
kaavoituksessa. 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, joilla ei ole läpiajoa. Kaavoituksen yhteydessä tulee varmistaa, että 
alueelle suunniteltujen pistoteiden päiden kääntöympyröiden kääntösäteet ovat riittäviä 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. 

Lisäksi pelastusviranomainen suosittelee sitovan rakennusalueen rajan merkitsemistä vähintään 4 
metrin etäisyydelle tontin naapurin puoleisesta rajasta, jotta naapurirakennusten väliseksi etäisyy‐
deksi tulisi Ympäristöministeriön asetuksen 29 §:n mukainen 8 metriä.  

Vastine: Lausunnossa esille tuotua sammutusvesipisteiden sijoittumista ja mahdollisuuksia on sel‐
vitetty Osuuskunta Valkeavedeltä. Valkeavedeltä  saadun  tiedon mukaan, Mätäsmaan ak‐alueen 
pohjois‐ ja länsialueilla ei ole palopostille riittävän isoa vesijohdon jakelulinjaa. Ainoa paikka, johon 
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palopostin voisi asentaa, on alueen eteläpuolella, Mätästien päässä oleva kaavan mukainen ns. au‐
tojen kääntymispaikka,  jossa sijaitsee v. 2015 rakennetun pe 110‐10 putken pää. Tästä putkesta 
saadaan vaadittava 200  l/min vesimäärä. Täydennetään kaavaselostukseen edellä kuvattu mah‐
dollisuus uuden palopostin paikasta. 

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.  

 

3. 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 tar‐
koituksenmukaista varata kaavaan johtoalueita, mutta pyydämme huomioidaan, että mahdollisista 
ylimääräisistä johtomuutoksista aiheutuvat lisäkustannukset laskutetaan työn tilaajalta. Elenialla ei 
ole muuta huomauttamista asemakaavaan tai esitettyihin maankäyttöratkaisuihin. 

Vastine: Täydennetään selostukseen tietoa muuntamoiden ja maanalaisten johtojen paikoista. 

4. Pohjois‐Pohjanmaan museo 

Kalajoen kaupunki on pyytänyt lausuntoa Kirkonseudun asemakaavan muutosluonnoksesta koskien 
Mätäsmaan aluetta. 

Arkeologia: Asemakaava‐alue on kuulunut Kalajoen keskustan osayleiskaava‐alueen muinaisjään‐
nösinventointialueeseen (2015). Inventoinnissa ei todettu asemakaava‐alueelta arkeologisen kult‐
tuuriperinnön kohteita. Arkeologiset selvitykset ovat riittävät tätä kaavaa varten. Pohjois‐Pohjan‐
maan museolla ei ole huomautettavaa muutosluonnoksesta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 

Rakennettu  kulttuuriympäristö:  Suunnittelualueella  ei  sijaitse  kulttuurihistoriallisesti  arvokkaita 
kohteita. Pohjois‐Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa muutosluonnoksesta rakennetun 
kulttuuriympäristön osalta. 

Vastine: Merkitään tiedoksi. 
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