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K O T I P U I S T O 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 Ylä-Ymmyrkäisen alueelle sijoittuvaa asemakaavan muutosta. Muutos-
alue käsittää kanta-alueella sijaitsevan Pohjankaaren pohjoispuolella olevan rakentumattoman alueen sekä 
Pohjankaaren eteläpuolella olevan rakentumattoman tontin sekä katu- ja viheralueita. Asemakaavan muutos 
koskee kirkonseudun asemakaavan mukaisia kortteleita 1146, 1243, 1244 ja 1245 sekä niihin liittyviä katu- ja 
lähivirkistysalueita. 

Kunta:   Kalajoki   
Kunnanosa:   Kirkonseutu  
Kaavan nimi:   Asemakaavan muutos Kotipuiston alueella 
Kaava-alueen koko:  noin 6,5 ha 
Kaavanlaatija:  Kalajoen kaupunki, maankäyttöpalvelut/kaavoitus 
 
Kaavan vireilletulo: Asemakaavan muutoksen laatimisesta on päätetty kaupunginhallituksessa 

1.6.2020 § 157. Kaavan vireilletulosta on tiedotettu Kalajokiseutu -lehdessä ja 
kaupungin kotisivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin yleisesti 
nähtäville 4.6.2020 alkaen.  

Kaavan nähtävilläolot: Kaavaluonnos 13.8. - 4.9.2020  
  Kaavaehdotus 15.10. -16.11.2020 
 
Hyväksymispäivämäärät: Kaupunginhallitus 7.12.2020 § 361  

Kaupunginvaltuusto 15.12.2020 § 88   
 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
Kaavoitettava alue sijoittuu Kalajoen kaupunkikeskustan alueelle, Ylä-Ymmyrkäisen kaupungin-
osaan. Asemakaavan muutokseen sisältyy Pohjankaari -kadun molemmin puolin rankentama-
tonta aluetta sekä Kuokkatien varren korttelialueet. Suunnittelualuetta rajaa Merenojantie, La-
piotie ja Honkitie. Suunnittelualueen ympäristöön on rakentunut erillispientaloja menneiden vuo-
sikymmenten aikana. Kaavamuutos koskee kirkonseudun asemakaavan mukaisia kortteleita 1146, 
1243, 1244 ja 1245 sekä katu- ja virkistysalueita. Kaavamuutosalue on esitetty kansilehdellä sekä 
kuvassa 1.  

1.3 Asemakaavan nimi ja tarkoitus 
Asemakaavan muutoksen nimi on Kirkonseudun asemakaavan muutos Kotipuiston alueella. Ase-
makaavan muutoksen tarkoituksena on tarkastella rakentumattomien tonttien käyttötarkoituk-
sia. Rakentumattomia rivitalotontteja alueella on neljä, rakentumattomia asuinpientalotontteja 
kaksi sekä erillispientalotontteja neljä. Suunnittelussa tarkastellaan miltä osin rivitalotontteja 
edelleen osoitetaan ja onko rakennusoikeuden määrää tai tonttien kokoa tarpeen muuttaa. Eril-
lispientalojen korttelialueet suunnittelualueen ympäristössä ovat hiljalleen rakentuneet, joten 
niille tällä alueella on ollut kysyntää. Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen keskustan pohjoispuolella. 
Tavoitteena on hyödyntää rakennettua katuverkostoa ja muuta kunnallisteknistä verkostoa. 
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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 1.6.2020 § 157 ja saatettu vireille asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 
4.6.2020 alkaen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta on kuulutettu Ka-
lajokiseutu -lehdessä ja kaupungin kotisivuilla. Kaavaprosessin eri vaiheissa tiedotetaan kaava-
muutosalueen maanomistajia, sekä alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajia kirjeitse.  

Kaavaluonnosta valmisteltiin nähtäville asettamista varten kesällä 2020. Kaavaluonnosta valmis-
teltaessa oli tarkoituksenmukaista laajentaa kaava-aluetta koskemaan myös Pohjankaaren etelä-
puolella sijaitsevaa rakentumatonta AP-tonttia korttelissa 1146, jolloin Pohjankaaren ympäristöä 
pystytään tarkastelemaan kokonaisuutena. Vireilletulo vaiheessa kaava-alueeseen rajautuvien 
kiinteistöjen maanomistajia on tiedotettu. Kalajoen kaupunki omistaa muutoksen kohteena ole-
vat rakentumattomat tontit. Kaavaluonnosaineisto pidettiin yleisesti nähtävillä 13.8. -4.9.2020 vä-
lisen ajan Kalajoen kaupungin kotisivuilla sekä kaupungintalolla. 

 

Kaavaehdotus valmisteltiin nähtäville asettamista varten huomioiden tullut palaute. Kaavaehdo-
tus pidettiin julkisesti nähtävillä 15.10. -16.11.2020 välisen ajan Kalajoen kaupungin kotisivuilla 
sekä kaupungintalolla. 

 

2.2 Asemakaava 
Asemakaavan muutosalue on osa Kalajoen kirkonseudun asemakaava-aluetta, koskien kortteleita 
1146, 1243, 1244 ja 1245 sekä katu- ja virkistysalueita. Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 
2011. Kaavamuutoksen tarkoituksena on tarkastella keskustan alueen rakentumattomia tontteja, 
käyttötarkoituksia 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, Ylä-Ymmyrkäisen alueelle 
Pohjankaari -kadun ympäristöön. Asemakaavan muutosalue rajoittuu Merenojantiehen, Pohjan-
kaareen sekä Lapiotiehen.  Muutosalueeseen sisältyy voimassa olevan asemakaavan mukaista ri-
vitalojen korttelialuetta (AR), Pohjankaari ja Kuokkatie -kadut sekä lähivirkistysaluetta (VL). Kaa-
vamuutosalueen lähiympäristössä on rakentunutta pientaloasutusta menneiltä vuosikymmeniltä. 
Rakentumaton alue muutosalueella on pääosin metsäistä aluetta. Kevyen liikenteen yhteys Poh-
jankaaren varrelle on rakennettu. 
 

 
Kuva 1. Kaavanmuutosalueen sijainti pohjakartalla. 

3.1.1 Luonnonympäristö 

Kalajoen keskustan osayleiskaavan yhteydessä laadittuun luontoselvitykseen perustuen suunnit-
telualueelle tai sen lähiympäristöön ei sijoitu huomionarvoisia luontokohteita. Alueella tai sen lä-
hiympäristössä ei myöskään sijaitse huomionarvoisia lajeja pesimälinnuston osalta.  

Kaavamuutosalueella luonnontilaista ympäristöä sijaitsee rakentumattomilla korttelialueilla, jos-
kin kunnallistekniikka katuineen on rakennettu. Kadut ovat osin sorapintaisia. Kallioperä suunnit-
telualueella on granodioriittialuetta.  

Pohjatutkimukset 
Suunnittelualueella on voimassa olevan asemakaavan mukaisille tonteille tehty pohjatutkimukset 
vuonna 2015. Kotipuiston alueelle painokairauksia suoritettiin yhteensä 126 kpl. Kairausalue on 
ollut huomattavasti laajempi kuin nyt käsittelyssä oleva Kotipuiston muutoksen alue. Kotipuiston 
asemakaavan muutosalueelle, jota tämä kaavaselostus koskee, on tehty yhteensä 25 kairausta. 
Osa kairauksista on sijoittunut katualueille kunnallisteknistä rakentamista varten.  Tontin koosta 
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riippuen kairauksia on tehty 1-2kpl tonttia kohden. Kotipuiston kaavamuutoksen alueella kairauk-
sien, maanäytteiden ja muiden havaintojen perusteella oli todettu, että humuksen alla on vaihte-
levasti silttistä hiekkaa ja hienoa hiekkaa sekä suurimmassa osassa kairauspisteitä näiden alla ha-
vaittiin kerros silttistä hiekkaa ja silttiä aina tiiviiseen silttiseen hiekkaan ja hiekkamoreeniin asti.  

Kotipuiston muutoksen alueella sijaitseville tonteille on pohjatutkimukseen perustuen suositeltu, 
että rakennukset tulisi perustaa paalujen varaan. Paalut tulevat olemaan alueella suhteellisen ly-
hyet, joten kustannukset näiltä osin tulevat olemaan pienet. Kun rakennusten tarkat sijainnit ovat 
tiedossa, tulee tehdä lisää kairauksia, jotta saadaan määritettyä tarkemmat perustamistavan sal-
litut paineet ja muut tarvittavat tiedot. 

 
Kuva 2. Kairauspisteiden sijainnit voimassaolevalla asemaakaavakartalla. 

Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen rakennetussa keskustassa, jossa myös alueen ympärisöön 
puisto- ja lähivirkistysalue 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 alueen läheisyydessä olevat puisto- ja virkistys-
alueet sekä metsäiset rakentumattomat alueet. Rakentunut alue rajautuu idässä peltomaise-
maan. Peltomaisemaan on rakentunut muutamia maatalousrakennuksia sekä omakotitaloja. Suo-
ria näkymiä laajoille Pohjankylän peltoalueille ei suunnittelualueelta ole, sillä suunnittelualue si-
jaitsee jo aiemmin rakentuneen yhdyskuntarakenteen sisällä. Asemakaavan muutosalue sijaitsee 
osin metsäisellä alueella ja tavoitteena on säilyttää metsäinen ympäristö myös rakentamisen jäl-
keen. Päätuulensuunta rannikolla on lounas-kaakko. Koska suunnittelualue ei sijoitu välittömästi 
meren läheisyyteen, tuulet ovat jo jonkin verran vaimenneet suunnittelualueella ja alueella ole-
van puuston ja rakennuskannan vuoksi tuulet eivät pääse puhaltamaan alueella täysin esteettä. 
Suunnittelualueen läheisyydessä olevilla avoimilla ja laajoilla peltoaukeilla tuuli pääsee kuitenkin 
voimistumaan. Muutoin meren läheisyys vaikuttaa jonkin verran ilman kosteuden ja sateiden 
myötä. 
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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 3). Maisemaselvitys on laadittu 2014. Kotipuiston ase-
makaava on hyväksytty 2011, mutta alueen kunnallisteniikkaa on aloitettu rakentamaan vuoden 
2013 aikana. Käytännössä maisemaselvitystä on laadittu yhtä aikaa alueen kunnallisteknisen ra-
kentamisen kanssa, joten Kotipuiston alueella ei näy maisemaselvityksessä vielä katuja tai muuta 
rakennetta. Suurmaisemassa peltoaukeaa rajaava metsänreuna sijoittuu suunnittelualueeseen 
nähden itäpuolelle. Suunnittelualueen ja peltoaukeiden väliin jää kuitenkin vielä rakennettua mai-
semaa sekä metsäistä aluetta. Suunnittelualuetta lähimmäksi sijoittuva merkittävä peltoaukea on 
Pohjankylän peltoaukea ja se on selvityksessä esitetty kokonaisuudessaan säilytettäväksi maise-
matilaksi ja maisemakuvaksi. Maisemaselvityksen mukaan suunnittelualue on kokonaisuudessaan 
arvotettu asuinrakentamiseen ensisijaisesti suositeltavaksi alueeksi, joka liittyy olemassa olevaan 
taajamarakenteeseen. Suunnittelualueelle ei sijoitu maisemaselvityksen mukaisia rakentamatto-
mana säilytettäviä alueita. (Kuva 4) 

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

 
 

g 
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Pohjavesialueet 
Suunnittelualueelle ei sijoitu pohjavesialueita. 

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

3.1.2 Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueelle on rakennettu kunnallistekniikka vuonna 2011 hyväksytyn asemakaavan mu-
kaisesti. Rakentuneesta kunnallistekniikasta huolimatta alueelle on jäänyt rakentumattomia tont-
teja, jotka eivät ole kiinnostaneet rakentajia, joten kunnallistekniikkaa ei ole voitu hyödyntää täy-
simääräisesti. Alueen rakentumattomat tontit on tarkoitus saada rakentumaan kaavamerkintöjä 
ja -määräyksiä uudelleen tarkastelemalla sekä sijoittelemalla tontteja uudelleen. Suunnittelualu-
een välittömässä läheisyydessä on pääosin pientaloalueita, joka on rakentunut vuoden 2011 Ko-
tipuiston asemakaavan myötä. Kotipuiston aluetta ympäröi aiempina vuosikymmeninä rakentu-
nut pientalo valtainen rakennuskanta. 

 

 
Kuva 5. Viimevuosien rakennuskantaa Lapiotien ympäristössä. Katukuvassa Pohjankaari kevyen 
liikenteen väylineen. 
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Kuva 6. Suunnittelualueen rakentumattomat tontit havainnollistettuna rakeisuuskartalla.  

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. 

Kunnallistekniikka 
Kaava-alueelle sijoittuu kunnallisteknistä verkostoa, kuten viemäri-, vesijohto-, kaukolämpö ja hu-
levesilinjoja (kuva 7). Rakennetut kadut on jätetty osin sorapintaisiksi, kunnes alueen tontit raken-
tuvat. Sähkön jakeluverkkoa (kuva 8) on sijoitettu Kalajoen keskustan alueella paljon maanalai-
siksi. Uusia jakokaappeja on sijoitettu rakennuslupavaiheessa huomioiden kaavamuutosalueen 
alustava suunnittelu. Alueelle tai sen läheisyyteen tulevista uusista paloposteista/palovesiase-
mien paikoista/koosta/tyypistä tekee tarvittaessa kaupungille esityksen alueellinen palo- ja pelas-
tuslaitos. 
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Kuva 7. Alueen kunnallistekniikka. Punaisella värillä on esitetty viemärit, sinisellä vesijohdot, rus-
kealla kaukolämpö ja vihreällä hulevesiverkosto.  
 

 
Kuva 8. Elenia Oy:n verkosto. 

Liikenne 
Liikennemääriä suunnittelualueella ei ole mitattu ja arvion mukaan ne ovat vähäiset. Läpikulku 
liikennettä alueella ei ole, sillä kaikki rakentuneet kadut ovat päättyviä katuja. Suunnittelualueen 
liikenne koostuu siis kokonaisuudessaan alueen asukkaiden liikkumisesta. Lähimmät mitatut lii-
kennemäärät ovat Ouluntieltä 3845 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Mehtäkyläntieltä, jossa liiken-
nemäärät ovat Lankiperän ja Oulaistentien välisellä osuudella 350 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Suunnittelualueen lähiympäristössä on viheralueita, jonne on rakentunut lyhyitä kevyen liiken-
teen reittejä. Reitit yhdistävät asuinalueita toisiinsa. Suunnittelualueella on päällystettyjä kevyen 
liikenteen väyliä, mm. Pohjankaari kadun varressa. Sitowise teki koulureittiselvityksen uuden Me-
renojan kouluhankkeen yhteydessä. Suunnittelualueelta esitetään parannustoimenpiteenä uusi 
jalankulku- ja pyöräilyväylä Ymmyrkäisestä Mehtäkyläntielle (kuvassa 9 numerolla 24).  
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Kuva 9. Ote Viiden tähden koulureitit -selvityksestä, Sitowise. 

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. 

 
Kuva 10. Kaupungin maanomistus on esitetty sinisellä ja vuokratut tontit vaaleanpunaisella.  
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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 11. 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 12. 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. 

 

Kuva 13. 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 
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on ehdotusvaiheessa. Kaavamuutoksessa tarkastellaan mm. asuinrakentamisen laajenemisalu-
eet ja keskustatoimintojen sijoittuminen. Kaavaehdotus oli nähtävillä kesällä 2019 ja tulee kol-
mannen kerran ehdotuksena nähtäville syksyllä 2020. Osayleiskaava on tavoitteena saada lain-
voimaiseksi mahdollisimman pian. 

 
Kuva 14. Vasemmalla ote keskustan osayleiskaavaehdotuksesta II ja oikealla ote Keskustaajaman 
oikeusvaikutuksettomasta osayleiskaavasta vuodelta 1993. 

4.4 Asemakaava 
Suunnittelualue sijoittuu kokonaisuudessaan alueelle, jonka asemakaava on vuodelta 2011. Vuo-
den 2011 asemakaavan muutoksessa tarkistettiin kaupungin omistamien maa-alueiden käyttöä 
sekä pyrittiin tiivistämään ja tehostamaan keskustaan tukeutuvaa asuinrakentamista yhdistämällä 
Merenojan Ymmyrkäisen alueet toisiinsa. Asemakaavassa suunnittelualueella on asuinrivitalojen 
korttelialuetta (AR) ja erillispientalojen korttelialuetta (AO) sekä yksi asuinpientalojen (AP) kort-
telialueelle sijoittuva tontti korttelissa 1146. Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuu myös lähi-
virkistykseen tarkoitettua aluetta (VL). Rivitalotonteille ja erillispientalotonteille kerrosluvuksi on 
osoitettu I tai Iu½. Tehokkuusluku suunnittelualueen tonteilla on e=0.20 tai e=0.25. 

Kaavoituksen yhteydessä alueelle on laadittu rakennustapaohjeet, jotka täydentävät asemakaa-
van rakentamista koskevia määräyksiä ja merkintöjä. 

Kaavaselostuksessa on annettu ohjeita rivitalotonttien toteuttamiselle korttelissa 1245.  
Rakennukset sijoitetaan tontille niin, että saadaan aikaan mahdollisimman suuri aurinkoiseen 
suuntaan avautuva piha. Autotallin saa rakentaa 2 metrin päähän tontin rajasta, kuitenkin palo-
määräykset huomioon ottaen. Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:1,5. Piharakennusten katot ra-
kennetaan loivemmiksi. Havainnekuvassa esitettyä harjasuuntaa on suositeltavaa noudattaa. 
Kattomateriaalina käytetään grafiitinharmaata tiilikatetta. Asuinrakennusten julkisivujen tulee 
olla pystysuuntaista laudoitusta, rappauspintaa tai tiilen värisellä laastilla saumattua puhtaaksi 
muurattua tiiltä. Julkisivussa ei sallita verhoamatonta hirsipintaa. Kortteleissa käytetään Kallio- 
ja Vilja -värikarttojen sävyjä. Samaa väriä käytetään tontin kaikissa rakennuksissa. Julkisivulistoi-
hin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan samaa väriä kuin julkisivuun. Detaljeissa voidaan käyttää 
myös harmaaseen taittuvaa valkoista tai puun sävyjä. 

Kaavaselostuksessa on annettu ohjeita erillispientalojen toteuttamiselle korttelissa 1243 ja 1244.  
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Korttelin rakennuksilla pyritään muodostamaan suojaisia pihapiirejä. Asuinrakennukset sijoite-
taan teiden suuntaisesti niin, että oleskelutilat ja terassit avautuvat pääosin etelään tai länteen. 
Pihat rajataan suojaisiksi piharakennusten avulla. Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:2,5. Katto-
materiaalina käytetään mustaa peltikatetta. Asuinrakennusten julkisivujen tulee olla vaakasuun-
taista laudoitusta tai tiilen värisellä laastilla saumattua puhtaaksi muurattua tiiltä. Autokatosten 
ja varastojen tulee olla pystysuuntaista laudoitusta. Julkisivussa ei sallita verhoamatonta hirsipin-
taa. Kortteleissa käytetään Hiekka-värikartan sävyjä. Autokatokset ja muut piharakennukset voi-
vat olla sävyltään tummempia kuin asuinrakennukset. Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suo-
sitellaan samaa väriä kuin julkisivuun. 
 
Rakennustapaohjeissa on annettu ohjeita erillispientalojen toteuttamiselle korttelissa 1146. 
Pohjankaaren suuntaan pyritään muodostamaan yhtenäinen kaareva rakennusrivi. Piharaken-
nukset sijoitetaan kadun varteen ja asuinrakennukset tontin keskelle niin, että suurin piha muo-
dostuu etelään. Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:2,5 Havainnekuvassa esitettyä harjasuuntaa on 
suositeltavaa noudattaa. Kattomateriaalina käytetään mustaa peltikatetta. Asuinrakennusten jul-
kisivujen tulee olla vaakasuuntaista laudoitusta, rappauspintaa tai tiilen värisellä laastilla saumat-
tua puhtaaksi muurattua tiiltä. Julkisivussa ei sallita verhoamatonta hirsipintaa. Kortteleissa käy-
tetään Mustikka- ja Havu -värikarttojen sävyjä. Samaa väriä käytetään tontin kaikissa rakennuk-
sissa. Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan samaa väriä kuin julkisivuun. Detaljeissa 
voidaan käyttää myös harmaaseen taittuvaa valkoista tai puun sävyjä. 

 
Kuva 15. Ote Kotipuiston asemakaavasta vuodelta 2011.  
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4.5 Muut suunnitelmat ja selvitykset 
Muinaisjäännöksen tarkistus 
Suunnittelualueelle sijoittui kohde, jonka epäiltiin olevan vanha tervahauta. Kohde tarkistettiin 
kaavaa varten kesällä 2020, jonka johtopäätöksenä vanha tervahauta dokumentoitiin ja huomioi-
tiin kaavan valmistelussa. Haudan halkaisija on valli mukaan lukien 13 metriä, halssi suuntautuu 
länsilounaaseen, se on sortunut. Kohteen kunto on kohtalainen.  

Kohde on viety Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin nimellä Yli-Ymmyrkäinen (muinaisjään-
nöstunnus 1000039227). Tervahauta on muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kohde. Sm-
aluemerkinnällä merkitty kohde sijaitsee lähivirkistysalueella. Kaavamääräystä on tarkennettu 
kaavaehdotusvaiheessa. 

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 
Kotipuiston 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. Rivita-
lotonttien lisäksi suunnittelualueelle sijoittuu kaksi rakentumatonta asuinpientalotonttia ja neljä 
rakentumatonta erillispientalotonttia. Kalajoen keskustan tuntumassa suurehkot omakotitontit 
ovat olleet kysyttyjä. Kaavamuutoksella tavoitellaan alueen rakentumista ja kunnallistekniikan 
täysimääräistä hyödyntämistä. 

5.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
Kotipuiston alueen asemakaavan muutos on esitetty vuoden 2020 kaavoituskatsauksessa ja kaa-
voitusohjelmassa aloitettavaksi vuoden 2020 aikana. Kaava käynnistettiin kaupunginhallituksen 
päätöksellä 1.6.2020 § 157 ja saatettiin vireille asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
julkisesti nähtäville 4.6.2020 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.  
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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. 

5.3.2 Vireilletulo 

Kalajoen kaupunginhallitus päätti saattaa kaavahankkeen vireille kokouksessaan 1.6.2020 § 157. 
Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 
4.6.2020 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 kortteli 1146 kokonaisuudessaan, kun vireilletulovaiheessa 
mukana oli vain Pohjankaaren pohjoispuoliset alueet. Muutostarve huomattiin, kun tonttien 
määrä alueella muuttui ja myös kyseinen tontti on rakentumaton. Luonnosvaiheessa osallisten 
määrä laajenee 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 oli mahdollisuus jättää mielipiteensä kaava-aineistosta.  
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Kuva 16. Ote luonnosvaiheen kaavakartasta. 

Lausunnot ja mielipiteet; Valmisteluvaiheessa saatiin viisi lausuntoa ja kaksi mielipidettä. Mielipi-
teet koskivat Tervastien ja uusien tonttien lisäämistä asemakaavaan, mikä koettiin haitallisena.  
Lausuntojen perusteella tehtiin muinaismuistoa koskevaan kaavamerkintään tarkennus. Kaavoit-
tajan vastineet saatuihin lausuntoihin ja huomautuksiin liitteessä 5. 

Kaavaehdotusaineisto asetetiin julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti 30 päivän 
ajaksi kaupungin kotisivuille www.kalajoki.fi sekä tulostettuna kaupungintalolle. Kaavaehdotuk-
sen nähtäville asettamisesta kuulutettiin kaupungin kuulutuslehdessä sekä kotisivuilla osallisten 
kuulemista varten. Kaavaehdotuksesta pyydetiin lausunnot viranomaisilta ja muilta toimijoilta 
MRA 28 § mukaisesti. Kaava-alueen maanomistajia tiedotetiin kirjeitse ehdotuksen nähtäville 
asettamisesta. Osallisilla oli mahdollisuus jättää ehdotuksesta muistutuksia normaaliin tapaan. 
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Kuva 17. Ote ehdotusvaiheen kaavakartasta. 

Lausunnot ja muistutukset; Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella ei ollut lausuttavaa, muutoin 
lausunnon jättivät Pohjois-Pohjanmaan museo (arkeologia ja rakennettu kulttuuriympäristö) sekä 
Jokilaaksojen Pelastuslaitos. Lausuntojen perusteella kaavakartalle ei tarvinnut tehdä muutoksia. 
Kaavaselostukseen täydennettiin tervahaudan osalta maininta, että kyseessä on muinaismuisto-
lain (295/1963) rauhoittama kohde. Muistutuksia ei saatu. Laaditut vastineet ehdotusvaiheessa 
saatuihin lausuntoihin liitteessä 6. 

Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätök-
sestä kuulutetaan 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. Mikäli viranomaisneu-
vottelu todetaan kaavahankkeen edetessä tarpeelliseksi, järjestetään neuvottelu luonnosvaiheen 
nähtävillä olon jälkeen saadun palautteen perusteella.  

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 

Luonnosvaiheen jälkeen tarkasteltiin erillisten tonttien merkintöjä ja niitä selkeytettiin korttelissa 
1245. 
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Osallisten tavoitteet; luonnosvaiheessa saadussa palautteessa toivottiin puistoalueen säilyttä-
mistä ennallaan. Aluetta tarkasteltiin uudelleen erilaisin vaihtoehdoin, jotka on kuvattu kohdassa 
5.6. 

5.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot 
Asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheessa laadittiin vaihtoehtoja omakoti- ja rivitaloasumisen 
sijoittumismahdollisuuksista suunnittelualueelle. Voimassa olevassa asemakaavassa rakentuma-
ton alue on pääosin rivitaloille varattua aluetta, joten tulevaisuudessakin alueelle on tarpeellista 
jättää vähintään yksi rivitalotontti. Rivitalotontin osoittaminen takaa keskusta-alueen tonttivaran-
non monipuolisuutta ja tuo alueen rakenteeseen vaihtelua. Vaihtoehdoissa tarkasteltiin yhden 
rivitalotontin sijoittamista alueelle vaihtoehdoissa Ve1 ja Ve 4.  

    

   
Kuva 18. Valmisteluvaiheessa tehtyjä vaihtoehtoja suunnittelualueen massoittelussa. 
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5.6 Vaihtoehtoehtojen arviointi ja vertailu 

Vaihtoehtojen vertailussa tarkasteltiin tonttien ja rakennusmassojen sijoittumista sekä olevan ka-
tuverkon hyödyntämistä. Luonnosta päädyttiin valmistelemaan vaihtoehtojen Ve2 ja Ve 4 yhdis-
telmänä. Tonttien uskotaan herättävän kiinnostusta rakentajissa, sillä alue on sijainniltaan kes-
kusta-alueen läheisyydessä ja rauhallinen. Tontit muodostettiin suhteellisen väljiksi, jotta kaava-
muutoksen yhteydessä muodostuvat uudet tontit vastaisivat kysyntään mahdollisimman hyvin. 
Rivitalotontteja jää kaavaan edelleen yksi, mikäli kysyntä alueen muutoin rakentuessa niitä koh-
taan muuttuu. Uusia pientalotontteja kaavassa muodostuu seitsemän voimassa olevaan asema-
kaavaan verrattuna sekä uutta katurakennetta noin 120 metriä. Osa asemakaavaluonnoksen mu-
kaisesta ratkaisusta on heti toteutettavissa. Korttelissa 1245 Kuokkatien puoleisten tonttien rajoja 
muutetaan siten, että muodostuvien tonttien lukumäärä vähenee yhdellä, mutta muodostuvat 
tontit ovat kooltaan suurempia. 

 
Kuva 19. Kaavaluonnoksen valmisteluun valikoitui yhdistelmä vaihtoehtojen Ve2 ja Ve4 versioista. 

Kaavaehdotusta valmisteltaessa tarkasteltiin Tervastien ympäristön rakennetta, koska luonnos-
vaiheessa tätä koskien jätettiin kaksi mielipidettä. Eri vaihtoehtoja laadittiin neljä. Voimassa ole-
vaan asemakaavaan nähden uusia tontteja olisi tullut enimmillään ainoastaan kaksi ja katualuetta 
kuitenkin rakennettavaksi. Taloudellisuus huomioiden vaihtoehto neljä valittiin ehdotukseen. 
Näin uutta katuverkkoa ei kaavalla tule rakennettavaksi. 
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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 vanhan katuraken-
teen ympärille. Uutta katurakennetta ei muodostu.   

6.1.1 Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 6,5 ha. Rakentamisen aluetta kaavalla muodostuu yhteensä noin 
3,25 ha (49,7 %). Viheralueen osuus kaavan kokonaisalasta on 2,5 ha (37,6 %) ja katualueiden 
pinta-ala 0,83 ha (12,7 %). Tonttien  ja yleisten alueiden pinta-alat on esitetty kuvassa 21. 

Asuinrakentamiselle osoitetaan rakennusoikeutta 6166 k-m2. Koko kaava-alueella asuinrivitalojen 
(AR) rakennusoikeutta muodostuu 952 k-m2, erillispientalojen (AO) rakennusoikeutta 4149 k-m2 
ja asuinpientalojen (AP) rakennusoikeutta 1065 k-m2. Tehokkuusluku pientalotonteilla on e=0.15 
– 0.20 ja rivitalotontilla e=0.25. 

Kuva 20. Valmisteluvaiheen jälkeen tarkasteltiin 
Tervastien ympäristön mahdollisten pientalo-
tonttien sijoittumista. 
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Kuva 21. Pinta-alat tonteille sekä katu- ja viheralueille. 

6.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Asemakaavan keskeisimpänä tavoitteena on tiivistää yhdyskuntarakennetta rakentuneen kunnal-
listekniikan mukaan. Suunnittelualueelle osoitetaan väljiä erillispientalotontteja, yksi rivitalotont-
tia sekä yksi asuinpientalotontti olevan katuverkon yhteyteen. Ympäristöön ei ole tarpeen tehdä 
muutoksia kaavaratkaisun perusteella. Alue ei rivitalojen toteuttamiseksi ole kiinnostanut. Uusi 
tarkastelu asuinpientalojen osoittamiseksi voi edesauttaa alueen rakentumista. Hyvin suunnitel-
lut 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 yhteensä 10 kpl kortteleihin 
1244 ja 1245. Tonteista uusia, kaavamuutoksella muodostettavia on 4 kpl. Kerrosluvuksi on osoi-
tettu Iu½. Rakennusoikeus perustuu tontin pinta-alaan, tehokkuusluku korttelin 1245 tonteilla on 
e=0.20 ja korttelissa 1244 e=0.15. 

Asuinpientalojen korttelialue (AP) -merkinnällä osoitetaan tontteja 2 kpl kortteliin 1243. Kerros-
luvuksi osoitetaan Iu½ ja rakennusoikeus tehokkuusluvulla e=0.20.  

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR) -merkinnällä osoitetaan 
tontteja 1 kpl kortteliin 1146. Kerrosluvuksi osoitetaan I ja rakennusoikeus perustuu tontin pinta-
alaan, tehokkuusluku tällä tontilla on e=0.25. 

Viheralueet 
Virkistysalueet säilyvät laajoina, kevyen liikenteen kulkuyhteyksin osoitettuina. 
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Kävely ja pyöräily 
Kevyen liikenteen väylä alueelle on rakentunut Pohjankaari -kadun varteen. Uutta verkostoa voi-
daan toteuttaa virkistysalueille. 

Katualueet 
Kaavalla ei muodostu uutta katuverkkoa. Voimassa olevan kaavan mukaiset kadut säilyvät kaava-
muutoksessa.  

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

6.5 Nimistö 
Asemakaavassa ei osoiteta 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 ja talouteen.  

7.1  Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
Kaavan vaikutukset ihmisten elinympäristössä liittyvät maiseman muutokseen. Rakennusoikeu-
den määrä alueella ei merkittävästi kasva, mutta asumisen muoto vaikuttaa olevaan elinympäris-
töön. Erillispientaloin rakentuva ympäristö on väljempää, kuin tiiviisti rakennettu rivitalojen kes-
kittymä. Alue tulee todennäköisesti olemaan lopputuloksena rauhallisempi. Alueen rakentuessa 
ja kehittyessä myös sorapintaisten katujen päällystäminen valmiiksi parantaa ympäristön viihtyi-
syyttä. 

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. Kaavatyön yhtey-
dessä paikannettu vanha tervahauta osoitetaan kaavallisesti ja on dokumentoitu viranomaiskäyt-
töön. 

7.3 Rakennettuun ympäristö ja yhdyskuntarakenne 
Ympäristö muuttuu kaavamuutoksen toteutuessa yhtenäisemmäksi olemassa olevaa yhdyskunta-
rakennetta hyödyntäen. Alueen rakentuminen tapahtuu pitkällä aikavälillä ja vaiheittain, vaikka 
kunnallistekniikka alueelle on jo pääosin toteutettu. Kaavamuutoksen myötä uutta verkostoa ei 
ole tarpeen tehdä. Alueella uudet rakennukset on mahdollisuus liittää myös kaukolämpöverk-
koon, millä saavutetaan taloudellista 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 alueelle, jonne sitä ei vielä 
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ole kaupungin toimesta toteutettu.    

7.5 Taloudelliset vaikutukset 
Kaavaratkaisulla pystytään hyödyntämään täysin rakentunut kunnallistekniikka ja katurakenne. 
Uutta katuverkkoa ei ole tarpeen rakentaa. Kunnallistekniikan rakentamisen kustannukset huo-
mioidaan tonttien hinnoittelussa. Tonttien lohkomisesta tulee jonkin verran kustannuksia, mutta 
taloudellisesti kannattavaa olisi, jotta alue rakentuisi. Alue sijoittuu etäämmälle Kalajoen keskus-
tan alueelta, joten kysyntä erillispientaloille voi olla parempi kuin mitä se on ollut rivitalorakenta-
miselle. Alue sijoittuu kuitenkin asemakaavoitetun alueen reunalle, minne erillispientalojen ra-
kentaminen on luontevampaa. Tonttimyynnin kautta saadaan rakennetun kunnallistekniikan kus-
tannuksia katettua nykyistä tilannetta paremmin.  

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.  

Kotipuiston alueelle on vuonna 2011 laadittu rakentamista ohjaavat rakennustapaohjeet ja alue-
rakennetta kuvaava havainnekuva. Rakennustapaohjeet on liitteenä 4. Laadittuja rakennustapa-
ohjeita tulee noudattaa soveltaen muuttuneeseen tilanteeseen sopien.  
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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. 

KAAVO I T ETTAVA  ALUE  

Kaavoitettava alue sijoittuu Kalajoen kaupunkikeskustan alueelle, Ylä‐Ymmyrkäisen eteläpuolelle. Asemakaavan muu‐
tosalue rajoittuu Lapiotien, Honkitien, Pohjankaaren ja Merenojantien väliselle alueelle. Muutosalueeseen sisältyy voi‐
massaolevan asemakaavan mukaista rivitalojen korttelialuetta (AR), erillispientalojen (AO) ja asuinpientalojen (AP) kort‐
telialueita sekä katu‐ ja lähivirkistysaluetta (VL). Suunnittelualue on esitetty kansilehdellä. Suunnittelualueen maa‐alu‐
eet ovat Kalajoen kaupungin omistuksessa, joista kaksi erillispientalotonttia on vuokrattu. Asemakaavan mukaiset rivi‐
talotontit eivät ole rakentuneet, asemakaava on vuodelta 2011. Suunnittelualueen ympäristöön on rakentunut erillis‐
pientaloja asemakaavan mukaisesti. Muutamia pientalotontteja on vielä vapaana Lapiotie ja Kuokkatie ‐katujen varrella. 
Kaavamuutosalueeseen sisältyy kirkonseudun asemakaavan mukaiset korttelit 1146, 1243, 1244 ja 1245 sekä katu‐ ja 
lähivirkistysaluetta.  

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. 

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 
samoina, mutta asumiseen tarkoitettujen alueiden rajauksia ja katulinjauksia on täsmennetty. AP ‐merkinnöin osoitetut 
alueet muodostavat yhtenäisen alueen ja tarkempi suunnittelu toteutetaan asemakaavalla. 
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Kirkonseudun asemakaava 

Kaavamuutosalue sisältyy kokonaisuudessaan Kirkonseudun asemakaavaan. Alueella voimassa oleva asemakaava on 
vuodelta 2011. Asuinalueelle osoitetut erillispientalojen  (AO) korttelialueet ovat osin  rakentuneet, mutta  rivitalojen 
korttelialueen (AR) tontit ovat edelleen rakentumattomia. Asuinpientalojen korttelialue (AP) ei ole rakentunut. Rivita‐
lotontteja on suunnittelualueella yhteensä neljä. Asemakaavan mukaiset kadut ja kevyen liikenteen väylät ovat raken‐
tuneet pääosin voimassa olevan kaavan mukaisina. Viheralueelle osoitettu kevyen  liikenteen väylä on kuitenkin vielä 
rakentamatta. 

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

Asemakaavan muutoksen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi kaupungin tavoitteesta tarkastella yhdyskuntarakenteen 
tiivistämistä alueella, jonne kunnallistekniikkaa on toteutettu. Vapaiden tonttien uudelleen tarkastelu rakentuneen ka‐
tuverkon yhteyteen tehdään kaavamuutoksen avulla. Asemakaava ei tällä hetkellä vajaakäyttöisenä vastaa taloudellista 
kokonaisuutta, kun katurakenne ja yhdyskuntaverkosto on alueelle rakennettu voimassa olevan kaavan mukaisesti. Kaa‐
voitettava alue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa, joten tarkastelu on hyvä tehdä tavoitteiden saavutta‐
miseksi yhdyskuntarakennetta tiivistäen. Muutama pientalotontti on kaupungilta vuokrattuna. Kaava laaditaan kaupun‐
gin omana  työnä. Alueelle ei  tehdä erillisselvityksiä, vaan kaavahankkeessa hyödynnetään 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 neljä ja rakentumattomia pientalotontteja viisi. Suunnittelussa 
tarkastellaan miltä osin rivitalotontteja edelleen osoitetaan. Erillispientalojen korttelialueet suunnittelualueen ympäris‐
tössä ovat suhteellisen hyvin rakentuneet, joten niille tällä alueella on ollut kysyntää jonkin verran. Tavoitteena on lisäksi 
hyödyntää  rakennettua  katuverkostoa, ettei uusia  kustannuksia niiden muuttamisesta  tulisi. 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. 

KAAVAN  A I KATAULU  

Asemakaava saatetaan vireille keväällä 2020. Tavoitteena on saada kaavaluonnosaineisto yleisesti nähtäville syksyllä 
2020. Kaavaehdotusaineisto on tavoitteena valmistella palaute huomioiden talvikaudella 2020‐21, jolloin kaavan voi‐
maantulo voi ajoittua vuoden 2021 keväälle. 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 





Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 208 Kalajoki Täyttämispvm 16.12.2020
Kaavan nimi Kirkonseudun asemakaavan muutos Kotipuiston alueella
Hyväksymispvm 15.12.2020 Ehdotuspvm 06.10.2020
Hyväksyjä V-kunnanvaltuusto Vireilletulosta ilm. pvm 04.06.2020
Hyväksymispykälä 88 Kunnan kaavatunnus 208201215V088
Generoitu kaavatunnus 208V151220A88  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 6,5426 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]6,5426
 

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 6,5426 100,0 6166 0,09 0,0000 -935
A yhteensä 3,2518 49,7 6166 0,19 0,1657 -935
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 2,4611 37,6   -0,2043  
R yhteensä       
L yhteensä 0,8297 12,7   0,0386  
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     



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 6,5426 100,0 6166 0,09 0,0000 -935
A yhteensä 3,2518 49,7 6166 0,19 0,1657 -935
AP 0,5327 16,4 1065 0,20 0,0524 -31
AR 0,3809 11,7 952 0,25 -1,2057 -3015
AO 2,3382 71,9 4149 0,18 1,3190 2111
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 2,4611 37,6   -0,2043  
VL 2,4611 100,0   -0,2043  
R yhteensä       
L yhteensä 0,8297 12,7   0,0386  
Kadut 0,8297 100,0   0,0386  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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Kirkonseutu asemakaavan muutos
Kotipuiston alueella – mahdollisen

tervahaudan tarkastus
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1. Perustiedot

Tarkastusalue: Kalajoen Kirkonseutu, asemakaavan muutos Ymmyrkäisen osa-alue
Tilaajat: Kalajoen kaupunki 
Hankeomistaja: Kalajoen kaupunki
Inventoinnin laji: Tarkastus
Kenttätyöaika:  15.6.2020 yhteensä 0,3 kenttätyöpäivä 
Karttanumerot: TM35 FIN Q4223R

 vanha yleislehtijako, 2414 10
Korkeus:  n. 11m mpy 
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35 FIN -tasokoordinaatisto 
Kopio raportista: Museoviraston arkisto (digitaalinen ja paperikopio), Pohjois-Pohjanmaan museo 

    (digitaalinen kopio)
Inventointilöydöt: -
Aiemmat tutkimukset: -
Aiemmat löydöt: -

Yleiskartta.  Tarkistettu  tervahauta  merkitty  punaisella  pisteellä,  Aluerajaus  vaaleanpunaisena.  Maanmittauslaitoksen
peruskarttarasteri 1:20 000, 6/2020.    
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Tarkastuksen tausta

Kalajoen kaupungin kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemeltä tuli ilmoitus mahdollisesta tervahaudasta kaava-
alueella Pohjankaari-tien pohjoispuolella. Kaupunki tilasi kohteen tarkastuksen.

Kartta 2. Vinovalovarjoste; kohteen mj-aluerajaus vaaleanpunaisena. MML:n laserkeilausaineisto 6/2020

Tarkastuksen tulos

Alueella on tervahauta:
Mj-nimi: Yli-Ymmyrkkäinen tervahauta,  koordinaatit: P 7130751, I 352859, z 11 m mpy

Haudan halkaisija on valli mukaan lukien 13 m, halssi suuntautuu länsilounaaseen,se on sortunut. Kohteen
kunto on kohtalainen. Se sijaitsee omakotitaloalueiden välisessä metsäkaistaleessa Pohjankaari-tien poh-
joispuolella kevyen liikenteen tieltä noin 20 m pohjoiseen, ja alueen halkaisevasta ojasta 20 m länteen.

Muinaisjäännösrajaukseksi on ehdotettu n. 15 m kohdetta ympäröivä alue ojalle saakka.
Ehdotus: kaavamerkintä sm-alue.
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    Kuva 1, tervahaudan halssi kuvattu itään.

    Kuva 2. Tervahauta kuvattu koilliseen.



KALAJOKI                 LIITE 7 
KOTIPUISTON ASUNTOALUE 1/13 
RAKENNUSTAPAOHJE 
 
 
YLEISET OHJEET 
 
Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan rakentamista koskevia määräyksiä ja merkintöjä. 
Tarkoituksena on ohjata Kotipuiston aluetta terveelliseksi, turvalliseksi ja sopivan yhtenäiseksi ja 
omaleimaiseksi asuinalueeksi. Ennen rakennussuunnittelun aloittamista rakennustarkastajan 
kanssa käytävässä neuvottelussa selvitetään tonttia koskevat asemakaavamääräykset, 
rakennustapaohjeet ja muut mahdolliset huomioitavat seikat. Tontin haltijan tulee toimittaa tämä 
ohje pääsuunnittelijalle. Ennen suunnitteluun ryhtymistä tulee tontin haltijan ja pääsuunnittelijan 
yhdessä ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan.  
 
TONTIN JA PIHAN RAKENTAMINEN 
Tonteilla suoritetaan riittävät pohjatutkimukset rakennuksien perustamistavan määrittämiseksi. 
Ennen rakentamista suositellaan tontin pintakorkeusasemien vaaitsemista. Rakennusten lattia 
tulee tehdä riittävän korkealle maanpinnan yläpuolelle. Sadevesiä ei saa johtaa naapureiden 
pihalle. Tontin kuivatus on esitettävä asemapiirroksessa rakennuslupaa haettaessa.  
 
Autosuojan ja kadun välille on jätettävä vähintään 5 metrin etäisyys suojan edustalle pysäköitävää 
autoa varten. Tontille saa rakentaa yhden ajoneuvoliittymän. Pihan voi aidata kadun ja naapurien 
puolelta. Suositeltava aitatyyppi on pensasaita, jonka tyypistä sovitaan naapurien kesken.  
 
RAKENNUSTEN KOKO JA SIJOITUS TONTILLE 
Rakennusten suurin sallittu kerrosala ja kerroskorkeus määritellään kaavakartassa kortteleittain. 
Autotallit ja varastorakennukset lasketaan mukaan kerrosalaan. Kaavassa ohjeistettua 
kerroskorkeutta ja rakennusten sijoittelua tontille tulee pääpiirteissään noudattaa alueen 
yhtenäisen ilmeen saavuttamiseksi. Rakennusten sijoittelussa on pyritty muodostamaan 
miellyttäviä ja mielenkiintoisia katutiloja ja avaamaan rakennukset ja pihat edullisiin ilmansuuntiin. 
Rakennusten harjasuunnan tulee olla kortteleittain yhtenäinen. Rakennusten ohjeellinen 
harjasuunta on esitetty havainnekuvassa. Jos tontille rakennetaan erillisiä piharakennuksia, tulee 
niiden olla väriltään ja muodoltaan päärakennuksen kaltaisia. Runkosyvyyden on oltava pienempi, 
harjakorkeuden matalampi ja kattokulman sama tai loivempi kuin päärakennuksella.  
 
JULKISIVUT JA KATOT 
Kotipuistossa rakennusten julkisivumateriaaleiksi sallitaan puulaudoitus ja rappauspinta tai tiilen 
sävyllä saumattu puhtaaksi muurattu tiili. Rakennuksiin tavoitellaan selkeää, yksiaineista ja 
yksiväristä vaikutelmaa. Kortteleissa 1247 ja 1248 julkisivumateriaalin tulee olla hirsi tai 
hirsipaneeli. Rakennusten värit ja laudoituksen suunta määritellään kortteleittain tai osa-alueittain. 
Sokkelin korkeudeksi suositellaan vähintään 30 cm ja väriksi julkisivuun sopivaa harmaata. 
 
Kotipuistoon on laadittu värikartat, joiden värit on poimittu luonnosta. Jokaiseen kortteliin tai osa-
alueeseen on kohdistettu värikartta, jonka sävyistä rakennusten pääväri valitaan. Harmaan sävyt 
ovat sallittuja joka korttelissa. Vesikaton väriksi sallitaan alueella grafiitinharmaa ja musta, katteen 
sävy määritellään osa-alueittain. Julkisivulistoihin, kaiteisiin ym. detaljeihin suositellaan samaa 
väriä kuin julkisivuun. Detaljeissa voidaan käyttää myös harmaaseen taittuvaa valkoista tai puun 
eri sävyjä. Rakennuksen värisävyt tulee hyväksyttää rakennuslupaa haettaessa. 
 
Rakennusten kattomuodoksi suositellaan harjakattoa. Kattokaltevuus määritellään kortteleittain ja 
sen tulee olla rakennusryhmittäin yhtenäinen. Katemateriaaleiksi sallitaan konesaumattu tai muu 
profiililtaan hillitty peltikate, tiilikate tai huopakate. Pyöreäprofiilista peltiä ja moniväristä palahuopaa 
ei suositella. 
  
 
 
 



KORTTELIKOHTAISET OHJEET     
 
KORTTELEIDEN VÄRIT 
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Kuvassa on esitetty kortteleissa käytettävä värikartta. 
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VÄRIKARTAT       
 

 
1. Hiekka – lämmin vaalea harmaa ja vaalea beige 
 

 
2. Vilja – keltaisen sävyt vaaleasta okraan 
 

 
3. Kallio – kylmä siniharmaa 
 

 
4. Havu – metsän vihreät sävyt 
 

 
5. Mustikka – tummat sinisen sävyt 
 

 
6. Puolukka – kirkas ja tumma marjanpunainen 
 

 
7. Hilla – marjan sävyt vahvasta keltaisesta poltettuun oranssiin 
 

 
Katto – musta ja grafiitinharmaa 
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POHJANKAARI – KORTTELIT 1243 JA 1244     
 

 
 
Kaavamerkintä AR - Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue 
Kerrosluku I – Rivitalo on toteutettava yksikerroksisena. 
 Iu½  - Rivitalon voi toteuttaa 1 ½ kerroksisena. 
Rakennusoikeus e=0,25 – Kerrosala saa olla enintään 25 % tontin pinta-alasta.  
Muuta Rivitalot muodostavat alueelle tultaessa porttiaiheen. Rakennukset tulee 

sijoittaa yhtenäiseen linjaan Pohjankaaren suuntaisesti ja niiden 
ulkonäköön tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

 
Rakennusten sijoitus tontille 
Korttelin rakennuksilla pyritään muodostamaan suojaisia pihapiirejä. Asuinrakennukset 
sijoitetaan teiden suuntaisesti niin, että oleskelutilat ja terassit avautuvat pääosin etelään tai 
länteen. Pihat rajataan suojaisiksi piharakennusten avulla.  
 
Vesikatto 
Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:2,5. Kattomateriaalina käytetään mustaa peltikatetta. 
 
Julkisivut 
Asuinrakennusten julkisivujen tulee olla vaakasuuntaista laudoitusta tai tiilen värisellä laastilla 
saumattua puhtaaksi muurattua tiiltä. Autokatosten ja varastojen tulee olla pystysuuntaista 
laudoitusta. Julkisivussa ei sallita verhoamatonta hirsipintaa. 
 
Värit 
Kortteleissa käytetään Hiekka-värikartan sävyjä. Autokatokset ja muut piharakennukset voivat olla 
sävyltään tummempia kuin asuinrakennukset. Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan 
samaa väriä kuin julkisivuun.  
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PAHKAKUJA – KORTTELIT 1146, 1147, 1148 JA 1149    
 

 
 
Kaavamerkintä AO – Erillispientalojen korttelialue 
 AP – Asuinpientalojen korttelialue 
Kerrosluku Kortteleissa 1146 ja 1148 Iu½   
 Kortteleissa 1147 ja 1149 I 
Rakennusoikeus Korttelit 1146, 1147 ja 1149 e=0,20 
 Kortteli 1148 e=0,15 
 
Rakennusten sijoitus tontille 
Pohjankaaren suuntaan pyritään muodostamaan yhtenäinen kaareva rakennusrivi. 
Piharakennukset sijoitetaan kadun varteen ja asuinrakennukset tontin keskelle niin, että suurin 
piha muodostuu etelään. Korttelissa 1148 Pohjankaaren ja oleskelupihan väliin jätetään tai 
istutetaan puita näkö- ja melusuojaksi. 
 
Vesikatto 
Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:2,5 Havainnekuvassa esitettyä harjasuuntaa on suositeltavaa 
noudattaa. Kattomateriaalina käytetään mustaa peltikatetta. 
 
Julkisivut 
Asuinrakennusten julkisivujen tulee olla vaakasuuntaista laudoitusta, rappauspintaa tai tiilen 
värisellä laastilla saumattua puhtaaksi muurattua tiiltä. Julkisivussa ei sallita verhoamatonta 
hirsipintaa. 
 
Värit 
Kortteleissa käytetään Mustikka- ja Havu -värikarttojen sävyjä. Samaa väriä käytetään tontin 
kaikissa rakennuksissa. Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan samaa väriä kuin 
julkisivuun. Detaljeissa voidaan käyttää myös harmaaseen taittuvaa valkoista tai puun sävyjä.  
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HONKIKUJA – KORTTELIT 1249, 1252, 1253 JA 1254    
 

 
 
Kaavamerkintä AO – Erillispientalojen korttelialue 
Kerrosluku Kortteleissa 1249 ja 1252 Iu½   
 Kortteleissa 1253 ja 1254 I 
Rakennusoikeus Kortteleissa 1249, 1252 ja 1254 e=0,20 
 Kortteleissa 1253 e=0,17 
   
Rakennusten sijoitus tontille 
Asuinrakennukset ja autotallit sijoitetaan katujen varrelle yhtenäiseen linjaan katujen suuntaisesti 
niin, että muodostuu selkeää ja mielenkiintoista katutilaa. Rakennukset sijoitetaan niin, että 
muodostuu yksi iso piha parhaaseen ilmansuuntaan.  
 
Vesikatto 
Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:2,5. Havainnekuvassa esitettyä harjasuuntaa on suositeltavaa 
noudattaa. Kattomateriaalina käytetään grafiitinharmaata tiilikatetta 
 
Julkisivut 
Asuinrakennusten julkisivujen tulee olla vaakasuuntaista laudoitusta, rappauspintaa tai tiilen 
värisellä laastilla saumattua puhtaaksi muurattua tiiltä. Julkisivussa ei sallita verhoamatonta 
hirsipintaa. 
 
Värit 
Kortteleissa käytetään Puolukka- ja Hilla -värikarttojen sävyjä. Samaa väriä käytetään tontin 
kaikissa rakennuksissa. Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan samaa väriä kuin 
julkisivuun. Detaljeissa voidaan käyttää myös harmaaseen taittuvaa valkoista tai puun sävyjä 
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AURATIE – KORTTELIT 1250 JA 1251     
 

 
 
Kaavamerkintä AO – Erillispientalojen korttelialue 
Kerrosluku Korttelissa 1250 I 
 Korttelissa 1251 Iu½ 
Rakennusoikeus Korttelissa 1250 ja 1251 e=0,20 
 
Rakennusten sijoitus tontille 
Asuinrakennukset ja autotallit sijoitetaan yhtenäiseen linjaan katujen suuntaisesti niin, että 
muodostuu selkeää ja mielenkiintoista katutilaa. Rakennukset sijoitetaan niin, että muodostuu yksi 
iso piha rakennusten taakse. Autotallin saa rakentaa 2 metrin päähän tontin rajasta, kuitenkin 
palomääräykset huomioon ottaen. 
 
Vesikatto 
Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:1,5. Piharakennusten katot rakennetaan loivemmiksi. 
Havainnekuvassa esitettyä harjasuuntaa on suositeltavaa noudattaa. Kattomateriaalina käytetään 
mustaa peltikatetta. 
 
Julkisivut 
Asuinrakennusten julkisivujen tulee olla vaakasuuntaista laudoitusta, rappauspintaa tai tiilen 
värisellä laastilla saumattua puhtaaksi muurattua tiiltä. Julkisivussa ei sallita verhoamatonta 
hirsipintaa. 
 
Värit 
Kortteleissa käytetään Hiekka- ja Kallio -värikarttojen sävyjä. Samaa väriä käytetään tontin kaikissa 
rakennuksissa. Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan samaa väriä kuin julkisivuun. 
Detaljeissa voidaan käyttää myös harmaaseen taittuvaa valkoista tai puun sävyjä 
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LAPIOTIE – KORTTELIT 1245 JA 1246     
 

 
 
Kaavamerkintä AO – Erillispientalojen korttelialue 
 AP – Asuinpientalojen korttelialue 
Kerrosluku Iu½, AP-tontilla Iu½ 
Rakennusoikeus Korttelissa 1245 e=0,20, AP-tontilla e=0,25 
 Korttelissa 1246 e=0,17 
Muuta Asuinpientalojen tontilla tulee kiinnittää erityistä huomiota pieneksi 

jäävien pihatilojen suunnitteluun.  
 
Rakennusten sijoitus tontille 
Rakennukset sijoitetaan tontille niin, että saadaan aikaan mahdollisimman suuri aurinkoiseen 
suuntaan avautuva piha. Autotallin saa rakentaa 2 metrin päähän tontin rajasta, kuitenkin 
palomääräykset huomioon ottaen. 
 
Vesikatto 
Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:1,5. Piharakennusten katot rakennetaan loivemmiksi. 
Havainnekuvassa esitettyä harjasuuntaa on suositeltavaa noudattaa. Kattomateriaalina käytetään 
grafiitinharmaata tiilikatetta. 
 
Julkisivut 
Asuinrakennusten julkisivujen tulee olla pystysuuntaista laudoitusta, rappauspintaa tai tiilen 
värisellä laastilla saumattua puhtaaksi muurattua tiiltä. Julkisivussa ei sallita verhoamatonta 
hirsipintaa. 
 
Värit 
Kortteleissa käytetään Kallio- ja Vilja -värikarttojen sävyjä. Samaa väriä käytetään tontin kaikissa 
rakennuksissa. Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan samaa väriä kuin julkisivuun. 
Detaljeissa voidaan käyttää myös harmaaseen taittuvaa valkoista tai puun sävyjä 
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HONKITIE – KORTTELIT 1247 JA 1248     
 

 
 
Kaavamerkintä AO – Erillispientalojen korttelialue 
Kerrosluku Korttelissa 1247 I 

Korttelissa 1248 Iu½  
Rakennusoikeus Korttelissa1247 e=0,17 
 Korttelissa 1248 e=0,20 
Muuta Honkitien rakennukset pyritään toteuttamaan hirsirakenteisina. 

Hirsirakenteen lämmöneristävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
 
Rakennusten sijoitus tontille 
Päärakennukset sijoitetaan yhtenäiseen linjaan lähelle tietä. Autotallit sijoitetaan pihan perälle 
tontin laitaan. Autotallin saa rakentaa 2 metrin päähän tontin rajasta, kuitenkin palomääräykset 
huomioon ottaen. 
 
Vesikatto 
Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:1,5. Piharakennusten katot rakennetaan loivemmiksi. 
Havainnekuvassa esitettyä harjasuuntaa on suositeltavaa noudattaa. Kattomateriaalina käytetään 
mustaa huopakatetta. 
 
Julkisivut 
Rakennusten julkisivujen tulee olla hirttä tai hirsipaneelia. Piharakennukset toteutetaan 
pystylaudoitettuina. 
 
Värit 
Kortteleissa käytetään Mustikka -värikartan sävyjä. Samaa väriä käytetään tontin kaikissa 
rakennuksissa. Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan samaa väriä kuin julkisivuun. 
Detaljeissa voidaan käyttää myös harmaaseen taittuvaa valkoista tai puun sävyjä 
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NAAVATIE – KORTTELIT 1255, 1256 JA 1257 
 

 
 
Kaavamerkintä AO – Erillispientalojen korttelialue 
Kerrosluku Kortteleissa 1255 ja 1257 I 
 Korttelissa 1256 Iu½ 
Rakennusoikeus Kortteleissa 1255 ja 1257 e=0,20 
 Korttelissa 1256 e=0,25 
 
Rakennusten sijoitus tontille 
Rakennukset sijoitetaan tontin reunoille niin, että saadaan aikaan mahdollisimman suuri 
aurinkoiseen suuntaan avautuva piha. Autotallin saa rakentaa 2 metrin päähän tontin rajasta, 
kuitenkin palomääräykset huomioon ottaen. 
 
Vesikatto 
Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:2,5. Kattomateriaalina käytetään grafiitinharmaata tiilikatetta. 
 
Julkisivut 
Asuinrakennusten julkisivujen tulee olla vaakasuuntaista laudoitusta, rappauspintaa tai tiilen 
värisellä laastilla saumattua puhtaaksi muurattua tiiltä. Julkisivussa ei sallita verhoamatonta 
hirsipintaa. 
 
Värit 
Kortteleissa käytetään Havu- ja Kallio -värikarttojen sävyjä. Samaa väriä käytetään tontin kaikissa 
rakennuksissa. Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan samaa väriä kuin julkisivuun. 
Detaljeissa voidaan käyttää myös harmaaseen taittuvaa valkoista tai puun sävyjä 
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SAUNAVIHTA – KORTTELIT 1258 JA 1259 
 

 
 
Kaavamerkintä AO – Erillispientalojen korttelialue 
Kerrosluku Iu½  
Rakennusoikeus Korttelissa 1258 e=0,20 
 Korttelissa 1259 e=0,17 
Muuta Tonteille saa rakentaa pihasaunan. 
 
Rakennusten sijoitus tontille 
Päärakennuksesta ja piharakennuksista pyritään muodostamaan suojainen pihapiiri. 
Päärakennukset sijoitetaan yhtenäiseen linjaan lähelle tietä. Ulkosauna sijoitetaan pihan perälle 
puiston laitaan. Piharakennuksen ja saunan saa rakentaa 2 metrin päähän tontin rajasta, kuitenkin 
palomääräykset huomioon ottaen. 
 
Vesikatto 
Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:1,5. Piharakennusten katot rakennetaan loivemmiksi. 
Kattomateriaalina käytetään grafiitinharmaata tiilikatetta. 
 
Julkisivut 
Asuinrakennusten julkisivujen tulee olla pystysuuntaista laudoitusta, rappauspintaa tai tiilen 
värisellä laastilla saumattua puhtaaksi muurattua tiiltä. Julkisivussa ei sallita verhoamatonta 
hirsipintaa. 
 
Värit 
Kortteleissa käytetään Hilla- ja Mustikka -värikarttojen sävyjä. Samaa väriä käytetään tontin 
kaikissa rakennuksissa. Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan samaa väriä kuin 
julkisivuun. Detaljeissa voidaan käyttää myös harmaaseen taittuvaa valkoista tai puun sävyjä. 
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SAUNAVASTA – KORTTELIT 1260, 1261 JA 1262 
 

 
 
Kaavamerkintä AO – Erillispientalojen korttelialue 
Kerrosluku Iu¾   
Rakennusoikeus e=0,20 
Muuta Tonteille saa rakentaa pihasaunan. 
 
Rakennusten sijoitus tontille 
Rakennuksista pyritään muodostamaan suojaisia pihapiirejä niin, että tontille jää mahdollisimman 
suuri yhtenäinen piha. Ulkosauna sijoitetaan pihan perälle puiston laitaan. Piharakennuksen ja 
saunan saa rakentaa 2 metrin päähän tontin rajasta, kuitenkin palomääräykset huomioon ottaen. 
 
Vesikatto 
Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:1,5. Piharakennusten katot rakennetaan loivemmiksi. 
Kattomateriaalina käytetään mustaa peltikatetta. 
 
Julkisivut 
Asuinrakennusten julkisivujen tulee olla vaakasuuntaista laudoitusta, rappauspintaa tai tiilen 
värisellä laastilla saumattua puhtaaksi muurattua tiiltä. Julkisivussa ei sallita verhoamatonta 
hirsipintaa. 
 
Värit 
Kortteleissa käytetään Puolukka- ja Mustikka -värikarttojen sävyjä. Samaa väriä käytetään tontin 
kaikissa rakennuksissa. Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan samaa väriä kuin 
julkisivuun. Detaljeissa voidaan käyttää myös harmaaseen taittuvaa valkoista tai puun sävyjä 
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HAAPANATIE – KORTTELIT 1143 JA 1144  
 

 
 
Kaavamerkintä AO – Erillispientalojen korttelialue 
Kerrosluku Iu½  
Rakennusoikeus e=0,17 
Muuta Uudet rakennuspaikat täydentävät olemassa olevaa asuinaluetta. 
 
Rakennusten sijoitus tontille 
Rakennusten sijoittelussa jatketaan Haapanatien vanhan rakennuskannan linjaa. Rakennukset 
sijoitetaan samaan linjaan lähelle tietä niin, että muodostuu yksi iso piha rakennusten taakse.  
 
Vesikatto 
Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:2,5. Kattomateriaalina käytetään mustaa tiilikatetta. 
 
Julkisivut 
Asuinrakennusten julkisivujen tulee olla vaakasuuntaista laudoitusta, rappauspintaa tai tiilen 
värisellä laastilla saumattua puhtaaksi muurattua tiiltä. Julkisivussa ei sallita verhoamatonta 
hirsipintaa. 
 
Värit 
Kortteleissa käytetään Puolukka -värikartan sävyjä. Samaa väriä käytetään tontin kaikissa 
rakennuksissa. Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan harmaaseen taittuvaa valkoista. 
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KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOTIPUISTON ALUEELLA 

 

Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 13.8.‐4.9.2020 

 

 

KAAVOITTAJAN VASTINEET VALMISTELUVAIHEEN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 

 

Valmisteluvaiheen nähtävillä olleeseen kaava‐aineistoon saatiin lausuntoja viisi (5 kpl). Mielipiteitä tuli kaksi. 
1. Pohjois‐Pohjanmaan elinkeino‐, liikenne ja ympäristökeskus (ELY‐keskus) 

2. Jokilaaksojen pelastuslaitos 

3. Elenia Oy 

4. Pohjois‐Pohjanmaan museo arkeologia  

5. Pohjois‐Pohjanmaan museo rakennettu kulttuuriympäristö 

6. Mielipide 1 

7. Mielipide 2 

 

 

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

Pohjois‐Pohjanmaan ELY‐keskuksella ei ole huomautettavaa tai lausuttavaa asemakaavan muutok‐
sen valmisteluvaiheen aineistosta, eikä erillisen lausunnon antaminen siten ole tarpeellista. Kaava‐
hankkeen asiakirjat voidaan kaavaehdotusvaiheessa lähettää lausuntopyynnön sijasta tiedoksi ELY‐
keskukseen.  

Vastine: Merkitään tiedoksi.   

2. Jokilaaksojen pelastuslaitos 

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 2000  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. 

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. 

Pelastusviranomainen suosittelee sitovan rakennusalueen rajan merkitsemistä vähintään 4 metrin 
etäisyydelle tontin naapurin puoleisesta rajasta, jotta naapurirakennusten väliseksi etäisyydeksi tu‐
lisi Ympäristöministeriön asetuksen 29 §:n mukainen 8 metriä. Mikäli rakennusten välinen sallittu 
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etäisyys on pienempi kuin 8 metriä,  tulisi kaavamääräyksiin  lisätä maininta asetuksen vaatimuk‐
sesta palon leviämisen rajoittamiseen. 

Vastine: Lausunnossa esille tuotua sammutusvesipisteiden sijoittumista ja mahdollisuuksia on sel‐
vitetty Osuuskunta Valkeavedeltä. Valkeavedeltä saadun  tiedon mukaan Honkitien tiealueella si‐
jaitsee osuuskunnan runkovesijohto pvc 225‐10,  joka olisi riittävä putki palovesiaseman rakenta‐
mista varten. Paloposteista / palovesiasemien paikoista / koosta / tyypistä esityksen kaupungille 
antaa alueellinen palo‐  ja pelastuslaitos. Palopostien /‐asemien rakentamisen maksaa kaupunki, 
asennuksen tekee Osuuskunta Valkeavesi. 

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 huomioimaan, että mahdolli‐
sista ylimääräisistä johtomuutoksista aiheutuvat lisäkustannukset laskutetaan työn tilaajalta. Eleni‐
alla ei ole muuta huomauttamista asemakaavaan tai esitettyihin maankäyttöratkaisuihin. 

Vastine: Merkitään tiedoksi. Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavakartalle. 

4. Pohjois‐Pohjanmaan museo, arkeologia 

Kalajoen kaupunki on pyytänyt  lausuntoa koskien Kalajoen kaupungin Kotipuiston asemakaavan 
muutosluonnoksesta. Tämä museon lausunto koskee arkeologista kulttuuriperintöä. 

Suunnittelualueella  ei  ennestään  tunnettu muinaismuistolain  (295/1963)  tarkoittamia  kiinteitä 
muinaisjäännöksiä. Kaava‐alue on kuulunut Kalajoen keskustan osayleiskaava‐alueen muinaisjään‐
nösinventointiin 2015. Kaavaa varten on lisäksi tarkistettu kesällä 2020 kohde, jonka epäiltiin ole‐
van tervahauta. Tarkastettu kohde todettiin tervahaudaksi. Kysessä on siis muinaismuistolain rau‐
hoittama kiinteä muinaisjäännös. Kohde on viety Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin nimellä 
Yli‐Ymmyrkäinen (muinaisjäännöstunnus 1000039227). 

Tarkastuksesta  laadittu raportti on kaavaselostuksen osana. Kenttätutkimuksen tekijän tulee toi‐
mittaa raportti sähköisessä muodossa Pohjois‐Pohjanmaan museoon. Raportti tallennetaan arvi‐
oinnin  jälkeen Museoviraston sähköiseen arkistoon  ja  julkaistaan  julkisessa palvelussa. Verkossa 
julkaistava raportti ei saa sisältää yksityishenkilöiden henkilötietoja, esim. maanomistajien nimiä tai 
osoitteita. 

Muinaisjäännöskohde  on  merkitty  asianmukaisesti  kaavakartalle.  Sm‐aluemerkinnällä  merkitty 
kohde sijaitsee  lähivirkistysalueella. Kaavamääräystä sen sijaa tulee tarkentaa seuraavasti: ”Mui‐
naismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, 
muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Aluetta kos‐
kevista tai siihen  liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä alueellisen vastuumuseon (Pohjois‐Poh‐
janmaan museo) lausunto.” 

Kaavaa varten tehdyt tarkistukset ovat riittäviä tätä kaavaa varten. Pohjois‐Pohjanmaan museolla 
ei ole muuta huomautettavaa Kotipuiston asemakaavan muutosluonnoksesta arkeologisen kulttuu‐
riperinnön osalta. 
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Vastine: Tehdään tarvittavat täydennykset kaavaselostukseen ja esitetyn mukainen tarkennus kaa‐
vakartan sm‐merkintään. 

5. Pohjois‐Pohjanmaan museo, rakennettu kulttuuriympäristö 

Suunnittelualue ei sijaitse arvokkaalla maisema‐alueella eikä siellä ole kulttuurihistoriallisesti mer‐

kittäviä kohteita. Pohjois‐Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa rakennetun kulttuuriympä‐

ristön osalta Kalajoen kirkonseudun asemakaavan muutosluonnoksesta,  joka koskee Kotipuiston 

aluetta. 

Vastine: Merkitään tiedoksi. 

 

6. Mielipide 1 

Hankin oman kiinteistön keväällä 2014. Kiinteistön valintaperusteisiin vaikutti suurelta osin rauhal‐
linen sijainti ja nykyinen asemakaava. Siinä kiinteistö rajoittuu isoon puistoalueeseen ja itäpuolella 
olevat uudet  tontit ovat 70‐100 metrin etäisyydellä. Kiinteistössä oli rasitteena 20 kV  ilmajohto, 
mutta sen muutoksesta oli  jo tieto. Se oli tarkoitus kaivaa tontin ulkopuolelle, mutta ei kaivettu. 
Nyt uuden kaavaehdotuksen mukaan tontteja ollaan sijoittamassa reilun 20 m etäisyydelle  ja  iso 
puistoalue pilkotaan kapeisiin suikaleisiin. 

Ehdotukseni on: Tervastien tontit 2 ja 3 tulee poistaa suunnitelmasta ja tietä lyhentää. Tällöin ul‐
koilureittiä ei tarvita tien päästä, kun tonteilla on yhteys Pohjankaaren kevariin. Silloin pysytään 
nykyisen kaavan mukaisessa suunnitelmassa. Maakaapelin kaavaan varattu reitti tulee tarkastaa, 
koska kaapelointi tehtiin jo tontin puolelle. Se vaikeuttaa nyt tontin kuivatusta, kun ojien kaivami‐
nen on mahdotonta. 

Puiston läpimenevän ulkoilureitin rakentamisen yhteydessä tulee ratkaista Merenojantien tonttien 
kuivatus. Puiston läpi tulisi tehdä uusi oja, joka liittyisi sen läpi virtaavaan kanavaan. Mahdollinen 
vanhan ojan avaaminen on haasteellisempaa 20 kV kaapeloinnin takia. 

Vastine: Valmisteluvaiheen jälkeen on Tervastien ympäristöön laadittu erilaisia vaihtoehtoja tont‐
tien muodostamiseksi. Vaihtoehdot esitetään kaavaselostuksessa. Kaavaehdotukseen valittiin vaih‐
toehto, jossa Tervastie ja uudet tontit jäävät pois kaavasta. Kaksi pientalotonttia muodostuu voi‐
massa olevan asemakaavan mukaiselle rivitalotontille. Näin ollen puistoalue jää kaavamuutoksessa 
ennalleen. 

7. Mielipide 1 

Tervastien tonttien suhteen haluan huomioitavaksi, että talot/tonttien kaavoitusta katsottaisiin si‐
ten, että vanhojen tonttien ja uusien tonttien väliin jätetään mahdollisimman paljon metsäkaista‐
letta, jolla saataisiin suojaetäisyyttä uuden asuinalueen taloihin. Muutoin se saattaa haitata yritys‐
toimintaani sekä omaa elinkeinonharjoittamista, josta mm. saattaa tulla asukkaille haittaa. Koska 
alun perin pohjankaaren risteykseen oli suunnitteilla muuta kuin taloja. Olen yrittänyt alun perin 
ostaa kyseisestä alueesta maapohjaa eikä siihen asiaan otettu kantaa millään tavoin, koska siihen 
ei koskaan kuulemma tulla rakentamaan ja sillä olen omaa elinkeinoani alkanut harjoittamaan ja 
tämän kaavan suhteen se tulee mahdollisesti haittaamaan elinkeinoani huomattavasti. Tästä syystä 
haluan, että minuun otetaan yhteyttä asiaan liittyen ja keskustellaan asiasta tarkemmin. 

Vastine: Valmisteluvaiheen jälkeen on Tervastien ympäristöön laadittu erilaisia vaihtoehtoja tont‐
tien muodostamiseksi. Vaihtoehdot esitetään kaavaselostuksessa. Kaavaehdotukseen valittiin vaih‐
toehto, jossa Tervastie ja uudet tontit jäävät pois kaavasta. Kaksi pientalotonttia muodostuu voi‐
massa olevan asemakaavan mukaiselle rivitalotontille. Asemakaavoitetun alueen osalta on linjattu, 
ettei osia virkistysalueista sisällytetä tontteihin.  
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KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOTIPUISTON ALUEELLA 

 

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo 15.10.-16.11.2020 

 

 

 

VASTINEET EHDOTUKSESTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN 

 

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

2. Jokilaaksojen pelastuslaitos 

3. Pohjois-Pohjanmaan museo, arkeologia 

4. Pohjois-Pohjanmaan museo, rakennettu kulttuuriympäristö 

 

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

ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa mainitusta kaavahankkeesta. ELY-keskus ei siten anna asi-
assa varsinaista lausuntoa. 

Vastine: Merkitään tiedoksi.   

2. Jokilaaksojen pelastuslaitos 

Pelastusviranomainen on antanut lausunnon asemakaavan muutosluonnoksesta 14.8.2020. Annet-
tuun lausuntoon ei ole lisättävää. 

Vastine: Kaavoittaja on antanut asianmukaisen vastineen luonnosvaiheen lausuntoon, siltä osin ei 
vastineeseen ole lisättävää. Paloposteista/palovesiasemien paikoista, koosta ja 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 

Kaava-alueella sijaitsee yksi muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös Yli-
Ymmyrkäinen (muinaisjäännöstunnus 1000039227), joka on tervahauta. Kaavaselostukseen olisi 
hyvä lisätä maininta, että kyseessä on muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kohde. Kohde on 
tarkastettu kaavaa varten (Kirkonseutu asemakaavan muutos Kotipuiston alueella – mahdollisen 
tervahaudan tarkastus, Keski-Pohjanmaan arkeologiapalvelut) ja se on merkitty asianmukaisesti 
kaavakartalle. Sm-aluemerkinnällä merkitty kohde sijaitsee lähivirkistysalueella. Kaavamääräystä 
on tarkennettu Pohjois-Pohjanmaan museon edellisen lausunnon mukaisesti.  
Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole muuta huomautettavaa Kotipuiston asemakaavan muutos-
luonnoksesta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 

Vastine: Täydennetään tervahaudan osalta kaavaselostukseen maininta, että kyseessä on muinais-
muistolain (295/1963) rauhoittama kohde. 

4. Pohjois-Pohjanmaan museo, rakennettu kulttuuriympäristö 
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Suunnittelualue ei sijaitse arvokkaalla maisema-alueella eikä siellä ole kulttuurihistoriallisesti mer-
kittäviä kohteita. Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa rakennetun kulttuuriympä-
ristön osalta Kalajoen Kirkonseudun asemakaavan muutosehdotuksesta, joka koskee Kotipuiston 
aluetta. 
 
Vastine: Merkitään tiedoksi. 
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