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RAUTION ASEMAKAAVAN  
MUUTOS JA LAAJENNUS 

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 6.10.2020 päivättyä asemakaavakarttaa. 

Asemakaavan muutos koskee Kalajoen kaupungin Rautiossa olevia alueita. Kaava-alueen rajaus on esitetty 
kansikuvassa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 1, 2, 14, 26, 301-302, 309-313, 315-317, osaa kortte-
lista 3 ja 308 sekä niihin liittyviä katu-, liikenne-, virkistys- ja vesialueita. Asemakaavan laajennus koskee tiloja 
208-415-11-60, 208-415-4-295, 208-415-3-47 ja 208-895-0-774. 

Asemakaavalla muodostuu korttelit 1, 2, 4, 14, 26, 301, 309-316, osa kortteleista 3 ja 308 sekä niihin liittyvät 
liikenne-, katu-, virkistys-, vesi-, maa- ja metsätalous- sekä maatalousalueet. 

 
Kunta:   Kalajoki   
Kunnanosa:   Rautio 
Kaavan nimi:   Raution asemakaavan muutos ja laajennus 
Kaavan pinta-ala:  noin 35,5 ha 
Kaavan laatija:  Kalajoen kaupunki, Maankäyttöpalvelut / kaavoitus 

 
Kaavan vireilletulo: Asemakaavamuutos on käynnistetty kaupunginhallituksen kokouksessa 

18.3.2019. Vireilletulosta on tiedotettu asettamalla osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma nähtäville 28.3.2019 alkaen. 

Kaavan nähtävilläolot: Kaavaluonnos  10.10. - 11.11.2019 
Kaavaehdotus 15.10. - 16.11.2020 

Hyväksymispäivämäärät: Kaupunginhallitus  7.12.2020 § 362 
Kaupunginvaltuusto 15.12.2020 § 89 

 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
Kaavoitettava alue sijaitsee Kalajoen Raution kyläkeskuksen alueella, noin 24 kilometriä Kalajoen 
keskustaajamasta kaakon suuntaan. Suunnittelualue käsittää suuren osan Raution asemakaava-
alueesta. Kaavamuutosalue sijoittuu Rautiossa Kannuksentien ja Sievintien risteysalueelle.  

1.3 Asemakaavan nimi ja tarkoitus 
Kaavan nimi on Raution asemakaavan muutos ja laajennus. Asemakaavan muutoksen tarkoituk-
sena on osoittaa suunnitellulle monikeskukselle sijainti Raution kyläkeskuksessa. Lisäksi kaavoi-
tuksen yhteydessä tarkastellaan laajemmin kyläkeskusta ympäröiviä alueita yhdyskuntaraken-
netta tiivistäen sekä mahdollisuuksien mukaan osoitetaan uusia rakennuspaikkoja kyläskeskuksen 
läheisyydestä. Alustavien suunnitelmien mukaan monitoimikeskukseen tulisi sijoittumaan ala-
koulu, päiväkoti sekä tiloja harrastustoiminnalle. Kaavamuutosalueelle on suunniteltu toteutetta-
vaksi myös yksityinen palveluasumisen yksikkö Vääräjoen eteläpuolelle.  
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1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
2. Asemakaavan seurantalomake 
3. Luontoselvitys, Envineer Oy, 2020 
4. Arkeologinen tarkastus, Keski-Pohjanmaan arkeologiapalvelu, 2020 
5. Vastineet luonnosvaiheessa saatuihin lausuntoihin ja huomautuksiin 
6. Vastineet ehdotusvaiheessa saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin 
 

1.5 Luettelo kaava-aluetta koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista 
• Lausunto alimmista rakennuskorkeuksista Kalajoen Rautiossa, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes-

kus, 6.3.2019 
• Raution asemakaavan muutos- ja laajennus- arkeologinen inventointi, Keski-Pohjanmaan Ar-

kelogia Palvelu, Hans-Peter Schulz, 2016 
• Kalajoen Raution asemakaava-alueen luontoselvitys, Essnature, Mattias Kanckos, 2015 
• Raution kehittämissuunnitelma, AIRIX Ympäristö, 2011 
• Raution senioritalo rakentuu paikallisin voimin, Kalajokiseutu, 9.5.2019. 
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2  T I I V I ST E L M Ä  

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Kalajoen kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 14.2.2011 Raution asemankaavan muutoksen 
vireilletulosta. Hanke kuulutettiin vireille Kalajokiseutu -lehdessä sekä kaupungin ilmoitustaululla 
ja kotisivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 28.3.2019 alkaen koko 
kaavaprosessin ajaksi.  

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta päätti 1.10.2019 § 34 asemakaavaluonnoksen nähtäville aset-
tamisesta. Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen valmisteluaineisto asetettiin julkisesti näh-
täville 10.10.-11.11.2019 väliseksi ajaksi.  

MRL 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu pidettiin 25.9.2020. Kaavoitus- ja elinvoimalauta-
kunta päätti 6.10.2020 § 122 asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Asemakaavaeh-
dotus oli nähtävillä 15.10.-16.11.2020 välisen ajan.  

Kaupunginhallitus päätti esittää asemakaavan hyväksymistä kaupunginvaltuustolle kokoukses-
saan 7.12.2020 § 362. Kalajoen kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 15.12.2020 § 89. 

2.2 Asemakaava 
Asemakaava-alue on pääosin rakentunutta, kyläkeskuksen ympäristöä lukuun ottamatta rakentu-
mattomia tontteja ja viljelyskäytössä olevia peltoalueita. Asemaakaavan muutoksen osalta kaavaa 
päivitetään vastaamaan paremmin nykyistä tilannetta sekä mahdollistamaan aivan keskustan yti-
meen monitoimikeskuksen rakentaminen. Asemakaavan laajennus koskee tilaa 208-415-4-295, 
joka on Kalajoen kaupungin omistuksessa sekä tilaa 208-415-11-60 ja tilaa 208-415-3-47, jotka 
ovat yksityisessä omistuksessa. Pieni laajennus liikennealueen osalta koskee tilaa 208-895-0-774, 
joka on ELY-keskuksen hallinnoimaa yleisen tien aluetta.  

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella on tarkoitus osoittaa uudelle monitoimikeskukselle 
paikka aivan Raution kyläkeskuksen ytimeen. Monitoimikeskukseen on tarkoitus sijoittaa ala-
koulu, luokat 1-6 sekä tiloja päiväkodille ja harrastustoiminnoille. Lisäksi kaava-alueelle on suun-
niteltu yksityistä hoivapalvelun aluetta Vääräjoen eteläpuolen ranta-alueelle kortteliin 26. 
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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 
Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen Raution kyläkeskuksessa. Asemakaavan muutos ja laajennus-
alue käsittää suuren osan Raution asemakaava-alueesta. Asemakaavan laajennus koskee vain 
muutamia kiinteistöjä, muilta osin alueella on voimassa asemakaava, joka on osin toteuttamatta. 
Raution kylällä tonttitarjonta on hyvä ja monipuolinen. Vapaita tontteja on yhteensä 15 kpl. Kes-
kustan alueella on laajoja peltoalueita, jotka ovat osittain viljelykäytössä. Kaavatiet on pidetty so-
rapintaisina. Urheilukenttä sijoittuu Vääräjoen ranta-alueelle, ja on tavoitteena yhdistää monitoi-
mikeskuksen yhteyteen koululaisten käyttöön. 

 
Kuva 1. Suunnittelualue ilmakuvassa. 
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3.2 Luonnonympäristö 
Suunnittelualue ja sitä ympäröivät alueet ovat pääosin pelto-, niitty- ja metsämaisemaa.  Metsäi-
sillä alueilla pensaskerroksessa kasvaa mustikkaa, puolukkaa, katajaa ja suopursua. Pohjakerrok-
sessa kasvaa erilaisia sammalia. Kaava-alueeseen ei juurikaan sisälly metsää vaan kaava-alueen 
rakentamattomat alueet ovat peltoja ja heinittyneitä niittyjä. Suunnittelualueen läpi virtaa Vää-
räjoki, joka virtaa Kalajokeen. Vääräjoki on voimakkaasti virtaava ja suhteellisen kivikkoinen joki. 
Kaavan yhteydessä joelle ei osoiteta uimarantaa turvallisuuden vuoksi. Joen virtaamasta johtuen 
joessa ei myöskään ole tavattu viitasammakon lisääntymis- tai levähtämispaikkoja. Vääräjoen li-
säksi alueella ei ole muita vesistöjä. 

Muilta osin kaava-alue on rakentunutta ympäristöä, jossa hallitsevana elementtinä on Alavieskan-
tien, Sievintien ja Kannuksentien risteysalue. 

Suunnittelualueen pohjoisosiin on tehty luontoselvitys vuonna 2015, Essnature. Luontoselvitys si-
sältää selvitykset alueen luontotyypeistä, kasvillisuudesta ja pesimälinnustosta sekä liito-oravista 
ja lepakoista. Selvityksen kuvio 7 sijoittuu tälle kaava-alueelle. Kuvio 7; Vanha ja harva, yli 100-
vuotinen, aukkoinen ja mäntyvaltainen sekametsä. Puukerroksessa kasvaa myös runsaasti kuusia 
sekä järeitä rauduskoivuja. Pensaskerroksessa sekä alikasvustona esiintyy vähän kuusia ja katajia. 
Kenttäkerroksessa tavataan metsäalvejuurta, vadelmaa, maitohorsmaa, mustikkaa, juolukkaa, 
puolukkaa, metsätähteä ja metsäimarretta. Kuviossa on myös pieni umpeen kasvanut niitty, jossa 
kenttäkerroksessa kasvaa ahomansikkaa, nurmipuntarpäätä, luhtarölliä, koiranputkea, kevätpiip-
poa, huomaohdaketta, nokkosta, niittyleinikkiä, juolavehnää, siankärsämöä ja nurmitädykettä. 

 

Kuva 2. Ote vuoden 2015 luontoselvityksen kasvillisuuskuvioista. Kaava-alueelle sijoittuu kuvio 7 
hautausmaan eteläpuolella. Urheilukentän alueella ei ole huomioitavaa kasvistoa. Alavieska-Kan-
nustien eteläpuoli ei ole kuulunut selvitysalueeseen. 
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Luontoselvitys 2020   
Kevään ja kesän 2020 aikana tehtiin suunnittelualueella täydentävä luontoselvitys, joka sisälsi lin-
nustoselvityksen, kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen sekä EU:n luontodirektiivin liitteen I la-
jeista erityisesti lepakoiden kartoittamisen. Lisäksi selvityksen yhteydessä tarkasteltiin laji.fi -por-
taalista löytyvät havainnot. Tietokannasta ei löytynyt merkittäviä havaintoja. 

Linnusto laskettiin kartoitusmenetelmällä 29.5.2020 sekä kesä- ja heinäkuussa. Kyläkeskuksen 
alue on tiiviisti asutettua ja linnuille sopivia elinympäristöjä on vain vähän. Linnusto on tyypillistä 
maaseutukylän kulttuuri- ja viljelysympäristöjen linnustoa. Alueella havaittiin vuoden 2019 Suo-
men lajien uhanalaistarkastelussa eli ns. punaisessa kirjassa mainittuina lajeina erittäin uhanalai-
siksi arvioidut varpunen ja viherpeippo sekä vaarantuneiksi luokitellut haarapääsky ja töyhtötiai-
nen. Silmälläpidettäväksi luokitelluista lajeista havaittiin kuovi, västäräkki, harakka ja punavarpu-
nen. EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeja ei havaittu, mutta Suomen kansainvälisiä suojelun vas-
tuulajeja löydettiin kolme (kuovi, rantasipi ja leppälintu). 

Lepakoista kaikki Suomessa elävät lajit ovat rauhoitettuja ja kuuluvat EU:n luontodirektiivin liit-
teen IV(a) lajeihin, mikä suojaa lajien lisääntymis- ja levähdyspaikat kaikenlaiselta häirinnältä. Le-
pakkokartoitukset tehtiin lepakkodetektoria käyttäen aktiivikartoitusmenetelmällä kesä-, elo- ja 
syyskuussa 2020. Kartoitusten yhteydessä havaittiin useita pohjanlepakoita saalistamassa pää-
sääntöisesti Raution kyläkeskuksen piha-alueilla. Selkeitä tärkeitä ruokailualueita tai siirtymäreit-
tejä ei voida varmuudella osoittaa. Havaitut saalistusalueet ja ohilentoalueet voidaan luokitella 
luokkaan III, muu lepakoiden käyttämä alue. 

Mahdollisten lisääntymis- ja levähdyspaikkojen osalta keskityttiin Raution urheilukentän viereisiin 
rakennuksiin. Rakennuksista ei löydetty merkkejä lepakoista eikä havaittu yhtään lähtevää lepak-
koa. Aikaisempiin selvityksiin pohjautuen alueella tavattavat pohjanlepakot käyttävät todennä-
köisesti Kannuksentien varressa olevaa autiotaloa sekä mahdollisesti Raution kirkkoa lisääntymis- 
ja levähdyspaikkoinaan. 

 
Kuva 3. Lepakkohavainnot, Raution asemakaavan luontoselvitys 2015. Kaavamuutoksen alueelle 
sijoittuu havainto Raution hautausmaalle. Muut havainnot sijoittuvat kaavamuutosalueen ulko-
puolelle 
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Liito-orava on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu laji. Alueella havainnoitiin liito-oravan 
elinympäristöjä muiden maastokäyntien yhteydessä. Selvitysalueella ei esiinny liito-oravaa eikä 
liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä sijainnut hankealueella. Myöskään vuoden 2015 luonto-
selvityksessä (suppeampi selvitysalue) ei havaittu liito-oravaa. 

Viitasammakko on luontodirektiivin liitteen IV(a) -laji. Viitasammakon esiintymistä havainnoitiin 
muiden maastokäyntien yhteydessä toukokuussa. Tarkastellulla alueella ei sijaitse viitasamma-
kolle tärkeitä lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. 

Muu lajisto: Vuoden 2015 luontoselvityksen mukaan oli todennäköistä, että Vääräjoella on sau-
kon esiintymispaikkoja. Saukko on kokonaan rauhoitettu Suomessa. Vääräjoen rannoilta ei vuo-
den 2015 selvityksen yhteydessä kuitenkaan löydetty saukon lisääntymis- tai levähdyspaikkoja 
eikä tehty havaintoja saukoista. Muita nisäkäslajeja ei alueella havaittu selvityksen yhteydessä, 
yhtä rusakkoa lukuun ottamatta.  

Luontotyypit ja kasvillisuus: Hankealueen luontotyypit ja kasvillisuus ovat voimakkaasti ihmistoi-
minnan muokkaamia eikä luonnontilaisia alueita juurikaan ole. Hankealueen metsät ovat pää-
sääntöisesti pienialaisia karuja männiköitä ja ihmistoiminnasta johtuen kasvillisuudeltaan muut-
tuneita. Vääräjoen rantakasvillisuus on myös muuttunut läheisen pientalorakentamisen myötä, 
joka on havaittavissa mm. haitallisen vieraslajin, jättipalsamin voimakkaana leviämisenä. Maasto-
kartoituksissa havainnoitiin kunkin kohteen luontotyyppi, luonnontilaisuus, tehtiin mahdollinen 
karttarajaus ja arvioitiin kohteen suojelulliset arvot. Huomionarvoisin havainto on keltakurjen-
miekan esiintyminen jokivarressa (kuva 4). Lajilla tavattiin ainakin kaksi kasvustoa rantavyöhyk-
keessä. Keltakurjenmiekka on rauhoitettu Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnissa ja 
tulee huomioida maankäytössä. Lisäksi jokivarren kasvillisuudesta on hyvä nostaa esille myös 
myrkkykeison esiintymät sekä jättipalsamin voimakas levittäytyminen pitkin jokivartta. 

 
Kuva 4. Ote vuoden 2020 luontoselvityksestä, jossa keltaisella on osoitettu keltakurjenmiekan esii-
tymisalueet. 

Johtopäätökset: Raution kylän alueelle vuonna 2020 tehdyssä luontoselvityksessä ei havaittu suo-
jeltavia luontotyyppejä tai kasveja, eikä alueella ole myöskään metsälain, vesilain tai luonnonsuo-
jelulain mukaan suojeltavia kohteita. Alueen linnusto on tyypillistä maaseutujen kulttuuriympä-
ristön lajeja ja alueella tavatut uhanalaiseksi luokiteltujen lintujen elinehtoihin laaditulla kaavalla 
ei ole heikentäviä vaikutuksia. Alueella ei ole liito-oravia eikä sopivia lisääntymis- tai levähdysalu-
eita viitasammakoille. Lepakoista alueella esiintyy pohjanlepakoita ja ne käyttävät kyläalueen 
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puoliavoimia pihapiirejä saalistusalueenaan. Urheilukentän laidalla olevien rakennusten ei ha-
vaittu olevan kuitenkaan niiden asuttamia eli niissä ei ole lepakoiden lisääntymis- tai levähdys-
paikkaa. Alueen kasvillisuus ja luontotyypit ovat tavanomaisia ja uhanalaisia lajeja ei tavattu. Väär-
joen rannalla kasvaa rauhoitettua keltakurjenmiekkaa, mutta lajin esiintymiseen ei laaditulla kaa-
valla ole vaikutusta. 

Luonnonsuojelu 
Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole suojeluohjelmiin tai -strategioihin si-
sällytettyjä alueita. Lähin luonnonsuojelualue sijaitsee noin 5 km päässä Raution kyläkeskuksesta, 
lähellä Kannuksen kunnan rajaa. Jäkälänevan suoalue kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluoh-
jelmaan ja kohteen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla. Alue sisältää luonnontilaisen 
keidassuoalueen, joka on suurimmaksi osaksi avointa rahkarämettä. Kasvilajisto alueella on niu-
kahko. Kaava muutoksella ja laajennuksella ei ole vaikutuksia luonnonsuojelualueeseen suuresta 
välimatkasta johtuen.  

  
Kuva 5. Jäkälänevan ja suunnittelualueen sijainti kartalla. 

Pohjavesialueet 
Suunnittelualueelle ei sijoitu pohjavesialueita. 

Pilaantuneet maa-alueet 
Suunnittelualueelle sijoittuu kaksi ympäristötietokannassa olevaa kohdetta, joilla nykyisin tai ai-
kaisemmin harjoitetusta toiminnasta on saattanut päästä maaperään haitallisia aineita, kuten 
polttoainetta. Sievintien varrella olevan Salen kiinteistöllä polttoaineen jakelu on lopetettu ja 
maaperää puhdistettu vuonna 2013 siten, ettei kohteeseen ole jäänyt ohjearvojen ylittäviä haitta-
aineiden pitoisuuksia. Vanhalla Esson jakeluasemalla on myös polttoaineen jakelu loppunut, 
mutta maaperän puhdistuksesta ei ole tietoa. Viranomaisille ei ole toimitettu tietoja mahdollisista 
tutkimuksista.  

 

Kuva 6. Maaperän tilan tieto-
järjestelmän kohteet.  
(www.ymparisto.fi/karpalo.fi)  
Oikeanpuoleinen kohde on 
puhdistettu vuonna 2013, jo-
ten tietojärjestelmä ei ole vält-
tämättä ajan tasalla. 
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3.3 Rakennettu ympäristö 
Raution kyläkeskuksen rakennuskanta koostuu omakotitaloista, useista rivitaloista, muutamista 
liikekiinteistöistä ja seurakuntatalosta sekä kirkon pihapiirissä olevista rakennuksista. Osa Raution 
kyläkeskuksen alueesta kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen kyläympäristöön. Suurin osa ra-
kennuskannasta on vanhaa uudemman omakotiasutuksen sijoittuessa suunnittelualueen ulko-
puolelle. Osa kyläkeskuksen alueen liikekiinteistöistä on purkukuntoisia eikä niissä sijaitse nykyi-
sellään toimintaa. Suunnittelualueen ulkopuolella on muutamia uudempia omakotitaloja ja rivi-
taloja. Uusi rakennuskanta istuu maisemaan hyvin. Aivan ydinalueelle sijoittuu urheilukenttä, joka 
on suunniteltu olemaan tulevan monitoimikeskuksen käytössä palvellen hyvin käyttäjäkuntaansa. 
Vanhan kunnantalon ja kirjaston pihassa on ”Kulttuurin liekki” -muistomerkki, jossa palaa ikuinen 
tuli. 

  

 
Kuva 7. Keskustan alueelle sijoittuvaa ympäristöä. Ilmakuva on vuodelta 2017 ja sen on ottanut 
Hannu Hakola. 

Raution nuorisoseurantalo 
Neljäs nuorisoseuran talo valmistui rakennusmestari Aadolf Männistö piirustusten mukaan mar-
raskuussa 1951. Talon valmistumisen jälkeen on tehty muutoksia sisätiloissa 1963-64, rakennettu 
talonmiehenasunto 1968, laajennettu ravintolatiloja 1972, uusittu salin lattia 1976 ja muutettu 
sali palloilutilaksi 1980. Varastotiloja rakennettiin 1981, lämmityslaitos uusittiin 1984 ja ikkunat 
muutettiin kolminkertaisiksi 1985. Talon piha-alue päällystettiin 1990 ja samassa yhteydessä teh-
tiin myöskin tenniskentät. Nuorisoseurantalo on ollut erilaisten harrastusten keskuspaikkana vuo-
desta 1952. 
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Kuva 8. Raution nuorisoseuran talo. 
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Raution Säästöpankin toimitalo (Juttutupa) 
Kirkon lähellä sijaitseva rakennus ostettiin vuonna 1957 Raution Säästöpankin toimitaloksi. Sääs-
töpankin omaan käyttöön otettiin vain pienehkö keittiöhuone ja muut huoneet vuokrattiin Rau-
tion kunnantoimiston käyttöön. Vuonna 1964 toteutettiin talon laajentaminen ja rakennuksen 
muuttaminen kaksikerroksiseksi rakennusmestari Viljami Kuoppalan laatimien suunnitelmien pe-
rusteella. Uusituissa tiloissa pankki sai nyt toiminnalleen asianmukaiset kalusteet ja myös tulen-
kestävän holvin. Vuoden 1966 alusta lukien entinen Raution Säästöpankki toimi Keskipohjan 
Aluesäästöpankin sivukonttorina ja sittemmin Suomen Säästöpankin sivukonttorina, jonka ovet 
sulkeutuivat lopullisesti vuonna 1995. Pankin tunnukset poistettiin entisen Raution Säästöpankin 
toimitalon seinästä 1995 ja talossa toimineen Raution postitoimiston ovet sulkeutuivat loka-
kuussa 1996. Talon siipiosassa toimi seurakunnan lähetyspiirin ylläpitämä Juttutupa -kahvio. 

 

   
Kuva 9. Raution Säästöpankin toimitalo. Ylärivin kuvat on ottanut Osmo Tokola. 

Rakennettu kulttuuriympäristö 
Raution kyläympäristö on arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi. Alueelle sisältyvät kohteet Pe-
täistö, Raution kirkko, kirkkopuisto ja hautausmaa, Raution kotiseutumuseo sekä Raution seura-
kuntakoti. 

Maakunnallisesti arvokas Petäistön pihapiiri sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella, pohjoisosassa 
ollen merkittävä maamerkki Rautioon tultaessa. Poikkeuksellinen kaksikerroksinen talo näyttä-
vine kaksikerroksisine mutterikuisteineen ja porakivinavettoineen muodostaa valtakunnallistakin 
merkittävyyttä omaavan kokonaisuuden yhdessä lukkarin puustellin ja kyläkaupan kanssa Raution 
viehättävän kylänraitin varteen. Petäistö sijaitsee keskeisellä ja näkyvällä paikalla Raution kirkon-
kylässä kirkon kupeessa, Vääräjoen varrella. Petäistö liittyy tien toisella puolen olevaan lukkarin-
puustelliin osana kirkonkylän vanhaa asutusta. Talo on yksi harvoja kaksikerroksisia rakennuksia 
alueella. Pihan puolella on kaksikerroksinen aumakattoinen, kuusikulmainen kuisti, vieressä ma-
talampi kuistiosa, jossa pesutilat. Molemmat rakennukset ovat uusia, mutta rakennettu vanhan 
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mallin mukaan. Korkeassa kuistissa on alkuaan ollut pulpettikatto. Kulmittain päärakennuksen 
kanssa on toinen, vanhempi asuinrakennus. Se on alun perin sijainnut vainiolla aivan Vääräjoen 
rannassa. Siinä on toiminut aikoinaan kievari ja 1900-alussa posti ja kauppa. Nykyisin siinä on ko-
timuseo. Vastapäätä on vankkaseinäinen porakivinavetta 1870-luvulta. Päärakennusta vastapäätä 
Rautiontien suuntaisesti on pitkä varastorakennus. Pihalla on myös vanha leikkimökki. Taloon joh-
tavan ajotien varressa on neljä aittaa. Nuorisoseuran pihalle on kunnostettu Petäistön vanha tuu-
limylly. 

 
Kuva 10. Petäistön maakunnallisesti arvokas pihapiiri (Kuva Google Maps 2011). 
 
Raution kotiseutumuseo on luetteloitu maakunnallisesti arvokkaaksi. Alkuperäisellä paikallaan 
empire-tyylinen kanttorilan asuinrakennus vuodelta 1819, aitta vuodelta 1789 ja jälleenrakennus-
kauden navetta sekä siirretyt pieni lainajyvämakasiini, paja ja 2 aittaa muodostavat tiiviin perin-
nerakennusryhmän maisemallisesti keskeiselle paikalle. Kotiseutumuseo sijaitsee Raution kirkon 
lähellä, kylän läpi vievän yleisen tien varressa. Raution kotiseutuyhdistys perustettiin 1952 ja 
vuonna 1955 yhdistys sai manttaalikunnan lahjoituksena entisen lainamakasiinin, joka siirrettiin 
Räihän talojen luota museotontille kirkon viereen. 

Raution kirkko, kirkkopuisto ja hautausmaa on luetteloitu maakunnallisesti arvokkaaksi. Kirkko 
ja hautausmaa ovat kylän keskittymässä, jossa kirkon länsipuolella virtaa Kalajokeen laskeva Vää-
räjoki. Joen molemmilla puolilla kulkevat maantiet ja kirkon eteläpuolella on Kannuksesta Alavies-
kaan johtava tie. Kirkkopuiston ympärillä kulkee vanha kivimuuri. Hautausmaan tienpuoleisen si-
säänkäynnin vieressä on tapuli, josta johtaa suora kulkuväylä alueen keskellä olevaan kirkkoon. 
Tie jatkuu kirkon toiselta puolelta hautausmaalle.  

Raution kirkko on rakennettu 1796. Nykyisen kirkon piirustusten laatijaksi hyväksyttiin kalajokinen 
kirkonrakentaja Simo Jylkkää-Silvén. Kirkko valmistui 1800. Kirkosta tuli puinen ristikirkko, ja sen 
nykyinen asu on peräisin lähinnä v. 1881-84, jolloin kirkon kattorakenteita muutettiin ja ristikes-
kukseen tehtiin pieni torni, myös ikkunat on muutettu suippokärkisiksi. Rautiosta tuli Kalajoen 
kappeli 1826. Hautausmaa kirkon ympärillä on perustettu 1796. Raution nykyinen kotiseutumu-
seo on entinen Lukkarin puustelli. Raution Kotiseutuyhdistys aloitti toimintansa 1950, ja se hoitaa 
Raution nykyistä kotiseutumuseota, joka perustettiin 1976. Museo on rakennettu entisen sotilas-
tuvan paikalle 1818-19; Passin sotilastorppa on v. 1919 ostettu Antti Perttulalta seurakunnalle 
Lukkarin Puustelliksi. Lukkarinpuustelli on klassishenkinen, avokuistilla varustettu rakennus, jonka 
pihalle on siirretty myös kunnan entinen manttaalikunnan lainajyvästömakasiini, kaksi aittaa 
1700-luvun lopulta sekä Rautakosken paja. Lukkarin puustellin lähellä on Raution Vesiosuuskun-
nan, alkuaan Kalajoen Osuuskaupan rakentama hirsinen rakennus, jota on remontoitu myöhem-
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min useaan otteeseen. Talossa on toiminut myös Raution Osuuskassa ja posti. Nykyisin siellä toi-
mii mm. kutomapiiri ja talonmiehen asunto. Kirkon ja museon tuntumassa on Petäjistön pihapiiri, 
joka on luetteloitu erikseen. Petäjistön pihapiiri sijaitsee suunnittelualueen lähistöllä. 

 

   
Kuva 11. Maakunnallisesti arvokas Raution kirkko ja hautausmaa, jonka takana näkyy sammaloi-
tunut kiviaita (kuvat Sanna Matkaselkä). 

Raution seurakuntakoti edustaa uudempaa aikakautta. Seurakuntakoti ajoittuu vuosille 1945-
1972 ja se on inventoitu paikallisesti arvokkaaksi rakennukseksi. Tumma tiiliverhoiltu rakennus 
istuu puustoiseen ympäristöönsä hyvin ja on muodoltaan ilmeikäs rakennus. Suuret ikkunat anta-
vat julkisivuun ilmettä ja keventävät rakennuksen matalan osan tunnelmaa. 

 
Kuva 12. Raution paikallisesti arvokas seurakuntakoti (kuva Sanna Matkaselkä). 

Muinaismuistot 
Arkeologinen inventointi on tehty osalle kaava-aluetta vuonna 2016 (Keski-Pohjanmaan Arkeolo-
gia Palvelu). Selvityksessä löydetyt kohteet yhtä lukuun ottamatta (kohde 4) sijoittuvat kaavamuu-
tosalueen ulkopuolelle. Kohteesta 4 on todettu; Mj-rekistin kohde sijaitsee Vääräjoen koillisran-
nalla, Raution nuorisoseuran talon tontilla, rakennusten lounaispuolella hiekkapohjaisella viljelys-
maalla. Paikalta on löytynyt kivituura ja kvartsia. Inventointi 2016: Kohde on nykyään asfaltoitu 
parkkipaikka, sen länsipuolella oleva nurmikenttä on täytemaan päälle tehty. Kohteet 3 ja 4 (kuva 
12 oikea) ovat ilmeisesti olleet kalastuspaikkoja, ne sijaitsivat jokitörmällä joen molemmin puolin 
kosken kohdalla. Vaikutusten arvio: Ei vaikutusta, kohde on tuhoutunut.   
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Kuva 13. Vasemmalla ote vuoden 1955 peruskartasta ja oikealla kaava-alueelle sijoittuva kohde 
4 kartalle osoitettuna (Arkeologinen inventointi, 2015). 

Kesällä 2020 tehtiin Museoviraston luonnosvaiheen lausunnon johdosta arkeologinen tarkastus 
anomalian esiintymisestä kaava-alueen länsipuolella (kuva 13). Tarkastuksen teki Keski-Pohjan-
maan arkeologiapalvelu, Hans-Peter Schulz. Alueen maaperä on hyvin kivistä hietamoreenia, 
maanpintaa on pitkälti muokattu. Lidar-anomaalia on noin 5 m pitkä ja 3 m leveä painanne, joka 
on luonnollinen. Törmä painanteen eteläpuolella on syntynyt maa-ainesoton takia. Kairauksessa 
havaittiin luonnollista maannosta, usein maanpinnassa oli muokkauksen takia ohuen humusker-
roksen alla mineraalimaata. Koekuoppia/-pistoja ei onnistuttu tekemään runsaiden kivien takia. 
Alueella ei havaittu muinaisjäännöksen merkkejä tai muun asumistoiminnan jälkiä, maaperän ta-
kia alue ei ole ollut sopivaa esihistorialliselle tai historialliselle asuinpaikalle. Tarkastusraportti on 
kaavaselostuksen liitteenä (liite 4). 

 
Kuva 14. Tarkastuksen kohde esitetty kartalla punaisella ympyrällä. 
 
Liikenne 
Raution kyläkeskuksessa hallitsevana elementtinä on seututien 774 ja yhdystien 7720 risteysalue. 
Kyläkeskuksen halkova seututie kulkee Sievistä Kalajoelle ja yhdystie Ylivieskasta Kannukseen. Lii-
kennemäärät ovat oletettavasti osin ohikulkuliikennettä ja osin työmatkaliikennettä. Kannuksesta 
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Ylivieskaan kulkeva liikennemäärä on huomattavasti suurempi, kuin Sievistä Kalajoen suuntaan 
kulkeutuva liikenne. Liikennemäärät on esitetty kuvassa 15 (www.vayla.fi). Kyläkeskuksen alueella 
liikkuu muutamia satoja ajoneuvoja vuorokaudessa. Kevyen liikenteen väyliä ei Raution alueelle 
ole toteutettu. Keskustaan sijoittuva monitoimikeskus lisää liikennettä risteyksen alueelle, joten 
kevyen liikenteen väylien rakentamiseen on kaavassa hyvä varautua. 

 

Kunnallistekniikka 
Suunnittelualueella on rakennettua kunnallistekniikkaa. Suunnittelualueen vesijohtoverkosto on 
rakennettu Raution vesiosuuskunnan aikana, mutta nykyisin vesijohtoverkostosta vastaa Osuus-
kunta Valkeavesi. Alueella olevasta viemäriverkostosta vastaa Kalajoen kaupunki. Jätevedenpuh-
distamo urheilukentän pohjoispuolella on toimiva ja säilyy toiminnassa edelleen. Mahdollisille uu-
sille tonteille tulee suunnitella jätevesiratkaisut sekä liittyminen vesijohtoverkkoon. Sähkönjake-
luverkostosta vastaa Verkko Korpela Oy (kuva 17). 

 
Kuva 16. Alueen kunnallistekniikka. Punaisella värillä on esitetty jätevesiverkosto ja sinisellä vesi-
johtoverkosto. 

 

Kuva 15. Teiden liikennemäärät 
vuoden keskimääräisellä vuoro-
kausiliikenteellä (KVL) ajoneu-
voa/vuorokausi (www.vayla.fi).  
 

http://www.vayla.fi/
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Kuva 17. Verkko Korpela Oy:n verkosto. 

 

Palvelut, työpaikat ja väestö 
Suunnittelualueella sijaitsee yksi elintarvikekauppa sekä muutamia pienempiä hieronta- ja partu-
ripalveluita tarjoavia yrityksiä. Rautiossa sijaitsee myös timanttikairauksiin ja malminetsintään 
keskittynyt yritys, joka on myös alueellisesti merkittävä työnantaja.  

Virkistys 
Suunnittelualue on maaseudun harvaan rakennettua ympäristöä. Virkistykseen on käytettävissä 
läheiset metsät ja Vääräjoki ympäristöineen. Vääräjoen pohjoispuolella on rakennettu ja hoidettu 
puistoalue. Kaavalla on osoitettu virkistykseen muutamia urheilu- ja puistoalueita. Rakennettuja 
puistoja suunnittelualueella ei ole.  
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3.4 Maanomistus 
Suunnittelualueella on sekä Kalajoen kaupungin, että yksityistä maanomistusta. Maanomistus-
oloja on havainnollistettu kuvassa 18. Kalajoen kaupunki on aktiivisesti hankkinut maa-alueita 
Raution keskustan alueelta.  

 
Kuva 18. Yksityisten maanomistus näkyy valkoisella pohjakarttaa. Kaupungin omistama maa-alue 
on esitetty vihertävällä värillä ja kaupungin vuokraamat maa-alueet punaisella värillä. 
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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  

Raution asemakaavan muutoksen ja laajennuksen suunnittelussa huomioidaan uudet valtakun-
nalliset alueidenkäyttötavoitteet. 

4.2 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.  

Maakuntakaavan uudistus on käynnissä. Kaksi ensimmäistä vaihekaavaa ovat lainvoimaisia, 3. vai-
hekaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 11.6.2018 ja määrätty tulemaan voimaan MRL 201 
§:n nojalla 5.11.2018. Kokonaismaakuntakaava kumoutuu vaihekaavoissa käsiteltyjen teemojen 
ja korvaavien merkintöjen osalta aina vaihekaavan saadessa lainvoiman. 

 
Kuva 19. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta (2006). 
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Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1. vaihekaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 
2.12.2013 ja se on kuulutettu lainvoimaiseksi 23.11.2015. Suunnittelualue kuuluu 1. vaihekaa-
vassa taajamatoimintojen alueeseen (A). Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- 
ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Taa-
jamatoimintojen alueelle on lisäksi annettu suunnittelumääräyksiä. Suunnittelumääräysten mu-
kaisesti yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja mi-
toituksessa kiinnittää erityistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien toiminnallistalou-
delliseen edullisuuteen, ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin. 

Lisäksi kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti ra-
kennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti 
selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Maankäyttöratkaisuissa tulee pyrkiä hyvään energiatalou-
teen. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee määritellä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliiken-
teen kannalta edulliset vyöhykkeet taajamarakenteen kehittämisen perustaksi. Yksityiskohtai-
sempiin kaavoihin tulee sisällyttää periaatteet uudisrakentamisen sopeuttamisesta rakennettuun 
ympäristöön. Alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että alueella 
sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- 
ja luonnonperintöarvot säilyvät. Taajaman merkittävä laajentaminen päätien toiselle puolelle yk-
sityiskohtaisempaan kaavaan perustuen edellyttää turvallisten yhteyksien järjestämistä päätien 
poikki. Maankäytön suunnittelussa tulee huomioida tulvariskialueet ja tulvien hallintasuunnitel-
mat sekä varautua sään ääri-ilmiöiden vaikutuksiin.  

 
Kuva 20. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 1.vaihekaavasta (2015). 
 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 
7.12.2016 ja on kuulutettu lainvoimaiseksi 2.2.2017. Suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen 
alueelle, jossa sijaitsee maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö sekä muinaismuistokohde. 
Maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön suunnittelumääräysten mukaan alueidenkäy-
tönsuunnittelussa tulee edistää kulttuuriympäristön maakunnallisten arvojen säilymistä. Yksityis-
kohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon rakennettu kulttuuriympäristö ja sen omi-
naislaatu. Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota Pohjois-Pohjanmaan rakennettu 
kulttuuriympäristö 2015 -selvitykseen kirjattuihin arvoihin ja ominaispiirteisiin. Muinaismuisto-
kohde on puolestaan rauhoitettu muinaismuistolailla (295/63). Muinaismuistokohdetta koske-
vista maankäytön suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. 
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Kuva 21. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2. vaihekaavasta (2017). 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihekaava hyväksyttiin Pohjois-Pohjanmaan maakunta-
valtuustossa 11.6.2018 ja maakuntahallitus päätti 5.11.2018 kokouksessaan määrätä 3. vaihe-
maakuntakaavan tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla. Vaihekaavassa 
käsiteltiin pohjavesi- ja kiviainesalueita, mineraalipotentiaali- ja kaivosalueita, Oulun seudun lii-
kennettä ja maankäyttöä, tuulivoima-alueiden tarkistuksia, Vaalan ja Himangan kaavamerkintö-
jen tarkistuksia ja muita tarvittavia päivityksiä.   

 
Kuva 22. Ote hyväksytystä Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 3. vaihekaavasta (2018). 

4.3 Yleiskaava 
Suunnittelualueella ei ole yleiskaavaa. 

4.4 Asemakaava 
Raution alkuperäinen rakennuskaava on hyväksytty vuonna 1982. Asemakaavaa on laajennettu ja 
muutettu vuosina 1985, 1998 ja 2017.  Vuoden 1985 kaavamuutos ja -laajennus on käsitellyt Ala-
vieskan -Kannuksentien eteläpuolisia alueita.  Vuoden 1998 kaavamuutoksessa muodostettiin ai-
noastaan urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta urheilukentän alueella ja huoltotieyhteys jäteve-
den pumppaamolle. Uusimmassa asemakaavan muutoksessa ja laajennuksessa on osoitettu uusi 
erillispientalojen korttelialue sekä muutettu kaavaa vastaamaan silloista tilannetta. 
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Voimassa olevan asemakaavan lisäksi vuoden 1985 kaavassa, joka käsitti Alavieska-Kannustien 
eteläpuoliset alueet, on annettu erityismääräyksiä. Yleismääräyksissä määrätään, että:  

1. Olemassa olevassa ennen 3.3.1982 rakennusluvan saaneessa tai ennen 1.1.1949 rakennetussa 
rakennuksessa tai sen osassa saadaan suorittaa korjaaminen uudisrakentamiseen verratta-
valla tavalla sen estämättä, mitä on määrätty rakennuksen kerrosluvusta ja rakentamisen 
enimmäiskerrosalasta sekä rakennuksen kellari- tai ullakkokerroksessa sallitusta kerrosalaan 
laskettavasta rakennusoikeudesta. 

2. Rakennusten tulee suuruudeltaan, muodoltaan ja materiaaliltaan muodostaa olemassa ole-
vien rakennusten kanssa yhtenäinen kokonaisuus. 

3. LYT-alueella on liittymän pitäminen kielletty muissa kuin kaavassa osoitetuissa kohdissa. 

 
Kuva 23. Ote Raution ajantasa-asemakaavasta. 
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4.5 Muut suunnitelmat 
Kehittämissuunnitelma, AIRIX Ympäristö, 2011 
AIRIX Ympäristö on laatinut vuonna 2011 kehittämissuunnitelman Raution kyläkeskukseen. Kehit-
tämissuunnitelma sisältää analyysikartan lähtötilanteesta sekä yleispiirteisen kartan alueen tule-
vaisuuden kehittämismahdollisuuksista ja asumisen laajenemissuunnista. Kehittämissuunnitel-
man aluerajaus kattaa koko asemakaava-alueen ja lisäksi kaavoittamatonta aluetta Vääräjoen-
vartta etelän suuntaan.  

Suunnittelualueen osalta kehittämissuunnitelmassa on esitetty useampikin julkisten palveluiden 
kehittämisalue sekä pieneltä osin asemakaavan tiivistämisaluetta, jossa täydennysrakentaminen 
ja ympäristön kehittäminen olisi tärkeää. Lisäksi suunnittelualueen pohjoisosiin on osoitettu alue, 
jossa on asemakaavan muutostarvetta (rauhanyhdistyksen alue). Suunnittelualueen lounaisosiin, 
Vääräjoen varteen on osoitettu asumisen kehittämisaluetta, joka tulisi tarkastella asemakaava-
muutoksen yhteydessä. Vastaava asumisen kehittämisalue on osoitettu Sievintien ja Vanhantien 
väliin. Suunnittelualueelle sisältyy kehittämissuunnitelmassa lisäksi muutamia asemakaavan päi-
vittämisen alueita, joissa nykyinen kaavamerkintä ei vastaa olemassa olevaa toimintaa. 

  
Kuva 24. Ote Raution kehittämissuunnitelmasta ja merkinnöistä, AIRIX Ympäristö, 2011. 
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Rakennusjärjestys 
Voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty Kalajoen kaupunginvaltuustossa 30.1.2003 § 9. 
Rakennusjärjestystä ollaan uusimassa. Tavoitteena on, että uusi rakennusjärjestys tulisi voimaa 
vuoden 2021 alussa. 

Rakennuskiellot 
Suunnittelualue ei ole rakennuskiellossa. 

Pohjakartta 
Suunnittelualueelle on tehty numeerinen pohjakartta vuoden 2009 ilmakuvausten perusteella. 
Kaupunki on pitänyt karttaa ajan tasalla maastomittauksin ja pohjakartta on suunnittelualueelle 
päivitetty loppuvuodesta 2018. Korkeuskäyrät on muutettu N2000-järjestelmään vuonna 2012. 

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 
Tarve asemakaavan muutokselle tuli kaupungin tavoitteesta rakentaa Raution kylälle uusi ala-
koulu. Välimatkaa Kalajoen keskustaan on noin 26 km, joten pienimpien koululaisten kuljettami-
nen uuteen Merenojan yhtenäiskouluun ei ole tarkoituksenmukaista. Kalajoen kaupunginval-
tuusto on päättänyt 15.12.2015 § 102, että Raution koulun ja sen yhteyteen rakentuvan Raution 
palvelukeskuksen suunnittelu käynnistetään vuonna 2019 valtuuston päätöksen mukaisesti. Han-
ketta varten on perustettu ohjausryhmä. Kaupunki on hankkinut omistukseensa alueen kiinteis-
töjä, joten kaavoituksen valmistelua viedään eteenpäin rinnakkain teknisen suunnittelun kanssa. 
Raution monitoimitalon pääpiirustukset ja kustannusarvio hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 
8.9.2020 § 239. Voimassa oleva asemakaava on osin toteutumatta ja osin nykyinen toiminta ei 
vastaa kaavassa esitettyä toimintaa. Nämä alueet tarkastellaan ja muutetaan vastaamaan tar-
vetta. Raution aktiivinen kehittämismyönteinen kyläyhteisö ideoi ja vaikuttaa kylän kehittämiseen 
liittyvissä hankkeissa.  

5.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Asemakaavamuutos on käynnistetty kaupunginhallituksen kokouksessa 18.3.2019. Vireilletulosta 
on tiedotettu asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 28.3.2019 alkaen. Kaa-
vamuutoksen vireilletulosta kuulutettiin kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja Kalajokiseutu -
lehdessä sekä kotisivuilla. 

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.  

Viranomaisia ovat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjan-
maan liitto, Pohjois-Pohjanmaan museo, Jokilaaksojen pelastuslaitos sekä Kalajoen kaupungin 
tekninen- ja ympäristölautakunta. Muita toimijoita alueella ovat Elisa Oy, Elenia Verkko Oy, Kala-
joen Lämpö Oy, Vesikolmio Oy, Korpelan voima Oy sekä Osuuskunta Valkeavesi sekä muut alueella 
toimivat yritykset. 
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5.3.2 Vireilletulo 

Kalajoen kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan muutoksen laadinnan kokouksessaan 
14.2.2011. Asemakaavan pohjaksi laadittiin yleiskaavaluonteinen kaavarunkotarkastelu. Kaavan 
sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetettiin nähtäville 
maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti Kalajoen kaupungintalolle ja www-sivustolle 
28.3.2019 alkaen. Vireilletulosta kuulutettiin kaupungin ilmoitustaululla, Kalajokiseutu -lehdessä 
ja kaupungin kotisivuilla. OAS on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaa valmisteltaessa.  

5.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Kaavaluonnosaineisto asetettiin julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi MRL 62 § ja MRA 30 § mu-
kaisesti kaavoitus- ja elinvoimalautakunnan päätöksellä. Kaavaluonnoksen nähtäville asettami-
sesta kuulutettiin kaupungin kuulutuslehdessä sekä www-sivuilla osallisten kuulemista varten. Li-
säksi suunnittelualueen maanomistajille lähetettiin kirje valmisteluaineiston nähtäville asettami-
sesta. Rautiossa järjestettiin 7.11.2019 vapaa iltatilaisuus, jossa esiteltiin kaavaluonnos ja tulevaa 
alakouluhanketta. Kaavan valmisteluun osallistuu virkamiehiä mm. maankäytön, rakennusvalvon-
nan ja kunnallistekniikan toimialoilta. 

 
Kuva 25. Ote kaavaluonnoksesta. 
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Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Museovirastolta, Pohjois-Pohjanmaan museolta, Joki-
laaksojen pelastuslaitokselta, Osuuskunta Valkeavedeltä, Korpelan voimalta, Vesikolmio Oy:ltä, 
Elisa Oyj:ltä, Elenia Verkko Oy:ltä sekä Kalajoen tekniseltä- ja ympäristölautakunnalta ja alueella 
toimivilta yhdistyksiltä. Kaavaluonnos pidettiin yleisesti nähtävillä 10.10. - 11.11.2019 välisen 
ajan.  

Luonnosvaiheen palaute: Kaavaluonnoksesta saatiin lausuntoja viisi ja mielipiteitä neljä. Lausun-
noissa esitettiin luontoselvityksen laajentamista ja muinaisjäännöskohteiden tarkistamista. Myös 
rakennetun kulttuuriympäristön merkintöjä pyydettiin lisäämään kaavakartalle. Muistutuksissa 
esitettiin huolta keskusta-alueen levottomuudesta ja paikoitusalueiden sijoittumisesta alueelle. 
Rakentamiseen osoitettujen alueiden tarkistuksiin oli aihetta mielipiteiden seurauksena. Kaavoit-
tajan vastineet lausuntoihin ja huomautuksiin on liitteenä 5. 

Kaavaehdotus valmisteltiin luonnosvaiheessa saatu palaute huomioiden. Kaavaehdotus asetettiin 
julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti kaavoitus- ja elinvoimalau-
takunnan päätöksellä. Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutettiin kaupungin kuulu-
tuslehdessä sekä www-sivuilla osallisten kuulemista varten. Lisäksi suunnittelualueen maanomis-
tajille lähetettiin kirje kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. 

Lausunnot ja muistutukset; Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan museo (ar-
keologia ja rakennettu kulttuuriympäristö), Jokilaaksojen Pelastuslaitos sekä Verkko Korpela Oy. 
Verkko Korpelan lausunnon perusteella kaavaselostukseen lisättiin tietoa sähkönjakeluverkon si-
jainnista. Muistutuksia saatiin yksi. Muistutuksessa ehdotettiin poistettavaksi monitoimitalon 
tontille johtava toinen liittymä Kannuksentieltä, sekä koulun paikoitusalue Kannuksentien puolei-
selta tontin osalta. Kaavoittajan vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin on liitteenä. 

Senioritalon suunnittelussa esille tulleiden asioiden perusteella korttelin 26 tonttia 3 laajennettiin 
nähtävillä pidetystä kaavaehdotuksesta. Tehty vähäinen muutos ei edellytä kaavan uudelleen 
nähtäville asettamista. 

Kaavan hyväksyminen kuulutetaan kaupungin Kalajokiseutu -lehdessä sekä kaupungin kotisivuilla.  
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Kuva 26. Ote kaavaehdotuksesta. 
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5.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua ei ollut tarpeen järjestää, sillä kaavamuutoshanke ei ole 
valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävä. Valmisteluaineistosta saatujen lausuntojen pe-
rusteella MRL 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu järjestettiin 25.9.2020 Teams -yhteydellä.  

5.4 Asemakaavan tavoitteet 

5.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Kaupungin tavoitteena on osoittaa kaavallisesti tontti monitoimikeskuksen rakentamiselle. Nykyi-
sellään Raution asemakaava ei mahdollista suurehkon julkisten palveluiden rakennusta kyläkes-
kuksen alueella. Kyläkeskuksessa useat vanhat rakennukset ovat nykyisellään käyttämättömiä ja 
huonossa kunnossa. Kyseisten rakennusten purkaminen monitoimikeskuksen rakentamisen yh-
teydessä nostaa huomattavasti kylätaajaman yleisilmettä. Purettavat rakennukset puolestaan an-
tavat tilaa myös muulle toiminnalle tulevaisuudessa ja Raution monipuolinen tonttitarjonta pys-
tytään takaamaan. Monitoimikeskusta varten on laadittu tilaohjelma, jossa on mitoitettu tiloja 
tulevaa käyttötarkoitusta ja lapsimäärää varten. Tilaohjelma antaa lähtökohdat mm. kaavassa tar-
vittavalle rakennusoikeuden määrälle. Rautiossa järjestetään vuosittain useita tapahtumia, joten 
myös pysäköintiin on varattava riittävästi tilaa. 

Raution kylätaajaman alueella on kaupungin omistuksessa olevia peltoalueita, joiden käyttötar-
koitusta ja uusien tonttien osoittamista tutkitaan kaavan yhteydessä.  

5.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Vireilletulon jälkeen yksityisen toimijan tavoitteena olisi hoivapalveluita tuottavan yksikön raken-
taminen Rautioon. Hoivapalveluita tuottavalle toiminnalle ei nykyisessä kaavassa ole osoitettu 
tontteja, joten kaavoituksen yhteydessä tutkitaan paikkaa myös hoivapalveluyritykselle. Yksityi-
sen toimijan suunnitelmat ovat jo melko pitkällä ja aiheesta on uutisoitu mm. paikallislehdessä 
keväällä 2019. Rakennettavan senioritalon taustalla ovat paikalliset toimijat.  

 
Kuva 27. Havainnekuva Raution senioritalosta, Kalajokiseutu, 9.5.2019. 

Monitoimikeskuksen suunnittelu on alkuvaiheessa. Suunnitelmien edistyttyä mahdolliset tilava-
raukset ja muut kaavoitukseen vaikuttavat seikat huomioidaan. 

5.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot  
Kaava perustuu pitkälti voimassa olevan Raution asemakaavan ratkaisuihin. Vaihtoehtotarkaste-
lua tehtiin lähinnä uusien pientalotonttien sijoittamisesta avoimille peltoalueille.   
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5.6 Vaihtoehtojen arviointi ja vertailu 
Rautiossa on vapaata tonttikapasiteettia pientalorakentajille. Kaavaa valmisteltaessa päädyttiin 
siihen, että yhdyskuntarakennetta tiivistetään kohtuudella ja jätetään myös peltoaluetta va-
paaksi. Raution keskustaajama on maaseutumaista ympäristöä, mikä on hyvä rakenteen tiivistä-
misessäkin huomioida. 
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6  A S E M A K A AVA N  KU VAU S  

6.1 Kaavan rakenne 
Asemakaavaa-alue sijoittuu keskeiselle paikalle Raution kylätaajamassa. Kaavassa urheilukentän 
vieressä olevat liike- ja asuinkerrostalotontit, yleisten hallinto-, virasto- ja viihdetarkoituksia pal-
veleva tontti sekä huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten tontti muutetaan opetus-
toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (kuva 22).  

Suunnittelualueen pohjoisosaan sijoittuu laajasti kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennus-
ten korttelialuetta. Yleisen tien alueet halkovat suunnittelualuetta. Liikerakentamiselle on osoi-
tettu muutama tontti ja pääpaino Rautiossa muodostuu asuinrakennusten korttelialueista. Kort-
telin 1 tonttien 1 ja 6 kulku tapahtuu asemakaava-alueen ulkopuolelta toteutuneen mukaisesti. 

     
Kuva 28. Vasemmalla voimassa oleva kaava ja oikealla muutoksella tavoiteltava tilanne. 
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6.1.1 Mitoitus 
Kaavamuutoksen pinta-ala on noin 35,5 ha. Asumiseen tarkoitettuja korttelialueita (A) on noin 
13,6 ha, muita korttelialueita (P, Y, K) noin 4,7 ha, urheilu- ja virkistysalueita (V) noin 5,15 ha, 
vesialuetta (W) noin 1,2 ha, maatalousaluetta (M) noin 3,86 ha ja liikenne- ja katualuetta (L) noin 
5,8 ha.  

 

Kuva 29. Suunnittelualueen kaavamer-
kinnän pinta-alat ja muodostuvat raken-
nusoikeudet. 
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Korttelin 14 opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YO) on kooltaan 0,93 ha, ja 
sille sijoittuu yksi tontti monitoimikeskuksen rakentamista varten. Rakennusoikeutta tontille osoi-
tetaan 3000 k-m2. Korttelin 1 kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialuetta 
(YK) on osoitettu kahdelle alueelle ja niiden suuruus on yhteensä 2,27 ha. Rauhanyhdistyksen ton-
tille on osoitettu rakennusoikeutta 1000 k-m2 ja Raution kirkon tontille rakennusoikeus on osoi-
tettu tehokkuusluvulla e=0.10, jolloin rakennusoikeudeksi tontille 7 muodostuu 1270 k-m2. Hau-
tausmaa-alue (EH) on kooltaan 1,13 ha ja rakennusoikeutta sinne on osoitettu 300 k-m2. 

Korttelialueiden, viheralueiden ja katualueiden pinta-alat ja rakennusoikeudet esitetään katta-
vammin erillisellä asemakaavan seurantalomakkeella. Asemakaavan seurantalomake tehdään 
kaavaehdotusvaiheessa. Paikoitukseen ei kaavalla osoiteta erillistä mitoitusta. Paikoitustarve rat-
kaistaan hankesuunnittelun yhteydessä. 

6.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Kaavaratkaisulla Raution kylätaajaman ympäristö tulee siistiytymään vanhojen huonokuntoisten 
rakennusten purkamisen myötä. Maisemallisesti kyläkeskus tulee muuttumaan, kun keskukseen 
rakennetaan nykyaikainen, uutta aikakautta edustava monitoimikeskus. Kyläraitti pysyy edelleen 
vastaavan tyylisenä, jossa rakennukset rajaavat katualuetta. Uusi rakennuskanta elävöittää ja pi-
ristää Raution yleistunnelmaa sekä tuo kylätaajaman alueelle keskitetysti monenlaista toimintaa. 

6.3 Aluevaraukset 
Raution asemakaavan muutoksen ja laajennuksen myötä kaava mahdollistaa uuden monitoimi-
keskuksen rakentamisen. Kaavan yhteydessä tehdään tarkistuksia voimassa olevan kaavan ja ole-
van tilanteen suhteen. Kaavassa varatut korttelialueet on pyritty muodostamaan mahdollisimman 
sallivaksi, jotta Raution kehittyminen ja elinvoimaisena säilyminen olisi mahdollista tulevaisuudes-
sakin. Raution tonttitarjonta on tällä hetkellä suhteellisen hyvä. Vapaita tontteja on tarjolla, joten 
kaavamuutoksen yhteydessä ei osoiteta rakenteellisesti tiivistä asumista. Raution kylätaajama on 
tunnelmaltaan maaseutumainen, joten väljempi asumismuoto sopii maisemalliseen kuvaan. Alu-
een asukkaat ovat hakeutuneet väljemmän asutuksen piiriin ja väljää asumista suurehkoin tontein 
arvostetaan. 
 
Korttelialueet 
Asuinpientalojen (AP) ja erillispientalojen (AO) korttelialue -merkinnällä osoitetaan rakentamisen 
aluetta vapaille peltoalueille tai tiivistettäville korttelialueille. Uusia erillispientalotontteja (AO) 
osoitetaan mm. Löttäläntien ja Vääräjoen väliselle alueelle 2 kpl risteysalueen kaakkoispuolelle 
jäävälle peltoalueelle. Korttelissa 309 suurennettiin olevia tontteja ja kortteliin 310 osoitettiin yksi 
uusi tontti. Korttelissa 301 poistettiin Suomalatie -niminen katu, ja tontit järjesteltiin uudelleen. 

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR) -merkinnällä osoitetaan kort-
teliin 301 rivitaloina toteutuneet tontit (2 kpl) sekä kortteliin 26 voimassa olevan kaavankin mu-
kaisesti yksi rivitalotontti. Kaikille rivitalotonteille on kerrosluvuksi osoitettu I ja rakennusoikeus 
tehokkuusluvulla e=0.20.  
 
Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YO) -merkinnällä on osoitettu urheiluken-
tän viereistä aluetta korttelissa 14. Kerrosluvuksi on osoitettu II. Korttelissa sijaitsee myös urhei-
luun tarkoitettua VU-aluetta, jota voidaan hyödyntää opetustoiminnassa ja erilaisten tapahtu-
mien järjestämisessä. 
 
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL) -merkinnällä on osoitettu kylätaajamaan 
neljä tonttia.   
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Liikerakennusten korttelialue (KL) -merkinnällä on osoitettu päivittäistavarakaupan tontti. Raken-
nusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0.20. Rakennusoikeudesta 20 % saa käyttää asuinhuo-
neistoja varten. 

Palvelurakennusten korttelialue (P) -merkinnällä on osoitettu Vääräjoen rannalle, kortteliin 26 
yksi tontti, joka on kooltaan 7430 m2 ja rakennusoikeutta tontille muodostuu 2229 k-m2.  

Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue (YK) -merkinnällä on osoitettu 
Rauhanyhdistyksen ja Raution kirkon alueet. Rauhanyhdistyksen tontille kerrosluvuksi on osoi-
tettu I ja rakennusoikeuden määräksi 1000 k-m2. Kirkon tontille ei erillistä kerroslukua esitetä ja 
rakennusoikeus on esitetty tehokkuusluvulla, e=0.10. Kirkko ja kirkkotapuli on osoitettu erikseen 
suojelumerkinnällä srk Kirkkolain (1054/1993) 14. luvun 5 §:n nojalla suojeltu kirkollinen raken-
nus. 

Museorakennusten korttelialue (YM) -merkinnällä on osoitettu Raution kotiseutumuseo. Raken-
nukselle on osoitettu myös suojelumerkintä sr-4. Kerrosluvuksi on osoitettu II. Rakennusoikeutta 
tontilla on 396 k-m2. 

Hautausmaa-alue 
Raution kirkon ja rauhanyhdistyksen välittömässä läheisyydessä on Raution vanha hautausmaa, 
joka on sen arvokkaan ja hoidetun ympäristön mukaisesti osoitettu hautausmaa-alueena. Hau-
tausmaan yhdellä sivulla on vanha sammaloitunut kiviaita, jota ei kuitenkaan ole osoitettu suojel-
tavana. Rakennusoikeutta on hautausmaa-alueelle osoitettu 300 k-m2 tarpeellisten talousraken-
nusten rakentamista varten. Hautausmaalle on kaavassa osoitettu laajempi alue, kuin mitä hau-
toja nykyisellään alueella on. Hautausmaan viereinen hoidettu nurmikenttä on sisällytetty kaa-
vassa hautausmaa-alueeseen. 

 
Virkistysalueet 
Kaavallisesti osoitettuja viheralueita alueella on suhteellisen vähän. Suurimpana hoidettuna alu-
eena säilyy edelleen urheilukentän alue sekä Vääräjoen ranta-alueet. Erillisiä reitistöjä ei alueelle 
osoiteta kaavallisesti. Virkistysalueille on osoitettu kaksi keltakurjenmiekan esiintymisaluetta luo-
1 -merkinnällä. 

Katu- ja liikennealueet 
Hakalankankaantien ja Alavieskantien välinen katuyhteys poistetaan tarpeettomana. Voimassa 
olevassa kaavassa Suomalatieksi nimetty lyhyt katuyhteys ei ole toteutunut, eikä sen katsota ole-
van tarpeen rauhallisen asuinalueen ympäristössä. Uusi Perttulantie -katuyhteys osoitetaan kort-
telin 2 tonteille. Yleisen tien alueiden liittymänuolet tarkistettiin ja tarpeettomia poistettiin. Suo-
javiheraluetta yleisten teiden risteysalueella muutettiin puistoalueiksi. Yleinen pysäköintialue on 
osoitettu urheilukentän läheisyyteen kortteliin 14. Alueen ajatellaan palvelevan tulevan monitoi-
mikeskuksen paikoitusalueena, mikäli suuria tilaisuuksia varten on tarve paikoitusalueen laajen-
tamiselle. 
 

6.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
Asemakaavassa on annettu erityisiä kaavamääräyksiä ohjaamaan rakentamista. Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskuksen lausunnon mukaan alin rakentamiskorkeus on kaavassa määritelty korttelin 
14 alueelle +57.07-57.21 m, kortteleiden 26 ja 315 alueille +57.21-58.51 m ja korttelin 316 alueelle 
+58.81-58.91 m N2000 järjestelmässä. Rakennusten suunnitteluvaiheessa tulee tehdä riittävät 
pohjatutkimukset rakennusten perustamistavan määrittämiseksi. 
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Maaperän puhdistustarve on osoitettu kortteliin 315 tontille 3. Rakennustöiden yhteydessä on 
maaperän tila tutkittava ja tarvittaessa kunnostettava.  

Muilta osin kaavamerkinnät ovat tavanomaisia ja niitä pyritään muutoksen myötä yhdenmukais-
tamaan Kalajoella käytössä olevien merkintöjen mukaiseksi. 

6.5 Nimistö 
Sievintieltä korttelin 2 tonteille osoitetaan uusi katu yhteys, joka nimetään Perttulantieksi. Sievin-
tien ja Vanhantien välinen yhteys nimetään Kaskelantieksi. Suomalatienä nimetty katu poistuu 
kaavamuutoksessa. 

7  K A AVA N  VA I KU T U K S E T  
Kaavaa laadittaessa selvitetään suunnitelman toteutumisen aiheuttamia vaikutuksia. Erityisesti 
tarkastellaan kaavan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön, luon-
nonympäristöön ja maisemaa. 

7.1  Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
Kaavamuutoksen myötä kylätaajaman ympäristö muuttuu merkittävästi. Paikallisten elinoloihin 
muutos näkyy katukuvan uudistumisena ja siistiytymisenä. Kaavan toteutuminen mahdollistaa 
Raution kylätaajaman maltillisen tiivistymisen sekä tyhjillään olevien rakennusten purkamisen ja 
tonttien uudelleen rakentumisen. Uusi rakennuskanta kohottaa kylätaajaman yleisilmettä sekä 
tuo eloa kylän keskeisimmälle paikalle.  

7.2 Rakennettu ympäristö ja yhdyskuntarakenne 

Nykyisellään Raution kylätaajaman alue on hieman aution näköinen tyhjine liikekiinteistöineen. 
Kaavamuutoksen myötä kyläkeskuksen yksi keskeisimmistä tonteista osoitetaan monitoimikes-
kukselle, jolloin vanhat rakennukset tulevat purettaviksi. Uusi rakennuskanta kohottaa Raution 
yleisilmettä ja yhtenäistää kyläkeskuksen aluetta.  

Asemakaavalla osoitetaan muutamia uusia tontteja, joiden myötä yhdyskuntarakenne tiivistyy. 
Rautiossa ei kuitenkaan ole tarkoituksen mukaista toteuttaa yhtä tiivistä rakennetta kuin esimer-
kiksi Kalajoen keskustassa. Maaseutumaiseen asumiseen soveltuvia suurehkoja tontteja ja raken-
nusmassojen väljähköä sijoittelua arvostetaan alueella. 

7.3 Maisema-, kulttuuri- ja luonnonympäristö 
Suunnittelualueella on vain vähän luontoarvoja sisältävää ympäristöä. Merkittävin luonnonympä-
ristö sijoittuu Vääräjoen ranta-alueille. Muilta osin kaava-alue on rakentunutta aluetta tai viljely-
käytössä olevaa peltoaluetta. Peltoalueita on kaavaratkaisussa tarkasteltu siten, että niitä on jä-
tetty maalaismaisemaa tukevaksi osaksi. Sillanrannassa, Vääräjoen varrelle osoitettavat uudet 
tontit sijoittuvat heinittyneelle peltoalueelle, joka on aiemmin ollut maa- ja metsätalouskäytössä. 
Kaava-alueella sijaitsevat viheralueet ovat pääosin luonnontilaisia 

Suojeltavia kohteita kaava-alueella on vähän. Kotiseutumuseon päärakennus on merkitty erilli-
sellä suojelumerkinnällä museorakennusten korttelialuemerkinnän lisäksi. Kirkko on jo sinänsä 
suojelun piirissä, ja ympäristönä hyvin hoidettu hautausmaa-alue tulee myös säilymään. Kirkko-
lailla suojellut kohteet on osoitettu omalla merkinnällään kaavakartalle. Hautausmaa-aluetta on 
kaavassa osoitettu laajemmin, kuin mitä hautoja alueella nykyisellään on. Hoidettu nurmikentän 
alue on kaavassa varattu hautausmaan laajenemisen alueeksi. Hautausmaan vierustalla olevan 
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sammaloituneen kiviaidan arvellaan säilyvän ilman erillistä suojelumerkintääkin. S-1 merkintä kat-
taa suojelutarpeen koko hautausmaan alueella. 

 
Kuva 30. Hautausmaa-alueen reunassa olevaa kiviaitaa (kuva Sanna Matkaselkä). 

7.4 Liikenne 
Kaavan muutoksella ja laajennuksella on vähäisiä vaikutuksia liikenteeseen. Monitoimikeskuksen 
rakennuttua koulukuljetukset ohjataan monitoimikeskuksen tontille. Koulukuljetusten lisäksi mo-
nitoimikeskuksen tontille kohdistuu todennäköisesti, muusta toiminnasta riippuen jonkin verran 
henkilöautoliikennettä sekä huoltoliikennettä. Samaan kortteliin osoitettu autopaikkojen kortte-
lialue mahdollistaa suurten tapahtumien yhteydessä ilmenevän paikoitustarpeen huomioimisen 
tulevaisuudessa, kun uusia paikoitusalueita rakennetaan. LPA sijainti mahdollistaa ajoneuvoliiken-
teen kahdesta suunnasta, mikä helpottaa ruuhkahuipun purkamista tapahtuma-aikoina. 

Kaavan yhteydessä tarkistetaan kaava-alueelle sijoittuvien kiinteistöjen liittymät ja osoitetaan tar-
peelliset ohjeelliset liittymän sijainnit. Tarkoituksena on luoda katukuvasta yhtenäinen ja ennen 
kaikkea turvallinen ohjeistamalla liittymien sijainti kaavassa. 

7.5 Sosiaaliset vaikutukset 
Kaavamuutoksen ja -laajennuksen sosiaaliset vaikutukset liittyvät kaavan mahdollistamiin tekijöi-
hin. Uusien tonttien myötä Raution tonttitarjonta pysyy monipuolisena ja tarjoaa näin ollen puit-
teet asumiseen ja yrittämiseen aivan kyläkeskuksen tuntumassa.  

Koska kaavan laajennus lisää tonttitarjontaa, samalla mahdollisuus lapsiperheiden muuttamiseen 
alueelle kasvaa. Päiväkotien ja koulun käyttöaste kasvaa. Kalajoen kaupunki on tehnyt päätöksen 
16.12.2014 §130, että mikäli oppilasmäärä on ennustusjaksolla Raution, Kärkisen ja Typön alu-
eella noin 120 vuosiluokilla 0 – 6, käynnistetään Raution aluekoulun/monitoimitalon rakentami-
sen suunnittelu viimeistään vuoteen 2019 mennessä. Alueen asukkaille kaavanmuutoksen toteu-
tuminen tarkoittaa heidän olevan lähiympäristönsä muuttumista osittain merkittävästikin eri-
laiseksi. Tämä koskettaa erityisesti aiemmin toteutumattomien alueiden liepeillä asuvia sekä uu-
den monitoimikeskuksen ympäristöä, josta vanhat rakennukset puretaan pois. 
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7.6 Taloudelliset vaikutukset 
Kalajoen kaupunki on hankkinut maa-alueita kaavamuutoksessa mukana olevilta alueilta. Osa 
maanhankintaan käytetyistä kustannuksista on saatavissa takaisin mahdollisilla tontinmyyntitu-
loilla. Monitoimikeskuksen sijoittuminen kylätaajaman ytimeen aiheuttaa vanhan, käytöstä pois-
tuneen rakennuskannan purkamisiin. Tästä aiheutuu kaupungille kustannuksia. Myös suuri talou-
dellinen panostus tehdään uuden monitoimikeskuksen rakentamisen myötä. Uusia tontteja on 
pyritty sijoittamaan olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen, jolloin mm. katurakentamisen kus-
tannuksia saataisiin vähemmäksi. Yleinen paikoitusalue, jota ei voimassa olevan kaavan mukai-
sesti ole vielä rakennettu, voi monitoimikeskuksen toiminnan aloittamisen jälkeen tulla tarpeel-
liseksi rakentaa. 

8  A S E M A K A AVA N  TOT E U T U S  
Alueen toteutuksen seurannasta vastaa ensisijaisesti rakennusvalvontaviranomainen. Raution ky-
lätaajaman alueella ei ole laadittu erillisiä, rakentamista ohjaavia rakennustapaohjeita. 

 
Kalajoella 1.12.2020 

 

 

Kaavaselostukseen ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset: 

1. Päivitetty kuva 29, sivu 31. 

2. Päivitetty palvelurakennusten korttelialueen (P) pinta-ala ja rakennusoikeus, sivu 33. 

 



 

K A L A J O E N   K A U P UN K I  

 

R A U T I ON   A S EMAKAAVAN    

MUUTO S   J A   L A A J E NNU S  

 

OSALL I STUMIS ‐   JA  ARV IO INT ISUUNNITELMA  (OAS )  

1 1 . 1 . 2 0 1 2 / 1 8 . 2 . 2 0 1 9 / 1 . 1 0 . 2 0 1 9  

OSA L L I S TUMI S ‐   J A   ARV IO INT I SUUNN I T E LMAN   TARKO I TUS  

MRL 63 §:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia suunnitelma osallistumis‐ ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaa‐

van vaikutusten arvioinnista. Kaavahankkeen tullessa vireille OAS asetetaan nähtäville, jolloin osallisilla ja kuntalaisilla 

on mahdollisuus esittää mielipiteensä siinä esitetyistä osallistumis‐ ja vuorovaikutusmenetelmistä ja kaavan vaikutusten 

arvioinnista. OAS:n nähtävillä olosta ilmoitetaan kaupungin ilmoituslehdessä ja virallisella ilmoitustaululla sekä maan‐

omistajille ja muille osallisille kirjeitse. OAS on nähtävillä myös Kalajoen kaupungin internet‐sivuilla osoitteessa www.ka‐

lajoki.fi. 



 

K AAVO I T ETTAVA  A LUE   J A  HANKKEEN   TAVO I T TEET      

Raution asemakaavan muutos kohdistuu aivan Raution kyläkeskustan ydinalueelle ja siitä etelään Vääräjoen ranta‐alu‐

eelle. Asemakaavan laajennus koskee tilaa 208‐415‐4‐295, joka on Kalajoen kaupungin omistuksessa sekä tilaa 208‐415‐

3‐47,  joka on yksityisessä omistuksessa. Tavoitteena on osoittaa uudelle monitoimikeskukselle paikka aivan Raution 

kyläkeskuksen ytimeen. Monitoimikeskukseen on tarkoitus sijoittaa alakoulu, luokat 1‐6 sekä tiloja harrastetoiminnoille. 

Samalla tarkastellaan laajemmin keskustaa ympäröiviä alueita yhdyskuntarakennetta tiivistäen ja mahdollisuuksien mu‐

kaan osoittaa uusia hyviä asuinrakennuspaikkoja lähelle kyläkeskuksen palveluita.      

A S EMAKAAVO I TUSTA  OH JAAVAT   SUUNN I T E LMAT  

Suunnittelua ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä voimassa olevat maakuntakaavat. Raution alueella 

ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa, joten asemakaavaa varten on laadittu kaavarunkotarkasteluun perustuva kehittä‐

missuunnitelma vuonna 2011 (Airix Ympäristö). Suunnittelun lähtöaineistona hyödynnetään edullisuusvyöhyketarkas‐

telua (Plandea Oy, 2019). Suunnitelmat esitetään kaavaselostuksessa. 

K AAVAN   S E LV I T YK SET  

Asemakaavahankkeessa  huomioidaan  aikaisemmissa  asemakaavahankkeissa  laadittuja  selvityksiä.  Tarvittavilta  osin 

tehdään alueellisia selvityksiä. Alimmista rakentamiskorkeuksista on Pohjois‐Pohjanmaan ELY‐keskuksen lausunto vuo‐

delta 2011. Selvitykset esitetään kaavaselostuksessa.  

O SA L L I S E T   J A   V I RANOMA I S YHTE I S T YÖ  

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 kaavan valmisteluaineistosta tai jättää muis‐

tutuksia kaavaehdotuksesta. Viranomaisia ovat mm. P‐P ELY‐keskus, P‐P liitto, P‐P museo, Jokilaaksojen pelastuslaitos 

sekä Kalajoen kaupungin tekninen‐ ja ympäristölautakunta. Muita toimijoita alueella ovat Kalajoen seurakunta, Elisa Oy, 

Korpelan Voima, Vesikolmio Oy sekä Osuuskunta Valkeavesi ja muut alueella toimivat yritykset. Alueella toimivia yhdis‐

tyksiä ovat mm. Raution kirkonkylän Nuorisoseura ry, Raution kisailijat ry, Raution kyläyhdistys ry, Raution Kotiseutuyh‐

distys, Raution maa‐ ja kotitalousnaiset sekä Raution Seudun Rauhanyhdistys ry. Viranomaisneuvottelun tarve selvite‐

tään ennen luonnosvaiheen valmistelua (MRL 66 § ja MRA 26 §).  

V A I KUTUSTEN   S E LV I T TÄM INEN   J A   ARV IO INT I  

Maankäyttö‐ ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitte‐

luun. Raution keskustan asemakaavan muutoksen osalta arvioidaan hankkeen vaikutuksia mm. kyläkeskustan toimin‐

nallisuuteen ja turvallisuuteen, kyläkuvaan, maisemaan, yhdyskuntarakenteeseen, ympäristöön sekä teknisen huollon 

järjestämiseen. 

KAAVAN  A I KATAULU  

Kaava on käynnistetty kaupunginhallituksen päätöksellä 14.2.2011 ja kaavahanke laitetaan vireille keväällä 2019. Val‐

misteluaineisto asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi syksyllä 2019 ja aineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta. 

Kaavaehdotus on tavoitteena asettaa nähtäville 30 päivän ajaksi alkuvuodesta 2020. Kaupunginvaltuuston hyväksymis‐

käsittely on ajoitettu keväälle 2020.  

   Y HTEY ST I EDOT  
Kaavoituspäällikkö      Nina Marjoniemi  044 4691 225 

Kaavoitusteknikko      Terho Männistö   044 4691 222 

Kaavasuunnittelija      Sanna Matkaselkä  044 4691 450 

E‐mail: etunimi.sukunimi@kalajoki.fi                      www.kalajoki.fi 
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Kuva 1. Ote Pohjois‐Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavakartasta. 

 

Kuva 2. Ote Pohjois‐Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta (lainvoimainen). 

 

Kuva 3. Ote Pohjois‐Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavasta (lainvoimainen). 



 

 

Kuva 4. Ote Pohjois‐Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavasta (hyväksytty maakuntavaltuustossa 11.6.2018). 

 

Kuva 5. Ote kehittämissuunnitelmasta (Airix Ympäristö, 2011). 

   



 

 
 

 

 

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

joen kaupunginvaltuuston 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 kaupun‐

ginhallitus. Yleiskaavan laatimisesta ja hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Kaavojen valmistelusta 

vastaa kaavoitus‐ ja elinvoimalautakunta. Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavoitustyön 

edetessä. 
 

1. KAAVAN VIREILLETULO JA OSALLISTUMIS‐ JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

MRL 63 § 

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

pungin kotisivuilla ja kirjeitse kaava‐alueen maanomistajille (asemakaavoissa).  
 

2. KAAVAN VALMISTELU‐ ELI LUONNOSVAIHE 

MRL 62 §, MRA 30 § 

Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen asetetaan julkisesti nähtäville palautteen saamiseksi  ja siitä pyyde‐

tään lausunnot viranomaisilta. Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin kotisi‐

vuilla  ja asemakaavoissa myös kirjeitse kaava‐alueen maanomistajille. Nähtävilläoloaikana kaavaluonnok‐

sesta  voi  jättää  mielipiteitä.  Ensimmäinen  viranomaisneuvottelu  järjestetään  tarvittaessa  valmisteluvai‐

heessa. 
 

3. KAAVAEHDOTUS 

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

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville kaavoitus‐ ja elinvoimalautakunnan päätöksellä, ja se on julkisesti näh‐

tävillä 30 päivän ajan. Ehdotuksen nähtävilläolosta  ilmoitetaan paikallislehdessä, kaupungin kotisivuilla  ja 

asemakaavoissa kirjeitse kaikille kaava‐alueen maanomistajille. Kaupunkilaisilla ja osallisilla on mahdollisuus 

tehdä kaavasta kirjallinen muistutus kaavan nähtävilläoloaikana. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot 

(MRA 28 §). Kalajoella muistutukset käsittelee kaavoittaja sekä kaavoitus‐ ja elinvoimalautakunta. Muistu‐

tuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kaupungin perusteltu kannanotto esitet‐

tyyn mielipiteeseen. Tarvittaessa ehdotusvaiheessa voidaan järjestää viranomaisneuvottelu.  
 

4. KAAVAN HYVÄKSYMINEN 

MRL 52 § (ak), 37 § (yk) ja 67 § 

Kaupunginvaltuusto käsittelee kaavan hyväksymistä kaupunginhallituksen esityksestä. Hyväksymispäätök‐

sestä kuulutetaan paikallislehdissä ja kaupungin internetsivuilla. Kaavan hyväksymistä koskevasta päätök‐

sestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytä‐

neet. Kaavan hyväksymisestä voi valittaa Pohjois‐Suomen hallinto‐oikeudelle. Pohjois‐Pohjanmaan ELY‐kes‐

kus voi tehdä kaupungille oikaisukehotuksen valitusajan kuluessa.   
 

5. KAAVAN VOIMAANTULO 

MRA 93 § 

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

 

KALAJOEN KAAVOITUSPROSESSI 





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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1 JOHDANTO 
Kalajoen kaupunki on aloittanut Raution kyläkeskustan asemakaavan muutoksen kaavoitustyön 
vuonna 2019. Asemaakaavan muutoksen tavoitteena on päivittää 
kaava vastaamaan paremmin nykyistä tilannetta sekä mahdollistamaa keskustaan monitoimi-
keskuksen rakentaminen ja Vääräjoen eteläpuolelle yksityisten hoivapalveluiden alue. 

Osana kaavan vaikutuksien selvittämistä alueelle on toteutettu luontoselvitys vuonna 2020. 
Luontoselvityksen maastotyöt ja raportoinnin suorittivat Tuomas Väyrynen ja Mikko Saviranta 
Envineer Oy:stä. Luontoselvitysalueen rajaus keskittyi Raution kyläkeskukseen ja sen 
lähiympäristöihin (Kuva 1). Selvitysalueen pinta-ala on noin 37 ha, mutta eliöryhmistä riippuen on 
hieman vaihtelua siinä, kuinka laajalti selvityksiä on tehty.  

 
Kuva 1. Luontoselvitysalueen rajaus. 

Luontoselvitys sisälsi linnustoselvityksen, kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen sekä EU:n 
luontodirektiivin liitteen I Iajeista erityisesti lepakoiden kartoittamisen. Lisäksi selvityksen 
yhteydessä tarkasteltiin laji.fi -portaalista löytyvät havainnot. Tietokannasta ei löytynyt merkittäviä 
havaintoja (tarkistettu 17.9.2020).  



 

 

2 LINNUSTO 
Raution kylän luontoselvitysalueelta laskettiin linnusto kartoitusmenetelmällä 29.5.2020. 
Menetelmässä havainnointiin kaikki alueella esiintyvät linnut ja pyrittiin saamaan selville 
havaittujen yksilöiden mahdollinen pesiminen alueella. Lisäksi alueen linnusto laskettiin myös kesä- 
ja heinäkuussa. Kyläkeskuksen alue on tiiviisti asutettua ja linnuille sopivia elinympäristöjä (pl. ns. 
kulttuurilinnut) on vain vähän.  

Raution kylän linnusto (taulukko 1) on tyypillistä maaseutukylän kulttuuri- ja viljelysympäristöjen 
linnustoa. Selvitysalueella vuorottelevat pihapiirit, pienet pellot ja metsiköt sekä Vääräjoen rannan 
elinympäristöt. Elinympäristöjen kirjo on siis melko monipuolinen, mikä näkyy linnustossa. 
Linnustossa hallitsevat tavanomaiset metsälajit, jotka viihtyvät myös asutetuilla seuduilla (kuten 
peippo, pajulintu ja vihervarpunen) ja toisaalta tyypilliset kulttuuriympäristön lajit (varpunen, 
pikkuvarpunen, kirjo- ja harmaasieppo sekä haarapääsky). Pienillä kylän tuntumassa olevilla pelloilla 
tavattiin isokuovi ja töyhtöhyyppä sekä Vääräjoen rannoilla rantasipi ja pajusirkku.  

Yhteensä alueella tavattiin pesintään viittaavasti 30 lintulajia, joista osa ei välttämättä pesi juuri 
kartoitetulla alueella. Niistä kahdeksan lajia on mainittu uudessa vuoden 2019 Suomen lajien 
uhanalaistarkastelussa eli ns. punaisessa kirjassa (Punainen kirja 2019). Näistä merkittävimpiä ovat 
erittäin uhanalaisiksi arvioidut varpunen ja viherpeippo sekä vaarantuneiksi luokitellut haarapääsky 
ja töyhtötiainen. Lisäksi silmälläpidettäksi (NT) luokitelluista lajeista havaittiin kuovi, västäräkki, 
harakka ja punavarpunen. Töyhtötiaista lukuun ottamatta mainitut lajit ovat tyypillisiä maaseutujen 
kulttuuriympäristöjen lajeja. EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeja ei havaittu, mutta Suomen 
kansainvälisiä suojelun vastuulajeja löydettiin kolme (kuovi, rantasipi ja leppälintu).   

Taulukko 1. Selvitysalueella ja sen tuntumassa havaitut pesimälinnut (selitteet: U = uhanalaisuus, D = Lintudirektiivin liitteen I laji, V 
= Suomen kansainvälinen suojelun vastuulaji, EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantuntu ja NT = silmälläpidettävä). 

Laji 
 

Parimäärä alueella U D V 

Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 1 
   

Kuovi Numenius arquata 1 NT 
 

x 
Rantasipi Actitis hypoleucos 1 

  
x 

Lehtokurppa Scolopax rusticola 1 
   

Västäräkki Motacilla alba 2 NT 
  

Haarapääsky Hirundo rustica 3 VU 
  

Leppälintu Phoenicurus phoenicurus 2 
  

x 
Rautiainen Prunella modularis 1 

   

Punakylkirastas Turdus iliacus 5 
   

Räkättirastas Turdus pilaris 15 
   

Lehtokerttu Sylvia borin 3 
   

Pajulintu Phylloscopus trochilus 10 
   

Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 5 
   

Harmaasieppo Muscicapa striata 5 
   

Sinitiainen Parus caeruleus 3 
   

Talitiainen Parus major 5 
   

Naakka Corvus monedula 0 
   



 

 

Harakka Pica pica 2 NT 
  

Varis Corvus corone 1 
   

Pikkuvarpunen Passer montanus 5 
   

Varpunen Passer domesticus 5 EN 
  

Hernekerttu Sylvia curruca 1 
   

Tiltaltti Phylloscopus collybita 1 
   

Töyhtötiainen Lophophanes cristatus 1 VU 
  

Punavarpunen Erythrina erythrina 1 NT 
  

Vihervarpunen Carduelis spinus 5 
   

Peippo Fringilla coelebs 10 
   

Viherpeippo Chloris chloris 1 EN 
  

Keltasirkku Emberiza citrinella 2 
   

Pajusirkku Emberiza schoeniclus 1 
   

3 EU:N LUONTODIREKTIIVIN LIITTEEN IV (A) -LAJIT 
3.1 Lepakot  
Suomesta tunnetaan tällä hetkellä 13 lepakkolajia, joista kaikki ei-muuttavat lajit käyttävät 
yksinomaan tai lähes yksinomaan metsiä lisääntymiseen, ruokailualueina tai päiväpiilotteluun. 
Suomessa kaikki lepakkolajit ovat rauhoitettuja ja kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) 
lajeihin, mikä suojaa lajien lisääntymis- ja levähdyspaikat kaikenlaiselta häirinnältä.  

Lepakkokartoitukset tehdään hyödyntäen niiden kuunteluun tarkoitettua laitetta eli 
lepakkodetektoria. Laite muuntaa lepakoiden lähettämät ultraäänet ihmiskorvin kuultaviksi ääniksi. 
Lajit ovat useimmiten erotettavissa tämän äänen perusteella toisistaan. Kartoittamista voidaan 
tehdä joko aktiivimenetelmällä, missä kartoittaja kulkee selvitettävällä alueella tai 
passiivimenetelmällä, missä laite sijoitetaan maastoon ja jätetään havainnoimaan ohilentäviä 
lepakoita pitemmäksi aikaa. Lisäksi lepakoiden osalta voidaan kartoittaa mahdollisia lisääntymis- ja 
levähtämispaikkoja, kuten esim. luolia ja louhikoita, vanhoja rakennuksia ja kellareita tai kolopuita.  

Kartoituksen tulosten perusteella hankealueen lepakkoalueet voidaan arvottaa kolmeen luokkaan; 
I, II ja III Suomen Lepakkotieteellisen yhdistyksen ohjeistuksen mukaisesti (Liukko ja Kyheröinen 
2014). Luokitteluun otetaan mukaan vain selkeät keskittymät eli lepakkojen säännöllisesti 
käyttämät ruokailualueet sekä lisääntymis- ja levähdyspaikat. Luokka I on luokista arvokkain.  

 Luokka I: Lisääntymis- tai levähdyspaikka 
o Ehdottomasti säilytettävä, hävittäminen tai heikentäminen 

luonnonsuojelulaissa (1096/1996) kielletty 
 Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti 

o Alueen arvo lepakoille huomioitava maankäytössä  
 Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue 

o Maankäytössä mahdollisuuksien mukaan huomioitava alueen arvo lepakoille. 

Hankealueen lepakoita selvitettiin aktiivikartoitusmenetelmällä kesä-, elo- ja syyskuussa 2020. 
Ultraäänitallentimina käytettiin älypuhelimeen liitettävää ultraäänimoduulia (Wildlife Acoustics 



 

 

Echo Meter Touch 2 PRO) sekä ultraäänidetektoria (Phoenix CIEL-EAM CE 401).  Kartoitusta 
toteutettiin yhteensä 3 iltaa/yötä. Kartoitusten yhteydessä havaittiin useita pohjanlepakoita 
(Eptesicus nilssonii). Havaitut pohjanlepakot saalistivat pääsääntöisesti Raution kyläkeskuksen piha-
alueilla, ja piha-alueiden voidaankin olettaa olevan tärkeitä saalistusalueita alueella tavattaville 
pohjanlepakoille. Kuitenkaan selkeitä tärkeitä ruokailualueita tai siirtymäreittejä (luokka ll) ei voida 
varmuudella osoittaa. Havaitut saalistusalueet ja ohilentoalueet voidaan luokitella luokkaan lll, muu 
lepakoiden käyttämä alue. 

Mahdollisten lisääntymis- ja levähdyspaikkojen (luokka l) osalta keskityttiin Raution urheilukentän 
viereisiin rakennuksiin. Rakennuksista etsittiin sekä suoria lepakkohavaintoja että muita merkkejä 
(mm. lepakoiden papanoita, mahdollisia hajuja sekä esim. kynsien raapimisjälkiä mahdollisilta 
kulkureiteiltä) lepakoiden oleskelusta rakennuksessa erilaisten apuvälineiden avulla. Näistä 
rakennuksista ei kuitenkaan löydetty merkkejä lepakoista eikä havaittu yhtään lähtevää lepakkoa. 
Aikaisempiin selvityksiin pohjautuen (ks. Kanckos 2015) alueella tavattavat pohjanlepakot käyttävät 
todennäköisesti Kannuksentien varressa olevaa autiotaloa sekä mahdollisesti Raution kirkkoa 
lisääntymis- ja levähdyspaikkoinaan (Kuva 2).  

 
Kuva 2. Alueella havaitut pohjanlepakot sekä niiden lisääntymis- ja levähdyspaikka.  

3.2 Liito-orava 
Liito-orava (Pteromys volans) on Suomessa vaarantunut (VU), luonnonsuojelulain nojalla 
rauhoitettu laji. Luontodirektiivin mukaan liito-orava on yhteisön tärkeänä pitämä eläinlaji (liitteen 



 

 

IV(a) -laji) ja EU:n alueella liito-orava esiintyy Suomen lisäksi vain Virossa. Liito-oravan lisääntymis- 
ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty. Laji 
suosii vanhoja, kuusivaltaisia sekametsiä ja se kärsii kolopuiden, erityisesti vanhojen haapojen, 
vähenemisestä. Merkittävin syy liito-oravan uhanalaisuuteen on metsätalous (Jokinen 2012: 60).  

Alueella havainnoitiin liito-oravan elinympäristöjä muiden maastokäyntien yhteydessä. 
Selvitysalueella ei esiinny liito-oravaa eikä liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä sijainnut 
hankealueella. 

3.3 Viitasammakko 
Viitasammakko on luontodirektiivin liitteen IV(a) -laji. Lajin lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat 
luonnonsuojelulain nojalla suojattuja ja niiden hävittäminen tai heikentäminen ovat kiellettyjä. Lajin 
lisääntymis- ja levähdyspaikkoja uhkaavat pääasiassa elinympäristöjen häviäminen ja vesistöjen 
laadun heikkeneminen. Laji suosii jonkin verran rehevämpiä vesistöjä kuin tavallinen sammakko eli 
ruskosammakko. Viitasammakko on hyvin tavanomainen laji Perämeren merenrantaniityillä ja 
rannikkoalueen pienvesissä.  

Lajin kartoittaminen tapahtuu kutuaikaan suoritettavalla kutuääntelyn kuuntelukartoituksena. Kutu 
tapahtuu keväällä lumien sekä jäiden sulettua ja vesien jonkin verran lämmettyä. Parhaiden 
kutuääntelyä kuulee iltayöstä ja yöllä muun luonnon ollessa rauhallinen. Laji saattaa äänellä myös 
lämpiminä päivinä auringon lämmittäessä matalia rantavesiä. Oikea-aikaisesti suoritettu 
kutuääntelyn kartoitus antaa luotettavan kuvan lajin esiintymisestä.  

Viitasammakon esiintymistä havainnoitiin muiden maastokäyntien yhteydessä toukokuussa. 
Tarkastellulla alueella ei sijaitse viitasammakolle tärkeitä lisääntymis- tai levähdyspaikkoja.  

4 LUONTOTYYPIT JA KASVILLISUUS 
4.1 Kartoitusmenetelmä  
Hankealueen luontotyypit ja kasvillisuus ovat voimakkaasti ihmistoiminnan muokkaamia eikä 
luonnontilaisia alueita juurikaan ole. Hankealueen metsät ovat pääsääntöisesti pienialaisia karuja 
männiköitä, ja ihmistoiminnasta (rakentaminen, ojitus, metsätalouskäyttö) johtuen 
kasvillisuudeltaan muuttuneita. Selvitysalueen läpi kulkevan Vääräjoen rantakasvillisuus on myös 
muuttunut läheisen pientalorakentamisen myötä, joka on havaittavissa muun muassa haitallisen 
vieraslajin, jättipalsamin (Impatiens glandulifera), voimakkaana leviämisenä.  

Maastokartoituksissa havainnointiin kunkin kohteen luontotyyppi, luonnontilaisuus, tehtiin 
mahdollinen karttarajaus ja arvioitiin kohteen suojelulliset arvot. Suojelullisesti arvotettuja kohteita 
ovat mm: 

 luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset luontotyypit 
 vesilain 2. luvun 11 §:n suojellut pienvesikohteet 
 metsälain 10 §:n erityisen tärkeät elinympäristöt 



 

 

 Suomessa uhanalaiseksi luokitellut luontotyypit (vain luonnontilaiset tai 
luonnontilaisen kaltaiset luontotyypit) 

 luontoarvojen puolesta muuten arvokkaat kohteet 

4.2 Tarkastellut luontotyypit 
4.2.1 Metsät ja puustoiset suo 
Tarkastellun alueen ainoa selkeästi metsäisempi kohde on Alavieskan tien varrelle sen eteläpuolelle 
sijoittuva metsä. Metsä on pääosin tavanomaista kuivahkoa mäntykangasta, joka on 
luontoarvoiltaan vaatimaton (kuvio 1). Metsän koillisosassa sijaitsee pienialainen isovarpuräme 
(kuvio 2). Kohteen valtapuulajina on mänty, jonka seassa kasvaa yksittäisiä koivuja. Kenttäkerroksen 
lajisto muodostuu tiheään kasvavasta suopursusta (Rhododendron tomentosum) (Kuva 3), jonka 
seassa kasvaa vaiveroa (Chamaedaphne calyculata), juolukkaa (Vaccinium uliginosum) ja mustikkaa 
(Vaccinium myrtillus). Pohjakerroksen lajisto muodostuu pääasiassa rämerahkasammaleesta 
(Sphagnum angustifolium) ja seinäsammaleesta (Pleurozium schreberi).  

Hieman alkuperäistä metsäkasvillisuutta on jäljellä myös kirkon pohjoispuolella olevan 
yhdistysrakennuksen ympäristössä. Käytännössä tämä kuitenkin voidaan luokitella alueen 
toimintojen pihapiiriin kuuluvaksi. 

 
Kuva 3. Selvitysalueen koillisosan isovarpurämettä. 



 

 

4.2.2 Vääräjoen jokivarsi 
Vääräjoen jokivarren kasvillisuus on yhdistelmä tavanomaista rantakasvillisuutta ja häiriötekijöistä 
hyötyvää ojien ja pientareiden kasvillisuutta. Vääräjoen itäpuolella, tien 774 läheisyydessä, kasvaa 
vaihdellen mm. nokkosta (Utrica dioica), puna-apilaa (Trifoloium pratense) ja hiirenvirnaa (Vicia 
cracca). Itäpuolella lähempänä jokivartta kasvillisuus vaihdettu kohti tavanomaisempaa 
jokivarsikasvillisuutta ja mm. ranta-alpi (Lysimachia vulgaris) sekä järvikorte (Equisetum fluviatile) 
yleistyvät. Vääräjoen ylittävän sillan alapuolella, kosken rannalla on kapeana vyöhykkeenä rehevää 
puustoista rantatörmän metsää. Kapea ja valoisa metsävyöhyke on paikoin pahoin umpeenkasvanut 
suurikokoisen ruohoston vallatessa joen penkat kokonaan.  

 
Kuva 4. Vääräjoki. 

Vääräjoen sillan yläpuolisella rannalla kapea rantavyöhyke rajautuu käytössä oleviin peltoihin. 
Rantavyöhyke on enimmäkseen umpeenkasvanutta viitaa, mutta paikoin tavataan hieman 
avoimempia rantatörmän laikkuja, joilla kasvaa mm. ahomansikkaa (Fragaria vesca), lillukkaa (Rubus 
saxatilis), päivänkakkaraa (Leucanthemum vulgare) ja kissankelloa (Campanula rotundifolia).  

Huomionarvoisin havainto on keltakurjenmiekan (Iris pseudacorus) esiintyminen jokivarressa. Lajilla 
tavattiin ainakin kaksi kasvustoa rantavyöhykkeessä (Kuva 5). Keltakurjenmiekka on rauhoitettu 
Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnissa ja tulee huomioida maankäytössä. Lisäksi 
jokivarren kasvillisuudesta on hyvä nostaa esille myös myrkkykeison (Cicuta virosa) esiintymät sekä 
jättipalsamin (Impatiens glandulifera) voimakas levittäytyminen pitkin jokivartta. 



 

 

 
Kuva 5. Luontoselvitysalueen kasvillisuus ja luontotyypit sekä keltakurjenmiekan esiintymisalueet.  

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Raution kylän alueelle vuonna 2020 tehdyssä luontoselvityksessä ei havaittu suojeltavia 
luontotyyppejä tai kasveja, eikä alueella ole myöskään metsälain, vesilain tai luonnonsuojelulain 
mukaan suojeltavia kohteita. Alueen linnusto on tyypillistä maaseutujen kulttuuriympäristön lajeja 
ja alueella tavatut uhanalaiseksi luokiteltujen lintujen elinehtoihin laaditulla kaavalle ei ole 
heikentäviä vaikutuksia. Alueella ei ole liito-oravia, eikä sopivia lisääntymis- tai levähdysalueita 
viitasammakoille. Lepakoista alueella esiintyy pohjanlepakoita ja ne käyttävät kyläalueen 
puoliavoimia pihapiirejä saalistusalueenaan. Urheilukentän laidalla olevien rakennusten ei havaittu 
olevan kuitenkaan niiden asuttamia eli niissä ei ole lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikkaa. 
Alueen kasvillisuus ja luontotyypit ovat tavanomaisia ja uhanalaisia lajeja ei tavattu. Vääräjoen 
rannalla kasvaa rauhoitettua keltakurjenmiekkaa, mutta lajin esiintymiseen ei laaditulla kaavalla ole 
vaikutusta.  

Jättipalsami muodostaa Vääräjoen rannoilla paikoin jo isoja kasvustoja. Lajin leviämiseen on syytä 
kiinnittää alueella jatkossa huomioita.  
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1. Perustiedot

Tarkastusalue: Kalajoen Raution asemakaavan muutosalueen pohjoispuolella olevan Petäjistön alue, pinta-
ala noin 0,2 ha
Tilaajat: Kalajoen kaupunki 
Hankeomistaja: Kalajoen kaupunki
Inventoinnin laji: Tarkastus
Kenttätyöaika:  15.6.2020 yhteensä 0,3 kenttätyöpäivä 
Karttanumerot: TM35 FIN Q4231L

 vanha yleislehtijako, 2431 01
Korkeus:  n. 60-66m mpy 
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-TM35 FIN -tasokoordinaatisto 
Kopio raportista: Museoviraston arkisto (digitaalinen ja paperikopio), Pohjois-Pohjanmaan museo 

    (digitaalinen kopio)
Inventointilöydöt: -
Aiemmat tutkimukset: (lähialueet) 
M. Torvinen, inventointi 1979
H.-P, Schulz, inventointi 2016
Aiemmat löydöt: -

Yleiskartta. Tarkistettu alue merkitty punaisella ympyrällä. Vuoden 2016 asemakaava-alue rajattu mustalla katkoviivalla,
vuoden 2020 muutosalue rajattu violetilla viivalla. Maanmittauslaitoksen peruskarttarasteri 1:20 000,
6/2020.    
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Tarkastuksen tausta

Museovirasto on antanut lausunnon 24.4.2019 (MV/98/05.02.00/2019) asemakaavan muutoksen osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä.  
Kalajoen kaupungin lausuntopyynnöstä Museovirasto on lausunut asiasta vielä 08.11.2019, 
MV/98/05.02.00/2019. Ote lausunnosta:

’Museovirasto  on  tuolloin  lausunnossaan  todennut,  että  kaavamuutoksen  rajauksen  pohjoisreunan
metsämaastossa  on  laserkeilausaineistoissa  erottuva  anomalia,  joka  Museoviraston  arvion  mukaan  voi
viitata  kivikautiseen  asumuspainanteeseen  tai  vaihtoehtoisesti  paljon  myöhempään  historiallisen  ajan
rakenteeseen  (kohdassa  p=7108716  i=363789,  ETRSTM35FIN).  Kyseinen  anomalia  sijaitsee
muinaisrantakorkeudella,jolta  tunnetaan  kaava-alueen  länsipuolella  sijaitseva  kivikautinen  asuinpaikka
asumuspainanteineen (Varemmankangas mjrek.  1000029588).  Tästä syystä  ainakin  tämän yllä mainitun
alueen  arkeologinen  tarkastus  olisi  kaavamuutoksen  yhteydessä  tarpeellinen,  vaikka  varsinaisen
rakentamisen ei tässä vaiheessa tiedetä kohdistuvan alueeseen. kyseinen anomalia sijaitsee vain noin 40
metriä itään ko. kaavan itärajasta. Mikäli kyseessä on muinaisjäännös olisi myös sen laajuus saatava selville
kaavoitusta silmällä pitäen.’

Kartta 2. Rinnevarjoste; anomalia merkitty nuolella. MML:n laserkeilausaineisto 6/2020

Tarkastuksen tulos

Alueen maaperä on hyvin kivistä hietamoreenia, maanpintaa on pitkälti muokattu (maa-aineksen nosto vie-
reiselle tasanteelle). Lidar-anomaalia on noin 5 m pitkä ja 3 m leveä painanne, joka on luonnollinen. Törmä
painanteen eteläpuolella on syntynyt maa-ainesoton takia. Kairauksessa havaittiin luonnollista maannosta,
usein maanpinnassa oli muokkauksen takia ohuen humuskerroksen alla mineraalimaata. Koekuoppia/-pisto-
ja ei onnistuttu tekemään runsaiden kivien takia.

Alueella ei havaittu muinaisjäännöksen merkkejä tai muun asumistoiminnan jälkiä, maaperän takia alue ei
ole ollut sopivaa esihistorialliselle tai historialliselle asuinpaikalle.
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    Kuva 1, painanne kuvattu luoteeseen.

    Kuva 2. Maa-ainesottoalue painanteen eteläpuolella.
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1. Pohjois‐Pohjanmaan elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus 

Alueidenkäyttö ja kulttuuriympäristöt: 
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on osoittaa suunnitellulle monitoimikeskukselle sijainti Rau‐
tion kyläkeskuksessa. Kaava‐alueelle on suunniteltu sijoittuvan myös yksityinen palveluasumisen 
yksikkö. Lisäksi kaavoituksen yhteydessä tarkastellaan laajemmin kyläkeskusta ympäröiviä alueita 
yhdyskuntarakennetta tiivistäen sekä mahdollisuuksien mukaan osoitetaan uusia rakennuspaikkoja 
kyläkeskuksen läheisyydestä. Tavoitteita olemassa olevan kyläkeskuksen ja sen palvelujen kehittä‐
misestä asemakaavoituksen keinoin voi pitää hyvänä. 

ELY‐keskukselle tiedoksi tulleissa museoviranomaisten lausunnoissa on esitetty huomioon otetta‐
via  näkökohtia.  Lausunnossa  esitetään  kaava‐alueen  pohjoisreunalla  olevan  anomalian  selvittä‐
mistä sekä Raution kirkon ja kellotapulin osoittamista asemakaavassa rakennuskohtaisilla sr‐suoje‐
lumerkinnöillä asianmukaisine suojelumääräyksineen ja maakunnallisesti merkittävän Raution ra‐
kennetun  kulttuuriympäristöalueen  aluerajaus  tulee  esittää  kaavakartalla. Museo  esittää  lisäksi 
kahden kaavaselostuksessa purettavaksi esitetyn rakennuksen (kahvila Juttutupa ja Raution nuori‐
soseurantalo) inventointia ennen kaavaehdotusvaihetta. Museoviranomaisten lausunnoissa maini‐
tut näkemykset tulee huomioida kaavan jatkotyössä. Raution kirkko ja tapuli ovat jo kirkkolain pe‐
rusteella suojeltuja rakennuksia, joten kohteiden merkitseminen suojelevalla kaavamerkinnällä on 
olemassa olevankin tilanteen näkökulmasta tarpeellista. 

Luonnonsuojelu 
Alueelle  on  vuonna  2015  laadittu  luontoselvitys,  jonka  kattavuus  on  huomattavasti  alle  puolet 
kaava‐alueesta. Kannuksentien kaakkoispuolen alueet sekä kirkon‐hautausmaan alue ja siitä poh‐
joiseen Rautiontien itäpuoleinen alue ovat vailla luontoselvitystä. Luontoselvitystä tulee täydentää. 

Luontoselvitys  sisältää  luontotyyppien,  kasvillisuuden  ja  pesimälinnuston  selvityksen  sekä  liito‐
orava‐  ja  lepakkoselvityksen. Luontoselvitys on pääpiirteissään asianmukaisesti  laadittu  ja maas‐
toselvitykset on tehty hyväksytyillä menetelmillä. Lepakkokartoitus perustuu ainoastaan kahteen 
havainnointikertaan, kun suositeltu vähimmäismäärä on kolme havainnointikertaa maastokauden 
aikana. Raportissa ei myöskään ole mainintaa ympäristöhallinnon tietojärjestelmissä olevien uhan‐
alaisten lajien havaintopaikoista. 
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Lepakkokartoituksessa on havaittu saalislennolla olevia pohjanlepakoita ja tehty havainto yhdestä 
luonnonsuojelulain 49 §:ssä tarkoitetusta lisääntymis‐ ja levähdyspaikasta, joka kuitenkin sijaitsee 
nykyisen kaava‐alueen ulkopuolella. Lepakkoselvitystä tulee täydentää luontoselvityksen ulkopuo‐
lisella kaava‐alueella vähintään kolmen havaintokerran detektorikartoituksella lepakoilla tärkeitten 
alueitten tunnistamiseksi. Lisäksi kaavamuutoksen myötä purettavaksi tulevista rakennuksista on 
asiantuntijatyönä  kartoitettava mahdolliset  lepakoitten  lisääntymis‐  ja  levähdyspaikat.  Lepakot 
ovat  luontodirektiivin  liitteen  IV(a)  tiukasti suojeltuja eläinlajeja,  joiden  lisääntymis‐  ja  levähdys‐
paikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 49 § nojalla kielletty.   

Rakentamattomien alueiden osalta, joihin kaavassa osoitetaan rakentamista, tulee selvittää mah‐
dolliset luontoarvot. 

Havaittujen lajien uhanalaisuutta koskevat tiedot tulee päivittää uusimman uhanalaisuusarvioinnin 
mukaisiksi. Laji.fi ‐järjestelmässä olevat mahdolliset lajihavainnot tulee tarkistaa. 

Luontoselvityksessä kuvattu Kannuksentien varressa oleva kuvio nro 7 on kuvauksen perusteella 
luonnon monimuotoisuuden kannalta paikallista merkitystä omaava kohde puuston, niittylaikun ja 
alueen halki virtaavan puron/ojan vuoksi. Kyseiselle paikalle on kaavassa osoitettu erillispientalojen 
korttelialueen (AO) tontti nro 1. Maastokartan mukaan tontti näyttää edelleen olevan rakentama‐
ton. ELY‐keskus suosittaa tällä kohtaa harkittavaksi viheralueen (VL) laajentamista Kannuksentien 
varteen ulottuvaksi. 

Ympäristönsuojelu: 
Kaava‐alueella sijaitsee kaksi maaperän tilan tietojärjestelmässä (MATTI) olevaa kohdetta. Kohteet 
ovat Sale Rautio sekä Esso Rautio. MATTI‐tietojärjestelmä sisältää tietoja sellaisista maa‐alueista, 
joilla nykyisin tai aikaisemmin harjoitetusta toiminnasta on saattanut päästä maaperään haitallisia 
aineita ja alueista, jotka on tutkittu tai kunnostettu. Kaavaselostuksesta ei käy tarkemmin esille tie‐
toja MATTI‐rekisterin kohteista tai laajuudesta. Kaavaselostusta tulisi täydentää tältä osin. 

Sale Rautio ‐kohteessa sijainnut polttoaineen jakelutoiminta on lopetettu ja maaperää puhdistettu 
vuonna 2013 siten, ettei kohteeseen ole jäänyt ohjearvojen ylittäviä haitta‐aineiden pitoisuuksia. 
Siten kohteelle ei ole myöskään jäänyt sellaisia maankäyttörajoitteita, jotka tulisi osoittaa asema‐
kaavassa. 

Esso Rautio  ‐kohde on Matti‐rekisterissä osoitettu vielä toiminnassa olevana kohteena. Kohteen 
tiedot eivät ilmeisesti siten ole ajantasaiset, eikä kohdetta ole tutkittu tai ainakaan ELY‐keskukselle 
toimitettu tietoja mahdollisista tutkimuksista. Kaavaluonnos mahdollistaisi kohteen käyttötarkoi‐
tuksen asuin‐,  liike‐  ja/tai toimistorakentamiseen (AL). Kohde on syytä merkitä kaavaan sopivalla 
merkinnällä siitä, että kohteen maaperä on tutkittava ja mahdollisesti pilaantunut maaperä puhdis‐
tettava ennen rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä tai nykyisten rakennusten käyttötarkoituksen 
muuttamista. 

Tulvariskien hallinta: 
ELY‐keskus on antanut kaupungin pyynnöstä ennakkolausunnon alimmista rakentamiskorkeuksista 
kaava‐alueella 6.3.2019. Kaavakartan kaavamääräyksissä ja kaavaselostuksessa mainittujen kortte‐
leiden alimpia rakentamiskorkeuksia tulisi korjata vastaamaan ELY‐keskuksen aiemmin annettuja 
lausuntoja seuraavasti: Korttelin 14 kohdalla alin sallittu rakennuskorkeus vaihtelee korttelin ala‐
virran puolelta ylävirran puolelle noin tasossa N2000 +57,07 m – 57,21 m, korttelien 26 ja 315 välillä 
noin tasossa N2000 +57,21 m ‐58,51 m ja korttelien 316 ja 317 välillä noin tasossa N2000 +58,81 m 
– 58,91 m. Alueella N60 ja N2000 korkeusjärjestelmien ero on noin +0,41 m. 

Liikenneverkko: 
Kaavan muutoksella on vähäisiä vaikutuksia liikenteeseen, kuten kaavaselostuksessa on todettukin. 
Kiinteistöjen liittymiä maanteihin on kaavaluonnoksessa melko tiheästi. Seututien 774 (Rautiontie) 
ja yhdystien 7720 (Alavieskantie) liittymässä olevalle AL‐tontille on osoitettu kaksi liittymää. Liitty‐
mänuoli yhdystieltä 7720 tälle tontille tulee poistaa. Käytännössä kyseinen  liittymä tulee poistaa 
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Perttulantien  toteuttamisen yhteydessä. Liikenneturvallisuustyössä on  tullut esille kevyen  liiken‐
teen väylän tarve seututien 774 (Sievintie) ja Yhdystien 7720 (Kannuksentie) varteen. Asemakaa‐
vassa olisi hyvä huomioida kevyen liikenteen väylien tilantarve. 

Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet: 
Jatkosuunnittelussa on syytä ottaa huomioon lausunnossa esitetyt huomiot. Viranomaisnäkemys‐
ten  huomioimiseksi  kaavahankkeessa  on  hyvä  järjestää  viranomaisneuvottelu  keskeisten  viran‐
omaisten  ja kunnan välillä ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. Kaavahankkeessa voi‐
daan järjestää lisäksi tarvittaessa työneuvotteluita. 

Vastine: Anomalia on tarkastettu kesällä 2020, raportti lisätään kaavaselostuksen liitteeksi. Selvi‐
tyksen perusteella kohde ei ole muinaismuistolailla suojeltava esiintymä. Rakennussuojelumerkin‐
töjä lisätään kaavakartalle esitetyn mukaisesti. Inventoitavaksi mainituille rakennuksille on myön‐
netty rakennusvalvontaviranomaisen toimesta purkuluvat. Lisätään kaavaselostukseen dokumen‐
tointia purettavista rakennuksista inventoinnin sijaan. 

Raution alueelle  laadittiin täydentävä  luontoselvitys kevään  ja kesän 2020 aikana  (Envineer Oy). 
Selvityksen perusteella ei alueelta  löytynyt  suojeltavia eläinlajeja. Keltakurjenmiekka on Pohjois‐
Pohjanmaan alueella rauhoitettu. Lisätään kaavakartalle luo ‐merkintä keltakurjenmiekan esiinty‐
misalueelle Vääräjoen ranta‐alueella.  

Vanhan Esson alueelle on kaavakartalle lisätty pilaantunut maa‐alue merkintä. Täydennetään kaa‐
vaselostukseen perustieto pilaantuneesta maa‐alueesta Raution keskustassa. Tulvariskikorkeudet 
on tarkistettu kaavakartalle esityksen mukaisina. Liittymänuolia on vähennetty kaavaehdotuksen 
valmistelussa ja Perttulantien linjaus muutettu seututien 774 kautta kuljettavaksi. Viranomaisneu‐
vottelu pidettiin 25.9.2020. 

2. Museovirasto 

Kaavamuutoksen  rajauksen  pohjoisreunan metsämaastossa  on  laserkeilausaineistoissa  erottuva 
anomalia,  joka Museoviraston arvion mukaan voi viitata kivikautiseen asumuspainanteeseen  tai 
vaihtoehtoisesti paljon myöhempään historiallisen ajan rakenteeseen. Kyseinen anomalia sijaitsee 
muinaisrantakorkeudella, jolta tunnetaan kaava‐alueen länsipuolella sijaitseva kivikautinen asuin‐
paikka asumuspainanteineen. Ainakin tämän yllä mainitun alueen arkeologinen tarkastus olisi kaa‐
vamuutoksen yhteydessä tarpeellinen. Kyseinen anomalia sijaitsee vaoin noin 40 metriä itään ko. 
kaavan itärajasta. Mikäli kyseessä on muinaisjäännös olisi myös sen laajuus saatava selville kaavoi‐
tusta silmällä pitäen. 

Esitetyt arkeologiset tutkimukset tulee suorittaa Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeiden 
mukaisesti.  

Vastine: Lausunnossa esille tuotu anomalia on tarkistettu kesällä 2020 Keski‐Pohjanmaan arkeolo‐
giapalvelun toimesta (Hans‐Peter Schulz). Tarkistuksen tuloksena todetaan, ettei alueella havaittu 
muinaisjäännöksen merkkejä tai muun asumistoiminnan jälkiä.  

Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavakartalle.  

3. Pohjois‐Pohjanmaan museo 

Raution asemakaavan muutos ja laajennusluonnoksen selostuksessa on selvitetty suunnittelualu‐
eella oleva kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennuskanta olemassa olevien inventointitietojen 
pohjalta. Alueella sijaitsevat maakunnallisesti merkittävät Raution kirkko ja kellotapuli tulee osoit‐
taa asemakaavassa  rakennuskohtaisilla  sr  suojelumerkinnöillä asianmukaisine  suojelumääräyksi‐
neen. Lisäksi asemakaavakartalla tulee osoittaa maakunnallisesti merkittävän Raution rakennetun 
kulttuuriympäristöalueen aluerajaus. 
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Uuden monitoimikeskuksen sijoituspaikalla sijaitsee nykyisin muun muassa funkistyylinen vanha lii‐
kerakennus (kahvila Juttutupa) sekä Raution nuorisoseurantalo. Ne on esitetty kaavaselostuksessa 
purettaviksi. Asemakaavan  tulee perustua riittäviin selvityksiin. Tähän perustuen suunnittelualu‐
eella olevista, mahdollista kulttuurihistoriallista arvoa omaavista rakennuksista tulee laatia inven‐
toinnit.  Pohjois‐Pohjanmaan museo  esittää,  että  kiinteistöistä  208‐415‐4‐98  (kahvila  Juttutupa) 
sekä 208‐415‐4‐21  (Raution nuorisoseurantalo)  laaditaan  inventointi  ennen  kaavan  ehdotusvai‐
hetta. 

Vastine: Lisätään kaavakartalle maakunnallisesti merkittävät Raution kirkko ja kellotapuli srk ‐suo‐
jelumerkinnöillä asianmukaisine suojelumääräyksineen. Lisätään myös maakunnallisesti merkittä‐
vän Raution rakennetun kulttuuriympäristöalueen aluerajaus kaavakartalle. 
Juttutupa (Rautiontie 1715) rakennukselle on myönnetty purkulupa 12.12.2019. Nuorisoseuranta‐
lolle (Kannuksentie 5) on myönnetty purkulupa 5.12.2019. Rakennusten inventointiin ei nähdä tar‐
vetta. Arvioiden kyläkuvaa risteysalueella, ei rakennuksilla nähdä olevan säilyttämisen kannalta ar‐
voa. Lisätään kaavaselostukseen dokumentointia purettavista rakennuksista inventoinnin sijaan.  
 

4. Elisa Oyj 

Elisa Oyj:llä ei ole huomauttamista otsikon asemakaavan muutokseen ja laajennukseen. Alueella on 
Elisa Oyj:n tietoliikennekaapeleita,  joiden olemassaolo tarvitsee alueella toimijoiden tiedostaa  ja 
huolehtia niiden riittävästä suojauksesta. Mikäli kaapeleita joudutaan siirtämään pitää siirron tar‐
vitsijan olla hyvissä ajoin yhteydessä Elisaan ja tilata ao. siirto. Siirrot ovat maksullisia. 

Vastine: Merkitään tiedoksi. 

 

5. Mielipide 1 

Esittäisin Raution asemakaavamuutokseen sellaista muutosta, että Sievintie 51  ja 59 väliin  jäävä 
puistokaistale muutettaisiin vain 3‐4 m leveäksi tie/kulkuväyläksi rantaan. Loppu alue muutettaisiin 
Sievintie 59 tontin  laajennukseksi. Koska tällaiset hoitamattomat puistoläntit vain  lisäävät haitta‐
kasvien lisääntymistä ja vähentävät viihtyisyyttä. 

Vastine: Liitetään voimassa olevan kaavan mukainen puistokaistale muistuttajan tonttiin kokonai‐
suudessaan. Koska Sievintie on ELY‐keskuksen hallinnoima tie, osoitetaan tontille ainoastaan yksi 
liittymän paikka. Tonttijärjestelyt tulee hoitaa siten, että tontille riittää yksi liittymä. 

 

Mielipide 2 

Vastustamme Raution kylään suunniteltua asemakaavan muutosta ja laajennusta kiinteistöllä Pa‐
jula suunnitellut kaavamuutokset. 

Korttelissa 309 kiinteistöllä Pajula suunniteltu ja esitelty kaavamuutos. Kiinteistön maa‐alueen kaa‐
voittaminen erillisiksi tonteiksi estää ja tuhoaa maatalousmaan käyttämisen nykyisen kaltaiseen vil‐
jelysmaan käyttöön. Toteutuessaan kaavoitus pilaa myös maalaismaiseman ilmeen, johon kuuluu 
oleellisesti harvahko, väljä rakentaminen, suurehkot tontti ja tilakoot. 

Raution keskustaajama on  rakentunut nykyiseen muotoonsa vuosikymmenien aikana, alueen  ja 
Raution kylän asukkaat ovat valinneet ja rakentaneet asuinpaikkansa asumisväljyyden ja asuintilan 
tarpeen vuoksi. 

Kaavamuutoksessa tulee ehdottomasti kunnioittaa olemassa olevaa vanhaa rakennuskantaa sekä 
nykyisiä tilarajoja, suunnitellun kaltaista kaavoittamista,  jossa kaavoitetaan kahden erillisen kiin‐
teistön maa‐alueita yhdistäen, ei hyväksytä. 

Rautiossa  on  runsaasti  Kalajoen  kaupungin  omistamaa  ja  kaavoittamaa  rakennusmaata  jäljellä, 
myös omakotirakentamiseen sopivaa. Myös yksityisillä kiinteistöjen omistajilla on myynnissä olevia 
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tontteja. Rakentamiseen sopivien maa‐alueiden puuttuminenkaan ei voi olla syynä, että juuri ao. 
kiinteistön Pajula maa‐alueet tulee kaavoituksella typistää muutamaan pientonttiin. 

Kaavamuutoksessa tilarajat sekä maankäyttö osittain maatalousmaana tulee säilyttää nykyisellään, 
kuten useissa muissakin kaavaesityksen kiinteistöissä on toteutettu. Kansalaisten yhdenmukaisuus 
ja tasapuolisuus sekä yksilön itsemääräämisoikeus asumisessa tulee toteutua, myös kunnallisessa 
päätöksenteossa. 

Vastine: Vähennetään kaavaehdotuksessa uusien tonttien määrää kiinteistöllä Pajula. Kaavaehdo‐
tuksessa  huomioidaan  kuitenkin  kiinteistölle  rakentunut  rakennuskanta  ja  osoitetaan  yksi  suuri 
tontti. Kaavamerkinnästä  (AO) huolimatta kiinteistön maankäyttö on mahdollista pitää nykyisel‐
lään. 

 

Mielipide 3 

Vanhan osuuspankin kiinteistön säilyttäminen myös monitoimikeskuksen valmistumisen jälkeen tu‐
lisi kaavalla mahdollistaa, jos se katsotaan vielä tarpeelliseksi. Oikein suunniteltuna säilyttäminen 
ei välttämättä kovin paljon parkkipaikkoja vähentäisi. Parkkitiloja yleisötapahtumiin on vähänlai‐
sesti. Kannuksentien ja Essonkujan väliin jäävä puisto voisi palvella osaksi parkkialueena tai vara‐
parkkialueena. En tiedä onko tehty varaparkkialueita, jotka rakennetaan niin kantaviksi, että kestä‐
vät henkilöautoliikennettä satunnaisesti mutta joita hoidetaan kuin nurmi ja puistoalueita. Nykyi‐
sellään puistoalue on todella surkean näköinen. Parkkialueena tämä olisi ehkä parempi kuin Rauti‐
ontien takana oleva alue koska liikenne Kannuksentiellä on hiljaisempaa. 

Vastine:  Paikoituksen  järjestämistä  on  tarkasteltu  kaavaehdotusta  valmisteltaessa.  Kaavaehdo‐
tusta muutetaan siten, että Osuuspankin talo jää AL‐korttelialueelle, jonka taakse osoitetaan lisä‐
paikoitusaluetta mahdollisia yleisötapahtumia varten. Näin ollen Kannuksentien ja Essonkujan vä‐
liin jäävä puisto osoitetaan edelleen virkistysalueena. 

 

Mielipide 4 

Asumme vuonna 1952 rakennetussa omakotitalossa, olemme iäkäs rauhaa ja hiljaisuutta rakastava 
pariskunta.  Jo nykyisellään  talomme ympäristö on ollut meluinen. Nuoriso aiheuttaa  jatkuvaa  ja 
toistuvaa häiriötä meluamisellaan varsinkin iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Ilkivaltaa ja vandalismia 
on kohdistunut kiinteistöön ja muuhun omaisuuteemme mm. kananmunia on heitelty ikkunoihin ja 
erilaisia tavaroita on heitelty tontillemme.  

Kalajoen  kaupunki on ostanut  tontit  ympäriltämme  ja  suunnittelee  talomme  viereiselle  tontille 
yleistä pysäköintialuetta. Uudessa tilanteessa talomme jää siis kahden pysäköintialueen välille (toi‐
nen on kirkon pysäköintialue). Katsomme, että uuden useamman funktion omaava monitoimikes‐
kus ja erityisesti koulu tien toisella puolella tulisi jatkossa haittaamaan enenevässä määrin asumis‐
tamme ja lisäämään turvattomuutta kiinteistömme ympärillä. 

Lisäksi haluamme mainita, että 10 vuotta sitten yritimme liittyä kunnalliseen jätevesiviemärijärjes‐
telmään. Tämä ei ole mahdollista, koska tontiltamme ei onnistuttu järjestämään tarpeellista kaatoa 
ao.  järjestelmään.  Jatkon kannalta  tämä, uuden monitoimikeskuksen  ja koulun  lisäksi vaikeuttaa 
merkittävässä määrin kiinteistömme myyntiä. 

Tiedustelemme tällä kirjeellä, miten Kalajoen kaupunki aikoo jatkossa huomioida ja korvata edellä 
mainitun sekä uuden kaavan negatiiviset vaikutukset omakotiasumiseemme ja kiinteistömme mah‐
dolliseen realisointiin, kun naapuritonttien (uusi koulu ja monitoimikeskus) käyttäjämäärä lisääntyy 
sadoilla ihmisillä päivittäin. 
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Vastine: Yleinen pysäköintialue (LP) poistetaan kaavaehdotuksessa kyseiseltä alueelta. Kaavaehdo‐
tusta valmisteltaessa tutkittiin paikoitusmahdollisuuksien järjestämisestä urheilukentän viereiselle 
alueelle. Päädyttiin osoittamaan paikoitusaluetta Rautiontien länsipuolelle. 

Muistuttajan kiinteistö sijoittuu aivan Raution kyläkeskustan ydinalueelle, mikä tarkoittaa jo lähtö‐
kohdiltaan sitä, että liikehdintää ydinalueella on ja tulee aina olemaan. Lisäksi kirkon läheisyys ai‐
heuttaa liikennettä keskustan alueella. Tontti rajoittuu yleisen tien alueeseen (LT) myös voimassa 
olevassa asemakaavassa, mikä tarkoittaa väistämättä yleistä liikehdintää keskustassa. Raution ky‐
läkeskustan pitäminen vireänä on koko Raution kylän etu ja uudisrakentaminen kehittää kokonai‐
suudessaan alueen vetovoimaa. Koulun sijoittuminen aivan ydinkeskustan alueelle käynnistää myös 
tarpeita turvallisten kevyen liikenteen kulkuyhteyksien järjestämiselle, joiden suunnittelu ja toteutus 
tapahtuu yhteistyössä Pohjois‐Pohjanmaan ELY‐keskuksen kanssa. Liittyminen kunnalliseen jäteve‐
sijärjestelmään voi tapahtua myös tonttikohtaisen pumppaamon avulla, mikäli viettoviemäri ei ole 
mahdollinen. Pumppaamon rakentamiskustannukset ovat kiinteistön omistajan kustannettavia. 

 

Mielipide 5 

Mielestäni Raution keskuksesta/teiden Kalajoki‐Sievi, Alavieska‐Kannus risteysalueesta tulee aivan 
liian rauhaton, kun siihen rakennetaan monitoimitalo, johon sisältyy myös koulu. Liikenne toden‐
näköisesti lisääntyy ja alueesta tulee vaarallinen etenkin ajatellen alakoululaisia. Eihän muuallakaan 
rakenneta koulua alueelle, mikä saattaa olla vaarallinen lapsille. Risteysalueella ajaa päivittäin ras‐
kasta liikennettä Kannuksesta Ylivieskaan. Erityisesti haluan vastustaa suunnitellun, uuden yleisen 
pysäköintialueen toteuttamista. Se on mielestäni tarpeeton,  lisää  liikennettä  ja pakokaasuja  lähi‐
alueellani, mihin on jo suunniteltu yksi pysäköintialue. 

Mielestäni on tärkeää, että urheilukentän alueelle tehdään skeittipaikka ja mahdollisuus pelata ko‐
ripalloa ja muita pelejä, jotta nuoriso ei häiritsisi iltaisin ajelemalla mopedeilla nykyisellä ja nuori‐
soseuran pysäköintialueella, joka on myös mukana kaavassa. Mielestäni on tärkeää, että kaupunki 
huolehtii  siitä,  että  puistot,  jotka  rajoittuvat  risteysalueeseen,  hoidetaan/pidetään  siistinä. Nyt 
tonttiini rajoittuvaksi suunniteltu puisto on kasvanut roskaa ja heinää. 

Raution nuorisoseura on kirkon lisäksi ollut ainoa rakennus, joka on oleellisesti yhdistetty Raution 
kyläkuvaan. Mielestäni rakennus tulisi remontoida ja säilyttää. Tai tuleva monitoimitalo suunnitella 
niin, että se muistuttaisi nykyistä nuorisoseurarakennusta, jotta Raution kyläkuvaa ei täysin pilat‐
taisi, kuten monessa Suomen maalaiskunnassa ja nykyisessä kaupungissa on tehty. 

Vastine: Yleinen pysäköintialue (LP) poistetaan kaavaehdotuksessa Rautiontien itäpuolelta. Kaava‐
ehdotusta valmisteltaessa tutkittiin paikoitusmahdollisuuksien järjestämisestä urheilukentän vierei‐
selle alueelle. Päädyttiin osoittamaan paikoitusaluetta Rautiontien  länsipuolelle kortteliin 14. Lii‐
kenneturvallisuus  kevyen  liikenteen  osalta  parantuu  tulevaisuudessa,  kun  ELY‐keskuksen  hallin‐
noimien teiden alueelle toteutetaan kevyen liikenteen väylät. Tarve kevyen liikenteen väylien suun‐
nitteluun  ja toteuttamiseen on  jo ELY‐keskuksenkin tiedossa,  ja pyysivät  lausunnossaan huomioi‐
maan kaavassa olevissa varauksissa. Kaavan toteuttaminen  ja puistojen ylläpito kuuluu Kalajoen 
kaupungin tekniselle toimelle. 
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RAUTION ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS  

 

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo 15.10.- 16.11.2020 

 

 

VASTINEET EHDOTUKSESTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSEEN 

 

Nähtävillä olleeseen kaava-aineistoon saatiin seuraavat lausunnot (5 kpl) ja yksi muistutus: 
1. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 

2. Pohjois-Pohjanmaan museo, arkeologia 

3. Pohjois-Pohjanmaan museo, rakennettu kulttuuriympäristö 

4. Jokilaaksojen pelastuslaitos 

5. Verkko Korpela Oy 

6. Muistutus 

 

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

ELY-keskus on lausunut 11.12.2019 kaavahankkeen luonnosvaiheen aineistosta. Kaavahankkeesta 
on järjestetty lisäksi viranomaisneuvottelu 25.9.2020. ELY-keskuksen lausunnossa ja neuvottelussa 
esitetyt näkemykset on huomioitu kaavan laadinnassa, eikä ELY-keskuksella ole huomautettavaa 
laaditusta kaavaehdotuksesta. 

Vastine: Merkitään tiedoksi.   

 

2. Pohjois-Pohjanmaan museo, arkeologia 

Kaava-alueella ei sijaitse muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä 
Osalle kaava-aluetta on tehty arkeologinen inventointi vuonna 2016 (Keski-Pohjanmaan Arkeolo-
giapalvelu) ja selvityksiä on Museoviraston luonnosvaiheen lausunnon mukaisesti täydennetty 
vuonna 2020 (Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu). Kaava-alueella sijaitsee yksi tuhoutunut mui-
naisjäännös (Myllytontti 208010042). Kaavaa varten selvitykset arkeologisen kulttuuriperinnön 
osalta ovat ajan tasalla.  
Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole muuta huomautettavaa Raution asemakaavan muutos ja laa-
jennusehdotuksesta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 

Vastine: Merkitään tiedoksi 

3. Pohjois-Pohjanmaan museo, rakennettu kulttuuriympäristö 

Raution asemakaavan muutos ja laajennusehdotuksen asemakaavakartalla ja selostuksessa on huo-
mioitu suunnittelualueella oleva kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet Pohjois-Pohjanmaan 
museon luonnosvaiheen lausunnon ja 2. viranomaisneuvottelun esityksen mukaisesta.  
Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa Kalajoen kaupungin Raution asemakaavan 
muutos ja laajennusehdotuksesta rakennetun kulttuuriympäristön osalta. 

Vastine: Merkitään tiedoksi. 

4. Jokilaaksojen pelastuslaitos 
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Pelastusviranomainen on tutustunut asiakirjoihin ja pyytää huomioimaan 23.4.2019 annetun lau-
sunnon lisäksi seuraavaa: 

Kaavoituksen yhteydessä tulee varmistaa, että alueelle suunniteltujen pistoteiden päiden kään-
töympyröiden kääntösäteet ovat riittäviä myös raskaille pelastusajoneuvoille. 

Pelastusviranomainen suosittelee sitovien rakennusalueen rajojen merkitsemistä vähintään neljän 
metrin etäisyydelle tontin naapurin puoleisesta rajasta, jotta Ympäristöministeriön asetuksen 
848/2017 29 §:n mukainen 8 metrin etäisyysvaatimus täyttyisi. 

Vastine: Aikaisemmin 23.4.2019 annetussa lausunnossa esille tuotua sammutusvesipisteiden sijoit-
tumista tutkitaan yhdessä Osuuskunta Valkeaveden kanssa. Paloposteista / palovesiasemien pai-
koista / koosta / tyypistä esityksen kaupungille antaa alueellinen palo‐ ja pelastuslaitos. Palopostien 
/‐asemien rakentamisen maksaa kaupunki, asennuksen tekee Osuuskunta Valkeavesi. 

Hälytysajoneuvoille tarkoitetut tiet tehdään siten, että ne mahdollistavat pelastustoimen tehtävien 
hoidon. Rakennusten paloturvaetäisyydet huomioidaan rakennuslupien yhteydessä rakennusjärjes-
tyksen mukaisesti. Rakennusjärjestyksessä todetaan; ”Milloin asemakaavassa ei ole määrätty ra‐
kennusalaa, rakennuksen etäisyyden tontin rajasta tulee olla vähintään puolet sen rajan puoleisesta 
korkeudesta ja vähintään 4 metriä.” Tonttien puoleisille rajoille ei Kalajoella ole ollut tarvetta esit‐
tää rakennusalueen rajaa, ellei kaavalla ole ollut tarve poiketa normaalista 4 metrin etäisyydestä.  

Lausunto ei aiheuta muutoksia kaavakartalle.  

 

5. Verkko Korpela Oy 

Lausuntoa koskevalla alueella on Korpelan Voiman 20 kV:n ja 0,4 kV:n ilmajohtoverkkoa liitekar-

tan mukaisesti. Jakeluverkon sijainti tulisi huomioida kaavoituksessa. Verkko Korpelalla ei ole 

muuta huomauttamista asemakaavamuutokseen. 

Mikäli nykyistä verkostoa tai verkoston osia joudutaan siirtämään/muuttamaan kaavamuutoksen 

takia, perimme siirto-/muutoskustannukset siirron aiheuttajalta rakennuslain 89 § mukaisesti.  

Vastine: Täydennetään selostukseen tietoa ilmajohtojen sijainnista. 

 

6. Muistutus 

Kaavamuutoksessa esitetään kaksi sisäänkäyntiä monitoimitalon tontille Kannuksentieltä. Toinen 

niistä on esitetty tehtäväksi lähes vastapäätä oman tonttini sisäänkäyntiä. Mikäli esitys toteutetaan, 

aiheuttaa se minulle häiriöitä. Toinen sisäänkäynti Kannuksentieltä on lähempänä risteystä ja lä-

hempänä nykyistä sisäänkäyntiä, joten se ei tule aiheuttamaan yhtä paljon häiriöitä. Yksi sisään-

käynti Kannuksentieltä alueelle pitäisi riittää sillä Rautiontieltäkin on suunnitelmassa vain yksi si-

säänkäynti, vaikka suunniteltu korttelialue on suurempi. Esitän, että suunniteltu sisäänkäynti vas-

tapäätä tonttiani poistetaan Kannuksentieltä.  

Kaavamuutoksessa esitetään pysäköintialuetta nykyisen nuorisoseurantalon tontille lähelle Kan-

nuksentietä ja siltaa. Suunniteltu pysäköintialue on vastapäätä tonttiani. Mikäli suunnitelma toteu-

tetaan, merkitsee se minulle ja muille lähellä asuville, nuorison aiheuttaman häirinnän, mopojen ja 

moottoripyörien melun sekä ja turvattomuuden jatkumista. Häirintä on lisääntynyt kesäisin varsin-

kin iltaisin, öisin sekä viikonloppuisin niin, että poliisit ovat joutuneet puuttumaan nuorison hurjas-

teluun nuorisoseuran läheisyydessä kesällä 2020. Yleensä häirintä/hurjastelu on alkanut jo nuori-

soraseuran pihalla, missä nuoriso tavallisesti kokoontuu. Suunniteltu pysäköintialue monitoiminta-

talon tontille Rautiontien läheisyyteen on suurempi ja riittänee. Sitäpaitsi on helpompi valvoa yhtä 



  1.12.2020 
   
 

kuin kahta pysäköintialuetta. Esitän, että kaavasta poistetaan pysäköintialue mikä on suunniteltu 

perustettavaksi monitoimintatalon yhteyteen Kannuksentien ja sillan läheisyyteen.  

Viittaan myös aikaisempaan lausuntooni kaavaesityksestä, jossa otin esille nuorisoon liittyvät on-

gelmat sekä heidän harrastusmahdollisuuksiensa puutteet Rautiossa. 

Vastine: Rautioon rakennettavan monitoimitalon suunnittelun rinnalla alueelle käynnistettiin 

nyt kyseessä oleva kaavamuutos. Kaavaehdotuksessa on huomioitu monitoimitalon suun-

nitelmissa ja asemapiirustuksessa esitetty ratkaisu. 

 

Kaavaehdotuksessa esitetyt ohjeelliset pysäköintialueet perustuvat monitoimitalon asema-

piirrokseen. Monitoimitalon tuleva käyttö ja turvallisuus huomioiden on päiväkodin ja kou-

lun saattoliikenne, pysäköinti ja piha-alueet sijoitettu erillisille alueille. Pääosa pysäköintiin 

osoitetuista alueista on järjestetty tontin pohjoisosaan, jolle on käynti Rautiontieltä. Päivä-

kodin saattoliikenne ja kulku paikoitusalueelle tapahtuu Rautiontieltä. Toisesta Kannuksen-

tieltä osoitetuista liittymistä on kulku lähinnä esikoululaisten saattoliikennettä varten osoi-

tetulle pienelle pysäköintialueelle, joka on sijoitettu lähelle jokea. Toinen liittymä Kannuk-

sentieltä piha-alueelle on osoitettu linja-autoilla ja takseilla saapuvien oppilaiden saattolii-

kennettä varten, jotta liikenne ohjautuisi rengasmaisena toisesta liittymästä sisään ja toi-

sesta ulos. Kahdella liittymällä piha-alueesta muodostuu turvallinen ja liikenne on sujuvaa. 

Asemapiirroksen mukaisella ratkaisulla piha-alueen asfaltti- ja pysäköintialue tulee piene-

nemään hieman nykyisestä tilanteesta, sillä rakennusmassa sijoittuu lähemmäs Kannuk-

sentietä. 

 

Monitoimitalolle asetetusta rakentamisaikataulusta johtuen Kalajoen kaupunki saattoi vi-

reille poikkeamishakemuksen monitoimitalon rakentamiseksi jo ennen kuin kaavamuutos 

on saanut lainvoiman. Naapureiden kuulemisessa poikkeamisesta ei jätetty huomautuksia. 

 

Muistutus ei aiheuta muutoksia kaavakartalle. 
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